
Evangélikus hEtilap • www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 25. szám g 2014. június 22. g Szentháromság ünnepe után 1. vasárnap Ára: 275 Ft

„Ta lán nem té ve dek na gyot, 
ha azt ál lí tom, hogy éle té ben 
négy do log, négy ügy volt 
szét szá laz ha tat la nul meg ha tá ro zó: 
a csa lád, a ha za, a mű vé szet és a hit.”

In memoriam Polgár Rózsa f 13. oldal

Üdvösségnek élni f 2. oldal
A szélkerék prédikációja f 3. oldal
Évzáró a hittudományi egyetemen f 4. oldal
Egyháztáji (református) program f 10. oldal
A Lélek és a gyülekezet ünnepe f 11. oldal
Hálaadás Homokbödögéért f 14. oldal

„Úgy íté lem meg, hogy
szelle mi sé gé hez leg kö ze lebb
mi ál lunk, ezért két sze res 
a fe le lős sé günk.”
Beszélgetés dr. Kamp Salamon

karnaggyal f 3. oldal

„El gon dol kod ta tó és na gyon bá to rí tó, hogy a Né met or szá gi Pro tes táns
Egy ház (EKD) szá mos tag egy há za mel lett az uni ált egy há zak, va la mint
az oszt rák ágos tai és hel vét hit val lá sú pro tes tán sok lel ké szei a lel kész -
avatás kor (or di na tio) mind má ig fel es küd nek a Bar me ni hit val lás ra,
amely ép pen ezért a Né met evan gé li kus éne kes könyv ben is meg ta lál ha tó.”

Vallástétel Barmenben f 6. oldal

g Dr. Ko rá nyi And rás

Szent há rom ság ün ne pé vel is mét le zá -
rult  az  egy há zi  esz ten dő  ün nep teli
sza ka sza, és kez de tét ve szi az a kü lö nös
idő szak, ame lyet so kan csak „az ün nep -
te len fél év ként” em le get nek. Mi vel ez
ha gyo má nyo san egy be esik a nyá ri is -
ko la szü net és a sza bad sá go lá sok kez -
de té vel  is,  lé nye gé ben  az  egy há zi  és
gyü le ke ze ti élet ben is meg áll a meg szo -
kott ak ti vi tás: a je len tős ün ne pek mö -
göt tünk van nak, a zöld szí nű va sár na -
pok hosszú so ra pe dig – vég re! – el hoz -
ta a ki kap cso ló dás le he tő sé gét.
Még is meg van en nek az idő szak nak

is a ma ga üze ne te: az ün ne pek so rát
kö ve tő en,  ame lye ken  Is ten  ér tünk
tett,  meg vál tó  erő fe szí té se it  ün ne -
pel het jük, el jön az egyé ni és kö zös sé -
gi nö ve ke dés idő sza ka! Ezt jel zi ne -
künk az is, hogy az ol tár zöld szín be
öl tö zik: a nö ve ke dő ve tés, a ter mést
vá ró ter mé szet szí né be. Az sem le het
vé let len, hogy a szí nek ha gyo má nyos
szim bó lum rend sze ré ben a zöld egy -
ben a tü re lem szí ne is, hi szen min den -
ki tud ja, hogy a gyü mölcs, a ter més ki -
fej lő dé sé hez és be éré sé hez idő és tü -
rel mes gon dos ko dás szük sé ges.
Mi  azon ban  nem  tu dunk  vár ni.

Szél ső sé ge sen tü rel met len ko runk ban
szin te min den ar ra épül, hogy mi ként
le het min dent fel gyor sí ta ni, akár erő -
szak kal is. Min dig van nak, akik húsz
perc alatt akar nak ha gyo má nyo san telt
ízű bab le vest főz ni, két hét alatt akar -
nak meg ta nul ni  fel ső fo kon an go lul,
vagy ép pen kény sze re dett jó kedv vel
rek lá moz zák a kín já ban ér lelt ko ra ta -
va szi pa ra di cso mot, amely nek nyo mo -
rú sá gos ízé ben is csak a jó zan ésszel
szem be ni aka rást le het érez ni. 
Pe dig az idő, a ne künk adott és ál -

ta lunk  oda szánt  idő  egyi ke  Is ten
leg na gyobb aján dé ka i nak az em ber -
élet ben! Nél kü le  sem mi nem  le het
az zá, ami vé len nie kell. Ami lyen ál -
sá gos és il lú zió rom bo ló a hor mo nok
és dop ping sze rek ere jé vel el ért sport -
si ker, olyan ki áb rán dí tó a tü rel met -
len ség és erő sza kos ság ezer fé le kö vet -
kez mé nye em be ri kap cso la ta ink ban
és lel ki erőn lé tünk ben is. Minden nek
ren delt ide je van, amit nem le het és
nem is ta ná csos át ug ra ni. De meg -
van-e még az ide je ben nünk és kö zöt -
tünk a tü re lem nek?
Az el múlt év szá za dok nyo mán a tü -

re lem és a to le ran cia a leg tisz te let re -
mél tóbb el vek egyi ke lett az eu ró pai
kul tú rá ban.  Ke se rű en  je gyez het jük
meg ugyan ak kor, hogy va ló szí nű leg
azért tisz tel jük ennyi re ezt az el vet,
mert  olyan  rit kán  le het  ben ne  ré -
szünk va ló já ban. Az el múlt két száz
év  meg ha tá ro zó  meg úju lá si  moz -
gal mai ugyan is – akár nem zeti ala -
pú,  akár  szo ci a lis ta  vagy  li be rá lis
gyö ke rű esz mék ről le gyen szó – vég -
te len  tü rel met len sé get  árasz tot tak
ma guk ból, és vég te len tü rel met len -
ség re szok tat ták az em be re ket is. 

Mind egyik egyet ér tett – és ma is
meg egye zik  –  ab ban,  hogy  nincs
időnk a dol gok ter mé sze tes me ne té -
ben, a fo lya ma tok gon dos ko dás sal és
mun ká val  kí sért  be éré sé vel  el ér ni
ma ga sabb cél ja in kat. Az az so sincs idő
együtt  meg va ló sí ta ni  a  ter ve ket,
meg vár ni akár a las sab ban fel zár kó -
zó kat is, ha nem csak és ki zá ró lag a
mo dern ko ri re form düh az egyet len
jár ha tó út, ahol a rá ter met tek köz lik
a le he tő sé ge ket és kö te les sé ge ket, a
meg re for má lan dó  kö zös ség  pe dig
igye kez zen lé pést tar ta ni a meg vál -
tó esz mék kel, kü lön ben le ma rad, és
ak kor csak ma gá ra vet het…
Ez  az  ál ta lá nos,  ránk  ne he ze dő

nyo más nem csak for ra dal ma kat és
fel ke lé se ket vál tott ki az el len ál lás je -
gyé ben, ha nem arany kor rá vál toz tat -
ta a tü rel mes épít ke zés és nö ve ke dés
rit ka idő sza ka it is az em be ri em lé ke -
zet ben. Mert a tü rel mes és ter mé sze -
tes nö ve ke dés ide jét nem le het elég -
gé meg be csül ni! 
Hi szen jó zan ésszel ki vár hat jó ízű

ered ményt ott, ahol ál lan dó an vál toz -
nak a ter vek, el kép ze lé sek és el vá rá -
sok? Ahol min den ki nek min den csak
most és azon nal le het jó, és min den -
ki más nak csak az az egyet len dol ga
van, hogy le gyen meg az én aka ra tom
és el kép ze lé sem? Ahol az em be rek
nem tud nak bé kes ség ben – és per sze
alá za tos  ön is me ret ben…  –  él ni  a
ter mé szet rend jé vel, az em be ri kö zös -
ség kul tú rá já val, vég ső so ron pe dig Is -
ten  tü rel mes  mun kál ko dá sá val,
amellyel fenn tart ja az egyéb ként iz -
gá ga, aka ra tos és vég le te kig tü rel met -
len né vált em be rek vi lá gát még ma is.
A mö göt tünk ál ló ün nep te li fél év

csu pa ak ti vi tás, kez de mé nye zés, len -
dü let – nem vé let le nül, hi szen ezek
mö gött az ün ne pe ink mö gött Is ten
el kö te le zett, kö vet ke ze tes és együtt -
mű kö dés re  hí vó  cse lek vé se  áll. Az
egy ház ban és a gyü le ke zet ben vi szont
nem ural kod hat el az az ér zés, hogy
már ab ba is be le fá rad tunk egy fél év
alatt, amit Is ten tesz ér tünk – most
pe dig nö ve ked jék fel az ő ve té se ma -
gá tól, amíg mi egy sze rű en ki kap cso -
ló dunk, és sza bad sá gol juk ma gun kat. 
Vi szont  ami kor  meg csö mör löt -

tünk már az egy mást vál tó, re form -
düh vel  át ita tott  em be ri  tü rel met -
len sé gek ir ri tá ló és nyo masz tó ér zé -
sé től, va jon ész re vesszük-e még, ha
Is ten a ter mé sze tes és jó ízű nö ve ke -
dés, az em be ri és lel ki, sze mé lyes és
kö zös sé gi ér le lő dés egész sé ges, em -
ber lép té kű ide jét kí nál ja fel ne künk?
Ahol az Is ten re, az egy más ra és még
a ma gunk ra is for dít ha tó idő is mét
aján dék ká  vál hat?  Meg van-e  még
ná lunk és köz tünk az ak tív tü re lem -
nek ez az ide je?

A szer ző evan gé li kus lel kész, az Evan -
gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem Egy -
ház tör té ne ti Tan szé ké nek egye te mi
ta ná ra

Megvanazideje
a tü re lem nek

Az ün nep ség a sop ro ni evan gé li kus
temp lom ban vet te kez de tét két nyel -
vű is ten tisz te let tel, ame lyen Gáncs
Pé ter el nök-püs pök – a 46. zsol tár 11.
és 12. ver se alap ján – né met nyel ven
hir de tett igét. A li tur gi ai szol gá lat ban
Gab nai Sán dor, a Sop ro ni Egy ház -
me gye es pe re se, Hol ger Man ke sop -
ro ni né met lel kész és né hány sop ro -
ni gyü le ke ze ti tag vett részt. 
Az is ten tisz te le tet kö ve tő köz gyű -

lés hez kap cso lód va kö szön té sek so -
ra  hang zott  el.  Ün ne pi  kö szön tőt
mon dott Sze me rei Já nos, a Nyu ga ti
(Du nán tú li) Egy ház ke rü let püs pö ke
mel lett Mi lan Kriv da szlo vák püs pök,
dr. Fo dor Ta más, Sop ron vá ros pol -
gár mes te re, And re as Li e gen feld bur -
gen lan di tar to má nyi ta ná csos, va la -
mint Hans Ni essl bur gen lan di tar to -
mány fő nök is. Az ebéd szü net után
szá mos ze nei és kul tu rá lis prog ram

kö zül vá lo gat hat tak a részt vők a bel -
vá ros kü lön bö ző pont ja in. A bát rab -
bak még a temp lom tor nyá ban la kó
ha ran go kat is meg te kin tet ték. 
A ha tár nyi tás hu szon ötö dik év for -

du ló já ról is meg em lé kez het tek az ün -
nep lők: dr. Gi me si Sza bolcs sop ro ni
egy ház me gyei fel ügye lő, egy ko ri sop -
ro ni pol gár mes ter mo de rá lá sá val pó -
di um be szél ge tés folyt a me gye há zán. 
A szer ve zők a gye re kek és a fi a ta -

lok szá má ra is rend kí vül sok szí nes
prog ram ról gon dos kod tak.
A bur gen lan di ak Gusz táv Adolf ról

el ne ve zett ün ne pe a temp lom ban és a
vá ros Fő te rén tar tott áhí ta tok kal ért
vé get. A temp lom ban Man fred Koch
szu per in ten dens hir det te Is ten igé jét,
Sze me rei Já nos püs pök és Plöchl Il di -
kó ha tár men ti gyü le ke zet pe da gó gus
pe dig a li tur gia szol gá la tát vé gez te. A
Fő té ren Oli ver Kö nitz if jú sá gi re fe rens
ál dá sá val zá rult a Yo ung-GAF el ne ve -
zé sű ren dez vény so ro zat.

Burgenlandievangélikusokünnepe
b Nyugat-magyarországi gyülekezeteinkben elő-előfordul, hogy az

Erős vár a mi Is te nünk kezdetűének–ahangerőttekintve–előcsa-
logatja a hívekből a versenyszellemet. Evangélikus himnuszunk
énekléseközepettenémetésmagyarajkútestvéreinkkörébenmint-
haelindulnaegyfajtaversengés,hogykineknagyobba„serege”.Jú-
nius14-énSopronbanegyértelműenanémetüléneklő„feszteburgo-
sok”(„EinfesteBurg…”)irányábalengettkiamérlegnyelve.Nemcso-
da,hiszena„hűségvárosa”ésannaklutheránusgyülekezeteabur-
genlandievangélikusokGusztávAdolf-ünnepénekadottotthont.Az
osztrákegyházirendezvénykülönlegességenemcsupánahelyszínki-
választásábanrejlett,hanemabbanis,hogyerreazalkalomraéppen
negyedszázaddalapáneurópaipiknikutánkerülhetettsor.

f Folytatás a 7. oldalon
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Len gyel, cseh és szlo vák kol lé gá já val egye tem ben a jú ni us 16-i ün nep ség so ro zat ra ér ke zett ha zánk ba Jo a chim Ga -
uck né met ál lam fő, aki Nagy Im re mi nisz ter el nök és tár sai 1958-as ki vég zé se és 1989-es új ra te me té se év for du ló já -
nak elő es té jén – el ső ként – a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház (MEE) ve ze tő i vel ta lál ko zott. A Kem pin ski szál lo -
dá ban adott fo ga dá son Gáncs Pé ter el nök-püs pök, Prőh le Ger gely or szá gos fel ügye lő és Ha fen scher Ká roly, az MEE
zsi na tá nak lel ké szi el nö ke a pá lya fu tá sát (a volt NDK-ban) evan gé li kus lel kész ként kez dő szövetségi el nök nek át nyúj -
tot ta 2009-ben meg je lent ön élet raj zi kö te te ma gyar ki adá sát. Az egy kor a ke let né met ál lam biz ton sá gi mi nisz té ri -
um, a Sta si ak tá it fel tá ró hi va talt is ve ze tő ál lam főt meg aján dé koz ták to váb bá a Há ló tény fel tá ró so ro zat leg újabb
kö te té vel, va la mint az Evan gé li kus Élet leg utób bi lap szá má val, amely nek cím ol da lán szá mol tunk be a Lu ther Ki -
adó gon do zá sá ban nap vi lá got lá tott Ga uck-me mo ár „idő zí té sé ről”.

A há rom fa lu si ha gyo mány ün ne pen is -
mét lát ha tó vá lett a sok szí nű ség, a haj -
tá sok, ame lyek a több száz éves csán -
gó gyö kér ből sar jad nak ki új ra és új -
ra, még ha oly kor úgy tű nik is, hogy rit -
kul nak az élet ké pes ágak. A lá da fi á ból
elő ke rül tek a fél tett da ra bok, s bár fosz -
la doz nak a mel lé nyek és a kö té nyek,
sza kad nak az év szá za dos sza la gok, a
zaj zo ni, tat ran gi és pür ke re ci csán gó
lá nyok és asszo nyok büsz kén mu tat -
ták meg ma gu kon az örök sé ge ket. 

