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„So ha nem kel tem úgy fel, hogy jaj, már megint
is ko lá ba kell men nem, ki vé ve a ma te ma ti ka-
téma zá rók nap ja it. Meg ha tá ro zó volt éle tem ben
az evan gé li kus gim ná zi um, sze ret tem oda jár ni. 
A ta ná rok nem csak ta ní tot tak, ha nem ne vel tek is.”
InterjúazX-Faktoregyikfelfedezettjével f 8.oldal

„A ma ga ere jé re ha gyat ko zó egy ház nak nincs esé lye 
a győ ze lem re. De ha az egy ház ké ri, ak kor Is ten olyan
mennyei se gí tőt ren del mel lé, akit lát va a dé mo ni erők
rög tön me ne kü lő re fog ják. Mert ahol a Szent lé lek
megje le nik, ott szá muk ra nem ma rad hely.”

Kevésamunkás? f 2.oldal

„Pfar re rin ke, ki hív ta ma gát ide?
Men jen in nen a jó bü dös…
Hagy jon en gem bé kén! Nem
hall ja? Hagy jon bé kén! Hm.
Hm. Mi van az Am ring né ni vel?”
AJanus-arcúember f 9.oldal

g Gyar ma ti Gá bor 

Bi zo nyá ra van nak, akik még em lé kez -
nek ar ra, hogy az el múlt év szá zad het -
ve nes éve i ben volt né hány kor osz tály,
amely az érett sé gi vizs gán nem osz -
tály za tot ka pott, ha nem csak „meg fe -
lelt” vagy „nem fe lelt meg” mi nő sí tést.
Hogy en nek mi volt az ér tel me, mi ért
ve zet te be a rend szer – vél he tő en for -
ra dal mi lel kü le tű – pe da gó gus szak -
po li ti ku sa, az az óta sem de rült ki. A
ké rész éle tű ren del ke zés min den eset -
re azt ered mé nyez te, hogy a mos tan -
ra a hat va nas éve ik hez kö ze le dő érin -
tet tek a mai na pig nem tud ják, hogy
mit ért a ma tu rá juk. Ket test? Ne tán
job bat, akár ötöst is? A vá lasz nemcsak
az érin tet tek, de min den ki más szá -
má ra is örök rej tély ma rad. 

Mind össze annyit le het biz to san
tud ni, hogy a kor szel le mé nek és szín -
vo na lá nak meg fe le lő érett sé gin az il -
le tő megfelelt azok nak a kö ve tel mé -
nyek nek, ame lye ket tá masz tot tak
ve le szem ben. Jól le het a di ák nem er -
re ké szül, ő az is me re te i ről sze ret ne
szá mot ad ni s egy ben bi zo nyos sá got
kap ni, hogy tu dá sa mennyit ér. Ám
a ké tes ér té kű ok ta tá si re form an nak
a né hány év fo lyam nak ezt nem tet -
te le he tő vé.

Sok év telt el az óta, s meg vál toz tak
az idők. Ma már nem okoz ak ko ra ka -
la maj kát, ha va la kit „meg fe lelt” mi nő -
sí tés sel il let nek. Sőt! Sok mun ka he -
lyen, de hét köz na pi éle tünk ben is
sok szor vá gyunk rá, hogy meg fe lel -
jünk. A fő nök nek, a ta nár nak, a csa -
lád el vá rá sa i nak, is me rő sök nek, ba rá -
tok nak – vagy ép pen az ak tu á lis to -
vább kép zés el vég zé sét nyug tá zó tesz -
te ken. Vi sel ke dé sünk ben, be szé dünk -
ben, vá la sza ink ban, vé le mé nyünk kel
vagy ép pen ség gel po li ti kai né ze te -
ink kel. Egy re ke vés bé szem pont, cél
az ön ál ló gon do lat, a fel vál lalt esz me,
az al ko tó szel lem, fő leg, ha szem be -
he lyez ke dik az ép pen di va tos irány zat -
tal, a kö ve ten dő vel, a „tren di vel”. 

A prob lé ma azon ban nem új ke le -
tű, ezt jól bi zo nyít ja, hogy ko rá nak –

és az em be ri ség tör té nel mé nek –
egyik ki emel ke dő alak ja, LutherMár-
ton is írt ef fé lé ről, ami kor azt a kér -
dés kört fe sze get te, hogy ki nek, mi -
kor és ho gyan kell en ge del mes ked -
nünk. Az e vi lá gi, avagy a nem lát ha -
tó, de nyil ván va ló is te ni ha ta lom nak?
S eb ben a kér dés ben ben ne van a
meg fe le lés szük sé ges sé ge, kö te les sé -
ge, kény sze re is. 

Lu ther től és sa ját ta pasz ta la tunk -
ból egy aránt tud hat juk, hogy nem kell
– sőt nem is le het – ki zár ni éle tünk -
ből a vi lá gi ha tal ma kat a ha ta lom gya -
kor lás ra meg al ko tott esz kö ze ik kel,
ha tal mi ága ik kal együtt. Hi szen mi -
vé is len ne a vi lág, ha – az Úr tól ka -
pott jó rend he lyett – az anar chia ven -
né át a ha tal mat?

Még sze ren cse, hogy ilyen job bá ra
csak fan tasz ti kus fil mek ben tör tén het.
Az azon ban va ló di gond, ami kor nem
fel ada tok nak, ha nem sze mé lyek nek,
nem az is me re te ink sze rin ti té nyek -
nek és tu dá sunk nak s nem ér tel mes,
elő revi vő, em ber ba rát és em bert sze -
re tő cé lok nak, ha nem egy em ber nek
vagy ér dek cso port nak, eset leg va la -
mely sze dett-ve dett esz mé nek aka -
runk – ön ként – meg fe lel ni. Ha éle -
tünk meg ha tá ro zó ja a fő nök sza va,
dön té se ink vi szo nyí tá si alap ja a má -
sok ál ta li el fo gad ta tás vá gya, ha élet -
stra té gi ánk a je len kor toll pi he ként
el szál ló di vat já hoz va ló iga zo dás. 

Pe dig mu száj sú lyoz ni, mér le gel ni,
leg fő kép pen pe dig vá lasz ta ni! Eh hez
már mint egy két ezer éve meg ka punk
min den út- és irány mu ta tást, pél dát
és se gít sé get. Igaz, a fel adat még így
sem könnyű, de a cél egy ér tel mű, vi -
lá gos és von zó. Min den kér dés re
meg ta lál hat juk a fe le le tet, vá laszt,
biz ta tást, és emel lett még vi gasz ta lást
és üd vös sé get is nyer he tünk. 

„Mind össze” annyi a dol gunk,
hogy ne föl di elöl já rók nak, ha nem Jé -
zus Krisz tus nak akar junk meg fe lel -
ni. S ha ez si ke rül, ak kor nem lesz
okunk fél ni föl di pá lyánk meg íté lé se -
kor. Biz to sak le he tünk ben ne, hogy
bi zo nyít vá nyunk ba be le ke rül majd a
„meg fe lelt” mi nő sí tés.

Megfelelni

Az em lék nap ko szo rú zás sal in dult
dél előtt a Far kas ré ti te me tő ben, ahol
D.SzebikImre nyu gal ma zott püs pök
tar tott áhí ta tot. 

Bá to rí tó igét vá lasz tott BenceImre
lel kész a bu da vá ri gyü le ke ze ti te rem ben
dél ben kez dő dött meg em lé ke zé sen:
„…haszenvedazegyiktag,veleegyütt
szenvedvalamennyi,hadicsőségbenré-
szesülazegyiktag,veleegyüttörülva-
lamennyi.” (1Kor 12,26) Mon dan dó já -
nak köz pon ti gon do la ta az volt, hogy
má sok fáj dal mát le ki csi nyel ni nem le -

het. Szen ve dés és szen ve dés kö zött
nincs kü lönb ség – hang sú lyoz ta a lel -
kész. A szen ve dő nek azon ban nem saj -
ná lat ra van szük sé ge, ha nem ba ráti sze -
re tet re. Ez az, amit Szteh lo Gá bor tu -
dott. Szteh lo Gá bor igaz(i) ba rát volt –
fo gal ma zott Ben ce Im re. 

Az áhí tat után a Szteh lo Gá bor
Gyer mek- és If jú ság se gí tő Ala pít vány
el nö ke, MerényiZsuzsanna vet te át a
szót. Lí rai hang vé te lű em lé ke ző be szé -
dé ben a so kat lá tott öreg Du na meg -
őr zött – 44–45-ös bor zal mas – em lé -

ke it idéz te meg. A ta nár nő fel ele ve ní -
tet te Szteh lo élet út ját, men tő szol gá la -
tá nak ala ku lá sát, majd be mu tat ta a még
élő ta nú kat, az egy ko ri Szteh lo-gyer me -
ke ket, köz tük az ala pít vány élet re hí vó -
it: dr.AndrásiAndort,dr.FüzékiBálin-
tot és dr.GröblerAndrást, a Ga u dio po -
lis egy ko ri la kó it, AcélEtelkát, Jancsó
Bélát,KozmaPétert, va la mint Kevehá-
zi László evan gé li kus lel készt és az
Ausch wit zot túl élő FahidiÉvát.

Az ala pít vány pá lyá za tot írt ki ál ta -
lá nos és kö zép is ko lás di á kok nak Ho-
lokauszt–hetvenéve;Inmemoriam
SztehloGábor cím mel. Er re az or szág
kü lön bö ző ok ta tá si in téz mé nye i ből
ér kez tek pá lya mű vek – így Solt vad kert -
ről, Nyír egy há zá ról, Du na ke szi ről –, a
bu da pes ti Szteh lo Gá bor evan gé li kus
gim ná zi um két di ák ja, KissDóra és
PémNoémi azon ban sze mé lye sen is
be szá molt a bu da vá ri em lék na pon a té -
má val va ló fog la la tos sá guk so rán szer -
zett ta pasz ta la ta i ról – a túl élők tör té -
ne te i vel va ló meg is mer ke dést meg rá -
zó és hi he tet len él mény nek ne vez ve.

Van,amifelejthetetlen
Holokauszt-nap–aSztehloGáborravalóemlékezésjegyében

b „1944–45felejthetetlenévszámok”–állaSztehloGáborra emlékező
egyikpályamunkában,melyagyermekmentőevangélikuslelkészről
elnevezettalapítványfelhívásáraérkezett,éslett–sokmásdiákmun-
kamellett–közkincsazideiSztehlo-találkozón.Hármasévforduló-
rólemlékezhettekmegazegybegyűltekmájus25-énahagyományo-
sanabudavárievangélikusgyülekezetkápolnájábantartottalkalmon:
SztehloGáborhalálánaknegyvenedik,aholokauszthetvenedikésaz
elsővilágháborúkitörésénekszázadikévfordulójáról.Ahangsúlymég-
isinkábbamegmentettéleteken,ahálánéstermészetesena„nagy-
tiszteletűúr”példaadómunkájánvolt.Aszemélyesmegnyilatkozá-
sokbangazdagideitalálkozómostelsősorbanazifjúságmegszólítá-
sát,kétgenerációtalálkozásáttűztecéljául.

b Háromünnepségreiselegendő
örömtelieseményértadtakhá-
látmájusutolsóvasárnapjána
ceglédi evangélikusok. Az új
gyülekezeti terem és parókia
2007-es felszentelésekor bizo-
nyáramégnemsejtették,hogy
hétévelteltévelismétnagysza-
básúünnepségalkalmábólhív-
jákmegazegyházkerületpüspö-
kétszentelésiszolgálatra.

A tör té net 2010-re ve zet vissza, ami -
kor is a ceg lé di bel vá ros szí vé ben fek -
vő, ak kor száz ti zen öt éves evan gé li -

kus temp lom tor nya élet ve szé lyes sé
vált az om la do zó tég lák és le mez bur -
ko lat mi att. A kül ső fel újí tás ha -
laszt ha tat lan ná vált, és ezt a gyü le ke -
zet a kö vet ke ző két év ben több ütem -
ben ön erő ből el is vé gez te. 

Köz ben a bel ső fel újí tás is meg kez -
dő dött. En nek so rán me rült fel 2012-
ben a kö vet ke ző ége tő kér dés: mi le -
gyen az igen csak rossz ál la pot ban lé -
vő, 1875-ben épült Ba kos-or go ná -
val? A vég ső vá laszt az ad ta meg,
hogy az or go na fel ke rült a ma gyar -
or szá gi mű em lé kek lis tá já ra, ezért le -
bon ta ni nem le het. 

Köz ben nagy össze gű tá mo ga tás
ér ke zett a Ma gyar Vil la mos Mű vek Zrt.

ré szé ről egy új or go na épí té sé re. Így a
gyü le ke zet pár hu za mo san gon dos ko -
dott or go na res ta u rá lás ról és -épí tés ről. 

A hely zet kü lön le ges sé gét egy részt
az ad ja, hogy alig pár ma gyar or szá gi
temp lom ról mond ha tó el, hogy két or -
go ná nak ad ott hont; más részt igen
rit ka az is, hogy ré gi temp lom kap új or -
go nát. Szé les kö rű ér dek lő dést azon ban
még egy ezek nél is na gyobb ku ri ó zum
kel tett: az új hang szer Ma gyar or szág el -
ső tü rin gi ai stí lu sú Bach-or go ná ja,
amely ből Eu ró pa-szer te csu pán pár tu -
cat nyi ta lál ha tó – leg több jük a né met -
or szá gi Tü rin gia tar to mány ban.

Aholarestauráltnálisrégebbiazúj…
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f Folytatásaz5.oldalon

Új együtt mű kö dé si meg ál la po dást
írt alá a kor mány ne vé ben Semjén
Zsolt mi nisz ter el nök-he lyet tes és
HansDietervonMeibom, a Jo han -
ni ta Lo vag rend ren di kan cel lár ja
má jus 23-án a Par la ment ben. A
rend ma gyar ta go za ta va sár nap a
De ák té ri evan gé li kus temp lom ban

adott há lát mű kö dé sé ért. Az is ten -
tisz te let szó szé ki szol gá la tát Gáncs
Péter, a Ma gyar or szá gi Evan gé li -
kus Egy ház el nök-püs pö ke vé gez te,
li tur gi á já ban köz re mű kö dött Greger-
sen-LabossaGyörgy evan gé li kus lel -
kész, ta go za ti káp lán is. 

g Ga lam bos Ádám felvétele

Protestánsrendben
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Ma idő sze rűt len nek tűn het Jé zus
meg ál la pí tá sa: „Azaratnivalósok,de
amunkáskevés.”Hi szen egy re ke ve -
sebb az arat ni va ló, mi köz ben egy re
több a mun kás. Egy re több lel kész szo -
rul ki – be tölt he tő ál lás hi á nyá ban –
a gyü le ke ze ti szol gá lat ból, és a mos -
ta ná ban vég ző teo ló gu sok nem le het -
nek biz to sak ab ban, hogy föl szen te lé -
sük után ta lál nak szol gá la ti he lyet. 

Pe dig nincs még itt az üdv kor, ami -
kor a pró fé cia sze rint nem lesz rá szük -
ség, hogy egyik em ber a má si kat Is ten
is me re té re ta nít sa, mert „mindnyájan
Istentőltanítottaklesznek” (Jn 6,45). El -
len ke ző leg: Is ten is me re te ma egy re in -
kább csök ken. Egy re ke ve seb ben van -
nak, akik rend sze re sen igény lik az
egy ház szol gá la tát, és még az egy ház -
zal kap cso la tot tar tók kö zött is alig
van nak olya nok, akik éle tük min den
nap ján – Gandhi sza vaival –, a nap -
nak mind a hu szon négy órá já ban ke -
resz tény ként gon dol kod nak, be szél -
nek, cse le ked nek vagy ál mod nak. 

Egyik ol da lon te hát ott van az Is ten
nél kül, hit nél kül, egy ház nél kül élők
egy re né pe sebb tá bo ra. Má sik ol da lon
pe dig ott van a lé tét ál la mi tá mo ga tás
nél kül ma el kép zel ni sem tu dó egy há -
zunk, egy re több lel késszel, akik kö -
zül egy re több nek nem jut szol gá lati
hely. Mint ha egy há zunk ban ma több
len ne az „esz ki mó”, mint a „fó ka”. 

Mind ez azt mu tat ja, hogy va la mi
nincs rend ben. Mert Jé zus meg ál la pí -
tá sa nem lett idő sze rűt len né: „Azarat-
nivalósok,deamunkáskevés.” Jé zus ma
sem olyan imád ság ra biz tat ja ta nít vá -
nya it, hogy kér jék az ara tás Urát, ne
küld jön már olyan sok mun kást az ara -
tás ba, hi szen el fo gyott az arat ni va ló. 

Az arat ni va ló most is sok, csak va -
la hogy az ara tók – az egy há zak –
nem tud nak oda ta lál ni azok hoz,
akik hez kül de té sük szól. Er ről nem
Is ten te het! Mint ahogy ar ról sem Is -
ten te he tett, hogy ami kor Jó nást Ni -
ni vé be, a bű nös vá ros ba küld te, ak -
kor az fel ült egy el len ke ző irány ba in -
du ló ha jó ra. Jó nás ez zel a mai ma -
gyar or szá gi egy há za kat, ben ne a mi
evan gé li kus egy há zun kat pél dáz za! 

Jó nás ról tud juk, hogy a mi at ta vi -
har ba ke rü lő ha jó ról a mat ró zok a
ten ger be ve tet ték, és csak Is ten cso -
dá la tos ir gal má nak kö szön het te,
hogy nem a ten ger fe ne kén vég ző dött
pá lya fu tá sa. Jó nás ugyan íté let ként él -
te meg mind ezt, va ló já ban Is ten ke -
gyel me si e tett ilyen mó don a se gít -
sé gé re, hogy új esélyt ad jon ne ki
kül de té se be töl té sé re. Mi u tán a cet -
hal ép ség ben part ra tet te, Jó nás már
pon to san tud ta, mer re kell in dul nia. 

Egy há zunk nem tart még itt. Egy -
há zunk ma még csak az el len ke ző
irány ba ha la dó ha jót fe nye ge tő ten ger
nö vek vő há bor gá sát ta pasz tal ja. A
tör té net foly ta tá sát még nem is mer -
jük. Nem tud juk, hogy egy há zunk a
tör té ne lem ki tör ni ké szü lő újabb vi -
ha rá ban le li-e vé gét. Nem tud juk,
hogy Is ten meg kö nyö rül-e egy há -
zun kon, és küld-e „cet ha lat” a meg -
men té sé re, hogy utá na vég re kül de té -
sé re, a – Ni nive la kó i hoz ha son ló an –
bűn ben élő né pünk hit re té rí té sé re in -
dul jon. Ta lán így lesz, ta lán más képp. 

Azt azon ban tud juk, hogy már csak
egy re mény sé günk ma radt: az imád -
ság. Az a ma kacs imád ság, amellyel úgy
kell dö röm böl nünk Is ten aj ta ján, ahogy
az el múlt va sár nap evan gé li u má ban

(Lk 11,5–13) sze rep lő em ber éj nek
évad ján a szom széd ja aj ta ján dö röm -
bölt. De mi ért is nem kez dünk vég re
hoz zá?! Hi szen ami kor az egy ház kül -
de té sé nek be töl té sé ért imád ko zunk,
biz tos, hogy nyi tott aj tót dön ge tünk.
Mi ért nem tesszük? Ért he tet len. Fel fog -
ha tat lan. Meg ma gya ráz ha tat lan.

Hi szen az imád ság ra van vá lasz!
Az imád ság nem hi á ba va ló! És leg fő -
kép pen az Is ten Szent lel ké ért va ló
imád ság nem az! Jé zus is így bá to rít
ben nün ket: „Ha…tigonoszlétetek-
retudtokgyermekeiteknekjóajándé-
kokat adni, mennyivel inkább ad
mennyeiAtyátokSzentlelketazoknak,
akikkériktőle?” (Lk 11,13) Az egy ház -
nak pe dig mai bé nult hely ze té ben ki -
vált kép pen er re az egy aján dék ra, Is -
ten Szent lel ké re van szük sé ge, hogy
bé nult sá gá tól meg sza ba dul jon, és
tel je sí te ni tud ja kül de té sét.

Pál apos tol vi lá go san lát ta, hogy az
egy ház nak nem test és vér el len van
küz del me, ha nem a sö tét ség szel le mi
ha tal mas sá gai és fe je del mei el len.
Ezek kel az egy ház a ma ga ere jé re ha -
gyat koz va hi á ba bo csát koz na harc ba,
mert az el len ség sok kal erő sebb, oko -
sabb, ra va szabb, ha tal ma sabb. A ma -
ga ere jé re ha gyat ko zó egy ház nak nincs
esé lye a győ ze lem re. De ha az egy ház
ké ri, ak kor Is ten olyan mennyei se gí -
tőt ren del mel lé, akit lát va a dé mo ni
erők rög tön me ne kü lő re fog ják. Mert
ahol a Szent lé lek meg je le nik, ott szá -
muk ra nem ma rad hely. 

A misszi ót gyak ran úgy kép zel jük el,
hogy mi u tán az ige hall ga tói meg tér -
tek, le száll rá juk a Szent lé lek, és be tölti
őket. De ez csak az igaz ság fe le. Már az
apos to lok nak is ta pasz tal ni uk kel lett,

hogy nem me het nek bár mi kor bár ho -
vá a ma guk öt le te sze rint té rí te ni,
mert ak kor sem mi ered ményt nem ér -
nek el. Pál is ta pasz tal ta ezt, ami kor a
ma ga fe je után ment Athén ba. 

Nem ar ról van szó – mint ahogy
KarlBarthma gya ráz za –, hogy Pál az
Are o pá go szon rosszul pré di kált, és
azért tér tek meg olyan ke ve sen, míg a
több ség hi tet len ked ve el for dult tő le. A
baj az volt, hogy Pál nem a Szent lé lek
„láb nyo mát” kö vet te! Nem vár ta meg,
de nem is kér te, hogy a Szent lé lek ké -
szít se elő athé ni út ját. A Szent lé lek
meg elő ző mun ká ja nél kü löz he tet len
fel té te le az ered mé nyes misszi ó nak. A
Szent lé lek ilyen kor az adott te rü le ten
le fegy ver zi és meg bék lyóz za a sö tét -
ség dé mo ni erő it, hogy ne tud ják
meg hi ú sí ta ni az evan gé li um hír nö ke -
i nek kül de té sét. 

Úgy vé lem, az egy há zak nak ma Ma -
gyar or szá gon min de nek előtt ar ra van
szük sé gük, hogy a Szent lé lek ké szít se
elő a misszi ót. Az egy ház szá má ra a jó
hír pe dig ép pen az, hogy – mi ként Jé -
zus ígé ri – a mennyei Atya min dig és
min den ki nek ad Szent lel ket, aki ké ri, sőt
ki áraszt ja Lel két azok ra, aki ket egy há -
za – az ő ren de lé sét kö vet ve – az
evan gé li um mal meg akar szó lí ta ni. 

De ak kor hon nan ez a csö kö nyös
rest ség ben nünk a Szent lé le kért va ló
kö nyör gés re? Mi ért nem kér jük a
Szent lel ket? Mi ért nem ki ált ma egy -
há zunk egy em ber ként Is ten hez a
zsol tá ros sza vá val: „Exa u di Do mi ne
ora ti on em meam!” – „Halld meg,
Uram, kö nyör gé sem!” –, és áraszd ki
Szent lel ke det. 

g Vég hE lyi An tal

HúS vét ün ne pe u tán 6.  va Sár nap (exa u di)  – mt 9,35–38

Kevésamunkás?
a va Sárnap ig éje

Mindennaponáldalaktéged!– ez zel
a zsol tá ros tól köl csön zött mon dat tal
kez dő dik a sza kasz (Zsolt 145,1–7),
majd az imád ság rend jé ről ol va sunk,
s ez nem csak hely re te szi gon do la ta -
in kat, de len dít és bá to rít is az imád -
ság ra: „Is ten nem a ren det len ség Is -
te ne. A ren det len ség nem tő le van, és
nincs is ked vé re. Ezért a hit ben Is ten -
re né ző em ber kül ső és bel ső rend re
tö rek szik imád ko zá sá ban is.”

Ezt kö ve tő en be szél a be ve ze tő az
imád ság nap sza kok hoz kö tött ősi
rend jé ről, a kez dés ről és a be fe je zés -
ről, a nap köz be ni kö nyör gés ről. Ezek
mind-mind erő for rás sá vál hat nak a
hí vő em ber éle té ben. S mi vel az egy -
ház imád sá ga szo ro san kö tő dik ah -
hoz az imád ság hoz, ame lyet Jé zus
ma ga ta ní tott övé i nek, ezért éne kes -
köny vünk min den na pi imád sá gos
rend jét is a Miatyánkhoz iga zít va for -
mál ták meg. 

Az itt kö vet ke ző imád sá gok bib li -
kus sá ga azon ban nem csu pán for má -
lis az zal, hogy a hét nap az Úr tól ta -
nult imád ság hét ké ré sé hez kö tő dik.
Az egyes imád sá gok ban szá mos bib -
li ai uta lás sal ta lál ko zunk – min den
eset ben úgy, hogy a Szent írás mon -
da ni va ló ja, az ige össze kap cso ló dik
a ke resz tény em ber éle té nek min den -
nap ja i val.

Min den nap nak a fej lé cé ben ott ol -
vas hat juk (imád koz hat juk) a Mi-
atyánk egy-egy ké ré sét, amely egy -
ben a na pi té ma meg je lö lé sé ben is

meg van fo gal maz va. Pél da ként: „Jöj -
jön el a te or szá god! – Is ten el jö ven -
dő or szá ga és or szá gá nak ter je dé se.”
Vagy: „Min den na pi ke nye rün ket add
meg ne künk ma! – A min den na pi ke -
nyér; Is ten aján dé kai és a min den na -
pi mun ka; Az élet ke nye re.” Ezek a ké -
ré sek ha tá roz zák hát meg a nap té -
má ját, ké ré se it és há la adá sát – meg -
ad va min den nap nak a jel leg ze tes ka -
rak te rét, s mind ezt hoz zá kap csol va
az üd vös ség tör té ne té hez és a gond -
vi se lés él mé nyé nek tu da tos meg ta -
pasz ta lá sá hoz.

A Mi atyánk-mot tó mel lett min den
nap előtt egy rö vid Lu ther-imád ság
ol vas ha tó – a Luthertőlmeg szo kott,
lé nyeg re tö rő és frap páns meg fo -
gal ma zá sok kal. Hadd áll jon itt a
kedd reg ge li imád ság, amely a „Le -
gyen meg a te aka ra tod” ké rés és „Is -
ten üd vö zí tő aka ra ta; Is ten aka ra tá -
nak tit ka; Tu sa ko dás en ge del mes sé -
gért” té ma meg je lö lés nyo mán ol -
vas ha tó: „Min den ha tó, jó sá gos
Atyánk! Mi azt akar nánk, hogy a mi
aka ra tunk hoz iga zod jék min den, és
hogy el ke rül jük a ke resz tet, de tedd
meg raj tunk, Úr is ten, a te aka ra to dat,
és adj ne künk en ge del mes sé get és tü -
rel met. Ámen.”

Az az na pi alap ve tő ké rés, té ma -
meg ha tá ro zás és Lu ther-imád ság
után ol vas ha tó min den nap ra há rom
imád ság. Ter mé sze te sen eze ket a
reg ge li, dé li és es ti imád sá go kat csak
az adott nap szak ban ol vas suk, de aki

ve szi a fá rad sá got, és egy-egy nap
imád ság anya gát egy be fog va vé gig ol -
vas sa, rá cso dál ko zik ar ra a hal lat la -
nul nagy gaz dag ság ra, amely meg mu -
tat ja az imád ság le he tő sé ge i nek szin -
te ha tár ta lan vol tát.

