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„Lel kész gyer mek ként igen sok
igehirdetést hall ga tott, ter mé sze tes
kész te tést ér zett te hát, hogy 
a stras bour gi egye tem re be irat koz va
teo ló gi át és fi lo zó fi át kezd jen ta nul ni.”
„…még holta után is beszél” f 10. oldal

A megmozdult szótár f 6. oldal
Fiatalok a strandmisszió hullámhosszán f 12. oldal
Másfél millió (turista)lépés f 12. oldal
Beavatás f 13. oldal
Keresztény kultúrkörben a könyvfalók f 13. oldal
Az óceán sem választja el őket f 13. oldal

„A ta nár sze re pe rend kí vü li,
nem le het elég gé hang -
súlyoz ni. A jó is ko la egyet
je lent a jó ta ná rok kal.”

A reménység emberei
f 8–9. oldal

„Hu szár ik Zol tán kü lö nös és na gyon
érzé keny mű vész volt, el hi va tott em -
ber, akár csak a kor tár sai ál tal ide ha za
megmo soly gott, kü lönc fes tő zse ni,
Csontváry Koszt ka Ti va dar.”

Huszárik – Csontváry(ja) f 7. oldal

g D. Sze bik Im re

A na pi saj tó ban ke vés hír je lent meg az
Eu ró pai Egy há zak Kon fe ren ci á já nak
(CEC) jú li us 8-án be fe je ző dött bu da -
pesti nagy gyű lé sé ről. Úgy vé lem, ked -
ves Ol va só ink előtt – ta lán pont azért,
mert rit kán fog lal koz nak ve le a saj tó -
ban – ke vés bé is mert ez az egy há zi
szer ve zet. Csend ben és han gos vi ha -
rok nél kül vég zi mun ká ját 1959 óta, te -
hát több mint fél év szá za da.

Amennyi re össze kö ti sor sun kat az
egy kon ti nens hez tar to zás, annyi ra
fon tos nak ítél ték már 1957-ben az ak -
ko ri egy há zi ve ze tők az egy más sal va -
ló ta lál ko zást. Ezért meg hív ták az or -
to dox, ang li kán és pro tes táns egy házi
ve ze tő ket a dá ni ai Li esel und ba, s Eg -
bert Em ment, a Hol land Re for má tus
Egy ház fő tit ká rát vá lasz tot ták meg a
gyű lés mo de rá to rá ul. A sze mé lyes ta -
lál ko zás és egy más sal va ló is mer ke dés
je gyé ben zaj lott a kon fe ren cia. 

A sze rény kez de tet bölcs dön tés
kö vet te. 1959-ben meg tar tot ták – a
szin tén dá ni ai Ny borg ban – az el ső
CEC-nagy gyű lést. Részt ve vői ha tá -
ro zat ban mond ták ki: „Eu ró pa egy -
há za i nak kö zös örök sé gük van. Nem
utol só sor ban rá juk van bíz va az
evan gé li um. Ez kü lö nö sen se gí tet te
Eu ró pát az egyes em ber jo gá nak,
igaz sá gá nak és mél tó sá gá nak mint
aján dék nak és fel adat nak a fel is me -
ré sé ben. Eu ró pa egy há za i nak be kell
bi zo nyí ta ni uk, hogy Eu ró pa szol -
gál ni is tud, és kész ar ra, hogy más vi -
lág ré szek né pe i nek ön zet len mó don
se gít sen úgy, aho gyan azt Eu ró pá tól
el vár hat ják.”

Az idei, jú li us 3–8. kö zött „Most te -
hát mi ért kés le kedsz?” (Ap Csel 22,26)
mot tó val meg ren de zett nagy gyű lés
nyi tó is ten tisz te le tén Bu da pes ten, a
Po zso nyi úti re for má tus temp lom ban
Ste in bach Jó zsef re for má tus püs pök,
a Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me -
ni kus Ta ná csá nak el nö ke pré di kált.
Ige hir de té sé ben (Ap Csel 22,14–16
alap ján) ko run kat töb bek közt az
ér ték vesz tett ség té nyé vel jel le mez te.
E vál sá gos hely zet ből iga zi, va lós ki -
út az evan gé li um hir de té se és el fo ga -
dá sa s az eb ből kö vet ke ző bel ső tar -
tást, ér té ke ket fel mu ta tó élet. – mon -
dot ta a püs pök.

A nyi tó ülé sen részt vett dr. Kö vér
Lász ló, az Or szág gyű lés el nö ke. Fel -
ol vas ták Áder Já nos ál lam fő üd vöz -
lő le ve lét. Kö szön tőt mon dott dr. Er -
dő Pé ter ró mai ka to li kus ér sek, bí bo -
ros, az Eu ró pai Püs pö ki Kon fe ren ci -
ák Ta ná csá nak el nö ke. Be szé dé ben
hang sú lyoz ta, hogy a két test vér -
szer ve zet egy mást erő sí ti mun ká já -
ban, és ál lan dó kap cso lat ban áll nak
egy más sal, hi szen kö zös ki hí vá sok -
ra kell mai bib li kus vá la szo kat ad ni -
uk. Fon tos, hogy Eu ró pá nak le gyen
lel ke. Na gyobb hang súllyal kell meg -
szó lal tat ni a ke resz tény meg győ ző dé -
sen ala pu ló üze ne tet, hogy el jut has -
son min den em ber tár sunk hoz. Jé zus
Krisz tus ko runk ban is a re mény ség
for rá sa.

Kö szön töt te a nagy gyű lést Tar lós
Ist ván, Bu da pest fő pol gár mes te re.
Han goz tat ta, hogy a mai tár sa da lom
ak kor gyó gyul ezer nyi ba já ból, ha a
csa lád nak mint leg ki sebb kö zös sé gi
sejt nek a meg be csü lé se, tá mo ga tó se -
gí té se meg va ló sul, s ben ne har mo ni -
kus sze mé lyi sé gek for má ló dá sá ra biz -
to sí tunk iga zi ott hont.

Úgy vé lem, az Eu ró pai Egy há zak
Kon fe ren ci á ja – mint a leg szé le sebb
öle lé sű öku me ni kus nem ka to li kus
szer ve zet – hi va tott len ne az Eu ró pai
Unió kü lön bö ző szer ve ze te i vel pár be -
szé det foly tat ni. Mind nyá jan ta pasz -
tal juk, hogy brüssze li uni ós szer ve ze -
tek ben ke vés bé ér vé nye sül a ke resz -
tény vé le mény, erőt len az egy há zak
hang ja. 

Ha a ka to li kus egy ház zal együtt ez
a min den egy há zat kép vi se lő szer ve -
zet kö zö sen és hi te le sen fog lal na ál lást,
ak kor le he tet len vol na nem ész re -
ven ni, hogy a ke resz té nyek Eu ró pa al -
ko tó ré szei ma is. Nem csak a múlt kul -
tú rá já nak le té te mé nye sei, s nem egy
so kak ál tal el avult nak vélt né ze te ket
val ló kö zös ség tag jai, ha nem ép pen a
jö vő, a ki bon ta ko zás, a lel ki-szel le mi
és anya gi ér té ke ket meg be csü lő és va -
lós sor rend be he lye ző ke resz tény ség
el kö te le zett szol gá lat te vői. 

A bu da pes ti nagy gyű lés elő ké szí -
té se ide jén a szer ve zők szá má ra nyil -
ván va ló volt, hogy a kon fe ren cia sa -
ját szer ve ze té nek fenn ma ra dá sá ért,
meg úju lá sá ért küzd. Eb ben ak kor
so kan csak re mény ked tek, de csak ke -
ve sen bíz tak ben ne. A de le gá tu sok –
sok szor nyílt vi ta után – vé gül kö zös
ál lás pont ra ju tot tak. Egyik fon tos
do ku men tu muk cí me is ezt tük rö zi:
A re mény től a bi za lo mig. El fo gad ták
a szer ve zet új al kot má nyát, s han goz -
tat ták az eu ró pai kö zös ke resz tény ál -
lás pont fon tos sá gát. 

Szi lárd meg győ ző dé sem, hogy a jö -
vő út ja épp ez a kö zös kép vi se let,
amely erő tel je sebb, ered mé nye sebb,
hi te le sebb s bi zonnyal költ ség ha té ko -
nyabb is le het. Vagy tény leg üt köz né -
nek az egyes nem ze ti egy há zak ér de -
kei? Vagy a Szent írást oly sok fé le kép -
pen le het ne ér tel mez ni, hogy eb ből
adó dó an nem le het ne kö zös hit beli és
er köl csi né ze te ket ar ti ku lál ni? Nem
gon do lom, hogy így len ne. Hi szen:
„Egy a test, és egy a Lé lek, amint hogy
egy re mény ség re kap ta tok el hí vást is:
egy az Úr, egy a hit, egy ke reszt ség, egy
az Is te ne és Aty ja min de nek nek; ő van
min de nek fe lett és min de nek ál tal és
min de nek ben.” (Ef 4,4–6) Mi ért kés -
le ked nénk el fo gad ni? 

Föld ré szünk ke resz tény egy há za -
i nak kép vi se lői épp Bu da pes ten tud -
tak meg úju lást ki mun kál ni. Örü -
lünk, hogy ha zánk fő vá ro sát vá lasz -
tot ták ti zen ne gye dik nagy gyű lé sük
hely szí né ül. Vi gyék ma guk kal a ma -
gyar ke resz tény ség Krisz tus iránti el -
kö te le zett szol gá lat kész sé gét és ha -
zánk jó hí rét.

A szer ző egy há zunk nyu gal ma zott
püs pö ke

Areménytőlabizalomig

A kül döt tek dön töt tek ar ról, hogy
meg szű nik a kon fe ren cia gen fi köz -
pont ja – a brüssze li iro dá val egye sül -
ve sok kal erő tel je seb ben tud ja majd
köz ve tí te ni a tag egy há zak kö zös ál -
lás fog la lá sa it az Eu ró pai Unió fe lé. A
stras bour gi iro da ré vén az Eu ró pa Ta -
náccsal, vagy is a nem uni ós tag ál la -
mo kat is fel öle lő szer ve zet tel, va la -
mint más in téz mé nyek kel is szo ros
kap cso la tot ápol nak. 

Megújul
azEurópaiEgyházakKonferenciája

Bu da pes ten ülé se zett a szervezet köz gyű lé se

Nagy nap volt ez a bo bai gyü le ke zet és
a La kos Ádám Sze re tet szol gá lat mun -
ka tár sai szá má ra, hi szen oly hosszú
évek után vég re egy ki fe je zet ten mo -

dern épü let szárnnyal gaz da god tak,
amely ket tős célt szol gál majd a kö zös -
ség éle té ben: egy részt a gyü le ke ze ti
al kal mak, gyer mek fog lal ko zá sok hely -

szí néül szol gál, más részt pe dig a gyü -
le ke zet sze re tet szol gá la tá nak lesz az új
köz pont ja. 

Egy ré gi álom vált va ló ra. Ko ráb ban
még vi zes blok sem volt a gyü le ke zeti
ház ban, most azon ban emel lett egy
kis kony há val, iro da he lyi ség gel és
kö zös sé gi te rek kel, ki sebb ter mek kel
is bő vült.

Gyülekezetiésdiakóniaiközpontot
szenteltekBobán

b Sokszínű,devégüleredményesvitafórumvolt,néhakeményszócsa-
tákkal–ígyjellemeztékarésztvevőkazEurópaiEgyházakKonferen-
ciájának(ConferenceofEuropeanChurches,CEC) budapestiközgyű-
lését,amelyelhatároztaatöbbmintötvenévesszervezetmegújítását.
Ahosszúelőkészítéstéscsaknemegyhétigtartóbudapestimunkát
lezárvajúlius7-énesteszázhatvanigenszavazattal,hétellenszavazat-
taléshéttartózkodásmellettelfogadtákaszervezetújalkotmányát.
Aszáztizenötprotestáns,ortodox,anglikánésókatolikustagegyhá-
zattömörítőkonferenciahatnapig–július3-tól8-ig–tartóközgyű-
lésénkétszázhúszdelegátus,illetvetöbbmintkétszáztanácsadó,szer-
vezőésújságíróvettrészt.

f Összeállításunk a 4–5. oldalon

Új ból el fo gad ta a par la ment az egy ház ügyi tör vény mó do -
sí tá sát, amely re azért volt szük ség, mert Áder Já nos köz tár -
sa sá gi el nök jog bi zony ta lan ság mi att vissza küld te a jog sza -
bályt az Or szág gyű lés nek. Az ál lam fő ki fo gá sának fi gye lem -
be vé te lé vel át írt tör vényt jú li us 5-én 255 igen sza va zat tal, 57
nem el le né ben hagy ta jó vá is mét az Or szág gyű lés. 

A Ház jú ni us 26-án sza bá lyoz ta új ra az egy ház ként va -
ló el is me rés rend jét, mi u tán négy hó nap pal ko ráb ban az
Al kot mány bí ró ság az egy há zi tör vény több ren del ke zé sét
is meg sem mi sí tet te. Az új sza bá lyok sze rint min den val -
lá si kö zös ség hasz nál hat ja majd az egy ház meg ne ve zést. 

g MTI

Elfogadták
azegyházügyitörvénymódosítását

b Zsúfolásigmegteltabobaievangélikustemplomjúlius7-én,vasárnap
koradélután,amikoraNyugati(Dunántúli)Egyházkerület,illetveaVa-
siEgyházmegyelelkészei,adiakóniábandolgozókésagyülekezettag-
jaiegyüttadtakhálátazújgyülekezetiésdiakóniaiközpontépületéért.

f Folytatás a 13. oldalon
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„Ha te hát nyár, ak kor
tá bo ro zás. Hit tan -
tábor, kon fir ma dus-
és ifi tá bor…”

Ha nyár, akkor…
f 12. oldal
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Ős tör té net – így je löl jük az Ószö vet -
ség el ső ti zen egy fe je ze tét, ez zel ér -
zé kel tet jük, hogy nem hely szí nen
ké szült, na pi ér de kes ség re szá mot
tar tó ri port ról van szó, ha nem en nél
sok kal ér té ke sebb, szent ta ní tás bon -
ta ko zik ki előt tünk. Az ős tör té net
azon ban még sem pusz tán mély ér tel -
mű mi to ló gia, ame lyen szí ve sen cse -
me géz nek a kü lön fé le lé lek ta ni is ko -
lák, ha nem iga zi, va ló sá gos tör té né -
sek rej tőz köd nek a le írt kép le tek
hát te ré ben, ame lyek nek vég ze tes kö -
vet kez mé nye it a mai na pig vi sel -
nünk kell. 

Mó zes el ső köny vé nek itt a fi gyel -
münk kö zép pont já ba ke rü lő 3. fe je ze -
te szá munk ra az egyik leg na gyobb rej -
tély. Mert az ige sza kasz ol va sá sa (vagy
hal lá sa) köz ben ért he tő rossz ér zés töl -
ti el a szí vün ket, ami kor ez az ősi szim -
bó lum ke rül elénk: az éden el vesz té -
se. A fo ga lom – éden – több mint jel -
kép, az em be ri lé lek nagy mély sé geit
moz gat ja meg. A mű vé szet ből vett
szá mos pél da iga zol ja ezt. El ve szett az
éden. Hol az élet fá ja?

Illyés Gyu la Az Éden el vesz té se cí -
mű lí rai ora tó ri u má ban az 1960-as
évek kö ze pén a meg rá zó vesz te ség
kö vet kez mé nye ként ír ja le az összes
em be ri küz del met. Ne ves írónk lel -
két az atom há bo rú rém ké pe ri o gat -
ta. De ő na gyon bí zott az em ber ér -
tel mes le he tő sé gé ben, szem ben a
ve széllyel: „Nem csak tisz ta ésszel és
szív vel, ha nem mo soly gó tisz ta arc -
cal is” fel ve het jük a küz del met el le -
ne. „Ezt a vér ebet egy ri aszt ja meg; ha
sze mé be ne vetsz.” 

Lát va a vi lág po li ti ka za va ros me -
ne tét, el ment a ked vünk a ne ve tés től,
még ha há lát ad ha tunk is Is ten nek
azért, hogy az iga zi atom há bo rút –
ed dig – el ke rül het tük. De az éde nen

kí vül ten gő dünk! Mer re ve zet út az
élet fá já hoz? 

Nemigen len ne szel le mi bá tor sá -
gunk ké tel ked ni je les írónk em ber be
ve tett op ti mis ta bi zal má ban, de meg -
erő sí ti ké te lyün ket Illyés hi té ben
Dé ry Ti bor, aki nek nincs ilyen jó vé -
le mé nye az em be ri jó kedv és vi -
dám ság ere jé ről. Ak kor és szin te
azon nal írt egy mű vet vá lasz ként
Szem be néz ni cím mel, és el ve tet te
az em ber jó sá gá ba ve tett hi tet. 

Az éden el vesz té se – és ezt már a
Szent írás nyo mán mond juk – a nagy
ne ga tív ha ta lom át me ne ti győ zel mé -
nek és az Is ten nel szem be ni em be ri bi -
zal mat lan ság nak a kö vet kez mé nye.
Ha gyo má nyos meg fo gal ma zás ban
Ádám és Éva tra gi kus en ge det len sé -
ge (a til tott gyü mölcs el oro zá sa, igaz,
a sá tán zse ni á lis trükk jé nek kö vet kez -
mé nye ként), a bűn eset ha lá los ár -
nyé kot ve tett az egész em be ri ség re.
Fur csa szel le mi vál lal ko zás az 1Móz 3-
ban írottakat ta gad ni, pe dig az egyik
leg ször nyűbb em be ri ta pasz ta la tunk
– na pon ta át él ve – , hogy fáj dal ma san
nagy baj van a vi lá gunk ban. In nen
ered az em ber szen ve dé se. El ve szett
az éden! 

Fáj dal mas tény az em be ri szen ve -
dés! Küz dünk sok szor a meg él he tés -
sel és a mu lan dó ság gal, ku dar ca ink -
kal és bű ne ink kel, és a ve re ség rossz
íze öli ki a ne ve tést szánk ból és a szí -
vünk ből. Túl sá go san na gyok a vesz -
te sé ge ink! Mert kí vül va gyunk az
éde nen, itt, a ha lál ár nyé ká nak völ -
gyé ben. És na gyon hi ány zik ne künk
az élet fá ja!

Evan gé li u mi lá tás ra se gít sen ben -
nün ket a Szent lé lek Is ten! Mert em -
ber lé tünk cso dá la tos tit ka még is
meg ma radt, min den ke ser ves küz del -
münk és har cunk el le né re is, és ezt

ér té kel ni kell: az élet (ha a fá ját ke res -
ni is kel le ne). Éva anya sá ga az éle tet
je len ti, és en nek meg fog ha tat lan tit -
ká ról csak szent el kép ze lé se ink le het -
nek, amelyek ről el ső sor ban az új szü -
lött gyer me kü ket kar juk ban tar tó
édes anyák nak van sej té sük. 

De gyar ló gon do la ta ink kö zött
időn ként még is csak szem be sü lünk
az zal a cso dá la tos ti tok kal, hogy
„va gyok”, hogy „itt va gyok”, élek,
sze re tek, cse lek szem. Ta lán egy ég -
be nyú ló hegy or mon, hul lám ver te
ten ger par ton, avagy a fel ke lő vagy
ép pen le nyug vó nap  su ga rai nál rá -
döb be nek lé tem re és éle tem re – de
an nak fé lel me tes mulan dó sá gá ra is.
Mert kí vül va gyunk az éde nen, itt, a
ha lál ár nyé ká nak völ gyé ben. S bol -
dog pil la na ta ink ban fá jó an hi ány zik
ne künk az élet fá ja. A bol dog ta lan
pil la na tok ban pe dig még job ban!
Pe dig itt, ezen a pon ton kezd jük
meg sej te ni az ige kí nál ta szel le mi
táv la to kat! Ott van min den mö gött
a ke gyel mes Is ten! 

Ne fél jünk meg ér te ni a „bőr ru ha”
ren del te té sét sem, és le gyen ben nünk
elég alá zat ah hoz, hogy a szí vünk kel
meg ért sük Is ten cso dá la tos sze re te -
tét, aho gyan fel ké szí ti a ve le szem -
ben bi zal mat lan em bert az éde nen
kí vü li élet re: „fel öl töz tet te őket”! A
bün te tés előtt meg je le nik Is ten óv -
ni aka ró, fel öl töz te tő sze re te te. 

Isten nem hagy hat ta szó nél kül az
em be ri en ge det len sé get! Mert az
em ber bű né nek lé nye ge az Is ten
sza va irán ti bi zal mat lan ság! Hi á ba
be szélt az Is ten Ádám nak és Évá nak,
ők az el ső ör dö gi kí sér let re job ban
hit tek a nagy „hi te tő nek”, mint Is ten -
nek, és eb ből fa kadt az en ge det len -
ség. Bű nünk, ha nem bí zunk az Is -
ten sza vá ban! Ádám és Éva sem ért -

het te a ti la lom ér tel mét, de at tól még
bíz hat tak vol na an nak sza vá ban,
aki től a lé tet, az éle tet kap ták. 

Az Is ten irán ti bi zal mat lan ság
(amely nek gyü möl cse az en ge det len -
ség) kö vet kez mé nye ke se rű. A ha lál
lett a tör vény. Ezek után majd más
mód szert kell ke res nie a mennyei
Atyá nak ah hoz, hogy az irán ta bi zal -
mat lan ná vá ló gyer me ke it még is
meg ment se. Már 1Móz 3-ban meg -
szó lal a mes si á si pró fé cia a 16. vers -
ben: lesz majd Va la ki, aki a sá tán fe -
jé re ta pos. 

Az édent el vesz tet tük. A láng pal -
lo sú ke ru bok ké pe an nak a le he tet -
len sé gét fe je zi ki, hogy az em ber a
ma ga ere jé vel vissza ta lál hat a bol dog -
ság pa ra di cso má ba, még ha vol tak is
nagy ál mok föl di pa ra di cso mok ról.
Csak vért és ha lált hoz tak ezek az em -
be ri ál mok. S itt, a ha lál ár nyé ká nak
völ gyé ben nem ta lál juk az élet fá ját
mind ad dig, amíg fel nem ra gyog
előt tünk a gol go tai ke reszt, ahol Jé -
zus Is ten Bá rá nya ként ma gá ra vet te
min den bű nün ket. 

Ez a ke reszt fa lett az élet fá ja, de
már egy má sik, egy mennyei ha zá ra
irá nyít ja fi gyel mün ket. Jn 3,14 sze rint
Mó zes egy ko ri réz kí gyó ja he lyett
er re a ke reszt re kell fel néz nünk,
mert „úgy kell az Em ber fi á nak is
fel emel tet nie, hogy aki hisz, an nak
örök éle te le gyen őben ne”.

Íme, az élet fá ja! 
g Ri bár Já nos

Imád koz zunk! Urunk! Az el ve szí tett
éden he lyett add lát nunk ke resz te det,
az élet fá ját, és ehes sünk ró la ke gyel -
med ből, s le gyen erő for rá sunk itt és az
örök élet ben. Ámen!

SZ ent H á rom Ság Ün ne pe U tán 7.  va Sár nap – 1m ÓZ 3,20–24 

Miazéletfája?
a va Sárnap ig éje

b HändelMessiás oratóriumáról
szólósorozatunkatazelsőrész
másodikfelénektételeivelfoly-
tatjuk:akarácsonyievangélium-
raésazarrólszólópróféciákra
irányulafigyelmünk,részbenis-
métTalliánTibor tanulmányá-
naksegítségével.

El ső pil lan tás ra rej té lyes, hogy a drá -
ma író Hän del mi ért fo gott e kü lö nös,
an to ló gi a sze rű szö veg kom pi lá ció
meg ze né sí té sé hez; kö ze lebb ről a do -
log nem is olyan meg le pő. A szö veg -
ben az erős ér zel mek és ké pek ön ma -
guk ban és egy más sal szem ben áll va al -
kot nak drá mai kont rasz tot. A meg
nem írt ope ra-pas sió egy más után fű -
zött lí rai be tét jei mö gött a ze né ben
még is ott sej lik az egész tör té net:
min den idők egyik alap tör té ne te. 

A tör té net ből a ki vé te les ség fé nye
su gár zik a ze né re, a ze ne meg ha tott -
sá gát és égig csa pó uj jon gá sát csak ez
a tör té net vált hat ta ki Hän del ből s ál -
ta lá ban a ba rokk év szá zad em be ré ből.
A leg na gyobb tör té net hez, a leg na -
gyobb hős höz fű ző dő ér zel mek szól -
nak a Mes si ás ze né jé ből. Ez az oka an -
nak, hogy ezek az ér zel mek olyan ele -
mi ere jű ek, olyan ha son lít ha tat la nul
in ten zív a ze nei hang vé te lük. Fenn áll
vi szont an nak a ve szé lye, hogy a tör -
té net jel zés sé zsu go ro dik a mű ben;
hogy nem a szen ve dés re, ha nem a
győ ze lem re esik a fő hang súly.

Foly tat va a mű meg is me ré sét a 9.

té tel től: az el ső té tel hár mas ár nyék-
fény el len té tek ben gaz dag szö ve ge
is mét Ézsa i ás tól va ló: „Bár még sö tét -
ség bo rít ja a föl det, sű rű ho mály a
nem ze te ket, de fö löt ted ott ra gyog az
Úr, di cső sé ge meg lát szik raj tad. Vi lá -
gos sá god hoz né pek jön nek, és ki rá lyok
a rád ra gyo gó fény hez.” (Ézs 60,2–3) „A
nép, amely sö tét ség ben jár, nagy vi lá -
gos sá got lát. A ha lál ár nyé ká nak föld -
jén la kók ra vi lá gos ság ra gyog.” (Ézs 9,1) 

Az ac com pag na to és az ária össze -
tar to zá sát az azo nos szó lis ta és a kö -
zös h-moll hang nem is erő sí ti. A sö -
tét ben bo tor ká ló nép ről szó ló basszus -
ári á ban a vo nó sok és az ének hang uni -
szó nó ban bot la do zik a kro ma ti kus
dal lam lé pé sek és bi zony ta lan to na li -
tá sok gö rön gye in. Ezt a fe szült sé get
egy de rű sen egy sze rű, G-dúr kó rus -
té tel old ja fel, mely nek szö ve ge a ka -
rá cso nyi int ro i tus ke ret ver se is: „Mert
egy gyer mek szü le tik ne künk, fiú ada -
tik ne künk. Az ura lom az ő vál lán lesz,
és így fog ják ne vez ni: Cso dá la tos Ta -
ná csos, Erős Is ten, Örök ké va ló Atya,
Bé kes ség Fe je del me!” (Ézs 9,5)

Jé zus szü le té se kö rül egy szer re
csak Dél-Itá lia kék-bár sony ege ra gyog
föl: a hí res Pi fa, az olasz pif fe ra ri, a Ró -
má ban ka rá csony tá ján mu zsi ká ló
sí po sok si ci li a no rit mu sú ze né jé nek
át szel le mült idé ze te, hom mage Co rel -
li nek, a Ka rá cso nyi con cer to szép sé ges
pasz to rál té te lé nek. Ez a C-dúr hang -
sze res té tel a Lu kács evan gé lis ta sze -
rin ti ka rá cso nyi tör té ne tet ve ze ti be.
A re ci tat ivók és ac com pag na tók – a
szub do mi náns és do mi náns ro kon

hang ne me ket meg jár va – a D-dúr
Glo ria-kó rus ba tor koll nak. 

„Pász to rok ta nyáz tak azon a vi dé -
ken a sza bad ég alatt, és őr köd tek éj -
sza ka a nyá juk mel lett. És az Úr an gya -
la meg je lent ne kik, kö rül ra gyog ta őket
az Úr di cső sé ge, és nagy fé le lem vett erőt
raj tuk. Az an gyal pe dig ezt mond ta ne -
kik: »Ne fél je tek, mert íme, hir de tek nek -
tek nagy örö met, amely az egész nép
örö me lesz: Üd vö zí tő szü le tett ma nek -
tek, aki az Úr Krisz tus, a Dá vid vá ro -
sá ban. A jel pe dig ez lesz szá mo tok ra:
ta lál tok egy kis gyer me ket, aki be pó lyál -
va fek szik a já szol ban.« És hir te len
mennyei se re gek so ka sá ga je lent meg az
an gyal lal, akik di csér ték az Is tent, és ezt
mond ták: »Di cső ség a ma gas ság ban Is -
ten nek, és a föl dön bé kes ség, és az em -
be rek hez jó aka rat.«” (Lk 2,8–14) A kó -
rus té tel ér zék le te sen be mu tat ja az an -
gya li és a föl di vi lág kont raszt ját, va la -
mint azt is, ahogy szó za tuk el hang zá -
sa után az an gya lok bá jo san el re pül nek.

Az el ső rész zá ró sza ka sza – az ed -
di gi, szo ro sabb hang ne mi kap cso la -
tok hoz ké pest vá rat lan tá vol ság ban –
a terc ro kon B-dúr ban szó lal meg,
kö ze lít ve ez zel a má so dik rész pas si -
ó já nak sö tét g-moll já hoz. A fan fár sze -
rű mo tí vum ra épü lő szop rán ári á ban
Za ka ri ás sza vai már vi rág va sár na pot
idé zik. „Ör vendj na gyon, Si on le á nya,
uj jongj, Je ru zsá lem le á nya! Ki rá lyod
ér ke zik hoz zád, aki igaz és di a dal mas,
alá za tos, és sza má ron ül, sza már csi -
kó há tán. Ki irt ja a har ci ko csit Ef ra -
im ból és a lo vat Je ru zsá lem ből. Ki vész
a har ci íj is, mert bé két hir det a né pek -

nek. Ural ma ten ger től ten ge rig ér, és a
fo lyam tól a föld vé gé ig.” (Zak 9,9–10)

A több hang ne met is érin tő re ci -
ta ti vo – is mét Ézsa i ás sal – meg mu -
tat ja a Mes si ás ha tá sát a vi lág ra. „Ak -
kor ki nyíl nak a va kok sze mei, és meg -
nyíl nak a sü ke tek fü lei. Szö kell ni fog
a sán ta, mint a szar vas, és uj jong a né -
ma nyel ve. Mert víz fa kad a pusz ta -
ság ban, és pa ta kok ered nek a pusz tá -
ban.” (Ézs 35,5–6) 

A szop rán ária új ra a mennye i en
tisz ta pasz to rál han got üti meg. „Mint
pász tor, úgy le gel te ti nyá ját, kar já ra
gyűj ti a bá rá nyo kat, ölé be ve szi őket, az
anya ju ho kat sze lí den te rel ge ti.” (Ézs
40,11) Az ária má so dik ré sze már az
evan gé li um sza vát idéz ve nyújt vi -
gasz ta lást min den idők em be ré nek:
„Jöj je tek őhoz zá mind nyá jan, akik meg -
fá rad ta tok, és meg vagy tok ter hel ve, és
ő meg nyug vást ad nek tek. Ve gyé tek
ma ga tok ra az ő igá ját, és ta nul já tok meg
tő le, hogy sze líd, és alá za tos szí vű, és
meg nyug vást ta lál tok lel ke tek nek.” (Mt
11,28–29; egyes szám el ső sze mély ből
har ma dik sze mély be he lyez ve.) Hän del
min den ária szö veg ben a lát ni- és lát tat -
ni va lót pil lant ja meg, ezért mind egyik
egy-egy je le net té, kép pé szí ne se dik.