Háromfalusigyökerek
b Olvasomarégilapokban,hogya19.századvégénHétfalulakóiHá-
romfalubaszekereztek,hogyvidám,táncosmajálisokatrendezzenek.
Nemhiányoztakezekrőlalelkészeksem,akikmagukkalvittékazigét
is.Azajzoniborvízforrásokkörnyékénterebélyesedettazagyökér,
amelybőlmaiságazikahagyományfája.ABarcaságegyiktávolab-
bipontján,aszinténcsángóApácánapünkösdutániidőszakot„ződ-
farsangnak”nevezték.Egyilyenzöldfarsangotültazelmúlthétvégén
acsángóHáromfalu,amikormegszervezteahagyományünnepet.Nem
hiányoztakerrőlatöbbicsángótelepülésképviselőisem.

f Folytatás a 3. oldalon

f Folytatás a 8. oldalon
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Mó zes 2. köny ve a zsi dók Egyip tom -
ból  va ló  ki vo nu lá sá ról,  a  pusz tai
ván dor lás ról és an nak leg fon to sabb
ese mé nyé ről,  a  Sí nai-hegy nél  tör -
tént tör vény adás ról szól. 
Is ten Mó zes ál tal már elő re ké szít -

get te né pét a szom bat nak, a nyu ga -
lom nap já nak a meg ér té sé re és el fo -
ga dá sá ra.  Igénk ből  ki de rül,  hogy
nem a nép ke res te Is tent, ha nem ő
ke res te a né pet, mert ki akar ta vá lasz -
ta ni  ma gá nak.  En nek  azon ban  az
volt a fel té te le, hogy a nép meg tart -
sa az Úr ren del ke zé se it. Hi tünk szá -
má ra min dig fon tos, hogy a gyö ke -
re kig  men jünk  vissza,  mert  ak kor
rög tön lát juk, hogy mit ron tot tunk el. 
Is ten  azért  ke res te  meg  né pét,

mert  lát ta el nyo mott vol tát Egyip -
tom ban. Cso dák kö ze pet te ki sza ba -
dí tot ta,  és  ve zet te  idá ig.  Nem csak
azért súj tot ta Egyip to mot, hogy a zsi -
dók előtt bi zo nyít sa ha tal mas vol tát,
ha nem azért is, hogy min den ki lás -
sa, ho vá ve zet a bál vány imá dás. 
Ami kor egy zsi dó em ber vissza gon -

dol ezek re a dol gok ra, ak kor azt min -
dig úgy te szi, hogy je len né vá lik szá -
má ra a múlt, ott van a rab szol ga mun -
kát vég zők kö zött, a ki vo nu lók kö zött,
de ott van Dá vid ki rály se re gé vel, és ott
van a ba bi lo ni fog ság ban le vők kel is. 
Ma nap ság, ami kor Iz ra el ben a pa -

lesz ti nok el nyo má sá nak je le it lát juk,
nem ért jük, hogy egy or szág ve ze té se
hogy te het ilyet. Nyil ván meg fe led kez -
tek ar ról, hogy mi lyen is volt el nyo -
mott nak, ül dö zött nek len ni az el múlt
év szá za dok ban, sőt év ez re dek ben. 
Is ten azt akar ta, hogy né pe min dig

em lé kez zen jö ve vény vol tá ra. A las -
san kör vo na la zó dó ta lál ko zás ijesz tő
kül ső kö rül mé nyei azon ban a né pet
óva tos ság ra  in tik.  Ta lán  jobb  lesz

sze mé lye sen nem ta lál koz ni Is ten nel.
Jobb lesz, ha Mó zes és Áron köz ve -
tít majd Is ten és a nép kö zött. 
Jé zus Krisz tus  föl di meg je le né se

óta  tud juk,  hogy mi,  ke resz tyé nek
ugyan olyan jog gal ne vez het jük ma -
gun kat Is ten fi a i nak, és ál ta la Atyánk -
nak szó lít hat juk őt. Az 5. vers fel szó -
lí tá sa: „Most azért, ha en ge del me sen
hall ga ttok sza vam ra…”, ránk is vo nat -
ko zik. Aho gyan Is ten meg bün tet te a
ki vá lasz tott nép fi a it, ugyan úgy meg -
bün tet het min ket is, akik a ke reszt -
ség ál tal let tünk gyer me kei. Nem csak
a zsi dó kat, ha nem a ke resz tyé ne ket
is el küld te a pusz tá ba, ami a tör té ne -
lem fo lya mán min dig mást je len tett.
Hol az ül döz te tést, hol az ink vi zí ci -
ót, az el len re for má ci ót vagy a kom -
mu nis ta el nyo mást. 
A szö vet ség meg tar tá sa a mi ese -

tünk ben a ke gye lem ből, hit ál tal va -
ló  üd vö zü lés  el fo ga dá sát  je len ti  a
vi lág min den ígér ge té se és fe nye ge -
té se  da cá ra.  En nek ma  sincs  vé ge,
csak a mód sze rek vál toz nak. A sze -
ku la ri zá ció fo lya ma ta nemcsak úgy
egy sze rű en, ma gá tól  zaj lik, ha nem
igen is Krisz tus el len sé ge i nek a mun -
ká ja,  akik  csak  a  sa ját  ér de ke ik re
gon dol nak. Az ígé ret pe dig ha tal mas:
tu laj don  né pe  le szünk  a  Krisz tus
meg vál tott vé re árán.
Az ad vent től pün kös dig ter je dő va -

sár na po kon Is ten cse le ke de te in volt
a fő hang súly. A Szent há rom ság ün -
ne pe  utá ni  va sár na po kon  pe dig  –

ami kor már meg tör tént Is ten mag ve -
té se – mu tat koz ni kel le ne a hit nö ve -
ke dé sé nek, hi szen a ke gyel mi ja vak
vo nat ko zá sá ban a sze mé lyes el sa já tí -
tás kö vet kez ne. Ezért eze ket a va sár -
na po kat sem mi kép pen sem ne vez het -
jük kö zön sé ges va sár na pok nak. 
Ezek ben a na pok ban tör té nik az is -

ko lák ban a bal la gás, a tan év zá rás, a
szó be li érett sé gi, sőt a dip lo mák át -
vé te lé nek is ez az ide je. Könnyen adó -
dik a pár hu zam: amit ta nul tak a di -
á kok, ar ról szá mot kell ad ni uk, előbb
a vizs gán, majd az élet ben is. A vizs -
gán va ló rossz sze rep lést, a ké sőb bi
ered mény te len sé get nem le het a ta -
ná rok nya ká ba varr ni ak kor, ha az is -
ko la töb bi di ák ja „ért he tet len mó don”
meg áll ta a he lyét az élet ben. 
If jú ko rom ked venc ka ba ré da rab -

ja az Is ko la pénz volt, amely ben egy
di ák  a  ba rát ja  ta ná csá ra  úgy  dönt,
hogy meg pró bál ja vissza sze rez ni az
is ko lai tan dí jat, mert az érett sé gi je el -
le né re  sem  tud  bol do gul ni.  Ezért
azt ké ri, hogy tart sa nak érett sé gi-fe -
lül vizs gá la tot, amely ha ered mény te -
len, ak kor rossz volt az ok ta tás. A ta -
ná rok na gyon ra va szak, mert hi á ba
ad ja a leg egy sze rűbb kér dés re is a leg -
kép te le nebb  vá laszt,  ők  min dent
meg ma gya ráz nak  és  he lyes nek  fo -
gad nak el. A pénzt nem kap ta vissza,
vé gül még jól meg is szé gye ní tet ték
a ko ráb bi csíny te vé se i ért. 
Is ten he lye sen és ele gen dő en meg -

ta ní tot ta  né pét,  hogy  lás sa:  ő  az
egyet len Úr. Ez a ki vá lasz tás alap ja és
lo gi ká ja. Az egye dü li Is ten ki vá lasz -
tot ta az ő né pét, azon ban ott sze re -
pel a ha is. El le het fi lo zo fál ni azon,
hogy mi lyen szép is lett vol na, ha ez
a nép va ló ban meg tar tott vol na min -
dent, és a mai na pig tö ret le nül ki tar -

tott vol na a szö vet ség mel lett. De tud -
juk,  hogy  ez  nem  volt  le het sé ges,
mert az em ber ben la ko zó bűn nem
en ge di ezt.
Mi  azon ban  in kább  a  sa ját  há -

zunk tá ján akar junk ren det rak ni. Ho -
gyan le he tünk Is ten ki vá lasz tott szent
né pe? Le he tünk? Ta lán le het nénk, de
sem mi kép pen  sem  sa ját  erőnk ből,
csak  Is ten  ke gyel mé ből.  En nek  két
lép cső fo ka van. Elő ször  le gyen egy
mus tár mag nyi hi tünk, ha pe dig van
hi tünk,  ak kor  a  sze rint  él jünk.  A
sok szor fel em le ge tett „pusz tai ván -
dor lást” pe dig te kint sük an nak, ami:
Is ten ne ve lő esz kö zé nek és pró ba té te -
lé nek. Mert  egy  biz tos:  ő  so ha sem
küld min ket úgy a pusz tá ba, hogy ne
jön ne ve lünk, sőt már előbb ott van,
mint mi, úgy, aho gyan Jé zus Krisz tus
is a par ton vár ta, még hoz zá pa rá zson
sült hal lal az ő két ke dő ta nít vá nya it.
Aki el in dul Is ten fe lé, az egy re töb -

bet fog meg tud ni ró la. Ez a kö ze le -
dés – mint lát tuk – nem fé le lem men -
tes, mert eszünk be jut tat ja bű ne in -
ket.  Bá to rít son  és  erő sít sen  ben -
nün ket az apos to li ige: „Kö ze led je tek
Is ten hez, és ő kö ze led ni fog hoz zá tok!”
(Jak 4,8) 
Is ten ígé re te nagy táv la to kat nyit

meg a hí vő em ber előtt. Mer jünk és
akar junk az ő né pe len ni min den kö -
rül mé nyek kö zött! 

g Ko há ry FE rEnc

Imád koz zunk! Ál dá so dért kö nyör -
günk, örök Is ten! Em be ri se gít sé gért,
kül döt te id sza vá ért, hal lás ból va ló hi -
tért s a meg ígért Lé le kért, hogy hoz -
zád for dul junk bűn ben, baj ban,
öröm ben, hogy mind örök ké meg tar -
tas sunk a Krisz tu sért. Ámen.
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Éne kes köny vünk eb ben a te kin tet ben
is ki vá ló ké zi könyv a ke resz tény élet
min den nap ja i hoz. Ta nít, bá to rít, fi -
gyel mez tet és vi gasz tal.
Nem  ol vas ha tunk,  gon dol kod ha -

tunk  és  be szél he tünk  ilyen  alap ve tő
té má ról anél kül, hogy ne pró bál nánk fi -
gyel ni re for má to runk nak a Kis ká té ban
le írt ta ní tá sá ra. Ezek a mon da tok itt, eb -
ben a fe je zet ben is ol vas ha tók. Még ha
kí vül ről tud nánk is (saj nos egy re ke ve -
seb ben, pe dig fon tos len ne eze ket könyv
nél kül meg ta nul ni), jó új ra meg új ra is -
mé tel get ve be gya ko rol ni a lé nye get. 
Nem azért idéz zük Lu thert, mert

szá munk ra ő a mér ce (Jé zus Krisz tus
az),  ha nem  azért,  mert  de fi ní ci ó ja
időt ál ló, ki áll ta a szá za dok pró bá ját,
ma is hasz nál ha tó se gít ség: „A gyó nás -
nak  két  ré sze  van:  egyik  az,  hogy
meg vall juk bű ne in ket, má sik az, hogy
a  föl ol do zást  vagy  bűn bo csá na tot
úgy fo gad juk a gyón ta tó tól, mint Is -
ten től ma gá tól, te hát sem mi kép pen ne
ké tel ked jünk,  sőt  erő sen  higgyük,
hogy bű ne in ket ezál tal Is ten is meg -
bo csá tot ta a menny ben.”

Lu ther itt nem be szél ma gán- és
kö zös sé gi gyó nás ról. A Hány fé le gyó -
nás van? cím alatt azon ban rö vi den
ol vas hat juk a gyó nás négy faj tá ját: Is -
ten előt ti, fe le ba rá tunk előt ti, köz gyó -
nás és ma gán gyó nás. 
Az Is ten előt ti gyó nás hoz se gít sé -

get ka punk az éne kes könyv ből az zal,
hogy a leg hí re sebb bűn bá na ti zsol tár
(51.)  szö ve ge  áll  fe je ze tünk  élén:
„Tisz ta szí vet te remts ben nem, Is te -
nem…”, a ta lán leg köz ked vel tebb há -
la adó zsol tár (103.) pe dig a fe je zet vé -
gén: „…meg bo csát ja min den bű nö -
det… Ir gal mas és ke gyel mes az Úr, tü -
rel me hosszú, sze re te te nagy.”
A ma gán gyó nás saj ná la tos mó don

– rész ben a vissza élé sek mi att, rész ben
teo ló gi ai  meg gon do lat lan ság  mi att,
rész ben pe dig ke gyes sé gi tor zu lás mi -
att – el ma radt. En nek el le né re lé te zik,
ma is – min den ki szá má ra – adott a le -
he tő ség,  csak  ke ve sen  gya ko rol ják.
Lel ké sze ink sin cse nek sok eset ben fel -
ké szül ve rá, gyü le ke ze ti tag ja ink sem
ren del kez nek  elég  tu dás sal  és  lel ki
igénnyel er re a szent le he tő ség re.

Az  éne kes könyv  imád sá gos  ré -
szé nek ta lán leg gaz da gabb anya ga kö -
vet ke zik ezen a pon ton. Az Is ten előtt
va ló ön vizs gá lat  leg jobb se gí tő je –
tör tén jen az a gyó nás bár me lyik for -
má já ban  –,  ha  vé gig me di tál juk  a
Tíz pa ran cso la tot, és ez in dít a bűn -
bá nat imád sá gá ra.
Ez az anyag sor ra ve szi az egyes

pa ran cso la to kat, ki egé szí ti gon do lat -
irá nyí tó mon da tok kal, hoz zá kap csol
imád sá go kat,  s min den  egyes  rész
után az zal fe je ző dik be: „Uram, kö -
nyö rülj  raj tam!”  Már  a  be ve ze tő
imád ság  meg ha tá roz za  az  irányt:
„Ál líts  en gem  ma gad  elé,  és  ál líts
szem be  bű ne im mel.  Tartsd  elém
tör vé nyed tük rét.” Majd így foly tat -
ja:  „Kö nyö rülj  raj tam,  és  adj  igaz
meg té rést, hogy bán jam bű ne i met, és
ke res sem ir gal ma dat.”
Az Is tent és hoz zá a vissza utat ke -

re ső em ber egyik leg na gyobb kí sér -
té se, hogy ál ta lá no sít va súly ta la nít -
sa a „bűn ügyet”. Sze ret jük és hasz nál -
juk az ál ta lá nos gyó ná si kér dé se ket,
de ezek is könnyen ki üre se dő ru tin -
ná vál nak. A Tíz pa ran cso lat hoz kap -
cso ló dó,  konk ré tu mok ra  kér de ző,
pon tos hely ze te ket le író gyó nó tü kör
ezt se gít el ke rül ni. A hosszú anyag
rész le tes is mer te té se he lyett itt csak
biz tat ni tud juk min den ol va són kat:
bön gésszék, ol vas sák, gon dol ják vé -
gig ezt a hét ol dalt, s meg fog ják érez -
ni se gí tő ere jét.
A Tíz pa ran cso lat ra fű ző dő gyó ná -

si imád sá go kat hasz nál hat juk egyé -
ni leg is, de ér de mes ki pró bál ni kö zös -

ség ben – egy-egy egy há zi  al ka lom
bűn bá na ti  is ten tisz te le tén,  kon fe -
ren ci á kon úr va cso rai fel ké szí tő ben,
csen des na pok, csen des he tek al kal -
má val.
A gyó nás ról szó ló fe je zet ká té sze -

rű mód szer rel két kér dést és a hoz -
zá juk  kap cso ló dó  fe le le tet,  il let ve
bib li ai  idé ze te ket  ad ja  a  bűn bá nó
em ber vagy kö zös ség ke zé be. 
„Hol  ka pok  bűn bo csá na tot?”  –

így a kér dés.  „Jé zus Krisz tus nál” –
hang zik az egy sze rű, de egye dül he -
lyes vá lasz. Kö vet ke zik a Szent írás ta -
nú ság té te le,  egy  kis  „vá lo ga tás”  az
ide vá gó igék ből. 
A második kér dés se gít fél re ten ni

min den ra jon gó, el spi ri tu a li zá ló gon -
do la tot: „Ho gyan ta lá lom meg Jé zus
bo csá na tát?” S a vá lasz hely re te szi a
bi zony ta lan ko dást: „Jé zus Krisz tus az
ő egy há zá nak, az ige hi va ta los szol -
gá i nak  ad ta  azt  a  ha tal mat,  hogy
fel ol do zást ad ja nak: az ő ne vé ben bű -
nö ket bo csás sa nak.” S alá tá maszt ja
mind ezt  a  menny be me ne tel  előt ti
Jé zus-ese mé nyek és -mon da tok le írá -
sá val (Jn 20,21–23).
Min den  test vé rem nek  szív ből

aján lom az éne kes könyv gyó nás ról
szó ló fe je ze té nek rend sze res hasz ná -
la tát!