A reg ge li imád sá gok vá gya in kat és
ké ré se in ket krisz tu si mó don meg fo gal -
maz va és a Szent lé lek szár nya lá sá ra
bíz va se gí te nek ab ban, hogy vé gig gon -
dol juk az adott ké rést an nak fé nyé ben,
mi min dent tett meg az Úr is ten a te -
rem tés, a meg vál tás és a meg szen te -
lés cso dá la tos fo lya ma tá ban. Mind ezt
nem el vont mó don fo gal maz zák meg,
ha nem úgy, hogy nem von hat juk ki
ma gun kat be lő lük: a mon da tok egy -
re sze mé lye seb bé vál nak.

A dé li imád sá gok ban min dig ta lá -
lunk va la mi len dí tő erőt, va la mi biz -
ta tást, va la mi lel ki vi ta mint, hogy be -
le ne fá rad junk na pi te en dő ink be.

Az es ti kö nyör gé sek sze mé lyes
ké ré sei is min dig az em be ri ség, sőt az
egész vi lág össze füg gé se i be he lye zik
gon do la ta in kat, hi szen az imád ság -
ban nem fo rog ha tunk ön ma gunk
kö rül. Az Is ten nel va ló sze mé lyes be -
szél ge tés min dig má so kat hor do zó
ima is. Ugyan ak kor min den es te ki -
nyíl nak az imád ko zó táv la tok a vég -
ső jö vő, az örök ké va ló ság fe lé.

Az éne kes könyv ben kéz be ve he tő
rend se gít sé gé vel úgy imád koz ha -
tunk, hogy az imád ko zás egy ben
ige me di tá ci ó vá vál hat. Le het, ér de -
mes meg áll ni egy-egy mon dat nál, vé -
gig gon dol va an nak bib li ai hát te rét,
hit ta ni mon da ni va ló ját. A hét fo lya -
mán így egész kis tan fo lya mon ve he -
tünk részt – új is me re tek szer zé sé vel
és el mé lyí tő is mét lés sel.

Fon tos – és ez is a rend te rem tés -
hez tar to zik –, hogy ezek az imád sá -
gok ará nyo san tar tal maz zák a ké ré -

se ket és a há la adást. Nagy kí sér tés,
hogy egyik vagy má sik ol dal fe lé bil -
lent sük a mér leg nyel vét. Leg több ször
azon ban az ön ző gon dol ko dás kí sért.
Ma gunk nak ké rünk, ma gun kért kö -
nyör günk. 

A jó arány ér zé ket is se gít meg ta -
ní ta ni az éne kes köny vi ima rend.
Mind ezt úgy te szi, hogy a ké rés és há -
la adás fo na tá ba be le fon ja a har ma dik
szá lat, az imá dás – di cső í tés – szá -
lát, amely szin te el tű nő ben van a mai
em ber va ló sá gá ból. Kér ni tu dunk, az
jól megy, még kö szön ni – há lát ad -
ni – is ké pe sek va gyunk, hi szen a sok
aján dék és a jól ne velt ség er re kész tet,
de in dok nél kül meg szó lal ni és „csak
úgy” di csér ni az Is tent, „csak úgy”
ma gasz tal ni, imád ni őt – az már
nem ma gá tól ér te tő dő. Az imád ság
éne kes köny vi is ko lá já ban ezt a „tan -
tár gyat” is gya ko rol hat juk, hogy ter -
mé sze tes sé vál jék.

S ha még va la ki nek eze ken az
imád sá go kon kí vül rö vid reg ge li vagy
es ti imád sá gok ra van szük sé ge, mí -
ves pél da tá rat ta lál a he ti be osz tá sú
imád ság rend vé gén ál ta lá nos na pi
imád ság ként az előt tünk járt test vé -
rek ve re tes meg fo gal ma zá sá ban.

Fe dez zük fel új ra az imád ság rend -
jét! Aki pe dig rá tud szok ni er re a
rend re, an nak könnyebb lesz a na pok
fo lya mán sa ját sza va i val el csen de sed -
ni vagy egy-egy mon dat ban az Is ten
fe lé só haj ta ni.
g Dr. Ha fEn schEr Ká roly (ifj.)

MindennapazÚrral!

[Lek tor:] Hoz zád ki ál tunk, Urunk, a
vi lá gért. Em ber hez mél tó éle tért, táp -
lá ló éle le mért, az ott hon me le gé ért,
be fo ga dó kö zös sé ge kért min den em -
ber nek. Kö nyör günk a ter mé sze tért,
amely ben ott hont ad tál ne künk, és fe -
le lős ség gel ru ház tál fel ér te. Add,
hogy meg ta lál juk kör nye ze tünk kel a
har mó ni át, és ne ki ra bol ni akar juk
erő for rá sa in kat. Hoz zád ki ál tunk…
[Gyülekezet:]Urunk,hallgassmeg

minket!
[Lek tor:] Hoz zád ki ál tunk, Urunk,

azo kért, akik szen ved nek föl di éle tük -
ben. Azo kért, akik éhez nek és szom -
jaz nak, azo kért, akik nem él het nek
sze re tő em be ri kö zös ség ben, azo kért,
akik nek me ne kül ni ük kell ott ho -
nuk ból, azo kért, akik el ve szí tet ték
mun ká ju kat, meg él he té si le he tő sé gü -
ket. Urunk, ne en gedd, hogy kö zö -
nyö sen néz zük má sok szen ve dé se it,
aján dé kozz meg ben nün ket ir gal -
mas ság gal és le le mé nyes sze re tet tel. 
[Gyülekezet:]Urunk,hallgassmeg…
[Lek tor:] Hoz zád ki ál tunk, Urunk,

azo kért, akik nem tud nak hoz zád ki -
ál ta ni, mert nem is mer nek té ged ir -
gal mas Is ten ként, mert éle tük ter hei,
fáj dal muk és szen ve dé sük min den re -
mény től meg fosz tot ta őket. A szen -
ve dés mély sé ges né ma sá gá ban állj
mel lé jük, biz tasd és bá to rítsd őket,
hogy ami kor min dent el ve szí tet tek,
ben ned és ál ta lad ak kor nyer het nek
meg min dent. Hoz zád ki ál tunk…
[Gyülekezet:]Urunk,hallgassmeg…
[Lek tor:] Hoz zád ki ál tunk, Urunk,

egy há za dért. Óvd meg a szét hú zás tól,
a tő led ide gen ta ní tás tól és men ta li tás -
tól, a ter mé ket len ség től, a sze re tet len -
ség től. Add meg min den kö zös ség nek
a ben ned va ló örö möt, a be léd ka pasz -
ko dó re mény sé get, a ben ned nyert biz -
ton sá got. Tedd egy há zad kö zös sé gét
ró lad ta nús ko dó, má so kat hoz zád ve -
ze tő ta nít vá nya id kö zös sé gé vé. 
[Gyülekezet:]Urunk,hallgassmeg…
[Lek tor:] Hoz zád ki ál tunk, Urunk,

sze ret te in kért és ma gun kért. Aján -
dé kozz meg min ket is na pon ként a hit
örö mé vel és biz ton sá gá val, bű ne ink, hi -
bá ink meg lá tá sá nak le he tő sé gé vel és az
el szá nás sal, hogy ki tud juk ja ví ta ni,
amit el ron tot tunk. Hoz zád ki ál tunk…
[Gyülekezet:]Urunk,hallgassmeg…
[Lel kész:] Hoz zád ki ál tunk, Urunk,

mert nem tu dunk és nem aka runk
más hoz ki ál ta ni. Há lát adunk ne ked,
hogy sze re tő mennyei Atyánk vagy,
és éle tün ket és üd vös sé gün ket aka -
rod, és min dent meg tet tél ér tünk Jé -
zus Krisz tus ál tal. Ámen.

Oratio
œcumenica

ré g i-ú j liturg ikuS
Sarok

„»A mélységből kiáltok hozzád,
Uram!« (Zsolt 130,1) Ezek egy igaz
bűn bá na tot ér ző szív nek he ves fáj da -
lom ból fa kadt, va ló ban őszin te sza -
vai, amely szív a leg mé lyeb ben szem -
be sült nyo mo rú sá gá val; oly sza vak,
ame lye ket sen ki sem ért het meg,
csu pán azok, akik ezt ma guk is át él -
ték, meg ta pasz tal ták. »Mély sé ges« és
nagy-nagy nyo mo rú ság ban va gyunk
mind annyi an, de nem mind érez zük,
hol is va gyunk. A »ki ál tás« nem
egyéb, mint az Is ten ke gyel mé re va -
ló na gyon erős, ko moly vá gya ko -
zás. Ez csak ak kor tá mad az em ber -
ben, ami kor meg lát ja, mi cso da
»mély ség ben« van.” 

d LutherMárton: A ha to dik
bűnbá na ti zsol tár (Zsolt 130)

(WeltlerÖdönfordítása)

Se mper refor m anda
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Jú ni us el ső va sár nap ján ha gyo má nyo -
san a pe da gó gu sok ra irá nyul a fi gye -
lem. Le gyen ez a nap evan gé li kus is -
ko lá ink ta ná ra i nak ün ne pe is. Ép pen
ne gyed szá za da van egy há zunk nak új -
ra is ko lá ja. Előt te, „a pusz tai ván dor -
lás negy ven évé ben” zár va vol tak
óvo dá ink, gim ná zi u ma ink és kol lé -
gi u ma ink. Az egy párt rend szer ide jén
az egy há zat nem lát ták szí ve sen az
ok ta tá si in téz mé nyek ben, hi szen az
ate is ta pro pa gan da már az is ko lák
szint jén meg kez dő dött. 1948. jú ni us
16-án szü le tett dön tés az egy há zi
is ko lák ál la mo sí tá sá ról. 

A ko ra be li új sá gok lel ke sül ten tu -
dó sí tot tak ar ról, hogy a kor mány
„gyö ke re sen kí ván ja meg ol da ni az is -
ko lák de mok ra ti zá lá sát, és szem be -
száll a re ak ció tá ma dá sa i val”. Ez
utób bi lett vol na az egy ház te vé -
keny sé ge, amely re pe dig – mind a ka -
to li kus, mind a pro tes táns gya kor lat -
ban – év szá za do kon át az is ko la ala -
pí tás és -fenn tar tás volt a jel lem ző. 
Ortutay Gyula ak ko ri val lás- és

köz ok ta tás ügyi mi nisz ter a kö vet ke -
ző kép pen nyi lat ko zott azon a jú ni u si
na pon: „Ki vé tel nél kül át vesszük ál la -
mi stá tusz ba a fe le ke ze ti is ko lák pe da -
gó gu sa it. Meg te szünk min dent, hogy
a meg egye zés a bé ke és a meg ér tés
szel le mé ben köl csö nös en ge dé keny -
ség alap ján jöj jön lét re. Ha el len ál lás -
ba üt kö zünk, ha lel ki ter ror ral és fél -
re ve ze tő iz ga tás sal pró bál ják meg té -
vesz te ni né pün ket, ha har cot kez de -
nek a ma gyar de mok rá cia és az if jú -
ság alap ve tő ér de kei, jo gai el len, ak kor
ter mé sze te sen azt is ta pasz tal ni fog -

ják, hogy a de mok rá ci á nak nem csak
tü rel me, ha nem el tö kélt sé ge is van.” 

A to váb bi ak meg mu tat ták, hogy
en nek az úgy ne ve zett de mok rá ci á nak
na gyobb volt az el tö kélt sé ge, mint a
tü rel me. Az evan gé li kus egy ház azon
ke resz tül is meg ta pasz tal hat ta a
kom mu nis ta ha ta lom el tö kélt sé gét,
hogy au gusz tus ban a ha tó sá gok le tar -
tóz tat ták az is ko lák ál la mo sí tá sát
kö vet ke ze te sen el len ző OrdassLajos
püs pö köt, majd in ter nál ták Kendeh
György és KekenAndrás lel készt. 

Az egy ide ig még hír mon dó ként
evan gé li kus kéz ben ma radt két is ko -
la, a De ák té ri le ány- és a fa so ri fiú -
gim ná zi um sor sa négy év vel ké sőbb
pe csé te lő dött meg, ami kor is az ál -
la mot ki szol gá ló egy ház ve ze tés fel -
aján lot ta ezt a két in téz ményt az ál -
lam nak. Mi cso da egyé ni és kö zös sé -
gi tra gé di á kat oko zott a „né pi de mok -
rá cia” azon dön té se is, amely a kán -
tor ta ní tó kat is vá lasz tás elé ál lí tot ta:
vagy egy há zi, vagy is ko lai kö tő dé sü -
ket ha la dék ta la nul és tel jes mér ték -
ben meg kell szün tet ni ük! Pe dig a
„temp lom és is ko la” ReményikSán-
dor ál tal oly meg ren dí tő en áb rá zolt
össze tar to zá sa év szá za do kon át ter -
mé sze tes adott ság nak szá mí tott. A
lel kész és a ta ní tó har mo ni kus
együtt mű kö dé se egy-egy kö zös ség
tar tó pil lé rét je len tet te. 

Hu szon öt éve az tán – vall juk be,
vá rat la nul – el ér ke zett a rend szer vál -
to zás, amely nek ke re té ben sor ra nyíl -
tak meg az evan gé li kus is ko lák. Ma -
gam is át él tem azt az eu fó ri át, amely
a fa so ri gim ná zi um 1989. szep tem be -

ri in du lá sát kí sér te. Az tán jött a ki jó -
za no dás, sőt oly kor a csa ló dás is. 

Ezt a hely ze tet NemesNagyÁgnes
Lázár cí mű ver sé vel tud nám jel le -
mez ni. Hát te re ként ér de mes tud ni,
hogy a köl tő nő ak kor ír ta ezt a négy -
so ro sát, ami kor hosszabb fél re ál lí tott -
ság után új ra pub li kál ha tott, ám át -
él te az új ra kez dés ne héz sé ge it vagy –
ha úgy tet szik – a fel tá ma dás gyöt rel -
me it: „Amint las san fel ült, bal vál la-
tájt / Egy tel jes élet min den iz ma fájt.
/ Ha lá la úgy le tép ve, mint a géz. /
Mert fel tá mad ni épp olyan ne héz.”

Igen, az egy há zi ok ta tás új ra szer -
ve zé sé nek ez az egyik ta nul sá ga: fel -
tá mad ni ne héz. Sok té ren – csú nya
szó val – alig ha nem túl is vál lal ták
ma gu kat az egy há zak. Ta lán a kel le -
té nél több in téz ményt igé nyel tünk
vissza, anél kül hogy az anya gi vagy
ép pen a sze mé lyi fel té te le ket meg
tud tuk vol na te rem te ni. Azt sem le -
het per sze ta gad ni, hogy ezek hi á nyá -
ért vi szont egye bek mel lett az a fe le -
más ra si ke rült kár pót lás is fe le lős sé
te he tő, amely le he tő vé tet te ugyan az
épü le tek és in téz mé nyek új ra in dí tá -
sát, ám a kár pót lást nem ter jesz tet -
te ki pél dá ul az egy há zi föl dek re,
ame lyek an nak ide jén az is ko la há ló -
zat anya gi hát te rét biz to sí tot ták.

Sok té to va ság után las san azért ki -
ala kult egy há zunk ok ta tá si ar cu la ta,
tan ter ve. Or szág szer te mű kö dő fél -
száz ok ta tá si in téz mé nyünk ben több
tíz ezer di á kunk van. Gon dol junk
be le, hogy ez hány csa lá dot je lent!
Ezért a ta ní tás szín vo na lá nak biz to -
sí tá sa mel lett tö re ked nünk kell a di -

á kok és a ta ná rok lel ki gon do zá sá ra,
az érin tett csa lá dok meg szó lí tá sá ra is.
A kér dés csak az, mennyi re tu dunk
él ni az zal, ami egy szer re le he tő sé -
günk és – Jé zus misszi ói pa ran csa je -
gyé ben – kö te les sé günk is. 

Jó, hogy a zsi nat dön té se nyo mán
a há rom száz di ák nál na gyobb in téz -
mé nyek már kö te le ző en kell hogy al -
kal maz za nak is ko la lel készt, ám a gya -
kor lat azt mu tat ja, hogy sok még a
meg ol dat lan kér dés. Gyak ran nem áll
iga zi gyü le ke zet az in téz mény mö gött,
il let ve sok eset ben a lel ké szi élet pá lya -
mo dell hi á nyá ban az is ko lai lel ki gon -
do zó sze mé lye is sű rűn vál to zik.

Ér de mes vol na vé gig gon dol ni,
hogy hol le het ne kol lé gi u mo kat szer -
vez ni, és erő sí te ni kel le ne az evan gé -
li kus is ko lák szo ci á lis fe le lős ség vál -
la lá sát. A köz ne ve lé si tör vény ál tal
elő írt ön kén tes mun ka ke re té ben
ta lán job ban egy más ra ta lál nak ok -
ta tá si és dia kó ni ai in téz mé nye ink.
Egy há zunk a Szteh lo-ösz tönd íj se gít -
sé gé vel éven te mind több szo ci á li san
rá szo ru ló, te het sé ges di á kot tud fel -
ka rol ni. 

Sze ret ném, ha mi nő sé gi véd je -
gyet je len te ne az in téz mé nyek ne vé -
ben sze rep lő „evan gé li kus” vagy „ke -
resz tény” szó. Mind ezt úgy ért ve,
aho gyan egy haj da ni igaz ga tó mond -
ta né hány éve: „Nincs evan gé li kus fi -
zi ka, csak evan gé li kus fi zi ka ta nár.
Nincs ke resz tény ma te ma ti ka, csak
ke resz tény ma te ma ti ka ta nár.”

En nek je gyé ben a pe da gó gus na pon
– és per sze nem  csak ak kor – meg kell
be csül nünk azo kat az el kö te le zett,

hí vő ta ná ro kat is, akik vi lá gi is ko lák -
ban áll nak helyt. Jó len ne őket is fo -
lya ma to san szá mon tar ta ni, hi szen
egész egy há zunk szá má ra hasz nos le -
het az ő tu dá suk. Jó len ne, ha he ti la -
punk ban és fo lyó ira ta ink ban mi nél
több ször ír ná nak, for mál ná nak vé le -
ményt. Az is ko lai hit ok ta tás új le he -
tő sé gei kö ze pet te pe dig fon tos kap cso -
la tot ké pez het nek a gyü le ke ze tek és az
ok ta tá si in téz mé nyek kö zött.

Ezt a pe da gó gus na pi tű nő dést és
a ta ná rok kö szön té sét egy olyan igé -
vel zá rom, ame lyet né hány he te a De -
ák té ri gim ná zi um ban idéz tem az
evan gé li kus is ko lák al ko tó és ku ta tó
ta ná ra i nak má so dik kon fe ren ci á ján.
A Ká ro li-for dí tás sze rint így szól az
apos to li biz ta tás: „…atihitetekmel-
léragasszatokjócselekedetet,ajócse-
lekedetmellé tudományt.” (2Pt 1,5)

Pedagógusnapitűnődések é gtájoló

FabinyTamáspüspök
ÉszakiEgyházkerület

b Egy pármunkáskesztyű egyik darabját
nyújtottaátahelyifelügyelőnekaPusz-
tavám–MóriEvangélikusEgyházközség
május24-énbeiktatottlelkésze,Ribársz-
kiÁkos.Mintmondta,ezjelképesenazt
fejeziki,hogymostantólközösazútja,a
munkája,acéljaagyülekezettel.

Az ün ne pi is ten tisz te le ten SzemereiJános, a
Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let lel ké szi ve -
ze tő je hir det te Is ten igé jét. Az ik ta tás fel ada -
tát SzarkaIstván, a Fej ér-Ko má ro mi Egy ház -
me gye es pe re se vé gez te. Éne ké vel köz re mű kö -
dött a he lyi né met nem ze ti sé gi kó rus.

1Móz 28,16–17 alap ján tar tott pré di ká ci ó -
já ban a püs pök hang sú lyoz ta, hogy Is ten
előt tünk jár. Ez ér zé kel he tő a pusz ta vá mi
temp lom ban is, ami an nak a je le, hogy itt már
rég óta mun kál ko dik Is ten, és szól igé je. Er re
utal az ed dig itt járt hu szon hat lel kész előd
szol gá la ta. 

„Mi, lel ké szek azon fá ra do zunk, hogy az Is -
ten nel va ló ta lál ko zás az em be rek nek ne ké -
sői ta lál ko zás le gyen. Le gyen olyan ta lál ko zás,
amely le het, hogy meg ráz, de ta lán meg vál toz -
tat. Amely új élet re in dít” – fo gal ma zott Sze -
me rei Já nos.

A be ik ta tás után Ri bársz ki Ákos vá lasz tott
igé je, a meg hí vón is sze rep lő Kol 3,23–24
alap ján ar ról be szélt, hogy nem a fel adat nagy -
sá gán van a hang súly, ha nem az oda szá ná son,
az Is ten nek va ló ál do za ton. „Ak kor lesz épü -
lés, ál dás az előt tünk ál ló éve ken, ha alá za to -
san Is ten ügyé ért tu dunk szol gál ni, az ő di cső -
sé gé re, az evan gé li um hir de té sé ért” – hív ta fel
a je len lé vők fi gyel mét.

Az is ten tisz te le tet kö ve tő köz gyű lé sen a
kö szön tők so rát MolnárIstván egy ház me gyei
fel ügye lő nyi tot ta meg, majd LisztmayerJános
he lyi fel ügye lő foly tat ta. Jó kí ván sá ga it ad ta át
CzacheszGábor, Mór vá ros al pol gár mes te re,
il let ve MerkatzLászló pusz ta vá mi pol gár mes -
ter. MészárosTamás, a Nyu ga ti (Du nán tú li)
Egy ház ke rü let fel ügye lő je is öröm mel üd vö zöl -
te a fris sen be ik ta tott lel ki pász tort, vé gül Ri -
bársz ki Ákos mon dott né hány kö szö nő szót,
majd ün ne pé lye sen át ad ta kesz tyű je pár ját
Liszt mayer Já nos nak.

Az al kal mat sze re tet ven dég ség zár ta a he lyi
mű ve lő dé si ház ban.

g AM

Felvettea(munkás)kesztyűt
LelkésziktatásPusztavámon

RibárszkiÁkos Bé kés csa bán szü le tett, gyer mek éve it Kon do ro son töl töt te. A nyolc osz tá lyos
gim ná zi u mot a bé kés csa bai evan gé li kus in téz mény ben vé gez te, majd fel vé telt nyert az Evan -
gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem re. Ha tod éves ként az oros há zi gyü le ke zet ben szol gált Deák
Lászlómen tor mel lett. GáncsPéter el nök-püs pök 2010-ben avat ta lel késszé. Ezt kö ve tő en
az oros há zi Szé kács Jó zsef Evan gé li kus Óvo da, Ál ta lá nos Is ko la és Gim ná zi um is ko la lel ké -
szi te en dő it lát ta el. 2013-ban meg há za so dott, fe le sé ge PintérNoémiMárta óvó nő és evan -
gé li kus hit ta nár.

Bevonulásaz iktatásra.ElölRibárszkiÁkos,
mögötteSzarkaIstvánesperesésSzemereiJá-
nospüspök
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b Tudják-evajonakölcseievangélikusok,
hogy–azegyházunkegészétismerőkkö-
rében–milyennagytisztelettelemlíttet-
nekhűségükért?Merthogyemaroknyi
gyülekezethazánkészakkeleticsücskében
igazilutheránusvégvárnakszámítatest-
véregyházak–főkéntareformátus–hí-
veinektengerében.Ámhogyevégvárnak
mégsemkell(felekezeti)harcokbabocsát-
koznia,arrabizonyság,hogymájus24-én
atelepülésösszesen1360lelkénosztozó
felekezeteklelkészeivalamennyienjelen
voltakazújlutheránusparókus,TóthAt-
tila beiktatásán.

A nya rat idé ző ká ni ku lá ban sem a temp lom ban,
sem a haj lék előtt fel ál lí tott sá tor pony vái
alatt nem volt ta pasz tal ha tó for ron gó han gu -
lat. Pe dig tud va le vő, hogy ta valy szep tem ber -
ben még igen csak fá jó szív vel vet ték tu do má -
sul, hogy meg kell vál ni uk gyü le ke ze ti mun ka -
társ ként szol gált sze re tett pász to ruk tól, az
idő köz ben – Nyír egy há zán – kór há zi lel ki gon -
do zó ként szol gá lat ba állt MelichMihálytól.Mi
több, a be ik ta tá sa utá ni köz gyű lé sen Tóth At -
ti la meg ha tot tan val lot ta: ko ráb ban so ha nem
ta pasz talt sze re tet tel fo gad ta be a köl csei kö -
zös ség. És aki hal lot ta az őt kö szön tő előd test -
vé ri sza va it, ab ban két ség nem ma rad ha tott ar -
ról, hogy e lu the rá nus vég vár – evan gé li u mi lel -
kü le tet őriz.

Ta lán ezért is vál lal ta el ezen az ün ne pi al -
kal mon az ige hir de tés szol gá la tát az Észa ki Egy -
ház ke rü let püs pö ke. Dr.FabinyTamás a Mt 22
el ső ver se i ben le írt me nyeg zői pél dá zat alap -

ján utalt ar ra, hogy – mint min den is ten tisz -
te let – egy lel kész ik ta tás is elő ké pe an nak a me -
nyeg ző nek, amely re Is ten hív ben nün ket. A lel -
kész nek, akit ide most – fe le sé gé vel együtt –
a köl csei gyü le ke zet köz gyű lé se hí vott meg egy -
han gú lag, leg főbb fel ada ta, hogy ma ga is „hí -
vo gas son” – mi köz ben ő ma ga is meg hí vott a
„mennyei me nyeg ző re”.

Misszi ói el kö te le zett sé gé nek a ZsarnaiKrisz-
tián es pe res ál tal hi va ta lo san is szol gá lat ba ik -
ta tott Tóth At ti la han got adott a Jn 12,24 alap -
ján el mon dott (és egy pon ton ze nei alá fes tés sel
dra ma ti zált) „szék fog la ló” pré di ká ci ó já ban is.
Hogy mind azon ál tal nem a min den ko ri ve ze tők -
ből, ha nem „hit ből élünk”, azt a temp lom ban,
majd a sze re tet ven dég ség nek he lyet adó ud va -
ri sá tor alatt el hang zott kö szön té sek so rá ban La-
bossaLászló fo gal maz ta meg. A lel kész 1962-től
negy ven két éven át – nyu ga lom ba vo nu lá sá ig –
volt pász to ra az egyéb iránt 1862 óta ön ál ló
köl csei anya gyü le ke zet nek.

g TPK 

Kölcseielköteleződés

MelichMihályköszöntiabeiktatottlelkészt(kö-
zöttükFabinyTamásésZsarnaiKrisztián)
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Tóth At ti la a nyír egy há zi evan gé li kus gyü le ke zet ben nőtt fel, az Evan gé li kus Teo ló giai Aka -
dé mia el vé ge zé se után NagyGyula püs pök a ke len föl di temp lom ban avat ta lel késszé 1988.
jú li us 2-án. El ső szol gá la ti he lye Eger volt, onnan 1993-ban Sze ged re ke rült. Hét év vel ké -
sőbb a Nóg rá di Evan gé li kus Egy ház me gye leg dé leb ben fek vő gyü le ke ze té be, Egy há zas den -
ge leg re ka pott hí vást. 2003 au gusz tu sá ban a Vár pa lo tai Evan gé li kus Egy ház köz ség hív ta és
vá lasz tot ta meg lel ké szé nek. Tízéves szol gá la ta alatt meg újult a temp lom, a pa ró kia és a gyü -
le ke ze ti ház. 2006-ban egy ház me gyei misszi ói lel ké szi meg bí zást ka pott. A 49 éves lel ki -
pász tor 25 éve tar tó há zas sá gát Is ten két fiú gyer mek kel ál dot ta meg. Fe le sé ge – Köl csé re köl -
tö zé sü kig – a Veszp rém me gyei kór ház ko ra szü löttosz tá lyán dol go zott nő vér ként.
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Szteh lo Gá bor ki vé te les szol gá lati
út ját, szol gá la ta tar tal mát ne héz egy
rö vid em lé ke zés ben össze fog ni.