Vé gül: „Mert az ő igá ja bol do gí tó, és
az ő ter he könnyű” (Mt 11,30) – köz -
ve tí ti Krisz tus sza vát Má té evan gé lis -
ta az el ső rész át tet sző hang zá sú, vir -
tu óz ének lést igény lő zá ró kó ru sá ban.

Épí tő bib lia ol va sást és fel üdí tő ze -
ne hall ga tást kí vá nunk!

g Dr. Ecse di Zsu zsa

„FölöttedottragyogazÚr,
dicsőségemeglátszikrajtad!”

C antate

Urunk, Is te nünk! Mennyei Atyánk!
Há lát adunk ne ked, hogy új ra fel hoz -
tad ránk na po dat, ke gyel med sze rint
fenn tar tod a te rem tett vi lág jó rend jét,
és az élet cso dá já ban ré szel tetsz min -
ket. Bo csásd meg ne künk, hogy sok szor
fe le lőt le nül bá nunk a min ket kö rül ve -
vő élő vi lág gal. Ké rünk, add ne künk azt
a fe le lős sze re te tet, amelynek ré vén jó
gaz da ként tud juk gon doz ni, mű vel ni és
tisz tán tar ta ni te rem tett vi lá go dat.

Urunk, Is te nünk! Sze re tet tel bíz tál
egy más ra min ket, em be re ket, hogy
egy más fe le ba rá tai le gyünk. Krisz tus -
ban egy más test vé re i vé, aján dé ka id
örö kös tár sa i vá is tet tél min ket. Ké rünk,
erő sítsd meg az egész em ber vi lág ban
a fe le ba rá ti sze re tet, a bé kes ség te rem -
tés és a szo li da ri tás lel kü le tét. Ben nünk
is mun káld eze ket, de ré sze síts min ket
Krisz tus sze re te té ben is, hogy még
el len sé ge in ket is sze ret ni tud juk.

Kö szön jük ne ked ke gyel med élő
je lét, az egy há zat. Kö szön jük, hogy a
test vé ri kö zös ség ré vén Krisz tus hoz,
raj ta ke resz tül pe dig hoz zád kap cso lód -
hat az éle tünk. Ké rünk, te gyó gyítsd ki
be lő lünk, ami rút, és nem il lik a te nyá -
jad tag ja i hoz. Add Szent lel ke det, hogy
a sze re tet út ján te hes sük von zó vá
Krisz tus tes tét, az egy há zat és ezt a he -
lyi gyü le ke ze tét, a mi kö zös sé gün ket is.
Erő sítsd meg ben nünk szent Fi ad sza -
vát és sze re te tét, hogy az egész vi lág
előtt fel sza ba dult öröm mel le hes sünk
az ő kö ve tői.

Mennyei Atyánk! Ki csi nyek ol tal -
ma zó ja, gyen gék erő sí tő je, szo mor ko -
dók vi gasz ta ló ja, el eset tek fel eme lő je!
Te tö röld a könnye ket, hogy va ló ban
könnyeb bít sen a sí rás. Te adj bá to rí -
tást, hogy el vi sel he tő le gyen a fáj da -
lom. Te adj vi gasz ta lást, hogy meg -
szen te lőd jön a nyo mo rú ság, a gyász.
Te adj re mény sé get ott, ahol most em -
ber tár sa ink a ha lál ka pu ja előtt áll nak.
Add meg most mind ezt a rá szo ru lók
ré szé re és szá munk ra is, akik min den -
nap Jé zus Krisz tus ra né zünk. Ő meg -
nyi tot ta előt tünk is az örök élet ka pu -
ját. Ben ne bíz va, reá ha gyat koz va
hadd lát has sunk min dig elő re, a te or -
szá god di cső sé gé ig. Ámen.

Oratio
œcumenica

„A hi tet len nek vi szont egyet len jó cse -
le ke de te sem hasz nál meg iga zu lá sá ra
és üd vös sé gé re. De egyet len rossz cse -
le ke de te sem te szi őt rosszá vagy el kár -
ho zot tá. Ha nem a hi tet len ség, amely a
sze mélyt és a fát rosszá te szi, tesz
rossz és kár ho za tos cse le ke de te ket.
Eb ből kö vet ke zik, hogy ha va la ki jó vá
vagy rosszá lesz, ak kor ez nem a cse -
le ke de tek ből, ha nem a hit ből vagy hi -
tet len ség ből ered, aho gyan a bölcs
mond ja: »A bűn kez de te az el pár to lás
Is ten től«, vagy is az, hogy nem hisz (Sir
10,14–15). Pál is ezt ír ja a Zsi dók hoz írt
le vél II. fe je ze té ben: »Hin nie kell an nak,
aki Is ten elé já rul.« (Zsid 11,6) Krisz tus
is ugyan ezt mond ja: »Te kint sé tek a fát
jó nak, és gyü möl cse it is jó nak, vagy te -
kint sé tek a fát rossz nak, és gyü möl csét
is rossz nak« (Mt 12,33), mint ha ezt
mon da ná: [55] »Ha va la ki jó gyü möl -
csöt akar, kezd je a fá nál, és ül tes sen jót.«
Ugyan így: ha va la ki jót akar cse le ked -
ni, ne a cse lek vés nél, ha nem a hit nél
kezd je, amely a sze mélyt jó vá te szi, mert
a sze mélyt sem mi sem te szi jó vá, csak
a hit, rosszá sem, csak a hi tet len ség.” 

d Lu ther Már ton: Ér te ke zés 
a ke resz tyén em ber sza bad sá gá ról

(Prőh le Ká roly for dí tá sa)

Se mper refor m anda
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Az Eu ró pai Egy há zak Kon fe ren ci á já -
nak (CEC) bu da pes ti nagy gyű lé se al -
kal má ból fel kell idéz nem, hogy a leg -
el ső nem zet kö zi öku me ni kus ta lál -
ko zó, ame lyen részt vet tem, a szer ve -
zet 1979-es kré tai nagy gyű lé se volt.
Teo ló gus hall ga tó ként if jú sá gi de le gá -
tus le het tem. A nem zet kö zi szer ve ze -
tek nél már ak kor is be vett gya kor lat
sze rint ugyan is az egyes kül dött sé gek -
ben fi a ta lok is he lyet kel lett hogy kap -
ja nak, így az tán Mun tag An dor pro -
fesszor mel lett én is utaz hat tam. (Har -
mati Bé la ak ko ri De ák té ri lel kész az
utol só pil la nat ban – be teg ség okán –
le mond ta a rész vé telt.) 

Hadd utal jak né hány olyan mel lé -
kes epi zód ra, amely jól ki fe je zi a kor
sa já tos sá ga it. El ső él mé nyem sok ko -
ló vol tát azok fog ják meg ér te ni, aki -
ket ta ní tott Prőh le Ká roly pro fesszor,
aki az Öku me ni kus Ta nács fő tit ká ra -
ként vett részt a ta nács ko zá son.  Nos,
nem hit tem a sze mem nek, ami kor őt
a khá ni ai or to dox aka dé mia kert jé ben
meg pil lan tot tam: nyak ken dő nél kül
volt! Ez a Bu da pes ten el kép zel he tet -
len „la za ság” már je lez te: ott, a me di -
ter rán vi lág ban még a leg szi go rúbb
pro fesszor is haj lan dó vál toz tat ni a
szo ká sa in. 

A má sik él mé nyem a ma gyar emig -
rá ció né hány tag já val va ló ta lál ko zás.
Em lé ke ze tem sze rint Pát kai Ró bert,
Ter ray Lász ló és ta lán Pós fay György
is ott volt a nagy gyű lé sen. Olya nok kal
vol tam együtt, akik ről itt hon a hi va -
ta los vé le mény nem volt ép pen hí zel -
gő. (Most, hogy le ír tam e há rom ne -
vet, öröm mel nyug tá zom, hogy mind -
hár man élet ben van nak. Is ten tart sa
meg őket to vább ra is egész ség ben!) 

A har ma dik él mé nyem: ott ül tem a
de le gá tu sok kö zött, és ele in te egy kuk -
kot sem ér tet tem ab ból, ami a sze mem
előtt zaj lott. En nek nem nyel vi okai vol -
tak, ha nem az el já rás rend is me re té nek
tel jes hi á nyá ból fa kadt. Ak ko ri egy há -
zunk ban ugyan is egy ál ta lán nem tud -
tuk, mit je lent a de mok ra ti kus dön tés -
ho za tal. Az előt tem ülők ál lan dó an fel -
ug rál tak, és mind két ke zü ket ma gas ba
tart va „point of or der”-t ki a bál tak.
(Idő vel azért rá jöt tem: ügy ren di hoz -
zá szó lá si szán dé ku kat je lez ték.) 

Mi ért mon dom el mind ezt? Mert az
a ta lál ko zó hoz zá já rult ah hoz, hogy vé -
gül is meg ért sem, mit je lent a dik ta -
tó ri kus ve ze té si stí lus sal szem ben a
kon szen zust ke re ső, de leg alább is a vé -
le mé nye ket üt köz te tő ügy me net. (Ha -
zai egy há zi fó ru ma in kat – ami kor is
pél dá nak oká ért év ti ze de kig nem hív -
ták össze a zsi na tot – ép pen ség gel nem
ez jel le mez te.) Is ten nek há la, az el múlt
év ti ze dek ben már a mi ré gi ónk ban is
ter mé sze tes sé vál ha tott a de mok ra ti -
kus dön tés ho za tal gya kor la ta. 

A ne gye dik, lát szó lag mel lé kes, va -
ló já ban a kor sza kot jól tük rö ző él mé -
nyem: Athén ban nem csak gé pet vál tot -
tunk, ha nem éj sza káz nunk is kel lett.
Oda fe lé a re pü lő té ren egy asz tal ra bo -
rul va pró bál tunk meg úgy-ahogy alud -
ni, vissza fe lé ki vet tünk egy ol csó szál -
lást a gö rög fő vá ros ban. Ha tan – re for -
má tus, evan gé li kus és bap tis ta kül döt -
tek – zsú fo lód tunk össze egy szo bá ban. 

Én úgy dön töt tem, nem a püs pö kök
hor ko lá sát fo gom hall gat ni, ha nem es -
te ki me gyek a szá mom ra tel je sen is -
me ret len vá ros ba. Mond ha tom, le -
nyű gö zött Athén tör té nel mi, mű vé -
sze ti és val lá si kin cse i nek a lát vá nya.

Egy szer re tá rul tak fel előt tem a po -
gány kul tú ra em lé kei, és lát hat tam Pál
apos tol misszi ó já nak nyo ma it az
Areo pá go szon. 

Jó val éj fél után ér tem a szál lá sunk -
ra. Láb ujj he gyen akar tam ágyam hoz
men ni, de ki de rült, min den ki éb ren
van. Az egyik társ egy há zi ve ze tő igen
ke mény sza vak kal te rem tett le: at tól
tar tot tak, hogy el ha gyom a de le gá ci -
ót, és ta lán emig rál ni kí vá nok. Ez pe -
dig óri á si bot rány lett vol na, ami ből ne -
kik is ba juk szár maz ha tott vol na. (Ma
már tu dom, ezek kö zül a fér fi ak kö zül
töb ben az ál lam biz ton ság nak is dol -
goz tak.) Ter mé sze te sen eszem ágá ban
sem volt el hagy ni ha zá mat, el len ke ző -
leg – ahogy mon da ni szok ták –: „ka -
land vágy ból itt hon ma rad tam”. 

Ez az él mény hal maz egy élet re
meg ha tá ro zó vá vált a szá mom ra. Az
eu ró pai egy há zak nak az együtt mű kö -
dé se, kö zös teo ló gi ai mun ká ja és is ten -
tisz te le ti éle te az öku me né el kö te le zett -
jé vé tett. Az an tik és a ke resz tény kul -
tú ra egy más mel lett élé sé nek fel fe de -
zé se ott, az éj sza kai Athén ban pe dig
an nak vé gig gon do lá sá ra sar kallt, hogy
mennyi ben van Eu ró pá nak po gány, és
mennyi ben ke resz tény ha gyo má nya.

Eu ró pát ugyan is ez a ket tős ség jel -
lem zi. Ahogy már e ha sá bo kon is le -
ír tam volt: egy részt egy mí tosz, más -
részt egy álom. A mí tosz ép pen Kré -
tá ra ve zet min ket vissza. A gö rög
mi to ló gia sze rint Ze usz be le sze re -
tett a ten ger part ján sé tál ga tó fö ní ci -
ai ki rály lány ba, Eu ró pé ba, és – bi ka -
ként a lányt szar vai kö zé kap va – a
ten ge ren át ma gá val vit te a szi get re.
A mí tosz te hát az erő szak ról, a ha ta -
lom ról és a kény szer ről szól. Is me rünk

azon ban egy ál mot is, amely ugyan -
csak Ázsi á ba ve zet vissza ben nün ket. 

Az Apos to lok cse le ke de te i ről szó ló
könyv sze rint Tró ász ban vá rat la nul egy
ma ce dón har cos je lent meg ál má ban
Pál apos tol nak, e sza vak kí sé re té ben:
„Jöjj át…, légy se gít sé günk re!” (16,9) A
szer ző nek, Lu kács nak a tö mör tu dó -
sí tá sa így rög zí ti az tán a té nye ket:
„…oda hí vott min ket az Is ten, hogy hir -
des sük ne kik az evan gé li u mot.” (16,10) 

Ez a je le net nem más, mint a po gány
Eu ró pá nak a ke resz tény ség hez in té zett
se gély ki ál tá sa. Pál meg hall ja ezt a si -
kolyt, és el in dul. Ve le együtt pe dig a Jé -
zus ról szó ló jó hír, az evan gé li um is el -
jut Eu ró pá ba. A Szent lé lek éle tet le hel
a hal dok ló gö rög–ró mai vi lág ba. En -
nek nyo mán egy új Eu ró pa szü le tett.

Az an tik eu ró pai kul tú ra meg be csü -
lé sé vel együtt azt val lom, hogy ma nem
a mí toszt, ha nem az ál mot kell kép vi -
sel nünk Eu ró pá val kap cso lat ban. Mert
a mí tosz po gány, az álom pe dig ke resz -
tény. Mind a nyu ga ti, mind a ke le ti ol -
da lon ta núi va gyunk an nak, mennyi
min dent fel ad nak az or szá gok – és bi -
zony az egy há zak is – a ke resz tény ha -
gyo mány ból. Ez ál tal Eu ró pa könnyen
po gány, új po gány hely zet be süllyed.

A po gány ság fe lé vissza csú szó kon -
ti nen sen csak a jé zu si evan gé li um
meg hal lá sa se gít het. Hogy er re ke vés
igény mu tat ko zik? Pál apos tol sem úgy
in dult ide, hogy min den ki őt és csak
őt akar ta hall gat ni. Athén ban – a
de mok rá cia fel leg vá rá ban – so kan
ki ne vet ték, de ő nem a ma ga nép sze -
rű sé gét ke res te, ha nem a fel tá ma -
dott Urat hir det te kö vet ke ze te sen. 

Hi szem, hogy az egy há zak nak a
mind job ban sze ku la ri zá ló dó Eu ró pá -

ban tör té nel mi fel ada tuk van. Nem va -
gyok na iv, így tu dom, hogy szá mos
egy ház is a kor szel lem ha tá sa alá ke -
rül. Öröm mel nyug tá zom ugyan ak kor,
hogy sok kül dött vál to zat la nul vall ja
a char ta oe cu me ni ca szép meg fo gal -
ma zá sát: az egy há zak ad hat nak lel ket
Eu ró pá nak.

Mi te hát az én Kré tá tól Bu da pes tig
ter je dő ta pasz ta la ta im nak a ta nul sá -
ga? Egy részt jó, ha az egy há zi dön tés -
ho za tal ban mű köd nek a de mok ra ti kus
esz kö zök. Ugyan ak kor – a nagy po li -
ti ká ban és az egy há zi köz élet ben is –
vissza le het él ni a de mok rá cia bűv sza -
vá val. Ami kor az evan gé li um hir de té -
sé ről van szó, ak kor nem va la mely tes -
tü let dön té se és sza va za ti ará nya szá -
mít, ha nem a misszi ói lel kü let. Az
álom szét tör he ti a mí toszt. Ezért le het
moz gó sí tó ere jű a bu da pes ti nagy gyű -
lés bib li ai mot tó ja is: „Most te hát mi -
ért kés le kedsz?” (Ap Csel 22,16)

Mosttehátmiértkéslekedünk? é gtájolÓ

Fabiny Tamás püspök
Északi Egyházkerület

b „Istenazengedelmesszívűemberttudja
használni, s én ezt itt tanultammeg” –
mondtaFülöpMónika asoltvadkertievan-
gélikus templomban július 6-án tartott
ünnepi istentisztelet után.Gáncs Péter
püspök,SzabónéMátraiMarianna ésHo-
mokiPál lelkészszolgálatávalezalkalom-
malavattáklelkésszé.

A solt vad ker ti ol tár kép, mely ta nú ja volt Mó ni -
ka ke resz te lő je és kon fir má ci ó ja után az or di ná -
ci ó já nak is, azt üze ni, hogy Jé zus vi ha ros, ne héz
kö rül mé nyek kö zött is meg tart ja
a hí vá sá nak en ge del mes ke dő ket.
E bá to rí tás sal kezd te ige hir de té sét
a püs pök, majd Róm 8,19 alap ján
– „Mert a te rem tett vi lág só vá rog -
va vár ja az Is ten fi a i nak meg je le -
né sét” – ar ról szólt, hogy egy né -
met ta nár azért in dul el a lel ké szi
szol gá lat út ján, mert sóvá rog va
vár ják azt, amit Is ten rá bí zott; azt
a sót, amely íze sít, meg őriz, gyó -
gyít. A há zi asszony tud ja, jól sóz -
ni mű vé szet; az is ko la lel kész se ad jon se ke ve seb -
bet, se töb bet an nál, mint amennyi re a di á kok -
nak, szü lők nek szük sé gük van.

A con fir mát ti zen öten éne kel ték, köz tük a

he lyi ka to li kus, bap tis ta és pün kös di lel ki -
pász to rok, s az al ka lom ün ne pé lyes sé gét a
fér fi kar szol gá la ta is emel te.

A kö szön té sek so rán Ho mo ki Pál he lyi lel -
kész a kül dő és men tor gyü le ke zet ne vé ben
adott út ra va lót, és utalt az el kö te le zett evan -
gé li kus elő dök re. Sza bó né Mát rai Ma ri an na, az
Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem Gya kor -
la ti In té ze té nek ve ze tő je sze rint Mó ni ka tö ré -
keny nek lát szik, pe dig erős lel kű. „Ne csak az -
zal tö rődj, mit adsz a rád bí zot tak nak, ha nem
az zal is, mit ad nak ők ne ked, mert ak kor érsz
célt, ha is me red őket” – ta ná csol ta.

A fo ga dó gyü le ke zet lel ki pász to rai tá mo ga tá -
su kat ígér ték az új szol ga társ nak.
Lá zár né Skor ka Ka ta lin me ző be -
ré nyi lel kész sze rint egy kor Be rény
adott éne kes köny vet Vad kert nek,
most Solt vad kert ad lel készt Be -
rény nek. Fej ér Sán dor azt kér te
Mó ni ká tól, hogy ami kor a Vi har -
sa rok ban élő, lá za dó kor ban lé vő
gye re kek nek köz ve tí ti az evan gé -
li kus hi tet, tisz ta ké pet mu tas son.
Vé gül Ra dos né Len gyel An na egy -
ház ke rü le ti fel ügye lő szá má ra a lel -

kész nő ál lan dó mo so lya volt üze net ér té kű.
Fü löp Mó ni ka au gusz tus 1-jé től Me ző be rény -

ben kez di meg is ko la lel ké szi szol gá la tát.
g Hu lej Eni kő

Engedelmesszívvel,erőslélekkel
Fü löp Mó ni ka lel késszé ava tá sa Solt vad ker ten

Fü löp Mó ni ka először tanítói oklevelet szer zett,
majd a sze ge di Ju hász Gyu la Ta nár kép ző Fő is -
ko la né met nyelv ta ná ri sza kán dip lo má zott
1997-ben. A kis kun ha la si Szi lády Áron Re for -
má tus Gim ná zi um ta ná ra volt 1994-től 2001-
ig. Ezt kö ve tő en meg szü le tett két gyer me ke. 

A Va sár na pi Is ko lai Szö vet ség ben nya ran -
ként hat–ti zen két éves gyer me kek kö zött
misszi o ná ri us, majd a Bács-Kis kun me gyei
gyer mek misszi ói mun ka ko or di ná ló ja,
misszi o ná ri us kép zé sek egyik ve ze tő je. 

Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem teo -

ló gus-lel kész sza kán 2013-ban sze rez te meg dip -
lo má ját. Gya kor la ti évét Solt vad ker ten vé gez -
te Ho mo ki Pál lel kész men tor mel lett ab ban a
gyü le ke zet ben, ahol Ká posz ta La jos es pe res-lel -
kész kon fir mál ta, és ahol csa lád ja is ak tí van be -
kap cso ló dott a gyü le ke zet éle té be. 

Lel ké szi szol gá la tát a Me ző be rényi Pe tőfi
Sán dor Evan gé li kus Gim ná zi um és Kollé gi -
um is ko la lel ké sze ként kez di meg. Két gyer -
mek édes any ja ként ke resz tyén kö te les sé gé -
nek ér zi, hogy részt vál lal jon a fi a ta lok hit -
re va ló ne ve lé sé ből.

Az el nök-püs pök a szen te lé si meg hí vón szerep -
lő ige, Mt 7,13–14 alap ján „a szo -
ros ka pu és kes keny út” szim bó lu -
má ra épít ve hir det te az Úr igé jét. 

A püs pök Ale xand ra lel ké re
kö töt te, hogy a di á kok mel lett le -
gyen úti társ, aki együtt megy ve -
lük az úton, úgy, mint Jé zus és az
em mau si ak. Sop ron 433 ki lo mé ter -
re van Bé kés csa bá tól: ez bi zony
nagy tá vol ság. Gáncs Pé ter
azonban az zal biz tat ta a lel kész nőt,
hogy ő is Bé kés csa bán kezd te el
püs pö ki szol gá la tát, rá mu tat va ar ra, hogy mek -
ko ra ér ték mind az, ami a vé ge ken van – akár a
nyu ga ti, akár a ke le ti vé ge ken. És a nagy tá vol -
ság át hi dal ha tó, ha a sop ro ni ak, csa ba i ak és cin -
ko ta i ak is imád koz nak az új lel ké szért, és to vább -
ra is mö göt te áll nak hor do zó gyü le ke ze tek ként. 

A szen te lé si is ten tisz te let li tur gi á já ban Sza -
bó né Mát rai Ma ri an na az Evan gé li kus Hit tu -

do má nyi Egye tem ré szé ről, il let ve Ve tő Ist ván
lel kész mint Ale xand ra ha tod éves
gya kor la tá nak men to ra vett részt.  

Kö szön tőt mon dott a fo ga dó
is ko la igaz ga tó ja, Ko la rovsz ki
Zol tán, va la mint Mes ter há zy Ba -
lázs, a ne ve lő is ko la le kö szö nő is -
ko la lel ké sze és dr. Wag ner Szi lárd
is ko la lel kész. 

A hit tu do má nyi egye tem rek -
to ra, dr. Sza bó La jos be szé dé ben
töb bek kö zött ar ról is szólt, hogy
a teo ló gia nem en ge di el kö te lé -

ké ből a lel kész nőt, mert ma gisz te ri szin ten az
in téz mény ben foly tat ja ta nul má nya it. Ve tő
Ist ván és a cin ko tai kö zös ség ked ves sze mé lyes
aján dé ko kat ho zott az igei üze ne ten túl. A kö -
szön té sek so rát Ra dos né Len gyel An na dé li egy -
ház ke rü leti fel ügye lő és Gáncs Pé ter püs pök
zár ta.

g Gab nai Sán dor 

Azáthidalható433kilométer
Ha lász Ale xand ra lel késszé szen te lé se Sop ron ban

b Egyházunkelnök-püspöke,GáncsPéternemtúlgyakorivendégasopronievangélikustemp-
lomban,hiszenazittenigyülekezetnemazőegyházkerületének,hanemadunántúlinak
azegyikfellegvára.MégisőjöttelaNyugati(Dunántúli)Egyházkerületlegnagyobbtemp-
lomábajúlius7-éndélután–ésnemiselnök-püspökiminőségében,hanemmintdéliegy-
házkerületipüspök,hogylelkésszészenteljeHalászAlexandrát, asopronigyülekezetfi-
ataltagját.Mindezpedigazérttörténtígy,mertaterületilegilletékes–nyugatiegyház-
kerületi–püspök,SzemereiJános ésGáncsPétermegállapodásaértelmébenAlexandra
aDéliEgyházkerületbenkezdimegszolgálatátmintaBékéscsabaiEvangélikusGimná-
zium,MűvészetiSzakközépiskola,KollégiumésAlapfokúMűvészetoktatásiIntézmény
iskolalelkésze.

Ha lász Ale xand ra Il di kó 1987. ok tó ber 4-én szü le tett Sop ron ban. A Ber zse nyi Dá ni el Evan -
gé li kus (Lí ce um) Gim ná zi um ban érett sé gi zett 2007-ben. Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye -
te men ka te ké ta-lel ki pász to ri mun ka társ sza kon kezd te teo ló gi ai ta nul má nya it, de az el ső fél -
év után át je lent ke zett a lel kész szak ra. 2011-ben egy fél évet Né met or szág ban, Er langen ben
töl tött. Ha tod éves ként a cin ko tai gyü le ke zet ben szol gált, ahol na gyon sok po zi tív, el hi va -
tott sá gát meg erő sí tő él mény ben volt ré sze. Ta nul má nyai kez de te óta fo lya ma to san erő sö -
dött ben ne az a meg győ ző dés, hogy szol gá la tát a fi a ta lok kö ré ben sze ret né vé gez ni. Tu da -
to san kon cent rált a hit ok ta tás ra, hogy mi nél több gya kor la tot sze rez zen ben ne.
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Öku me ni kus is ten tisz te let 
a du na-par ti temp lom ban
Gyö nyö rű nap sü tés vár ta a CEC-
köz gyű lés több száz részt ve vő jét az
öku me ni kus nyitó is ten tisz te let nap -
ján. A hely szín a Po zso nyi úti re for -
má tus temp lom volt. A kül döt tek a
temp lom Du na-par ti mell véd jé ről
már az el ső nap rá cso dál koz hat tak a
bu dai pa no rá má ra és a Mar git -szi -
get re. 

Az 1940-ben fel szen telt im po záns
épü let va ló ban mél tó hely szín volt. A
pro tes tán so kat, or to do xo kat, ang li -
ká no kat és óke resz té nye ket tö mö rí -
tő szer ve zet kül döt tei tel je sen meg -
töl töt ték az óri á si te ret. A ve ze tők
pad so rá ban fog lalt he lyet dr. Kö vér
Lász ló, a par la ment el nö ke.

Szín pom pás me net ben vo nul tak
be a temp lom ba a szol gá lat te vők,
köz tük Gáncs Pé ter, a Ma gyar or -
szá gi Evan gé li kus Egy ház el nök-püs -
pö ke. Elöl ha lad tak a fi a ta lok, akik a
ke reszt ség meg újí tá sát jel ké pez ve
kis edény ben vi zet ad tak a szé len
ülők nek. Ők ke resz tet raj zol tak
szom széd juk ke zé re, akik az tán sor -
ban to vább ad ták a vi zet. Én egy fi a -
tal af ro ang li ai há zas pár mel lett kap -
tam he lyet, gyö nyö rű kis gyer me ke -
ik is ve lük ül tek a pad ban. Gyak ran
irá nyult rá juk a ka me ra, mint hogy a
Du na World te le ví zió csa tor na egye -
nes adás ban köz ve tí tet te a szer tar tást. 

Az éne ke ket úgy vá lo gat ták össze,
hogy min den egy ház ma gá ra is mer -
hes sen a ze né ben: volt ko rál, ré gi lu -
the rá nus és ang li kán ének, va la mint

or to dox him nusz. Tisz tán szólt és
messze hal lat szott a kó rus, amely hez
bát ran csat la ko zott a gyü le ke zet.
Pap Kin ga Mar jat ta, egy há zunk or -
szá gos iro dá ja öku me ni kus kül ügyi
osz tá lyá nak re fe ren se volt az egyik
szó ló éne kes; ő kép zett kán tor, s részt
vett a kon fe ren cia egy ház ze nei anya -
gá nak össze ál lí tá sá ban is. Több mint
egy évig tar tott ez a mun ka. 

vál sá gos pil la na tok
A ta nács ko zást ré szint a RaM Co los -
se um, ré szint egy kö ze li szál lo da
ter me i ben tar tot ták. Nagy volt a
sür gés-for gás, a pul tok nál fi a ta lok irá -
nyí tot ták a de le gá tu so kat a kü lön bö -
ző hely szí nek re, csen gő vel fi gyel -
mez tet tek ar ra, hogy kez dő dik a
mun ka. 