g Ha fEn schEr Ká roly

Gyónás≠úrvacsora

Mennyei Atyánk! Min den ha tó Is ten -
ként  sze re tet tel  kö ze ledsz  hoz zánk.
Em ber lé tünk ér tel mé vé tet ted, hogy te
sze retsz ben nün ket. Kö szön jük, hogy
ab ban a bi zo nyos ság ban for dul ha tunk
hoz zád imád sá gunk ban, hogy te éle tün -
ket, üd vös sé gün ket, ja vun kat aka rod.
Há lát  adunk  ne ked  mind azért,

amit tet tél ér tünk. Éle tet ad tál ne künk,
Fi ad ban meg nyi tot tad előt tünk a hoz -
zád vissza ve ze tő utat, Szent lel ked del
éb resz ted ben nünk ben ned va ló hi -
tün ket.  Kö nyör günk,  em lé kez tess
min ket új ra és új ra sze re te ted mély -
sé gé re, ke gyel med gaz dag sá gá ra. Tarts
meg ben nün ket a ve led va ló sze re tet -
kö zös ség él te tő va ló sá gá ban.
Kö nyör günk  gyü le ke ze tün kért,

egy há zad kö zös sé gé ért. Tartsd meg -
vál tott né pe det a hit örö mé ben. Aján -
dé kozd  meg  nyi tott ság gal,  ta lá lé -
kony ság gal,  bé kes ség gel,  hogy  kö -
zös sé ge ink éle te, sze re te te bű ne ink el -
le né re  is be tölt hes se azt a hi va tást,
amely re el hív tad eb ben a vi lág ban. Se -
gítsd azo kat, akik re a tet te id re, sze re -
te ted re va ló em lé kez te tés szol gá la tát
bíz tad.  Se gítsd meg  né pe det,  hogy
sza va in kon, éle tün kön tük rö ződ jön,
hogy rád nem csak em lé ke zünk, ha -
nem élő va ló ság le het min den ki szá -
má ra a ve led va ló kö zös ség aján dé ka.
Kö nyör günk azo kért, akik nem tud -

tak fel is mer ni min den ha tó Úr ként és
sze re tő Atya ként. Se gítsd meg azo kat,
akik az élet mély sé ge i ben el té ved tek, és
re mé nyü ket ve szí tet ték. Mu tasd meg
sze re te ted tit kát, hogy ép pen ak kor lel -
he tünk leg vég ső aján dé kod ra, ami kor
min den e vi lá gi re mé nyün ket el ve szí -
tet tük. Se gítsd meg azo kat, akik az élet
fel szí nén jár va kép te le nek meg lát ni a
fel szín alat ti mé lyebb va ló sá got. Ne en -
gedd, hogy be le vessze nek e föl di élet vé -
ges le he tő sé ge i be és örö me i be.
Kö nyör günk,  Atyánk,  or szá gun -

kért. Ké rünk té ged a tisz ta szán dé kért,
meg úju ló re mény sé gért, el szá ná sért
mind azok szá má ra, akik ki sebb-na -
gyobb kö zös sé ge ink éle tét dön té se ik -
kel be fo lyá sol ják. Se gítsd meg lát nunk
kö zös  fe le lős sé gün ket,  és  adj  erőt,
hogy ne egy más el le né re, ha nem ott -
hont adó or szá gun kért tud juk meg ten -
ni mind azt, ami raj tunk mú lik.
Kö nyör günk,  Atyánk,  azo kért,

akik ter mé sze ti csa pá sok tól, el nyo -
ma tás tól, éh ség től, be teg ség től szen -
ved nek. Se gítsd meg mind azok mun -
ká ját, akik a szen ve dők fáj dal ma i nak
eny hí té sén,  tisz tább,  igaz sá go sabb
vi lá gért fá ra doz nak.
Mennyei Atyánk! Sze re te ted ben,

ke gyel med ben, éle tet újí tó erőd ben
re mény ke dünk.  Kö szön jük  ne ked,
hogy  ar ra  hívsz  mind annyi un kat,
hogy re mény sé günk tel jes ség re jus -
son  el jö ven dő  or szá god ban  a  mi
Urunk, Jé zus Krisz tus ál tal. Ámen.

Oratio
œcumenica

ré g i-ú j liturg ikuS
Sarok

„Ma ga a Szent lé lek hang sú lyo zot tan
Krisz tust vall ja, mi köz ben ar ra ké szül,
hogy a vi lá got bűn nel vá dol ja, mint -
ha így akar ná ki erő sza kol ni a har cot.
Pál  ta nít vá nyá nak  azt  pa ran csol ja,
hogy int sen, és ne en ged jen eb ből al -
kal mat lan  idő ben  sem  (2Tim  4,2).
Mit ér ne ne kem az a fi gyel mez te tő, aki
ma ga  sem  hisz  bi zo nyos ság gal,  sőt
még azt sem vall ja, ami re fi gyel mez -
tet? Azon nal or vos hoz kell kül de ni!” 
d Lu ther Már ton: A szol gai aka rat
(Ja kab né Csiz ma zia Esz ter, Welt ler

Ödön, Welt ler Sán dor for dí tá sa)

Se mper refor m anda

b Lu ther számáraabűnbánat(gyónásésfeloldozás)kiemeltszerepetka-
pott,skimondva,későbbkimondatlanulaharmadikszentséghelyétfog-
laltael.Azazonbannemlutheriirányvonalvolt,amikorakésőbbitör-
ténelemsoránabűnbánatésazúrvacsoraolyannyiraegybefonódott,
hogysokhelyenmégmaiskeverikakettőt:„Gyónnimegyek”–mond-
jaazúrvacsorátvenniszándékozó.Agyónásnemúrvacsora,azúrva-
csoranemgyónás.Nemvéletlenül,hanemnagyontudatosankezelihát
különEvan gé li kus éne kes köny vünk imádságosrészeakettőt.Amaina-
ponagyónásrólszólófejezetkerülelénk.

F i z e s s e n  e l ő  l a p u n k r a !
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A szél ben erő van. Né ha gi gan ti kus.
A szél pusz tí tó ere je né ha fá kat csa -
var ki, épü le tek ben tesz ko moly ká -
ro kat, vagy ál la tok és em be rek éle tét
so dor ja ve szély be. A szél ere jét az em -
ber rég óta igyek szik be fog ni, hasz nál -
ni,  hasz no sí ta ni.  Már  az  ókor ban
mun ká ra fog ták a sze let. So ká ig ural -
ták a vi lág ten ge re it a szél ere jé vel haj -
tott vi tor lás ha jók. A sze les tá ja kon a
szél mal mok  is  ter mé sze tes mó don
hoz zá tar toz tak a vi dé ki idill ké pé hez.
A mo dern kor kez di új ra fel fe dez -

ni a szél ben rej lő erőt. Nem csak a szél -
lo va sok, akik hob bi juk nak él ve rég óta
vi dá man sze lik a ta vak, ten ge rek hab -
ja it szörf je ik kel vagy vi tor lás csó nak -
ja ik kal,  ha nem  az  egy re  na gyobb
ener gia szük ség letű ipar is.
Ma már nem csak kül föl dön lát ha -

tók ha tal mas, ára mot ter me lő szél ke -
re kek vagy ép pen ilyen szer ke ze tek -
ből ál ló „erők”, úgy ne ve zett szél erő -
mű te le pek,  ame lyek  a  szél  ere jét
hasz no sít va ter me lik a tisz ta ener gi -
át, a vil la mos ára mot. 
Egyházunk  es pe re si  ta nácsá nak

idei má so dik össze jö ve te lét a pün kösd
előt ti  hét  kedd jén Ba kony cser nyén
tar tot tuk. A hi va ta los prog ram után
a Ba kony egyik ma gas la tán le he tő sé -
günk nyílt ar ra, hogy kö zel ről néz -
zünk meg egy ha tal mas szél ke re ket
kí vül és be lül. 

Már a mé re tek is meg döb ben tő ek
vol tak. Szin te el fá radt a te kin te tünk,
ahogy  vé gig néz tünk  raj ta…  A  több
mint száz mé te res ma gas sá gú osz lo po -
kon har minc mé te res  la pá tok  jár nak
kör be… Csak az ará nyok mi att ér de -
mes meg je gyez ni, hogy az át la gos ma -
gas sá gú  temp lom tor nyok  nagy já ból
ak ko rák, mint a la pá tok… Egy át la gos
evan gé li kus temp lom ha egy szél to rony
mel lett áll na, csu pán a har ma dá ig ér -
ne… A szél ke rék bel se jé ben lift se gí ti a
kar ban tar tót, hogy a szük sé ges mun -
kát akár fent is el vé gez hes se. 
Mennyi be ke rül egy ilyen ha tal mas

épít mény?  Meg té rül het-e  egy ál ta -
lán egy ilyen nagy be ru há zás? Mi lesz
a meg ter melt áram mal? – zá po roz -
tak a kol lé gák kér dé sei. 
Az  is mer te tő ben  azt  hal lot tuk,

hogy a mint egy más fél mil li ár dos be -
ru há zás kö rül be lül ti zen öt év alatt té -
rül het  meg.  Egy sze rű  szá mí tás sal
ez  azt  je len ti,  hogy  egy  szél ke rék
kö rül be lül  száz mil lió  fo rint  kö rü li
ára mot ter mel meg éven te. 
A szél ke re kek mé re tei, il let ve tech -

ni kai és gaz da sá gi mu ta tói is le nyű -
gö ző ek.
Most  még sem  ön ma gá ban  ezt

sze ret ném el mon da ni. A szél ke re kek
pré di kál ni is tud nak! Ne kem ugyan -
is pré di kált a meg te kin tett szer ke zet.
Be szél ni kez dett ne kem az egy ház -

ról. Be szél ni kez dett a kül de té sünk -
ről, a fel ada tunk ról. 
Az  egy há zat  a  pün kös di  szél,  a

Szent lé lek ki ára dá sa hív ta  lét re,  és
tart ja  élet ben  mind  a  mai  na pig.
Úgy is fo gal maz ha tok, hogy az egy -
ház hely ze tét a szél ke rék szé pen pél -
dáz za. Az egy ház erő for rá sa nem ön -
ma gá ban, ha nem a ke re ke it meg moz -
ga tó  szél ben  van.  Kül de té se  pe dig
nem más, mint a ka pott erő fel fo gá -
sa és má sok szá má ra hasz no sít ha tó
for má ban va ló to vább adá sa.
Ami kor Jé zus Ni ko dé mus nak az

új já szü le tés ről be szél, azt a szél mun -
ká já hoz ha son lít ja. „A szél ar ra fúj,
amer re akar; hal lod a zú gá sát, de
nem tu dod, hon nan jön, és ho vá
megy: így van min den ki, aki a Lé lek -
től szü le tett.” (Jn 3,8)
A szél ak kor is fúj, ha nincs szél -

ke re künk, és hi á nyá ban sem mi nem
hasz no sul szá munk ra. Is ten Lel ke is
árad ak kor is, ha mi nem va gyunk rá -
han go lód va, és nem fo gunk fel üze -
ne té ből, ere jé ből, ha tal má ból, sze re -
te té ből sem mit.
A szél to rony na gyon ko moly elekt -

ro ni ká val van fel sze rel ve. Mű sze rei
fo lya ma to san fi gye lik a szél irányt, és
ve zér lő rend sze re  fo lya ma to san  a
meg fe le lő  irány ba  ál lít ja  a  to rony
fe jét… En nek a ve zér lő elekt ro ni ká -
nak a lel ki meg fe le lő jé re van szük sé -

ge sze mé lyes éle tünk nek és egy há -
zunk kö zös sé gé nek is. 
A meg ter melt ára mot a szél ke rék -

től  egy  ve ze té ken  el ve ze tik,  és  az
áram szol gál ta tók se gít sé gé vel a fel -
hasz ná lók hoz jut tat ják. Tá rol ni nem
le het, át kell ad ni, hogy má sok szá -
má ra hasz no sul has son. Mint Jé zus
ta ní tá sá ban, ahol nem le het el ás ni a
ka ma toz ta tás ra ka pott ta len tu mo kat.
A mai kor ban út ját ke re ső egy há -

zunk nak ér de mes a szél ke rék ké pé re
ko mo lyan  oda fi gyel nie.  Mi köz ben
egy há zunk  kü lön bö ző  te rü le te i nek
mű kö dé sé re is stra té gi á kat ké szí tünk,
hogy kö zös sé günk erő söd jön, szol gá -
la tát job ban vé gez ze, vi gyáz nunk kell,
ne hogy a for dít va be kö tött és for dít va
mű kö dő szél ke rék hez ha son lít sunk. A
szél ke re ke ket ugyan is for dít va is le het
mű köd tet ni, áram mal is le het haj ta ni.
Az az egy ap ró prob lé ma van ez -

zel, hogy ez eset ben nem áram ter me -
lés, ha nem csu pán áram fel hasz ná lás
tör té nik. A ke re kek ek kor is fo rog nak,
mint ha min den a leg na gyobb rend -
ben len ne. Még ha tá sa is van, hi szen
eny he lég áram la tot is lét re hoz hat nak
a for gó ke re kek. Az egy ház nak és a
vi lág nak azon ban nem er re a szél re
van szük sé ge.
A for dít va be kö tött szél ke rék csak

a he lyes mű kö dés lát sza tát kel ti. Úgy
lát szik, mint ha min den rend ben len -

ne. A ke rék fo rog, még sem jó sem -
mi. Mert nem ener gia ter me lés, ha -
nem a tar ta lé kok fel emész té se fo lyik.
Gya ra po dás he lyett csu pán fo gyat ko -
zás, élet he lyett az élet imi tá ci ó ja. 
A he lyes stra té gia az, ame lyik a va -

lós erő for rás fe lé for dít ja az erő ka ro -
kat, és rá han go ló dik az Is ten ál tal kül -
dött Lé lek sze lé re. A he lyes stra té gia
az ég fe lé eme li a kar ja in kat, hogy a
Lé lek ere je for gas sa meg egy há zunk
la pát ja it, hogy le gyen mit to vább ad -
ni a kör nye ze tünk nek. 
A Lé lek  sze lé ben óri á si  erő van! 
Ó, jöjj, te rem tő Szent lé lek, lá to gasd

meg a te né ped!

Aszélkerékprédikációja é gtÁjolÓ

Szemerei János püspök
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület

– Új ra iga zol va lá tom, hogy ko mo -
lyan vet tem Lu ther írá sát: a teo ló gia
után a ze né nek adom az el ső he lyet.
Mi itt, a De ák té ri evan gé li kus temp -
lom ban  a  Lu the rá ni á val igye kez -
tünk  ezt  tel je sí te ni.  A  Bach-hé ten
nem csak a leg je len tő sebb ha zai mű -

vé szek, de kül föl di ek is szí ve sen fel -
lép nek ná lunk. És a temp lom es té ről
es té re zsú fo lá sig meg te lik em be rek -
kel és a ze ne szép sé gé vel…

– Mi lyen cél lal szer vez ték meg a
he tet, és ki volt a so ro zat meg ál mo -
dó ja?
– Az zal a szán dék kal kezd tem el,

hogy le gyen együtt, ami össze tar to -
zik a mi lu the rá nus hi tünk kel: Is ten
igé je és a leg je len tő sebb evan gé li kus
szer ző, J. S. Bach. So ká ig én ál lí tot -
tam össze a mű sort, ké sőbb nagy se -
gít sé gem re volt Do bozy Bor bá la, a
nagy sze rű  csem ba ló mű vész.  Ma
könnyebb, mert föl vit tük a mű ve ket

szá mí tó gép re, így lát juk, mit mu tat -
tunk be ed dig, il let ve hogy jö vő re mit
kel le ne mű sor ra tűz ni. Az in du lás nál
ar ra tö re ked tünk, hogy ne csak egy -
sze rű en fesz ti vál le gyünk, amellyel te -
le van a vi lág, ha nem ta lál juk meg a
sa ját han gun kat. Ese tünk ben ez azt

je len ti: Is ten igé jé nek és egy há zunk
ze né jé nek a leg ja va össze tar to zik.

– Ér de kes a kö zön ség: hí vők és
nem hí vők együtt van nak.
– Ha tud ró la a hall ga tó, ha nem,

Is ten meg érin ti a szí vét. Füg get le nül
at tól, hogy hon nan jött, mi lyen kör -
nye zet ből, mi lyen kul tu rá lis hát tér -
ből, ne künk hin nünk kell, hogy Is ten
igé jé nek és a mes ter ze né jé nek ha tal -
mas ere je van! Össze ölel min den kit.

– A h-moll mi sét idén két szer is
elő ad ták.
– Za lán fi Ala dár, aki itt volt or go -

nis ta, azt mond ta: a h-moll mi se az
em be ri szel lem leg na gyobb al ko tá sa.

Na gyobb, mint a Szent Pé ter-ba zi li -
ka. Úgy tud juk, Bach a ha lá la előtt ál -
lí tot ta össze,  az élet mű vé ből a  leg -
szebb  té te le ket  vá lo gat ta  ki.  Nem
áru lok el  tit kot, ha el mon dom: ne -
künk is óri á si fel adat volt. Ti zen hat
kó rus té tel van ben ne, ez olyan, mint -
ha ennyi kan tá tát ját sza nánk egy más
után…  Az  én  fel fo gá som ban  erős
kez dés kell. Atya, Fiú, Szent lé lek! A vi -
lág egye tem összes ener gi á ja eb ben az
öt ütem ben van! És eb ből bom lik ki
a zen gő, föl ma ga so dó mi se. A hall ga -
tók rög tön meg ér zik, hogy nem hang -
ver seny lesz. Bi zony ság té tel.