1909. szep tem ber 15-én szü le tett
Bu da pes ten, a Ró zsa domb al ján. Fel -
me női közt sok evan gé li kus lel kész,
de tiszt vi se lő és ban kár is volt. „Szü -
lei igen nagy gon dot for dí tot tak ne -
vel te té sé re. Me leg csa lá di kör ben
nőtt fel, ahol a szár ma zást, ro kon sá -
got szá mon tar tot ták” – ír ja ró la
Koren Emil lel kész, egyik leg jobb
ba rát ja. 

Elő ször ma gán ta nu ló volt, majd a
De ák té ri evan gé li kus ele mi is ko lá ba
járt. A gim ná zi u mot a cisz ter ci ek nél
kezd te, a Ló nyay ut cai re for má tus
gim ná zi um ban foly tat ta, in nen a fa -
so ri evan gé li kus gim ná zi um ba ke rült,
majd a sop ro ni lí ce um ban fe jez te be.
Ta lán itt rej tő zik öku me ni kus nyi tott -
sá gá nak gyö ke re. 1927-ben tet te le az
érett sé gi vizs gát, és je lent ke zett az
evan gé li kus teo ló gi á ra. „Ha to di kos
gim na zis ta ko rom ban ha tá roz tam
el ma gam ar ra, hogy lel ké szi pá lyá -
ra lé pek. A kö vet ke ző nyá ron töb bet
érint kez tem egy ne gyed éves teo ló -
gus sal, ki igen nagy ha tás sal volt
rám. …leg főbb cé lom nak tar tom a
ma gyar né pet, az egy sze rű köz né pet
a jó ra ve zet ni… tu dom, hogy eh hez
sok aka dályt kell le küz de nem, de
bí zom Is ten ben” – fe je ző dik be a je -
lent ke ző le vél.

A teo ló gi á ra ke rül ve szo ba tár sa
lett a Finn or szág ból ér ke zett el ső
ösz tön dí jas: ToivoLaitinen. Ő ír ta
Gá bor bá csi ról már ak kor, hogy
„pró fé tai lé lek”. Jó mó dú szü lők gyer -
me ke ként min dig volt pén ze, de
min dig ada ko zott. „Nem men ne le a
fa lat a tor ko mon, ha nem így ten nék”
– vá la szol ta szo ba tár sa kér dé sé re.
Ta nul má nyi ered mé nye je les volt a
teo ló gi án. Ami kor ta nul má nyai be -
fe jez té vel finn or szá gi ösz tön díj ra
je lent ke zett, el is nyer te a pá lyá za tot.
Har ma dik ma gyar ösz tön dí jas ként
uta zott ki. Finn or szág ban két nagy
ügy ha tott rá: az éb re dé si és a nép -
fő is ko lai moz ga lom. 

1932. má jus 26-án szen tel te lel -
késszé RaffaySándor püs pök. Lel ké -
szi szol gá la tát a bu da vá ri, majd a fa -
so ri gyü le ke zet ben kezd te. Ha ma ro -
san Hat van ba ke rült, ahol a gyü le ke -
zet szer ve zé se és a temp lom fel épí -
té se volt a fel ada ta. In nen ke rült a
nagy tar csai gyü le ke zet be.

Nagy tar csai szol gá la tán ál dás volt.
„…amíg a pa ró kia épült, a fa lu Ki star -
csa fe lé eső ré szé ben lak tak fe le sé gé -
vel, LehelIlonával.Min den reg gel on -
nan in dult Lu ther-ka bát ban a temp -
lom fe lé, a hí vek pe dig fel csat la koz -
tak hoz zá” – ír ja Ko ren Emil. Mi cso -
da na pon kén ti me net le he tett! A
gyü le ke zet el ső éb re dé sé nek is ne ve -
zik ezt az időt.

Szol gá la tá hoz tar to zott az evan gé -
li kus egy ház ban a nép fő is ko la meg -
szer ve zé se is. Fel épült két ház finn se -
gít ség gel és a Stühmer csa lád tá mo -
ga tá sá val, ez lett a tar csai nép fő is ko -
la alap ja. Ad dig csak a le ven te- és a
cser kész moz ga lom fog lal ko zott az if -
jú ság gal. Az tán „1938-ban nagy lel ke -
se dés sel és vi ha ros se bes ség gel szer -

ve ző dött az öt hó na pos, bent la ká sos
nép fő is ko la Nagy tar csán” – ol vas suk
Ko ren Emil nél. 

„Evan gé li kus egy há zunk ban a pa -
raszt ság igen fon tos té nye ző volt
min dig tö me gé nél fog va is. Ma is
nyu god tan mond hat juk, hogy egy há -
zunk egyik leg erő sebb osz lo pa” – ír -
ja Szteh lo Gá bor. Fel is te szi a kér dést,
hogy va jon nem kés tünk-e el ve lük
fog lal koz ni. „Az egy ház nak mu lasz -
tá sa ez.” „A nép fő is ko la olyan hely,
ahol az if jú élet moz do nyát sok vál -
tón ke resz tül a he lyes sín pár ra igye -
kez nek rá ve zet ni” – vall ja Szteh lo Gá -
bor. A nép fő is ko lai ta nul má nyo kat
há rom cím szó alá so rol ták: ma gyar -
sá gunk – me ző gaz da sá gunk – hi -
tünk. A nép fő is ko la meg szer ve zé sét
ő evan gé li u mi ala pon kezd te, és foly -
tat ta is, eb ben kü lön bö zött a né pi
írók tól. De ez a mun ka is hoz zá tar -
to zik éle té hez és szol gá la tá hoz.

1944-ben Szteh lo Gá bor már bu -
da pes ti kór ház lel kész. Ezt a mun kát
is ko mo lyan vet te. 1944. már ci us
19-e azon ban meg vál toz tat ta az éle -
tét: be vo nul tak a né me tek Ma gyar -
or szág ra. Ek ko ri ban kap ta Raf fay
Sán dor püs pök től az új meg bí zást is:
ve gye fel a kap cso la tot a Re for má tus
Egy ház Egye te mes Kon vent je Jó
Pász tor Misszi ói Al bi zott sá gá val, a
zsi dó gyer me ke ket men tő szol gá -
lat tal. 

„Min den ki félt az ilyen ügyek től, és
mi pa pok ki vált képp. Ve sze del mes
do log ez, és még in kább az zá vá lik, ha
töb be ket ava tok be le. Be le kell vág ni
a do log ba… Hogy imád koz ni kel le ne,
el csön de sed ni? Fi gyel ni, mit ta ná csol
Is ten? Nem le het Is ten ből orá ku lu mot
csi nál ni… nincs mit töp ren ge ni, meg
kell ra gad ni a le he tő sé get” – ír ja.
Va ló ban: nin cse nek-e „vész hely ze -
tek”, ami kor nem töp ren ge ni kell,
ha nem cse le ked ni? 

Így in dult el nagy szol gá la ta: a zsi -
dók és fő ként azok gyer me ke i nek
men té se. Volt úgy, hogy hoz zá vit tek
gyer me ke ket. Volt úgy, hogy be -
ment a get tó ba, és „ki ra ga dott” on -
nan gyer me ke ket. Volt úgy, hogy
fe nye get ték is ér te a nyi la sok: ő is
oda ke rül! Per sze kül föl di se gít sé ge is
volt. Ő tet te a dol gát. Így ala kult ki
las san Bu da pes ten har minc két el ha -
gyott la kás ban az „in té ze te”. 

Mint egy két ezer zsi dó gyer me -
ket me ne kí tett, de fel nőt te ket is.

Ne kik a há bo rú vé ge va ló ban fel sza -
ba du lás volt, a ha lál ár nyé ká ból va -
ló ki me ne kü lés még ak kor is, ha sok
gyer mek szü lei ott hal tak meg a lá -
ge rek ben. 

A há bo rú után Szteh lo Gá bor
ilyen kér dé sek kel gyöt rő dött: „Mi vé
lesz nek ezek a gyer me kek, mi re fel -
nő nek, ilyen él mé nyek kel a há tuk
mö gött? Nem bújt-e meg ben nük a
bosszú elég té tel re vagy a kár ör ven -
de zés re: ti pusz tí tot tá tok el a szü le -
in ket! De az ar cok meg döb ben tő en
kö zöm bö sek, fá sul tak vol tak.” Az tán
ezek ből a „Szteh lo-gyer me kek ből” tu -
dó sok, mű vé szek, film ren de zők és
egye bek let tek. 

1944. már ci us 17-én kez dő dött a
vá ros ból va ló „ki vo nu lás”, és in dul tak
a meg ma rad tak a Bu da ke szi út 48.
szám alat ti park ba és vil lák ba, ame -
lye ket me ne kült csa lá dok aján lot tak
fel. Már a há bo rú alatt be szél get tek
ar ról, hogy a Fiúkvárosa cí mű ame -
ri kai film min tá já ra ki kel le ne ta lál -
ni va la mit. Így szü le tett meg a „Ga -
u dio po lis If jú sá gi Ál lam” ál lam el -
nök kel és mi nisz té ri um mal, sőt par -
la ment tel. A csa lá dot igye kez tek pó -
tol ni az zal, hogy „csa lá do kat” al kot -
tak, is ko lát épí tet tek, és mun ka he lyet
is te rem tet tek kü lön bö ző mű he lyek -
kel a gyer me kek nek. 

Gyer mek men tés és pe da gó gia volt
ez is a ja vá ból. A Szteh lo-gyer me kek
ma is össze jön nek Gá bor bá csi sír já -
nál és a bu da vá ri gyü le ke zet ben
éven te, hogy együtt em lé kez ze nek.

Az ál la mo sí tás ide jén az in té zet
meg szűnt. Szteh lo Gá bor nak fel aján -
lot ták ugyan az igaz ga tói ál lást, de
nem fo gad ta el, mond ván, „az ő szel -
le mé ben úgy sem le het ne foly tat ni”.

Kő bá nyá ra ke rült se géd lel kész -
nek, de Ko ren Emil lel kész ba rát ja
mel lé. Itt fi gyelt fel ar ra, hogy gyü le -
ke ze ti ta gok „tűn nek el”. Nyo moz ni
kez dett, és ol dal ko csis mo tor ke rék -
pár ján jár ta az or szá got, hogy a ki te -
le pí tet tek nek se gít sen. Sok csa lád
há lá val em lé ke zik szol gá la tá ra. Itt is
ka pott fe nye ge tést: hagy ja ab ba, kü -
lön ben ő is „ki ke rül”. De nem hagy -
ta ab ba. 

1951-ben írt egy je len tést, utol só
nagy szol gá la tá nak össze fog la lá sát a
dia kó ni á ról. „A dia kó nia a ke zek
evan gé li u ma” – mond ja. S be szá mol
ar ról, hogy mi ként uta zott gyü le ke -
zet ről gyü le ke zet re, ahol sze re tet ott -
ho nok vol tak, hogy azo kat „egy há zi -
a sít sa”, mi előtt az ál lam te szi rá juk a
ke zét. Így szer ve ző dött meg szol gá -
la ta, fá ra do zá sa nyo mán egy há zunk
össze fo gott dia kó ni ai mun ká ja a mai
Sa rep ta (Ör dágá rok u. 9.) köz pont -
tal. S a be teg gyerk ekek má ig is em -
lé kez nek Gá bor bá csi ra, akit sze -
ret tek, és aki hez ra gasz kod tak.

Már csak a be fe je zés ről. Csa lád ja
1956-ban ki te le pült Svájc ba. Ő csak
a het ve nes évek ben gon dolt ar ra,
hogy utá nuk men jen, mert „szol gá -
la ta” volt itt hon. Az tán si ke rült ki -
men nie; nem volt könnyű. De ami -
kor egy finn test vér ki vit te Lu ther-ka -
bát ját, örö mé ben sír va fa kadt. Több
he lyen is szol gált kül föl dön is. S kö -
vet ke zett 1974. má jus 28. – ez zel
kezd tük írá sun kat.

Sztehlo Gábor ne ve ne kem min dig
a Jó Pász tort jut tat ja eszem be. Min -
dig az el ve szett után ment, min dig a
baj ban lé vő ket se gí tet te. Eze ket a so -
ro kat is egy „meg men tett” ír ja. De az
em lé ke zé sen túl azért te gyük fel a
kér dést: ma va jon mit ten ne Szteh -
lo Gá bor, vagy mit kel le ne a nyo má -
ban ten nünk? Is ten se gít sen mai fel -
ada ta in kat ész re ven nünk és el vé -
gez nünk!

g D. KE vE há zi Lász ló

SztehloGáboremlékezete
Negyvenévehaltmegagyermekmentőlelkész

b 1974.május28.szépnaplehetettSvájcbanis.Anagyívűpályátbefu-
tottSztehloGábor szokásaszerintházukelőtt,azutcánkiültapad-
ra,ottvártaapostást.Azmegisérkezett,nagycsomaglevelettettle
Gáborbácsiölébe.Megannyilevélavilágmindentájáról:hálával,ké-
résekkel,gondokkalésörömökkel!Gáborbácsisorbannyitogattaés
olvastaőket.Apostásasvájcitelepülésennagykörttettmeg.Délután
értvisszaGáborbácsiházához.SztehloGábormégmindigapadon
ült,demárhalottvolt.Ígymentel„széphalállal”sokunkmegmen-
tője.Négyévtizedutánisúgyemlékezünkrá,mintakikitörölhetet-
lenazéletünkből.

Fel idéz te em lé ke it ElődNóra ho lo -
kauszt túl élő is. „Év ti ze de ken ke resz -
tül nem akar tunk hát ra néz ni, nem
akar tunk em lé kez ni” – val lot ta meg,
és mai te vé keny sé gét eb ből fa ka dó
„szé gyen ér ze te” csil la pí tá sá nak ne -
vez te. Gyer mek fej jel írt – a csa lá di ar -
chí vum ban fel lelt – le ve le i ről me sélt.
A mai na pig nem ér ti, hogy azok mi -
ként jut hat tak el a cím zet tek hez. Az
egyik le vél pél dá ul az az na pi jó ebéd -
ről szá mol be, és „csak úgy mel lé ke -
sen” em lí ti a lé gi ri a dó kat, a pin cé be
me ne kü lé se ket… 

Előd Nó ra drá ma órá kat tart a ho -
lo kauszt ról nyol ca di kos nál idő sebb fi -
a ta lok nak. Rend kí vül fon tos nak tart -
ja a di á kok meg fe le lő tör té nel mi fel -
vi lá go sí tá sát. A Ben cés Ki adó nál
2008-ban meg je lent, Különbéke –
Embermentőkéstúlélőkbeszélgetései
aholokausztról cí mű, több „szteh lós -
sal” együtt jegy zett do ku men tá ló
köny vü ket aján lot ta a bu da vá ri hall -
ga tó ság nak, je lez ve, hogy ha ma ro san
a kö tet má so dik ré sze is nap vi lá got lát.

Dr. And rá si An dor kon fe rál ta fel
azt a bá tor if jút, aki egye dü li ként pá -
lyá zott a fil mes ka te gó ri á ban. A
szom bat he lyi TiborczDániel 11. osz -
tá lyos ta nu ló és is ko la tár sa, Ádám
Dávid Szteh lo Gá bort ma gát is meg -
idéz ve ké szí tett né hány per ces film -
ri por tot – egy sze líd ar cú, Lu ther-ka -
bát ba búj ta tott szín ját szó kö rös di ák -
tár sa köz re mű kö dé sé vel… A fel vé te -
len meg szó lalt töb bek kö zött dr.
Gröb ler And rás, aki Avarázsfuvola
Sa ra stró já hoz ha son lí tot ta Szteh lo
Gá bort, és Előd Nó ra, aki „igaz em -
ber nek” ne vez te a gyer mek men tő
evan gé li kus lel készt. (Szteh lo Gá -
bor nak az iz ra e li Jad Vas em In té zet
a világ igaza cí met ado má nyoz ta.
Em lé ké re fia fát ül tet he tett a je ru zsá -
le mi Iga zak kert jé ben.)

A be ér ke zett pá lya mű ve ket Fülöp
Ágnes, az ala pít vány ku ra tó ri u má nak
tag ja ér té kel te, ki emel ve be lő lük egy-
egy ta nul sá gos rész le tet. 

Az al só ta go za to sok Oltalmazó
otthonok té má ban raj zok kal je lent -
kez het tek. A fel ső sök há rom ka te gó -

ri á ban ver se nyez het tek: ké szít het tek
tér ké pe ket, vi deo fel vé te le ket az ott -
ho nok mai ál la po tá ról; ír hat tak – ma -
gu kat Szteh lo-gyer me kek nek kép zel -
ve vagy a lel kész Istenkezében cí mű
nap ló ját ala pul vé ve – ön val lo mást,
vissza em lé ke zést; il let ve ír hat tak le -
ve let is „Gá bor bá csi nak” a mai tár -
sa dal mi prob lé mák ról. 

A kö zép is ko lá sok öt ka te gó ri á ban
pá lyáz hat tak: egy ko ra be li do ku men -
tum alap ján be mu tat hat ták a men tő -
mun kát, ké szít het tek írás ban vagy
fil men in ter jút haj da ni Szteh lo-ne vel -
tek kel, ír hat tak esszét ar ról, mi fog ta
meg őket Szteh lo Gá bor men tő mun -
ká já ban, és a meg kü lön böz te tés eset -
le ges je len ko ri meg nyil vá nu lá sa i ról
is pa pír ra vet het ték gon do la ta i kat. 

A meg em lé ke zés után a je len le vők
meg te kint het ték a pá lya mű vek ből
össze ál lí tott, In memoriam Sztehlo
Gábor cí mű ki ál lí tást, amely nek anya -
gá ban Szteh lo-arc má sok, Gá bor bá -
csi nak cím zett le ve lek, val lo má sos
so rok sze re pel tek. „Rá adás ként” a
De ák té ri gim ná zi um 10/A osz tá lyos
di ák jai át hoz ták Eltűntneknyilvánít-
va cí mű ho lo kauszt tár la tuk egy ré szét,
ame lyet az egyik ki ál lí tást ren de ző di -
ák, AndrássyAnna a bu da vá ri temp -
lom el du gott, föld alat ti bar lang já ban
mu ta tott be. A sok-sok mé cses meg -
vi lá gí tot ta, oda ve szet te ket, túl élő ket és
men tő ket, zsú folt va go no kat, gaz -
dát lan ba kan cso kat meg idé ző, hűs, he -
pe hu pás ta la jú já ra tok ban a né ző kö -
zön ség mé lyeb ben meg ért het te, mi -
ért is fe lejt he tet len év szám 1944–45. 

A nap zá rá sa ként az egy be gyűl tek
meg ko szo rúz ták Szteh lo Gá bor em -
lék táb lá ját, majd a temp lom ban az
ang li ai Choir18 kó rus adott hang ver -
senyt.

g Ki nyik Ani ta

Van,amifelejthetetlen
Holokauszt-emléknap–

aSztehloGáborravalóemlékezésjegyében
f Folytatásaz1.oldalról
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Az Ezazanap! ren dez vény so ro zat ala -
pí tó fő szer ve ző je, LászlóViktorkon fe -
rál ta föl ez út tal is a di cső í tő elő adó kat,
il let ve han gol ta pró zá ban az igé re a kö -
zön sé get a szín pad tech ni kai szü ne tek -
ben. Az el ső ze ne ka rok – a Helyes_Beat
és a mis kol ci MagyarContitentalSin-
gers – fel lé pé se után el mond ta, hogy
ön ma guk ra híd ként te kin te nek, hi -
szen ren dez vé nye ik kel ilyes faj ta sze re -
pet töl te nek be az egy há zak kö zött és
a tár sa da lom fe lé is. Idei ren dez vé nyük
sem csu pán kon cert, ha nem – ahogy
kö szön tő jük fo gal maz – a sze re tet, a
hit, a re mény, vagy is az evan gé li um ta -
lál ko zá sa, ahol min den ki ezek je gyé ben
fi gyel het egy más ra és Jé zus ra. 

Cél kö zön sé gük nem utol sósor ban
az a hu szon éves, úgy ne ve zett „Z ge ne -
rá ció”, amely nek tag ja it el ső sor ban kö -
zös sé gi ol da lu kon szó lítják meg. S
hogy nem ered mény te le nül, ar ra fé nyes
bi zony ság az im má ron száz hat van ezer
– tet szést nyil vá ní tó – „li ke”. In ter ne -
tes hon lap ju kon ke resz tül egy éve ér -
he tő el az Ezazanap!rádió, amely a
négy száz jegy zett ma gyar or szá gi in ter -
ne tes rá dió kö zül fo lya ma to san az el -
ső tíz kö zött van a lá to ga tott ság, il le -
tő leg hall ga tott ság te kin te té ben. 

Az Egye sült Ki rály ság ból ér ke zett
MartinSmith éne kes-gi tá ros, ze ne -
szer ző a brigh to ni Szent Pé ter gyü le -
ke zet szol gá lói kö zé tar to zik, és – nem
mel les leg – hat gyer mek édes ap ja. Ze -
ne ka rá val a 2012-ben ki adott és vi lág -
si ker re vitt God’sGreatDanceFloor
le me zük anya gá ból ad tak elő. „Úgy
gon do lom, hogy a tánc par kett egy szé -
rű, ahol Is ten sok gyó gyu lást visz
vég hez ben nünk”– nyi lat koz ta Mar -
tin, aki nek an gol nyel vű köny ve De-
lirious cím mel a bu da pes ti hely szí nen
is meg vá sá rol ha tó volt. 

Mind a kül föl di, mind a ma gyar elő -
adók nál pri o ri tá sa van a szö veg nek,
ezek nemcsak hall ha tók, de a ki ve tí -
tő kön mindig ol vas ha tók is.

Több jól is mert ma gyar di cső í tő
éne kes – így GávelAndrás,Gável
Gellért, Prazsák László és Csiszér
László – ezen az es tén együtt lé pett
a szín pad ra. 

Pra zsák Lász ló val a kö zön ség együtt
zeng te: „Hin ni kell, küz de ni, tel jes
szív vel sze ret ni. Lát ni kell, mi a cél, fut -
ni, fut ni könnye dén. És a vé gén vár
ránk az Úr, ke zé ben arany ko szo rú…” 

Csisz ér Lász ló – aki szin tén évek óta
is mert fel lé pő je e ren dez vé nyek nek –
tel jes szív vel éne kel te: „Lel kem, áldd az
Urat, áldd az Urat, egye dül őt imádd!
Zengj úgy, mint so ha még, őt di -
csérd! A lel kem csak té ged áld…” 
PintérBéla is em lé ke ze tes pil la na -

tok kal aján dé koz ta meg az egy be -
gyűl te ket, kü lö nö sen ami kor a zon go -
ra mel lől fog ta össze kó rus sá a kö zön -
sé get: „Sen ki nem tud úgy sze ret ni,
ahogy az Úr sze ret. Ha el hagy na min -
den ki, ő meg ma rad ne ked. Mert nem
tud nem sze ret ni, hi szen ő a sze re tet…”

Az idé zett so rok tu laj don kép pen
ze ne nél kül is köz ve tí tik elő adó ik evan -
gé li u mi hi tét, il let ve hit val lá sát, ám aki
is me ri a szö ve ge ket hor do zó dal la mo -
kat, azt alig ha kell győz köd ni a di cső í -
tő kon cer tek ér tel mé ről és él mé nyé ről.

A kon cert egy ün ne pi pil la na tá ban
a szín pad ról ve zet te kö zös imád ság gal
a bu da pes ti aré nát meg töl tő tíz ez res kö -
zön sé get KovácsZoltán, az Ekk le sia
Ko lozs vá ri Ke resz tény Gyü le ke zet lel -
ki pász to ra, PappJános,a Ma gyar or szá -
gi Bap tis ta Egy ház el nö ke, GáncsPé-
ter evan gé li kus el nök-püs pök, Székely
János ró mai ka to li kus püs pök, Pataky
Albert pün kös di egy ház el nök, to váb -
bá PaulHenderson (Aga pé Gyü le ke zet)
és SteinbachJózsefdu nán tú li 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. 

A kár pát al jai AmaroDel sa ját ze né -
jé ben meg for mált hi tét hoz ta el Bu -
da pest re, ha tal mas si ker rel. Mu zsi ká -
juk ban ke ve red nek a la tin dzsessz és
a ha gyo má nyos ro ma ze ne ele mei. Ka -
rak te res ének hang gal, tisz tán, ért he -
tő en ad ták elő mű so ru kat. (Rö vid
imád ság is el hang zott – Uk raj ná ért.)

Az est egyik ki emelt fel lé pő je volt a
ha tal mas ová ci ó val fo ga dott ame ri kai
Newsboyske resz tény pop-rock együt -
tes, há tuk mö gött öt arany le mez zel és
hat száz öt ven kon cert tel. A rend kí vül
di na mi kus, ki rob ba nó erőt su gár zó
négy ta gú for má ció dal szö ve gei nap ja -
ink fi a tal ja i hoz szól nak: „Min dig biz -
tos ra men tem, se kély vi zek re evez tem.
So ha nem volt hi tem, hogy a ha tárt át -
lép jem. Is te nem, már igen jól megy a
ké nye lem. Itt az ide je, hogy ki lép jek a
kom fort zó nám ból…” Vagy: „Ne félj
hát meg mu tat ni a hi ted e vi lág nak…” 

A Newsboys éne kes front em be ré -
nek, MichaelTaitnek a da la i val ta valy
je lent meg Restart cí mű, si ke res le me -
zük, amely nek da la i ból bu da pesti
kon cert jü kön is íze lí tőt ad tak. A tel -
jes – mint egy tíz ez res – kö zön ség éne -
kel te a ze ne kar WeBelieve(Hiszünk)
cí mű szá mát, amely a hit val lá suk nak
is te kint he tő: „Hi szünk Is ten ben, az
Atyá ban. Hi szünk Jé zus Krisz tus ban.
Hi szünk a Szent Szel lem ben és ab ban,
hogy ő új éle tet adott ne künk…”

Négy év után lá to ga tott új ra Bu da -
pest re a Hillsong London ze ne kar,
amely nek ve ze tő je ReubenMorgan
dal szer ző, éne kes, gi tá ros. Leg is mer -
tebb szá ma i kat szin tén ve lük együtt
éne kel te a kö zön ség.

Az Ez az a nap! el ma rad ha tat lan
szol gá lat te vői a fi a tal ön kén te sek. A
kon cer ten ado mány gyűj tő do bo zok kal
jár tak kör be, így köz re mű kö dé sük kel
ki-ki le he tő sé ge i hez mér ten hoz zá já rul -
ha tott a ren dez vény költ sé ge i hez, il let -
ve tá mo gat hat ta azt a négy ala pít -
ványt, ame lyek má jus 29-én a Széll Kál -
mán té ren kö zö sen osz ta nak ételt a rá -
szo ru lók nak. 