A kon fe ren cia anya ga it nagy gond -
dal vi tat ták meg a kül döt tek, sok szor
he ves vi ta után ju tot tak kö zös ne ve -
ző re. A ple ná ris ülé se ket a saj tó is fi -
gye lem mel kí sér het te, de a ké nye sebb
té má kat zárt ülé sen tár gyal ták.

Vol tak vál sá gos pil la na tok is, fő ként
ami kor a ve ze tő tes tü let meg osz lá sá ról
volt szó. Az or to do xok ra gasz kod tak
ah hoz, hogy hu szon öt szá za lé kos
rész vé telt kap ja nak, még az is fel me -
rült, hogy ki lép nek a kon fe ren cia
szer ve ze té ből. A hely zet ren de ző dött,
vé gül a húsz fős köz pon ti bi zott ság ban
har minc szá za lé kos a kép vi se le tük. 

A ta nács ko zás ról hi á nyoz tak az
orosz és a bol gár or to do xok. A tá vol -
ma ra dás oka nyil ván va ló an az le he -
tett, hogy az ész tek lét re hoz ták sa ját
egy há zu kat, s fel vé telt nyer tek a kon -
fe ren cia szer ve ze té be.

Nem min dig kap tak szót a kül döt -
tek. Volt egy ki rí vó eset is: épp a ma -
gyar de le gá tust tol ta fél re egy má sik
kül dött. Volt, aki erő sza ko sabban
pró bál ko zott, s vé gül el mond hat ta
fel szó la lá sát.

áram vo na las szer ve zet
A kon fe ren ci át a ta ka ré kos ság gon do -
la ta ha tot ta át, nem vé let le nül, hi szen
több tag egy ház nem tud ja az el várt
mér ték ben fi zet ni a tag dí jat. A szer -
ve zet pénz ügyi leg fő ként a skan di náv
és a né met be fi ze té sek re tá masz ko -

dik, s a ta ka ré kos ság szük sé ges sé ge
nap ról nap ra hang súlyt ka pott. A
ve ze tő tes tü let lét szá mát ép pen ezért
meg fe lez ték, ami nem csak ol csób bá,
ha nem a re mé nyek sze rint át lát ha tób -
bá is te szi a mun kát. 

A húsz fős új köz pon ti bi zott ság
össze té te le az ará nyos ság szem pont -
já ból kér dé ses le het. Pél dá ul a brit
tag egy há zak négy he lyet kap tak –
Ang lia, Wales és Skó cia is kép vi se let -
hez ju tott –, s a kon fe ren cia el nö ke
is an gol, Cri stop her Hill püs pök. 

Rög tön meg vá lasz tá sa után gra tu -
lál hat tam ne ki, sőt fel te het tem az
eszem be öt lő el ső kér dést: ki kép vi -
se li majd a bi zott ság ban a ma gyar or -
szá gi és a ha tá ron tú li ma gyar egy há -
za kat? Úgy vá la szolt, hogy min den
tag egy ház ra gon dot for dí ta nak, ez
kö te les sé gük. Kö zép-Eu ró pá ból két
or to dox, egy hu szi ta és egy lu the rá -
nus de le gá tus tag ja a köz pon ti bi zott -
ság nak. Ez utób bi KB-ta got Ad ria na
Flo re á nak hív ják, a ro má ni ai né met
evan gé li ku so kat kép vi se li.

messze hang zó üze ne tek 
Meg tisz tel te je len lé té vel a kon fe -
ren ci át Ba log Zol tán, az em be ri erő -
for rá sok mi nisz te re. Be szé dé ben ki -
tért ar ra is, hogy az 1989-es vál to zá -
sok ide jén tá madt re mé nyek né ha il -
lu zó ri ku sak vol tak, de az egy há zak
mun ká ja jö vő be mu ta tó. 

Dr. Fa bi ny Ta más, a Ma gyar or szá -
gi Evan gé li kus Egy ház Észa ki Egy ház -
ke rü le té nek püs pö ke is szólt if jú ko -
ri em lé ke i ről. Sza vai meg ne vet tet ték
a hall ga tó sá got, fő ként ami kor ar ról
me sélt, hogy a vas füg gö nyös idő szak -
ban ha za tért kül föld ről – vagy is a ka -
lan dot vá lasz tot ta. 

A sok fá rasz tó ta nács ko zás után
ha jó ki rán du lá son üdül het tek föl a
részt ve vők, meg cso dál va az es ti Bu -
da pest fé nye it. A Du na egyéb ként na -
gyon kö zel volt a szál lás he lyek hez:
volt, aki a Mar git szi ge ten szállt meg,
má sok egy Du na-par ti szál lo dá ban
pi hen het tek. Amúgy ke vés al kal -
muk volt vá ros né zés re, de be szél ge -
té se ink so rán min den ki di csér te a
ma gyar ven dég sze re te tet. 

g B. Wal kó György

Aközgyűléskrónikája

Jú li us 8-án, a ta nács ko zás zá ró nap -
ján meg vá lasz tot ták a húsz ta gú köz -
pon ti bi zott sá got, amely az ed di gi
negy ven ta gú ve ze tő tes tü le tet fel -
vált va ha té ko nyab ban kí ván ja irá nyí -
ta ni a szer ve zet mun ká ját. 

Ta ka ré ko sabb és át lát ha tóbb lesz
te hát a meg újult kon fe ren cia, amely
szo ro sabb öku me ni kus egy sé get sür -
get. A tes tü let Brüsszel ben és egész
Eu ró pá ban job ban hall ha tó ke resz -
tény ál lás fog la lá sok kal kí ván je lent -
kez ni, szem be néz ve a kon ti nen sün -
kön egy re mé lyü lő tár sa dal mi vál ság -
gal és a nö vek vő sze ku la ri zá ci ó val. 

A hi deg há bo rú ide jén, 1959-ben
lét re ho zott ke resz tény tö mö rü lés
több ször mó do sí tot ta alap ok má nyát.
Nap ja ink ban új ra az zal szem be sült,
hogy más fel té te lek kö zött kell élet -
ké pes sé gét bi zo nyí ta nia. Ma már
nem az éles nem zet kö zi po li ti kai
szem ben ál lás ha tá roz za meg Eu ró pa
éle tét, ha nem a tö me ges be ván dor -
lás, a szű kü lő anya gi for rá sok, az el -
sze gé nye dés és az egy re nö vek vő
mun ka nél kü li ség, amely fő ként a fi -
a ta lo kat érin ti.

A de le gá tu sok meg sza vaz ták a
kon fe ren cia jö vő jét meg ha tá ro zó
do ku men tu mot, a po li ti kai re fe ren -
cia je len tést, va la mint a pénz ügyi je -
len tést. A bu da pes ti köz gyű lé sen a
ke resz tény tag egy há zak kö zös üze -
net ben for dul tak az eu ró pai dön tés -
ho zók hoz és a köz vé le mény hez, sür -
get ve az erő tel jes fel lé pést a tár sa dal -
mi vál ság je len sé gek kel szem ben. 

A köz gyű lést le zá ró is ten tisz te le -
ten el hang zott pré di ká ci ó já ban Mar -
tin Schin de hüt te né met evan gé li kus
püs pök így ér té kel te a kon fe ren cia
bu da pes ti mun ká ját: „Most vissza te -
kint he tünk az Eu ró pai Egy há zak
Kon fe ren ci á já nak jö vő jé ről foly ta -
tott vi ták hosszú so ro za tá ra. A köz -
gyű lé sen meg va ló sult sok el vá rá -

sunk – és sok más el vá rás nem tel je -
sült. Úgy té rünk vissza sa ját egy há -
za ink hoz, hogy nyi tott ma rad a kér -
dés, ame lyet sa ját ma gunk nak is fel
kell ten nünk: mi re ju tot tunk, mi
lesz a ho za dé ka vi tá ink nak s ha tá ro -
za ta ink nak? (…) A kér dés leg fon to -
sabb egy há zi fel ada tunk ra em lé kez -
tet min ket: misszi ónk ra az alap ve tő -
en meg vál to zó Eu ró pá ban. Fel ada ta -
in kat azon ban nem mi ma gunk szab -
juk meg. Ak kor vál nak vi lá gos sá
szá munk ra, ami kor meg hall juk Is ten
sza vát, ami kor el hív min ket. Mi
most együtt ün ne pel jük ezt az el hí -
vást.” 

d EvÉlet-infó

Megújul
azEurópaiEgyházak

Konferenciája
f Folytatás az 1. oldalról
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Ka ri mä ki nen finn
evangélikus ér sek
A köz gyű lés fő cél ja az, hogy le he tő -
vé te gyük a CEC to váb bi mun ká ját,
mi vel a je len le gi struk tú ra egy ko ráb -
bi idő szak ban, Eu ró pa po li ti kai meg -
osz tott sá gá nak ide jén jött lét re, s ma
már má sok a fel ada tok. To vább kel lett
lép ni, új mó don kell fenn tar ta ni a
szer ve ze tet, eh hez új alap ok mányt
kel lett ki dol goz nunk. Erő sí te ni kell
iden ti tá sun kat a je len le gi Eu ró pá ban. 

Né ven kell ne vez nünk a ki hí vá so -
kat: a mig rá ci ót, a gaz da sá gi és szo -
ci á lis prob lé má kat, a fi a ta lo kat súj tó
mun ka nél kü li sé get. Kö zös hang ra, ál -
lás pont ra van szük ség. Ez a két
szem pont ural ta a köz gyű lést. Biz tos
va gyok ben ne, hogy az új alap ok -
mány erő sí ti szer ve ze tün ket. 

A kon fe ren cia bib li ai mot tó ja: „Most
te hát mi ért kés le kedsz?” – de ez a
szer ve zők ad ta mot tó. Én ezt nem úgy
ér tel me zem, hogy a kon fe ren cia ké sés -
ben len ne, ha nem úgy, hogy nem
vár ha tunk tét le nül, cse le ked nünk kell.
Min den két ség el le né re Eu ró pa mint
esz mei fo ga lom igen is lé te zik, de
gyors vál to zá son megy át, s vál to zik a
vi lág ban be töl tött sze re pe is. 

Új ki hí vá sok kal kell szem be néz -
nünk: húsz-har minc éve a nem zet kö -
zi po li ti kai szem ben ál lás volt a fő prob -
lé ma, a há bo rú után az új já épí tés re kel -
lett össz pon to sí ta ni. Most új prob lé mák
van nak. Olyan szer ve zeti for mát kell
ta lá lnunk, amely le he tő vé te szi az ez -
zel kap cso la tos kö zös mun kát. 

em ma nu el fran cia or szá gi
met ro po li ta, 
a CeC ko ráb bi el nö ke

– Mi a kon fe ren cia fel ada ta az Ön
meg íté lé se sze rint?

– Vál to zás zaj lik a szer ve zet ben, ele -
mez zük az el múlt éve ket. Alap ve tő cé -
lunk, hogy új al kot mányt fo gad junk el.
Fon tos szem pont ter mé sze te sen, mint
min den köz gyű lé sen, hogy a tag egy -
há zak kép vi se lői ta lál koz za nak egy -
más sal, hogy pár be szé det foly tas sa nak.
A jó együtt mű kö dés kul csa, ha job ban
meg is mer het jük egy mást, így le he tünk
szo li dá ri sak. A ta nács ko zás le he tő ség
ar ra, hogy szem be sül jünk a prob lé -
mák kal, s meg ol dást ta lál junk. 

– Ké sés ben van nak?
– Mind annyi an azt vár juk, hogy ja -

vul a hely ze tünk, s hogy ke zel ni tud -
juk a ki hí vá so kat. Nap ról nap ra kell
meg vív nunk har ca in kat a prob lé mák -
kal. Mi nem egy faj ta in téz mény va -
gyunk, mi egy há zat al ko tunk, s en nek
a je gyé ben kell dol goz nunk. 

– Van-e kü lön ja vas la ta?
– A bi zott ság dol goz za ki a struk tu -

rá lis ja vas la tot, én eh hez tar tom ma -
gam. A tag egy há zak tól vár juk a dön tést.
Nyílt pár be szé det kell foly tat nunk. 

– Ké rem, né hány szó ban mu tas sa
be az egy há zát! 

– Az or to dox egy ház hoz tar to zunk,
két ezer éves múlt ra te kin tünk vissza.
Ala pí tó tag jai va gyunk az Eu ró pai
Egy há zak Kon fe ren ci á já nak. Fon tos nak
tart juk, hogy je len le he tünk, s hogy
részt ve he tünk a kö zös mun ká ban.

ju lio mur ray pa na mai
episz kopá lis püs pök

– A nagy gyű lés azon mun kál ko dik,
hogy az egy ház fe le lős vá la szo kat
tud jon ad ni az ak tu á lis prob lé mák ra.
A CEC, együtt mű köd ve a la tin-ame -
ri kai szer ve ze tek kel, ke re si a meg ol -
dást az igaz ság szol gál ta tás és ki-, il let -
ve be ván dor lás kér dé se i re.  

– A kon fe ren cia mot tó ja idé zet a
Bib li á ból: „Most te hát mi ért kés le -
kedsz?” A szer ve zők mi ért gon dol ják
úgy, hogy a kon fe ren cia a fel ada tok
tel je sí té sét il le tő en ké sés ben van?

(Ne vet. Jó ízű en.)
– Az ige olyan kér dést tesz fel,

ame lyet min dig szem előtt kell tar -
ta nunk. Ha ka taszt ró fa tör té nik az
or szá gok ban, ki az el ső, aki se gít?
Nem a kor mány, nem is a ci vil szer -
ve ze tek, ha nem az egy ház! 

Nem gon do lom, hogy ké sés ben
va gyunk. Az idők és a kér dé sek fo lya -
ma to san vál toz nak. 

– Ké rem, mu tas sa be rö vi den ol va -
só ink nak az egy há zát! Hány hí ve
van? Ho gyan jel le mez né a fel ada tát,
lel ki irány vo na lát?

– A kö zép-ame ri kai Pa na ma episz -
kopá lis egy há zát kép vi se lem. Nem
va gyunk nagy egy ház, tíz ezer em ber
tar to zik hoz zánk. Mi az ok ta tá son ke -
resz tül sze ret nék az em be rek re hat ni.
Fon tos to váb bá a rassziz mus és a
diszk ri mi ná ció el len foly ta tott küz de -
lem. An nak el le né re, hogy kis or szág
va gyunk, nagy prob lé mát je lent a
rassziz mus, ezt nem le het to le rál ni. 

mar tin Schin de hüt te 
püs pök, a né met or szá gi
pro tes táns egy ház 
ta ná csá nak al el nö ke 

– Püs pök úr, mi ben lát ja a kon fe -
ren cia alap ve tő cél ját?

– Az egy há zak nak kö zö sen kell fel -
lép ni ük, hogy meg tud ja nak fe lel ni a
ko moly tár sa dal mi ki hí vá sok nak, és
kö zös vá laszt kell ke res ni ük. Ez a leg -
fon to sabb cél. 

– A szer ve zők a „Most te hát mi ért
kés le kedsz?” bib li ai idé ze tet vá lasz tot -
ták a kon fe ren cia mot tó já ul. Mi a vé -
le mé nye er ről?

– Nem va gyok tel je sen meg győ ződ -
ve ar ról, hogy ta lá ló a mot tónk, mert
sze rin tem ar ra utal, hogy ké sés ben va -
gyunk. Mi azon ban nem ké sés ben
va gyunk, ha nem ki hí vá sok kal szem be -
sü lünk. Van egy cso dá la tos tör té net a
Bib li á ban az eti óp kincs tár nok ról,
mind annyi an is mer jük, az Apos to lok
cse le ke de te i ben ol vas ha tó. A kincs -
tár nok fel te szi a kér dést: „Mi aka dá -
lya an nak, hogy meg ke resz tel ked jem?”
Nincs te hát aka dá lya an nak sem, hogy
mi el in dul junk az öröm és bol dog ság
út ján, hogy el jus sunk az öröm hír hez.
Ez sok kal jobb gon do lat, mint az a mot -
tó, hogy mi re vár tok, mi ért ha boz tok. 

– Az Ön je len tős lé lek szá mú egy -
há za bi zo nyá ra ad le he tő sé get az
együtt mű kö dés na pi gya kor lá sá ra.

– Pro tes táns egy há zunk kü lön bö ző
né met re gi o ná lis egy há zak fö de rá ci ó -
ja, hu szon négy mil lió hí vünk van. Ez
nagy erőt je lent, de nagy fe le lős sé get is. 

tol nai ju dit an na 
ön kén tes mun ka társ

– Stew ard nak len ni ko moly fel -
adat. Ön élet raj zot kel lett be ad ni, je -
lent ke zé si la pot. So kan je lent kez -
tek, a szer ve zők vá lasz tot tak ki min -
ket. Kü lön le ges fel adat volt ez szá -
mom ra, mi vel XI II. ke rü le ti va gyok,
és a főbb ren dez vé nyek itt zaj lot tak.
A nyi tó ren dez vény is ab ban a temp -
lom ban volt, amely be re for má tus ként
én is já rok. 

Ki fe je zet ten jó ér zés, hogy ré sze -
se le het tem a kon fe ren ci á nak: so kat
je lent ne kem a kon fe ren cia öku me -
ni kus jel le ge. Örül tem, hogy itt le het -
tem, és se gít het tem az em be rek nek.
Tu riz mus-ven dég lá tást ta nu lok, ezért
a rész vé tel szak mai ol da la is fon tos
volt, hogy a ven dé gek tény leg ké nyel -
me sen érez zék ma gu kat, hogy a prog -
ra mok gör dü lé ke nyen fus sa nak.

– Ez mit je lent, milyen feladataik
voltak?

– In for má ci ós pult nál dol goz tam:
el iga zí tot tuk a ven dé ge ket, tá jé koz -
tat tuk őket, akár a cso ma gok ról, út -
vo na lak ról, re pü lő tér ről, gyógy szer -
tár ról lett lé gyen szó, min den ben
igye kez tünk se gí te ni. A ve ze tők irá -
nyá ban is mi vol tunk a fő kom mu ni -
ká ci ós csa tor na, mi kö töt tük össze a
hely szí ne ket, az em be re ket.

– Hány órát dol goz tak na pon ta?
– Ál ta lá ban ti zen hár mat. Mind a

ti zen há rom óra örö möt szer zett: bol -
dog ság töl tött el, mert se gít het tem. Ez
na gyon jó ér zés. Fá rasz tó, de jó.

b AkonferenciaidejealattaCECtöbbvezetőjétkértükvilláminterjúra,
sbeszélgettünkarendezvénylebonyolításátsegítőmunkatársakkal
is.Akérdésekreadottválaszokegyöntetűenazttükrözik,hogyszinte
mindenkifontosnaktartottaaváltozást,amegújulást.Megkérdeztük,
hogymittartanakakonferenciafőfeladatának,valóbanúgygondol-
ják-e,hogyaszervezetkésésbenvan.Érdeklődtünkazirántis,milyen
formábanképzelikaszervezetireformot,shogymikéntjellemeznék
sajátegyházukat.Fontosmegjegyezni,hogyazinterjúkatazalkotmány
elfogadásaelőttkészítettük,ezttükrözikaválaszokis.

g�A villáminterjúkat készítette: Balla Mária és Kinyik Anita
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Klasszi kus író ink, köl tő ink mű ve it,
éle tét a tel jes ség igé nyé vel mu tat ja be
a Pe tő fi Iro dal mi Mú ze um. Kü lö nö -
sen ér de kes a száz éve sek so ro za ta:
Ham vas Bé la, Rad nó ti Mik lós, Ott -
lik Gé za, Ör kény Ist ván… Szin te
min dig va la mi új és ér de kes fo gad ja
a lá to ga tót: rit ka köny vek, ko pott
kéz ira tok, so ha nem pub li kált fo tók. 

Eb ben az év ben Weö res Sán dort
(1913–1989) ün ne pel jük, aki tün dér -
köl tő volt, pan non va rázs ló. Örök
gyer mek, bu dai budd his ta, aki nek el -
fért te nye rén a min den ség. Alak -
vál to zá sa it cso dál tuk leg in kább,
ahogy át lé pett év ez re de ket. Ta lán
sen ki nem érez te úgy a ma gyar nyel -
vet, mint ő, ezért tud ta meg ál mo dott
ver se i hez haj lí ta ni, min dent meg éne -
kel ni szív ve rés üte mű so ra i val.

A Pe tő fi Iro dal mi Mú ze um A meg -
moz dult szó tár cí mű ki ál lí tá sát jú ni -
us 19-én Ke mény Ist ván köl tő nyi tot -
ta meg. Ré gi ta lál ko zá sa it idéz te
Weö res sel, sze rény sé gét és min den -
tu dá sát. A múlt szá zad Arany Já no -
sá nak ne vez te, a vi lág iro da lom nagy
köl tő jé nek. Ked ves ver sé ből, a Toc -
cá tá ból ol va sott föl: „Ami kor még /
em ber se volt, / páf rány-bo kor / fö -
lém ha jolt, // apó nak hí vott / a bo kor.
/ Mi kor szü let tem? / Sem mi kor. //
Két jó ma rék port / könnye dén / a te -
rem tés ből / hoz tam én / kó vály gó
sen ki, / a ne vem / Majt ré ja, Ámor, /
Sze re lem, // ős-kez det óta / itt va -
gyok, / de a lep ké vel / meg ha lok.” 

Ke mény ar ra is utalt, hogy Weö -
res nem ze dék tár sai ba rá ti kö zös sé -
get al kot tak, s töb ben – Vas, Jé kely,
Ró nay – je len tő set te rem tet tek. 

Ked ves szín folt ja volt az est nek a bu -
da pes ti Weö res Sán dor Ál ta lá nos Is -
ko la és Gim ná zi um Gé za ma lac kó ru -
sá nak mű so ra. Bé kés Már ta ta nár nő
a köl tő gye rek ver se i ből vá lo ga tott;
nagy kedv vel, sok tré fá val ad ták elő.

„Mun ká mat hasz nál ni le hes sen, /
ne száj tát va cso dál ni” – a köl tő

Nagy ság cí mű ver sé ből vet te a mot -
tót a ku rá tor, He gyi Ka ta lin. És el is
hagy tak min den ed dig meg szo kot tat,
já té kos sé tá ra, kö zös fel fe de zés re
hív ták a lá to ga tó kat. Ön ál ló gaz da -
go dás ra Weö res ki fogy ha tat lan kin -
cses lá dá já ból. Mond juk, sut tog juk,
ren dez get jük, le ko pog juk a zen gő
vers so ro kat. „Bó bi ta, Bó bi ta tán col”
– ol vas suk a fal ra föl ve tí tett be tű ket,
s ha rá fú junk az előt tünk lé vő fi nom
vi rág szá lak ra, szét száll min den.
Kezd het jük elöl ről az örök ta nu lást.
Ha tal mas gyü möl csök – kör te, al ma,
sző lő – szó lal nak meg, ha fü lünk höz
emel jük őket. A fe hér fal ból ri gó
éne kel, és be fe jez ve éne két a gyer me -
kek vál lá ra röp pen. 

Pi he nés kép pen az élet út fo tó it lát -
hat juk. Szü lők, ba rá tok a ké pe ken, gra -
fi kák a köl tő ről, il luszt rá ci ók és dísz -
le tek a mű ve i hez. Ré gi uta zá sok do ku -
men tu mai, fel tű nik a köl tő társ-fe le ség,
Ká ro lyi Amy is. S vé gül ott ál lunk a ját -
szó tér: az in ter ak tív ins tal lá ció előtt,
ame lyet a Mo holy-Nagy Mű vé sze ti
Egye tem Kre a tív Tech no ló gia La bor -
já val ké szí tett a mú ze um… 

Egy óra múl va föl ad ja az em ber –
ennyi csak ar ra elég, hogy be te kint -
sünk a Weö res-uni ver zum ba. Ott hon
kell foly tat ni – vers ol va sás sal.

g Feny ve si Fé lix La jos

A ki ál lí tás 2014. jú ni us 1-jé ig lá to gat -
ha tó a Pe tő fi Iro dal mi Mú ze um ban
(Bu da pest V., Ká ro lyi ut ca 16.). Nyit -
va kedd től va sár na pig 10 és 18 óra kö -
zött, hét fő szün nap.

Amegmozdultszótár
Ki ál lí tás Weö res Sán dor 

szü le té sé nek szá za dik év for du ló ja al kal má ból
a Pe tő fi Iro dal mi Mú ze um ban

We Öre S Sánd or 100

Kecs ke mé ten Sza bó Sán dor jó vol tá ból
a vá ros la kói már hosszú ide je is mer -
ked het nek a ma gyar tá ro ga tó mű vé szet
ér té ke i vel, mert hogy a ze ne ta nár, tá ro -
ga tó mű vész nem egy szer meg szó lal tat -
ta a haj dan tö rök síp nak ne ve zett, a ku -
ruc kor ban le gen dás sá vált ré gi ma gyar
hang szert. Szer ve ző mun ká já nak ered -
mé nye képp jú ni us 29-én nagy sze rű
aján dék ban ré sze sül tek Kecs ke mét
ré gi ze ne iránt ér dek lő dő pol gá rai.

A vá ro si tá mo ga tá si prog ram ál tal is
se gí tett ren dez vényt dr. Zom bor Gá -
bor, Kecs ke mét pol gár mes te re nyi -
tot ta meg. Rö vid ér té ke lé sé ben fel vá -
zol ta Ka da Elek élet út ját. Az egy ko ri vá -
ros ve ze tő nek – és előd jé nek, Les tár Pé -
ter nek – rend kí vül so kat kö szön het
Kecs ke mét. Pol gár mes ter sé gük alatt
for má ló dott ki a mai nagy sze rű sze -
cesszi ós vá ros kép. Ka da Elek je len -
tő sen elő re vit te a vá ros gaz da sá gát,
ipa rát, a me ző gaz da sá gi ex por tot.
Is ko lá kat lé te sí tett, hon fog la lás és
nép ván dor lás  ko ri ré gé szet tel fog -
lal ko zott, nép szín mű ve ket, ma -
gyar nó tá kat írt. 

Sza bó Sán dor be ve ze tő jé ben
utalt a tá ro ga tó sze re pé re a ma gyar
ze nei kul tú rá ban, Rá kó czi ko rá tól
a 20. szá zad ele jé ig, mi kor a Ro dos -
tó ból Kas sá ra ha za té rő Nagy sá gos Fe -
je del met Kecs ke mé ten is a tá ro ga tó
hang ja fo gad ta 1906 ok tó be ré ben.
Meg em lí tet te a Kecs ke mé ten 1909-ben
tar tott or szá gos da los ta lál ko zót. E
nagy sze rű ren dez vény re szá mos mű -
vész és együt tes ér ke zett a hí rös vá ros -
ba; a ta lál ko zó nak egy több ezer fő be -
fo ga dá sá ra al kal mas ide ig le nes csar nok
adott he lyet. 

A kon cert prog ram já ban el ső ként
Far kas Fe renc Csí ki bú csúz ta tó cí mű
mű ve hang zott el Nagy Csa ba és He -
renc sár Vik tó ria elő adá sá ban. Nagy
Csa ba 1972-ben eg ri fő is ko lás ként kez -
dett fog lal koz ni a tá ro ga tó val, Sá ro si
Bá lint ta nít vá nya ként di ák kö ri dol go -
za tot is írt ró la. Ma ő az Or szá gos Rá -
kó czi Tá ro ga tó egye sü let el nö ke, min -
den év ben or szá gos, négy éven ként
pe dig tá ro ga tó-vi lág ta lál ko zót szer -
vez. Mun kás sá gá ért Bar tók Bé la-díj ban
ré sze sült.

A két mű vész ez után a Ma gyar
tán co kat szó lal tat ta meg a 19. szá zad
ele jé ről.

He renc sár Vik tó ria há rom éves ko -
ra óta ját szik cim bal mon, a Liszt Fe renc
Ze ne mű vé sze ti Fő is ko lán szer zett dip -

lo mát. Ő a Cim ba lom-vi lág szö vet ség
el nö ke, Bu da pes ten, Besz ter ce bá nyán
és Pe king ben is ta ní tott és sze re pelt szá -
mos al ka lom mal. Ma a Besz ter ce bá nyai
Mű vé szeti Aka dé mia Ma gyar Arany
Ér dem ke reszt tel ki tün te tett do cen se.
Ez al ka lom mal a Ma gyar fan tá zi át szó -
lal tat ta meg el ra ga dó vir tu o zi tás sal.

A kö vet ke ző mű sor szám ban a Greg -
us tá ro ga tók var tett (Tóth Ákos, Nyi las

Gá bor, Tóth Gá bor és Sza bó Sán dor)
mű vé sze te bi lin csel te le a kö zön sé get:
a Rá kó czi-in du ló, Ma gyar da lok és
tán cok, Es té li nó tá zás, Üve ges tánc, Szé -
ki mu zsi ka sze re pel tek össze ál lí tá suk -
ban. A re mek akusz ti ká jú temp lom ban
gyö nyö rű en pa tak zott Vin c ze Zsig -
mond dal la ma: „Szép vagy, gyö nyö rű
vagy, Ma gyar or szág…”

E cso kor da lai előtt Kiss Gy. Lász ló
Liszt-dí jas kla ri nét- és tá ro ga tó mű vész
ját szott szó lót. 

Itt kell meg em lí te ni Greg us Pál
mér nök ne vét, aki cso dá lat ra mél tó
szak ér te lem mel ál lí tot ta hely re a ré gi
hang sze re ket, tá ro ga tó kat. 

A prog ram vé gén er dé lyi és du -
nán tú li mu zsi kát hall hat tak az egy be -
gyűl tek Kiss Gy. Lász ló tól és a kí sé rő
együt tes től (if jabb Cso ó ri Sán dor, Cso -
ó ri Sán dor Sün di, Czim ber Fe renc,
Ha lász Pé ter). If jabb Cso ó ri Sán dor ról
ta lán so kan tud ják, hogy a Mu zsi kás
együt tes ala pí tó ja ként az au ten ti kus
nép ze ne je les ha zai kép vi se lő je. Fia is
az együt tes tag ja, ám a leg if jabb, két hó -
na pos Cso ó ri Sán dor – amint Sza bó
Sán dor ked ve sen be je len tet te – leg fel -
jebb lé lek ben és ér zés ben le he tett itt…

Az elő adók vér be li mű vé szek -
ként a kon cert vé gén be von ták,
meg éne kel tet ték a kö zön sé get. Stíl -
sze rű en el hang zot tak az Ut ca, ut -
ca, kecs ke mé ti ut ca, va la mint a
Kecs ke mét is ki ál lít ja nyal ka ver -
bunk ját cí mű is mert dal la mok.