– A má sik év for du ló is fon tos:
száz tíz éves a Lu the rá nia ének kar.
– Va ló ban, 1904 az ala pí tás éve. Bi -

zony ez ré gen volt, s az, hogy még
most is lé te zik, na gyon sok em ber ál -
do za tos mun ká já nak  a  gyü möl cse.
Mol nár Já nos volt az el ső lel ké sze a
ma gyar gyü le ke zet nek a De ák té ren.
Né met or szág ban ta nult, Jo hann Ni -
ko laus For kel nél, aki  jól  is mer te  a
Bach fi ú kat, ő ír ta 1802-ben az el ső
Bach-mo nog rá fi át. Ami kor Mol nár
ha za jött, ki adott itt hon egy for dí tás -
kö te tet. Ab ban azt ír ta, hogy a gyü -
le ke ze tek ala pít sa nak ének ka ro kat, és
éne kel je nek ko rá lo kat, kan tá tá kat, a
leg töb bet J. S. Bach tól. Szin te ki je löl -
te a fel ada tot – és nem né hány év re,
ha nem szá za dok ra elő re.

– A Lu the rá niameg tar tó kö zös ség,
van nak, akik év ti ze de ken át tag jai…
– Sass Ló ránt 1948, Gryl lus Vil mos

1946 óta éne kelt a kó rus ban. Én elő -
ször csak a szó la mok be ta ní tá sá ban
se géd kez tem.  Az tán  Welt ler Je nő
bá csi, a kar nagy és De ák té ri kán tor
egy re több fel adat tal bí zott meg, és
1989-től  ki zá ró lag  én  irá nyí tom  a
kó rus mun ká ját. 

– Mi ként se gí ti az ének kar az is ten -
tisz te le ti éle tet?
–  Eleinte  min den  va sár na pi  is -

ten tisz te le ten  éne kel tünk,  de  így
nem ma radt időnk ne he zebb mű vek
meg ta nu lá sá ra. Most rit káb ban sze -
re pe lünk,  de  ak kor  ze ne kar ral  és
szó lis ták kal együtt. Két száz egy há zi
kan tá tá ról van szó, eze ket 1700 óta

Ma gyar or szá gon nem éne kel te sen -
ki. Sok Bach-mű most hang zik el elő -
ször.

– Ho gyan lett ilyen erős, or szá gos
hí rű a Lu the rá nia?
– El ső dol gom volt, hogy hi va tá -

sos ze ne kart szer vez zek. Ré gen volt
egy-egy pro fi he ge dűs, a töb bi ek vi -
szont ama tő rök vol tak. Most min -
den ki mes te re a hang sze ré nek, min -
den nap  pró bál  és  ját szik.  Bach nál
olyan ne héz szó la mok van nak, ame -
lye ket  mű ked ve lők  nem  tud ná nak
meg ol da ni… 

– Mi ként ün nep lik a ju bi le u mot?
– Nem ter vez tünk kü lön ün ne pet

az év for du ló ra; hogy két szer is be mu -
tat tuk a h-moll mi sét, ez a ha tal mas
erő pró ba  lett  a  ju tal munk.  A  hét
rang ját az is emel te, hogy a vi lág egyik
leg hí re sebb  ze ne ka ra,  a  Bu da pest
Fesz ti vál ze ne kar ba rokk  együt te se
is fel lé pett nagy si ker rel. Ki rály Csa -
ba Bach összes trió szo ná tá ját el ját -
szot ta; Do bozy Bor bá la szó ló ja is cso -
dá la tos volt… Szó val ez a so ro zat ki -
vé te les aján dék volt a lé lek nek.

– Min den a nagy ze ne szer ző ről
szól. Ilyen óri ás a lip csei kán tor? 
– Ki moz dít ha tat lan ma gas he lyé -

ről. Időt len klasszi kus. És ami a leg -
fon to sabb, eb ben a gyű löl kö dő vi lág -
ban egy re na gyobb szük ség lesz rá.
Szel le mi leg, ér zel mi leg, ze ne i leg J. S.
Bach a lu the rá nus egy ház nél kü löz -
he tet len  ér té ke. Min den na pos  fel -
adat, hogy ezt ápol juk és su gá roz zuk
szét a kör nye ze tünk ben. Úgy íté lem
meg, hogy szel le mi sé gé hez leg kö ze -
lebb mi ál lunk, ezért két sze res a fe -
le lős sé günk. Én ma gam oly kor azt hi -
szem, min dent tu dok ró la, is me rem
a hang jegy so ra it. És ak kor azt ve szem
ész re, hogy új és új ré te ge ket fe de zek
föl  ben nük.  Szin te  min den  mű ve
meg le pe tés; kér dez, út mu ta tást ad, és
meg aján dé koz. Olyan fo kú gaz dag -
ság és sok szí nű ség van Bach mun ká -
i ban, hogy el mon da ni is ne héz. Pá -
rat lan gé ni usz a vi lág ze nei éle té ben,
ta lán pár ja sem szü le tik a jö vő év szá -
za dok ban.

g FEny vE si Fé lix La jos

Kettősévforduló
Be szél ge tés dr. Kamp Sa la mon kar naggyal, or szá gos egy ház ze nei igaz ga tó val

b KoradélutánicsendaDeáktéritemplomban.AzelmúlthétenJo hann
Se bas ti an Bach, azegyiklegnagyobbzeneszerzővendégeskedettitt,
ésejtetteújbólámulatbaatemplomotmegtöltőgyülekezetet.Aze-
neköltészetőnélkülehiányosvolna;amuzsikátolyanmagasságokba
emelte,hogyéletművemintegyhatalmaskatedrálisállazemberiség
előtt.A25.Bach-hétutolsóelőadásautándr. Kamp Sa la mon nal, aLu -
the rá nia ének kar karnagyával(képünkön) beszélgettem,fölidézvea
kezdeteketésaterveket.Hogyanlátjaah-moll mi sét azéletműben,
sikerült-eamesterelképzelésétmegvalósítani?

el ső ként az mee ve ze tő i vel
ta lál ko zott Bu da pes ten 

a né met ál lam fő
f Folytatás az 1. oldalról

– A né met ál lam fő élén ken ér dek lő -
dött  egy házunk  éle te  és  tár sa dal mi
vo nat ko zá sai iránt, nem ta gad ván meg
ko ráb bi  lel ké szi  mi vol tát  –  mond ta
Gáncs Pé ter. –  Be szá mol tunk  ar ról,
hogy egy há zunk misszi ói hely zet ben
van, hi szen nagy  le he tő sé gek nyíl tak
meg előt tünk a kö te le ző hit- és er kölcs -
tan ok ta tás  be ve ze té sé vel.  Ér de kel te,
ho gyan fo lyik en nek fi nan szí ro zá sa, ho -
gyan zaj lik a hit ok ta tók kép zé se.

Prőh le Ger gely or szá gos fel ügye lő,
he lyet tes  kül ügyi  ál lam tit kár,  aki  a
Há ló ta nul mány kö tet leg újabb ré szét
ad ta át Jo a chim Ga uck nak, a könyv so -
ro zat je len tő sé gé ről be szélt.
Az evan gé li kus egy ház ve ze tői el -

mond ták, hogy az ok ta tás és a dia kó -
nia te rü le tén sok in téz mény ke rült át
egy há zi fenn tar tás ba az el múlt két és
fél év ti zed ben. Ugyan ak kor az egy há -
zak  Ma gyar or szá gon  is  –  csak úgy,
mint Eu ró pa-szer te – a hí vek fo gyat -
ko zá sá nak  prob lé má já val  küz de nek.
A re for má ció kez de te öt szá za dik

év for du ló já nak meg ün nep lé sé vel kap -
cso lat ban Ha fen scher Ká roly, a zsi nat
lel ké szi el nö ke – úgy is, mint mi nisz -
teri biz tos – szá molt be Jo a chim Ga -
uck nak a ma gyar ál lam és az egy há -
zak  köz re mű kö dé sé vel  lét re ho zott
re for má ci ói  em lék bi zott ság  ed di gi
te vé keny sé gé ről. 

d For rás: Evan gé li kus.hu
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A 118. zsol tár 24. ver sét idéz te ige hir -
de té sé ben Bé res Ta más: „Ez a nap az,
ame lyet az Úr el ren delt, vi ga doz -
zunk és örül jünk ezen!” Nem egy sze -
rű év zá ró ün nep a mai – hang sú lyoz -
ta –, a jö vő em be re it kö szönt het jük.
A jö vő em be re i nek út ja a kö zös sé gi
te rek ki ala kí tá sa és meg erő sí té se fe -
lé  ve zet.  A  mes ter sza kért  fe le lős
pro fesszor a tár sa da lom kü lön bö ző
ré te gei fe lé va ló ki lé pés re buz dí tot -
ta a hall ga tó kat. „Vi gyé tek az evan gé -
li um ere jét és a lel ki is me ret sza bad -
sá gát uta tok ra” – hang sú lyoz ta. 
Az ige hir de tő ér de kes és el gon dol -

kod ta tó sta tisz ti kát ho zott tár sa dal -
munk  élet ké pes sé gé ről.  Esze rint  a
ma gyar  tár sa da lom 70%-a  szen ved,
20%-a lá zad, és csu pán 10%-a cse lek -
szik. Ma gá tól ér te tő dő, hogy aki út -
ra bo csát, az a har ma dik cso port ban
sze ret ne tud ni ben nün ket – szö gez -
te le Bé res Ta más. Nagy sza vak he lyett
pe dig az oly gyak ran hal lott, ám ke -
vés sé mé lyen ér tett ki fe je zé sek re irá -
nyí tot ta a fi gyel met, mint a re mény -
ség. A re mény ség min den pil la nat ban
kez dő dik, és ér tel mes élet re hív. 
A  re mény ség  hang ja it  az  egye -

tem ének ka ra és li tur gi kus ének-sze -
mi ná ri u ma szó lal tat ta meg Dö mök
Krisz ti na ve zény le té vel.  Or go nán
Fin ta Ger gely ját szott.
Az ün ne pi ülést dr. Ko rá nyi And -

rás, az EHE Egy ház tör té ne ti Tan szé -
ké nek pro fesszo ra nyi tot ta meg. 

Dr. Sza bó La jos rek tor nagy ívű át -
te kin té sé ben hang sú lyoz ta,  hogy  a
mi nő sé gi kép zés ga ran ci á ja az a lel -
ki több let, ame lyet az in téz mény fo -
lya ma to san él tet ni igyek szik. A rek -
tor be szé dé ben ki tért ar ra, hogy az el -
múlt tan év ben – Bé res Ta más és Ko -
rá nyi And rás sze mé lyé ben – két új
pro fesszort  ne vez het tek  ki,  és  ki -
emel te azt is, hogy az EHE ok ta tói te -
vé ke nyen részt vet tek a re vi de ált új
for dí tá sú (RÚF) Bib lia teo ló gi ai mun -
ká la ta i ban,  va la mint  a  re for má ci ói
em lék év re  ké szü lő  Lu ther-so ro zat
gya ra pí tá sá ban is. A teo ló gia és a mű -
vé szet vi szo nyá ról el mél ke dett még
Sza bó La jos, meg em lé kez ve Pol gár
Ró zsa tex til mű vész „kár pit ba szőtt

em lé ke i nek” uni ver zá lis üze ne té ről és
ere jé ről. 
Jó  kedv vel  kö szön töt ték  ezu tán

az óko ri szö ve gek kel min dig jó ked -
vűn el bá nó, idén öt ven éves dr. Kő sze -
ghy Mik lóst, az  egye tem ok ta tó ját.
Mél tó bú csúz ta tás ban ré sze sül tek a
teo ló gia éle té be új színt és han got ho -
zó né met ösz tön dí jas cse re di á kok is. 
Be szé det tar tott Ko dá csy Ta más,

aki nek ha bi li tá ci ós dol go za tát eb ben
a tan év ben fo gad ta el az EHE il le té -
kes bi zott sá ga. A ha bi li tált dok tor a
szó szé ki be széd is te ni és em be ri ol -
da lá nak  össze fo nó dá sá ról  be szélt.
Ko dá csy Ta más – mint az EHE test -
vér in téz mé nyé nek, a Ká ro li Gás pár
Re for má tus Egye tem nek az ok ta tó -
ja – kü lön is kö szön te az öku me ni -
kus  nyi tott sá got,  és  hang sú lyoz ta,
hogy ezt a teo ló gi ai mun ká ban ál ta -
lá ban  is  el en ged he tet len nek  tart ja.
Mos tan ra job bá ra ki cse ré lő dött az

egye tem rek to ri és gaz da sá gi hi va ta -
lá nak  sze mé lyi  állo má nya.  Ko vács
Vik tor egye te mi lel kész fe le sé gé vel, Ko -
vács né Sterczer Ri ta egy ko ri ta nul má -
nyi fe le lős sel és né hány he tes gyer me -
kük kel vi dék re köl tö zik lel ké szi szol -
gá lat ra. (Az új tan év től Pán gyánsz ky
Ág nes lesz az egye te mi lel kész.)
Az  al ka lom  of fer tó ri u ma  a  ki -

emel ke dő ta nul má nyi ered mé nye ket
el ért  ta nu ló kat  tá mo ga tó  Dr.  Só -
lyom Je nő Ala pít vány cél ja it szol gál -
ta. Az ala pít vány éves je len té sét Ko -
rá nyi And rás is mer tet te. A Dr. Só -
lyom Je nő-dí jat Percze Sán dor győr-
mén fő csa na ki  evan gé li kus  lel kész
nyer te el Mű vé szet, mo zi, pré di ká ció
cí mű pá lya mű vé vel.
Az  idei  tan év  ok le vél ter mé se  is

bő sé ges volt. Nyolc an sze rez tek teo -
ló gus-lel kész,  ket ten  ka te ké ta-lel -
ki pász to ri mun ka társ, hár man hit ta -
nár-ne ve lő ta nár,  né gyen  teo ló gus
mes ter sza kos ok le ve let, egy hall ga -
tó pe dig kán tor sza kon ve he tett át
ok le ve let. 
A ju bi lán sok ne vé ben Pát kai Ró -

bert nyu gal ma zott püs pök meg szív -
le len dő teo ló gi ai gon do la tok kal kö -
szön töt te az ün ne pi ülés részt ve vő it. 

g Ki nyik Ani ta

TovábblépésekazEHE-n
b „Együttlépünkeggyeltovább”–fogalmazottdr. Bé res Ta más, aRend-
szeresTeológiaiTanszékvezetőjejúnius13-án,azEvangélikusHit-
tudományiEgyetem(EHE)tanévzáróistentiszteleténazuglóievan-
gélikus templomban. A szomszédos kollégium felújítását végző
munkásokaznapraletettékszerszámaikat.Avizsgatemető-évértéke-
lő–ésnemutolsósorbanhálaadó–alkalmonmindazalsóbbésfel-
sőbbévfolyamokkiemelkedőenteljesítőnövendékei,mindateoló-
giaitanulmányaikatazidén,illetvenegyven,ötvenvagyhatvanévvel
ezelőttabszolválókelismerésbenrészesültek.