Vál to zó vi lá gunk ban ren ge teg ki hí -
vás sal, ve széllyel és meg ol dan dó prob -
lé má val kell szem be néz ni ük a fel nö -
vek vő ge ne rá ci ók nak. Új és újabb
ge ne rá ci ók ke res nek meg ol dá so kat,
vá la szo kat lel ki ví vó dá sa ik ra, prob lé -
má ik ra. Te szik ezt ma nap ság kö zös -
sé gi ol da la kon, ke zük ben az okos te -
le fon nal… In do kolt hát, hogy fo lya ma -
to san reflek tor fény ben le gye nek az Ez
azanap! csa pat Jé zust di cső í tő ren -
dez vé nyei is, ame lye ken a kulcs sza vak:
hit, re mény, sze re tet…

g HE tEssy Csa ba

Ezazanap2014!
Aszeretet,ahitésareményhangjai

töltöttékbelelkekezreit

b AKárpát-medencemindenszegletébőlérkezettfiatalokkal(éskevés-
béfiatalokkal)teltmegmúltszombatonzsúfolásigaPappLászlóBu-
dapestSportaréna.Ésemonstrekoncertközönségenemegyszerűen
zeneiélményrevágyvaérkezett,hiszenmindenkitudvántudta,hogy
ezenanapon elsősorbanazÚrJézusKrisztusdicsőítésétharsogjákmajd
ahangfalak.Zenéreésigére,hitébresztő,hitmélyítőegyüttlétregyűlt
tehátösszemájus24-énatöbbezerfőshallgatóság,amelyszámáraa
hazaiésnemzetközikereszténykönnyűzenelegkiválóbbelőadóiszol-
gáltak–fergetegesprogrammal.

2011 ka rá cso nyá nak má sod nap ján
szo kat la nul fe je ző dött be az ün ne pi
is ten tisz te let Rá kos he gyen. A gyü le -
ke zet fel kö szön töt te az épp ki lenc ve -
ne dik szü le tés nap ját ün nep lő
MarschalkóGyulát, aki kü lö nös mó -
don vá la szolt. A nyug dí jas lel kész el -
mond ta, hogy MartinLutherKing-
hez ha son ló an ne ki is van egy ál ma.
No, nem az elő ző éj jel lá tott ra gon -
dolt, ha nem ar ra, hogy a temp lom -
ba sze ret ne egy or go nát! A ma ga ne -
mé ben ki vá ló har mó ni um év ti ze -
de ken ke resz tül szol gál ta hű sé ge -
sen a gyü le ke ze tet, ám erő sen el öre -
ge dett. Ért he tő, hi szen még az édes -
apa, id.MarschalkóGyula vá sá rol -
ta, aki nem csak kán tor ta ní tó ja volt a
gyü le ke zet nek, de 1935-ben a rá kos -
he gyi temp lom épí tő bi zott ság el nö -
ké vé is meg vá lasz tot ták. 

A szü le tés na pi fel ve tés azon ban
nem ma radt pusz tán ál mo do zás,
mert Gyu la bá csi stí lu so san ott, hely -
ben fel aján lást tett a hang szer vá sár lás -
ra. A he gyi ek lel ke sen csat la koz tak a
kez de mé nye zés hez, és ha ma ro san
gyűj tés in dult. Az ado má nyok szé pen
sza po rod tak, ám az összeg saj nos
ke vés nek bi zo nyult az el kép zelt –
meg ál mo dott – hang szer meg vé te lé -
hez. A gyü le ke zet nek las sacs kán be
kel lett lát nia, hogy a be folyt fo rin tok -
ból csu pán di gi tá lis or go ná ra fut ja. Így

hát az elekt ro ni kus hang szer-kí ná lat -
ból ki vá lasz tot ták a leg meg fe le lőbb -
nek lát szót, és szin te már in dul tak ér -
te az üz let be, ami kor e-mail ér ke zett
GyőriGábor es pe res től egy el adó or -
go na hir de té sé vel. 

Döb be ne tes volt a fel is me rés: hi -
szen mé re té ben, jel le gé ben és árá ban
is épp ilyet ke res tek Rá kos hegy re!
ZászkaliczkyTamás or go na mű vész
se gít sé gé vel gyors szak mai szem lét
tar tot tak a bu da fo ki rak tár he lyi ség ben,
ahol a kí nált inst ru men tum el adás ra
vá ra ko zott. Az or go na mű vész tá mo -

ga tó szak mai vé le mé nye nyo mán ha -
mar meg szü le tett a pres bi té ri um dön -
té se az or go na meg vé te lé ről. 

A hang szert a dán I. Sta rup & Son
or go na épí tő cég ké szí tet te 1961-ben.
Szép és ne mes hang zá sát négy re gisz -
te re (fa fö dött 8’, csö ves fu vo la 4’,
prin ci pál 2’, Sifflö te 1’) és füg gesz tett
pe dál ja biz to sít ja. A le ve gő el lá tás ról
spe ci á lis or go na mo tor gon dos ko -
dik, amely csen des mű kö dé sé vel a kis
temp lom tér ben sem za var ja az is ten -
tisz te le tet. A hang erőt sza bá lyo zó re -
dőny mű kéz zel és láb bal is nyit ha tó-
zár ha tó. 

A rá kos he gyi mun ká la to kat Tarnai
Endre or go na épí tő mes ter és fe le sé -
ge vé gez te. A hang szert az ün ne pi is -
ten tisz te le ten Győ ri Gá bor es pe res
szen tel te fel. Sok szí nű adott sá ga it
BaloghLázár or go na mű vész Bach-
mű ve ken mu tat ta be.

* * *

Túl az örö mön utó lag so kun kat el fog
a szé gyen ke zés, mert nem hit tük,
hogy ma nap ság a gyü le ke ze ti ado -
mány gyűj tés ele gen dő le het egy or -
go na meg vá sár lá sá hoz. Anya gi le he -
tő sé ge in ket fel mér ve az álom ir re á -
lis nak tűnt. De ugyan mi lyen is le het -
ne egy álom más, mint ir re á lis? Meg -
szé gye ní tő volt szem be sül ni a ma -
gunk kis hi tű sé gé vel, de fel eme lő volt
ta pasz tal ni az idős lel kész erős bi za -
ko dá sát, tö ret len hi tét ab ban, hogy:
„Kérjetek, és adatik nektek…” (Mt
7,7) Kért, és ada tott: iga zi le ve gő vel,
fény lő sí po kon meg szó la ló, „lé lek kel
te li”, va ló di hang szer ke rült a het ven -
öt éves temp lom ba. So li Deo glo ria!

g Mi rák Ka ta lin kántor
(RákoskeresztúriEvangélikus

Egyházközség)

k ét g y ul a ál m a

OrgonaszentelésRákoshegyen
b Kettősünnepregyűltekösszemájus25-énRákosmenteevangéliku-
sai.Rogate–akérő imádság–vasárnapjánakistentiszteleténmegem-
lékeztekatemplomfelszentelésénekhetvenötödikévfordulójáról,és
felavattákahajlékújorgonáját.AtemplomSándyGyula építészter-
méskőbe-téglába-vasbetonbaöntött,1939-remegvalósultálma.Deva-
jonhányanmernekMagyarországonmanapságnagyotálmodni?Egy
ilyenmerészemberbizonyosanélarákoskeresztúrigyülekezetben…
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A há la adó és szen te lé si is ten tisz te le -
ten dr.FabinyTamás püs pök a 150.
zsol tár sza vai alap ján hir det te Is ten
igé jét. „Az zal, hogy a ceg lé di temp -
lom ba a 18. szá zad kis da rab ká ja ke -
rült, nem ze dé kek ér nek össze – mon -
dot ta. – A múlt és je len ilye tén össze -
fo nó dá sa ar ra in dít és kö te lez ben -
nün ket, hogy múl tunk ér té ke it még
in kább meg be csül jük. Az or go na ál -
tal meg szó la ló har mó nia Is ten hez
visz ben nün ket kö ze lebb. »Lé leg zé -
se« ar ra em lé kez tet, hogy a Szent lé -
lek vi gasz ta ló és bá to rí tó ere je min -
dig ve lünk van. Síp jai olya nok, mint
a gyü le ke ze ti ta gok kö zös sé ge: bár kü -
lön bö zők, még is kö zös célt szol gál -
nak, azt, hogy Is ten di cső sé gét és
nagy sá gát hir des sék min den temp -
lom ba be lé pő nek” – mond ta az Észa -
ki Egy ház ke rü let lel ké szi ve ze tő je.

A Bach-or go nát az is ten tisz te le ten
FintaGergelyor go na mű vész, az Evan -
gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem do cen -
se, a De ák té ri evan gé li kus temp lom or -
go nis tá ja vet te li tur gi kus hasz ná lat ba.
A ze nei szol gá lat ba a ceg lé di öku me -
ni kus ének kar is be kap cso ló dott. 

A köz gyű lés ke re té ben el hang zott
kö szön tők után a hang szer épí tő cég
ve ze tő je, FaragóAttila tá jé koz tat ta a
hall ga tó sá got az or go ná ról. A 676 sí -
pot ma gá ba rej tő ti zen egy re gisz -
tert egy kü lön le ges vál tó csúsz kás
rend szer egé szít ki, amely ki tá gít ja a
hang szer – és így a mű vé szi kre a ti vi -
tás – le he tő sé ge it. A ter ve zést és
épí tést le bo nyo lí tó Ae ris Or go na Kft.
gon do san ügyelt ar ra, hogy a hang -
szer min den ele me a 18. szá zad stí lu -
sát idéz ze. Min ta ként JohannSebas-

tianBach 1703-ban épült arns tad ti or -
go ná ja szol gált, ugyan ak kor a cég
mun ka tár sai több tu cat Bach-or go nát
vizs gál tak meg Tü rin gi á ban. 

A mű hely ben fo lyó tíz hó nap nyi
mun ka után a hang szer vég ső össze -
ál lí tá sa a hely szí nen tör tént, mind -
össze négy hét le for gá sa alatt. Ki lenc
em ber nyolc ezer-két száz mun ka -
órá já nak ered mé nye ként má jus kö -
ze pé re ké szült el Ceg léd vá ros új
ékes sé ge: az evan gé li kus temp lom
Ae ris or go ná ja.

Dél után ün ne pi hang ver seny ke -
re té ben Bach mű ve it szó lal tat ta meg
SzabóBalázs Ju ni or Pri ma dí jas or -
go na mű vész, va la mint FassangLász-
ló Liszt- és Pri ma-dí jas or go na mű -

vész (képünkön), aki töb bek kö zött el -
mond ta: „A ceg lé di Bach-or go na
egy szer re ta nít és ins pi rál, kor lá toz és
fel sza ba dít, ma gá hoz lán col, és szár -
nya kat ad.”

Az or go na ha ma ro san min den
bi zonnyal fel len dí ti a vá ros kul tu rá -
lis éle tét. Mind azon ál tal az is re mény -
sé günk, hogy a temp lom ba kul túr -
szom juk ol tá sá ra be té ve dők meg -
érez nek majd va la mit Is ten sze re te -
té ből, és az or go na mu zsi ka vá gyat éb -
reszt ben nük az evan gé li um meg is -
me ré sé re is. Hi szen mi más len ne a
kül de té se egy temp lom ban „szol gá -
ló” or go ná nak, mint Is ten örök ké va -
ló di cső sé gét hir det ni?

g Horváth-HEgyi Áron

Aholarestauráltnálisrégebbiazúj…
f Folytatásaz1.oldalról
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b Luther ésZwinglimellettkétség-
kívülKálvinJános volta16.szá-
zadireformációlegjelesebbalak-
ja.Évszázadokonátívelőhatása
aKárpát-medenceiprotestantiz-
musraugyancsakvitathatatlan.
Halálának450.évfordulójaal-
kalmábólemlékezünkmegre-
formátustestvéregyházunkszel-
lemiatyjáról.

Kál vin ap ja, a ten ge rész fel me nők -
kel bí ró GérardCauvin a pi car di ai
Noyon ban (Észak-Fran cia or szág) káp -
ta la ni jegy ző ként és ügy véd ként te vé -
keny ke dett. Ven dég lős csa lád ból szár -
ma zó, ke gyes fla mand fe le sé ge, Jeanne
asszony négy fi ú nak adott éle tet, akik
kö zül a má so dik, Jean– az az Já nos –
1509. jú li us 10-én lát ta meg a nap vi -
lá got. A fi úk saj nos ha mar ár ván ma -
rad tak, új ne ve lő any juk tól pe dig ke -
vés sze re te tet kap tak. 

Az egy há zi al kal ma zás ban ál ló apa
ere de ti leg – Lu ther ap já val el len tét ben
– pa pi pá lyá ra szán ta Já nos ne vű fi át,
aki al só- és kö zép fo kú ta nul má nya it a
noyo ni la tin is ko lá ban vé gez te. Fel -
sőbb ta nul má nya it Pá rizs ban foly -
tat ta, ahol a Sor bonne egye tem szi go -
rú Mon ta i gu Kol lé gi u má nak (Collège
de Mon ta i gu) di ák ja lett. Ne vét la ti -
no sí tot ta, és 1528-ban már mint Cal-
vinus avat ták a böl csé szet mes te ré vé. 

Idő köz ben ap ja két ha gya té ki tár -
gya lás mi att össze üt kö zés be ke rült a
káp ta lan nal, ezért nem cso da, hogy
egy ket tő re meg vál toz tat ta el kép ze lé -
sét fia jö vő jét il le tő en. Így az if jú Kál -
vin az or lé ans-i és a bour ges-i egye tem
hí res jo gi ka ra in foly tat ta ta nul má nya -
it. Ezek ben az évek ben ke rült a hu ma -
niz mus ha tá sa alá. A li cen ci á tus meg -
szer zé se után a dok to ri fo ko zat kö vet -
ke zett vol na, a dok to ri vizs gát azon ban
nem tet te le. Új ra Pá rizs ban és Or lé -
ans-ban di á kos ko dott. Fő tá mo ga tó ja,
édes ap ja 1531-ben vá rat la nul el hunyt,
aki től – mi vel egy há zi átok alatt állt –
még a gyász mi sét is meg ta gad ták.

Az egye te mi évek hez köt he tő Kál -
vin nak Lu ther mű ve i vel va ló is mer -

ke dé se is. Meg té ré sé ről na gyon szűk -
sza vú an vall. Az 1557-ben meg je -
lent zsol tár ma gya rá za tos köny vé -
nek (MagyarázatokaZsoltárokköny-
véhez) elő sza vá ban ol vas hat juk:
„Egy hir te len meg té rés ál tal Is ten
le igáz ta és en ge del mes ség re kény -
sze rí tet te a szí ve met.” En nek alap -
ján 1533/34 te lé re da tál ják a re for -
má ció fe lé va ló for du lá sát, ek kor
kény sze rült ugyan is el me ne kül ni
a pá ri zsi egye tem ről. Me ne kü lé -
sé nek köz vet len ki vál tó oka az
volt, hogy az újon nan meg vá lasz -
tott rek tor, az ob szer váns fe ren -
ces NicolasCop (1501–1540) szék -
fog la ló be szé dé ben (Erasmus és
Lu ther ha tá sá ra) az egy ház szük -
ség sze rű meg úju lá sá ról és re -
form já ról ér te ke zett. 

Ez után moz gal mas idő szak kö -
vet ke zett az if jú Kál vin éle té ben.
A re for má ció esz mé it ma gu ké vá
te vők tár sa sá gát ke res ve csak fel -
so rol ni tud juk a leg fon to sabb vá -
ro so kat, ahol ek kor tájt meg for -
dult: Sa in ton ge, An go ulême, Né -
rac, majd új ra Pá rizs. 

1534. ok tó ber 17-e éj je lén pla ká tok
ke rül tek ki a fran cia fő vá ros ut cá i ra,
me lye ken lu the rá nus szim pa ti zán -
sok ke mé nyen tá mad ták a ka to li kus
mi se gya kor la tot. I. Ferenc ki rály
(1494–1547) el ren del te a fel for ga tók
szá mon ké ré sét. En nek kö vet kez té -
ben so kad ma gá val Kál vin nak is új ra
me ne kül nie kel lett. A kö vet ke ző ál lo -
má sok Po i ti ers, Or lé ans, Stras bourg,
vé gül Bá zel.

A már 1529 óta új hi tű vá ros ve ze té -
sű Bá zel ben fe jez te be és ren dez te saj -
tó alá leg főbb mű vét, az Institutiót (A
keresztyénvallásrendszere,1536), ame -
lyet az után éle te vé gé ig bő ví tett és ja -
ví tott. Szál lást – több más fran cia me -
ne kült di ák kal egye tem ben – az ek kor
már sze ku la ri zált és kol lé gi um má át -
ala kí tott Ágos ton-ren di ko los tor ban
ka pott. Bá ze li tar tóz ko dá sa ide jén
kö tött ba rát sá got a ne ves hu ma nis ta
tu dós sal, SimonGrynaeusszal (1493–
1541), aki től gö rög órá kat is vett. Eme
ba rá ti kap cso lat írá sos em lé ke az a sze -
mé lyes hang vé te lű elő szó, me lyet

Kál vin a Római levélhez írott kom -
men tár já nak (Arómaiakhozírtlevél
magyarázata, 1539) elő sza va ként
Gryna e us hoz cím zett. 

Új ra ván dor bo tot ra gad va – egyes
for rá sok sze rint – járt Itá li á ban (Fer -
ra ra), majd Pá ri zson és Stras bour gon
át Genf be ér ke zett. Az el ső gen fi
tar tóz ko dá sa alatt GuillaumeFarel
(1489–1565) se gí tő tár sa ként előbb
mint val lás ta nár, majd mint pré di ká -
tor mű kö dött. 

Fa rel és Kál vin 1537. ja nu ár 17-én
ter jesz tet te a vá ro si ma giszt rá tus elé
az ál ta luk ki dol go zott re form egy -
há zi sza bály za tot. Eb ben töb bek kö -
zött ja va sol ták a – már lé te ző – ja ví -
tó és fe gyel me ző ki kö zö sí tés sza bá -
lyá nak meg erő sí té sét. En nek szi go -
rú sá ga mi att azon ban a vá ro si ta nács
egy év vel ké sőbb a ber ni egy há zi úr -
va cso ra-gya kor la tot ren del te el. 

Mi vel Kál vin és Fa rel hajt ha tat la -
nok ma rad tak, és hús vét kor meg von -
ták né me lyek től az úr va cso rát, a vá -
ro si ta nács szám űz te őket a vá ros ból.
Ho vá más ho vá me ne kült vol na Kál -
vin, mint új ra Bá zel be, ahol né hány
hó nap ra is mét Gryna e us ba rát sá -
gát és ven dég sze re te tét él vez het te?

Bá zel ből MartinBucer (1491–1551)

meg hí vá sá ra Stras bourg ba ve ze tett az
út ja, ahol – a hu ge not ta me ne kül tek
kö zött vég zett lel ki pász tor ko dá sa
mel lett – to vább mé lyült teo ló gi ai lá -

tá sa. 1540-ben meg nő sült, fe le sé -
ge egy hol land szár ma zá sú két -
gyer me kes öz vegy, Idelette de
Bure lett. A még ki lenc évig élő fe -
le sé gé től több fiú gyer me ke is
szü le tett, akik azon ban még kis -
ko rú ként mind el huny tak.

Genf vá ro si ta ná csa nem fe led -
ke zett meg a né ze te it kö vet ke ze -
te sen vál la ló pré di ká tor ról. 1540-
ben kez de mé nyez ték, hogy sza -
bad ke zet biz to sít va hív ják vissza
Kál vint, aki az után 1541-től kezd -
ve éle te vé gé ig Genf ben mű kö -
dött.

Ránk ma radt mint egy két ezer
ige hir de té se és har minc kö tet nyi
exe ge ti kai mű ve hi he tet len mun -
ka bí rás ról ta nús ko dik. A má so dik
gen fi mű kö dé se alatt vált az ad -
dig még csak szár nya it bon to ga -
tó pré di ká tor és ta ní tó Eu ró pa
egyik leg meg ha tá ro zóbb szel le -

mé vé. A vá ros atyák kal és az úgy ne -
ve zett li ber ti nu sok kal foly ta tott vi tá it
(egy ház fe gyel me zés ről, pre des ti ná -
ci ó ról és eret nek ség ről – Szervét
Mihály) vé gül is győ ze lem ko ro náz -
ta, s az ál ta la kép vi selt re for má ci ót
1555-re si ke rült ke resz tül vin nie. A
Zü rich re for má to rá val, Heinrich
Bullingerrel (1504–1575) kö tött kon -
szen zus nak (1549) kö szön he tő en
Kál vin Genf je vált a re for má tu sok
köz pont já vá. A re for má ció kép vi se -
lői a 16. szá zad má so dik fe lé ben
Hol lan di á ban, Skó ci á ban, a Raj nai
Pa lo ta gróf ság ban és to váb bi né met
ter ri tó ri u mo kon po li ti kai ha ta lom -
ra is szert tet tek (pu ri ta niz mus). 

Kál vin re mény sé gét, hogy lét re jöj -
jön az egy ség a re for má ció né met
ágá val is, ja va részt a lu the rá nu sok
egy re tu da to sabb el len ál lá sa hi ú sí tot -
ta meg. Az úgy ne ve zett gnesioluthe-
ránusok 1556-tól kezd ve meg kü lön -
böz tet ték a ré gi zwingliánusokat az
újak tól, aki ket idő vel kálvinisták-
ként em le get tek.

* * *

Lu ther hez ha son ló an Kál vin gon -
dol ko dá sá nak is egye dü li for rá sa a
Bib lia, amely azon ban csak esz köz
ah hoz, hogy se gít sé gé vel el jus sunk a
Meg vál tó val, Jé zus Krisz tus sal va ló
ta lál ko zás ra. Ket tős pre des ti ná ci ós
ta na sze rint – ame lyet oly kor hely te -
le nül so rol nak Kál vin fő ta nai kö zé –
Is ten né me lye ket örök élet re, má so -
kat örök kár ho zat ra ren del. Az úr va -
cso rát Kál vin „cso dá la tos fel cse ré lés -
nek” tart ja, s töb bek kö zött ezt ta nít -
ja Institutiójában: „Ami kor [Jé zus]
fel szó lí tott ben nün ket, hogy ve gyük
[az úr va cso rát], ez zel azt jel zi, hogy
a mi enk az; ami kor ar ra szó lít fel,
hogy együk, ez zel jel zi, hogy egy lé -
nyeg gé lett ve lünk.” 

Lu ther is is mer te a fi a tal Kál vin
mű ve it, egy 1539-ben Bu cer nak írt le -
ve lé ben ezt ol vas suk: „Üd vö zöld tisz -
te let tel JohannesSturm dok tort és Jo -
han nes Cal vi nust, akik nek köny ve it
nagy él ve zet tel ol vas tam.” 

Genf re for má to rá nak év szá za do -
kon át nyú ló ha tá sa két ség te len. Ő
volt a ké sőb bi pres bi te ri-zsi na ti egy -
ház kor mány zás el mé le ti alap ja i nak
meg te rem tő je. A kál vi niz mus alap -
vo ná sai kö zé tar to zik a nem zet kö zi -
ség, a vi lá g igen lés és a sé rü lé keny ség.
Ez utób bin azt ért jük, hogy mi vel a
kál vi niz mus csu pán „min tá za ta” a
tár sa da lom sza ba don szer ve ző dő
szö ve té nek, ezért szel le mi és vi lág né -
ze ti okok mi att sok kal könnyebb fél -
re ál lí ta ni. Mi köz ben a ka to li ciz mus
és a ke le ti ke resz tyén ség mint Is ten
ál tal a tes tek és lel kek fö lé ren delt ha -
ta lom je le nik meg, ad dig a kál vi niz -
mus nem a lel kek fe lett akar ural mat
gya ko rol ni, sok kal in kább a min den
lel ket meg il le tő bol do gu lá son kí ván
fá ra doz ni. 

Kál vin so kat mon dó cí me ré ben –
a Lu ther-ró zsá hoz ha son ló an – egy
szív áll a kö zép pont ban, me lyet egy
kéz emel a ma gas ba. A hoz zá tar to -
zó fel irat így hang zik: „Szí ve met égő
ál do za tul az Úr nak aján lom.” 

Genf re for má to ra sú lyos be teg sé -
get (tu ber ku ló zist) kö ve tő en 1564.
má jus 27-én tért meg Urá hoz.

g Dr. Blázy Ár pád

Areformációmásodikgenerációjánakvezéregyénisége

b AMagyarReformátusEgyházöt
évvelezelőttimegalakulásának
évfordulójátprotestánstestvér-
egyházunknemcsaka„kálvinis-
taRómában”,Debrecenbenün-
nepeltefesztivállal.Azelmúlthét
végénBudapestenaXI.reformá-
tuszeneifesztiváltólvolthangos
–háromnaponát–aferencvá-
rosiRádayutcaéskörnyéke.

Steinbach József du nán tú li püs pök
nyi tóáhí ta tá val in dult az idén iga zán
nyá ri as han gu la tú re for má tus meg -
moz du lás, mely nek el ső nap ja is -
mét fák lyás-zsol tá ros me net tel zá rult. 

Fe renc vá ros nak a Du na-par ti Bál -
ná tól a Ba káts té ri (ka to li kus) temp -
lo mig ve ze tő sza ka szát má jus 23–25.
kö zött kéz mű ve sek árasz tot ták el. A
ha gyo má nyok nak meg fe le lő en a
temp lom fő be já ra ta előtt ren dez ték be
a sát rak kal öve zett „han gárt”, amely -
nek pó di u mán szin te reg gel től es tig
ne ves elő adók mu zsi kál tak. 

Vé gig te kint ve a fel lé pők so rán meg -
ál la pít hat juk, hogy a Ma gyar Örök ség
dí jas ala pí tó fő szer ve ző, Böszörményi
Gergely el ső sor ban a nép- és né pi es
ze nét he lyez te elő tér be, bár szá mos
ko moly ze nei prog ram – pél dá ul a Ze -
ne aka dé mia dok to ran du sza i nak és a
Kál vin té ri re for má tus temp lom kó -

ru sá nak kon cert je is – he lyet ka pott
a fesz ti vál „re perto ár jában”. 

Az Ádám Je nő-ze ne is ko lá ban re -
for má tus kó rus ta lál ko zót is tar tot tak,
de ez út tal sem csu pán pro tes táns
test vé re ink – és nem csu pán fe renc -
vá ro si ak – ren dez vé nye volt a hét vé -
gi fesz ti vál. Nagy sza bá sú kon cer tet
adott pél dá ul a Nem ze ti Mú ze um
lép cső i ről az RZF500 „már ka ne vű”
öku me ni kus fesz ti vál kó rus is…

Ke ve seb bek szá má ra volt el ér -
he tő a leg im po zán sabb ze nei
prog ram, a Mű vé sze tek Pa lo tá -
ja Bar tók Bé la Nem ze ti Hang ver -
seny ter mé ben meg tar tott Refor-
mátusénekekXIII. hang ver seny.
Itt lé pett fel a ren dez vény szim -
bó lu má nak is te kint he tő, há rom -
száz öt ven fős Kárpát-medencei
egyesítettreformátuskórus. (Ál -
dást Ste in bach Jó zsef püs pök
mon dott.) 

A pa la csin tás és ke nyér lán go sos
pul tok kö zött is sok eg zo ti ku mot
hall ha tott a vájt fü lű ér dek lő dő.
Szá mos együt tes ér ke zett ha tá ron
túl ról, és „ha tá ron tú li” dal la mo kat
szó lal ta tott meg a mold vai csán gó ze -
nét ját szó Tázló ze ne kar és a dél szláv
nép ze nét tol má cso ló, nem rég Kos -
suth-díj jal ki tün te tett Vujicsics együt -
tes is. Ma gyar te ke rő sök, tánc háza sok,
fúvó sok, vo nó sok egy aránt meg szó -
lal tak a fesz ti vá lon. A fel lé pők kö zött

volt – töb bek kö zött – a Cimbaliband,
az InvocatioMusicalis, a Makám, a
Misztrál, a Muzsikás együt tes… 

Szót ka pott né hány ne ve sebb re -
for má tus gon dol ko dó is a Ká roli
Gás pár Re for má tus Egye tem Hit -
tu do má nyi Karának dísz ter mé ben
meg ren de zett ha gyo má nyos ke rek -
asz tal-be szél ge té se ken, így Bogár
László köz gaz dász, SzigethyGábor
író, iro da lom tör té nész, va la mint
BagdyEmőke pszi cho ló gus. 