A kon cer ten mint egy száz öt ven
fő nyi ér dek lő dő volt je len, kö zöt -
tük a Finn or szág ban élő kecs ke mé ti
ze ne mű vész-ta nár, Oláh La jos.

Az ese mény Kis Já nos igaz ga tó
lel kész zá ró gon do la ta i val fe je ző dött be.
A ze ne Is ten aján dé ka, hoz zá emel het
ben nün ket – mond ta.

Evan gé li kus egy há zunk gyü le ke ze -
te i nek bát ran ajánl juk a Kecs ke mé ten
fel lé pett mű vé szek meg hí vá sát. A tá -
ro ga tó hang ja nem csak a múlt ba visz
min ket vissza, ha nem ma ga sabb lel ki
szfé rák ba is: lé lek ben erő sít, gaz da gít.

g Ká roly fal vi Jó zsef

Tárogatókoncertakecskeméti
evangélikustemplomban

b Mobiltelefonkikapcsol,figyelem
bekapcsol. Jó programok mel-
lettnincsszükségfegyelmezésre.
Négyévejárnaknyáronis„isko-
lába”keddenkéntapesthidegkúti
–zömében–evangélikusgyere-
kek.Négyévefaljákmáraköny-
veket, éshallgatjákagyermek-
nyelvre fordított tudományos
előadásokatanegyedéventemeg-
szervezett Könyvfaló klubban
BékésTamás koordinálásával(a
felügyelővelazalapötletrőlésa
körcéljairól2011.augusztus14–
21-eilapszámunkbanolvashattak
interjút),FenyvesiJudit tanítónő
előkészítőfoglalkozásainaksegít-
ségével.Ajátékoskörrepertoár-
jaegyrebővül.Ésameghódított
épületek, múzeumok, bevett
könyvtárak,felfaltifjúságiéstör-
ténelemiregényekszámaisgya-
rapodik.Július2-ánaPetőfiIro-
dalmi Múzeum (PIM)Weöres
Sándorról szólókiállításávalfoly-
tatódottanyári„batyus”,deintel-
lektuáliskirándulás…

A je lek sze rint a föl nőt tek leg alább
olyan jól ér zik ma gu kat egy-egy
ilyen rend ha gyó fog lal ko zá son, mint
a gye re kek. Feny ve si Ju dit me séli
ne vet ve, hogy ha ők ma guk jó ér zés -
sel zár ják az al kal mat, ak kor biz to san
tud ják, el ér ték cél ju kat. A ta ní tó nő
sze rint „a bo kor ban is van öt let,
csak le kell ha jol ni ér te”. A szer ve zők

– itt em lít het jük még Er dé lyi Ka ta,
Dob óné Kiss Il di kó és Pós né Ku ko relly
Esz ter gyü le ke ze ti pe da gó gu so kat –
jár tuk ban-kel tük ben is min dig olyan
szem mel te kin get nek a vi lág ba, hogy
va jon mely da rab ját vet he tik majd be
az ol va só tá bor ban. 

Kül de té sük nek ér zik te hát a vál lal -
ko zó szel le mű pest hi deg kú ti ak, hogy
ha ki csi ben, ki csik nek is (fő leg kis is -
ko lá sok nak), de hir des sék a ta nu lás
örö mét, me lyet az egyéb ként hang -
sú lyo zot tan ke resz tény szel le mi sé gű
cso port mot tó ja is jól ki fe jez: „A
sze re te tet is ta nul ni kell.”

Itt sem mi nem ta bu. (Bár a já ték a
gyü le ke ze ti te rem ben gya kor ta elő ke -
rül.) Le het kér dez ni, le het a gye re kek
ér dek lő dé sé nek meg fe le lő en to vább -
fűz ni az adott té mát. En nek kö szön -
he tő en nem kül ső kény szerként élik
meg a gye re kek a ta nu lást, ha nem át -
élik a hal lot ta kat, lá tot ta kat. Ez a
köz vet len ség az, ami ben ső vé te szi és
el mé lyí ti a ta pasz ta lást. 

Meg sza gol ni egy ré gi kó dex meg -
sár gult, egér rág ta lap ja it az Egye te mi
vagy a Szé ché nyi Könyv tár ban, Mun -
ká csy Krisz tus-tri ló gi á já val kör be vé -
ve ücsö rög ni egy te rem kö ze pén, a té -
vé ősét, egy va ló szí nűt le nül or mót lan
al kot mányt meg pil lan ta ni a Rá dió- és
Te le ví zió tör té ne ti Mú ze um ban, az

óri ás ör vös med vé vel szem be néz ni a
Me ző gaz da sá gi ban, az Or szág ház -
ban disz ting vál tan han cú roz ni, vö rös
sző nye gen lép del ni ját szó ci pő ben,
Pisz kos Fre det hall gat ni han gos könyv -
ben, a ma gyar olim pi ko nok nak együtt
szur kol ni a gyü le ke ze ti ben, a Szent
Ko ro na tör té ne té vel is mer ked vén
meg fog ni az időt, Eger vá rá nak ma -

kett raj zát zsír kré tá val el ké szí te ni,
Weö res Sán dor kán tá ló hang ját hal -
la ni egy óri ás plüss gyü mölcs ből vagy
rig mu sa i ra ta pin ta ni az érin tő kép er -
nyőn, ver set ol vas ni a fal ról – mind -
eb ben ré szük le he tett az ol va só tá bor
gyer me ke i nek.

Kre a tív szó kincs fej lesz tés, is me ret -
szer zés, rá cso dál ko zás a vi lág ra. Hol

ter mé sze ti kin cse i re, hol ci vi li zá ci ós
vív má nya i ra, hol nyel vi gaz dag sá gá -
ra. Az „ol va só tá bor” meg ne ve zés az
előb bi fel so ro lást fi gye lem be vé ve ke -
vés nek bi zo nyul. Bár ha az ol va sás fo -
gal mát ki tá gít juk, és egy faj ta élet fi -
lo zó fi á nak te kint jük, te hát hogy a vi -
lág ban min dig nyi tott fül lel-nyi tott
szem mel (és per sze szív vel) kell jár -
ni, mond hat juk, a pest hi deg kú ti uni -
ver zá lis ol va só kör „vi lág ol va só” kör,
amely a sze re tet szem üve gét he lye -
zi vir gonc tag ja i nak orr nyer gé re.

g Ki nyik Ani ta

Kereszténykultúrkörbenakönyvfalók
Nyá ri ol va só tá bor a pest hi deg kú ti evan gé li kus gyü le ke zet ben
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b Kecskemétazutóbbihetekbenanagyvárosépítőpolgármester,KadaElek
(1852–1913)halálánakszázadikévfordulójáraemlékezett.Amegemlé-
kezéssorozatgazdagprogramjaiközöttvoltéletrajziéskortörténetiki-
állításacifrapalotában,tudományoskonferenciaéskönyvbemutatóa
városházán,illetveszoboravató.Azáróalkalomrajúnius29-énkerültsor
akecskemétievangélikustemplomban.Ehheztudnikell,hogyKadaElek
kedveshangszerevoltatárogató,ecímmelmégszínművetisírt.
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A Csont váry egy ben Hu szár ik Zol tán
utol só mun ká ja is. Be mu ta tó ja 1980-
ban volt a Cor vin mo zi ban. A ren de -
ző ma gát a pre mi ert is La ti no vits
Zol tán em lé ké nek aján lot ta, mint
ahogy a fil met is ne ki de di kál ta egy
bar lang ból fel röp pen ni aka ró ga lamb
víz be zu ha ná sá val, ver gő dé sé vel kez -
dő dő kép so ron. Csont váryt ugyan is a
ter vek sze rint La ti no vits ját szot ta
vol na – azon ban a le gen dás szín mű -
vész még a film elő ké szü le ti, mo tí -
vum ke re sé si stá di u má ban, 1976-ban
tá vo zott kö zü lünk vá rat la nul, meg rá -
zó mó don. 

Hu szár ik pe dig a – vé gül Ic hak
Fin ci bol gár szí nész fő sze rep lé sé vel
be mu ta tott – film után egy év vel halt
meg szin tén vá rat la nul, la ká sá ban,
egye dül, fut ball meccs né zé se köz ben,
szív ro ham ban. (Bá bol na cí mű do ku -
men tum film jé nek el ső for ga tá si nap -
já ra ké szült.) 

Ha tal mas űrt ha gyott ma ga után
a ma gyar film mű vé szet nem je len ték -
te len pa let tá ján.

* * * 

Hu szár ik Zol tán kü lö nös és na gyon ér -
zé keny mű vész volt, el hi va tott em ber,
akár csak a kor tár sai ál tal ide ha za meg -
mo soly gott, kü lönc fes tő zse ni, Csont -
váry Koszt ka Ti va dar (1853–1919).
Igen, a két tel je sen kü lön -
bö ző ka rak te rű em bert és
mű vészt el hí vá suk kö -
töt te össze. Hu szár ik ma -
ga is mé lyen át él te a mű -
vé szi el hi va tott ság ter -
hét. Ez kész tet te és ih let -
te ar ra, hogy (egy faj ta
„ma gyar mű vész sors” ro -
ko ní tá sá val is) fil met ké -
szít sen Csont váry ról.
Nem élet raj zi fil met akart
for gat ni a fes tő ről, et től ir -
tó zott, és tu da to san tett is
azért, hogy film je ne az
le gyen. 

A mű el ké szül te után
egy ve le ké szült in ter jú -
ban így val lott: 

„Meg kell, hogy mond -
jam: ge rinc rop pan tó, az
em ber egész ideg rend -
sze rét pró bá ra te vő mun -
ká val kel lett új ból szem -
be néz ni. »A láng ész azt
csi nál ja meg, amit akar, a
te het ség azt, amit tud, a
kö zép sze rű mű vész azt,
ami re ép pen szük ség
van« – ír ta egy ré gi bas -
kír köl tő. A Csont váry-
film ese té ben ter mé sze tes
volt, hogy a láng ész
nyom vo na lán kell el in -
dul ni, el ru gasz kod ni a
föld től, el jut ni a koz mo -
szig, ahol is a tűz, a víz, az
ener gia szem szö gé ből
mé re tik meg az em ber.

De gas mond ta: »Fes te ni könnyű an -
nak, aki nem tud«, s ezt csak azért
idé zem, mert Csont váry is húsz évet
sza bott meg ön ma gá nak, hogy a tel -
jes sé gig el jus son. Nos, né mi ön iró ni -
á val azt kell mon da nom, hogy ez a
film al ko tó gár dá já ra is vo nat ko zik
(for ga tó könyv: Csá szár Ist ván, Do bai
Pé ter; ope ra tőr: Jank ura Pé ter): elég
ré gen ru gasz kod tunk ne ki en nek a
nagy sza bá sú fel adat nak. 

(…) A film két szá lon bo nyo ló dik.
Egy fe lől kö ve ti Z., a Csont váryt ját -
szó szí nész sors vo na lát, aki olyan
kény szer hely zet be ke rül, hogy a rá -
há ru ló, meg old ha tat lan nak tet sző
mű vé szi fel adat mi att de vi áns sá lesz,
szét zúz min den kap cso la tot ma ga
kö rül, majd tel je sen fel ol dó dik Csont -
váry ei do szá ban… Ide egy Ril ke-sor
kí ván ko zik, mint egy a Csont váry-
film po li ti ku mát is je lez ve: »Vál toz -
tasd meg éle ted« – mert azt akar ják,
hogy ne vál toz tasd meg.

Más fe lől kö ve ti a film Csont -
várynak, a fes tő nek az út ját, amely
pro fe ti kus meg je le né se ré vén azo nos
a kül de tés sel. »Ih le tett ség, aka rat erő
a szár nya im« – mond ja Csont váry, s
re pül is a Na pig, míg Z., a szí nész
szár nya sze get ten hull alá, hogy
Csont váry ként még meg ér je ha lá lát,
egy or szág pusz tu lá sát…”

Így val lott te hát Hu szár ik az el ké -
szült film ről 1979-ben Zsu gán Ist ván
film kri ti kus nak a Film vi lág cí mű
lap ban.

* * *

Mint el ső asszisz ten se, ren de zői
mun ka tár sa a Csont váry cí mű film -
nek (ko ráb ban Hu szár ik két kis film -
jé nek, a Tisz te let az öreg asszo nyok -
nak és az A pi a ce re… cí mű nek), kö -
zel ről le het tem ta nú ja „Z.”, az az Hu -
szár ik Zol tán küz del me i nek, mű vé -
szi, ma gán éle ti ver gő dé se i nek, „alá -
zu ha ná sa i nak”, hal lat lan erő fe szí té se -
i nek kül de té se be töl té sé re. Mint
mes te rem től, ba rá tom tól ta nul hat -
tam rend kí vü li iro dal mi, kép ző mű -
vé sze ti mű velt sé gé ből (ő ma ga kép -
ző mű vész is volt), ér zé keny sé gé ből,
íz lé sé ből, stí lus ér zé keny sé gé ből, igye -
kez ve ott és úgy se gí te ni őt, ahogy
sze rény ké pes sé ge im en ged ték.

Gyak ran meg for dul tunk szü lő fa -
lu já ban, a Gal ga-völ gyi Do mony -
ban, nem egy szer együtt men tünk
meg lá to gat ni édes any ját, aki min dig
ha za vár ta „té koz ló” fi át. 

* * * 

Nagy öröm, ami kor va la hol Hu szá -
rik-fil met ve tí te nek. Nem sza bad,
hogy ne ve, mű vé sze te fe le dés be me -
rül jön, mint aho gyan ez itt hon
Csont váry Koszt ka Ti va dar ral meg -
tör tént, majd nem egy em ber öl tő -
nyi idő re. Töb bek kö zött ezért jött lét -
re a vég re hi va ta lo san be jegy zett
Hu szár ik Zol tán Ala pít vány is. 

A film ren de ző lá nya, Hu szár ik
Ka ta és Ka ta édes any ja, Nagy An na
szín mű vé szek két év vel ez előtt in dul -
tak el az ala pít vány ala pí tás gö rön gyös
út ján. Ve lük együtt az ala pít vány nak
ti zen hat ala pí tó ja van: Sá ra Sán dor,
Ágh Is ván, Pozs gay Im re, Be recz
And rás, Kol tai La jos, Kő Pál, Len csó
Lász ló, Mo hi Sán dor, Me gye ri Jó -
zsef, Ozo rai And rás, Vid nyánsz ky
At ti la, to váb bá Do mony Köz ség Ön -
kor mány za ta. 

A ku ra tó ri um fel ál lí tá sá val (tag jai:
Ma jor Edit, Oross Im re, Schäf fer Er -
zsé bet, Ec ker Já nos) vég re el in dul hat
a mun ka. A cél: Hu szár ik Zol tán

szel le mi sé gé nek, mun -
ká i nak, film- és kép ző -
mű vé sze ti al ko tá sa i -
nak meg őr zé se, ter -
jesz té se, szü lő ott ho -
ná nak em lék- és al ko -
tó ház zá ala kí tá sa, va la -
mint fi a ta lok be vo ná sa
(ha tá ron túl ról is) az ő
szel le mi-kul tu rá lis
örök sé gé be.

* * *

Még sok más te vé -
keny ség le he tő sé ge is
ben ne fog lal ta tik a Hu -
szár ik Ala pít vány ala -
pí tó ok ira tá ban, eze ket
azon ban e he lyütt nem
áll mó dom ban té te le -
sen fel so rol ni. Itt van
he lye és ide je azon ban
há lás kö szö ne tet mon -
da ni a do mo nyi evan -
gé li kus lel kész nek, Sá -
ghy Ba lázs nagy tisz -
te le tű úr nak, aki már
ed dig is sok ön zet len
se gít ség gel tá mo gat ta a
Hu szár ik Ala pít vány
te vé keny sé gét, s tud -
juk, biz ton szá mít ha -
tunk rá a jö vő ben is. 

Do mony Köz ség
Ön kor mány za ta (pol -
gár mes ter: Tan tó Csa -
ba) szob rot ál lít tat a fa -
lu hí res szü löt té nek
em lé ké re, kul túr ott ho -

na pe dig Hu szár ik Zol tán ne vét ve -
szi fel. A bronz port rét Mo no ri Se bes -
tyén szob rász mű vész ké szí ti. 

Nagy vá ra ko zás sal né zünk elé be az
ok tó ber 13-ára, Hu szár ik ha lá lá nak
év for du ló já ra ter ve zett szo bor- és
kul túr ház ava tó ün nep ség nek, mely -
nek meg ren de zé sé ben ter mé sze te sen
a Hu szár ik Zol tán Ala pít vány is ak -
tí van részt vesz.

g Má tis Lil la film ren de ző,
a Hu szár ik Zol tán Ala pít vány

kuratóriumának el nö ke
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Installáció a Huszárik-emlékesten

b ADunaTelevíziócsatornáinmúltvasárnap,majdmásnap,július8-
ánújralevetítettékHuszárikZoltán (1931–1981)Csontváry címűal-
kotását,amelynekajánlásátörömmelfedeztemfelazEvangélikusÉlet
Vasárnaptólvasárnapig rovatában.EzHuszárikmásodik–ésegyben
utolsó–játékfilmjeaSzindbád után.Előtteésközbenazonbantöbb
kisfilmmelgazdagítottakisszámú,ámértékeibenhatalmaséletmű-
vét.Kisfilmjei–Elégia,Capriccio,AmerigoTot,Tiszteletazöregasszo-
nyoknak,Apiacere… –valójábancsakidőtartamukmiatt„kisfilmek”,
értékeikbenfelérnektöbbnagyszerűjátékfilmmel.ABalázsBéla-dí-
jasésposztumuszKossuth-díjasmagyarfilmrendezőmáréletébena
kortársfilmművészetlegnagyobbjaiközéemelkedett.Azéletszere-
tetét,érzékenységétatranszcendensvilágraotthonrólhozta,özvegy
édesanyjától,Mariska nénitől,abibliaolvasóasszonytól,akiéletevé-
géigvallásátgyakorló,hűségestagjavoltadomonyievangélikusgyü-
lekezetnek.Fiátcsaknemharmincévveléltetúl.Huszáriknemvolt
templombajáróember.Nemazért,mertazokbanazidőkbennemvolt
ajánlatostemplombajárni–ezőtnemérdekelte.Viszontnyilatko-
zataiban–hatehette–idézettaSzentírásból.Volt,hogymásköny-
vekmellettBibliátisajándékozottbarátainak…

Özvegy Huszárik Józsefné – Huszárik
Zoltán édesanyja
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A  r E M é n y s é   
Evan gé li kus pe da gó gu sok or sz           

A nyi tó na pon a ren de ző is ko la ve ze -
té se Sze be ré nyi Gusz táv Adolf nak, a
19. szá zad ban élt, nagy ha tá sú csa bai
püs pök nek az alak ját he lyez te a kö -
zép pont ba, ugyan is szep tem ber ben
az ő ne vét ve szi fel az is ko la. 

Ko la rovsz ki Zol tán igaz ga tó kö -
szön tő jé ben el mond ta, hogy idén
még egy ju bi le u mot ün ne pel nek:
ép pen húsz éve, 1993-ban in dult új -
ra az evan gé li kus ok ta tás a bé ké si
me gye szék he lyen.

Gáncs Pé ter, a Magyarországi
Evan gé li kus Egyház (MEE) el nök-
püs pö ke a nyi tó is ten tisz te le ten tar -
tott ige hir de té sé ben a bé kés csa bai
Nagy temp lom – Kö zép-Eu ró pa leg -
na gyobb evan gé li kus temp lo ma –
im po záns fa lai kö zött az em be ri lé -
te zés ver ti ká lis di men zi ó i ra irá nyí tot -
ta a fi gyel met. 

– Nem azért va gyunk e ha tal mas
temp lom ban, hogy ma gun kat tör pé -
nek érez zük, ha nem azért, hogy egy
kö zös élet- és lé lek men tő gya kor la -
tot el vé gez zünk. Jé zus mond ja: egye -
ne sed je tek fel, és emel jé tek fel fe je -
te ket, mert el ér ke zett meg vál tá so tok
nap ja. Hogy fel te kint sünk, elő ször
bűn bá nat tal kell meg haj ta nunk a fe -
jün ket. Iga zán az tud fel egye ne sed -
ni, aki térd re is tud bo rul ni, meg haj -
la ni Is ten előtt.

Amint a meg fe szí tett Jé zus Krisz -
tus le hajt ja fe jét a 2006-ban fel szen -
telt, Sze ve ré nyi Mi hály fes tő mű vész
ál tal ké szí tett, El vé gez te tett cí mű ol -
tár ké pen – foly tat ta Gáncs Pé ter –,
és igent mond az Atya aka ra tá ra, úgy
kell az ok ta tás ban dol go zók nak is
meg haj ta ni uk a fe jü ket előt te, és
majd ez után le het fel emel ked ni, fel -

emel ni szí vet, fe jet, ke zet, szom jaz -
va Is ten ál dá sát. 

A ta ní tás és az egy há zi szol gá lat el -
vá laszt ha tat lan sá ga je le nik meg Sze -
be ré nyi Gusz táv Adolf élet mű vé ben
is, me lyet Ba kay Pé ter is mer te tett.
Egy há zunk ci gány misszi ói re fe ren se
– a bé kés csa bai gim ná zi um egy ko ri
ta ná ra – ál lí tot ta össze azt a fü ze tet
is, amely az 1816-ban szü le tett és Bé -
kés csa bán har minc hat éven át szol -
gá ló püs pök ön éle ti és más írá sa i ból
tar tal maz vá lo ga tást.

Az is ko la ala pí tó Sze be ré nyi Gusz -
táv Adolf gaz dag élet mű vé ből Ba kay
Pé ter egye bek mel lett a püs pök fe gyel -
me zett, Is ten szol gá la tá nak szen telt
éle tét, a te kin tély ki ví vá sát és erős nem -
ze ti iden ti tá sát emel te ki. Utób bi azért
is le het ér de kes, mert Sze be ré nyi tót
aj kú csa ba i ak kö zött hir det te az igét,
még is min de nek előtt ma gyar nak val -
lot ta ma gát. „Sok kal szen tebb előt tem
a ko moly ügy, a va ló di ha za- és egy ház -
sze re tet, mint sem a gyű löl kö dés és ül -
döz te tés, mert azok kal tar tok, akik azt
vall ják, hogy a nyel vi kü lön bö ző ség gel
szem ben a hit be li egy ség a fő” – ír ta
1889-ben, egy év vel ha lá la előtt pa pír -
ra ve tett ön élet raj zá ban.

* * *

b Pedagógus-hitvallás,evangélikusiskolaiszellem,SzeberényiGusztáv
Adolf, életpályamodell–ezekhangzottakellegtöbbszörazevangé-
likuspedagógusokországostalálkozóján.Azországmindentájáról
érkezettmintegyháromszázrésztvevőezúttaljúlius1–3.közöttaBé-
késcsabai Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium, Művészeti
Szakközépiskola,KollégiumésAlapfokúMűvészetoktatásiIntézmény-
bengyűltössze.

Mitőlevangélikusegyevangélikus?
A bé kés csa bai Nagy temp lom ban, az evan gé li kus óvo dák, ál ta lá nos és
kö zép is ko lák és kol lé gi u mok in téz mény ve ze tői és pe da gó gu sai előtt
be szélt az evan gé li kus hit val lás ról Fa bi ny Ta más püs pök. Az egy ház
be fo ga dó az ok ta tá si in téz mé nye i ben dol go zó mun ka tár sak fe le ke ze -
ti ho va tar to zá sá nak kér dé sé ben is. A ne ve lő tes tü le tek ben más fe le -
ke ze tű pe da gó gu sok is nagy szám ban van nak, így he lyén va ló nak tűnt
a re for má ció alap ve tő hit té te le i ről, Lu ther moz gal má ról is be szél ni
e kör ben.

– Mi től evan gé li kus az evan gé li kus? At tól, hogy pro tes táns, Is ten örök -
ké meg ma ra dó igé jé nek kö ve tő je, an nak ta nú ság te vő je, az evan gé li u -
mot, Jé zus vált ság mű vét he lye zi a kö zép pont ba. Az evan gé li kus ne vé -
ben ott a de rű. Nem sze ret nénk olyan na gyon szi go rú ak, sa va nyú ak len -
ni. Sze ret nénk, ha tud nánk mo so lyog ni, mer nénk könnyed nek len ni,
még az egy ház ban is. Ez a jó ér te lem ben vett la za ság jel le mez zen ez -
után is – mond ta töb bek k özött az Észa ki Egy ház ke rü let lel ké szi ve -
ze tő je.

Biz tat ta a pe da gó gu so kat, hogy is mer jék meg Lu ther Már ton Kis ká -
té ját, Nagy ká té ját, és fe le ke ze ti ho va tar to zá suk tól füg get le nül me rül -
je nek el az evan gé li kus egy ház ta ní tá sa i ban.

Fa bi ny Ta más el mond ta to váb bá, hogy a 2017-ig tar tó idő szak ban az
egy ház újabb és újabb te ma ti kus évek kel ké szül Lu ther 1517-es fel lé pé -
sé nek fél év ez re des ju bi le u má ra. Jö vő re a re for má ció és a kul tú ra, míg
két év múl va a re for má ció és az ok ta tás té má ja ad majd le he tő sé get a
ta ná rok nak, ne ve lők nek meg je le ní te ni a ne ve ze tes ju bi le u mot, egy ben
a re for má ció alap té zi se it.

jóiskola=jótanár
Egé szen kü lö nös meg kö ze lí té sét ad ta a pe da gó gu si hit val lás nak a té má -
ban fel kért elő adó, Lu kács Jó zsef nyu gal ma zott test ne ve lő, a jó hí rű bé -
kés csa bai női tor na sport le gen dás alak ja. A mes ter edző ke zei alatt má -
sok mel lett az olim pi ai baj nok Óno di Hen ri et ta és az Eu ró pa-baj nok Var -
ga Ad ri enn ne vel ke dett. 

A mes ter edző ar ról be szélt, hogy a kö zép is ko la je len tő sé gé re gyak ran
csak utó lag éb re dünk rá. Hogy ek kor tá rult ki előt tünk a vi lág, és hogy
egy-egy ta nár sze mé lyi sé ge mennyi re meg ha tá roz ta ké sőb bi éle tün ket,
gon dol ko dá sun kat. 

– Ha tal mas fe le lős ség mind ez. Egy-egy ki ej tett szó, mint va la mi el -
ej tett mag, mi vé tud fej lőd ni! Dön té se ket, élet uta kat ké pes meg ha tá roz -
ni. Mind ez fé lel me tes nek is tűn het, de biz tos: a ta nár sze re pe rend kí vü -
li, nem le het elég gé hang sú lyoz ni. A jó is ko la egyet je lent a jó ta ná rok -
kal – fi gyel mez te tett Lu kács Jó zsef.

Az idős pe da gó gus azt ta ná csol ta fi a ta labb, még pá lyán lé vő kol lé gá -
i nak, hogy ál lan dó an ké pez zék ma gu kat, és ne ve szít sék szem elől, hogy
egy ne ve lő nek – ko runk ban sok kal in kább, mint az előtt – kom pen zál -
nia kell. El len sú lyoz nia pél dá ul a mé dia ká ros ha tá sa it, ugyan ak kor a ba -
rá ti kör, sőt sok szor a szü lő he lyé re kell be áll nia. Lu kács Jó zsef ki emel -
te to váb bá a di csé rő szó je len tő sé gét.

Együttaszabadkígyósikastélynál
Az evan gé li kus pe da gó gu sok or szá gos ta lál ko zó já nak az elő adá sok és
szak mai ta pasz ta lat cse rék mel lett vol tak könnye debb prog ram jai is. A
je lent ke zők vá laszt hat tak pél dá ul a stran do lás és a vá ros né zés, il let ve
temp lom tú rák kö zül, de evez het tek is az Élő víz-csa tor nán, vagy be te -
kint het tek az or szág leg jobb vi dé ki te át ru ma i nak egyi ke ként szá mon tar -
tott Jó kai Szín ház ku lisszái mö gé és a szin tén is mert Mun ká csy Mi hály
Mú ze um ba. 

Igen so ka kat von zot tak a ke let-bé ké si kas té lyok is. Az ér dek lő dők előbb
az Al föld leg szebb kas té lya ként és kas tély park ja ként em le ge tett, a 19.
szá zad vé gén Ybl Mik lós ter vei sze rint épült sza bad kí gyó si Wenck he -
im-kas télyt és kör nyé két is mer ték meg a té ma he lyi szak ér tő je, Sze le -
kovsz ky Lász ló ide gen ve ze té sé vel. Sé tál tak a több száz éves töl gye sek és
más díj nyer tes fa so rok kö zött, majd Két egy há zá ra lá to gat tak, ahol az
is ko la épü let ként hasz nált Al másy-kas tély és ká pol na volt az úti cél. Út -
köz ben meg te kin tet tek egyet a Bé kés me gyé ben fel lel he tő ezer öt száz
kun ha lom kö zül, és meg mász ták a Gyu lá hoz kö ze li, szin tén öt-hét ezer
éves kun ha lom ra épült, ba rokk mű em lék kál vá ria dom bot. 

A to váb bi szó ra koz ta tó prog ra mok ré sze ként csa bai ízek kel le he tett
is mer ked ni, a zá ró es ten pe dig nagy si ker rel lé pett fel a cap pel la mű so -
rá val a Fo ol Mo on ze ne kar.