Teológus-lelkészszakon ok le ve let szer zett: And re jek-Györ fi Ju dit, Ara tó
Ló ránd, Baj nó czi Má rió, Brun ner Be at rix, Gyur kó Do nát, Kul csár Már ton,
Mol nár Lil la, Szlau kó Or so lya • si ke res zá ró vizs gá já ról iga zo lást ve he tett át:
Ben ce Győ ző ◆Katekéta-lelkipásztorimunkatársszakon alap fo ko za tú
(BA) ok le ve let szer zett:Za ha ria An na má ria Jú lia • si ke res zá ró vizs gá já ról iga -
zo lást ve he tett át:Ond rik Er zsé bet • le ve le ző ta go za ton alap fo ko za tú (BA)
ok le ve let szer zett:Hor váth né So mo gyi Re ná ta • si ke res zá ró vizs gá já ról iga -
zo lást ve he tett át: Tóth Zsolt né ◆Hittanár-nevelőtanármesterszakon
ok le ve let szer zett:Fü löp né Hor váth Mó ni ka, Nagy né Ga dá nyi And rea, Óvá -
ri-Ur bán Ani kó • si ke res zá ró vizs gá já ról iga zo lást ve he tett át: Sza bó-Var -
ga Aliz ◆Teológusmesterszakon, szo ci ál eti ka szak irá nyon ok le ve let szer -
zett: Fran kó Dó ra, Né gye si Zsolt, Szűcs Kin ga Be at rix • bib li kus szak irá -
nyon ok le ve let szer zett: Pász tor Zsó fia Esz ter ◆ Kántorszakon ok le ve let
szer zett:Ara tó Ló ránd ◆Habilitációsokleveletszerzett:Ko dá csy Ta más

Jubileumioklevelek: Em lék lap (40 éve, 1974-ben vég zett): Ba logh And -
rás, dr. Fol tin Brú nó Pál, Gáncs Pé ter, Sza bó né Mát rai Ma ri an na, Né -
meth né Tóth Il di kó, Má tis And rás • Arany ok le vél (50 éve, 1964-ben vég -
zett): Ara di And rás, Kó sa Lász ló Csa ba, Ku tyej Pál Al bert, No bik Er zsé -
bet, Rő zse Ist ván • Gyé mánt ok le vél (60 éve, 1954-ben vég zett): D. Ke -
ve há zi Lász ló né Czégé nyi Klá ra, Gla tz Jó zsef, Sár kány né Hor váth Er zsé -
bet, Kar ner Ágos ton, Dó ka Zol tán né La kos Mag da, Pin tér né Nagy Er -
zsé bet, Pát kai Já nos Ró bert, Völ gyes Pál

ADr.SólyomJenő-díjatvehetteát: Percze Sán dor

az ak tu á lis kér dés
Az el múlt tan év ben egy há zunk ban
több ször  is meg fo gal ma zó dott  egy
na gyon ha tá ro zott igény és el vá rás az
Evan gé li kus  Hit tu do má nyi  Egye -
tem mel kap cso lat ban. Fog lal ko zott
ez zel a püs pö ki ta nács, a zsi nat és az
or szá gos  pres bi té ri um  is.  De  több
más meg be szé lés nek is ez a kér dés
volt a té má ja: mit vár az egy ház a teo -
ló gi á tól? Fo lya ma to san zaj lik ma az
együtt gon dol ko dás az egye tem és
fenn tar tó ja, a Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus  Egy ház  kö zött.  Eze ken  az
al kal ma kon több as pek tus ból vizs gál -
juk az evan gé li kus teo ló gi ai kép zés
ak tu á lis le he tő sé ge it és meg úju lá sá -
nak út ját. 
Az alap kér dés va ló ban ennyi: mit

vár az egy ház a teo ló gi á tól? El mé le ti
és gya kor la ti kér dés ként va ló ban ez
az egyik stan dard ku ta tá si irány a teo -
ló gia  tu do má nya  szá má ra  min den
idő ben. Ami óta in téz mé nye se dett a
teo ló gi ai ok ta tás a tör té ne lem fo lya -
mán az egye te mi ke re tek ben, az óta
idő kö zön ként új ra és új ra elő tér be ke -
rül ez a kér dés. Ez a dia ló gus ja vá ra
vál hat a teo ló gi ai mun ká nak, ha va -
ló ban  őszin tén  és  part ne ri  stí lus -
ban  fo lyik.  A  tu do má nyos  mun ka
örök kri té ri u mát is szem előtt tart -
ja az zal, hogy az egye te mi au to nó mia
nem  csor bul  a  fo lya mat ban.  Köl -
csö nös így a fe le lős ség az egy ház és
az egye tem kö zött.
Egyik be szél ge tő part ne rünk, Fáb -

ri György egy ház ke rü le ti  fel ügye lő
egy ér tel mű tö mör ség gel ki is fe jez te
a  fenn tar tói  el vá rást  az  ok ta tók kal
foly ta tott  esz me cse rén:  mi nő sé gi
kép zést vá runk. Ha ar ra gon do lunk
ma,  hogy  a  rend szer vál to zás  ne -
gyed szá za dos év for du ló ját él jük, ak -
kor ez a szin te tel je sen új ra for má ló -
dott  ma gyar  egy há zi  fel ső ok ta tás
szá má ra  is mér föld kő. Mi  va ló sult

meg  ne gyed szá zad  alatt?  Mi lyen
mun ka erő ke rült az egy há zi szol gá -
lat ba? Mennyi re és mi lyen szín vo na -
lon  áll  helyt  ma  az  a  ge ne rá ció,
amely eb ben az  idő szak ban ka pott
dip lo mát  akár  csak  a mi  in téz mé -
nyünk ben is?
A mai ün ne pi al kal munk nak is ez

a tét je: mennyi re fel vér te zet ten, mi -
lyen erő sen lép nek ki in téz mé nyünk -
ből azok, akik dip lo mát vesz nek át,
és  szol gá lat ba  áll nak  ha ma ro san?
Ok ta tók és hall ga tók ab ban bí zunk,
hogy va ló ban ren del kez nek az zal a
tu dás sal és ké pes ség gel, amely le he -
tő vé te szi majd szol gá la tu kat az egy -
ház ban. Em be ri leg néz ve le het ga ran -
ci á kat ke res ni és be épí te ni is a kép -
zé si fo lya mat ba, de a ki lé pés kor egy
„kez dés re” va ló al kal mas ság a tét. Ez
egy kül ső ol dal, ame lyet min den bi -
zonnyal a DPR, vagy is a dip lo más pá -
lya kö ve tő rend szer ki épí té sé vel mi is
ala po sab ban fo gunk lát ni, gra fi ko nok
és szám so rok se gít sé gé vel. 
A teo ló gi ai dip lo má nak van azon -

ban egy má sik ve tü le te is. Egy olyan
lel ki ol dal, ame lyet nem le het je gyek -
ben és mi nő sí tés ben ki fe jez ni. Ez a
sze mé lyes,  bel ső  lel ki  ér ték,  amely
min den  vég zett  hall ga tó ban  más -
kép pen je lent ke zik, de lé nye ges a fej -
lett sé ge és érett sé ge a pá lya kez dő élet
szá má ra. 
Bí zunk ben ne, hogy a kül ső és bel -

ső „dip lo ma” egy aránt jó mi nő sé gű
és hi te le sí tő ere jű. Er re a má so dik ra
vo nat ko zó an na gyon ha mar vissza -
je lez nek a gyü le ke ze tek tag jai, az is -
ko lák hit ta no sai és az új lel kész „ér -
dek lő dő, kí ván csi” kör nye ze te.

a teo ló gia a szé le se dő
kapcsola ta i ban újul meg
A  teo ló gi ai  gon dol ko dás  azon ban
en nél szé le sebb kap cso la ti rend szer -
ben és tel je sebb kép ben tud csak iga -

zán mű köd ni. Bár ma egy re több ször
hall juk  és  ol vas suk,  hogy  egy-egy
szak te rü let nek is csak na gyon cse kély
ré szét  lát hat ja  át  az  adott  te rü let
ku ta tó ja, de a rész ered mény, a spe -
ci á lis te rü let is csak ak kor ér vé nye -
sül,  ha  ért he tő  nyel ven  és  a  nagy
egész szá má ra  is  in do kol tan  fo gal -
maz za meg té zi se it. 
A teo ló gia is ak kor iga zán teo ló gia,

ha mi nél in kább a tel jes ség, az „egész”
irá nyá ban ku tat és kér dez. Az im pul -
zu sa it és a for rá sa it is a nagy össze -
füg gé sek, az élet egé szé nek meg kö -
ze lí té sé vel szer zi be. Ami kor hit re se -
gí te ni, hit ben el mé lyí te ni sze ret ne,
ak kor is na gyon szé les spekt ru mon
mo zog. Az élet pil la na ta it az élet egé -
szé nek rend sze ré ben szem lé li. A vé -
le mé nyét is úgy tud ja ered mé nye sen
ki fej te ni, ha nem pusz tán a ki fi no -
mult hal lá sú ak nak, a spe ci a lis ták nak
szól, ha nem mi nél szé le sebb kör ben
na gyon sok em ber nek. 
(…)
A  teo ló gia  tu do má nyá nak  nyi -

tott sá ga, ér dek lő dé se ak kor ér té kes,
ha nagy te rü le te ken te szi le he tő vé az
ak tív kap cso la tot a kör nye zet tel. Így
nem vá lik élet ide gen né. Nem le járt
sza va tos sá gú.  A  teo ló gi á nak  mint
tu do mány ág nak hi he tet len nagy be -
fo ga dó ké pes sé gű nek kell ma len nie.
Min den  fé le lem ből,  kis hi tű ség ből
be kö vet ke ző szű kü lés és ha tár épí tés
egy ben vesz te sé get is je lent. Va la mi
ki ma rad Is ten nagy sá gá nak és min -
den ha tó sá gá nak meg is me ré sé ből. A
teo ló gia ma ar ra van kö te lez ve, hogy
fel fe dez zen és fel is mer jen je le ket és
tör té né se ket  úgy,  hogy  nyíl tan  és
él ve ze te sen kér dez zen, ér dek lőd jön
és szó lal jon meg ve lük kap cso lat ban
– en nek koc ká za tá val és ne héz sé ge -
i vel is szá mol va.

Mitvárazegyházateológiától?
Rész le tek dr. Sza bó La jos év zá rói rek to ri be szé dé ből

Béres Tamás hirdet igét az egye tem
tan év zá ró istentiszteletén
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A tanévzáró ünnepségen emléklapot vehetett át a teológián negyven éve végzett
Sza bó né Mátrai Ma ri an na püspökhelyettes és Gáncs Péter püspök is
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…né gyen vé gez tünk a teo ló gi án. Ti -
zen hár man kezd tünk egy kor. Az idő
mú lá sa és a köz be jött ese mé nyek –
így az 56-os for ra da lom vi ha ra is –
rit kí tot ták so ra in kat. A ne vek is is me -
rő sen  csen ge nek:  Bár dossy Ti bor,
Har ma ti Bé la, La bos sa Lász ló és
Zász ka licz ky Pál.
A kép a lel kész szen te lés ün ne pé lyes

ese mé nyén  ké szült  a  De ák
té ri temp lom ban 1959. jú li us
19-én. Csak hár man va gyunk
raj ta; Bár dossy Ti bor ősz re
ma radt. Tör té nel mi, egy ház -
tör té ne ti ez a kép. Elöl a há -
rom szen te len dő, és mö göt -
tük a há rom lel kész édes apa.
Há rom  pap gye rek  in dul  a
szol gá lat út já ra,  olyan kor -
ban, mely ben a hi va ta los, ál -
la mi po li ti ka vég ső cél ja az
egy ház meg szün te té se volt,
de míg ez be kö vet ke zik, leg -
alább mű kö dé sé nek kor lá tok
kö zé szo rí tá sa. Olyan kor ban,
ami kor a lel kész meg bé lyeg -
zé se na pi ren den volt. Ami -
kor a lel késszel va ló ta lál ko -
zás és az egy ház hoz kö tő dés
elő me ne te li  aka dályt  je len tett,  és
nem egy szer a mun ka hely el vesz té sé -
vel járt. Ka to nai so ro zá si la po mon is
ez állt: „Ap ja pap, szár ma zá sa alap ján
osz tály el len ség.” S ez ne kem hu szon -
hét hó na pi, fegy ver nél kü li, „la pá tos”
szol gá la tot je len tett.
Há rom if jú pap gye rek áll az ol tár

előtt. Nem a múlt ba, nem a kö rül mé -
nyek re te kint, ha nem elő re, hi szen az,

aki el hív ta őket e szent szol gá lat ra, fe -
let te van min den vál to zá son. Ő győ -
zött már a kí sér tő fe lett, így szán dé -
kát sem mi sem aka dá lyoz hat ja meg.
1959-et írunk. A vissza ren de ző dés

ide je  ez  az  egy ház ban  is.  Ál la mi
nyo más ra már le mon dat ták Tú róczy
Zol tán és Or dass La jos püs pö kö ket.
Az Észa ki Egy ház ke rü let ben he lyet -

tes lát ja el a te en dő ket. A Dé li Egy -
ház ke rü let ben Kál dy Zol tán a meg -
vá lasz tott,  aki nek  ez  a  mos ta ni  a
má so dik lel kész szen te lé se. De Bu da -
pes ten az el ső. Bár ket ten észa ki ak
va gyunk, még is ő vég zi a szen te lés
szol gá la tát.
A ké pen Jou ko Ka ran ko finn lel -

kész is lát ha tó – ép pen Ma gyar or szá -
gon  tar tóz ko dott –,  aki min den kit

meg lep ve ma gya rul mond ta el kö -
szön tő sza va it.
Há rom if jú, há rom pap gye rek ál -

dás ra vár va áll az ol tár előtt. Mö göt -
tük a há rom édes apa, az imád ko zó
hát tér. Bel ső ké pe, tük re ez e pa pi ott -
ho nok nak.
Az óta öt ven öt év telt el. Mind a

né gyünk  éle te  va ló já ban  kü lön  re -

gény,  a  ke gye lem  ki ára dá sá nak  és
meg ta pasz ta lá sá nak út ja. Ez a kö zös
ben nünk. Az is ma rad. Is ten ál dá sá -
val in dul tunk, Is ten ál dá sa kí sér, és
hisszük, egy kor el hang zik majd fe -
lénk  is:  „Jöj je tek, Atyám ál dot tai,
örö köl jé tek a… szá mo tok ra el ké szí tett
or szá got.” (Mt 25,34)

g La bos sa Lász ló 
nyu gal ma zott lel kész

Ötvenötévvelezelőtt…

Mi nél több esz ten dő su han át fe jünk
fe lett,  an nál  in kább  ér zé kel jük  az
idő mú lá sá nak gyor sa sá gát.
Év fo lyam tár sa im mal  1956  után

kezd tük teo ló gi ai ta nul má nya in kat a
bu da pes ti  Lend vay  ut ca  28.  alat ti
épü let ben. Egy kor va la me lyik per zsa
sah nyá ri vil lá ja volt. Igé nyes bel ső fa -
bur ko la tok dí szí tet ték az au lát épp -
úgy, mint az elő adó ter me ket. Volt va -
rá zsa és mű vé szi szép sé ge az épü let -
nek kí vül-be lül. Ta lán emi att ve tett
rá sze met 1962-ben az Ál la mi Egy -
ház ügyi  Hi va tal,  amely  1989-ben
tör tént meg szű né sé ig itt vé gez te el -
len őr ző te vé keny sé gét.
Olyan egy ko ri hall ga tók ta lál koz -

tunk má jus ban Bé kés csa bán – több -
sé gé ben lel ké szek, de idő köz ben más
pá lyá ra ke rült egy ko ri di ák tár sak is
–, akik „a kont roll és a kor lát” je gyé -
ben vé gez tük a szol gá la tun kat egé -
szen 1989-ig. Akik tud tuk, hogy fi -
gyel nek ben nün ket, és azt is tu dat ták
ve lünk, hol van a ha tár, mit sza bad,
és mit nem – a val lás- és lel ki is me -
re ti sza bad ság je gyé ben.
Egy-egy  ilyen  ta lál ko zón  meg -

annyi em lék ele ve ne dik meg, vizs ga -
csí nyek től  a  szi gor la ton  át  egy ko ri
prin ci pá li sa ink  jó  szán dé kú  ta ná -
csa i ig.  Es kü vői  ese tek  és  te me té si
meg le pe té sek  (el cse ré lik  a  ha lot -
tat…)  egy aránt  fel idé ződ nek,  mi -
ként az is, hogy né mely meg old ha tat -
lan nak tű nő eset ben ho gyan se gít het
a ci vil ku rá zsi…
Kü lö nös és új ra is mét lő dő él mé -

nyünk ép pen az, hogy a pá lya kez dés
min den ne héz sé ge és a sö tét egy ház -
po li ti kai  ár nyék  el le né re  meg szé -
pül nek az if jú ság esz ten dei. Most lát -
juk iga zán, mennyi ál dást hor doz tak
sze mé lyes éle tünk ben és a gyü le ke -
ze tek  szol gá la tá ban  is,  ahol  ép pen
pré di kál tunk, re no vál tunk, hí ve in ket
lel ki gon doz tuk. Is ten ha tal ma sabb,
mint a tör té ne lem e vi lá gi urai.
Ez év má ju sá ban te hát Bé kés csa -

bá ra  igye kez tünk Ku tyej Pál kol lé -

gánk hí vó sza vá ra. Ott ho nát és szí -
vét nyi tot ta meg előt tünk, pe dig kö -
zel  hú szan  vol tunk,  több sé gé ben
hit ve sünk kel együtt. 
Nemcsak a bé kés csa ba-er zsé bet -

he lyi (ja mi nai) ott hon ked ves han gu -
la ta és a vi rá gok tól jó il la tot árasz tó
ud var kí nált meg fe le lő hely színt az
őszin te be szél ge tés hez, de a fris sen -
sül tek bő sé ges vá lasz té ka is se gí tet -
te, hogy a ta lál ko zás örö mé re koc -
cint sunk egy más sal. 
Egyik  kol lé gánk  meg ren dí tő en

szá molt  be  mos ta ni  szol gá la tá ról.
„Ed dig – mond ta ő – a ki lenc ven ki -
lenc meg ta lál tat gon doz tam, most az
egyet len egy  egy ko ri  kon fir man du -
som ban tar tom a lel ket.” Meg té vedt,
bör tön bün te té sét töl ti. Sen ki je nincs.
Ezért lá to gat ja a lel kész két he ten te
Ka lo csán. Las san sza ba dul hat. Sze -
ret né, ha új ra vissza ta lál na a tár sa da -
lom ba. Hi te már pis lá kol. 
Uno kák lát ha tat lan se re ge je lent

meg sze münk előtt, ahogy ki-ki be -
szá molt, me lyi kük hol tart éve i ben és
is ko lai ta nul má nya i ban. A fél szá zat
meg ha lad ta a szá muk.
Bé kés csa ba kis- és nagy temp lo má -