Ér de kes nek mond ha tó, hogy a szél -
ső jobb ol da li nak el köny velt Ismerős
Arcok ze ne kar is föl lé pett – fő mű sor -
idő ben – a ren dez vé nyen, de a sok fel -
vo nul ta tott ze nei kincs és hit val ló ér -
ték ta lán még a szél ső ba los né ze te ket
val lók sze mé ben sem csor bí tot ta a XI.
re for má tus ze nei fesz ti vál si ke rét. 

g E. É.
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„Is ten ne vét ma gasz tal juk, hogy imád -
sá ga in kat meg hall gat ta, és öt év vel
ez előtt al kot má nyos for má ban is ki -
mond hat tuk a Ma gyar Re for má tus
Egy ház egy sé gét. A kö zös egy ház ban
ott hont kér tünk és kí nál tunk a Kár pát-
me den cé ben, va la mint a vi lág töb bi ré -
szén élő re for má tu sok nak, fel is mer ve,
hogy bár sor sunk és tör té ne tünk el té -
rő, de mind annyi an Krisz tus hoz
tar to zunk, s ek képp össze tar to -
zunk” – így kez dő dik a Ge ne rá lis
Kon vent el nök sé ge ál tal a ma gyar
re for má tu sok egye sü lé sé nek ötö dik
év for du ló ja al kal má ból má jus 24-én
ki adott nyi lat ko zat. 

Mint ar ról an nak ide jén la punk is
bő ter je de lem ben tu dó sí tott, a re for -
má tus rész egy há zak szö vet sé gé nek
meg erő sí té sét 2009. má jus 22-én kö -
zel ti zen öt ez ren ün ne pel ték Deb re cen -
ben, a Ma gyar Re for má tus Egy ház
lét re jöt tét ki mon dó al kot má nyo zó zsi -
nat hoz kap cso ló dó há la adó ün ne pen. 

Az ötö dik év for du ló al kal má ból
ren de zett „egy ség fesz ti vá lon” is mét
ez rek kel né pe sült be a cí vis vá ros fő -
te re. A ven dég lá tó egy ház ke rü let ne -
vé ben Bölcskei Gusztáv ti szán tú li
püs pök kö szön töt te a szom ba ton
már ko ra dél előtt a Nagy temp lom elé
se reg let te ket, fel ol vas va OrbánViktor

kor mány fő és az em be ri erő for rás-
mi nisz ter, BalogZoltán re for má tus lel -
kész üd vöz le tét is.

„Mu tas suk fel, hogy van még Eu ró -
pá ban hit, mely az Is ten előtt hó dol!”
– fo gal ma zott kö szön tő jé ben KósaLa-
jos, a vá ros pol gár mes te re. Az egy ség
fél év ti ze dé re ZánFábiánSándor, a
Kár pát al jai Re for má tus Egy ház ke rü -

let püs pö ke te kin tett vissza, akik pe -
dig a rész le tek re is kí ván csi ak vol tak,
azok – ebéd után – a Deb re ce ni Re -
for má tus Kol lé gi um dísz ter mé ben
tar tott püs pö ki ke rek asz tal-be szél -
ge té sen tá jé ko zód hat tak. 

Az év for du lós ün nep ség so ro zat
úr va cso rás is ten tisz te let tel ért vé get,
me lyen Bölcs kei Gusz táv a fesz ti vál
mot tó já ul vá lasz tott zsol tár – „Legye-
nekláthatóvátetteid…” (Zsolt 90,16)
– alap ján hir det te Is ten igé jét. 

g TPK
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„(Az Úr) erőtadamegfáradtnak,ésazerőtlentnagyon
erősséteszi.Elfáradnakésellankadnakazifjak,méga
legkiválóbbakismegbotlanak.DeakikazÚrbanbíz-
nak,erejükmegújul,szárnyrakelnek,mintasasok,fut-
nak,ésnemlankadnakmeg,járnak,ésnemfáradnak
el.” (Ézs 40,29–31)

Éle tünk pa nasz ára da tá ban egyik leg több ször vissza té -
rő ke ser vünk, hogy fá rad tak va gyunk. Ha mar ki me rül -
nek tes ti-lel ki ener gi á ink. Fá raszt a köz le ke dés, a
mun ka, a má sik em ber. Sok szor fá rad tan éb re dünk, és
az ilyen-olyan élén kí tősze rek ha tá sa is ha mar el mú lik. 

A meg fá ra dás je lei mu tat koz nak a hit te rü le tén is.
Lel ki éle tünk nek sincs len dü le te, ma gá val sod ró ere -
je. Lo bo gó lán go lás he lyett in kább iz zó zsa rát nok. Ma -
ga san szár nya ló lel ke se dés he lyett csak szür ke meg szo -
kott ság.

Menny be me ne tel ün ne pe Jé zus ha ta lom át vé te lé nek
em lék nap ja. Ami kor Jé zus utol já ra volt együtt ta nít vá -
nya i val, ezt mond ta: „Nekemadatottmindenhatalom
mennyenésföldön.” (Mt 28,16) Ő, aki szol gai for mát vett
fel, aki hoz zánk ha son ló vá lett, aki ma gán hor doz ta

nem csak Pi lá tus bi lin csét, de em be ri sor sunk min den
meg kö tö zött sé gét, vég re ki lép a szol gai for má ból. Ő az
Úr, min den ha ta lom és erő egyet len bir to ko sa. 

Mer jük lát ni Jé zus ban erős Urun kat! Jé zus ma is részt
oszt ere jé ből az erőt le nek nek. Min den is ten tisz te let
ilyen erő ki osz tás. Há nyan áll ná nak sor ba a temp lo mok
előtt, ha hí re men ne: itt erőt le het kap ni? Még pe dig nem
pén zért, ha nem in gyen: erőt az élet hez!
JosephSchaitberger, a so kat szen ve dett salz bur gi pré -

di ká tor zsol tá rá ban ezt mond ja: „Nem bí rom már… /
Ed dig bé kén vi sel tem, / most le ros kaszt ke resz tem. /
Rab ság ba zár. / El hagy min den re mé nyem, / s az Is ten
is egé szen, / lel kem hi á ba vár. / Nem bí rom már.”

S az tán még is így biz tat ja ma gát: „De bí rod még…
/ Is ten nel győz tes le hetsz, / s ha le ros kaszt a ke reszt,
/ az nem a vég. / Bá na tot öröm kö vet. / Ne félj, ha Is -
ten ve led. / De rül új ra az ég, / és bí rod még.”

Bíz zál a menny be ment Úr ban, hogy erőt kapsz tő -
le! Erőt, hogy sze ret ni tudj, ahol gyű löl nek, hogy bé -
kes sé get te remts, ahol szét hú zás és harc van. Jé zus erőt
ad ere jé ből az erőt len nek.

g M. M.
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JézusKrisztusmondja:„Hafelemel-
tetema földről,magamhozvonzok
mindeneket” (Jn 12,32)

Hús vét ün ne pe után a 6. hé ten az Út-
mutató reg ge li s he ti igé i ben a föl dön
szol gá ló gyü le ke zet né pét lát hat juk
pün kösd böjt jé ben, amint Is ten hez
ki ált: Exaudi!–„Halldmeg,Uram,hívóhangomat!Könyörüljrajtam,hall-
gassmeg!” (Zsolt 27,7) Is te nünk meg hall gat ja erőt len né pe ki ál tá sát: „Az Úr
gaz da gon meg áld min den kit, aki őt se gít sé gül hív ja.” (Róm 10,12; LK) Mi is
kér jük: „Küldd el Szent lel ke det, úgy élet tá mad, és újít sad meg a föld nek szí -
nét!” (GyLK 743) Urunk ezt meg ígé ri, s a ró la szó ló ta nús ko dás ra hív ja min -
den ko ri (!) kö ve tő it: „AmikoreljönaPártfogó,akiténküldöknektekazAtyá-
tól,azigazságLelke,akiazAtyátólszármazik,azteszmajdbizonyságotén-
rólam;detiisbizonyságottesztek…” (Jn 15,26–27) Urunk e he ti igénk ben jel -
zett ket tős (ke reszt re, majd menny be tör tént) fel emel te té sét kö ve tő en „erőt
kaptok,amikoreljönhozzátokaSzentlélek,éstanúimlesztek” (Ap Csel 1,8).
Ez a föl dön szol gá ló gyü le ke ze ti ta gok kül de té se, mi u tán meg is mer ték Is ten
Krisz tus ban va ló sze re te tét „azőLelkeáltal;hogyaKrisztuslakjékszívetek-
benahitáltal…ésígy…teljességrejussatokazIstenmindentátfogóteljes-
ségéig.” (Ef 3,16–17.19) „Mert mi kor a ke resz tyén meg is mer te Krisz tust mint
Urát és Meg vál tó ját, di csek vés sel tesz e kin csé ről min den ki előtt hit val lást.”
(Luther) Ez Is ten ígé re te fog ság ba ju tott vá lasz tott né pé nek: „Éshahazaér-
keznek…Egyszívetadokmajdnekik,ésújlelketadokbeléjük…,hogyrendel-
kezéseimszerintéljenek…” (Ez 11,18–20) Ám a nagy meg pró bál ta tás el ér ke -
ző ide je Jé zus kö ve tői szá má ra is „alkalomlesz…atanúságtételre.(…)énadok
nektekszájatésbölcsességet,amelyneknemtudellenállnivagyellenemon-
daniegyetlenellenfeleteksem” – ígé ri. (Lk 21,13.15) „Mithasználugyanisaz
embernek,haazegészvilágotmegnyeri,deéleteveszendőbemegy?” (Mk 8,36;
RÚF) S min ket is bi zony ság té tel re bá to rít: „…havalakivallástteszrólamaz
emberekelőtt,azEmberfiaisvallástteszarrólazIstenangyalaielőtt.(…)
neaggódjatokamiatt…:mitmondjatok,mertaSzentlélekabbanazórában
megtanítmajdtiteketarra,amitmondanotokkell.” (Lk 12,8.11–12) Pün kösd
előtt így vá lasz tot ták meg Jú dás he lyé re Jé zus fel tá ma dá sá nak ti zen ket te dik
ta nú ját: két je löl tet ál lí tot tak, imád koz tak, és Is ten dön té sét kér ték. „Ekkor
sorsotvetettekrájuk:asorsMátyásraesett,ésatizenegyapostolközésorol-
tákőt.” (Ap Csel 1,26) A ke resz ten Jé zus így gon dos ko dott any ja sor sá ról, Má -
ri át a sze re tett ta nít vány ra, Já nos ra bíz va: „Ésettőlazórátólfogvaotthoná-
bafogadtaőtazatanítvány.” (Jn 19,27) Az egy ház meg szü le té se előt ti na -
pon a lá to más ban a szín arany lám pa tar tó a min den ség Urát, a két olaj fa a
temp lom épí tő Ze rub bá belt s Jó sua fő pa pot je len ti. Ma is így épül Krisz tus
gyü le ke ze té nek lel ki temp lo ma (lásd Jn 4,24): „Nemhatalommalésnemerő-
szakkal,hanemazénlelkemmel!–mondjaaSeregekUra.” (Zak 4,6) „S élő
kö vek ből épít már / Temp lo mot itt a Szent lé lek. (…) / Je len van Jé zus kö -
zöt tük.” (EÉ 288,4) Kér jük: Veni,SancteSpiritus! – „Jö vel, Szent lé lek Úr is -
ten!” (EÉ 229,1) 

g Ga rai And rás

HETI ÚTRAVALÓ

e xa u di va Sár nap já r a

Imádkozóembervagy?
„Halldmeg,Uram,hívóhangomat!”(Zsolt 27,7)
Az imád ság gal kap cso lat ban fon tos len ne idéz ni a Bib lia imád ság ra biz -
ta tó igé it, az egy ház tör té ne lem ide vá gó em lé ke it is. Emel lett őszin tén
szem be kel le ne néz ni az zal a kri ti ká val, amely fö lös le ges nek íté li az imád -
ság gya kor la tát. Jó len ne gya kor la ti kér dé sek ben is meg ol dást ke res ni.
Az imád ság azon ban nem „té ma”, amely ről be szél ni kell – ha nem
„aján dék”, amely há lá ra in dít; drá ga „kincs”, ame lyet nem sza bad el té ko -
zol ni; „le he tő ség”, amellyel él ni le het; nem „fel adat”, amely tel je sí tés re vár,
hanem em ber vol tunk egyik bol do gí tó „ki vált sá ga”.

Éle tünk nek sok ba ja, nyo mo rú sá ga, erőt len sé ge ép pen ab ból adó dik,
hogy ke vés az imád ko zó em ber, aki a bel ső szo ba csend jé ben úgy be szél
Is ten nel, ahogy em ber szo kott a ba rát já val. Ami kor gyá szo ló test vé re -
ink te me té si be je len té sek al kal má val sok jót mon da nak el ve szí tett sze -
ret tük ről, na gyon rit kán hal la ni könnyes val lo má suk ban, hogy „imád -
ko zó em ber volt”. 

A lel ki egész ség ér de ké ben is fon tos, hogy tar tós és meg bíz ha tó kap -
cso la ta ink le gye nek. Saj nos az em be ri kö tő dé sek nek a sza kí tó szi lárd sá -
ga na gyon ki csi. A kap cso la tok bi zony ta lan sá ga sok fé le baj nak-be teg ség -
nek oko zó ja. 

Az imád ság az Is ten hez tar to zás gyó gyí tó bi zo nyos sá gá val és él mé nyé -
vel aján dé koz meg. Er re a kö tő dés re van iga zán szük sé günk: nem va gyok
ki szol gál ta tott, ma gá nyos, van Is te nem, aki hez tar to zom, aki ma gá é nak
tud. Nem ma gam ban be szé lek, nem a sem mi be ki ál tok. Hoz zá szó lok, aki
öröm mel hall gat ja sza vam. Nem sza kít fél be, nem fi gyel más ra. Nem un -
ja, ha hossza dal mas va gyok, de egy szó ból is ért, ha nincs több re erőm. 

Jé zus az imád ság nak er re a bel ső kö tő dé sé re ta ní tott, ar ra bá to rí tott,
hogy Atyánk nak szó lít suk Is tent, aki sze re te té vel meg tart élet ben – és
ha lál ban is.

g Ma do csai Mik lós

Mennybemenetelünnepe

„ALélekgyümölcsepedig: szeretet,
öröm,békesség,türelem,szívesség,jó-
ság,hűség,szelídség,önmegtartózta-
tás.”(Gal 5,22–23a)

A föld be ve tett ma got nem sza bad
szün te len ki áso gat ni, hogy fej lő dik-e
már. Azért, hogy a fa gyü möl csöt te -
rem jen, szin tén nem kell ten ni sem -
mit. Az ma gá tól hoz ter mést. A fa lé -
té nek kö vet kez mé nye az, hogy gyü -
möl csöt te rem. 

A hí vő élet jó kö vet kez mé nye i vel
is így van. Nem azért kell küz de nünk,
hogy gyü möl cse le gyen az éle tünk -
nek. Ez na gyon igye ke zet ízű len ne.
Egy sze rű en a Lé lek re van szük sé -
günk, ezt kell kér nünk Is ten től. S a
Lé lek nek majd meg te rem a gyü möl -
cse. Ha az ap róbb dol go kat is meg -
ad ja Is ten, „mennyivelinkábbádati
mennyeiAtyátokSzentlelketazoknak,
akik tőle kérik” (Lk 11,13; Ká ro li-
ford.).

Is ten Lel ké re van te hát elő ször is
szük sé günk. Kü lön ben „lel ket len”,
szá raz lesz az éle tünk, üre sen cseng
a sza vunk, és szo rí tás lesz az öle lé -
sünk. For má lis lesz, amit te szünk, és

hi tel te len a hi tünk. De ha ben ne
van az Úr, min den más sá lesz. Olyan
ez, mint a kesz tyű: ma gá ban üres és
élet te len. De ha be le dug juk a ke zün -
ket, mo zog ni tud, fog ni tu dunk ve -
le, és sok min den re hasz nál hat juk. 

Kér ted-e már, hogy köl töz zék szí -
ved be, tölt sön be az Úr Lel ke? Ak kor
erőt kapsz, al kal mas le szel a szol gá -
lat ra, és re zo nál ni fog szí ved sze re -
te té re az, aki hez nem hogy Is ten ne -
vé ben, de az Úr ral a szí ved ben kö ze -
lí tesz.

És itt jön a foly ta tás, a kö vet kez -
mény, a gyü mölcs. Fi gyeld meg: a
Galata-levél 5. ré sze elő ször a test
cse le ke de te i ről be szél, és fel so rol ja
azo kat (ame lyek ne ga tív tu laj don sá -
gok), majd utá na kö vet ke zik a Lé lek
gyü möl cse. Mi lyen ér de kes, hogy
egyes szám ban sze re pel: a Lé lek
gyü möl cse. Mi ért? Mit je lent het ez?
Hi szen fel so ro lás ról van szó! 

Úgy le het ne ér zé kel tet ni, hogy
olya nok ezek a „gyü möl csök”, mint
egy sző lő fürt sze mei. Kü lön van -
nak, de még is együtt. Min den fürt
ma gá ban hor doz za a jö vőt és a tel jes -
sé get. Min den sző lő szem ben ben ne

van, de csak ki csi ben, kez det le ges for -
má ban. A sző lő tő „ma gá tól” te rem -
ni kezd, ki sebb vagy na gyobb gyü -
möl csö ket hoz. 

A sző lő sze mek a kü lön bö ző is te -
ni adott sá ga in kat je len tik. Nem egy -
ol da lú, szak bar bár vagy sznob ke resz -
tyé nek kell, hogy le gyünk. Több fé le
kin csünk azt je len ti, hogy több té ren
is se gí te ni tu dok, és ál dás le he tek.
Pél dá ul a bé kes ség nem zár ja ki,
hogy az örö möt is meg te rem jem, sőt
szin te szük ség sze rű en kö vet ke zik
be lő le.

Az után ar ra is gon dol junk igénk
alap ján, hogy kü lön bö ző szá mú, kü -
lön bö ző fé le sze mek van nak a für tö -
kön. Sok ké pes ség gel, jó tu laj don ság -
gal, ta len tum mal. Nem kell el ke se -
red ned, hogy ke vés az adott sá god, de
még is azon légy, hogy mi nél több
„szem” le gyen azon a für tön, aki te
vagy. Tel jes nem lesz a fürt, de egy -
re több és éret tebb szem le het raj ta.
Ha ko mo lyan ve szed és be fo ga dod az
igét, az for mál ni fog ja az éle te det. És
egy re in kább ki áb rá zo ló dik raj tad a
Krisz tus (Gal 4,19).

g Széll Bul csú 

Ahónapigéje

a 2014. évi misszi ói pá lyá zat nyer te sei
A pá lyá zók össze sen 7 087 000 Ft-ot igé nyel tek. A szét oszt ha tó összeg
3 200 000 Ft volt.

Ág fal va 30 000 Ft; Al ber tirsa-Irsa 30 000 Ft; Amb róz fal va 30 000 Ft;
Apos tag 20 000 Ft; Bács-Kis kun Egy ház me gye 40 000 Ft; Ba kony szent -
lász ló 20 000 Ft; Ba kony ta má si 20 000 Ft; Bá tony te re nye 30 000 Ft; Bé -
nye 30 000 Ft; Be zi–Ene se 40 000 Ft; Bo kod 30 000 Ft; Bőny 15 000 Ft;
Bu da örs 70 000 Ft; Bp.-An gyal föld 20 000 Ft; Bp.-Bu da hegy vi dék 40 000
Ft; Bp.-Bu da vár 40 000 Ft; Bp.-Cin ko ta 30 000 Ft; Bp.-Csil lag hegy 30 000
Ft; Bp.-Fa sor 35 000 Ft; Bp.-Ke len föld 30 000 Ft; Bp.-Pest er zsé bet 50 000
Ft; Bp.-Rá kos ke reszt úr 30 000 Ft; Bük 30 000 Ft; Csor vás 30 000 Ft; Csö -
mör 30 000 Ft; Du na új vá ros 20 000 Ft; Er dő ker tes 40 000 Ft; Esz ter -
gom 20 000 Ft; Fan csal 40 000 Ft; Fej ér-Ko má ro mi Egy ház me gye 30 000
Ft; Fel ső pe tény 30 000 Ft; Ge ren dás 30 000 Ft; Győr 30 000 Ft; Győr-
Mo so ni Egy ház me gye 30 000 Ft; Gy őrs ág 30 000 Ft; Győr új ba rát 30 000
Ft; Har ka 30 000 Ft; Ka pos vár 40 000 Ft; Ke me nes hő gyész 40 000 Ft;
Ke me nes ma ga si 40 000 Ft; Ke me nes mi hály fa 30 000 Ft; Két bo dony
40 000 Ft; Kis apos tag 40 000 Ft; Kon do ros 40 000 Ft; Köl cse 40 000
Ft; Luc fal va 50 000 Ft; Mag lód 50 Ft; Mencs hely 30 000 Ft; Men de 30 000
Ft; Mis kolc 50 000 Ft; Mó ric hi da 50 000 Ft; Nagy bör zsöny 50 000 Ft;
Nagy cser kesz 60 000 Ft; Nyír egy há za 60 000 Ft; Nyír te lek 60 000 Ft;
Nyu gat-Bé ké si Egy ház me gye 80 000 Ft; Őri ma gya rósd 50 000 Ft; Ős -
agárd 30 000 Ft; Pá pa 30 000 Ft; Pécs 40 000 Ft; Pi lis csa ba 60 000 Ft;
Pusz ta föld vár 50 000 Ft; Sám son há za 40 000 Ft; Sár bo gárd 50 000 Ft;
Sár szent lő rinc 30 000 Ft; Sár vár 30 000 Ft; Si ká tor 30 000 Ft; Sop ron
20 000 Ft; Sop ron bán fal va 30 000 Ft; Sop ro ni Egy ház me gye 30 000 Ft;
Súr 50 000 Ft; Sza kony 30 000 Ft; Szé kes fe hér vár 30 000 Ft; Szen te tor -
nya 30 000 Ft; Szent gott hárd 20 000 Ft; Szol nok 30 000 Ft; Szom bat -
hely 30 000 Ft; Ta ta bá nya 30 000 Ft; Te lek ge ren dás 30 000 Ft; Tényő
30 000 Ft; Tés 50 000 Ft; Tót kom lós 40 000 Ft; Vác 30 000 Ft; Va dos -
fa 20 000 Ft; Veszp rém 30 000 Ft; Veszp ré mi Egy ház me gye 30 000 Ft;
Vö nöck 30 000 Ft; Za la ist vánd 20 000 Ft.

egye dül ál ló 
szü lők és gyer me ke ik

kon fe ren ci á ja 
A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház Or szá gos Iro dá já nak Női
Misszi ói Szol gá la ta jú li us 27. és
au gusz tus 2. kö zött ren de zi az
egye dül ál ló szü lők és gyer me ke -
ik kon fe ren ci á ját Rév fü lö pön, a
Nap su gár üdü lő ben. Ér dek lőd ni
a kö vet ke ző el ér he tő sé ge ken le -
het, il let ve a je lent ke zé se ket is ide
kér jük el jut tat ni jú ni us 20-ig:
MEE Női Misszió, 1085 Bu da pest,
Ül lői út 24. Tel.: 20/824-2791; 
e-mail: mar ta.pin ter@lu the ran.hu

H i r d e t é s e K

tan év zá ró is ten tisz te let 
az evan gé li kus 

Hit tu do má nyi egye te men
Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye tem jú ni us 13-án, pén te ken
14.30-kor tart ja tan év zá ró is ten -
tisz te le tét és ün ne pi ülé sét a bu -
da pest-zug lói evan gé li kus temp -
lom ban (XIV. ker., Lő csei út 32.).
Az is ten tisz te let ige hir de tői szol -
gá la tát BéresTamás pro fesszor
vég zi. Ün ne pünk re sze re tet tel
meg hív juk.

Dr. Sza bó La jos rektor

finn kó rus és ige hir de tő a mis kol ci gyü le ke zet ben
A mis kol ci gyü le ke zet ben jú ni us 7-én 17 órá tól test vér-gyü le ke ze ti és test -
vér vá ro si kap cso la tok ke re té ben hang ver senyt ad a TampereChamber
ChoirCantionale. Jú ni us 8-án, va sár nap 11 óra kor igét hir det OlliHal-
likainen tam pe rei es pe res.
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A múlt év ez red ben vol tam
kis is ko lás. A kis vá ros ban, ahol
fel nőt tem, a pe da gó gus nap
al kal má ból vi rág gal (volt) szo -
kás fel dí szí te ni a ta ná rok ott -
ho ná nak ka pu ját. Mi vel a
szom szé dunk ban la kó „nén je”
– apai nagy ma mám test vér hú -
ga – kis ka ma szo kat okí tott
bio ló gi á ra, föld rajz ra, ké mi á -
ra, jú ni us el ső va sár nap ján az
ő ke rí té se is min dig ka zal nyi
tö rök szeg fű től, pün kös di ró -
zsá tól il la to zott.

Hogy szü lő he lye men vagy
má sutt van nak-e még kö ve tői
en nek a ha gyo mány nak, nem
tu dom. Ab ban azon ban biz tos
va gyok, hogy ha most még
nem fel tét le nül vagy tok is tisz -
tá ban az zal, me lyik ta ná ro tok -
nak mit kö szön het tek, előbb-
utóbb ti is meg tud tok majd
ne vez ni egy-két olyan pe da gó -
gust, aki pél dá já val, szem lé le -
té vel, em ber sé gé vel nyo mot
ha gyott a sze mé lyi sé ge te ken.

A sa ját lis tá mon sze rep lők
kö zül most csak egy em bert
em lí tek meg. Gim ná zi u mi
föld rajz ta ná rom egy szer re volt
szi go rú, de kö vet ke ze tes, és
olyan em ber, aki nem volt
rest vicc me sé lés sel, ka ri ka tú -
ra raj zo lás sal ol da ni a tan óra
ko moly sá gát. Ta nít vá nyai sor -

ra nyer ték a kü lön fé le ta nul -
má nyi ver se nye ket, és „kö -
zös ség szer ve zés ben” is – hogy
ez zel a ma nap ság so kat em le -
ge tett kom pe ten cia meg ne ve -
zés sel él jek – je les ke dett. Le -
gen dás tá bo ro kat ve ze tett, és
sok-sok em bert „fer tő zött
meg” a ter mé szet já rás sze re -
te té vel.

Mi ért pont őt em lí tem eze -
ken a ha sá bo kon? Mert eb ben
az Osztozóban – már a va ká -
ci ó ra ké szül ve – egy ter mé -
szet já rás hoz kap cso ló dó kö te -
tet és egy tár sas já té kot aján lok
a fi gyel me tek be.