Díjabékéscsabai
evangélikusgimnáziumért

Az országos találkozón ad ták át a bé kés csa bai evan gé li kus gim ná zi um
ál tal 2006-ban ala pí tott el is me rést, A bé kés csa bai evan gé li kus gim ná zi -
u mért dí jat. 
A bronz em lék pla ket tet az is ko la új ra in dí tá sá nak hu sza dik év for du ló -
ján két olyan sze mély ve het te át, akik kez det től ön zet le nül szol gál ták
és szol gál ják a gim ná zi um ügyét. Mind ket ten je len leg is ak tí vak: dr. Sze -
be ré nyi An dor a Bé kés csa bai Evan gé li kus Gim ná zi um Ba rá ti Kö ré nek
el nö ke, Ba kay Pé ter pe dig a tit ká ra. Kon dor Pé ter bé kés csa bai es pe res
a ki tün te tet tek két év ti ze des szol gá la tát emel te ki mél ta tá sá ban.
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   é G  E M B E r E i
          zá gos ta lál ko zó ja Bé kés csa bán

Kettenlettekazévtanárai
Ha gyo má nyo san az or szá gos pe da gó gus ta lál ko zó ré sze ként ad ják át Az
év ta ná ra és Az év óvo da pe da gó gu sa ki tün te té se ket, ame lyek kel egy há -
zunk a ki emel ke dő pe da gó gi ai mun kát vég ző ket is me ri el. Idén az el is -
me ré se ket a Csa ba gyön gye Kul tu rá lis Köz pont ban nyúj tot ta át Sze me -
rei Já nos püs pök. 

Az év ta ná ra ki tün te tést Hohl né Pr obszt Éva, a Bony há di Pe tő fi Sán -
dor Evan gé li kus Gim ná zi um és Kol lé gi um né met ta ná ra és igaz ga tó he -
lyet te se, va la mint Ko rom pay né Se bes tyén Nó ra, a De ák Té ri Evan gé li kus
Gim ná zi um ma gyar ta ná ra ve het te át. 

Be teg ség mi att nem le he tett je len az ün nep sé gen Máj er né Mül ler Edit
Ri ta, Az év óvo da pe da gó gu sa díj ki tün tetett je, akit a Solt vad ker ti Evan -
gé li kus Óvo da mun ka tár sai ter jesz tet tek fel e díj ra.

Hohl né pr obszt éva: 
– Hi szem, hogy egy evan gé li kus kö zép is ko la nem le -

het kö zép sze rű. Az, hogy egy nagy csa lád nak a tag jai
va gyunk az evan gé li kus egy há zon be lül, le he tő sé get ad,
hogy szak ma i lag egy más tól na gyon so kat ta nul junk, egy -
más hoz em be ri leg is kö ze lebb ke rül jünk, pél dá ul az ilyen
ren dez vé nye ken.

Ko rom pay né Se bes tyén nó ra:
– Azt szok ták mon da ni, hogy olyan tan tes tü let ben

jó len ni, ahol hagy ják az em bert dol goz ni. Én azt mond -
ha tom, hogy olyan is ko lá ból és tan tes tü let ből jöt tem,
ahol nem csak hagy nak dol goz ni, ha nem se gí te nek is.
Azt hi szem, en nél töb bet nem le het kí ván ni. A sze re -
tet tel jes lég kör és a se gít ség hát sze le nél kül nem le het
dol goz ni. Kö szö nöm a csa lá dom nak, a ked ves kol lé gá im nak és di ák ja -
ink nak, ki csik nek és na gyok nak, akik jöt tek ve lem az úton, és mind vé -
gig lel kes tár sa im vol tak eb ben a mun ká ban. 

Visszhangok
GyörgyFerenc,aBonyhádiPetőfiSándorEvangélikusGimnázium
ésKollégiumtanára:

– Több ször jár tam már or szá gos pe da gó gus ta lál ko zón. Az idei bé kés -
csa ba it na gyon jól szer ve zett nek íté lem. Na gyon meg ra gad tak az áhí ta -
tok, igei al kal mak, ki emel ném Fa bi ny Ta más szol gá la tát. 

Tet szett, hogy a hely színt adó is ko la ezt az al kal mat ki hasz nál va szé -
les kör ben ün nep li ju bi le u mát, meg oszt va örö mü ket a töb bi is ko lá ból
ér ke zett ta nárok kal. Kö szö nöm, hogy test ne ve lő ként is biz to sí tot tak jó
sza bad idős el fog lalt sá got: én az Élő víz-csa tor na ke nu tú rá ján egé szen más
ol dal ról is mer tem meg Bé kés csa bát. Ki emel ném még Lu kács Jó zsi bá -
csi elő adá sát, amely ne kem so kat adott. 

SzilágyiZsuzsa,aMezőberényiPetőfiSándorEvangélikusGimná-
ziumésKollégiumtanára:

– Ez az el ső al ka lom, hogy ilyen egy há zi szak mai ren dez vé nyen le he -
tek, hi szen a mi is ko lán kat ta valy vet te át az evan gé li kus egy ház. Jó a szer -
ve zés, a csa pat mun ka, sok mo soly gó ar cot lá tok. Meg le pett a ren dez vény
fel sza ba dult lég kö re, a „nyu gi”, amely re a tan év vé gén min den ta nár vá gyik. 

Nagy él ményt je len tett a Mun ká csy Mi hály Mú ze um ban tett lá to ga tás
és a Fo ol Mo on együt tes kon cert je, ame lyet az utol só per céig él vez tem. 

Is ko lám ra, úgy ér zem, jó ha tás sal volt a fenn tar tó vál tás, a lég kör po -
zi tív, a mun ka vég zés fel té te lei nem rom lot tak, de a hát te ret sta bi labb -
nak ér zem, és eb ben re mény ke dem a jö vő ben is.

FényesnéTagaiJuditésFábiánnéKizurAnikó,anagytarcsaiSzivárvány
EvangélikusKeresztyénÓvodagazdaságivezetőjeésvezetőhelyettese:

– Szí nes volt a ren dez vény. Azért ez a jel ző ju tott eszünk be, mert nagy
ha tást tett ránk az óvó nők szek ci ó ja, ahol a bib li ai szí nek kel fog lal koz -
tunk na gyon ere de ti meg kö ze lí tés ben. 

Szin te min den év ben el me gyünk a ha son ló ta lál ko zók ra, és kü lön öröm,
hogy mi lyen sok új arc cal ta lál ko zunk, hi szen újabb és újabb óvo dá kat
vesz át vagy ala pít az egy ház. Pél dá ul Bé kés csa bán is most szep tem ber -
től in dul hat az evan gé li kus óvo da. Meg ra ga dott to váb bá Ba kay Pé ter elő -
adá sa: evan gé li kus őse ink pél dá já ból so kat ta nul ha tunk. 

Be jár tuk a temp lom tú rán a mo nu men tá lis Nagy temp lo mot és a Kis -
temp lo mot, meg is mer ked tünk Bé kés csa ba ne ve ze tes sé ge i vel. 
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A má so dik nap a tan tár gyi szak mai
ta pasz ta lat cse re je gyé ben zaj lott. A
Bé kés csa bá ra lá to ga tó pe da gó gu sok
szak ja ik nak meg fe le lő, ma gas szín vo -
na lú elő adá so kat hall gat hat tak, ki cse -
rél het ték ta pasz ta la ta i kat, gon do la -
ta i kat, meg oszt hat ták egy más sal
gond ja i kat, örö me i ket, si ke re i ket. 

Hu szon öt in téz mény ve ze tő vett
részt az igaz ga tók, he lyet te se ik és a
gaz da sá gi ve ze tők ke rek asz tal-meg be -
szé lé sén. Esz me cse ré jük kö zép pont -
já ban a fi nan szí ro zás, az óra szá mok
és a tan tárgy fel osz tás kö rü li tör vé nyi
bi zony ta lan ság állt. Min den fel me rü -
lő kér dés re – kel lő kor mány za ti vagy
mi nisz té ri u mi in for má ció hi á nyá ban
– Var ga Már ta, a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház Or szá gos Iro dá -
ja Ne ve lé si és Ok ta tá si Osz tá lyá nak
ve ze tő je sem tu dott vég le ges vá laszt
ad ni. Ez jel zi a szek tor ban ural ko dó bi -
zony ta lan sá got, mely től ter mé sze te -
sen az egy há zi fenn tar tá sú ok ta tá si in -
téz mé nyek sem men te sek. 

Var ga Már ta be szá molt az or szá -
gos iro dá ban rö vi de sen el kez dő dő
szer ve ze ti át ala kí tás ról, mely től az
ügy me net, az ok ta tá si és ne ve lé si in -
téz mé nye ket is érin tő dön tés ho za tali
fo lya ma tok egy sze rű sö dé sét vár ja. 

Az in téz mény ve ze tők egyen ként
ér té kel ték az el múlt tan évet, öröm -
mel szá mol tak be ja vu ló be is ko lá zá -
si mu ta tó ik ról, a jó ta nul má nyi ered -
mé nyek ről, si ke re ik ről. Per sze a gon -
dok is elő ke rül tek, így pél dá ul a tan -
tes tü le tek ben érez he tő bi zony ta lan -
ság a tör vé nyi mó do sí tá sok mi att, va -
la mint a fi nan szí ro zás ból adó dó ne -
héz sé gek.

* * *

A zá ró na pon Si pos Im re köz ok ta tá -
sért fe le lős he lyet tes ál lam tit kár tar -
tott nagy ér dek lő dés sel várt elő -
adást, mely ben a szep tem ber ben

élet be lé pő vál toz ta tá sok ról, a jog al -
ko tá si fo lya mat leg fris sebb ál lá sá ról
szá molt be. A ta ná ri élet pá lya mo dell
szep tem be ri be ve ze té sé ről tény ként
be szélt, és is mer tet te a már tud ha tó
rész le te ket. 

A mo dell el ső sor ban a fi a tal ta ná -
rok szá má ra je lent ki szá mít ha tó elő -
me ne te li rend szert. Lé nye ges ele -

me, hogy a gya kor no ki szint ről mi -
ni mum ti zen négy év alatt le het el jut -
ni – több szö ri mi nő sí tő vizs gá kon
meg fe lel ve – az anya gi sta bi li tást
je len tő mes ter pe da gó gus vagy ku -
ta tó ta nár fo ko za tig. A szek tort érin -
tő bér eme lés mér té ke és fő leg üte me
ugyan ak kor még nincs pon to san
tisz táz va. 

A he lyet tes ál lam tit kár be szélt ar -
ról a szem lé let vál tás ról is, amely a pe -
da gó gus tár sa da lom egé szé re vár. A
ta ná rok nak he ti har minc két órán át
kell majd az is ko lá ban tar tóz kod ni -
uk, és nö ve lik a tan órá ik szá mát is. Si -
pos Im re úgy vél te, hogy a ta ná rok
ter he lé sé nek nö ve lése a tár sa da lom
egé szé ben meg fo gal ma zott jo gos
igény. 

Az evan gé li kus pe da gó gu sok or -
szá gos ta lál ko zó já nak be fe je ző moz -
za na ta ha gyo má nyo san a zá ró is ten -
tisz te let. Nagy Zol tán bé kés csa ba-ja -
mi nai lel kész ige hir de té sé ben a Pél -

da be szé dek köny ve (23,17–18) alap ján
ar ról szólt, hogy azok, akik az if jú ság -
gal, gyer me kek kel fog lal koz nak, a
re mény ség em be rei. 

– Hin nünk kell, hogy van ér tel me
an nak, amit te szünk, van ér tel me a
gyer mekek kel va ló fog lal ko zás nak, és
hin nünk kell, hogy akik a ke zünk alatt
ne vel ked nek, egy há zi óvo dá ink ban,

is ko lá ink ban olyan út ra va lót kap -
nak, ame lyet fel tud nak majd hasz -
nál ni az élet ben. Ezt a hi va tást nem
le het re mény nél kül vé gez ni. Azt a re -
mény sé get gör ge ti ma ga előtt min den
pe da gó gus, hogy Is ten jö vőt ter ve zett
az ál ta lunk ne velt gye re kek nek, a
fel nö vek vő ge ne rá ci ók nak is. A jó
szak ma i ság, szel le mi ség és a re -
mény ség mel lett az Úr nak fé lel me is
szük sé ges a hi va tás hoz. Re mény sé -
gün ket Is ten be vet jük, tő le vár juk a
meg va ló su lá sát – fo gal ma zott az
ige hir de tő.

Az úr va cso ra vé telt kö ve tő en je len -
tet ték be, hogy jö vő re egy szin tén ju -
bi lá ló is ko la, az 1994-ben új ra in -
dult, nagy múl tú in téz mény, az 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 ad majd ott hont az egy ház is -
ko lá i ban és óvo dá i ban dol go zók éves
ta lál ko zó já nak. 

g Szeg fű Ka ta lin

Elő adá sá ban Ba kay Pé ter, egy há zunk ci gány misszi ói re -
fe ren se be szélt ar ról is, hogy az egy há zi ok ta tá si in téz -
mé nyek nek fel kell ké szül ni ük a ci gány gye re kek be fo -
ga dá sá ra.

– A ci gány kér dés nem ki sebb sé gi kér dés ma Ma -
gyar or szá gon, ha nem nem ze ti kér dés. Ha nem ta lá -
lunk meg ol dást, ak kor el ve szünk – és ezek nem
nagy sza vak. A meg me ne kü lés ben az ok ta tás kulcs -
té nye ző. 

Kér dés, hogy az evan gé li kus ok ta tá si in téz mé nyek

mennyi re há rí ta nak, vagy mennyi re en ge dik be a ci gá -
nyo kat a fa la ik kö zé. Szük ség van arra, hogy kö zös gon -
dol ko dás, ba rát ko zás in dul jon el, hogy lel ki leg és is me -
retek ben al kal mas sá le gyünk ar ra, hogy fo gad ni tud -
juk a ci gá nyo kat. Tu dom, hogy eh hez ál do zat ho za tal -
ra van szük ség. Be fo ga dás és el fo ga dás kell. El kell kez -
de ni a rá han go ló dást a ci gány ság be fo ga dá sá ra. Ké szek
va gyunk-e a ha zá juk hoz hű, ma gyar ér zel mű ci gány ér -
tel mi ség ki ne ve lé sé hez hoz zá já rul ni? – hang zott el Ba -
kay Pé ter elő adá sá ban.

cigányokazevangélikusiskolapadokban?
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Szá mom ra Al bert Sch we i tzer alak ja
egyen lő a hu ma niz mus sal. Gyer -
mek ko ri ta nul má nya im ra vissza te -
kint ve – ame lyek so rán nem vit ték
túl zás ba saj nos az ő élet út já nak és
mun kás sá gá nak is mer te té sét – hal -
vá nyan ré gi ké pek je le nnek meg
előt tem: az ősz ba ju szú tu dós ki csiny
né ger gyer me kek kö ré ben van le fo -
tóz va, il let ve ál la to kat si mo gat. 

A be ve ze tő ben em lí tett film pe dig
– ennyi idő után – iga zán ar ra kész te -
tett, hogy el gon dol kod jam en nek a
nagy be tűs Em ber nek a te vé keny sé gén,
aki jé zu si el hí vott ként éle tét min den élő
te remt mény szol gá la tá nak szen tel te.

* * *

De néz zük csak, ki is volt ő, aki nek
hi té ből, em ber sé gé ből pél da ké pek
hi á nyá tól szen ve dő vi lá gunk ban kü -
lö nö sen so kat me rít het nénk!

Az egy ko ron né met – ma fran cia
– Kay ser s berg ben szü le tett 1875. ja -
nu ár 14-én. Gyer mek ko rát Guns -
bach ban töl töt te, ahol édes ap ja a

kis pro tes táns gyü le ke zet lel ké sze.
Öt esz ten dős, ami kor ap ja zon go -
ráz ni kez di ta ní ta ni a nagy pa pá tól
örö költ ré gi hang sze ren. Hét éve sen
már az zal lep te meg ta ní tó nő jét,
hogy har mó ni u mon ko ráll me ló di á -
kat kez dett ját sza ni sa ját szer ze mé -
nyű har mó ni ák kal. Nyolc esz ten dő -
sen kez dett kán to ri zál ni, pe dig a lá -
ba alig ér te el a pe dált. Ké sőbb a ma -
gyar szár ma zá sú, nagy sze rű fran cia
or go nis ta, Charles-Ma rie Wi dor
(1844–1937) lett a mes te re.

Lel kész gyer mek ként igen sok ige -
hir de tést hall ga tott, ter mé sze tes kész -
te tést ér zett te hát, hogy a stras bour -
gi egye tem re be irat koz va teo ló gi át és
fi lo zó fi át kezd jen ta nul ni. Teo ló gi ai
disszer tá ci ó ját Az utol só va cso ra kü -
lön bö ző újabb ko ri tör té ne ti ér té ke lé -
sé nek kri ti kai be mu ta tá sa cím mel ír -
ta. Ezt ké sőbb – 1913-ban – Tü bin gen -
ben át dol goz va ki ad ta A Jé zus éle te
ku ta tás tör té ne te cím mel. 

1902-ben ha bi li tált evan gé li kus teo -
ló gi á ból A mes si á si ti tok és Krisz tus

szen ve dé sé nek misz té ri u ma cí mű dol -
go za tá val. Teo ló gus ként te hát úgy ne -
ve zett „Jé zus éle te ku ta tó” hí ré ben állt. 

Ko rá ban a Jé zus éle té ről szó ló vi ta -
iro da lom szin te be lát ha tat lan mé re te -
ket öl tött, a tu dó sok Jé zus-bi og rá fi át
akar tak ké szí te ni. Sch we i tzer a ma ga
mű vé ben kö rül be lül hat van Jé zus-
élet raj zot szám lált össze, fi gyel me a
for rá sok kri ti kai vizs gá la tá ra irá nyult. 

A tör té ne ti ku ta tá sok Jé zus lé tét il -
le tő en a 19. szá zad vé gén ma rad tak
ab ba, ami kor Sch we i tzer ki ad ta mun -
ká ját a ko ráb bi ered mé nyek ről. Sze -
rin te a ku ta tá s nak az az ál ta lá nos
prob lé má ja, hogy irá nyát min dig a hi -
po té zi sek fel ál lí tó i nak vá gyai és igé -
nyei ha tá roz zák meg. Jé zus tör té ne -
ti sé gét az evan gé li u mok ból nem le -
het úgy ki mu tat ni, mint aho gyan az
ak kori tör té né szek hit ték, mi vel az
evan gé li u mok már mind pré di ká ci -
ók, kér üg mák. 

Ez zel le zá rult egy, a 19. szá zad ele -
je óta tar tó kor szak; Sch we i tzer
mun ká ja zá ró kö vet je lent.

De ek ko ri ban nem csak Jé zus sal
fog lal ko zott, ha nem Pál apos tol misz -
ti ká já val is, er ről szó ló mű vét még az
ős er dő ben is ír ta.

* * *

Mi u tán Pá rizs ban és Ber lin ben vég -
zett ta nul má nya i val, és le dok to rált,
vissza tért Stras bourg ba, a Szent Mik -
lós-temp lom se géd lel ké sze lett, mel -
let te pe dig ok ta tott az egye te men. 

Nem volt meg elé ged ve ön ma gá -
val; a hí vek túl sá go san rö vid nek tar tot -
ták pré di ká ci ó it, pa naszt is tet tek el le -
ne. Az igaz ga tó lel kész nek úgy in do kol -
ja „kur ta sá gát”, hogy ő se géd lel kész ként,
ha már nincs mon da ni va ló ja, rög tön
ab ba hagy ja a pré di ká ci ót. Prob lé má ja
akadt a szór vá nyok ban is, mint mond -
ta, „jég eső után ne héz pré di kál ni ar ról,
hogy Is ten gond vi se lő Is ten…” 

Kü lön le ges né ze tei mi att ha ma ro san
szem be ke rült kol lé gá i val. Pe dig iga zi
lel ki pász tor volt, több fé le ka ri ta tív te -
vé keny sé get foly ta tott, sze gény sor sú
gyer me ke ken és csa lá do kon is se gí tett.
Nem hi á ba érez te a hí vást, ami kor
meg pil lan tot ta a pá ri zsi evan gé li kus
misszió fel hí vá sát, amely ön kén tes or -
vo so kat ke re sett Af ri ká ba: „Az egy ház -
nak olyan em be rek re van szük sé ge,
akik a Mes ter hí vá sá ra egy sze rű en így
vá la szol nak: Ím hol va gyok, Uram!” 

Úgy érez te, az or vo si szol gá lat ban
nyer het nek iga zán csak ér tel met szá -
má ra Jé zus ta ní tá sai. El ha tá roz ta,

hogy mi vel misszi o ná ri us nak nem
en ge dik Af ri ká ba – teo ló gi ai prob lé -
mák mi att –, or vos ként fog oda -
men ni. 

Be irat ko zott az or vo si egye tem re.
Vi szont mi előtt el in dult az el ső ana -
tó mi ai órá ra, meg kel lett ol da nia
egy ad mi niszt rá ci ós prob lé mát: mi -
vel az egye tem ma gán ta ná ra volt,
nem irat koz ha tott be ugyan ar ra az
egye tem re di ák nak. Eh hez kü lön
en ge délyt kel lett be sze rez nie. 

Az or vo si ta nul má nyok mel lett
nem mon dott le teo ló gi ai ok ta tó te -
vé keny sé gé ről és a pré di ká lás ról sem.
Foly tat ta elő adá sa it, majd nem min den
va sár nap pré di kált, és ze ne el mé leti

tár gyú mun ká ját sem hagy ta ab ba. Jo -
hann Se bas ti an Bach hal kap cso la tos
ku ta tá sa i nak ered mé nyei né me tül és
fran ci á ul is meg je len tek. Mint mu zsi -
kus or go na épí tés sel is fog lal ko zott.
Ké sőbb a fran ci ák hu mo ros szó já ték -
kal azt mond ták ró la, hogy öreg né -
ge re ket ment meg Af ri ká ban, öreg or -
go ná kat pe dig Eu ró pá ban.

* * *

Mi u tán meg ír ta or vos dok to ri disszer -
tá ci ó ját, s or vos sá avat ták, alig negy -
ven esz ten dő sen in dult út nak Af ri ká -
ba. Egy Lam ba ré né ne vű szi ge ten, a
Ga bon ne vű tar to mány ban te le pe dett
le, majd ha ma ro san kór há zat épí tett.
Mind ezt óri á si mun ká val, sa ját ke zé -
vel, egy esz ten dő vel az el ső vi lág égés
ki tö ré se előtt, az „Is ten há ta mö gött”. 

Ga bon – ez az ak ko ri ban négy szer
ak ko ra te rü le tű tar to mány, mint a tri -
a no ni Ma gyar or szág – la kos sá gá -
nak, mint egy há rom száz ezer fő nek az
„egy szál” or vo sa lett. A né ger la kos -
sá got kü lön fé le tró pu si be teg sé gek

gyö tör ték, és ek ko ri ban ő egy ma ga
gyó gyí tot ta őket. Ké sőbb az tán több
mun ka tár sa is akadt, töb bek kö zött
ma gyar is. Sőt ké sőbb ki de rült: csa -
lád já nak egy ré sze Ma gyar or szá gon
él, te hát van nak ma gyar ro ko nai.

A há bo rú ki tö ré se kor ar ra gon dolt,
hogy be fe je zi Pál apos tol ról szó ló
mű vét. Azon ban ha ma ro san más té -
ma kezd te fog lal koz tat ni, ame lyet
már rég óta hor do zott ma gá ban, és
ame lyet a vi lág égés na gyon is ak tu á -
lis sá tett: ci vi li zá ci ónk prob lé má ja. 

Ter ve it jó részt de rék ba tör te kór -
há zi mű kö dé sé nek be til tá sa, előbb
há zi őri zet be he lye zé se, majd Af ri ká -
ból va ló ki to lon co lá sa, vé gül egy

fran cia or szá gi fo goly tá bor ba va ló
in ter ná lá sa.

Ami kor őt és fe le sé gét ha jó ra tet -
ték a nyu gat-af ri kai ki kö tő ben, a ki -
kö tő be já ra tá nál egy né met ten ger -
alatt já ró állt. Ka pi tá nya az az Emil
Gus tav Fried rich Mar tin Ni e möl ler
(1892–1984) teo ló gus volt, aki ké sőbb
bá tor an ti fa sisz ta ként a né met Hit -
val ló Egy ház ve ze tő tiszt ség vi se lő je,
majd a há bo rú után az Egy há zak Vi -
lág ta ná csá nak el nö ke lett. 

Ni e möl ler ké sőbb így fo gal ma -
zott: „Elő ször a zsi dó kért jöt tek, és én
nem szól tam, mert nem va gyok zsi -
dó. Az után a kom mu nis tá kért jöt tek,
és én nem szól tam, mert nem va gyok
kom mu nis ta. Az után a szak szer ve -
ze ti e kért jöt tek, és én nem szól tam,
mert nem va gyok szak szer ve ze ti.
Az után ér tem jöt tek, és nem ma radt
sen ki, aki szól ha tott vol na.”

g Ke re csé nyi Zol tán 

(Kö vet ke ző szá munk ban foly tat juk)

„…mégholtautánisbeszél”
Száz esz ten de je je lent meg Al bert Sch we i tzer A Jé zus éle te ku ta tás tör té ne te cí mű mun ká ja,

száz esz ten de je nyílt meg a lam ba ré néi kór ház
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„Nem vagy tok töb bé ide ge nek és jö ve -
vé nyek, ha nem pol gár tár sai a szen -
tek nek és há za né pe Is ten nek.” (Ef 2,19)

Szent há rom ság ün ne pe után a 7.
hé ten az Út mu ta tó reg ge li s he ti igé -
i ben a hit aján dé ká val az Úr is ten örök élet re hív ja há za né pét. S az úr va cso -
rá ban meg erő sí té sül elő í zét kí nál ja a Bá rány me nyeg ző jén be tel je se dő, ve -
le s gyer me ke i vel lé vő örök sze re tet kö zös ség nek; ezért: „Íz lel jé tek meg, és
lás sá tok, hogy jó az Úr: bol dog az az em ber, aki ben ne bí zik.” (Zsolt 34,9; LK)
Ő az egész föld ki rá lya: „Ör ven dez ze tek az Is ten nek vi gas ság nak sza vá val!”
(GyLK 708) „Te tudd, Is ten tu laj do na vagy, édes gyer me ke, mert hi szen igé -
jét ked ve led. Mert ami kor té ged Krisz tus sze ret, ak kor Is ten ma ga sze ret. Igé -
jé ben min dent meg ta lálsz, ami aka ra tát s a te üd vös sé ge det il le ti.” (Lu ther)
Urunk az Atya hű sé gé nek ta nú ja e vi lág ban; és ő sa ját ke zű leg ven dé gelt meg
öt ezer fér fit, csa lád tag ja ik kal együtt: „Jé zus pe dig vet te a ke nye re ket, há lát
adott, és ki osz tot ta az ott ülők nek; ugyan úgy osz tott a ha lak ból is, amennyit
kí ván tak.” (Jn 6,11) A ti zen két ko sár ke nyér ma ra dék el le né re ő nem ke nyér -
ki rály, ha nem Jé zus az élet ke nye re; és aki őben ne hisz, an nak már most örök
éle te van (lásd Jn 6,35.48.47). Ezt val lot ta s meg él te az el ső gyü le ke zet, ők „ki -
tar tó an részt vet tek az apos to li ta ní tás ban, a kö zös ség ben, a ke nyér meg tö -
ré sé ben és az imád ko zás ban”. Is ten né pé nek is ten tisz te le ti éle tét min den kor
e négy alap elv fém jel zi, és misszi ói szol gá la tu(n)k nyo mán „az Úr nap ról nap -
ra nö vel te a gyü le ke ze tet az üd vö zü lők kel”. (Ap Csel 2,42.47) Ez a meg úju lás
kez de te: vissza a for rás hoz! Ezé ki ás ki rály hely re ál lí tot ta az Is ten tisz te le tét
az Úr há zá ban, és meg hir det te a pás ka ün ne pét: „Az után le vág ták a pás ka -
bá rányt a má so dik hó nap ti zen ne gye dik nap ján. (…) Az után meg tar tot ták…
a ko vász ta lan ke nye rek ün ne pét hét na pon át nagy öröm mel… Ün ne pi la -
ko mát tar tot tak, di cső ít ve az Urat.” (2Krón 30,15.21–22) Az a ki rá lyi me nyeg -
ző, ame lyet az Úr is ten ké szí tett egy szü lött Fi á nak, örök ké tart – és má ig zeng
e hí vás: „Íme…, min den ké szen van: Jöj je tek a me nyeg ző re!” Mert az elő ször
meg hí vot tak nem vol tak rá mél tó ak, még min den ki jö het: „Mert so kan van -
nak az el hí vot tak, de ke ve sen a vá lasz tot tak.” (Mt 22,4.14) A Se re gek Ura bol -
dog jö ven dőt ígér vá lasz tot ta i nak: „…meg se gít lek ben ne te ket, és ál dot tak lesz -
tek. (…) jót te szek Je ru zsá lem mel és Jú da há zá val. Ne fél je tek!” (Zak 8,13.15)
A Krisz tus tes té ből és vé ré ből va ló ré sze se dés ket tős kö zös sé get te remt: „Mert
egy a ke nyér, egy test va gyunk mind annyi an, akik az egy ke nyér ből ré sze se -
dünk.” (1Kor 10,17) Jé zus utol só pás ka va cso rá ja úr va cso rá val vég ző dött: „…töb -
bé nem eszem eb ből a hús vé ti va cso rá ból, amíg csak be nem tel je se dik ez az
Is ten or szá gá ban. (…) Ez az én tes tem, amely ti é ret te tek ada tik… E po hár az
új szö vet ség az én vé rem ál tal…” (Lk 22,16.19.20) És lesz be tel je se dés! „Hal -
le lu ja, mert ural ko dik az Úr… di cső ít sük őt, mert el jött a Bá rány me nyeg ző -
je, fel ké szült meny asszo nya…” (Jel 19,6–7) S a trón hoz: „Jő min den táj ról, együtt
éne kel // Hal le lu ja!” (EÉ 454,7)

g Ga rai And rás

hETi ÚTrAVALó

He ti la punk jú li us 7-i szá má ban A hó -
nap igé je cí mű ro va tá ban Széll Bul -
csú lel kész meg em lí tet te, hogy a „Ne
félj!” tar tal mú biz ta tás 365-ször for -
dul elő a Bib li á ban. Ér dek lő dő ol va -
só ink szá má ra köz löm, hogy meg ta -
lál tam mindet, sőt eggyel többet, és
egyik blo gom ban na pon ta ol vas hat -
ják is e bá to rí tá so kat (a bib li ai köny -
vek sor rend jé ben egész év ben) há -
rom for dí tás ban (and re as.blog.hu),
vagy egy há zunk por tál já nak Blo gok
ro va tá ban is el ér he tik (Evan ge li -
kus.hu).