val a ha zai evan gé li kus ság egyik fel -
leg vá ra. Ré geb ben ma gyar evan gé li -
kus  Ró má nak  is  hív ták.  A  nagy -
temp lom ban mi is együtt ün ne pel tük
az Úr szent va cso rá ját Det re Já nos
nyu gal ma zott es pe res szol gá la tá val.
Fe led he tet len él mény fel te kin te ni a
temp lom ban  az  ér tünk  meg halt
Krisz tust áb rá zo ló ol tár kép re, de a
temp lom mé re tei is le nyű gö ző ek. A
kis temp lom csa lá di as han gu la tá val
ha gyott kel le mes em lé ket ben nünk. 
Bé kés csa ba Mun ká csy Mi hály vá -

ro sa. Ha nem is itt szü le tett, de itt
nőtt fel, szép mú ze u ma és fest mé nyei
– még rész le ges ki ál lí tá suk is – bel -
ső me di tá ci ó ra kész tet nek.
Nem ki sebb él ményt je len tett a vá -

ros há za dísz ter me a 20. szá za di fest -
mény ko szo rú já val. A vá ros kö ze pén
újon nan lé te sí tett sé tá ló ut ca az oda -

lá to ga tó előtt új ra iga zol ja: itt, az Al -
föld szí vé ben van tér, le het szem lé -
lőd ni épü le tek gaz dag sá gá ban, s a ke -
rék pá ro zó vi dám if jakat is ér de mes
szem ügy re  ven ni.  Ta lán mi  is  új ra
vissza fi a ta lo dunk…
S az tán hir te len ko csi ba és kis busz -

ba száll tunk – irány Gyu la, a kö zel -
ben fek vő egy ko ri me gye szék hely. Az
Er kel Fe renc Mú ze um mo dern, fel -
újí tott be ren de zés sel várt ben nün ket,
ked vün kért még a nyit va  tar tást  is
meg hosszab bí tot ták. Ter mé sze te sen
az ék szer do boz-szép sé gű evan gé li kus
temp lo mot is meg te kin tet tük Ja kab
Bé la he lyi kol lé ga ve ze té sé vel. 
A  ré gi  vár fal  mel lett  in dul tunk

vissza Bé kés csa bá ra. Vissza tér tünk ben
a ka to li kus temp lom ban lát tuk né hai
Pa tay Lász ló fes tő mű vész óri á si mé -
re tű  sec có ját,  ame lyen  ak kor  még
élő sze mé lye ket is meg örö kí tett, köz -
tük hit ve sét is. Az er zsé bet he lyi evan -
gé li kus temp lom meg lá to ga tá sa sem
ma rad ha tott  el,  ahol  ven dég lá tónk
het ven éves ko rá ig szol gált, és mo dern
gyü le ke ze ti há zat is épít te tett. 
Öröm volt lát ni a sok funk ci ó val

szol gá la tot vég ző evan gé li kus sze re -
tet ott hon kor sze rű épü le tét és a bel -
vá ros ban a nem rég meg nyílt evan gé -
li kus óvo da ap ró sá ga it. A gim ná zi um
igaz ga tó ja, Ko la rovsz ki Zol tán mél -
tán büsz kél ke dett az épü let komp le -
xum mal és a pe da gó gi ai mun ká val –
há rom éves  kor tól  ti zen nyolc  éves
ko rig zaj lik itt az if jú ság evan gé li kus
ne ve lé se.
Bé kés csa ba  fej lő dő vá ros,  lük te tő

evan gé li kus élet jel lem zi, a lel ké szek
egy mást se gí tő jó kap cso la ta pél da ér -
té kű. Le gyen ál dás a nagy múl tú, szlo -
vák gyö ke rű gyü le ke zet éle tén és a vá -
ros ban  be töl tött  fe le lős  szol gá la tán!
Nem csak szép em lék, de meg is mé -

tel he tet len ese mény ma rad a csa bai ta -
lál ko zás  éle tünk ben.  Kö szön jük  a
szol gá lat Urá nak és a Ku tyej csa lád nak.
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Ne héz el fo gult ság nél kül ír ni olyas -
va la ki ről,  akit  tisz tel  és  sze ret  az
em ber. Rá adá sul tu dom, hogy ő ma -
ga egy ál ta lán nem sze re ti, ha va la mi -
ért  ő  ke rül  a  kö zép pont ba.  Most
még is itt az ün nep lés ide je,
hi szen a Nyu ga ti (Du nán tú -
li)  Egy ház ke rü let  nyu gal -
ma zott püs pö ke, Itt zés Já -
nos jú ni us 18-án töl töt te be
het ve ne dik élet évét. 
E hét év ti zed alatt Urunk

úgy hor doz ta Itt zés Já nost,
hogy vé gül egy há zunk éle -
té nek egyik for má ló ja ként
hasz nál ta fel őt szol gá la tá -
ban.  Így  ezen  a  jel ké pes
szü le tés na pi tor tán az Is ten -
nek va ló há la adás gyer tyái
ég nek: vagy is nem egy sze -
rű en az ün ne pel tet, ha nem
Urun kat áld juk és di csér jük.
Há lát adunk Itt zés Já nos

alá za tá ért, amely nem egy -
sze rű en em be ri sze rény ség,
ha nem az ügy és a Mes ter
irán ti  ter mé sze tes  alá zat.
Egy-két Va si Egy ház me gyé -
vel kö zös lel ké szi mun ka kö -
zös sé gi  ülé sen  tör tént  ta -
lál ko zást le szá mít va még nem is mer -
tem őt kö ze lebb ről, ami kor 2000-es
győ ri  be ik ta tá sán  el szo rult  szív vel
lát tam, amint – im má ron a püs pö ki
ke reszt tel a nya ká ban – le haj tott fej -
jel tér del az ol tár előtt, hogy fo gad ja
ha zai és kül ho ni püs pök tár sai ál dá sát. 
A  ké sőbb  fá rad ha tat lan nak  és

ener gi kus nak bi zo nyult Itt zés Já nos
ak kor és ott össze tört nek tűnt. Va ló -
ban ke resz tet vett a nya ká ba: nem a
ha ta lo mét, ha nem a meg na gyob bo -
dott  szol gá la tét  és  fe le lős sé gét.  A
püs pö ki tiszt ség nem egy sze rű en el -
nyert rang, győ ze lem volt a szá má -
ra, ha nem te her, amely ről pon to san
tud ta:  ön ma gá ban  nem  ké pes  el -
hor doz ni. És aho gyan egész ak tív lel -
ké szi szol gá la tát, ez az alá zat kí sér -
te püs pö ki éve it is, ami kor is egy na -
gyobb kö zös ség bí za tott rá – min den
sú lyá val, ne héz sé gé vel, fe le lős sé gé vel
és kö vet kez mé nyé vel együtt.
Há lát adunk le gen dás mun ka bí rá -

sá ért. Egy most meg je lent in ter jú ban
meg val lot ta, hogy ami ak tív éve i ben
so sem for dult elő, az nyug díj ba vo -
nu lá sa óta egy szer már meg tör tént:
csa lá di el fog lalt ság ra hi vat koz va nem
vál lalt egy szol gá la tot… Püs pök ként
hi va ta lá ból fa ka dó szol gá la tai mel lett
a sza bad va sár nap ja in ma gá tól ér tő -
dő en  rend sze re sen  he lyet te sí tet te
lel kész tár sa it. (Jól tu dom, hogy ha -
son ló ok ból most is te le van a nap -
tá ra.) Igye ke zett el jut ni egy ház ke rü -
le te gyü le ke ze te i be, va sár na pi is ten -
tisz te le te i re  –  elő ze tes  be je len tés
nél kül –, hogy meg is mer je azo kat,
akik meg bíz ták őt a szol gá lat tal, il let -
ve aki ket e szol gá lat Ura őrá bí zott.
Nyug díj ba vo nu lá sa óta sem pi hen.

Is ten tisz te le ti szol gá la tai mel lett egy
ide ig  Győr ben  rend sze re sen  tar tott
bib lia órá kat. Részt vesz a Fra ter ni tás
Lel kész egye sü let mun ká já ban, il let ve
a Ke resz tyén Igaz ság teo ló gi ai fo lyó irat
szer kesz té sé ben. A kö zel múlt ban Tú -
róczy Zol tán ige hir de té se i nek gyűj te -
mé nyét ren dez te saj tó alá. Be kap cso -
ló dott a né hány kör nyék be li lel kész ál -
tal  csak nem  más fél  év ti ze de  rend -
sze re sen össze gyü le ke ző győ ri ho mi -
le ti kai mun ka kö zös ség mun ká já ba is.
Há lát  adunk  komp ro misszu mot

nem is me rő hű sé gé ért. Itt zés Já nos
nem a pil la nat nyi ér de kek em be re.
Ha egy ügy nek az iga zá ról meg győ -

ző dött, at tól nem tá gít. Így lett egyik
„él har co sa” az evan gé li kus iden ti tás
meg erő sí té sé nek, az egy há zi kö zel -
múlt  tisz tá zá sá nak  és  a  ve le  va ló
szem be né zés nek,  a  lu the ri  irány ba

for dult li tur gi ai re form nak és ter mé -
sze te sen  az  egy ko ri  ha ta lom  ál tal
fel szá molt Du nán tú li Egy ház ke rü let
új já szer ve zé sé nek. Ez utób bit szol gál -
ták az ál ta la élet re hí vott vagy tá mo -
ga tott kez de mé nye zé sek: az egy ház -
ke rü le ti na pok, a kó rus ta lál ko zók, a
teo ló gi ai pá lyá za tok, az éven te meg -
tar tott lel ké szevan gé li zá ci ók, a Du -
nán tú li Ha rang szó cí mű lap.
Há lát adunk a tisz ta ige irán ti el kö -

te le zett sé gé ért. Ízig-vé rig lu the ri teo -
ló gus,  és  ezt  sem mi lyen  kö rül mé -
nyek kö ze pet te sem fél han goz tat ni.
Ak kor sem, ha ez nem tet szik min den -
ki nek. Ige hir de té sei so ha sem be nyo -
má so kat, ér zé se ket vagy él mé nye ket
tár nak a gyü le ke zet elé, ha nem min -
dig a ke reszt evan gé li u mát. Tu dom azt
is, mennyi re szí ven üti, ha va la hol en -
nek az el len ke ző jét ta pasz tal ja. 
Meg ta nul tam  tő le, hogy az  egy -

ház ban so ha sem az az ak tu á lis té ma,
ame lyet  kí vül ről  el vár ná nak  tő le,
amely di va tos, amely a köz be szé det
meg töl ti,  ha nem  min de nek előtt  a
Krisz tus  evan gé li u ma.  Szá má ra
minden nek ez az alap ja, amely nél -
kül az egy ház nem le het egy ház ak -
kor sem, ha egyéb ként az em be rek
szá má ra rend kí vül von zó nak és si ke -
res nek tű nik is. 
Itt zés Já nos szá má ra a tisz tán ér -

tett és hir de tett evan gé li um az el ső.
Ta lán nem az  egyéb ként  irigy lés re
mél tó szó no ki ta len tu mai mi att tart -
juk „jó” ige hir de tő nek, ha nem mert
egész  szol gá la tát  át jár ja  a  ke reszt
tit ka irán ti alá zat. 
2011 ta va szán, ami kor már meg vá -

lasz tot ták utód ját, de még Itt zés Já -
nos vi sel te a püs pö ki  tiszt sé get, az
egy ház ke rü le ti köz gyű lé sen – mint e
tes tü let „ala pí tó” tag ja – ennyit fűz -
tem hoz zá utol só püs pö ki je len té sé -
hez, a pi ló ták sza va já rá sá ra utal va:
„Pa rancs nok,  meg tisz tel te tés  volt
ön nel szol gál ni!” A meg jegy zés tré -
fás nak tűn he tett, még is tel je sen ko -
moly  volt. An nál  na gyobb  az  örö -
münk, hogy Itt zés Já nos nyug dí jas -
ként  to vább ra  is  ve lünk  „szár nyal”. 
Is ten él tes se Itt zés Já nos püs pök

urat, hogy so ká ig le hes sen kö zöt tünk
Is ten aján dé ka ként, az ő leg na gyobb
di cső sé gé re és egy há zunk né pé nek
épü lé sé re!
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Bar men (ma Wup per tal egyik vá ros -
ré sze) sé tá ló ut cá ja ele jén ta lál ha tó a
hí res Ge mar ker-temp lom. Az ut ca
kö ze pén em lék mű áll, amely az 1934
má ju sá nak  vé gén  e  temp lom ban
meg ren de zett hit val ló zsi nat nak ál -
lít me men tót. A nem ze ti szo ci a lis ta
idő szak egy ház har cá nak ezen egyik
leg fon to sabb  ese mé nyén  fo gad ták
el az ak ko ri né met evan gé li kus egy -
ház hely ze té ről szó ló teo ló gi ai nyi lat -
ko za tot, mely nek lé nye gi meg fo gal -

ma zói  kö zött  ott  ta lál juk  a  ne ves
sváj ci teo ló gust, Karl Bart hot (1886–
1968),  va la mint  Tho mas Bre i tot
(1880–1966)  és  Hans As mus sent
(1898–1968) is.
Az az óta fo ga lom má vált hat bar -

me ni  té zis  né met  pre ci zi tás sal  ké -
szült,  s  rö vid sé ge  el le né re  sem
könnyű ol vas mány. A tö mö ren meg -
fo gal ma zott, szó ki mon dó és faj sú lyos
gon do la to kat  egy-egy  új szö vet sé gi
ve zér ige ve ze ti be. Ez után dia di kus

rend szer ben hol egy, hol több rö vid,
po zi tív tar tal mú teo ló gi ai ál lí tás (té -
zis) kö vet ke zik, ame lyet min dig egy
„El vet jük ama ha mis ta ní tást…” (he -
re zist)  kez de tű  an ti té zis-el ha tá ro -
ló dás zár le. E struk tú ra az Ágos tai
hit val lás ban is fel fe dez he tő.
Szó sza po rí tás he lyett azon ban most

kö vet kez zék a bar me ni atyák – mind -
össze A4-es lap nyi ter je del mű (!) – teo -
ló gi ai re mek mű vé nek je len év for du -
ló ra ké szült, szö veg hű for dí tá sa.

VallástételBarmenben

1. Jé zus mond ja: „Én va gyok az út, az
igaz ság és az élet; sen ki sem me het
az Atyá hoz, csak is énál ta lam.” (Jn
14,6) „Bi zony, bi zony, mon dom nék -
tek: aki nem az aj tón megy be a ju -
hok ak lá ba, ha nem más fe lől ha tol
be, az tol vaj és rab ló. Én va gyok az
aj tó: ha va la ki raj tam át megy be,
meg tar ta tik.” (Jn 10,1.9)
Jé zus  Krisz tus,  ahogy  ne künk

Ró la a Szent írás ta nús ko dik, Is ten -
nek az az egyet len Igé je, aki re kö te -
le sek  va gyunk  hall gat ni,  s  aki nek
élet ben-ha lál ban bi za lom mal és en -
ge del mes ség gel tar to zunk.
El vet jük ama ha mis ta ní tást, mely

sze rint az egy ház Is ten ezen egyet -
len Igé jén kí vül és mel lett – mon -
dan dó ja for rá sá ul – még más ese mé -
nye ket,  te kin té lye ket,  for má kat és
igaz sá go kat  is el  tud na és kel le ne,
hogy is mer jen.
2.  „Is ten mun ká ja az, hogy ti a

Krisz tus Jé zus ban vagy tok. Őt tet te
ne künk Is ten böl cses ség gé, igaz ság gá,
meg szen te lő dés sé és meg vál tás sá.”
(1Kor 1,30)