A Magyarország legszebb
túraútvonalai – Túrázók
nagykönyve cí mű ki ad vány
(szer kesz tet te Nagy Balázs,
To tem Plusz Ki adó) még
2010-ben je lent meg. Ahogy
is mer te tő je fo gal maz: „…a ha -
zai táj szép sé ge i re kí ván csi
tú rá zók nak szá mos él ményt
tar to gat nak hegy sé ge ink. A
cél most már nem csu pán
más fél mil lió lé pés meg té te le
Ma gyar or szá gon, ha nem az
iga zi eg zo ti ku mok, a va ló ban
pá rat lan he gyi te re pek meg ta -
lá lá sa. Akár szer ve zett tú rán
ve szünk részt, akár sa ját ma -
gunk ter vez zük meg az út vo -
na lat, szá mos ka lan dos, gyö -

nyö rű út vár ránk ha zánk -
ban. E könyv hasz nos út mu ta -
tót nyújt ah hoz, hogy ma -
gunk vá lasszuk ki a ne künk,
csa lá dunk nak, ba rá ta ink nak
leg in kább meg fe le lő tú rát, fel -
ké szül jünk a vár ha tó ese mé -
nyek re, ve szé lyek re és le he tő -
sé gek re. A ha zánk 17 hegy vi -
dé két be mu ta tó tú ra út vo na lak
össze ál lí tá sá val az volt a cé -
lunk, hogy ezek se gít sé gé vel
min den ki a leg át fo góbb ké pet
kap ja a be járt vo nu lat ról.”

Ugyan csak a To tem Plusz
Ki adó je len tet te meg ta valy a
Szeretlek, Magyarország! –
Országjárókönyvéstársasjá-
tékot, amely „ar ra vál lal ko -
zik, hogy a ter mé szet sze re tő,
or szág já ró em bert le ül tes se
egy pi cit, szó ra koz tas sa, mind -
emel lett meg is mer tes se ve le a
ma gyar or szá gi tú rá zás szép sé -
ge it. Já té kunk az ön fe ledt szó -
ra ko zás mel lett a ben ne lé vő
ki ad vány se gít sé gé vel meg is -
mer te ti Önök kel Ma gyar or -
szág há rom tú ra út vo na lát, ez -
zel is meg hoz va a ked vet egy
szép és kel le mes csa lá di ki rán -
du lás hoz.”

Mert majd el fe lej tet tem: a
ta nár úr ját sza ni is na gyon
sze ret…

g Ju dit

oSz to zó

Bakancsotfel!

Azoldaltszerkesztette: Vitális Judit

Nem tu dom, ki hogy van ve le, de ami kor az em -
ber re rá tör a nyá ri szü net, haj la mos – már csak
ön ma gá nak is – fo gad koz ni, mi min dent is fog
csi nál ni a rá sza ka dó te mér dek sza bad idő vel.
Ilyen kor a sok egyéb mel lett (ren det ra kok az
író asz ta lo mon, ki se lej te zem a fe les le ges sé vált
ru há i mat, rend sze re sen ügy kö döm a kert ben,
és így to vább) elő ke rül nek a tan év so rán – idő
hí ján – mel lő zött, sa ját szó ra ko zás ra szol gá ló
köny vek vagy ta lán csak a cí mek, mi min dent
kel le ne el ol vas ni.

Mit ol vas egy ke resz tény fi a tal ma? Sem mit?
(Már hal lom a vá laszt.) Nem hi szem. Hi szen
az in ter ne ten se csak ze nét hall gat és ját szik,
ha nem a be tűk kel is bir kó zik a fi a tal ság. Két -
ség te le nül kel le me sebb azon ban nyá ron egy jég -
hi deg li mo ná dé val és egy jó kis könyv vel el nyúl -
ni a na po zó ágyon, fél ár nyék ban; az se baj, ha
köz ben fúj do gál a lágy szel lő…

Per sze kö te le ző jel leg gel be le vág ni va la mi -
be nem ak ko ra ka land, mint „csak úgy”. Még -
is áll jon itt kedv csi ná ló ul né hány könyv, amely -
be ér de mes idén nyá ron be le kós tol ni, és ga ran -
tál tan nem tud ja majd le ten ni az em ber fia-lá -
nya. Csak ha el ol vas ta, ak kor pe dig már meg
is kap ta az ak tu á lis ada got sze re tet ből, ki tar tás -
ból, em ber ség ből – hi szen min den jó könyv ezt
cé loz za meg.
AnselmGrün (ma gam ban csak Zöld bá csi -

nak hí vom) nagy ked ven cem. A kö zel het ven -
éves né met ben cés szer ze tes mint egy két száz
könyv szer ző je. (Kö zel a ne gye dét for dí tot ták
már ma gyar ra.) Azéletművészetkönyve olyan
rö vid, egy-két per ces kis írá so kat kö zöl, me lyek -
kel gya kor la ti as mó don, nem ke vés hu mor ral
fű sze rez ve ka punk vá la szo kat na pon ként elő -
ál ló élet hely ze te ink re. A he lyes egyen súly ról,
az ön ma gunk kal szem ben ta nú sí tott el fo ga dás -
ról és sok más fon tos ön is me re ti kér dés ről ol -
vas ha tunk ben ne.

Ha a ha zai pa let tá ról kell vá lasz ta ni, biz to -
san LackfiJános jut eszem be elő ször. Bár mit
kéz be le het ven ni tő le: gye rek ver se ket, me sé -
ket, fel nőtt ver se ket, no vel lá kat. Hang ja sok -
szor pi masz, de ked ves. Mint ahogy azt egy öt -
gye re kes édes apa és a lá za dó ka masz „ke ve -
ré ké től” már meg szok hat tuk… Ér de mes be -

le hall gat ni a LovasiAndrás ál tal meg ze né sí -
tett ver se i be is. Az egyik nagy ked ven cem
most az aláb bi, az AndrejRubljovbeszél cí met
vi se lő: 

„Az zal di csek szem, hogy jó ban va gyok / az
égi ek kel, he ti több ször / el já rok hoz zá juk, ki -
ta ka rí tom / pit va ru kat. / Nagy zajt csa pok a
sep rű vel-la pát tal, / fúj ta tok, kos la tok fel-
alá. / Ér de kes, még so sem si ke rült / több koszt
össze szed nem, / mint amit lá ba mon vit tem
be oda.”

Ezek kel a so rok kal kí vá nok min den ked ves
Pa lack pos ta-cím zett nek kel le mes, épí tő, gaz -
da gí tó és szó ra koz ta tó ol va sást a nyár ra!

g Bog dá nyi Má ria

pa l ac k p oS ta

Nyári„kötelező”olvasmányok

név jegy: 
Bog dá nyi má ria
Csa lád ban élek, fi zi kus-in -
for ma ti kus fér jem mel és
négy is ko lás gyer me künk -
kel (Veronika,Rózsa,Bo-
róka és Márton), a Győr -

höz kö ze li So ko ró pát kán. 
Im már há rom éve a győ ri egye te mis ták

kö ré ben vég zek lel ké szi szol gá la tot. A
Szé che nyi-egye te men és a Nyu gat-ma -
gyar or szá gi Egye tem Apá czai Cse re Já nos
Ka rán össze sen mint egy ti zen két ezer
nap pa li ta go za tos hall ga tó ta nul, kö zé jük
kül det tem, és pró bá lom ezt a csep pet
sem min den na pi lel ké szi hi va tást kö zöt -
tük-ve lük meg él ni. Az ér dek lő dő ket, ke -
re ső ket fi a ta lok is ten tisz te le tén (FIT),
kedd es ti ba rá ti be szél ge té se ken (ke bab),
elő adá so kon, kon cer te ken, vá laszt ha tó
kur zu so kon lá tom sze re tet tel. 

Hob bi ként vég zett élet mód-ta nács adó -
ként és nor dic wal king ok ta tó ként, egy re
töb bet ta pasz talt bio ker tész ként val lom és
pró bá lom a test és lé lek egy sé gét és egész -
sé gét fi gye lem be vé ve él ni és vé gez ni a rám
bí zot tak – csa lá dom és gyü le ke ze tem –
szol gá la tát.

–Hogyanértékeled,az,hogy
Békésmegyeivagy, segítettea
pályádat,tehetségedkibontako-
zását,vagyinkábbvisszahúzta?

– Azt lá tom, hogy Bé kés
me gyé ből ke ve sen jut nak el
or szá gos hír né vig. A ver seny
alatt vé gig úgy érez tem, hogy az
egész me gye össze fo gott ér tem,
szur kolt és tá mo ga tott. Na -
gyon jó ér zés volt vá ro sok ve -
ze tő i től, szer ve ze tek től, em -
be rek től olyan vissza jel zé se -
ket kap ni, hogy jó, amit csi ná -
lok, és mi lyen büsz kék, hogy én
is Bé kés me gyei va gyok. Kis vá -
ros ból jö vök, ahol könnyen
ki de rül az em ber ről, ha van va -
la mi rossz vagy tit kol ni va ló a
múlt já ban. Ilyen ná lam nem
volt, ezért úgy ér zem, se a csa -
lá dom ra, se a kis vá ro som ra,
Bé kés re nem hoz tam szé gyent.
–Mindentösszevetvemeg-

értevégigcsinálniaversenyt?
– Meg ér te ne vez ni a ver -

seny be, na gyon so kat kap tam.
Na gyon jó em ber is me rő let -
tem. Ha mar meg kel lett lát -
nom, hogy ki az, aki csak
azért van mel let tem, mert is -
mert let tem, és ki az, aki va ló -
ban mel let tem áll, és tá mo gat -
ni akar. A hír név… Nem is tu -
dom, mi kor tu da to sult ben -
nem, hogy „hí res ség” let tem.
Olyan ke ve set vol tam em be -
rek kö zött az X-Faktor he te i -
ben, hogy nem is mer tem fel a
mély sé gét, hogy mennyi re
köz ked vel tek va gyunk. Új sá -
got, té vét idő hi á nyá ban ma is
csak rit kán kö ve tek. A vil la -
mo son, met rón so kan meg is -
mer nek, össze súg nak mö göt -
tem, ki hal lom a tö meg ben is a
ne ve met. Oda for du lok, mo -
soly gok. Jó ér zés. Há la Is ten -
nek, nem sok ne ga tív kri ti ka
vagy bán tás ért.
–Bátranmegvallodahite-

detinterjúkban,közönségtalál-
kozókon.Egyízbenarrólírta
Békés megyei napilap, hogy
arról nyilatkoztál, a verseny
idején történt autóbaleseted
arra figyelmeztetett,neszálljel
ésneistentelenedjelasikerek
miatt.Hogytudodösszeegyez-
tetnimindennapisűrűéletedet
ahitgyakorlással?

– Ne kem min dig fon tos
volt a hit. Kis ko rom ban a
nagy szü le im mel él tem. Min -
den va sár nap temp lom ba
men tünk, ez ter mé sze tes volt
a csa lá dom ban. Ké sőbb a szü -
le im mel is lá to gat tuk az is ten -
tisz te le te ket. Gye rek  ko rom -
ban lát tam egy ama tőr szín da -
ra bot, amelyben pár ba rá tom
is ját szott. Amennykapujaés
a pokol lángjai volt a cí me.
Na gyon szín vo na las elő adás
volt, a bé ké si ke resz tény gyü -
le ke ze tek össze fo gá sá ból szü -
le tett meg. Em lék szem, hogy

kis gye rek ként mennyi re szo -
rong tam utá na. Ak kor fo gal -
maz tam meg ma gam nak,
hogy én nem sze ret nék a po -
kol ra ke rül ni. Va la hol ott in -
dult el va la mi ben nem. 

Min den na pos, hogy gon do -
lok Is ten re. Min den es te meg -
fo gal ma zom, mi min de nért
le he tek há lás. Mos ta ná ban
sok min den van az éle tem ben,
ami há lá ra ad okot. Na gyon
ma gá nyos szak ma a mi énk, és
ha úgy ér zem, hogy egy ma -
gam ál lok a szín pad ra, ak kor
is tu dom, hogy Va la ki min dig
mel let tem van.
–Magányosanélhetnéda

hitéletedetis.Nemfélsz,hogy
akeresztényhitedmegvallása
elszakítvalamitől?Mondjuk,
elfordítjaabulvármédiafigyel-
métrólad.

– Sen kit sem asze rint íté lek
meg, amit mon da nak ró la, ha -
nem ahogy meg is me rem. Sze -
ret ném, hogy en gem se ami att
ked vel je nek, vagy ne ked vel je -
nek, mert, mond juk, a re for -
má tus egy ház tag ja va gyok,
vagy mert bi zo nyos sport ága -
kat űzök, vagy má sért, ha nem
ma gam mi att. Sze ret nék örö -
met sze rez ni a da la im mal
azok nak, akik er re nyi tot tak. 
–Van-ekedvencigéd,bib-

liai történeted, amely eddigi
életedbenalegtöbbetadta?

– Az a ked venc bib li ai tör -
té ne tem, ami kor Áb ra hám Is -
ten ké ré sé re fel akar ja ál doz -
ni fi át, Izsá kot. Annyi ra hű Is -
ten hez, hogy fel ál doz ná el ső -
szü lött fi át, de az utol só pil la -
nat ban az Úr el kül di az ál do -
za ti ál la tot… Azért ez a ked -
ven cem, mert ez az iga zi hit és
sze re tet Is ten iránt. Ha az éle -
tem is múl na raj ta, ak kor sem
ta gad nám meg Is tent. Nem
tud nám ki mon da ni.
–Sokakatmegbotránkoztat

ezatörténet…
– Sze rin tem ez egy pró ba -

té tel volt, az Úr pró bá ra tet te
Áb ra há mot, mert lát ta, hogy
azon ke ve sek egyi ke, akik ezt
az ál do za tot is ké pe sek len né -
nek meg hoz ni. A tör té ne tet a
mai kor ra is ér tel mez het jük.
Te szem fel, va la ki nek olyan
mun ká ja van, amely anya gi
biz ton sá got ad, de nem jut
idő mi at ta a csa lád já ra. Ezért
fel mond ja az ál lá sát, és a bi -

zony ta lant vá laszt ja, ha ez
men ti meg a szü lő ket a vá lás -
tól vagy a szü lő-gyer mek kap -
cso la tot. Ar ra fi gyel mez tet ez
a bib li ai tör té net, hogy a szí -
vünk re hall gas sunk, és az em -
be ri jó ság emel ked jen fe lül, ne
az anya gi ak vagy az ér de kek…
–Abékéscsabaievangélikus

gimnáziumbantöltöttélelöt
évet.Milyen emlékeket őrzöl
róla?

– Az jut eszem be, hogy so -
ha nem kel tem úgy fel, hogy
jaj, már megint is ko lá ba kell
men nem, ki vé ve a ma te ma ti -
ka-té ma zá rók nap ja it. Meg ha -
tá ro zó volt éle tem ben az evan -
gé li kus gim ná zi um, sze ret -
tem oda jár ni. A ta ná rok nem -
csak ta ní tot tak, ha nem ne -
vel tek is. Sa já tos han gu la ta
volt. Sok olyan di á kot is mer -
tem, aki nagy csa lád ból jött,
akár négy-öt test vér járt egy
idő ben a kü lön fé le év fo lya -
mok ra a nyolc osz tá lyos gim -
ná zi um ban. Ez csa lá di as sá tet -
te. A hit élet gya kor lá sa össze -
ko vá csol ta a di á ko kat. 

So sem kü lö nül tünk el egy -
más tól, ke res tük egy más tár -
sa sá gát az is ko la időn túl, a
sza bad időnk ben is. Ez meg -
lát szott min den fé le ren dez -
vé nyen, ami kor az is ko lát kel -
lett kép vi sel nünk. Össze tar tók
vol tunk, és ez nem vál to zott
meg a mai na pig sem. Jó szív -
vel em lék szem vissza a pe da -
gó gu sok ra is, sok sze re te tet,
tá mo ga tást kap tam. 
–Mégdiákalpolgármeste-

re is voltálBékéscsabának…
– Ti ze di kes vol tam, ami kor

el in dul tam a vá lasz tá son. Az
is ko lai for du lót ép pen csak
meg nyer tem, de a vá ro si szin -
tű nél di ák al pol gár mes ter ré
vá lasz tot tak, úgy em lék szem,
hogy 2010-ben. Tár sa im mal
so kat dol goz tunk, bo lon doz -
tunk, sok él mény meg ma radt,
és sok ba rát ság kö tő dött azok -
ban a he tek ben. 
– Mivel telnek a napjaid

mostanában,2014tavaszán?
– Egy re több a fel lé pés vi dé -

ken és a fő vá ros ban. Jön a
fesz ti vál sze zon, és van, ami kor
egy-két nap alatt öt-hat fel lé -
pés nek kell ele get ten ni. El ké -
szült az el ső, egy da los kis le me -
zem, ha ma ro san ki ad ják. Tár -
gya lá so kat foly ta tunk a nagy
rá di ók kal, hogy su gá roz zák. A
má so dik dal is úton van, ezt én
ír tam. An gol szö ve gű, re mél -
ve, hogy a kül föl di pi a cot is
meg le het cé loz ni. Több ze ne -
kar ral dol go zom együtt, és
sa ját klub es tet ter ve zek Bu da -
pes ten. Ami kor nem stú di ó -
ban vagy meg be szé lé sen va -
gyok, ak kor a Du na-par ton
egy ká vé zó ban dol go zom. 
–Mittartanálsikernek,ha

tízévmúlvaholtartanál?
– Örül nék, ha ad dig ra már

több nagy le mez len ne mö -
göt tem, és sze ret ném, ha a
sa ját da la im mi att jön né nek el
a kon cer tek re a ra jon gók. Sze -
ret nék sok em ber nek so kat
és sok szor éne kel ni. Ezt tar ta -
nám si ker nek. 

g SzEg fű Ka ta lin

»egy ma gam ál lok a Szín pad ra, de ak kor iS van va la ki ve lem«

Istenfélőénekestehetség
ExkluzívinterjúCsordásÁkossal,azX-Faktor
tehetségkutatótévéműsoregyikfelfedezettjével,

a2013-asévférfihangjával

b Amainapigegyszerű,Békésmegyeisrácnaktartjama-
gát,akiszeretettelemlékszikvisszaabékéscsabaievan-
gélikusgimnáziumbaneltöltöttévekre.Közvetlensége,
emberségefigyelemreméltó,ahogyanazatörekvéseis,
hogyazismerttéválásnerontsaelsemőt,sempedigfi-
atalkoraellenéremélyistenhitét.Legnagyobbálma,hogy
sokszoréssokembernekszerezzenörömeténeklésével.
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Egy szer csak le te le pe dett mel lém, és
kér dez get ni kez dett.

– Ma ga, ma ga… tény leg ma ga a
lel kész ott hon? Die Frau Pfar re rin?
Té é ény leg?

– Tény leg.
– Is mer te a Welt ler tisz te le test?
– Nem. Csak né hány csa lád tag já -

val ta lál koz tam.
– Hm. Nem hü lyés ke dik? Tény leg

ma ga a lel kész ott hon? 
– Tény leg.
– Bo csá nat, be sem mu tat koz -

tam. G. M. va gyok. Nyolc van hét óta
élek itt. Hm. Hogy van nak a Hegy ut -
ca i ak?

– Sok új la kó köl tö zött be. Na gyon
so kan meg hal tak az el múlt évek -
ben.

– Hm. Él-e még az öreg Gráf?
– Nem. Én te met tem. Azt hi -

szem, két éve. Szép ha lá la volt. Ak -
kor esett össze, ami kor meg szó lalt a
lé lek ha rang a ka to li kus temp lom ban.

– Hát a Var ga né ni él-e még?
– Nem. Őt is én te met tem.
– Hm. Hal lot tam, hogy a Hel mut

ön gyil kos lett. Azt is ma ga te met te?
– Én.
– Né me tül?
– Ma gya rul. Ez volt a csa lád kí ván -

sá ga.
– Már nem is te met nek né me tül

Ág fal ván?
– De igen, a leg több eset ben.
Az tán – mint ha meg fe led ke zett

vol na ró lam – du do rász ni kez dett egy
te me té si éne ket: „Lass mich ge hen,
lass mich ge hen…” („Hagyj el men -
ni…”) És az egyik sze mé ből folyt a
könny. Csak az egyik ből. Ami kor
rá esz mélt, hogy még min dig ott ülök
mel let te, fel csat tant.

– Pfar re rin ke, ki hív ta ma gát ide?
Men jen in nen a jó bü dös… Hagy jon
en gem bé kén! Nem hall ja? Hagy jon
bé kén! Hm. Hm. Mi van az Am ring
né ni vel?

– Meg halt. Na gyon be teg volt, a lá -
nya ápol ta.

– A Ré zi?
– Igen.
– És a Böhm bá csi? 
– Kór ház ban van. Ked den vol tam

ná la.
– Hm. Tud ja, Pfar re rin ke, el ad tam

a szü lői há zam. 
Itt az tán megint öm le ni kez dett a

könny a jobb sze mé ből, és ezt már a
szom széd asz tal nál ülő fe le sé ge is ész -
re vet te.

– Éde sem, te sírsz?
– Én??? Ez a ro hadt vi rág itt az asz -

ta lon. Az te ke ri az or ro mat.
Az tán megint hoz zám for dult.
– Pfar re rin ke! Tény leg ma ga te -

met te őket? A Mot zot is? Hm. Hal -
lot tam ám. Én min dent tu dok, ami
ott hon tör té nik.

– Hm. Na gyon hi ány zik Ág fal va?
– Ne kem? Utá lom. Sőt „úúútá -

lom”. Én ott nem le het tem ön ma -

gam. Hü lye sváb gye rek nek tar tot -
tak. Az tán el jöt tem. Ott hagy tam
min dent. Csak a Ma rit hoz tam. A
ha tár őrök tud ták, hogy mi kor kell
fél re néz ni.

– Mi kor volt ott hon utol já ra?
– Öt éve. Mond tam már, hogy utá -

lok ott. De mond ja, hogy van a Zsu -
zsi ka? Az a he lyes kis cop fos. Tud ja,
ott szem ben a Motz cal.

– Nem is me rem.
– Hm. Hát a Te ri? Aki nek a há -

za előtt a zöld pad van. Meg a ba -
zsa ró zsa.

– Ő jól van. Egész nap a Fő ut cát
ró ja bi cik li vel.

– Hm. Mit ma gya ráz ne kem
ennyit? Ne kér de zős köd jön annyit!
Hagy jon en gem bé kén, Pfar re rin ke!
Mi ért ült ide, mel lém? Meg mond -
tam, hogy hagy jon bé kén! 

Az tán megint du do rász ni kez -
dett: „Lass mich ge hen…” És a jobb
sze mé ből öm lött a könny.

– És, és… ének lik-e még a te me -
té se ken, hogy „Lass mich ge hen…”?

– Per sze. Majd nem mind egyi ken.
Mi kor jön leg kö ze lebb ha za?

– Ősszel. Szep tem ber vé gén.
– A bú csú ra?
– Hagy jon bé kén! Mond tam már,

Pfar re rin ke, men jen a jó bü dös franc -
ba! Ér ti? Men jen már!

– Ha za jön bú csú ra?
– Ha za. Most vi szont hagy jon bé -

kén! Utá lom. Ér ti? Utá lom azt a he -
lyet. Nem volt ott ne künk jó. Öreg -
a pám nak ma gya ro sí ta nia kel lett a ne -
vét, kü lön ben ki rúg ták vol na a vas -
út tól. El jöt tem. Kész. Vé ge. Hm…
Hogy van a Fri ci? Meg van még?

– Ősszel meg halt.
– Sze gény kém. És a Han si? A

Holz ho fer?
– Ő jól van. Azt hi szem. Mos ta ná -

ban nem lát tam.
– Tud ja mit, Pfar re rin ke? Hagy jon

en gem bé kén! Ne kér de zős köd jön
annyit! Men jen oda, ahon nan jött!
Hm. Hm. Az tán si mo gas sa meg a
temp lom fa lát, ha ott hon lesz! En -
gem meg hagy jon bé kén! Utá lom azt
a fa lut. Ér ti?! Utá lom. Hagy jon már
bé kén! Men jen in nen! So fort!
(„Azon nal.”)

* * *

Ek kor a Ja nus-arc egé szen em be ri
lett, és G. M. mind két sze mé ből
öm le ni kez dett a könny. Pár hosszú
má sod perc múl va – hal kan, na gyon
hal kan és na gyon ked ve sen – meg -
kér dez te:

– Pfar re rin ke! Ugye ne kem is el -
ének li majd a te me tő ben, hogy „Lass
mich ge hen…”? Ugye, ugye… el -
ének li? „Lass mich ge hen…” De most
men jen in nen! Hagy jon! Hagy jon
en gem bé kén, Pfar re rin ke! Las sen Sie
mich ge hen! („Hagy jon el men ni!”)
„Lass mich ge hen…”

g HEin richs Esz tEr

AJanus-arcúember
Azoknak,akikelmentekMagyarországról,
azoknak,akikitthonmaradtak,
ésazoknak,akikegyszerúgyishazajönnek.

Ta lál koz tam egy Ja nus-ar cú em ber rel. Az egyik sze me sírt, a má sik meg nem
vett er ről tu do mást.

A Ja nus-ar cú 1987-ben hagy ta el Ma gyar or szá got. Pon to sab ban: az any -
ját, az ap ját, a test vé re it, a há zát, a ku tyá ját, az er dőt… Min dent, ami fon -
tos volt ne ki. 

Egy né met or szá gi ke resz te lőn ta lál koz tunk. Órá kig fel sem tűnt, hogy ő
is a ma gya rok asz ta lá nál fog lal he lyet. Ta lán azért, mert csend ben volt. 

A ma gya rok egyéb ként kül föl dön min dig han go sak. A Ja nus-ar cú azon -
ban vé gig szót la nul ült. Nem vit te a prí met, ami kor Tri a non ról és Er dély -
ről volt szó, és ak kor sem emel te fel a hang ját, ami kor az in nen-on nan be -
szer zett pi ros pap ri ká ról, a len gyel lel he lyet te sít he tő ma gyar tú ró ról vagy a
vá lasz tá si ered mé nyek ről cse rél tek esz mét a töb bi ek. Sőt ar ról sem be szélt,
hogy ba la to ni nya ra lót sze ret ne. Meg ar ról sem, hogy a fo ga it egy sop ro ni
kli ni kán akar ja rend be te tet ni. Csak csend ben ült, és bá mult ma ga elé. 

Ta lán azért is volt ilyen szót lan, mert csak új ha zá já ban avan zsált ma gyar -
rá, itt hon min den ki hü lye sváb nak tar tot ta…

* * *

Toll for ga tó nők ről rég óta tu dunk, ám
szá muk cse kély az iro dal mi adott sá -
gok kal meg ál dott fér fi ak mel lett.
Kü lö nö sen ke vés kö zöt tük a lel kész.
Kö zé jük tar to zik DeménéSmidéliusz
Katalin.

Rép ce la kon szü le tett 1954. ok tó ber
20-án Smidéliusz Ernő és Laborci
(Leyrer)Ilona gyer me ke ként. Kon fir -
má ci ó ja al kal má ból hang zott el a
mot tó ként ol vas ha tó ige, ame lyet
édes ap ja, a he lyi evan gé li kus egy ház -
köz ség lel ké sze vá lasz tott szá má ra.
Édes any ja ápo ló nő ként dol go zott,
de el lát ta a négy gyer me kes csa lád
ház tar tá sát, s részt vál lalt az egy há -
zi szol gá la tok ból is. 

A gyer me kek kö zött – Emőke
(1943), László (1946) és Zoltán
(1950) – Ka ti ca volt a leg fi a ta labb.
Nő vé re és idő sebb báty ja a fél test -
vé rei, akik az 1947-ben öz ve gyen
ma radt édes apa el ső há zas sá gá ból
szü let tek.

Ka ta lin mé lyen hí vő, sze re tő csa -
lád ban ne vel ke dett szü lő he lyén.
Az ál ta lá nos is ko lát is a szén-di o -
xid-kút ja i ról is mert Rép ce-par ti te -
le pü lé sen vé gez te. Kö zép is ko lá ba –
a csa lá di ha gyo má nyo kat kö vet ve –
a sop ro ni Ber zse nyi Dá ni el Gim ná -
zi um ba irat ko zott, s ott tett érett -
sé gi vizs gát 1973-ban. 