Az Úr is ten bá to rít: „Ne félj!”, mert
„Én va gyok!” – mond ja az örök Va -
gyok min den idő ben, sőt az időn túl,
mind örök ké. 

Egy tu cat igé ben e két ki je len tés
együtt for dul elő, így min den hó nap -
ra jut be lő lük; eze ket bá to rí tá sul
meg osz tom la punk tisz telt ol va só i -

val, még pe dig az egyes hó na pok hoz
tár sít va.

Az esz ten dő ó- és új szö vet sé gi
ve zér igéi le het nek: Ézs 41,10 és Ap -
Csel 18,9–10. 

Ja nu ár: 1Móz 15,1. Feb ru ár: 1Móz
26,24. Már ci us: 1Móz 46,3. Áp ri lis:
Ézs 41,13. Má jus: Ézs 43,5. Jú ni us: Jer
1,8. Jú li us: Jer 30,10. Au gusz tus: Jer
46,28. Szep tem ber: Mt 14,27. Ok tó -
ber: Mk 6,50. No vem ber: Jn 6,20. De -
cem ber: Jel 1,17. 

Ez az örök nap tár so ha el nem évül,
és min den kor újabb és újabb erő for rást
je lent az igé ket fel la po zó ch ris ti a nu sok
szá má ra. (Csak zá ró jel ben jegy zem
meg, hogy evan gé li kus kö szön té sünk
kulcs sza vai – Úr, Is ten, erős vár – is
egy tu cat szor for dul nak elő a zsol tá -
rok ban. Meg ta lál ha tók egész év ben
hon la po mon: http://goo.gl/eOok2.)

g – Ga rai –

„nefélj!”–bátorítóigék
mindennapraa bel ső szo ba

Ezt mond ja Jé zus: Menj be a bel ső
szo bád ba… (Mt 6,6)

Egy re töb bet hal la ni ar ról, hogy
tes ti-lel ki egész sé günk ér de ké ben
szük ség van a ro ha nó vi lág hang za -
va rá ban csen des per cek re, ami kor
szem be né zünk ön ma gunk kal és fel -
ada ta ink kal. Ezt ajánl ják a di vat ba jött
me di tá ci ós gya kor la tok is.

Ami kor azon ban Jé zus a bel ső
szo bá ról be szél, mást és töb bet mond
en nél. Ke vés, ha csak a ma gunk lel -
ké nek mé lyé be lá tunk, ke vés, ha
csak a fel ada tok ra kon cent rá lunk. En -
nél több re van szük sé günk. A bel ső
szo ba az Is ten nel va ló ta lál ko zás
szent és bol do gí tó he lye, ahol Atyám
szól hoz zám, én pe dig min dent el -
mond ha tok ne ki.

Uram, ma bel ső szo bám ál dá sa i ért
imád ko zom.

Kér lek…

adó sok va gyunk
Jé zus ezt mond ta a fa ri ze us nak, aki
meg hív ta ott ho ná ba: „Si mon, van
va la mi mon da ni va lóm ne ked.” Az
így szólt: „Mes ter, mondd!” Er re Jé zus
ezt mond ta: „Egy hi te le ző nek volt
két adó sa: az egyik öt száz dé nár ral
tar to zott ne ki, a má sik öt ven nel. Mi -
vel nem volt mi ből meg ad ni uk, mind
a ket tő nek el en ged te.” (Lk 7,40–42)

Jé zus nem olyan, mint Ke resz te lő
Já nos, aki a pusz tá ban dör ge del mes
szó val hir det te meg Is ten íté le tét. Jé -
zus nem ha son lít a je ru zsá le mi pa pok -
hoz, akik a temp lom ban vég zik az ál -
do za tok be mu ta tá sá nak szent li tur gi -
á ját. Jé zus el fo gad ja a ve le nem szim -
pa ti zá ló fa ri ze us nak a meg hí vá sát,
mint ba rát lép be ott ho ná ba, és fel -
hasz nál va ezt az al kal mat nem örök
igaz sá gok vagy ál ta lá nos val lá sos el -
vek tag la lá sá ba kezd. Sze mé lyes mon -
da ni va ló ja van: nem csak Si mon nak,
akit ne vén szó lít, ha nem ne künk is. 

Egy sze rű és meg rá zó az üze ne te:
mi mind nyá jan Is ten adó sai va gyunk.
Mind egy, hogy mennyi vel, mert akár
ke vés sel, akár sok kal tar to zunk, fi ze -
tés kép te le nek va gyunk. Ezért sem ér -
de mes ítél get ni egy mást, hogy a ma -
gunk ja vá ra bil lent sük a mér le get.
Tar to zá sunk egyet len meg ol dá sa:
Is ten bo csá na ta. 

Uram, ma azért imád ko zom, hogy
ne kem is bo csáss meg.

Kér lek…

a fe lü le tes ség ről
Ezt mond ja Jé zus: Tud ja a ti Atyá tok,
mi re van szük sé ge tek… (Mt 6,8) 

A fe lü le tes ség sok baj for rá sa a
mun ka te rü le tén és em be ri kap cso la -
ta ink ban. So kat szen ve dünk mi at ta.
Úgy lát szik, nem ta lál juk meg rá az or -
vos sá got. Szi go rú elő írá sok és sms-ek
sem old ják meg ezt a prob lé mát. 

A fe lü le tes ség hi tün ket is el bi -
zony ta la nít ja és tönk re te szi. Hi ány -
zik a mély ség di men zi ó ja. A „val lá sos -
ság” sok szor csak fu tó ka land, nem
élet re szó ló el kö te le ző dés. 

Jé zus se gít raj tunk. Ar ra bá to rít,
hogy el higgyük: Is ten ne künk mennyei
Atyánk! Mennyi me leg ség, a gyer -
me ki stá tus ön fe ledt rá ha gyat ko zá sa,
a sze re tet biz ton sá ga van eb ben a
ben ső sé ges kap cso lat ban. Nem sze -
mély te len is ten ség, fel fog ha tat lan
transz cen den cia, ki is mer he tet len vég -
zet ki szol gál ta tott jai va gyunk, ha nem
Is ten gyer me kei, aki ket az Atya név
sze rint is mer, akik nek sor sa nem kö -
zöm bös szá má ra, aki szem mel tart
mind nyá jun kat, és ja vun kat akar ja.
Atyánk sze re te te át fog ja egész éle tün -
ket. Nem fe lü le tes, ha nem mély reha -
tó, örök kap cso lat ez.

Uram, ma meg kö szö nöm, hogy
Atyám nak szó lít hat lak.

Kér lek…

a hit mo dell je
Hit ál tal en ge del mes ke dett Áb ra -
hám, ami kor el hí va tott, hogy in dul -
jon el ar ra a hely re, ame lyet örök sé -
gül fog kap ni. És el in dult, nem tud -
va, ho va megy. (Zsid 11,8)

Áb ra hám egész élet út ja na gyon
ta nul sá gos, de a start kü lö nö sen is fon -
tos. Nem start pisz toly lö vé sé re, nem
kül ső kö rül mé nyek ha tá sá ra, nem
má sok rá be szé lé sé re, nem ked ve ző
csil lag ál lás ra, nem egy jobb jö vő re -
mé nyé ben in dul, ha nem azért, mert
Is ten hív ta. El in dul, no ha nem tud ja,
ho vá. Igaz, nem lát ja a jö vőt, de jól lát -
ja Is tent, aki ben meg bíz hat, aki jó úton
ve ze ti, nem hagy ja cser ben, és aki vel
a célt biz to san el fog ja ér ni.

A cél nál nem do bo gós hely, nem
di cső ség, nem a bő ség ko sa ra vár ja,
ha nem a mennyei Atya aján dé ka. 

A tech ni ka vi lá gá ban ha egy mo -
dell kí sér let si ke res, meg va ló sít ják.
A hit te rü le tén a fel té te lek adot tak:
Is ten hív, hogy el in dul junk kö ve té sé -
re azon a kes keny úton, ame lyen
ke ve sen jár nak ugyan, de amely az
örök élet re ve zet. Áb ra hám mo dell -
je meg va ló sít ha tó.

Uram, ma azért imád ko zom, hogy
ve zess a cé lig!

Kér lek…

messze és kö zel
Dá vid imád sá ga: „Ne légy messze tő -
lem, Uram, mert kö zel a nyo mo rú ság.”
(Zsolt 22,12) 

Fáj dal mas ta pasz ta lat, hogy a nyo -
mo rú ság kö zel van hoz zánk. Kri ti kus
hely ze tek, tes ti-lel ki ba jok mel lett a
ma gunk és má sok bű ne is sok baj for -
rá sa. Nyo mo rú sá gun kat csak te té zi,
hogy időnk is fogy tán van. Sö tét ár -
nyé kok ve tőd nek utunk ra. Kö zel a
nyo mo rú ság. 

Be teg ség ide jén vég ze tes, ha nincs
kéz nél or vos. Éle tünk vál sá gos pil la -
na ta i ban vég ze tes, ha nincs kéz nél Is -
ten. Sok szor úgy érez zük, messze van
tő lünk. Nem hall juk hang ját, sze re -
te té nek biz ta tá sát. Mint ha el ér he tet -
len tá vol ság ban len ne tő lünk.

Pe dig Is ten meg hall gat ja a nyo mo -
rú ság ban szen ve dők imád sá gát. Jé zus
azok hoz lé pett kö zel, akik baj ban vol -
tak, hogy se gít sen raj tuk. Ma is ezt te -
szi. Ezért ez le het val lo má sunk: Igaz,
kö zel a nyo mo rú ság, de Jé zus még
kö ze lebb van hoz zánk.

Uram, kö szö nöm, hogy nem vagy
tá vol tő lem.

Kér lek…

alat to mos kí sér tés
Légy hű mind ha lá lig! (Jel 2,8) 
A hi tün ket fe nye ge tő kí sér té sek kö -
zött az egyik leg ve szé lye sebb, alat to -
mos kí sér tés a kor szel lem csá bí tá sa:
si kert ígér a meg al ku vó al kal maz ko -
dók nak. Ész re vét le nül mér ge zi a lel -
ket, és azt su gall ja: le het Is ten nél kül
is él ni és bol do gul ni. Sok kal ké nyel -
me sebb el fo gad ni az er köl csi nor mák
la zu lá sát, a több ség gon dol ko dá sát,
mint az ár el len úsz ni.

Jé zus is szem be ke rült ez zel a kí sér -
tés sel, ami kor az ör dög ma gá val vit te
egy ma gas hegy re, meg mu tat ta ne ki a
vi lág min den or szá gát és ezek di cső -
sé gét, és ezt mond ta ne ki: „Mind ezt ne -
ked adom, ha le bo rul va imádsz en gem.”
Jé zus győz te sen uta sí tot ta vissza ezt a
kí sér tést is. Győ zel mé vel min ket is
győ ze lem re se gít, ha bu ká sok-ta ga dá -
sok mély sé gé ben ver gő dünk, hogy
így ke gyel mé ből még is hű sé ge sek ma -
rad has sunk hoz zá mind vé gig.

Uram, ma azért imád ko zom, hogy
védj meg a kí sér té sek tá ma dá sa ide jén.

Kér lek…

a tett ha lá la?
Dá vid imád sá ga: „Uram, ta níts aka -
ra tod tel je sí té sé re, mert te vagy Is te -
nem!” (Zsolt 143,10) 

Dá vid azért imád ko zik eb ben a
zsol tár ban, hogy meg cse le ked je, tel -
je sít se Is ten aka ra tát. Ha mis az a vád,
hogy az imád ság a tett ha lá la, hogy
passzi vi tás ra ösz tö nöz, ép pen el len -
ke ző leg: tett re sar kall.

Az imád ko zó em be rek élet raj za is
ezt bi zo nyít ja. Al bert Sch we i tzer vagy
Te réz anya imád ko zó em ber volt, és
ak ti vi tá suk le nyű gö ző. Az imád ság
va ló já ban az a né hány mé ter, ame lyet
fut va tesz meg a rúd ug ró, hogy át -
ugor ja a lé cet. Imád ság köz ben nem -
csak az Is ten aka ra ta sze rint va ló fel -
ada to kat lát juk meg, ha nem erőt is
ka punk a tel je sí té sük höz. 

Uram, ma az imád ság ere jét kö -
szö nöm.

Kér lek…
g Ma do csai Mik lós

uram,hallgasdmegimádságomat!

Imádsággal zárult az Európai Egyházak Konferenciája
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…vagy in kább fesz ti vál, bu li, strand és la zu lás?
Sok fi a tal a nyár egyik fe lé ben ke mé nyen dol -
go zik, hogy a má sik fe lé ben el jut has son egy
fesz ti vál ra. Ott a ha tal mas tö meg ben kon cer -
tek és va la mi tel je sen ma gá val ra ga dó, az em -
ber min den ízét át ha tó, szin te ka tar ti kus él mény
ré sze se le het.

Mit szól ná tok egy éj sza kai szám há bo rú hoz?
És egy olyan bá tor ság pró bá hoz, amely egy sö -
tét er dő ál lo má sa in át ve zet? Mi len ne, ha a leg -
is mer tebb bib li ai tör té ne te ket most te ak tu a -
li zál hat nád egy ad hoc szín ját szó cso port tal?
Sze retsz ze nél ni és a tá bor tűz mel lett éne kel -
ni? Jó len ne va la ki vel ko mo lyan be szél get ni, aki
vég re meg ér ti, mi la kik ben ned, és őszin tén fi -
gyel rád? Eset leg ta nul nál pár új ak kor dot és
pen ge tést va la ki től, aki rád szán ja az ide jét?

Ál ta lá nos is ko lás ko rom ban még út tö rő tá -
bor ban töl töt tem nya ran ta két he tet, majd egy -
há zi tá bo rok ban ke res tem a tes ti-lel ki fel üdü -
lést. Teo ló gus hall ga tó ként ti zen egy hé ten át vol -
tam gye rek tá bo rok se gí tő je Dél-Da ko tá ban.
Lét ele mem lett a tá bo ro zás, nya ran ta há rom-
négyen min dig részt ve szek…

Kö zös ség for má ló, hi tünk ben ha tal mas im pul -
zu so kat adó, sőt meg té rést mun ká ló le he tő ség
egy nyá ri egy há zi tá bor. Nincs te le ví zió, a szá -
mí tó gép is ott hon ma rad, bár mos tan ság az okos
te le fo nok nem en ge dik sza ba don az em bert,
hogy be fo ga dó, oda fi gye lő, együtt mű kö dő tud -
jon len ni. Pe dig a tá bo rok nak pon to san ez a lé -
nye gük: ki sza kad ni a meg szo kott ság ból, egy for -
ma ság ból. Olyas mit kap ni, amit nem le het vir -
tu á li san meg él ni, csak így. Mint ha az iga zi va -
ká ci ó ba nem fér ne be le egy ilyen hét, mert hi -
szen már megint al kal maz kod ni kell, na pi -
rend nek kell meg fe lel ni. Túl egy sze rű nek, sőt
unal mas nak vagy kö tött nek tű nik ez az egész.

Mi re is jó egy egy há zi if jú sá gi tá bor? Olyan
kö zös ség él ményt ad hat, amely nem eksz ta ti -

kus, amely hez nem kell al ko hol. Egy ilyen tá -
bor az iga zi, tisz ta öröm for rá sa le het. Jó kat be -
szél get he tünk, új ba rá to kat sze rez he tünk, de
ön fe led ten játsz ha tunk és ne vet he tünk is. Na -
gyo kat ze nél he tünk és éne kel he tünk. Nem
kell fel nőt tebb nek, va gá nyabb nak len nünk,
le he tünk bát ran azok, akik va gyunk – fő ként
Is ten előtt. Annyi ének, ige, áhí tat hang zik el,
hogy be lül ről kezd he lyé re ke rül ni min den.
Hall hat juk az Úr Jé zus meg szó lí tá sát, s min dig
van va la ki, aki fi gyel ránk, a ve ze tők és a tár -
sak is tö rőd nek egy más sal.

Ha te hát nyár, ak kor tá bo ro zás. Hit tan tá bor,
kon fir ma dus- és ifi tá bor, va la mint ze ne tá bor
vagy kéz mű ves tá bor, ván dor tá bor, sá tor tá -
bor… „Ve lünk az Úr tá bor ba száll”: le ha jol hoz -
zánk, és Lel két áraszt ja ránk, hogy bár ho va is
tér jünk vissza a tá bo ro zást kö ve tő en, a kö vet -
ke ző nyá ron új ra vágy junk vissza oda, ahol
nem csak jó él mény ben volt ré szünk, ha nem de -
rűs lel ki kö zös ség ben is.

g Lá zár né Skor ka Ka ta lin

pa l aC K p oS ta

hanyár,akkortábor…

Az oldalt szerkesztette: Vitális Judit

A strand misszió tör té ne te
2011 nya rá ig nyú lik vissza.
Czön dör Ist ván – akit két év -
vel ko ráb ban bíz tak meg a
Ba la ton bog lár–Hács–So -
mogy vá mo si Tár sult Evan gé -
li kus Egy ház köz ség pász to ro -
lá sá val – ak kor ment le elő ször
a part ra az zal a szán dék kal,
hogy gyü le ke ze te ily mó don is
meg mu tas sa ma gát az ér dek -
lő dők nek.

A stran don va ló egy he tes
in ten zív je len lét re ké szül ve
Czön dör Ist ván pla ká tot ra -
gasz tott ki az Evan gé li kus Hit -
tu do má nyi Egye tem hir de tő -
táb lá já ra, ily mó don ke re sett
se gí tő ket a strand misszió szol -
gá la tá hoz. Er re a fel hí vás ra
je lent ke zett Bar tos Mó ni ka,
Ká nyácz ki Esz ter, Né meth Gá -
bor és Szöl lősi Ist ván Sán dor
(SZIS).

Mó ni ka az egy há zas den gele -
gi, Esz ter a da bas–gyó ni, Gá bor
a rá kos ke reszt úri, Ist ván pe dig
az oros há zi gyü le ke zet ből ér ke -
zett a teo ló gi á ra. Egy év fo -
lyam ra jár nak, most jú ni us -
ban a ne gye dik évü ket fe jez ték
be a teo ló gus-lel kész sza kon.

Jú li us 1. és 7. kö zött im már
har mad szor vet tek részt a
strand misszió mun ká já ban –
sa ját be val lá suk sze rint össze -
szo kott, kre a tív csa pat ként,
egy mást ki egé szít ve, erő sít ve.
(Kér dé se ink re is kö zö sen fo gal -
maz ták meg a vá la szo kat.)

– Van va la mi fé le mun ka -
meg osz tás kö zöt te tek? Ki ho -
gyan ve szi ki a ré szét a fel ada -
tok ból?

– Ter mé sze te sen van. SZIS
a gi tár fe le lős, va la mint a né -
met nya ra lók kal is be szél get.
Esz ter és Mó ni ka a kéz mű ves-
fog lal ko zá sok kal – gyöngy -
fű zés, gyur má zás, fes tés és
így to vább – kap cso la tos te en -
dő ket lát ja el, én (Gá bor) pe -
dig a fel nőt tek lel ki gon do zá sát
vég zem. Ez a faj ta mun ka -
meg osz tás már ki pró bált és
mű kö dő ké pes, így min den ki
tud ja a dol gát. Min den nap nak
van egy for ga tó köny ve, de a
szol gá la tot va ló já ban a spon -
ta ne i tás hat ja át, hi szen bár mi -
kor vá rat lan hely ze tek, kér dé -
sek elé ál lít hat nak ben nün -
ket a hoz zánk be té rők.

– Na pon ta át la go san negy -
ven-öt ven em ber ke res fel ben -
ne te ket. Ők jel lem ző en in kább
a hely be li ek vagy in kább a
nya ra lók kö zül ke rül nek ki?
Va la mint: ál ta lá ban van ke -
resz tény kö tő dé sük, vagy több -
nyi re já rat la nok a hit, a val lás
te rü le tén?

– Több nyi re a nya ra lók jön -

nek be hoz zánk, de a he lyi ek is
meg né zik a misszi ói sát run kat
mint ba la ton bog lá ri ku ri ó zu -
mot. Azt ta pasz tal juk vi szont,
hogy az itt nya ra ló ven dé gek
nyi tot tab ban for dul nak az egy -
há zunk fe lé. A leg több eset ben
olya nok ke res nek fel ben nün -
ket, akik ke re sők, a hit dol ga -
i ban já rat la nok, de szim pa ti kus
szá muk ra az evan gé li kus gyü -
le ke zet ter mé sze tes je len lé te
egy stran don. Nap mint nap át -
él jük, mi lyen örö möt vált ki az
em be rek ből, hogy nem egy el -
zárt, sö tét temp lom ban ta lál -
koz hat nak egy gyü le ke zet tel
és lel késszel, ha nem a strand
kö ze pén.

A leg fon to sabb vissza jel -
zés az, ami kor az em be rek
más nap, har mad nap is vissza -

jön nek hoz zánk. Ami kor
öröm mel és ter mé sze te sen
ül nek le kö zénk, és úgy ér zik,
ha za jön nek. Jó pél da er re az a
há rom né met kis lány, akik az
el ső nap tól be jár tak kéz mű -
ves ked ni. Na gyon sze le bur -
di ak vol tak, és mi úgy érez tük,
nem ér dek li őket az üze net,
me lyet hor do zunk. A har ma -
dik nap vi szont egy olyan raj -
zot és plasz ti kát ké szí tet tek a
szá munk ra, mely a Ba la tont
áb rá zol ta, egy nagy ke reszt
pe dig a misszi ón kat. Öröm -
mel in dul tak ha za Ber lin be, s
re mény ség sze rint ott majd
fel ke res nek egy evan gé li kus
gyü le ke ze tet. Va la mit meg -
érez tek, va la mit meg él tek kö -
zöt tünk: a be fo ga dás örö mét.

– Ká pol na részt, il let ve egy
kis könyv tár sar kot is be ren dez -
te tek a sá tor ban. A „ki köl csö -
nöz he tő” no vel lák ról és az
adott nap lel ki té má já ról is be -
szél get het nek ve le tek az ér -
dek lő dők. Mennyi re tud nak

mé lyek, ko mo lyak len ni ezek a
be szél ge té sek? Mit ta pasz tal -
tok: van nyi tott ság, fo gé kony -
ság az evan gé li um ra?

– Min den em bert ko mo -
lyan kell ven ni, aki be tér hoz -
zánk, és be szél ge tést kez de mé -
nyez ve lünk. Pár perc alatt
akár na gyon mély té má kig is el -
jut ha tunk. Egy strand lég kö re
már ele ve nagy sza bad sá got,
nyi tott sá got ad. A leg több eset -
ben a hit be li kér dé se ket nem is
mi hoz zuk fel, ha nem ven dé ge -
ink ma guk tól be szé lik ki az
is ten él mé nyü ket vagy a csa ló -
dá su kat az egy há zak ban. Ter -
mé sze te sen nem min den ki nyí -
lik meg előt tünk, van, aki csak
kéz mű ves ked ni tér be hoz -
zánk – de a csen des je len lét is
so kat ad hat az em be rek nek.

– Ha ve le tek egy ko rú ak kal
be szél get tek a stran don, mi a
re ak ci ó juk, ami kor meg tud -
ják, hogy teo ló gi á ra jár tok?

– Az em be rek – le gye nek
bár ti zen-, hu szon éve sek vagy
idő seb bek – ál ta lá ban meg -
döb ben nek, ugyan ak kor kí -
ván csi ak is, hogy ma nap ság
mi ért vonz egy fi a talt ez a hi -
va tás. A hi va tás vá lasz tás kér -
dé sé nél min dig elő ke rül az
el hí vás, el hí va tás kér dé se is, s
így már meg is ér ke zünk az Is -
ten-kér dé sek hez. Szten derd
vá laszt ad ni er re a kér dés re
nem iga zán le het, hisz fel kell

tud nunk mér ni az ér dek lő dő
nyi tott sá gát, be fo ga dó ké pes -
sé gét is. Vi gyáz nunk kell ar ra
is, hogy a mi lel ke se dé sünk és
hit ta pasz ta la tunk ne le gyen
„sok” és meg emészt he tet len az
ér dek lő dők szá má ra. Hi szünk
ab ban, hogy ma is hív el szol -
gá lat ra em be re ket az Is ten –
nem csak a teo ló gi á ra, nem
csak lel kész nek. Ha ezt át tud -
juk ad ni, ak kor so kan fel fe dez -
he tik kül de té sü ket, cél ju kat
az éle tük ben.

– Ti ho gyan tud tok töl te kez -
ni me net köz ben? Van idő tök,
le he tő sé ge ket nek tek is pi hen -
ni, stran dol ni ki csit?

– Reg gel ki lenc től es te hé -
tig a misszi ói sá tor ban va -
gyunk, de utá na mi is meg -
már tó zunk a Ba la ton ban. És
töl te ke zünk az em be rek kel
va ló ta lál ko zás ál tal is! Sok szor
egy ide gen em ber mond olyan
bá to rí tó, vi gasz ta ló dol got,
mely erőt ad szá munk ra.

g V. J.

Fiatalok
astrandmisszióhullámhosszán

név jegy: lá zár né
Skor ka Ka ta lin
1997 óta va gyok lel kész,
2004 óta a Me ző be rény
I. Ke rü le ti Evan gé li kus
Egy ház köz ség ben. A
gyer mek- és if jú sá gi bi -

zott ság el nö ke, a Ke let-bé ké si Egy ház me -
gye es pe res he lyet te se is va gyok. Szol gá la -
tom ban hang súlyt he lye zek az óvo dá sok,
kis is ko lá sok és a ti zen éves kor osz tály mel -
lett a fi a tal szü lők meg szó lí tá sá ra is. Úgy hi -
szem, min den kor osz tály nak a ma ga stí lu -
sá ban, ze nei nyel ve ze té ben kell köz ve tí te -
ni a Jé zus ról szó ló öröm hírt.

Fe hér ala pon kék sáv – az or -
szá gos kék tú ra jel zé se ta lán
még azok szá má ra is is me rős,
akik so ha egy lé pést sem tet -
tek meg az út vo na lán, nem -
hogy más fél mil li ót.

Az Írott-kő és Hol ló há za
kö zött hú zó dó, több mint
ezer száz ki lo mé te res tu ris ta -
út a Kő sze gi-hegy ség, a Ke me -
nes hát, a Ba la ton-fel vi dék, a
Ba kony, a Vér tes, a Ge re cse, a
Pi lis, a Bu dai-hegy ség, a Bör -
zsöny, a Cser hát, a Mát ra, a
Bükk, az Agg te le ki-karszt, a
Cse re hát és a Zemp lé ni-hegy -
ség ös vé nye in ka nya rog.

Az ere de ti út vo na lat – egyes
for rá sok sze rint dr. Chol no ky Je -
nő föld rajz tu dós kez de mé nye -
zé sé re, más for rá sok sze rint
St römpl Gá bor ge og rá fus ter vei
alap ján – az 1930-as évek ben je -
löl ték ki. (Ké sőbb ki sebb-na -
gyobb mér ték ben több ször is
mó do sí tot ták, és nap ja ink ban is
fo lya ma to san vál to zik.) 

A jel zé sek fel fes té se sok
időt igé nyelt; 1938-ra a mun -
ka négy ötö dé vel ké szül tek el.
A Ma gyar Tu ris ta szö vet ség
meg ala ku lá sá nak (1913. no -
vem ber 30.) hu szon öt éves
ju bi le u ma ap ro pó já ból az ak -
kor 885 ki lo mé ter hosszú tá vot
– Szent Ist ván ki rály ha lá lá nak
ki lenc szá za dik év for du ló já ra is
em lé kez ve – Szent Ist ván-
ván dor lás ke re té ben jár ták be.
(1988-ban Szent Ist ván-em -
lék tú rát ren dez tek az or szá gos
kék jel zé sen, idén pe dig – a tú -
ra út vo nal fel ava tá sá nak het -

ven ötö dik év for du ló ja al kal -
má ból – Szent Ist ván-ván -
dor tú rát szer vez tek.)

Szé les kö rű is me ret ség re a
kék tú ra 1979 után tett szert,
ami kor is Más fél mil lió lé pés
Ma gyar or szá gon cím mel –
Rocken ba u er Pál ren de zé sé -
ben és Pe ták Ist ván szer kesz -
té sé ben – ti zen négy ré szes
té vé film so ro zat ké szült ró la.

Az or szá gos kék tú ra a ki írás
sze rint (goo.gl/DmjzC) cso -
por to san vagy egyé ni leg bár -
mely irány ban, bár mi lyen sza -
ka szok ra bont va, gya log
és/vagy sí vel tel je sít he tő, sza -
ba don vá lasz tott idő pont ban
és idő tar tam ban. Aki va la -
mennyi el len őr ző pon tot érin -
ti, az az ezt iga zo ló fü zet be -
mu ta tá sa után el nye ri a Ma -
gyar Ter mé szet já ró-szö vet ség
Kék tú ra-jel vé nyét.

E so rok író ja nagy ság ren di -
leg az út vo nal két har ma dát
jár ta be, így szá mot te vő ta -

pasz ta lat tal a há ta mö gött biz -
tat té ged is ar ra, hogy – a
már em lí tett so ro zat fő cím ze -
né jé nek kez dő so rát is meg fo -
gad va – „in dulj el egy úton”.
Ne félj a vál la id ra ne he ze dő
há ti zsák sú lyá tól vagy a víz hó -
lya gok okoz ta kí nok tól! Hidd
el: ami kor egy nagy me zőn,
hosszas ke res gé lés után vég re
si ke rül ész re ven ned, mer re
kell to vább men ni, vagy ami kor
egy me re dek kap ta tó után a
hegy te tőn ta lál ha tó vár rom ról
nyí ló ki lá tás ban gyö nyör -
ködsz, vagy ami kor az er dő
csend je, friss le ve gő je jár ja át
a pó ru sa id, ki űz ve be lő led
min den fesz tült sé get – ak kor
bő ven kár pó tol va ér zed majd
ma gad. A kul csos- és tu ris ta -
há zak mi li ő je, a pe csé te lé sek
iz gal ma, a tú ra tár sak kal va ló
együtt sí rás-ne ve tés mind-
mind élet re szó ló em lé ket je -
lent. Rá adá sul – és ez sem el -
ha nya gol ha tó szem pont, sőt –
ha zánk tá ja it, tör té nel mét,
em be ri al ko tá sa it és la kó it is
ala po sab ban meg is mer he ted.