Ahogy Jé zus Krisz tus ban van Is -
ten  vi gasz ta lá sa  min den  bű nünk
bo csá na tá ra,  úgy  –  ha son ló  ko -
moly ság gal – Ben ne van Is ten át fo -
gó igé nye egész éle tünk re néz ve. Ve -
le ju tunk el e vi lág is ten te len meg -
kö tött sé gei aló li bol dog fel sza ba du -
lá sun kon túl te remt mé nye i nek sza -
bad és há lá da tos szol gá la tá ra.
El vet jük ama ha mis ta ní tást, mely

sze rint éle tünk nek len né nek olyan
te rü le tei, ahol nem Jé zus Krisz tus,
ha nem más urak len né nek a mérv -
adók –  te rü le tek,  ahol nem ál ta la
tar ta nánk szük sé ges nek a meg iga zu -
lást és meg szen te lő dést.
3. „Az igaz ság hoz ra gasz kod va nö -

ve ked jünk fel sze re tet ben min de nes -
től őhoz zá, aki a fej, a Krisz tus. Az
egész test pe dig az ő ha tá sá ra egy be -
il lesz ked ve és össze fog va.” (Ef 4,15–16)
A ke resz tyén egy ház olyan, test -

vé rek ből ál ló kö zös ség, amely ben Jé -
zus Krisz tus a Szent lé lek ál tal je len
le vő Úr ként cse lek szik – igé ben és
szent ség ben.  Hi té vel,  mi ként  en -
ge del mes sé gé vel,  üze ne té vel,  mi -

ként a bűn vi lá gá ban lé te ző rend jé -
vel mint ke gye lem ben ré sze sült bű -
nö sök  egy há za  ar ról  ta nús ko dik,
hogy egye dül az Ő tu laj do na, egye -
dül  az  Ő  vi gasz ta lá sá ból  és  az  Ő
meg je le né sé nek vá ra ko zá sá ban rej -
lő út mu ta tás ból él és sze ret ne él ni.
El vet jük ama ha mis ta ní tást, mely

sze rint az egy ház a min den kor ural ko -
dó vi lág né ze ti és po li ti kai meg győ ző -
dés ked vé re vagy vál to zá sá ra bíz hat -
ná üze ne té nek s rend jé nek for má ját.
4. Jé zus mond ja: „Tud já tok, hogy a

né pek fe je del mei ural kod nak raj tuk,
és a na gyok ha tal mas kod nak raj tuk.
De kö zöt te tek ne így le gyen: ha nem aki
naggyá akar len ni kö zöt te tek, az le -
gyen a szol gá tok.” (Mt 20,25–26)
A kü lön bö ző egy há zi tiszt sé ge ket

nem az egyik nek  (ti. em ber nek) a
má si kon va ló ural ko dá sá ra ala pí tot -
ták, ha nem szol gá lat gya kor lá sá ra,
mely az egész gyü le ke zet re bí za tott
és ren del te tett.
El vet jük ama ha mis ta ní tást, mely

sze rint az egy ház el áll va eme szol -
gá la tá tól  ma gát  oda ad hat ná  vagy

ren del ke zés re bo csát hat ná rend ha -
gyó s ha tal mi jog kö rök kel fel ru há -
zott ve zé rek nek (Füh rer).
5. „Is tent fél jé tek, a ki rályt tisz tel -

jé tek.” (1Pt 2,17)
Az Írás mond ja ne künk, hogy az

ál lam nak is te ni ren de lés sze rint az
a fel ada ta, hogy a még meg nem vál -
tott vi lág ban, amely ben az egy ház is
él, az em be ri be lá tás és ké pes sé gek
mér té ke  sze rint  a  ha ta lom  fi gyel -
mez te té se és gya kor lá sa ál tal gon -
dos kod jék a jog rend ről és a bé ké ről.
Az egy ház Is ten irán ti há lá val és tisz -
te let tel el is me ri (a Te rem tő nek) eb -
ben az ő ren de lé sé ben meg nyi lat ko -
zó jó té te mé nyét. Ez Is ten or szá gá -
ra, Is ten pa ran csá ra és igaz sá gos sá -
gá ra em lé kez te ti, és ez zel együtt az
ural ko dók és az ura lom alatt le vők
fe le lős sé gé re. Bí zik az Ige ere jé ben,
és en ge del mes ke dik an nak, mi vel ál -
ta la tart ja fenn Is ten a min den sé get.
El vet jük ama ha mis ta ní tást, mely

sze rint az ál lam nak kü lön le ges meg -
bí za tá sán túl az em be ri élet egyet len
és tel jes rend jé vé kel le ne vál ni, és az

ál lam tud na ilyen né vál ni s ily mó don
az  egy ház  ren del te té sé nek  is  ele get
ten ni.  El vet jük  ama ha mis  ta ní tást,
mely  sze rint  az  egy ház  kü lön le ges
meg bí za tá sán túl ál la mi ha gyo má nyo -
kat, ál la mi fel ada to kat és ál la mi mél -
tó sá go kat kel le ne, hogy el sa já tít son –
és tud na is el sa já tí ta ni, s ma gát ily mó -
don az ál lam egyik ala ku la tá vá ten ni.
6. Jé zus mond ja: „Íme, én ve le tek

va gyok min den na pon a vi lág vé ge -
ze té ig.” (Mt  28,20)  „Az Is ten igé je
nincs bi lincs be ver ve.” (2Tim 2,9)
Az egy ház fel ada ta az – ami ben

sza bad sá ga  is  gyö ke re zik  –,  hogy
Krisz tus he lyén, az az az ő sa ját igé -
jé nek és mű vé nek szol gá la tá ban áll -
va  az  ige hir de té sen  és  a  szent -
ség(ek)en  ke resz tül  ad ja  to vább
min den nép nek az Is ten in gyen ke -
gyel mé ről szó ló üze ne tét.
El vet jük ama ha mis ta ní tást, mely

sze rint  az  egy ház  –  em be ri  ön -
kénnyel – az Úr igé jét és mű vét bár -
mi lyen, ön ha tal mú lag ki vá lasz tott
kí ván ság nak, cél nak vagy terv nek a
szol gá la tá ba ál lít hat ná.

b A német nemzetiszocialista kormány hatalomátvételét követően
(1933.január)megpróbáltközvetlenbefolyástgyakorolniazországegy-
házszervezetére.AzúgynevezettNémetKeresztyének (Deutschen
Christen)általkikényszerítettés1933nyaránmegtartottegyházivá-
lasztásokkalpárhuzamosan–azegyházfüggetlenségeérdekében–
Németország-szerteellenállómozgalomszerveződött.Ezidővelegy-
házonbelüliküzdelemmé(Kirchenkampf)fajult,melyvégülegyház-
szakadáshozvezetett.Anyolcvanévvelezelőtt,1934.május29–31.kö-
zöttmegtartottelső,úgynevezetthitvallózsinatonmegszületettaza
hatpontbólállóBar me ni hit val lás (másnévenBar me ni teo ló gi ai nyi -
lat ko zat),melyanémetHitvallóEgyházalapdokumentumáválett.

Né hány ki egé szí tő gon do lat a hit val -
lás hat pont já hoz. A kez dő té zis a re -
for má ció ko rá ban Lu ther ál tal hom -
lok tér be he lye zett „egye dül Krisz tus”
(so lus Ch ris tus) alap té tel lel  in dít,
sza kít va ez ál tal az úgy ne ve zett ter mé -
sze tes teo ló gia 20. szá za di kép vi se -
lő i vel (pél dá ul Wer ner El ert tel, Pa ul
Al tha usszal). Az egy ház örök ki hí vá -
sa – így a 21. szá za dié is –, hogy mi -
ként  tud ná  az  evan gé li u mot  még
na gyobb ha tás fok kal és még meg győ -
zőb ben hir det ni.
A kö vet ke ző té tel sze rint Krisz -

tus meg vál tói mű ve nem csak meg -
té rés re sar kall, de a vi lág is ten te len
meg kö tött sé gei aló li bol dog fel sza -
ba du lá sun kat je len ti. Ezt a ki je len -
tést  ér de mes  össze vet nünk  Pál
apos tol  és  Lu ther  alap té te le i vel
(lásd 1Kor 9,19, illet ve A ke resz tyén
em ber sza bad sá ga cí mű ira tot), ame -
lyek  sze rint  ke resz tyén  sza bad sá -
gun kat a fe le ba rát szol gá la tá ra kap -
tuk Meg vál tónk tól. 
A har ma dik té zis a Szent há rom -

ság ra és az Ágos tai hit val lás ra (VII.
cikk) utal va hir de ti, hogy az igé ben
és a szent sé gek ben ma ga az Úr cse -
lek szik. A ke resz tyén üze net for má -
ja és rend je pe dig ki zá ró lag (!) az egy -
ház ra bí za tott.
A hit val lók lá tá sa sze rint az egy há -

zi tiszt sé gek is min dig a má sik em ber
fe lé irá nyu ló fel ada tot, időt, ener gi -
át és le mon dást igény lő szol gá la tot je -
len te nek. E ki je len tés ké szí ti elő a hit -
val lás ta lán leg mar kán sabb an ti té zi -
sét: e szol gá lat ba egyet len Füh rer nek
(sic!) sincs be le szó lá sa!
Az ötö dik s egy ben leg hosszabb té -

tel az ál lam Is ten től ren delt fal ada tá -
ról és kö te les sé gé ről szól (vö. Róm
13). Az egy ház há lá val és tisz te let tel
fo gad ja Is ten jó rend jét, de ez vé let -
le nül sem je len ti az egy ház és az ál -
lam össze kap cso ló dá sát (vö. Au gus -
ti nus, illet ve Lu ther ta ní tá sát Is ten
kor mány zá sá ról).
A zá ró té tel össze gez. A Te rem tő

ál tal ön ren del ke zé si jog gal fel ru há -
zott egy ház nak – bár mi lyen ön ha tal -

mú kí ván ság nak, cél nak és terv nek a
szol gá la ta he lyett – ki zá ró la gos fel -
ada ta az Úr ke gyel me esz ten de jé nek,
mű vé nek hir de té se s en nek kép vi se -
le te a vi lág vég ső ha tá rá ig.

* * *

Bar men nel kap cso lat ban min dig fel -
ve tő dik a kér dés: csu pán egy tör té -
nel mi  do ku men tu mot  vagy  a  mai
plu ra lis ta, li ber ti nis ta s majd min den
iránt to le ráns vi lá gunk ban is ér vé nyes
té tel sort  lá tunk-e ben ne?  Igaz, ma
nincs há bo rús hely zet, még ke vés bé
egy ház ül dö zés. De van nak ko moly és
ne héz tár sa dal mi, eti kai, er köl csi és
bib lia ma gya rá za ti kér dé sek. 
A  2011.  évi  nép szám lá lás  ada tai

sze rint  pél dá ul  az  elő ző  tíz  év ben
majd har minc szá za lék kal csök kent
azok  szá ma,  akik  evan gé li kus nak
val lot ták  ma gu kat.  Szív be mar ko ló
a kér dés – va jon mi le het en nek az
oka? Nem ron tot tunk el eset leg va -
la mit az új év ez red el ső év ti ze dé ben?
Biz tos, hogy az ál ta lá nos né pes ség -

csök ke nés  és  a  kér dő íve ken  nem
tel je sen sze ren csé sen fel tett kér dés áll
mind e mö gött? No, és ugor va a má -
ba – ak kor ho gyan to vább? Mi lyen
irány ba tart most egy há zunk ha jó ja?
Vall juk-vál lal juk tu da to san min den -
ben az egyet len biz tos és üd vö zí tő
Urat?
Egy kor a hit val ló atyák nem nyu -

god tak be le a ki ala kult hely zet be, ha -
nem lép tek, és az élő Úr mel lett ta -
nús kod tak. El gon dol kod ta tó és na -
gyon bá to rí tó, hogy a Né met or szá -
gi Pro tes táns Egy ház (EKD) szá mos
tag egy há za mel lett az uni ált egy há -
zak, va la mint az oszt rák ágos tai és
hel vét hit val lá sú pro tes tán sok lel ké -
szei  a  lel kész ava tás kor  (or di na tio)
mind má ig  fel es küd nek  a  Bar me ni
hit val lás ra, amely ép pen ezért a Né -
met evan gé li kus éne kes könyv ben is
meg ta lál ha tó. 
A kor szel lem mind annyi unk nagy

kí sér té se. Is ten igé je azon ban fi gyel -
mez tet (2Kor 6,14): ne le gyünk fe le -
más igá ban azok kal, akik egyé ni el -

kép ze lé sük és eti ká juk sze rint más
utat vá laszt va és vall va ér tik és ér tel -
me zik Is ten örök és szent igé jét. 
A Bar me ni hit val lás fo gal ma zói

vé let le nül sem sze ret ték vol na hit -
igaz sá ga i kat bár ki re iga ként rá kény -
sze rí te ni. A ve lük egyet nem ér tők
ön nön ma gu kat zár ták ki so ra ik ból.
Ezért a Szent írás mér le gén meg nem
ál ló, ám a kor szel lem sze rint ta lán fel -
vi lá go sul tabb nak  tű nő  s  tet sze tő -
sebb lá tás sal bí ró kat szere tet tel jobb
be lá tás ra kell bír ni. Ne ve szé lyez tes -
sék, aka dá lyoz zák és ne te gyék hi tel -
te len né  ama  kül de té sün ket,  hogy
lel ki is me re tünk fog lya ként (Lu ther –
worm si bi ro dal mi gyű lés, 1521. áp ri -
lis 18.) Is ten egyet len igé jé nek hű sé -
ges, hit val ló kö ve té sé re má so kat  is
(meg)hív junk. 
Nyolc van év vel ez előtt Is ten egyet -

len  Igé jé ről,  Jé zus  Krisz tus ról  ta -
nús kod tak a bar me ni atyák. Ne fe led -
jük, hogy el hí vá sun kat és meg bí zá -
sun kat mi is er re kap tuk. 

g Dr. Blázy Ár pád
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Az  ün nep  hely szín vá lasz tá sá -
nak oká ról, a szer ve zés ku lissza -
tit ka i ról  és  a  fi a ta lok nak  szó ló
ren dez vé nyek ről Man fred Koch
bur gen lan di  szu per in ten denst,
Hol ger Man ke sop ro ni  né met
lel készt  és  Plöchl Il di kó ha tár
men ti  gyü le ke zet pe da gó gust
kér dez tük. 

– Koch úr, az Auszt ri ai Evan -
gé li kus Egy ház ban a Gusz táv
Adolf-ün nep sé gek ren ge teg em -
bert, szá mos részt ve vőt von za -
nak. Mi ó ta zaj la nak ezek a ren -
dez vé nyek?
– Auszt ri á ban 1935 óta ün ne -

pel jük a Gusz táv Adolf ne vé vel

fém jel zett na po kat. Bár 1938 és
1948 kö zött nem tar tot ták meg az
al kal ma kat,  de  1949-től  is mét
elő tér be ke rült az ün nep meg ren -
de zé se. Bur gen land  tar to mány -
ban  a  Gusz táv  Adolf-ün nep  a
leg na gyobb sza bá sú és a leg több
em bert von zó evan gé li kus ta lál -
ko zó. Ko ráb ban két ezer-öt száz fő
volt a részt ve vők át la gos szá ma.
Ez az utób bi évek ben ezer-ezer -
öt száz fő re csök kent. 
A  lét szá mot  te kint ve  két  ki -

emel ke dő  ren dez vé nyünk  volt.
Az egyik itt, Sop ron ban a rend -
szer vál tás után, ami kor kö zel há -
rom ezer-öt szá zan  szin te  meg -
töl töt tük a sop ro ni evan gé li kus
temp lo mot. A má sik pe dig a bur -

gen lan di Fel ső őr ött (Ober wart) volt
2007-ben,  ak kor  a  ke let-auszt ri ai
egy há zi  na pok  ren dez vé nyén  vol -
tunk je len ha son ló lét szám ban.

– Mi ért ép pen Sop ron ban ün ne pel -
nek az idén? 
–  Mind annyi un kat  jó  ér zés sel

tölt el, és fon tos szá munk ra, hogy
hu szon négy év el tel té vel is mét Sop -
ron ban le he tünk, hi szen ez a mai al -
ka lom is igen je len tős mo men tu ma
a  ha tá ron  át íve lő  kap cso la ta ink -
nak.  Az  el múlt  évek ben  nem  egy
olyan mun ka te rü let forr ta ki ma gát,
amely  a  ha tár  men ti  evan gé li kus
gyü le ke ze tek kap cso la ta it erő sí tet -
te – mind az oszt rák, mind a ma gyar
ol da lon. A bur gen lan di Lé pes fal va
és a ma gyar or szá gi Ág fal va kö zöt -

ti, il let ve a ha tár men ti egyéb kap -
cso la tok  meg erő sí té se  cél já ból
Plöchl Il di kó ha tár men ti gyü le ke -
zet pe da gó gust ál lí tot tuk szol gá lat -
ba. Mes mer Ot tó pe dig – a szu per -
in ten den sek ta ná csá nak meg bí zá sá -
ból – az oszt rák és a ma gyar evan -
gé li kus egy ház kap cso la ta i nak meg -
szi lár dí tá sán fá ra do zik. 
Je lez ném, hogy a kö vet ke ző év ben

is ter ve zünk egy kö zös al kal mat Ma -
gyar or szá gon, Ne mes csón. To váb bá:
van egy el kép ze lé sünk a –  tü rel mi
ren de let ide jén épült – temp lo mo kat
össze kö tő  „za rán dok út”  há ló za tá -
nak ki épí té sé ről is. Ezen kí vül a 2017-
es  ju bi le u mi  év ben  szá mos  kö zös
oszt rák–ma gyar  pro jek tet  sze ret -
nénk meg va ló sí ta ni.

f Folytatás az 1. oldalról

– Az Evan gé li kus Élet ol va sói
szá má ra a Gusz táv Adolf-ün nep
alig is mert al ka lom. A Young-
GAF ki fe je zés pe dig még en nél is
ide ge neb bül cseng. Il di kó, Ön ho -
gyan ér tel mez né, mi van az ide -
gen ki fe je zé sek mö gött?
– A Gusz táv Adolf-ün nep ség

„kis test vé re”  az  egész  na pos
Young-GAF ren dez vény so ro zat,
amely pár hu za mo san fut a fel nőt -
tek  ren dez vé nyé vel.  A  Gusz táv
Adolf-ün nep  nem  „nyug dí jas-
ta lál ko zó”, bár dön tő több sé gé ben
az idő sebb kor osz tály van je len az
al kal ma kon. Ha fi a ta lí ta ni és vál -
toz tat ni aka runk egy ilyen ko moly
tra dí ci ók kal ren del ke ző ün nep ség
részt ve vő i nek az ará nyán, ak kor
nem elég, ha ki te szünk né hány
szí nes  ce ru zát  a  gye re kek nek  egy
asz tal ká ra. Ne kik va ló, szá muk ra is
iz gal mas,  őket  is  ér dek lő  prog ra -
mo kat kell biz to sí ta nunk.