Di ák évei alatt kol lé gis ta volt.
Sze ret te az iro dal mat, a tör té nel -
met, és ked vel te a nyel ve ket, részt
vett az iro dal mi kör mun ká já ban.
Nya ran ta egy-egy hó na pot töl tött
az ak ko ri Né met De mok ra ti kus
Köz tár sa ság ban, a hal ber stad ti di -
a ko nissza-anya ház ban. Ért he tő en
so ká ig élt ben ne a vágy, hogy ma -
gyar–né met sza kos ta nár le gyen.
Ne héz volt le mon da nia a ka ted rá -
ról, de úgy érez te, hogy ked venc hu -
mán tár gya i nak el vá rás sze rin ti ta -
ní tá sa hit be li meg győ ző dé sé be
üt köz ne.

Az Úr se gí tett. Egyen get te út -
ját. Ka ted ra he lyett szó szé ket kí -
nált szá má ra, ame lyet aján dék -
ként fo ga dott, mert a szü lői ház -
ból ho zott mély hit, a gyer mek -
kor ban meg is mert csa lá di as rép -
ce la ki gyü le ke ze ti kö zös ség és a
di a ko nisszák kö zött ta pasz talt
lel ki ség rég óta ér lel te ben ne az el -
hi va tott sá got ar ra, hogy az evan -
gé li um hir de tő je le gyen. A teo ló -
gi á ra je lent ke zett, ahol ak kor
még fe hér hol ló nak szá mí tot tak
a nő hall ga tók. 

Smi dé li usz Ka ta lin 1978-ban
tett zá ró vizs gát az Evan gé li kus
Teo ló gi ai Aka dé mi án. Dr.Ottlyk
Ernő püs pök „avat ta” (küld te ki)
gyü le ke ze ti mun ka társ sá 1978.
jú li us 23-án. Még azon a na pon
egy má sik, fe lejt he tet len ese -
mény nek is ör ven dez he tett. Dél -
után kö tött há zas sá got Deme
Dávid evan gé li kus lel késszel, akit
nem sok kal előt te vá lasz tott pa ró ku -
sá vá az ost ffy asszony fai gyü le ke zet.
A fi a tal há zas pár a Vas me gyei fa lu -
ba köl tö zött, s el kezd te kö zös éle tét.
Ka ta lin az egy ház ke rü let al kal ma zá -

sá ban ál ló lel ké szi mun ka társ ként se -
gí tet te fér jét.

Az Úr töb bet bí zott rá. Há rom év
múl va Is ten gond vi se lő ke gyel mé ből
már an nak örül he tett, hogy Lu ther-
ka bá tos lel kész ként hir det he ti az
igét. A szom szé dos Csön ge gyü le ke -
ze té ben szol gá ló Szerdahelyi Pál
Kör mend re tá vo zá sa után a kis gyü -
le ke zet őt hív ta meg pász to rá nak.
Lel késszé ava tá sa és hi va ta lá ba va ló
be ik ta tá sa ugyan azon a na pon, 1981.
szep tem ber 13-án tör tént a csön gei
temp lom ban. Az ava tást Ottlyk Er -
nő püs pök vé gez te.

Hí vei sze re te té től öve zett kö zel tíz
év fű zi Csön gé hez. A csa lád ti zen két
évet töl tött az ősi evan gé li kus vi dék -
ként is mert Ke me nes al ján. Négy
gyer me kük kö zül itt szü le tett és ne -

vel ke dett Zsuzsanna (1979), Boglár-
ka (1980) és Dávid (1982). A leg fi a -
ta labb, Julianna (1994) már új szol -
gá la ti he lyü kön, za lai le ány ként ör -
ven dez tet te meg a csa lá dot. 1990
nya rán Nagy ka ni zsán FónyadPál, a
szom szé dos San don TekeZsigmond

vo nult nyu ga lom ba hosszú, ál dá sos
szol gá lat után. A pász tor nél kül
ma radt gyü le ke ze tek a De me há zas -
pár ba he lyez ték bi zal mu kat.

De mé né Smi dé li usz Ka ta lint a
san di, fér jét a nagy ka ni zsai hí vek vá -
lasz tot ták lel ké szük ké. Ott ho nuk a
nagy ka ni zsai pa ró kia lett. In nen
járt Ka ta lin Sand ra, a pa ti le ány gyü -
le ke zet be és a szór vá nyok ba. A
szol gá la ti al kal mak ra – több nyi re –
el kí sér te fér je, aki bol do gan kán to -
ri zált a san di gyü le ke zet ben, és
szí ve sen vál lal ta azo kat a fel ada to -
kat is, ame lyek a temp lo mok és az
egy há zi épü le tek fel újí tá sa so rán há -
rul tak a lel kész re. Ka ta lin a ka ni zsai
gyer me kek hit ok ta tá sá ban, te me té -
si szer tar tá sok ban és a bib lia órák
ve ze té sé ben igye ke zett fér je se gít -
sé gé re len ni. 

Be teg sé ge mi att 2010 nya rán
nyu ga lom ba vo nult. De nem pi -
hent. Egész sé gi ál la po tá tól füg gő -
en részt vál lalt a nagy ka ni zsai szol -
gá la tok ban. Saj nos most már na -
gyon rit kán for dul ez elő, leg fel jebb
egy-egy ki vé te les al ka lom mal.

Iro dal mi ér dek lő dé sé nek ki tel je -
se dé sé ben – az is mert klasszi ku sok
mel lett – nagy sze re pe volt az

evan gé li kus Dukai Takách Ju-
dit,TúrmezeiErzsébet és Weöres
Sándor köl té sze té nek. Er zsé bet
test vér hez és Weö res Sán dor -
hoz sze mé lyes kap cso lat is fűz te.
A Csön gé ről szár ma zó köl tő Far -
kas ré ti te me tő ben lé vő sír já nál
(1989) ő mond ta a vi gasz ta lás
igé jét, és hin tett ko por só ja fö lé
„ha zai” föl det.

El ső ver se it még di ák ko rá ban ír -
ta, de nem szán ta köz lés re. Nyom -
ta tás ban is ol vas ha tó mun kái (ver -
sek, pré di ká ci ók, el mél ke dé sek) az
EvangélikusÉletben, a Credóban,
a Lelkipásztorban, a Kaperna-
umban, a Fényforrás, a Jelzőtűz,
a Hullámhossz, a Lélegzetvétel, a
Határmentimeditációk és a Me-
ríts! cí mű ki ad vá nyok ban je len tek
meg. Kö zöt tük né met nyelv ből
for dí tott, val lá sos té má jú írá sok
is ta lál ha tók.

A sze rény, me leg szí vű asszony
hi té ről ver sei és ige hir de té sei ta -
nús kod nak. So kat mond a tő le

idé zett mon dat is: „Mély sé ges há la az
Úr nak, aki el hí vott, és meg en ged te,
hogy ennyi ide ig szol gál jak – az ő
szent Lel ke ál tal ve zé rel ve.”

g Dr. Já ni Já nos

e vang élikuS g y ű j te mén yi Sz e mle

b Asomogy-zalailelkészalkotókpályájátbemutatósorozatbefejezőközleményétadjukközreezalkalom-
mal.Azeddigmegjelentírások(KutasKálmán,JakusImre,SárkányAndrásTibor,SümegiIstván,Sántha
Károly,FabinyTamás pályájáról)teljesterjedelmükben,arovatbanközöltnéltöbbversselésillusztráci-
óvalecikkmegjelenésévelegyidőbenlátnaknapvilágotkönyvalakbanaLutherKiadógondozásában.A
kötetbemutatójamájus31-én,aNyugati(Dunántúli)Egyházkerületgyőrimisszióinapjánlesz.

KettőselhivatottsággalVII.
Válogatássomogy-zalaievangélikuslelkészekirodalmimunkáiból:

DeménéSmidéliuszKatalin

„BízzálazÚrbanteljesszívből,neamagadeszéretámaszkodj!
Mindenutadongondoljrá,ésőegyengetnifogjaösvényeidet.” (Péld 3,5–6)

tHe SauruS

Rovatgazda:KovácsEleonóra

Határkövek1
Ra gyo gott teg nap mind egyik,
Ly ra, Vir go, Leo Ari es…
Me lyik volt a leg fé nye sebb?
Ho va re pít a kép ze let?
Mind egyik csil lag rej te lem.
Hol ér te nek a nyel ve men?
Mind eze ken túl hol az Atya,
ki nek min den gon do la ta
e ki csiny boly gó s gyer me ke,
em ber gyer me kek éle te?
Mi ként irá nyít és ve zet,
hogy győz zön már a sze re tet
há bo rú, ín ség, bűn fe lett?

Lel ke van min dig te ve led,
kí sé ri min den lép te det,
esőt ad, na pot, friss sze let,
min den na pod ra ke nye ret,
be teg sé ged ben tá mo gat,
bé kés álom mal lá to gat.
Igé je erő sít, vi dít,
na pon ként ta ná csol, se gít.
Ő ér ti jól sza va i dat,
örö mö det, gond ja i dat,
s te is le hetsz az esz kö ze,
Mennyei Atyád gyer me ke.
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Asbóth László 1927-ben szü le tett
Őri ma gya rós don. Ke me nes al ján,
Ma gyar gen csen ne vel ke dett kán -
tor ta ní tói csa lád ban. Az ele mi is ko -
la után Pá pá ra ke rült a re for má tus
gim ná zi um ba, majd – mi vel szü lei
nem tud ták vál lal ni két gyer mek
ta nít ta tá sát – a nagy vá ra di tü zér
had ap ród is ko lá ban foly tat hat ta ta -
nul má nya it. A front kö ze led té vel 
az is ko lát elő ször Kő szeg re és Sü -
meg re, majd Né met or szág ba köl -
tö zet ték. Itt esett ame ri kai ha di -
fogság ba. A fog ság nem csak a
nél kü lö zé sek és az éhe zés mi att vált
em lé ke ze tes sé szá má ra: Mester-
házyFerenc tá bo ri lel kész gon do -
zá sa alatt ju tott el a sze mé lyes
Krisz tus-hit re. Ezt az idő sza kot
idős ko rá ban is so kat em le get te:
„A ha di fog ság ban át ölelt az Is ten,
és ez az öle lés az óta is tart…”

A há bo rú után, 1947-ben Pá -
pán fe jez te be gim ná zi u mi ta nul -
má nya it, majd – hogy fel ve gyék
egye tem re – rö vid ide ig a Röck-
gép gyár ban dol go zott. Ez után ke -
rült a ker té sze ti egye tem re, ame lyet
igen jó ered ménnyel vég zett. Mi vel
azon ban be kap cso ló dott az egye te -
mi if jú sá gi misszió és a bu da vá ri
gyü le ke zet éle té be, két év után el ta -
ná csol ták az egye tem ről. A bu da vá -
ri gyü le ke zet nél kez dett dol goz ni, és
1950-ben – rész ben bel ső el hí va tás -
ból, rész ben lel ké sze, SréterFerenc ja -
vas la tá ra – be irat ko zott a teo ló gi á ra. 

1950–1955 kö zött vé gez te teo ló gi -
ai ta nul má nya it. Se géd lel kész ként

egy évig Veszp rém ben, majd pár
hó na pig Pá pán szol gált. Pá pai szol -
gá la ta ide jén, 1956. no vem ber 10-én
há za so dott össze MagassyErzsébet-
tel.Há zas sá guk ból öt gyer mek szü -
le tett: Erzsébet,Katalin,László,Zsu-
zsanna és Györgyi – kö zü lük Er zsé -
bet két éves ko rá ban el hunyt.

1956 vé gén a té si gyü le ke zet lel -
készt kért az es pe res től, aki As bóth
Lász lót küld te ki kö zé jük. Ja nu ár ban
lel kész vizs gát tett, és meg kezd te
szol gá la tát el ső ön ál ló he lyén. Hat év
után ke rült Ma lom sok ra. Szer te ága -
zó gyü le ke ze ti mun ka és cse kély fi -
ze tés vár ta, így – mi u tán le ve le ző ta -
go za ton be fe jez het te ker té sze ti ta nul -
má nya it – gyü le ke ze ti mun ká ja mel -
lett egy ide ig a he lyi ter me lő szö vet-
ke zet ben vál lal ha tott mun kát.

Kö vet ke ző ál lo más he lye a hán ta–
ászár–kis bé ri gyü le ke zet volt. 1979-ben
a nyug díj ba vo nult lel kész, MilánJá-
nos he lyé re ke rült Orosz lány ba, ahol
nyug dí jas ko rá ig szol gált. A gyü le ke zet
szlo vák ha gyo má nyok ra épült, de a
„szo ci a lis ta” bá nyász vá ros ban nem
volt egy sze rű egy há zi mun kát vé gez -

ni. Iga zi át tö rést a ze ne ho zott: a gyü -
le ke zet nö vek vő ének ka ra nem csak
az is ten tisz te le te ken szol gált, ha -
nem na gyobb lé leg ze tű da ra bok elő -
adá sá val (BachJános-passiója,Mo-
zartRequiemje,HändelMessiása) a
vá ros kul tu rá lis éle té nek is fon tos sze -
rep lő je lett, és a test vér-gyü le ke zeti
kap cso la tok alap já vá is vált.

Nyug dí ja zá sa után Sop ron ban
te le pe dett meg, ahol – amíg ere je
en ged te – öröm mel se gí tet te a
gyü le ke ze tet bib lia órai és ige hir de -
tői szol gá la tá val. Las san-las san
mind tes ti, mind szel le mi ere je el -
hagy ta, de ő to vább ra is tud ta,
hogy Is ten sze re te té ben él. Éle té nek
utol só há rom évét már a la kás ban,
fe le sé gé nek és gyer me ke i nek gon -

dozá sa mel lett töl töt te. 2014. má jus
9-én hunyt el, te me té sén Gabnai
Sándor es pe res hir det te Is ten igé jét.

Van egy fáj dal mas-meg ha tó em lé -
kem La ci bá csi ról. Egy is ten tisz te let
után oda jött hoz zám, és óva to san
meg kér dez te, ugye nem ne ki kel lett
vol na ma a szol gá la tot vé gez nie?
Mert az em lé ke zet nyolc van év fö lött
ki-ki hagy hat, de az el hí vás és az a bi -
zo nyos öle lés nem mú lik el so ha…

g HE gE dűs At ti la

InmemoriamAsbóthLászló

pün kösd a bu da vá ri gyü le ke zet ben
Találkozáskicsiknekésnagyoknak,közelieknekéstávoliaknak

Evan gé li kus fesz ti vált ren de zünk a bu da vá ri gyü le ke zet ben jú ni us 8-án,
pün kösd va sár nap.

prog ram ter ve zet
9.00: Is ten tisz te let – a Pax Tv köz ve tí té sé vel • 11.00: Tan év zá ró is ten -
tisz te let – igét hir det KeijoGärdström ko u vo lai lel kész • Kö zös ebéd –
amely re elő ze te sen je lent kez ni kell a lel ké szi hi va tal ban.

Aszabadtériszínpadon
14.30: A fesz ti vál meg nyi tá sa • 14.45: Nép tánc be mu ta tó – az Áldomás
tánccsoportmű so ra • 15.15: A finn or szá gi Sonuskórusmű so ra – kar ve -
ze tő: PekkaAinali• 16.00: A BudaváriSchützkórusmű so ra – kar ve ze -
tő: BánIstván • 16.45: A hit ok ta tók kö szön té se • 17.00: Szent György és
a sár kány – me se ki csik nek és na gyok nak RókaSzabolcsme se mon dó elő -
adá sá ban • 18.00: A Budavárigospelkórusmű so ra • 18.30: Sza bad té ri ige -
hir de tés – ige hir de tő: dr.FabinyTamás püs pök

Gyer me kek nek kéz mű ves mű hely és ját szó ház – meg le pe té sek egész dél -
után • Ká vé ház – be szél ge tő sa rok • Jó té kony sá gi ki ra ko dó vá sár – bor -
kós to lás – köny vek • Be mu tat ko zik a Fé bé Non pro fit Kft., a ba kony cser -
nyei evan gé li kus bor ver seny, a Car ne ol Üveg stú dió, a Jo han ni ta Se gí tő -
szol gá lat • Ki emelt ven dé günk a ko u vo lai Sonuskórus

Rossz idő ese tén a prog ra mok a gyü le ke zet ter me i ben és a temp lom ban
lesz nek!
Min den kit szer tet tel vá runk!

85. ün ne pi könyv hét és 13. gyer mek könyv na pok
A Lu ther Ki adó sze re tet tel és ked vez mé nyek kel vár min den -
kit a 85. ün ne pi könyv hé ten és a 13. gyer mek könyv na po kon jú -
ni us 12–16. kö zött a bu da pes ti Vö rös mar ty té ren, a Kál vin Ki -
adó val és a Ma gyar Bib lia tár su lat tal kö zös 85-öspavilonban.

A bu da pes ti hi va ta los köz pon ti ren dez vény jú ni us 12-én, 16 óra kor nyí -
lik meg SpiróGyörgy Kos suth-dí jas író ün ne pi be szé dé vel.

A szer ve zők most is meg szó lí tot ták az or szág tíz ezer la kos nál na gyobb
te le pü lé se i nek pol gár mes te re it, s nagy örö mük re a fő vá ro si ren dez vénnyel
egy idő ben az or szág szin te min den szá mot te vő vá ro sá ban, te le pü lé sén,
azok köz te re in könyv he ti áru sí tá sok és prog ra mok lesz nek, s eze ket a ren -
dez vé nye ket hely bé li írók, ese ten ként ma guk a pol gár mes te rek nyit ják
meg. Ne gyed szá zad el tel te után im már má sod szor tar ta nak országosvi-
dékimegnyitót:Szegeden jú ni us 12-én, dél előtt 11 órai kez det tel. A sze -
ge di ren dez vényt VégelLászlóKos suth-dí jas író nyit ja meg. Idén is ren -
dez nek könyv he tet a Ro má ni ai Ma gyar Köny ves Céh szer ve zé sé ben Ko-
lozsvárott. A könyv hét összes ma gyar or szá gi és ko lozs vá ri prog ram ja
meg ta lál ha tó az unnepikonyvhet.hu és az unnepikonyvhet.ro hon la pon.

* * *

Az el múlt évek ben nagy si kert ara tott könyvekéjszakáját idén is meg -
ren dez zük, a Lu ther Ki adó szom ba ton vár ha tó an éj fé lig vár ja az ér dek -
lő dő ket.

H i r d e t é s e K

A pi ros be tűs ün nep re a köz mé dia
gaz dag prog ram vá lasz ték kal ké szül.
A né zők szom ba ton lé lek ben Er dély
szí vé be lá to gat hat nak; az ün ne pet a
Du na Tv csík som lyói köz ve tí té se
nyit ja meg (11.00). 

A va sár na pi Református maga-
zint Mit jelent nekem a pünkösd?

cím mel ál lí tot ták össze. A fél órás
adás ban ne ves re for má tus köz éle ti
sze mé lyi sé gek oszt ják meg az ün nep -
hez fű ző dő em lé ke i ket, gon do la ta i -
kat (M1 10.45).

A Maihitvallások so ro zat ban Len-
gyelAnna új ság író, evan gé li kus or -
szá gos fel ügye lő-he lyet tes sze re pel.

A ne ves rá dió ri por ter éle té ről, il let -
ve a rá di ó ban s az evan gé li kus egy -
ház ban vég zett mun ká já ról be szél
(M1 11,15). Ezt kö ve tő en a né zők a ka -
polc si és a har tai evan gé li kus temp -
lom tör té ne té vel és hit éle té vel is mer -
ked het nek meg (M1 11.45).

g Cs. Z.

Tévéspünkösdölés



Ami kor AlfredBrehm,Azállatokvi-
lága cí mű könyv hí res szer ző je Bu da -
pes ten járt 1879-ben, se ho gyan sem
akar ta el hin ni HermanOttónak,hogy
a kék cső rű ka csa ná lunk is költ, a Me -
ző sé gen. Csak a be mu ta tott pely hes fi -
ó kák győz ték meg, s ak kor már azt
kér dez te Her man tól: „Hát ak kor mi -
ért nem pub li kál ja ezt a nagy sze rű fel -
fe de zést?” „Már ré gen meg tör tént” –
fe lel te er re a ma gyar tu dós. 

Ami kor Brehm meg hal lot ta, hogy
ma gyar nyel ven, az Aka dé mia ki adá -
sá ban tör tént meg a pub li ká ció, in -
du la to san le gyin tett: „Hja, ak kor az
el van vesz ve! Mi ért nem ír nak önök
né me tül?” Her man er re tré fá san azt
fe lel te: „Én ré szem ről azért, mert töb -
bet aka rok tud ni a né me tek nél. Mi
tud ni il lik min dent tu dunk, amit a né -
me tek ír nak, s azon kí vül még azt is,
amit ma gya rul írunk, s ami ről, mint
ezt a ru ca is bi zo nyít ja, a né me tek nek
fo gal muk sin csen.”

Pe dig Her man Ot tó – aki nek ha -
lá la szá za dik év for du ló já ról idén em -
lé ke zünk meg – ti zen két éves ko rá -
ig csak né me tül be szélt, hi szen lu the -
rá nus cip szer  csa lád ötö dik gyer -
me ke ként lát ta meg a nap vi lá got
1835. jú ni us 28-án a Zó lyom vár me -
gyei Brez nó bá nyán. Mis kol con vé -
gez te kö zép is ko lai ta nul má nya it a
„lu the rá nus es pe re si kö zép ta no dá -
ban”. Itt sa já tí tot ta el a ma gyar nyel -
vet, s lett „ma gyar rá” a né met anya -
nyel vű if jú.

Szü lei ösz tön zé sé re ti zen nyolc
éves ko rá ban Bécs be uta zott, és be -
irat ko zott a po li tech ni kum elő ké szí -
tő tan fo lya má ra. Mér nö ki pá lyá ját
azon ban ket té tör te ap ja hir te len ha -
lá la. Ez után gép la ka tos ként igye ke -
zett gon dos kod ni édes any já ról és
hat le ány test vé ré ről. 

Ter mé szet sze re te te már ek kor
meg mu tat ko zott, hi szen min den sza -
bad ide jét a bé csi ter mé szet raj zi mú -
ze um ban töl töt te. Ott is mer ke dett
meg a ro var tan ki emel ke dő sváj ci
ku ta tó já val, CarlBrunnervonWat-
tenwyllel, aki – lát va, mi lyen jól raj zol
az if jú – ve le ké szít tet te el ro var ta ni
dol go za ta i nak il luszt rá ci ó it. Ez után
kö zel öt év kény sze rű ka to nai szol gá -
lat kö vet ke zett, en nek le tel te után
foly tat hat ta csak ter mé szet tu do má -
nyos mun kás sá gát. A Ki rá lyi Ma gyar
Ter mé szet tu do má nyi Tár su lat – tu -
do mást sze rez vén a ter mé szet bú vár
tü ze tes pók ta nul má nya i ról – egy
nagy pók mo nog rá fia meg írá sá val bíz -
ta meg, és mun ká já ra két ezer fo rint
ho no rá ri u mot fo lyó sí tott. 

Ku ta tá sa it Her man a Du na–Ti sza
kö zén, a Vaj da ság ban, Er dély ben, az
Al föl dön, Fel vi dé ken és a Du nán tú lon
foly tat ta. Az össze gyűj tött anya got a
bács kai Do rosz lón rend sze rez te. Az
1875-ben, 77-ben és 78-ban meg je lent,
há rom kö te tes, Magyarországpókfa-
unája cí mű mű ve meg hoz ta szá má -
ra a vi lág hírt. A köny vet egyéb ként sa -
ját ke zű leg il luszt rál ta. Ér de kes ség,
hogy a hi ány zó ma gyar szak nyel vet a
ta kács ipar és a szö vés-fo nás gyö nyö -
rű ma gyar ki fe je zé se i vel pó tol ta. 

A kül föl di szak iro da lom is alap mű -
ként is mer te el Her man mun ká ját,
nem csak meg ál la pí tá sa it, ha nem raj -
za it is nagy szám ban vet ték át. Ek kor
ne vez te ki a Ma gyar Nem ze ti Mú ze -
um ál lat tá rá ba „őr se géd nek” Trefort
Ágoston kul tusz mi nisz ter. Az ál lás hoz
ugyan igen sze rény fi ze tés tár sult, de
leg alább hi va ta li la kás is járt hoz zá a
mú ze um föld szint jén. Ezek ben az
évek ben Fran cia or szág ban 64, Ang -
li á ban 304 pók fajt ír tak le. Her man
Ot tó 328 fajt ha tá ro zott meg a Mo -
nar chia te rü le tén.

A tu do má nyos ku ta tás mel lett a
tu do má nyos is me ret ter jesz tés meg -
te rem té sé ben is út tö rő mun kát vég -
zett, hi szen en nek is ki vé te les adott -
sá gú mű ve lő je volt. El in dí tot ta a
Nem ze ti Mú ze um Annaleseinek
előd jét, a TermészetrajziFüzeteket.
Él ve ze tes stí lu sú is me ret ter jesz tő
cik kei je len tek meg a Természettudo-
mányiKözlönyben, és sor ra tar tot ta
a Ter mé szet tu do má nyi Tár su lat elő -
adói pul pi tu sán ma gá val ra ga dó, a
hall ga tó sá got le nyű gö ző, nép sze rű
elő adá sa it a rét „ze ne vi lá gá ról” s
más le bi lin cse lő bio ló gi ai té mák ról.

1900-ban az Or szá gos Ál lat vé dő

Egye sü let köz gyű lé sén Her man Ot -
tó tett elő ter jesz tést a ma da rak és fák
nap já nak meg ün nep lé sé re. Ez a moz -
ga lom Ame ri ká ból in dult, de ott kü -
lön ün ne pel ték a ma da rak, és kü lön
a fák nap ját.

Új tu do má nyos te rü le tek re is el ka -
lan do zott, így 1887-ben meg je len tet -
te Amagyarhalászatkönyvét, amely -
ben a ma gyar ha lász mes ter ség ősi esz -
kö ze it, a kü lön fé le ha lá sza ti mó do kat,
az ide vá gó nép raj zi ha gyo má nyo kat,
Ma gyar or szág ha la i nak le írá sát: élő -
he lye i ket, élet mód ju kat, ha lá sza ti je -
len tő sé gü ket, fa jon kén ti sa ját raj zú be -
mu ta tá su kat ad ta köz re. A ha lá szati
szo ká sok és esz kö zök rész le tes le írá -
sa út tö rő mun ka, egy ben tár gyi nép -
raj zunk kez de tét is je len ti. 

Ez után is mét fel éledt Her man ma -
da rak irán ti ré gi ér dek lő dé se. 1888
nya rán LendlAdolffal két hó na pos ta -
nul mány út ra in dult a sark kö rön tú li
nor vég fjor dok ma dár szirt je i nek tá -
ja i ra és Lapp föld re. Ta pasz ta la ta i -
ról, él mé nye i ről él ve ze tes úti raj zot és
ma ra dan dó ér té kű or ni to ló gi ai be szá -
mo lót je len te tett meg Azészakima-
dárhegyektájáról cím mel. 

Ha za té ré se után or szá gos há ló za -
tot szer ve zett a ma dár vo nu lás meg -
fi gye lé sé re, s 1891-ben Bu da pes ten
meg ren dez te a má so dik nem zet kö -
zi ma dár ta ni kong resszust. 1893-
ban a kul tusz tár ca anya gi tá mo ga tá -
sá val lét re hív ta a Ma gyar Or ni to ló -
gi ai Köz pon tot. Or szág szer te meg -
szer vez te a ma dár meg fi gye lé se ket, s
el in dí tot ta a vo nu lá sok há ló za tos,
nem zet kö zi ku ta tá sát is. A ma dár vé -
del met nem ze ti üggyé tet te. Az 1901-
ben Amadarakhasznáróléskáráról
cí men meg je lent leg nép sze rűbb
köny vé nek ha zai és vi lág si ke re is ezt
az ügyet se gí tet te elő. A könyv je len -
tő sé gét jel zi, hogy a tu dós ha lá lá ig
(1914) négy ma gyar és egy-egy né met,
il let ve an gol nyel vű ki adá sa lá tott
nap vi lá got. 