A tá jé ko zó dás ban a már
em lí tett iga zo ló fü zet is so kat
se gít, de még jobb, ha be szer -
zed – vagy a könyv tár ból ki köl -
csön zöd – a Car to gra phia Kft.
gon do zá sá ban meg je lent, két -
kö te tes tu ris ta at laszt és úti -
köny vet. Ha pe dig még ha bo -
zol, hogy fogj-e ván dor bo tot a
ke zed be, ol vass el né há nyat a
ne ten ta lál ha tó sok-sok sze mé -
lyes be szá mo lóból.

g Ju dit

oSZ to ZÓ

Másfélmillió(turista)lépés

b KinetölteneelszívesenegyhetetaBalatonnál?Ahoni
„tengerpart”látványosságai,programlehetőségeiközött
mégazokistalálhatnakkedvükrevalót,akikamúgyódz-
kodnakavíztől,és/vagyhaszontalanelfoglaltságkéntte-
kintenekastrandolásra,(nap)fürdőzésre.Ahelyilako-
soknakafőszezonperszefőkéntnemapihenésről,sok-
kalinkábbazévesmegélhetéselőteremtésérőlszól.Anyár
számosfiatalszámáraisegyetjelenta(diák)munka–vagy
éppagyülekezeti,egyházitáborokbanvállaltszolgálat–
idejével.Alábbnégyolyanteológushallgatóélményeiről
olvashattok, akik aHullámhossz evangélikus strand-
misszió keretébenabalatonbogláriPlatánvendégeinek
adnakinformációkategyházunkról,éskínálnaklelki-szel-
lemitáplálékotatestifelüdülésmellé.
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Da ni ame ri kai út ja so rán hosszan tar -
tó ba rát ság ala kult ki ket tőnk kö zött.
A Tri nity lu the ran se mi nary di ák ja -
i ként ta lál koz tunk egy más sal. Ba -
rát sá gunk, mely nek kö szön he tő en
egy más csa lád ját is meg is mer het tük,
há la Is ten nek, to vább ra is tö ret len,
no ha fi zi ka i lag egy óce án vá laszt el
min ket egy más tól. 

Köz vet le nül az után, hogy szep -
tem ber ele jén meg ér ke zett Ame ri ká -
ba, Da ni Mol nár Lil lá val együtt a csa -
lá dom mal töl töt te a mun ka ün ne pét,
amely ha gyo má nyos ame ri kai ese -
mény. Lil la szin tén ösz tön dí jas teo -
ló gus hall ga tó ként volt ak kor Co lum -
bus ban. Ami kor a csa lá dom ról írok,
ak kor er dé lyi ro ko na im ra is gon do -
lok. Édes apám ugyan is egy Ma ros vá -
sár hely től nem messze fek vő kis
észak-er dé lyi fa lu ból szár ma zik. 

A csa lá dom te hát be fo gad ta Da nit
és Lil lát, az új tan év pe dig nagy sze -
rű en in dult. Ki lenc ven éves Fran ny
né ni kém kü lö nö sen szí vé be zár ta
Da nit, és a mai na pig rend sze re sen
kér de zi, hogy mi új ság ve le, és mi vel
fog lal ko zik ép pen. Na gyon kö zel ér -
zi ma gát Da ni hoz, és szív ből örül lel -
késszé szen te lé sé nek.

Csa lá dom tör té ne te is em lí tést
ér de mel. A má so dik vi lág há bo rú és
a kom mu nis ta meg szál lás előtt édes -
apám a Szász ré gen hez és Bá tos hoz
kö ze li We i laut (Ui la, ma gya rul Va jo -
la) ma ga mö gött hagy va jött Ame ri -
ká ba. Ro ko nai Er dély ben ma rad tak,
és az óta is ott él nek. 

Mos ta ni uta zá som ra, amely nek
kö szön he tő en Da ni szen te lé sén is
részt tud tam ven ni, egy er dé lyi uno -
ka test vé rem es kü vő je szol gál tat ta
az al kal mat. Uno ka test vé rem, Ca si -
a na Si mo ne jú ni us 29-én fo ga dott
örök hű sé get And rew Tir lá nak. Gyö -
nyö rű es kü vő nek le het tem ta nú ja. A
lag zi há rom na pig tar tott. Most vet -
tem részt elő ször es kü vőn Er dély ben,
és a ha tal mas sür gés-for gás úgy ma -

rad meg em lé ke ze tem ben, mint ahol
min den ki öröm mel já rult hoz zá az
ese mény szeb bé té te lé hez. Szin tén a
szí vem ben fo gom hor doz ni an nak a
kü lön le ge sen szép szo kás nak az em -

lé két is, ami kor a meny asszonyt il la -
to zó vi rá gok kal vet ték kö rül.

Jú ni us 21-én, ké ső dél után ér kez tem
Bu da pest re. Ki jött a rep tér re két volt
co lum bu si ösz tön dí jas, Lász ló Vir gil
evan gé li kus lel kész és Tóth Or si, aki ta -
valy volt ná lunk. Egye ne sen Vir gi lék -
hez men tünk, ahol nagy adag íny csik -
lan dó gu lyás le ves várt min ket. Or si
szü le tés nap ját is ün ne pel tük az nap, így
te hát két sze res volt szá mom ra az ün -
nep. A rá kö vet ke ző nap ki pi hen tem
az uta zás fá ra dal ma it, és a szen te lés -
re ké szü lőd tem. 

Vég re el ér ke zett Da ni nagy nap ja,
a jú ni us 23-i va sár nap. Elő ször vet tem

részt evan gé li kus lel kész szen te lé -
sen, könnyen el le het kép zel ni, mi lyen
iz ga tott vol tam. Olyan kü lön le ges
nap volt ez a szá mom ra, ame lyet so -
ha nem fo gok el fe lej te ni! Egé szen vá -
rat lan él mény volt, hogy ta nú ja le het -
tem an nak a ki vé te les ere jű tá mo ga -
tás nak, ame lyet Da ni a lel ké szek,
ko ráb bi ta ná rok, ba rá tok és a csa lád
ré szé ről ka pott. Érez ni le he tett Is ten
je len lé tét, amely szent ség gel töl töt -
te meg a szer tar tást.

A szen te lé s alatt a kar za ton ül tem
Da ni szü le i vel, nő vé ré vel és öccsé vel.
Test vé re, Le vi volt olyan ked ves,
hogy az el hang zot ta kat fo lya ma to san
an gol ra for dí tot ta ne kem, így a Da -

nit érő nagy ál dás egy sza vá ról sem
ma rad tam le. 

Szem mel lát ha tó volt az öröm
Da ni szü le i nek az ar cán. Di csér jük az
Is tent, aki től min den ál dás árad! Az
ő örö mük tö ké le tes hát te ret adott,
hogy fi gyel jem, amint Is ten Da ni ra
ru ház za ol tal mát, és el fo gad ja őt
mint szent esz kö ze i nek egyi két
mennyei or szá gá nak szol gá la tá ban
itt, a föl dön.

g El len Nas ner
(Ohio, Egye sült Ál la mok)

For dí tot ta Do bó Le ven te 
és Do bó Dá ni el

Azóceánsemválasztjaelőket
Ma gyar lel kész szen te lés ame ri kai szem mel

b NemrégírtunklapunkbanDobóDániel lelkésszészenteléséről,dea
június30-ánmegjelentbeszámolóbólkimaradtegyfontosmomen-
tum.Tudósítónkugyanisnemtudhatta,hogyaszentelésenrésztvett
Daniamerikaibarátja,EllenNasner, akiColumbusbanszinténaTri-
nitylutheranseminary(Szentháromságevangélikusszeminárium)hall-
gatójavolt.Barátságszövődöttközöttük,azóceánsemválasztjaelőket
egymástól.Misemmutatjaeztjobban,mintaz,hogyEllennemsaj-
náltaafáradságot,seljöttOhióbólPesthidegkútra.Azalábbiakban
azőmeghatóírásátközöljükalelkészszentelésről.

Az al ka lom há la adó ün ne pi is ten tisz -
te let tel kez dő dött, ame lyen az egy -
ház köz ség lel ké szei, Ros tá né Pi ri
Mag da és Ken deh-Kirchk nopf Lász -
ló, va la mint Sze me rei Já nos, az egy -
ház ke rü let püs pö ke szol gált, a lek ci -
ó kat pe dig teo ló gus hall ga tók ol vas -
ták fel az ün nep lő gyü le ke zet előtt. 

Az igei szol gá la tot Sze me rei Já nos
vé gez te. Pré di ká ci ó já ban az Ezé ki el
pró fé ta ál tal vi zi o nált kép ről be szélt
(Ez 47,1–12): a temp lom kü szö be
alól fa ka dó víz ere jé ről, a pusz ta
meg ele ve ne dé sé ről, Is ten élet adó
ha tal má ról és cso da tet te i ről. 

A püs pök ige hir de té sét az zal a fi gye -
lem fel hí vás sal zár ta, hogy az egy ház
ugyan meg oszt ja az Is ten től ka pot ta -
kat, de ez nem a ma gunk aján dé ka, ha -
nem a sze re tő Is te né. Ezt so sem sza -
bad el fe lej te nünk, mi kor gyü le ke ze ti
mun ká val, egy há zi ok ta tás sal vagy
ép pen dia kó ni á val fog lal ko zunk. 

Ugyan csak a temp lom ban ke rült

sor a sze re tet szol gá lat ba újon nan
ke rült ti zen négy mun ka társ fo ga -
da lom té te lé re és be ik ta tá sá ra, mely
szol gá la tot Gre ger sen-La bos sa György
szom bat he lyi lel kész, a dia kó ni ai bi -
zott ság el nö ke vé gez te. 

Ezt kö ve tő en a Ke me nes al jai Y’s
Men’s Klub (a Ke resz tyén If jú sá gi
Egye sü let egyik nem zet kö zi cso port -
já nak tag ja) ava tott új ta go kat. Ők is
kéz fel eme lés sel fo gad ták, hogy a fi a -
tal és idős kor osz tály, a gyü le ke zet és

a rá szo ru lók éle té ben Jé zus öröm hí -
ré vel mun kál kod nak majd.

A kö nyör gő imád ság az újon nan
ava tot tak ve ze té sé vel hang zott el, az
is ten tisz te let pe dig úr va cso rai kö -
zös ség gel zá rult.

Köz gyű lés ke re té ben – az új épü let -
ben és an nak nap sü töt te ud va rán –
foly ta tó dott a szen te lés. A gyü le ke zet
fel ügye lő je, Szol no ki And rás kö szön töt -
te az al kal mon meg je len te ket, a ko ráb -
ban már em lí tett lel ké sze ken túl Mé szá -
ros Ta mást, a Nyu ga ti (Du nán tú li)
Egy ház ke rü let fel ügye lő jét, Bu da An -
na má ri át, a dia kó ni ai osz tály ve ze tő -
jét, Po ul V. Thom sent, a dán Y’s Men’s
Club el nö két és a mun ká la tok hoz hoz -
zá já ru ló kat, a tá mo ga tó kat, se gí tő ket.

Mó rotz né Kiss Györ gyi, a La kos
Ádám Sze re tet szol gá lat ve ze tő je tá jé -
koz ta tást adott a gyü le ke ze ti épü le tek
tör té ne té ről, il let ve az anya gi hoz zá -
já ru lá sok ról, me lyek se gít sé gé vel az új
épü let szárny 2013. má jus 31-re vé gül
el ké szül he tett. Po ul V. Thom sen a
dán Y’s Men’s Club há rom ezer eu rós
hoz zá já ru lá sát is át nyúj tot ta a ház
fenn tar tá sá ra, Mé szá ros Ta más pe dig
a fe le lős ség sú lyá ra hív ta fel a fi gyel met,
ar ra, hogy cse le ke de te ink kel hi te le sít -
jük a ki mon dott sza va kat. 

g Sze me rei Esz ter

GyülekezetiésdiakóniaiközpontotszenteltekBobán
f Folytatás az 1. oldalról

A rí tus a val lá sos ság, il let ve hit ősi,
ösz tö nös meg élé si for má ja. Nagy ere -
je a köz vet len sé ge, me lyet sem mi lyen
pré di ká ció nem tud he lyet te sí te ni. 

Ha a lel kész ava tást rí tus ként ér tel -
mez zük, ad ja ma gát a be ava tás szó
mint le het sé ges meg ne ve zé si for -
ma. „A be ava tás az a szer tar tás,
amely nek so rán a be ava tott új mi nő -
sé get nyer” – em lé kez het nek azok,
akik ben a gim ná zi u mi évek ben be -
ta nult élet te len de fi ní ci ók ma is ele -
ve nen él nek. 

Az „új mi nő ség” ke resz té nyi szem -
üveg gel fi gye lem re mél tó. A mi nő ség
va la mi fé le ér té ket je löl. Az „új mi nő -
ség” az em ber re, az az je len eset ben
a be ava tás ra vá ró ra vo nat koz tat va je -
lent he ti új ér té kek meg je le né sét,
ugyan ak kor már meg lé vő ér té kek
tu da to sí tá sát, ak ti vá lá sát is. Min -
den fé le kép pen va la mi moz gást je löl.
Ben ső moz gást. Lel ki át ren de ző -
dést, lel ki fo lya ma tot. 

Ha to vább vizs gál juk a té telt, meg -
akad hat a sze münk rö vid, de ra di ká -
lis nak mond ha tó igei tag ján: nyer. A
nyer ige po zi tív je len tés tar tal mú szó.
A nye rő vel szin te csak tör té nik a nye -
rés, tud ni il lik sze ren csé je van. Meg -
ada tik ne ki. In gyen. Aki nyer, az a
nye rés pil la na tá tól va la mi több let tel
bír. Ha ezt a több le tet a fön tebb tár -
gyalt mi nő ség fo gal má ra vo nat koz -
tat juk, meg ál la pít ha tó, hogy a mi nő -
ség nek van egy telt sé get, tel jes sé get
ki fe je ző je len tés ár nya la ta is. 

Ha új mi nő ség szü le tik, az em ber
„tel tebb”, tel je sebb lesz te hát. En nek
meg fe le lő en va la mi, ami ez idá ig űrt
ha gyott ben ne, ki töl te tik. Va la mi,
ami nek ez idá ig hí já val volt, meg szü -
le tik ben ne. De ho gyan? A sem mi -
ből? Egy szer re csak?

Ha „mi nő sé gi” do log ról be szé -
lünk, ez utób bi va rázs üté ses meg ol -
dást ki zár hat juk, hisz a mi nő sé gi
dol gok ról tud va le vő: lét re jöt tük idő -
be és erő fe szí tés be ke rül. Ezen a
pon ton saj nos el lent mon dás ba ke ve -
red tünk: mert hát hogy is le het va la -
mi egy szer re nye rés és erő fe szí tés?

Adott a be ava tan dó, még be nem
ava tott. Adott a be ava tás mint szer -
tar tás, rí tus, amely nek so rán a rí tu -
son ke resz tül me nő be ava tó dik, az -
az a té tel sze rint: „új mi nő sé get
nyer”. És mi van még? 

Ez az, ami ről fo gal munk sincs.
Még fo gal munk se. Mert eh hez a „ke -
resz tül me ne tel hez” csak mes ter sé ges

mó don tu dunk kö ze led ni. Tud ni il lik
– mi vel a be ava tan dók ré gi mi nő ség -
ben men nek be le, és új mi nő ség ben
lép nek ki be lő le – nin cse nek meg bíz -
ha tó in for má ci ó ink ar ról, mi tör té nik
a két ál la pot, il let ve mi nő ség kö zött.
Sem mit nem tu dunk a köz tes fá zis -
ról, idő ről, tér ről. Csak annyit tu dunk:
on nan szár ma zik az a több let, mely
az tán új mi nő sé get lét re hoz va rá ra -
kó dik a be ava tott ra, hoz zá adó dik
lé nyé hez.

Le het lé lek ta ni lag okos kod ni, le het
tu do má nyo san spe ku lál ni, néz ni na -
gyí tó val, mik rosz kóp pal, mér ni vo -
nal zó val, hő- és vér nyo más mé rő vel.
De ta lán nem ér de mes. 

A kap cso ló dá si pon tot, me lyen
ke resz tül Is ten az em ber rel kap cso -
lat ba lép, nem igen le het pre cíz mű -
sze re ink kel és agyon csi szolt el ménk -
kel meg ra gad ni. Ta lán el kel le ne en -
ged ni a meg ra ga dás ra va ló gör csös
tö rek vést. 

Ha még is meg ma rad ez a vá gyó -
dás, for dul ha tunk a kép ze let ké pe i -
hez. Ha a kap cso ló dást egy foly ton te -
ker gő lát ha tat lan fo nál nak kép zel jük,
ak kor min den be ava tást egy arasz nyi
fo ná lon tör té nő föl emel ke dés nek te -
kint he tünk. De vi gyáz zunk! Nem a
gö rög mi to ló gi á ból is me re tes ke vély
ég be há gás ér tel mé ben, in kább ab ban
az ér te lem ben, hogy mi ma gunk
egy re in kább a fo nal hoz ha so nu -
lunk, egy re át lát szób bak le szünk. 

g – ka nyi ka –

Beavatás
Egy lel kész ava tás mar gó já ra

Do bó Dá ni el úr va cso rát oszt El len Nas ner nek
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Szentháromság ünnepe után hetedik vasárnap. Liturgikus szín: zöld. 
Lekció: Mk 8,1–9; Róm 6,19–23. Textus: 1Móz 3,20–24. Énekek: 327., 459.

Budavár,I.,Bécsikaputér de. 9. (úrv.) dr. Lászlóné dr. Agod Anett; de. 10.
(német) Johannes Erlbruch; de. 11. (úrv.) Balicza Iván; du. 6. Balicza Iván; Fébé,
II.,Hűvösvölgyiút193. de. 9.; Sarepta,II.,Modoriu.6. de. 3/4 11. Szto -
ja novics András; Pesthidegkút,II.,Ördögároku.9. de. fél 10. (úrv.) D.
Keveházi László; Csillaghegy–Békásmegyer,III.,Mezőu.12. de. 10. Fülöp
Attila; Óbuda,III.,DévaiBíróM.tér de. 10. Horváth Ferenc; Újpest,IV.,
LebstückM.u.36–38. de. 10. Solymár Péter Tamás; Káposztásmegyer,IV.
TóthAladárút2–4. de. 9. Solymár Péter Tamás; Deáktér,V.,Deáktér4.
de. 9. (úrv.) Gerőfiné dr. Brebovszky Éva; de. 11. (úrv.) Smidéliusz Gábor; du.
6. Gerőfiné dr. Brebovszky Éva; Fasor,VII.,Városligetifasor17. de. fél 10.
(angol nyelvű, úrv.) Scott Ryll; de. 11. (úrv.) Pelikán András; Józsefváros,VIII.,
Üllőiút24. de. fél 11. Románné Bolba Márta; VIII.,Rákócziút57/a de. 10.
(szlovák, kétnyelvű családi) Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII.,KarácsonyS.
u.31–33. de. 9. (úrv.) Románné Bolba Márta; Ferencváros,IX.,Gátu.2.
(katolikustemplom) de. 11. (úrv., énekes liturgia) Koczor Tamás; Kőbánya,
X.,Kápolnau.14. de. 10. Benkóczy Péter; Kelenföld,XI.,Bocskaiút10.
de. 8. (úrv.) dr. Blázy Árpád; de. fél 11. (úrv.) dr. Blázy Árpád; du. 6. dr. Blázy
Árpádné; XI.,Németvölgyiút138. de. 9. dr. Blázy Árpádné; Budagyöngye,
XII.,SzilágyiE.fasor24. de. 9. (úrv.) Balicza Iván; Budahegyvidék,XII.,
KékGolyóu.17. de. 10. (úrv.) dr. Bácskai Károly; Angyalföld,XIII.,Kassák
Lajosu.22. de. 10. Grendorf Péter; Zugló,XIV.,Lőcseiút32. de. 11. (úrv.)
Tamásy Tamás; XIV.,Gyarmatu.14. de. fél 10. (úrv.) Tamásy Tamás; Pest-
újhely,XV.,Templomtér de. 10. (úrv.) Szabó B. András; Rákospalota,XV.,
RégiFótiút73.(nagytemplom) de. 10. Ponicsán Erzsébet; Rákosszent-
mihály,XVI.,Hősöktere10–11. de. 10. Börönte Márta; Cinkota,XVI.,
Rózsalevélu.46. de. fél 11. Vető István; Mátyásföld,XVI.,Prodámu.24.
de. 9. Vető István; Rákoshegy,XVII.,Tessediktér de. 9. Kovács Áron; Rákos-
keresztúr,XVII.,Pestiút111. de. fél 11. Kovács Áron; Rákoscsaba,XVII.,
Péceliút146. de. 9. Nagyné Szeker Éva; Rákosliget,XVII.,GózonGy.u.
de. 11. Nagyné Szeker Éva; Pestszentlőrinc,XVIII.,Kossuthtér3. de. 10.
Győri Gábor; Pestszentimre,XVIII.,Rákócziút83.(reformátustemplom)
de. 8. Győri Gábor; Kispest,XIX.,Templomtér1. de. 10. Széll Bulcsú; XIX.,
Hungáriaút37. de. 8. Széll Éva; Pesterzsébet,XX.,AdyE.u.89. de. 10.
(családi) Győri János Sámuel; Csepel,XXI.,Deáktér de. fél 11. Zólyomi
Mátyás; Budafok,XXII.,Játéku.16. de. 10. Hokker Zsolt; Budakeszi,Fő
út155.(gyülekezetiterem) de. fél 10. dr. Lackner Pál; Budaörs,Szabadság
út75. de. 10. Endreffy Géza; Mátraszentimre-Bagolyirtás,Jókaiu.7-9.,
FébéNázáret-temploma de. fél 12. Szeverényi János; Pilisvörösvár(ref.
templom) du. 2.
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tér2. de. 10.; Siófok,Oulupark de. 10.; Szentantalfa,Főu. de. há rom ne gyed 10.;
Taliándörögd,Petőfiu.1. du. 2.; Tapolca,Darányiu.1. de. fél 9.; Veszprém,Kos-
suthu.4. de. 10.; Zánka,Rákócziu. de. fél 9.
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Összeállította: Balla Mária

az evan gé li kus Hittudo má nyi egye tem hí rei
Az EHE mun ka tár sat ke res fő tit ká ri mun ka kör be. A je lent ke zés hez szük -
sé ges fel té te lek, il let ve kom pe ten ci ák a kö vet ke zők:
egye te mi (MA) ok le vél • ide gen nyelv-tu dás • ma gas szin tű in for ma ti kai jár -
tas ság • egy há zi kö tő dés: „lát ha tó an evan gé li kus” • a ha tá lyos ál la mi és egy -
há zi jog sza bá lyok is me re te, ké pes ség azok al kal ma zá sá ra • fel ső ok ta tá si ta -
pasz ta lat • po zi tív vi szo nyu lás az EHE-hez • jó kom mu ni ká ci ós kész ség •
PR-te vé ke nyég re va ló al kal mas ság.

A szak mai ön élet rajz zal, ok le vél má so lat tal, nyelv vizs ga-bi zo nyít vánnyal
és lel ké szi aján lás sal el lá tott je lent ke zé se ket az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye tem rek tori hi va ta lá nak cí mez ve (1141 Bu da pest, Ró zsa völ gyi köz 3.) 2013.
au gusz tus 20-áig kell el jut tat ni.

* * *

Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem a 2013/2014-es tan év re pót fel -
vé telt hir det az aláb bi kép zé sek re:

• Nap pa li ta go zat, teo ló gus-lel kész osz tat lan mes ter szak: a lel ké szi szol -
gá lat ra fel ké szí tő teo ló gi ai ta nul má nyok. A ta nul má nyi idő 12 fél év. 

• Nap pa li ta go zat, ba che lor (BA) szin tű ka te ké ta-lel ki pász to ri mun -
ka társ alap szak. A ta nul má nyi idő 6 fél év. 

• Nap pa li ta go zat, ba che lor (BA) szin tű kán tor alap szak. A ta nul má -
nyi idő 6 fél év. 

• Nap pa li ta go zat, ma s ter (MA) szin tű hit ta nár-ne ve lő ta nár mes ter -
szak. A ta nul má nyi idő 5 fél év. Az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem -
mel kö zös kép zés.

• Le ve le ző ta go zat, ba che lor (BA) szin tű ka te ké ta-lel ki pász to ri mun -
ka társ alap szak. A ta nul má nyi idő 6 fél év. 

• Le ve le ző ta go zat, ma s ter (MA) szin tű teo ló gus mes ter szak bib li cum
és szo ci ál eti ka szak irány. A ta nul má nyi idő 4 fél év. 

Je lent ke zé si ha tár idő: au gusz tus 15. A fel vé te li al kal mas sá gi vizs ga idő -
pont ja: au gusz tus 30. Rész le tes in for má ci ók és le tölt he tő je lent ke zé si lap
az EHE hon lap ján: http://te ol.lu the ran.hu a Fel vé te li zők nek, il let ve az
ETN/Irat tár/Fel vé te li zők nek me nü pon tok ra kat tint va. 

Pos ta cím: Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem, Rek to ri Hi va tal, 1141
Bu da pest, Ró zsa völ gyi köz 3. Tel.: 1/469-1050 vagy 20/824-9263, e-mail:
te o lo gia@lu the ran.hu.

– Ho gyan le het a gye re kek fi gyel -
mét le köt ni szün idő ben? Mű kö dik-e
a „nyá ri is ko la”? Mi le het a tit ka?

– A nyá ri szü net ne héz idő szak
ilyen szem pont ból a gye re kek nek, a
szü lők nek és a pe da gó gu sok nak is. A
prob lé ma egyik for rá sa, hogy a szü -
lők nem tud nak annyi sza bad sá got ki -
ven ni, ami lyen hosszú az is ko lai le ál -
lás, más részt a gye re kek se sze ret né -
nek ugyan úgy egy is ko la pad ban gör -
nyed ni, mint év köz ben. A pe da gó gu -
sok nak pe dig úgy kell őket fog lal koz -
tat ni, hogy ész re se ve gyék, hogy ta -
nul nak. A cél az, hogy köz ben érez -
zék jól ma gu kat, pi hen je nek, játssza -
nak. Az az a nyá ri is ko la ki fe je zést én
nem tar tom sze ren csés nek, hi szen a

nyá ri tá bo rok, prog ra mok cél ja el ső -
sor ban nem a ta ní tás, ha nem in -
kább az ér tel mes ki kap cso ló dás.

– Van nak nyu god tabb, de iz gá gább
gyer me kek is, ho gyan le het olyan fel -
ada to kat ad ni, ame lyek min den kit le -
fog lal nak a cso port ban? Le het egy ál -
ta lán fi gyel ni min den egyén re egy
ilyen fog lal ko zás köz ben?

– A mú ze um pe da gó gi ai fog lal ko zá -
sok ki dol go zá sa kor min dig el sőd le ges
szem pont, hogy a kor osz tá lyok nak
meg fe le lő órát tart sunk. Ter mé sze te -
sen le het nek min den cso port ban kü -
lönc gyer me kek, akik kel le het kü lön is
fog lal koz ni, de ta pasz ta la ta im sze rint
egy jó té má val, jó pe da gó gi ai mód szer -
rel és ha tá ro zott, de sze re tet tel jes fel -

lé pés sel a leg ak tí vabb gye re ket is le le -
het köt ni. 

Elő for dult már ve lem, hogy hu szon -
öt fős cso port ban egy gye rek nem volt
haj lan dó sem mi ben részt ven ni. Ő
pszi chés za va rok kal küz dött saj nos, de
ezt elő re nem je lez te a pe da gó gus, így
ak kor, ott kel lett hir te len ki ta lál nom
ne ki egy fel ada tot, amely le kö töt te egé -
szen a fog lal ko zás vé gé ig.

– Az él mény köz pon tú ta ní tás va -
jon nem megy a le xi ká lis tu dás ro vá -
sá ra? Eset leg li be rá lis el ve ket vall e te -
kin tet ben? Hol a ha tár?

– Úgy hi szem, hogy le xi ká lis tu dás
nél kül nincs él mény, nincs ér de mi
mun ka. Kér dés az, hogy ezt a tu dást
ho gyan sze rez zük meg. A mú ze um pe -
da gó gu sok ter mé sze te sen épí te nek az
is ko lai tu dás ra is, és a fog lal ko zás alatt
is kap nak a gye re kek in for má ci ó kat, de
nem egy zsák ada tot, ha nem az össze -
füg gé sek re, fo lya ma tok meg ér té sé re
kon cent rá lunk, együtt jö vünk rá a
meg ol dá sok ra, vagy vég zünk el fel ada -
to kat, és ész re sem vesszük, hogy a vé -
gé re mennyi min dent ta nul tunk.

– A fi gyel me zés mel lett a fe gyel me -
zés is fon tos le het. Egy fi a tal lány a já -
té kos fog lal ko zá sok ke re té ben ho -
gyan tud te kin tély re szert ten ni a gye -
re kek kö zött?

– Azt hi szem, kell hoz zá va la mennyi
ér zék, de le het ta nul ni is. Sőt sze rin tem
a fel ső ok ta tás ban több időt kel le ne
szen tel ni ar ra, hogy meg ta nít sák a le -
en dő pe da gó gu so kat he lye sen, szé pen
be szél ni, és hogy el sa já tít has sák azo kat
a tech ni ká kat, ame lyek se gít sé gé vel a
ke zük ben tud ják tar ta ni az irá nyí tást.

– Ön mit te kint el sőd le ges cél já nak
egy ilyen fog lal ko zá son? 

– Az a cé lom a mú ze u mi órá kon,
hogy fel kelt sem a gye re kek ér dek lő dé -
sét a tör té ne lem, a mű vé sze tek iránt,
hogy egy ilyen ta lál ko zás után öröm -
mel jöj je nek vissza, vagy lel ke sen kér -
de zős köd je nek a tör té ne lem ta nár tól
le tűnt ko rok va rázs la tos vi lá gá ról.

g Ki nyik Ani ta

észrevétlenültanulnak
– avagy óra a mú ze um ban 

b Mikéntsegíthetiamúzeumpedagógusagyerekeketaszünidőtartalmas
eltöltésében?ErrőlbeszélgettemKristoforiSzilvia történész-esztétával,
akiaHoppFerencKelet-ázsiaiMűvészetiMúzeumbanésazIparmű-
vészetiMúzeumbantartfoglalkozásokatazifjabbkorosztályoknak.
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Az ara tás ha gyo má nyos esz kö ze a
sar ló volt, mellyel fér fi ak és nők egy -
aránt dol goz tak (sőt volt, hogy a
sar ló zást csak a nők vé gez ték, a fér -
fi ak a ké vét kö töz ték), míg a 19. szá -
zad vé gén egy re szé le sebb kör ben el -
ter je dő ka sza már csak a fér fi ak ke -
zé be ke rült. 