Her man Ot tó egy ko ri lil la fü re di
nya ra ló ja, a Pe le-ház ma mú ze um -
ként mű kö dik, és be mu tat ja név -
adó já nak éle tét, mun kás sá gát.

g s. a.

HermanOttó„természetrajzához”
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üz enet az ar ar átról

Rovatgazda:SántaAnikó
ararat@lutheran.hu

FinnekSárszentlőrincen
Gyak ran van úgy, hogy na gyon szom jas lesz
az em ber. Ezer nyi mód kí nál ko zik az ér zés
csön de sí té sé re. Ta vasz tá ján hasz nos a
nyír vi zet – vagy ahogy a szé ke lyek mond -
ják –, a vi ri cset in ni. Is me ri ezt min den ki
ott, ahol a nyír meg te rem. Ta va szon az el -
ső tisz ta vi ta min, amely hez hoz zá jut ha tunk.
Nem is olyan ré gen még hor dó szám árul -
ták a pi a con, vá sá rok ban. A nyír fa aján dé -
ka ez. Sok szor nem is tud juk, mek ko ra
kincs. A fa nem ve szít ve le, nem ár tunk ne -
ki, de ben nün ket táp lál, él tet.

Der medt té li ál muk ból ép pen éle de -
ző nyí re sek és fa gyos ta vak mel lől ér kez tek hoz zánk finn test vé re ink Tam -
pe ré ből. Több év ti ze des kap cso la tunk van ve lük. Épp most, hús vét hét fő jén
em lé kez tünk gyü le ke ze tünk egy ko ri lel ké szé re, CsepregiBélára, aki még a
hat va nas évek vé ge fe lé ve tet te el a ma got, mely az óta fá vá te re bé lye se dett.
A kap cso la tot kez de mé nye ző lel ké szek már nem él nek, csak a mű vük. 

Akác vi rág zás kor fo gad hat tuk ven dé ge in ket. Ámu lat tal kós tol gat ták a vi -
rá got, azt az édes nek tárt, amely a vi rág ból szív ha tó. Mást tud ad ni az akác,
és mást a nyír. Mind ket tő éle tet, ta vaszt, fel tá ma dást.
Szomjazom cím mel hoz tak ze nét ne künk test vé re ink, mert most mu zsi -

ku sok jöt tek hoz zánk szol gál ni, kap cso la tot ápol ni. Vi ri cset hoz ni a lé lek nek. 
Be val lom, Sibeliuson kí vül nem sok finn, skan di náv ze ne szer ző ne vét hal -

lot tam, mun kás sá gu kat pe dig még így sem is mer tem. Most lá to ga tó ink a finn
ko moly ze ne kin cses tá rát nyi tot ták meg ne künk a ro man ti ká tól a kor társ ze -
né ig. Igé nyes ko moly ze ne ér ten dő ezen – és per sze Vivaldi,Bellini.Ze ne or -
go ná ra, csel ló ra és ének hang ra. Ná lunk, Sár szent lő rin cen az is ten tisz te let
szö ve té be épül ve, Kecs ke mé ten és Nagy do ro gon – aho vá szin tén szol gál ni
men tek – ön ál ló hang ver seny ként. Szomj ol tó ze ne. KariNousiainen, a Ka -
le va-temp lom kán to ra or go nán, Ulla-RiikkaKuisma csel lón, AuliAaltonen
szop rán ének hang ján di csér te az Urat (képünkön).

Az ilyen ta lál ko zá sok ad nak iga zán al kal mat az is mer ke dés re. Kö zös prog -
ra mok, mú ze um lá to ga tá sok köz ben még a nyel vi ne héz sé gek el le né re is meg -
in dul a tár sal gás. A csa lá dok nál el köl tött kö zös ebé dek, pin cei bor kós to lá -
sok mel lett lesz ke rek az egy más ról al ko tott kép. 

Most, ami kor eze ket a so ro kat írom, ép pen aján dék ba ka pott nép ze ne szól;
előbb az is me ret len ne vű ze ne szer zők nek néz tem utá na. Már is egy új, ed -
dig nem is mert vi lág. Ta lál ko zott a nyír az akác cal, vi rics és vi rág, két nép
és két gyü le ke zet tag jai együtt töl töt tek pár na pot Sár szent lő rin cen. 

Nagy Zol tán (sárszentlőrinciegyházközségifelügyelő)

Anapokbanjóképű,langalétasrác
köszöntrámazutcán.Előbbzavar-
tankörbenéztem,aztáncsodálkozva
végigmagamon:ugyanmihívhatta
feléppenrámennekafiatalembernek
afigyelmét?Nevetvefordultmeg:
–Timinéni!Nemismermeg?Else

hiszem!Énvagyokaz,Andris.
Pironkodva bólogattam, és csak

magambanállapítottammeg,hogy
jaj,deelszaladtazidő.Nemolyanré-
genmégnemgyőztemleszedniafate-
tejéről,aszörnyebbnélszörnyebbse-
beketfertőtleníteniatérdén,azanyák
napiversszövegétmegtanítaniennek
az emberkének…Mostmegmaga-
sabb,mintén,csinoslányazoldalán.
Felnőtt,éppenmunkahelyetváltott,
mármegsemismerném,deőköszön,
hogyne legyünk idegenekké.De jó!
Aztán jön egy telefon.Cirkuszba

hívnak.Nemigazánastílusomeza
műfaj,túlharsány,túl„mű”,túlhival-
kodónekem.Demostindulokrögtön.
Büszkén, mosolyogva, családostul.
Mertaporondonottleszazegyikvolt
tanítványom.Az,akimiattannakide-
jénmegállapítottam,hogyegygyerek-

táborhozmindig éppen eggyel több
labdakellene,mintamennyivan.
Na,ősemvoltvalamiszelíd,bá-

jos gyerek. Ha jobban meggondo-
lom,nemiscsoda,hogytűzzsonglőr
lettbelőle.Eleven,csibészkiskölyök
volt.Holitt,holottkúszottamagas-
baegyfüstcsík,haőmegjelent.Kihí-
vásvoltlekötni,kordábantartaniés
segíteni, hogy lehetőleg túlságosan
nagybajbanekerüljön.
Most,ennyiévutánpirulvafogad-

jaazölelésemet,szégyenlősenaneki
szántcsokitakislányomkezéből.
–Aztánügyeslegyél!Vigyázzma-

gadra!–mondomamegszokottszö-
vegemet.
–Hát,igyekszem–válaszolmoso-

lyogva.
Látomrajta,hogyeztazelőadást

mostnagyobblámpalázzalfogjatúl-
élni,mintatöbbit.Figyelemazarcát,
akezét.Jaj,megneégessemagát!De
persze csak játszik az idegeinkkel.
Könnyedén,gyakorlottanmozog,épp

annyiraóvatos,amennyirefeltétlen
szükséges. Csak mókázik velünk,
mintha meg-megijedne. Hatalmas
tapsotkap,dealegpirosabbrapersze
én tapsolom a tenyerem. Nahát,
Kristóf,amiKristófunk!
Aztánbecsöngethozzánkegyked-

ves,széparcúfiatalnő.Na,őtmeg-
ismeremrögtön.Sokatsírtunk,nevet-
tünkegyütt.Micsodakitartássalta-
nult!Emlékszem,ahogymasszírozgat-
tamazujjavégét,amikorgitározni
kezdett,ésfájtneki.Éshogytöreke-
dettajóra!Vitteakétkistestvérének
atáskájátishazafeléasuliból.Vit-
tükegyütt.Hányéveismár…
–Bius!Biuskám!Nahát!Miújság?
–Csakbeugrottam,Timinéni.A

hétenitthonvagyok.Errejártam.
Mertegyébkéntmárvégzett,nem

isidén,gyermekorvoskéntdolgozik.
Mosolyog,megölel.Nagyonjóhelye
van,szeretik,élveziakihívásokat,so-
kattanul.Mindigsokatfogtanulni.
Mégannyimindenvan.Minthaegy-

retöbbdologderülneki,amitnem
tud.Eztmegértem,ismerősazérzés.
Nézzük egymást, egyik felnőtt a

másikat.Jólesikelgyönyörködnibenne.
Pe da gó gus nap. Méga szót is alig

használjuk.Aszülőkmegagyerekek
aligemlegetikeztazünnepet.Van,ahol
készülegy szerénykisműsor,dehát
ugyetanévzáróninnen,anyáknapján
túlmárnemnagyonlehetterhelnia
lurkókat. Meg aztán akkor, amikor
bennevanazemberaziskolásévekben,
nemisértékeli,talánészresemveszia
jótanárokat.Inkábbarosszakrólvan
szó,akikbántók,közönyösek,kiszámít-
hatatlanok,nemapályáravalók.
Ajótanárahelyénvan,tesziadol-

gát, hozzá bátran lehet fordulni.
Számíthatunkrá,hogyanyjahelyett
anyja,apjahelyettapjaleszagyer-
kőcöknek,amikorrábízzukőket.Ta-
nít,nevel,segít.Helytáll,biztat,eliga-
zít.Felzárkóztat,megcirógat,szigorú-
an odapillant. Vezeti a kezünket,
emelialábunkat,kibékítatársaink-

kal,megki tudja,mimindent tesz
még…Egyrészétnemislátjuk,inkább
csakérezzük.
Éniscsakmost,felnőttkéntértet-

temmeg a saját tanáraim értékét.
Először talán a felvételin láttam
meg, amikor tudtam válaszolni a
kérdésekre,mertmegtanították,nem
kellettszégyenkeznem.Aztánamikor
agyerekeimmegszülettek,éstudtam
nekikénekelni,mertvoltmireemlé-
keznem.Megamikoreszembejutott
egy-egy mese, amely továbbvitt az
úton,hiszenannyitmesélteknekünk.
Amikorbetudtamállniagyülekezet-
benorgonálni,mertannakidejénszi-
gorúzongoratanáromvolt.Amikor
nemremegettakezem-lábam,haki
kellettállnomemberekelé,mertaz
osztálytársainkelőttannyitgyakorol-
hattukazelőadástudományát.
Ígyutólag látom,mennyit tettek

hozzáazéletemhez,hogyazzávál-
hassak,akivagyok.Vagytalánmég
jobbá is majd lassan-lassan. Isten
áldjamegőketérte–nemcsakpeda-
gógusnapon!
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ál lás pá lyá zat óvo da ve ze tői mun ka kör be töl té sé re
A Pes ti Evan gé li kus Egy ház De ák Té ri Gyü le ke zé nek el nök sé ge pá lyá -
za tot hir det a KisdeákEvangélikusÓvoda in téz mény ve ze tői stá tu sá nak
be töl té sé re ha tá ro zott, öt éves idő tar tam ra. A pá lyá zat nak tar tal maz nia
kell a pá lyá za ti fel té te lek ben elő ír tak tel je sü lé sé ről szó ló iga zo lá so kat, rész -
le tes szak mai ön élet raj zot, mo ti vá ci ós le ve let, az in téz mény ve ze té sé re
vo nat ko zó el kép ze lé se ket és lel ké szi aján ló le ve let.
Képesítésifeltételek: a mun ka kör be töl té sé hez szük sé ges fel ső fo kú is -

ko lai vég zett ség, szak vizs ga ke re té ben szer zett in téz mény ve ze tői szak -
kép zett ség, leg alább öt év óvo da pe da gó gus mun ka kör ben szer zett
szak mai gya kor lat.

Az ál lás el fog la lá sá nak ide je: 2014. au gusz tus 1.
Apályázatbenyújtásánakhatárideje: jú ni us 9., az el bí rá lás ha tár ide -

je: jú ni us 15.
A pá lyá za tot a meg pá lyá zott in téz mény ne vé vel és „In téz mény ve ze -

tői pá lyá zat” meg je lö lés sel el lát va kell be nyúj ta ni.
Il let mény, jut ta tás a pe da gó gu si il let mény nek meg fe le lő.
To váb bi in for má ció lel ké szi hi va ta lunk ban kér he tő: 1052 Bu da pest, De -

ák tér 4. Tel.: 1/483-2150.

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

VASÁRNAP

9.00/PaxTv
Evangélikusistentisztelet
abudavárievangélikus
templomból
9.30/MezzoTv
Teixeira:TeDeum
10.30/M1
Evangélikusmagazin
12.35/M1
Ybl200
A Fővámház
18.00/Bartókrádió
OrgonaPont–
Kapcsoljukadebreceni
reformátusNagytemplomot
Karasszon Dezső hangversenye
21.00/Bartókrádió
OrgonaPont–
Kapcsoljukapécsibazilikát
Francesco Finotti és 
Kovács Szilárd hangversenye
21.20/DunaTv
Hegedűsaháztetőn
(amerikaijátékfilm,1971) (171’)

HÉTFŐ

13.30/Kossuthrádió
ErősváramiIstenünk!
Az evangélikus egyház félórája
14.05/Kossuthrádió
Arcvonások
Markó György, a Terror Háza
Múzeum történésze
20.00/DunaWorld
Franciatanya
(magyartévéfilm,1973) (60’)
21.05/DunaWorld
Eichmann
(angol–magyarjátékfilm,
2007) (96’)
21.30/Kossuthrádió
Rádiószínház
Mészöly Miklós: Megbocsátás
1. rész
21.40/DunaTv
Aszcientológiaügynökei
(németdokumentumfilm)
23.05/DunaTv
Azenéntúl–VásáryTamás
zenésbeszélgetései

KEDD

12.00/Nemzetiségiadások
Déliharangszóatótkomlósi
evangélikustemplomból
13.30/Bartókrádió
TrajtlerGábororgonaestje
Mátyás-templom, 
1995. június 30.
17.55/DunaWorld
VI.nemzetközi
cirkuszfesztivál
19.35/Bartókrádió
Armelfesztivál2013–
Díjátadógála
20.00/PaxTv
Kút(élőinteraktívműsor)
Műsorvezető: Deák László
evangélikus lelkész
20.20/M1
AMoszkitó-part
(amerikaifilm,1986) (114’)
23.50/M1
Kukkolókultúra
(kanadaidokumentumfilm,
2010)

SZERDA

10.00/Bartókrádió
Hang-fogó
Bach: Jesu meine Freude –
motetta BWV 227
13.30/Kossuthrádió
,,Tebennedbíztunkeleitőlfogva...’’
A református egyház félórája
15.30/DunaWorld
Evangélikusmagazin
17.00/PaxTv
ÉhezésésjóllakásLukács
evangéliumában
Cserháti Márta docens előadása
19.35/Bartókrádió
ArTRIUM–ABartókrádió
kortárszeneiseregszemléje
A Szent Efrém férfikar énekel
19.42/Kossuthrádió
AKing’sSingers
Beatles-feldolgozásokaténekel
22.05/M1
Alegbátrabbváros
(magyardokudráma,2009)
(98’)

CSÜTÖRTÖK

12.00/Kossuthrádió
Déliharangszóapenci
evangélikustemplomból
14.05/Kossuthrádió
Arcvonások
Hosszú Katinka úszó
15.05/DunaWorld
Azerdélyiszászkultúra
nyomában
(magyarismeretterjesztősorozat)
Az élet rendje
22.00/Bartókrádió
DzsesszaMárványteremben
Kollman Gábor Coolmen
együttese játszik
22.30/M3
Barlang-Budapest
(dokumentumfilm)
23.25/M1
Bolyai-díjasok–LovászLászló
(magyardokumentumfilm,2010)
0.20/M1
ArejtélyesXX.század
Kun Miklós történész műsora

PÉNTEK

10.00/Bartókrádió
Hang-fogó
Puccini: Messa di gloria
10.10/M1
Család-barát
(magazinműsor)
12.03/NemzetiségiAdások
Háromszólamra–magyarul
Cigánymagazin
14.30/Bartókrádió
Népzene–itthonról
Magyarpalatka
17.55/M2
Magyarnépmesék
(magyarrajzfilmsorozat)
20.11/Kossuthrádió
Belépő(kulturálismagazin)
22.45/DunaTv
Overnight
(magyarjátékfilm,2007) (94’)
1.20/DunaTv
Vers
Kosztolányi Dezső: 
Negyven pillanatkép

SZOMBAT

6.50/DunaTv
Élőegyház(vallásihíradó)
11.00/DunaTv
Csíksomlyóipünkösdibúcsú
2014
17.05/M3
Játékhatároknélkül1997
21.04/Kossuthrádió
Rádiószínház
Móricz Zsigmond: 
Erdély – Tündérkert
21.20/M1
Egynap
(amerikai–dánromantikus
film,2011) (103’)
22.35/DunaTv
Hálátlankor
(franciajátékfilm,1964) (85’)
24.00/DunaWorld
Abéke7.napja
(magyartévéfilm,1985) (60’)
1.03/Kossuthrádió
Éjszakairádiószínház
A Mester és Margarita

VASÁRNAP

9.00/PaxTv
Evangélikusistentisztelet
9.07/Kossuthrádió
Szentlélek,ihlet,tehetség
9.25/DunaWorld
Pünkösdölő
A Magyar Rádió
gyermekkara énekel
10.00/ARD1(német)
Pünkösdievangélikus
istentisztelet
11.15/M1
Maihitvallások
Lengyel Anna újságíró,
evangélikus
országosfelügyelő-helyettes
11.45/M1
Evangélikustemplomok
A kapolcsi és a hartai templom
13.00/PaxTv
Reformációigálaest2013
14.30/Bartókrádió
Népzene–itthonról
Pünkösd

VASáRNAPTÓLVASáRNAPIG
Ajánlóarádióésatelevízióműsoraibóljúnius1-jétőljúnius8-áig

va sár nap (jú ni us 1.)
Amikorlátták,hogymilyenbátranbeszélPéterésJános,ésfelfogták,hogyőkírás-
tudatlanésiskolázatlanemberek,elcsodálkoztak.Felisismertékőket,hogyJézus-
salvoltak.Ap Csel 4,13 (Zsolt 16,8; Jn 15,26–16,4; Ef 3,14–21; Zsolt 68,20–36) A
hit ről va ló bi zony ság té tel hi te les sé gé hez nem is ko lai vég zett ség vagy va la mi lyen
tár sa dal mi po zí ció kell, ha nem Jé zus sal va ló őszin te bel ső kap cso lat és a Szent -
lé lek meg vi lá go sí tó ere je. Pé ter és Já nos tör té ne te azt is hir de ti, hogy fon tos a sza -
vak és tet tek egy sé ge, hi szen je len volt egy olyan ta nú is, aki vel ők jót tet tek!

Hét fő (jú ni us 2.)
Ó,Istengazdagságának,bölcsességénekésismereténekmélysége!Milyenmeg-
foghatatlanokazőítéletei,ésmilyenkikutathatatlanokazőútjai! Róm 11,33
(Jer 23,23; Ez 11,14–20; Gal 4,1–7) De jó, hogy az élet ne héz, né ha meg old -
ha tat lan nak lát szó kér dé se i ben nem egye dül kell dön te nünk vagy íté le tet mon -
da nunk! Kér het jük és ke res het jük Is ten bölcs dön té se it és szá munk ra ki je -
lölt út ja it imád ság és az ige ál tal!

kedd (jú ni us 3.)
MertazIstennemharagrarendeltminket,hanemhogyelnyerjükazüdvös-
ségetamiUrunkJézusKrisztusáltal. 1Thessz 5,9 (Mik 7,18; Lk 21,12–19; Gal
4,8–20) Ren ge teg fe szült ség és in du lat van kö rü löt tünk, oly kor ben nünk is.
Is ten fel akar ja ol da ni eze ket a mai na pon is, de majd hol nap is, és éle tünk
vég ső re mény sé gé re néz ve is. Ne fe led jük: az üd vös ség már itt, föl di éle tünk -
ben je len le het Jé zus meg vál tó sze re te té nek meg ér té sé ben, át élé sé ben!

Szer da (jú ni us 4.)
AbbanazórábanígyujjongottJézusaSzentlélekáltal:„Magasztallak,Atyám,
mennyésföldUra,azért,hogyelrejtettedezeketabölcsekésértelmesekelől,
ésfelfedtedagyermekeknek.” Lk 10,21a (Ézs 53,1; Lk 12,8–12; Gal 4,21–31) Jé -
zus uj jong va örül! (A ré gi for dí tás ban: „ör ven de zett”.) Rit ka pil la nat, rit kán
hasz nált szó Jé zus sal kap cso lat ban, de Jé zus örö me szá munk ra is öröm. Az
Atya és Fiú tel jes és bol dog egy sé gét ér te lem mel és böl cses ség gel sen ki nem
ma gya ráz hat ja meg, csak gyer me ki hit tel sejt he tünk meg be lő le va la mit…

csü tör tök (jú ni us 5.)
IstenugyanisKrisztusbanmegbékéltetteavilágotönmagával,úgyhogynem
tulajdonítottanekikvétkeiket,ésreánkbíztaabékéltetésigéjét. 2Kor 5,19 (Zsolt
103,12; Ap Csel 1,12–26; Gal 5,1–15) Mi len ne ve lünk és a vi lág gal, ha Is ten
min den bűnt, jó aka ra ta el le ni lá za dást szi go rú an meg bün tet ne? De Krisz -
tus ban van bűn bo csá nat, és ez a leg na gyobb is te ni aján dék. Olyan nagy, hogy
nem tart hat juk ma gunk ban, to vább kell ad nunk, kö vet ként kép vi sel nünk sze -
re tő Gaz dán kat, hogy a kül ső-bel ső bé két len sé gek kel küz dő em be rek bé kes -
ség re ta lál ja nak – Is ten nel és egy más sal.

pén tek (jú ni us 6.)
Ameggyógyítottfelugrott,talpraállt,ésjárt.Bementvelükatemplombais,
járkált,ugrándozott,ésdicsérteazIstent. Ap Csel 3,8 (Zsolt 95,1; Jn 19,25–
27; Gal 5,16–26) Fan tasz ti kus je le net: egy ug rán do zó em ber a temp lom ban!
Rosszal lás sal, fej csó vál va néz nénk rá, ha ez a mi temp lo munk ban tör tén ne.
Ám ez az em ber szü le té se óta moz gás sé rült volt! Éle té ben elő ször érez te erős -
nek és já ró ké pes nek ma gát, tes ti leg-lel ki leg egész sé ges nek. Ug rán doz nia kel -
lett örö mé ben. Ho gyan fo gad juk, ho gyan se gít jük moz gás sé rült vagy fo gya -
té kos test vé re in ket a mi gyü le ke ze tünk ben?

Szom bat (jú ni us 7.)
Pálírja:Többétehátneménélek,hanemKrisztusélbennem.Gal 2,20a (Zsolt 103,2.4;
Zak 4,1–14; Gal 6,1–18) Pün kösd ün ne pé nek kü szö bén az Újszövetség egyik leg -
szebb és leg ti tok za to sabb val lo má sa ez a mon dat. A hang súly nem Pál apos tol sze -
mé lyén, hi té nek és egye dül ál ló szol gá la tá nak nagy sze rű sé gén van, ha nem azon a
cso dán, hogy az éle tét Is ten Fi a ként a ke resz ten fel ál do zó Krisz tus, a fel tá ma dott
Úr élő kö zös sé get vál lal ve le, a gyar ló, éle té ben sok vét ket el kö ve tő, az apos to lok
kö zött is a leg mél tat la nabb szol gá já val. Ezért az óta is mind azok, akik lel kük ben
át élik ezt az „élő kö zös sé get” Jé zus sal, így vall hat nak: „Él ben nem a Krisz tus!” Ezt
a tit kot csak a pün kös di Lé lek te he ti ele ven né és öröm for rás sá ben ned, ben nem.

g Szir mai Zol tán
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GyÁSZ HÍR
PolgárRózsa,dr.HarmatiBélánéMun ká csy- és Kos suth-dí jas kár pit mű vész,
a Szé che nyi Iro dal mi és Mű vé sze ti Aka dé mia ala pí tó tag ja, a Ma gyar Mű -
vé sze ti Aka dé mia ren des tag ja 78 éves ko rá ban, hosszabb be teg ség után, 2014.
má jus 22-én Bu da pes ten el hunyt. Te me té sé ről ké sőbb tör té nik in téz ke dés.

HIRDETÉSEK
evan gé li kus ma ga zin 

a ma gyar te le ví zi ó ban
Jú ni us 1-jén, va sár nap az M1-en
10.30-kor lát hat ják egy há zunk mű -
so rát, az Evangélikus magazint.
Az adást jú ni us 4-én, szer dán a Du -
na World csa tor nán 15.30-kor meg -
is mét lik. Szer kesz tő: NagyLászló,
ren de ző: HorváthTamás.

Fogadóórámat min den hó nap
el ső hét fő jén tar tom. Min den kit
sze re tet tel vá rok dél után há rom
órá tól öt órá ig a Dé li Egy ház ke -
rü let szék há zá ban (1088 Bu da -
pest, Pus kin u. 12.).

RadosnéLengyelAnna
országosfelügyelő-helyettes,

aDéliEgyházkerületfelügyelője

to vább kép ző kon zul tá ció gyü le ke ze ti mun ka tár sak nak
Sze re tet tel ér te sít jük a vég zett hall ga tó kat és az ér dek lő dő ket, hogy jú -
ni us 13–15. kö zött Pi lis csa bán gyü le ke zeti mun ka tár sak nak to vább kép -
ző kon zul tá ci ót tar tunk, amely re öröm mel hívjuk min den test vé rün ket.
Je lent kezni le het a ka ta.po lyak@lu the ran.hu e-mail cí men vagy a
20/824-2013-as te le fo nszámon. A je lent ke zők nek rész le tes prog ra mot
kül dünk. A rész vé tel té rí tés men tes.

D. SzE bik Im rE ny.püspök,tanfolyamvezető

kö szö net az 1%-os fel aján lá so kért
A ká vai Szuc hovsz ky Sán dor Ala pít vány (2216 Bé nye, Köl csey út 16.) kö -
szö net tel köz li, hogy a 2013. évi szja-1%-ok ból a fel aján lá sok alap ján 141
ezer fo rint ér ke zett a bank szám lá já ra. Az ala pít vány min den ado má nyo -
zó nak kö szö ne tet mond.

csen des hét Szar va son
Sze re tet tel vár juk a szar va si Kö zép hal mi Misszi ó ban tar tan dó nyá ri csen -
des he tünk re al ko hol- és szen ve dély füg gő, de presszi ó val küz dő, lel ki fel -
töl tő dés re vá gyó test vé re in ket.

Ál lan dó or vo si el len őr zés re, fel ügye let re nincs le he tő ség, kér jük, ezt
a je lent ke zés kor ve gyék fi gye lem be. A je lent ke ző al ko hol be te gek től kér -
jük, hogy leg alább há rom nap pal a kez dés előtt ne fo gyassza nak al ko -
holt. Lel ké szi ve ze tő: ErdélyiZoltán nagy szé ná si evan gé li kus lel kész.

A csen des he tet jú ni us 16–20. kö zött a Kö zép hal mi Misszi ó ban
(Szar vas, V. kk. 27.) tart juk. A rész vé tel in gye nes. A szál lá sért és az el -
lá tá sért ado má nyo kat kö szö net tel fo ga dunk el. Szám la szá munk: 11733058-
20015556 (az ado má nyok össze gét sze mé lye sen is be le het fi zet ni).

Je lent kez ni és ér dek lőd ni Er dé lyi Zol tán nál (20/824-3417) le het.
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