A nők mun ka vég zé sé re utal töb bek
kö zött a ka to li kus egy ház nak a II. va -
ti ká ni zsi na tig – sok or szág ban azon -
ban ma is – jú li us 2-án tar tott Sar lós
Bol dog asszony-ün ne pe, ami kor is
Má ria Er zsé bet nél tett lá to ga tá sá ra
em lé kez nek. Sok he lyen vi rág gal dí -
szí tett szé ket he lyez tek a ház elé,
hogy ha az ál dott ál la pot ban lé vő, „ne -
héz kes” Má ria ar ra jön Er zsé bet hez
tart ván, le tud jon ül ni meg pi hen ni. 

Szin tén e nap hoz kö tő dik egyes vi -
dé ke ken a gyógy nö vény szen te lés.
Volt, ahol az ara tók ilyen kor a szer -
szá mok kal együtt a temp lom ba men -
tek, a pap meg ál dot ta őket, majd ün -
ne pi ru há ban vág tak egy ren det a bú -
za táb lá ban, s más nap foly tat ták az
ara tást. 

Szá mos mű vé sze ti al ko tás – fest -
mény, szo bor – is meg örö kí ti a szán -
tó föl di mun kát. Ka lo ta sze gen a fér -
fi ak fej fá já ra oly kor eke va sat, az
asszo nyo ké ra pe dig ol va sót vagy sar -
lót fes tet tek.

A leg több he lyen rö vid fo hászt
mond tak a mun ka kez de te előtt, fő -
ként azért, hogy az eső ne te gye tönk -
re a be ta ka rí tás ra vá ró ter ményt. A
Du nán tú lon ma ga a gaz da kezd te
meg jel ké pe sen a be ta ka rí tást, a Csal -
ló köz ben pe dig gyü mölcs evé si ti la lom
lé pett ér vény be a be ta ka rí tás kez de te -
kor. Fon tos ese mény volt az ara tás ban
elő ször részt ve vő if jak „be ava tá sa” is.

Az el ső le vá gott ké vé hez is több fé -
le szo kás kö tő dik: van, ahol ke reszt -
be rak ták, és el mond tak mel let te egy
imát, né hol az ál la tok nak ad ták a be -
teg sé gek tá vol tar tá sa vé gett, vagy a
de re kuk ra kö töt ték, hogy az ne fáj dul -
jon meg a sok mun ká tól. Gyak ran a
föl dek re ki lá to ga tó gaz dát jel ké pe sen
meg kö töz ték az el ső ké vé vel, s csak ak -
kor en ged ték el, ha bor ral vagy pénz -
zel ki vál tot ta ma gát. (Ez a szo kás
még az 1950-es évek ben is élt azok ban
a ter me lő szö vet ke ze tek ben és ál la mi
gaz da sá gok ban, ahol még ka szá val
tör tént a be ta ka rí tás.) 

Az is gya ko ri volt, hogy az ara tás
so rán nem vág tak le min den bú za -
szá lat, ha nem né há nyat meg hagy tak
az ég ma da ra i nak vagy Szent Pé ter lo -
vá nak, ha ar ra jár.

A ked ves, oly kor já té kos nak tű nő
szo ká sok el le né re azon ban el mond -
ha tó, hogy a ter mény be ta ka rí tá sá val
em bert pró bá ló idő szak vet te kez de -
tét, amely a föld mű ve sek min den ere -
jét és ide jét igény be vet te. Ma már
csak ha gyo mány őr ző ren dez vé nyek
ele ve ní tik fel ezt a ke mény két ke zi
mun kát, de hosszú év szá za do kon-év -

ez re de ken át ele ink éle té nek ter mé -
sze tes ré sze volt.

A Bib lia ta nú sá ga sze rint a Pa lesz -
ti ná ban ter melt leg gya ko ribb ga bo na
– és egy ben leg ré geb bi kul túr nö vé nye -
ink egyi ke – a bú za és az ár pa volt.
Gyak ran em lí ti a Bib lia pél dá za tok ban,
ha son la tok ban a ga bo na ter mesz té sé -
vel, be ta ka rí tá sá val kap cso la tos mun -
ká kat (az íté let kor úgy vá laszt ja el Is -
ten a gyer me ke it a go nosz fi a i tól,
mint a gaz da a bú zát a kon koly tól; Mt
13,24-30), il let ve ma gát a bú za szem
éle tét („Bi zony mon dom nek tek: ha a
bú za szem nem esik a föld be, és nem hal
meg, egy ma ga ma rad; de ha meg hal,
sok szo ros ter mést hoz” – Jn 12,24).

A bú za ara tá sá nak ide je idő meg ha -
tá ro zá sul is szol gált a zsi dó ság szá mára
(a he tek ün ne pét a bú za ara tás kor kel -
lett tar ta ni), Sa la mon ide jé ben fon tos
ki vi te li cik ké vált, de adó ként is szed -
ték a le győ zött el len ség től. 

A bú za Is ten gond vi se lé sé nek a je -
le, a bő ga bo na ter mést Is ten ál dá sá -
nak te kin tet ték. A bú za szem a ha lá -
la ré vén éle tet adó Meg vál tó jel ké pe
is, a fel tá ma dást szim bo li zál ja.

Pa lesz ti ná ban a bú za után a má so -
dik leg fon to sabb ga bo na az ár pa
volt. A bú zá nál jó val igény te le nebb,
ter mesz té se ke ve sebb rá for dí tást
igé nyelt, ezért a sze gé nyek min den -
na pi ele de lé ül az ár pa le pény szol gált.
Így a bib li ai szö ve gek ben a sze gény -
ség, az ér ték te len ség, a meg aláz ta tás
jel ké pe volt. Ám a cso dá la tos ke nyér -
sza po rí tás tör té ne té ben („Van itt egy
gyer mek, aki nél van öt ár pa ke nyér”
– Jn 6,9a) a ke nyér meg sok szo ro zó -
dá sa ál tal Is ten min den ki re ki ára dó
ke gyel mét is szim bo li zál ja.

De gon dol ha tunk Ruth ra is, aki nek
meg él he tést nyúj tott az el hul lott ár -
pa ka lá szok össze sze dé se. Ez ar ra is
ta nít hat min ket, hogy ér de mes az ap -
ró, je len ték te len nek tű nő dol gok ra is
oda fi gyel ni és azo kat „mint ap ró ár -
pa sze me ket össze gyűj tö get ni”. Er re
min den na pi éle tünk ben szám ta lan -
szor le he tő ség nyí lik, s ké sőbb egyé -
ni éle tünk vagy kö zös sé gi kap cso la -
ta ink fon tos erő for rá sai le het nek…

g JCsCs

Megvanazideje
azaratásnak

b Anéhánynappalezelőttihíradásokszerintazősziárpaaratásával„hi-
vatalosan”ismegkezdődöttazideiaratásiidőszak.Ahagyomány–
leggyakrabban–június29-ére,vagyisPéter-Pálnapjáratesziazara-
táskezdetét.Habárelődeinkabetakarításbefejezésétsokkalfonto-
sabbeseménykénttartottákszámon,ígysokkaltöbbnépszokáskö-
tődikhozzá,szépszámmaltalálunkérdekességeketaz„elsőkaszavá-
gás”kapcsánis.Azutóbbiazértisfontos,merttöbbnyiremárilyen-
korkövetkeztetnilehetettazelkövetkezendőesztendőtlényegesen
meghatározó„éltető”gabonaminőségére.

mozaik

ÜZ enet aZ ar ar átrÓl

Rovatgazda: Jerabek-Cserepes Csilla
ararat@lutheran.hu

Be ne dek Elek
Kis fa lu mon

né ma csend ül…
(rész let)

Kis fa lu mon né ma csend ül,
de a me zőn ka sza csen dül,
ott hon csak a be teg ma radt,
a töb bi mind bú zát arat.
(…)
Száll az ének, száll az ég be,
a vég te len min den ség be:
„Uram, ki től min den ered,
ál dott le gyen a te ne ved!”

e vé l&le vé l

tan év zá ró ki rán du lás
Hal im bá ra, Aj ka szór vány gyü le ke ze té be hív tuk jú ni us 9-én va sár nap dél után
gyü le ke ze tünk tag ja it, hit ta nos gyer me ke ket és csa lád tag ja i kat. A dr. Sza lai
Mik lós-em lék ház ud va rán vár tuk az ér ke ző ket. Jó há zi gaz da ként nagy
öröm mel és büsz kén mu tat tuk be te le pü lé sün ket. Mak kos Krisz ti án ker tész
pe dig bő sé ges in for má ci ók kal szol gált a gyógy nö vé nyek vi lá gá ról és azok fá -
rad ha tat lan gyűj tő jé nek, dr. Sza lai Mik lós ró mai ka to li kus es pe res nek a mun -
kás sá gá ról. 

Míg a ven dé gek a tan kert tel is mer ked tek, ad dig a szor gos ke zű he lyi apu -
kák (Kul csár At ti la és Sch varcz kopf Zol tán) meg rak ták a tü zet a sü tés hez.
A sü tö ge tés és va cso ra után gi tár kí sé ret tel kö zös ének lés kez dő dött. Es te még
le sé tál tunk az el múlt év ben meg újult mű ve lő dé si ház ud va rá ra, ahol a ját -
szó tér szin te min den kit moz gás ra csá bí tott. Még a fel nőt tek is gyer me ki hév -
vel ve tet ték ma gu kat a hin ták ba és a csúsz dá ba. 

Nagy örö münk re szol gált, hogy meg mu tat hat tuk la kó he lyün ket, an nak meg
fő ként örül tünk, hogy ilyen so kan él tek is a meg hí vás sal. A hit ta nos szü lők
ne vé ben pe dig kö szö ne tet sze ret nénk mon da ni Vaj da Ist ván lel kész úr nak
és fe le sé gé nek, Vaj dá né Vö rös Or so lyá nak egész éves mun ká ju kért.

Kul csár né Hor váth Gab ri el la és Sch varcz kopf Ani ta (Aj ka)

ál lás hir de tés – de ák té ri evan gé li kus gim ná zi um
A De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um fel vé telt hir det a kö vet ke ző ál -
lá sokba:

• Pe da gó gi ai asszisz tens: 2 fő. Szük sé ges vég zett ség: érett sé gi. Ta ná ri dip -
lo ma vagy meg fe le lő OKJ-s vég zett ség előnyt je lent. 

• La bo ráns. Szük sé ges vég zett ség: érett sé gi. Ké mia érett sé gi vagy OKJ-s
la bo ráns vég zett ség, gya kor lat előnyt je lent.

• Is ko la pszi cho ló gus, fél ál lás ban. Szük sé ges vég zett ség: pszi cho ló gus dip -
lo ma, le he tő leg is ko la pszi cho ló gia vagy pszi cho ló gi ai ta nács adás szak iránnyal.

Az ál lá sok el fog la lá sá nak ide je: 2013. szep tem ber 1.
A rész le tes ön élet raj zo kat au gusz tus 10-ig Ga dó né Kézdy Edit igaz -

ga tó ne vé re kér jük a gim ná zi um cí mé re: 1052 Bu da pest, Sü tő u. 1. vagy
e-mail ben: kezdye@de ak te ri.hu. Szük sé ges mel lék le tek: is ko lai vég zett -
sé get iga zo ló ira tok má so la ta, lel ké szi aján lás.

fel vé tel a lu ther ott hon – Szak kol lé gi um ba 
a 2013/2014-es tan év re

A Lu ther Ott hon – Szak kol lé gi um fel vé telt hir det Bu da pes ten fel ső ok -
ta tá si in téz mény nap pa li ta go za tán ta nul má nyo kat foly ta tó hall ga tók nak
a 2013/2014-es tan év től. A fel vé te li je lent ke zé si lap le tölt he tő a www.lu -
therott hon.hu cí men a Fel vé te li 2013 me nü pont ban. A je lent ke zé si lap -
hoz lel ké szi aján lást és kéz zel írott ön élet raj zot kell mel lé kel ni. A ki töl -
tött fel vé te li je lent ke zé si la pot jú li us 29-i be ér ke zé si ha tár idő vel a fel ve -
te li@lu therott hon.hu e-mail vagy a Lu ther Ott hon – Szak kol lé gi um, 1138
Bu da pest, Vi za fo gó u. 2–4. pos ta cí men vár juk. A fel vé te li tá bort – amely -
nek ré sze a szó be li fel vé te li – au gusz tus 2–4. kö zött ren dez zük meg. Rész -
le tes in for má ció a fel ve te li@lu therott hon.hu cí men, il let ve a 20/557-2070-
es te le fon szá mon kér he tő Csa tá ri Ta ma rá tól.

fé bé-kon fe ren cia pi lis csa bán
A Fé bé Evan gé li kus Di a ko nissza egye sü let au gusz tus 22–25. kö zött
tart ja ha gyo má nyos nyá ri kon fe ren ci á ját, ez út tal az EKE és a Fé bé Egye -
sü let kö zös szer ve zé sé ben. 

Hely szín: Pi lis csa ba, Bé thel Evan gé li kus Misszi ói Ott hon. Ér ke zés csü -
tör tö kön 15 órá tól, el uta zás a va sár na pi ebéd után, kb. 13 órá tól.

Rész vé te li díj: 3500 Ft/nap + (igény ese tén) 500 Ft ágy ne mű-hasz ná -
la ti díj.

Je lent ke zés: a Fé bé Egye sü let e-mail cí mén (fe be.egye su let@lu the -
ran.hu), il let ve a 20/500-4063 te le fon szá mon Gö rög Zol tán né, Haj nal -
ka fő nök asszony nál és Berkes Jenőné Fenyvesi Juditnál a 20/824-7863
számon (mindkét telefonszám egyházi flottás). He lyet a je lent ke zé sek sor -
rend jé ben tu dunk biz to sí ta ni.

Pi he nés re vár ták a Dé li Evan gé li kus
Egy ház ke rü let lel kész csa lád ja it jú ni -
us 24. és 26. kö zött Bony hád ra. A há -
rom nap so rán – mely nek prog -
ram ja i ban mint egy húsz lel kész csa -
lád vett részt – volt áhí tat, csa lá di
olim pi ai já ték, a Sally Gar dens köz -
re mű kö dé sé vel ír mu zsi ka, bi ka li és

rá dó ci ki rán du lás is. A he lyi evan gé -
li kus gim ná zi um ve ze tő jé nek, Óno -
di Sza bolcs nak nem csak a ven dég lá -
tá sért járt kö szö net, ha nem ed di gi
mun ká já ért is, hi szen nyug díj ba vo -
nul, 26-án el bú csú zott az in téz -
mény től.

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

VASÁRNAP

8.00/CivilRádió(Budapest)
Lélekhangoló 
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(civilradio.hu, ismétlés: 22.00)
8.20/DunaTv
Világ-Nézet – Püspökkenyér
10.04/Kossuthrádió
Evangélikus istentisztelet
közvetítése Pécsről
Igét hirdet: Németh Zoltán
és Ócsai Zoltán
11.05/M1
Isten lelkének vezetésével
Portré Mészáros Tamásról
11.30/M1
Útmutató
Hitünk közös gyökerei
14.00/BudaörsRádió
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(budaorsradio.hu)

HÉTFŐ

12.45/PaxTv
A család – 
Harcmező és békesziget 
Dr. Ranschburg Jenő
előadás-sorozata
13.30/Kossuthrádió
Erős vár a mi Istenünk!
Az evangélikus egyház félórája
19.00/Bartókrádió
Verdi – Wagner 200
Emlékezés egy Wagner-tenorra
– Joviczky József
19.25/Kossuthrádió
Tetten ért szavak
Balázs Géza műsora
21.15/DunaTv
Havel polgártárs
(cseh dokumentumfilm, 2008)
23.00/Rádió17(Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(radio17.hu)

KEDD

11.30/PaxTv
A szeretet vára – Déva
(dokumentumfilm)
12.00/Kossuthrádió
Déli harangszó 
a celldömölki evangélikus
templomból
19.35/Bartókrádió
Bach: h-moll mise
20.00/CorvinusRádió
(Sopron)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(corvinusradio.hu)
21.00/PaxTv
Ificafe – Kávéház a város
szélén
Szórakoztató zenés műsor
21.35/RTLKlub
Az utolsó szamuráj
(amerikai akciófilm, 2003)
(138’)

SZERDA

9.00/DunaTv
Táncvarázs
43. országos
társastáncbajnokság,
Békéscsaba
9.30/Bartókrádió
Összhang
A zenei élet aktualitásai
10.15/M2
A kockás fülű nyúl
13.30/Kossuthrádió
,,Tebenned bíztunk 
eleitől fogva...’’
A református egyház félórája
19.15/PaxTv
Királyok – fejedelmek
(történelmi sorozat)
20.11/Kossuthrádió
Belépő (kulturális magazin)
21.25/DunaTv
A lator
(francia–olasz játékfilm, 1980)
(106’)

CSÜTÖRTÖK

7.35/DunaTv
Elfeledett magyar irodalom
Károli Gáspár 2.
12.45/DunaTv
Földalatti-történet – 
A 4-es metró építészete
13.30/Kossuthrádió
Tanúim lesztek!
A római katolikus egyház
félórája 
13.55/M1
Ridikül 
(női talkshow)
Nők és az irodalom
14.30/PaxTv
Aggtelek
(ismeretterjesztő sorozat)
21.15/DunaTv
Ismeri a szandi-mandit? 
(magyar játékfilm, 1969) (78’)
23.07/Kossuthrádió
Arcvonások
Passuth Krisztina
művészettörténész

PÉNTEK

11.25/AgnusRádió
(Kolozsvár)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(agnusradio.ro)
12.05/M2
80 nap alatt a Föld körül
Willy Foggal
(spanyol–japán
rajzfilmsorozat)
13.30/Kossuthrádió
Az Úr közel!
A baptista egyház félórája
15.10/Kossuthrádió
Prémium Hely
Különleges helyek, 
váratlan helyzetek
,,Hely – történet’’ – 
Farkas Erikával
22.50/DunaTv
Koncertek az A38 hajón
Barabás Lőrinc
lemezbemutató koncertje

SZOMBAT

9.30/Rádió17(Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(radio17.hu, ismétlés: 23.00)
13.45/M1
Tokaj varázsa
(magyar ismeretterjesztő film)
14.20/DunaWorld
Barangolások öt kontinensen
17.06/Kossuthrádió
Jelenlét
Romák és a közélet
19.00/Bartókrádió
Rameau: Dardanus
Ötfelvonásos opera,
prológussal
20.15/DunaTv
Fölszállott a páva
Washingtonban –
Smithsonian Folklife Festival
21.15/PaxTv
Minden lehetséges! 
Pintér Béla koncertje

VASÁRNAP

8.30/RégióRádió1485–
AM1485kHz
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
9.30/Rádió17(Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(radio17.hu)
9.30/MusicaSacra
Verdi egyházzenéje – 
5. rész
10.40/M1
Kérdések a Bibliában 
Ittzés István – 
Micsoda jele lesz...
11.30/M1
Látogatóban Csomós József
református püspöknél
0.35/M1
MüpArt classic
Egy este Chopinnel –
Bogányi Gergely zongorázik

VAsárnApTóLVAsárnApiG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból július 14-étől július 21-éig

va sár nap (jú li us 14.)
Böl csen vi sel ked je tek a kí vül ál lók iránt, a ked ve ző al kal ma kat jól hasz nál já -
tok fel. Kol 4,5 (Hós 10,12b; Jn 6,1–15; Ap Csel 2,41–47; Zsolt 9) A 2. vers így
szól: „…ne szűn je tek meg há lát ad ni.” A há lá ból fa ka dó bi zony ság té tel, a Krisz -
tus-hir de tés nem csak a lel kész fel ada ta, kül de té se. De va jon fel is mer jük-e a
ked ve ző al kal mat? Me lyik az? Ami kor az élet fé nyes, és tes ti-lel ki har mó ni á -
ban va gyunk? Vall juk be: gyak ran el fe lej tünk ilyen kor há lát ad ni… Vagy épp
el len ke ző leg: ha baj van? Ak kor úgy érez zük, „sem mi nem megy”, le fog lal sa -
ját nyo mo rú sá gunk… Pál apos tol pél dá ja le gyen előt tünk: min dig, fog sá gá ban,
bi lincs ben, nél kü löz ve, éhez ve, űzöt ten, jó lét ben vagy szű köl köd ve is min den -
kor Urát hir det te! Ne „a tö ké le tes órá ra” vár junk. Min dig ma van az a nap, ami -
kor há lá val kell hir det nünk Jé zus ne vét!

Hét fő (jú li us 15.)
Aki ag gó dik szí vé ben, az le vert té lesz, a jó szó vi szont fel vi dít ja. Péld 12,25 (Kol
3,12–13a; 2Krón 30,13–22; Ap Csel 20,1–16) Két hét kór ház után köz vet len
meg ta pasz ta lá som van az ag gó dás és a le vert ség ár tó, a jó szó és a fel vi du -
lás gyó gyí tó ere jé ről… Szo ba tár sam mal rá jöt tünk, az a leg jobb te rá pia, ha
de rű vel né zünk a meg pró bál ta tá sok ra. Van, ami től min den em ber fél – az
Úr is ten azon ban olyan erő ket tud moz gó sí ta ni ben nünk, a szí vünk be olyan
meg nyug vást, de rűt, re ményt ad, ame lyet szin te el sem tu dunk kép zel ni! Is -
ten meg hall gat ja imá in kat, az imád ság ban vi gasz ta lás rej lik, és az Is ten fe -
lé meg nyi tott lé lek be tisz ta sze re tet, is te ni erő áram lik. 

Kedd (jú li us 16.)
Vi gyáz za tok, hogy sen ki se fi zes sen a rosszért rosszal, ha nem tö re ked je tek min -
den kor a jó ra egy más iránt és min den ki iránt. 1Thessz 5,15 (Péld 20,22; Mt 22,1–
14; Ap Csel 20,17–38) Rö vi den: bo csás sunk meg egy más nak, min den ki nek. Hi -
á ba imád koz zuk el min den ál dott nap: „…bo csásd meg a mi vét ke in ket, mi kép -
pen mi is meg bo csá tunk az el le nünk vét ke zők nek”, ha köz ben nem így élünk.
Mennyei Atyánk bo csá na tát el fo gad juk, de em ber tár sa ink irá nyá ban a bosszú
fűt, a sze met sze mért el ve? Eb ben az eset ben a gyű lö let, a rossz in du lat, a bűn
rab jai va gyunk, nem pe dig hit ből élő, há lás, ke gyel met ka pott sza bad em be -
rek! Meg vál tott ként sza bad sá gunk van ar ra, hogy bé kes ség gel és meg bo csá -
tás sal ren dez zük em be ri konflik tu sa in kat. Rá adá sul tes ti egész sé günk ér de -
ké ben is ez zel tesszük a leg töb bet: a ha rag, a gyű lö let mér ge ző!

Szer da (jú li us 17.)
Hi szen nem a tör vény hall ga tói iga zak Is ten előtt, ha nem a tör vény meg tar -
tói fog nak meg iga zít tat ni. Róm 2,13 (Hós 8,12; Zak 8,9–17; Ap Csel 21,1–14)
Ro bi a bör tön ben tért meg. El ha tá roz ta, hogy so ha töb bé nem ke rül vissza
oda. Nem a rá csok mi att. Is ten ke gyel mét, sze re te tét meg is mer ve ön ma ga
un do ro dott meg sa ját is ten te len éle té től. Tisz ta lel ki is me ret tel akar él ni. Mi
is rá csok mö gül sza ba du lunk: a meg tért em ber nem akar töb bé bűn ben él -
ni! A hal lott ige alap ján te szi meg lé pé se it, hoz za meg dön té se it, ta ná csot,
se gít sé get, erőt a Szent lé lek Is ten től kér ve.

Csü tör tök (jú li us 18.)
Ne ag gód ja tok te hát a hol na pért, mert a hol nap majd ag gó dik ma gá ért. Mt 6,34a
(Zsolt 18,31a; 1Kor 10,16–17; Ap Csel 21,15–26) „Em lé ke zem, hogy teg nap örül -
tem / S kö rü löt tem teg na pok, hol tak. / Csak a mát nem lá tom se hol sem. / Mi
lesz hol nap?” Ady End re vers sé for mál ta azt a szo ron gást, a bi zony ta lan jö vő -
től va ló fé lel met, amely mind annyi unk szá má ra is me rős. Mi lesz hol nap? Az
őr lő dés nem ve zet se mer re, vá laszt nem ad, vi szont meg foszt a ma kí nál ta le -
he tő sé gek meg élé sé től, amely épp a hol na pun kat for mál hat ja. Rá adá sul az ag -
go dal mas ko dás el von ja fi gyel mün ket a há la adás ról. Ko runk em be ré nek is Krisz -
tus sza vá ra kell fi gyel nie: Krisz tu sé ra, aki ké pes meg sza ba dí ta ni az ag gó dás -
tól. A hol nap épp úgy Is te nünk ke zé ben van, mint a teg nap és a ma, és aki az
őbe lé ve tett hit tel él, az a ne héz sé gek ide jén sem fog össze tör ni.

pén tek (jú li us 19.)
Jé zus Krisz tus mond ja: „Nem azért jöt tem, hogy az iga za kat hív jam, ha nem a
bű nö sö ket meg té rés re.” Lk 5,32 (Jón 4,10–11a; Lk 22,14–20; Ap Csel 21,27–40)
Én, te, mi mind annyi an: ha lál ra, kár ho zat ra mél tó bű nös em be rek va gyunk.
Ki vé tel nél kül. Van-e re mény sé günk? Ol vas suk csak el Lu kács evan gé li u má -
nak ötö dik fe je ze tét! Ott lát hat juk ben ne ma gun kat és Jé zus hoz zánk, ér tünk
oda haj ló sze re te tét. Íme: el hív ja Si mon Pé tert, és em ber ha lásszá te szi. Ké sőbb,
út köz ben, meg tisz tít egy lep rást. Még ké sőbb egy bé na em bert gyó gyít ek képp:
„…meg bo csát tat tak a te bű ne id.” A bé na Jé zus sza vá ra fel kel és jár. Majd Jé -
zus meg lát egy Lévi ne vű vám sze dőt, és meg szó lít ja: „Kö vess en gem!” Az ott -
hagy min dent, fel kel, és kö ve ti őt. Jé zus ma is meg té rés re hív, és ke gyel mét kí -
nál ja ne künk, új éle tet és üd vös sé get. Mit fe le lünk hí vó sza vá ra?

Szom bat (jú li us 20.)
Já rul ja tok Krisz tus hoz, mint élő kő höz, ame lyet az em be rek ugyan meg ve tet -
tek, amely azon ban Is ten előtt „ki vá lasz tott és drá ga”. 1Pt 2,4 (Zsolt 118,22–23;
Jel 19,4–9; Ap Csel 22,1–21) Jó len ne min dig a lé nye get lát ni az élet je len sé ge -
i ben… Nem csak a kór ház ban vagy egy krí zis so rán „át ér té kel ni” a lé nye get,
az az Krisz tust, Is ten aján dé kát, egy szü lött Fi át, aki ránk, mint egy há zá nak egye -
di, kü lön le ges, sa ját ér ték kel és kül de tés sel bí ró épí tő kö ve i re, épít kez ni akar.
Ad ja Is ten, hogy lás suk a lé nye get, a leg főbb Ér té ket, amíg nem ké ső.
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50 éve ha rang ön tés
Őr bottyán ban
GOMBOSMIKLÓS
aranykoszorús
harangöntőmester

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

harangontes.hu–harangontode.hu

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

HÍREK,
HIRDETÉSEK An gol nyel vi tá bor Wales ben 8–17

éve sek nek. Tel.: 20/886-8195, uta re -
meny hez.hu

* * *

Két lány ke res egy har ma dik – már
dol go zó, ke resz tény – al bér lő tár sat
egy há rom szo bás la kás ba au gusz tus
1-jé től. A la kás vi lá gos, fel újí tott,
szé pen be ren de zett, a bel vá ros tól
kb. húsz perc re, a XI. ke rü let ben, a
7-es busz vo na lán, csen des he lyen ta -
lál ha tó. Ára: 35 000 Ft re zsi vel együtt.
Ér dek lőd ni a 70/549-0728-as te le fon -
szá mon le het.

* * *

Esküvői és családfotózás keresz -
tények számára óriási, akár 30%-os
ked vez mé nnyel. Szerdai esküvő ese -
tén további 15% kedvezmény jár.
Budapesten ingyenes kiszállás. Ér -
dek lődni a 20/599-5758-as telefon szá -
mon vagy a kgyt@kgyt.hu e-mail
címen lehet.

APRÓHIRDETÉSEK

evan gé li kus mű so rok a ma gyar te le ví zi ó ban
Is ten lel ké nek ve ze té sé vel cím mel Mé szá ros Ta más ról, a Nyu ga ti (Du nán -
tú li) Egy ház ke rü let fel ügye lő jé ről lát hat nak port ré mű sort jú li us 14-én,
va sár nap 11.05-kor az M1-en. Szer kesz tő: Nagy Lász ló, ope ra tőr: Re ich
Lász ló, ren de ző: Hor váth Ta más.

Ráb ca ka pi ba, az al ko tó tá bor ba lá to ga tunk jú li us 14-én, va sár nap az M1-
en 11.30-kor az Út mu ta tó cí mű mű sor ban. Szer kesz tő: Nagy Lász ló.

evan gé li kus is ten tisz te let a ma gyar rá di ó ban
Jú li us 14-én, va sár nap a Kos suth rá di ó ban 10.04-től evan gé li kus is ten -
tisz te le tet hall hat nak Pécs ről. Igét hir det nek a gyü le ke zet lel ké szei: Né -
meth Zol tán és Ócsai Zol tán.

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