– És pe dig?
– A gye re kek és a fi a ta lok nem a

nagy, a kö zös nyi tó is ten tisz te le ten vet -
tek részt, ha nem egy fi a ta lo sabb, a kor -

osz tá lyuk nyel vén meg szó la ló al -
kal mon, ahol az ő íz lé sük nek meg -
fe le lő vagy ah hoz kö ze lebb ál ló ze -
nei kí sé ret volt. En nek meg fe le lő -
en  a  Crazy An gels ne vű,  ha tár
men ti – lé pes fal vi, ág fal vi és bán -
fal vi  –  fi a ta lok ból  ál ló  ze ne kar
ját szott mind a nyi tó-, mind a zá -
ró áhí ta ton. Az el múlt hó na pok ban
ezek a fi a ta lok jó té kony sá gi kon -
cer te ket szer vez tek Auszt ri á ban,
hogy az ott be folyt összeg ből tá mo -
gatni tud ják ezt a Gusz táv Adolf-
ün nep ség gel pár hu za mo san fu tó
al kal mat. A Fő té ri szín pa don is fo -
lya ma to san megy mű sor a Young-
GAF szer ve zé sé ben. Fel lép nek –
töb bek  közt  –  a  lí ce um  né met
szín ját szói, a sop ro ni Hu nya di Já -
nos Evan gé li kus Óvo da gyer me kei,

a Ju ven tus if jú sá gi fú vós ze ne kar és a
Test vé ri ségnép tánc együt tes. Az Eg gen -
berg-ház  ud va rán masz ko kat  ké szí -
tünk, bar ká cso lunk, be szél ge tünk, ját -

szunk és sü tünk-főz tünk. A Fő té ren
pe dig a leg ki seb bek két ha tal mas lég -
vá ron ug ra bug rál nak.

– Lesz Yo ung-GAF ren dez vény más -
kor és má sutt is Ma gyar or szá gon?
– Vár ha tó an igen. Mi, a mos ta ni

szer ve zők és a Crazy An gels a solt -
vad ker ti  Szél ró zsán  is  ott  le szünk.
Egy nem zet kö zi sát rat fo gunk „üze -
mel tet ni”, amely nek a ha tár men tén
szer ve ző dött, oszt rák és ma gyar fi a -
ta lok ból ál ló if jú ság lesz a há zi gaz dá -
ja. Sze ret nénk ott ho no sab bá ten ni a
Szél ró zsát a ma gya rul nem ér tő kül -
föl di ven dé gek szá má ra is.

– A mai nap so rán a leg gyak rab ban
hasz nált ki fe je zé sek kö zé tar to zik a
„ha tár” szó. Össze tett sza vak és szó kap -
cso la tok gar ma dát ké pe zik be lő le: ha -
tár hely zet, ha tár men ti, ha tá ron át íve -
lő, ha tár ta lan… Min den olyan ide á lis -
nak tű nik. Va ló ban az?
– Ahogy vesszük. Egé szen biz to -

san  ide á li sabb,  mint  ha  har minc

vagy negy ven év vel ez előtt kel lett vol -
na  meg szer vez ni  Sop ron ban  egy
ilyen  prog ram so ro za tot.  Per sze  az
ide á lis tól még messze  va gyunk.  A
nyel vi és kul tu rá lis kü lönb sé gek ma
is ha tár vo na lat húz nak kö zénk. Az
azon ban raj tunk is áll, hogy ez a ha -
tár vo nal  mennyi re  vé kony  vagy
mennyi re vas kos. 
Mos tan ság a Crazy An gelsmin den -

nap ja i ba  lá tok  be le  kö ze lebb ről. Az
oszt rák és a ma gyar fi a ta lok kö zött új -
ra és új ra rá cso dál ko zom ar ra, aho gyan
szép las san le bon to gat ják ma guk kö -
zött a fa la kat. Az együt tes el ső né hány
hó nap ja a kö zös ze né lés ről szólt. Má -
ra ba rát sá gok és sze rel mek szö vőd tek
kö zöt tük. Nem csak a pró bá kon ta lál -
koz nak, a sza bad ide jü ket is együtt töl -
tik. És az is ter mé sze tes a szá muk ra,
hogy együtt jön nek a Szél ró zsá ra. Sőt
az is, hogy együtt bön gé szik az eu ró -
pai egye te mek fel vé te li tá jé koz ta tó it.

g HEin richs Esz tEr

– Man ke úr, mennyi idő be telt
egy ilyen nagy sza bá sú és ilyen sok szá -
lon fu tó ren dez vény meg szer ve zé se?
Az önök hí res né met pre ci zi tá sa és
szer ve zés tech ni ká ja mel lett nem lett
vol na egy sze rűbb az or ga ni zá ció ott -
hon, mint itt, Ma gyar or szá gon?
– Nem az elő ké szü le tek, ha nem az

ün nep si ke rei áll nak a kö zép pont ban.
Az a fon tos, hogy min den részt ve vő
– le gyen kö zel ről vagy tá vol ról ér ke -
ző – jó ér zés sel és elé ge det ten men -
jen ha za, és ta pasz tal jon meg va la mit
eb ből  a  ha tá rok kal  is  meg küz de ni
tu dó, kü lön le ges kö zös ség ből és Is ten
sze re te té ből.  Ezt  sze ret ném  most
hang sú lyoz ni, mert ez mo ti vált ben -
nün ket a hosszú, egy éven át tar tó elő -
ké szü le tek  so rán  is.  Ha  pe dig  egy
ilyen cél le beg a sze münk előtt, ak kor
lé nyeg te len,  hogy  Ma gyar or szá gon
vagy Né met or szág ban szer vez zük-e a
ren dez vény so ro za tot.

– Hány em ber vett részt az al ka -
lom elő ké szí té sé ben?
– Er re a kér dés re ne héz fe lel ni. A

ke mény ma got mint egy húszan al kot -
ják, ők azok, akik az egész ün nep sé -
get át tud ják te kin te ni. En nél azon ban
lé nye ge sen töb ben va gyunk. Jó né há -
nyan  áll nak  most  is  a  stan dok nál,
na gyon so kan pe dig sü te mé nyek ké -
szí té sét vál lal ták. Meg nyug ta tó ér zés,
hogy se gít sé günk re van nak a li cis ták,
az Eöt vös-is ko la ta nu lói, és van nak itt
jó né há nyan az ág fal vi és a bán fal vi fi -
a ta lok kö zül is. Gyü le ke ze tünk fel nőtt
kor osz tá lya  pe dig  a  sta bil  hát tér ről
gon dos ko dik. Az ön kén tes se gí tők kö -
zé  szá mí tom  a  kó ru so kat,  a  ze nei
cso por to kat, a szí né sze ket és a tán co -
so kat is, hi szen ők mind annyi an hoz -
zá já rul nak a ren dez vény si ke ré hez. Az
ön kén tes mun ká nak ez a sok szí nű sé -
ge és sok fé le sé ge kü lön ér té ke a ren -
dez vény nek.

– Mit je lent ez az ün nep ség a sop ro -
ni ak nak és a sop ro ni evan gé li ku sok nak?
– Sop ron a nyu gat-ma gyar or szá -

gi ré gió egyik nagy vá ro sa, amely az
el múlt hu szon öt év ben is mét „össze -
nő he tett” a bur gen lan di te rü le tek kel.
A ren dez vény en nek a test vé ri és szí -
vé lyes együtt élés nek egy kis da rab -
ká ja. A sop ro ni ak szá má ra ez az ün -
nep az össze tar to zás ér zé sét is ma -
gá val hoz za. Úgy gon do lom, hogy az
együt tes ter ve zés és ki vi te le zés pe dig
elő se gít he ti és meg erő sít he ti a gyü -
le ke ze te ken be lü li kö zös ség épí té sét
és meg élé sét is.

– Na gyon el fá radt?
– Nem job ban, mint a töb bi ek, akik

az  ün nep  si ke ré hez  bár mi  mó don
hoz zá já rul tak, és nem job ban, mint
azok, akik el jöt tek, és most – sok szép
él ményt be gyűjt ve és kel le me sen el -
fá rad va – ha za tér nek. Az pe dig ki -
mon dot tan jó ér zés, ami kor az em ber

hát ra dől het,  és  vég re  fel só hajt hat:
bár egy ki csit ki me rül tem, de meg ér -

te, mert ez a mai igen-igen tar tal mas
és egy ben hit mé lyí tő nap volt…
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„Az ün nep so rán fel vo nul tat juk Tat -
rang, Zaj zon és Pür ke rec még élő ha -
gyo má nya it, szo ká sa it. Be mu tat juk a
to jás írást, bo ri ca já rást, va la mint a né -
pi vi se le te in ket, tán ca in kat és já té ka -
in kat, de nem ma rad nak el a he lyi
gaszt ro nó mi ai  ínyenc sé gek sem” –
állt a meg hí vón, s bi zony bán hat ja,
aki el len állt a csá bí tás nak. Az utób -
bi évek egyik, ha nem a leg ran go sabb
se reg szem lé jé ről ma radt le.

* * *

Pén te ken,  jú ni us  13-án  a  tat ran gi
gyü le ke ze ti te rem ben az egye di há -
rom fa lu si szo kás, a bo ri cá zás múlt -
ját, je le nét is mer tet ték, jö vő jét la tol -
gat ták nép rajz ku ta tók és ré gi bo ri cá -
sok.  Könc zei Csil la, a  ko lozs vá ri
Bab eş–Bo lyai  Tu do mány egye tem
ant ro po ló gu sa, a Kul tu rá lis iden ti tás,
rí tus és rep re zen tá ció a Bras só me gyei
Há rom fa lu ban – A bo ri ca cí mű
könyv szer ző je a bo ri cá zók vi se le té -
nek  vál to zá sá ról,  a  tán co sok  ál tal
hasz nált  kel lék,  a  „la poc ka” me ta -
mor fó zi sá ról be szélt. 
Könc zei Csil la meg val lot ta, hogy

a bo ri ca – ki sebb-na gyobb meg sza -
kí tá sok kal – szin te egész ed di gi éle -
tét  vé gig kí sér te.  Hét fa lu ban  1979-
ben, ti zen hat éves ko rá ban járt elő -
ször. Ak kor hal lot ta elő ször a bo ri ca
ze né jét  Sá ra Ala dár elő adá sá ban,

és ak kor ta lál ko zott a bo ri ca tánc cal,
ame lyet – mi vel min den ál ta la ko ráb -
ban is mert től el tért – erő sen fur csál -
lott.  1982  szep tem be ré ben  Lász ló
Csa bá val vissza tért  Há rom fa lu ba,
és meg ke res te azo kat a va tá fo kat, az -
az tánc ve ze tő ket, akik jól is mer ték a
bo ri cát, és a be szél ge té sek, va la mint
a kö zös tán co lá sok alap ján írás ban re -
konst ru ál ta a tat ran gi, pür ke re ci és
zaj zo ni bo ri ca fo lya ma ta it, tér for má -
it, tánc lé pé se it és ve zény sza va it. 

Kosz ta Ist ván bras sói evan gé li kus
lel kész ré gi bo ri cás em lé ke it me sél -
te  el.  Ő  már  gye rek ko rá tól  he ge -
dűs ként csat la ko zott a bo ri ca já rók -
hoz. A négy fa lu si if j. Mag dó Já nos ar -
ra em lé ke zett, hogy a há rom fa lu si ak
rend sze re sen  jár tak  ut cá juk ban  a
bo ri cá val, amely a vá ros sá nőtt Négy -
fa lu ból már év ti ze dek óta ki halt.
A  be szél ge tés  konk lú zi ó ja:  ko -

ránt sem zá rult le a té ma ku ta tá sa, a
kü lön bö ző in téz mé nyek ben és sze -
mé lyek nél  tá rolt  és  őr zött  ada tok
gyűj té se, köz zé té te le nagy ban elő se -
gít he ti a hét fa lu si em be rek és a bo -
ri ca mé lyebb meg is me ré sét és jö vő -
be li ta nul má nyo zá sát. 

* * *

A  tat ran gi  gyü le ke ze ti  te rem ben  a
Ca me ra  Club  Sic ol orum  fény ké -
pész cso port  élet ké pe i nek  tár la tát

Bart ha Árt pád, a Bras sói Szép mű vé -
sze ti  Mú ze um  igaz ga tó ja  nyi tot ta
meg.
A tat ran gi táj ház ezen túl be ren de -

zett csán gó szo bá val vár ja a lá to ga -
tó kat. Ér de kes ada lé kok kal szol gál és
tár gyi  em lé ke ket  so ra koz tat  fel  a
más hon nan  ér ke ző,  nép rajz  iránt
ér dek lő dők szá má ra, de azok nak a
hely bé li ek nek  is,  akik elő de ik élet -
mód já ra, -kö rül mé nye i re kí ván csi ak.
A  tat ran gi  temp lom ban a  sep si -

szent györ gyi Má csa fej együt tes kon -
cert jét hall hat ta a kö zön ség. A Má -
csa fej a  há rom fa lu si  csán gó  köl tő,
Zaj zo ni Rab Ist ván, il let ve er dé lyi köl -
tők meg ze né sí tett ver se it tol má csol -
ta. A Zaj zo ni Rab-ver sek dal la mát há -
rom fa lu si éne kek ih let ték.

* * *

Jú ni us 14-én, szom ba ton dél előtt a
gyer me ke ké volt a tér. A pür ke re ci
kul túr ház ban meg is mer ked het tek a
to jás írás, a bú tor fes tés, a fa fa ra gás, a
ne me ze lés  rej tel me i vel.  Be avat ták
őket az íjá szat mű vé sze té be, né pi já -
té ko kat játsz hat tak, és ba ran ta be mu -
ta tón ve het tek részt. 
Es te  a  zaj zo ni  kul túr ház ban –  a

HMIK Band mű so ra után – be mu -
tat ták az olt sza ka dá ti fo nót. Meg ta -
ní tot ták a mold vai kör tán cot. Fel lé -
pett a Har ma dik ze ne kar. 

* * *

Szent há rom ság va sár nap ján a Zaj zon
híd ján  ta lál koz tak  a  pür ke re ci ek,
tat ran gi ak és zaj zo ni ak, azon a pon -
ton, ahol a há rom bar ca sá gi csán gó
fa lu össze ér. A Mi fú vós ze ne kar rit -
mu sá ra vo nult fel Pür ke rec fő ut cá ján,
a dom bon ál ló evan gé li kus temp lo -
mig a nép vi se let be vagy ün nep lő be

Hagyományokünn      
b Agombamódelszaporodottfalunapokkalellentétben,amelyekenjob-
báraazünnepnekmárcsakahagyományátpróbáljukmi,tudósítók
tettenérni,abarcasági(Erdély,Brassómegye)Háromfalubanatat-
rangi,zajzoniéspürkerecievangélikusegyházközségközösszerve-
zésébenjúnius13–15-énmegtartottrendezvénytartalmas,érték-és
–amintszámoshelyirésztvevőelmondta–remélhetőenhagyomány-
teremtőisvolt.

A ha gyo mány ün nep alap ját tu laj don -
kép pen a há rom fa lu ban járt bo ri ca tánc
ké pez te. Er ről szólt a nyi tó na pon az a
be szél ge tés, ame lyen a Bras sói La pok fő -
szer kesz tő jé nek, Amb rus At ti lá nak a
ve ze té sé vel a tánc múlt já ról és iden ti -
tás for má ló sze re pé ről osz tot ták meg is -
me re te i ket az egy be gyűl tek kel szak em -
be rek. A kü lön bö ző kul tu rá lis mű so rok
a tat ran gi temp lom ban, a zaj zo ni egy -
há zi kul túr ház ban, il let ve a pür ke re ci
szín pa don vol tak lát ha tók, a gye re ke -

ket pe dig Pür ke re cen ta ní tot ták a kéz -
mű ves ség  ha gyo má nya i ra.  Te hát  a
szer ve zés ből a „zár zá sok” (Tat rang), a
„rozs dá sok” (Zaj zon) és a „me sze sek”
(Pür ke rec) egy aránt ki vet ték ré szü ket,
ez zel is je lez ve, hogy Há rom fa lu csán -
gó kö zös sé gei egy sé get ké pez nek. 
A kö zös sé gek össze tar to zá sát nem

csak a ha son ló szo ká sok, a ha son ló vi -
se let jel zi. Kö zös gyö kér az evan gé li kus
hit, ame lyet va sár nap ün ne pi is ten tisz -
te le ten val lot tak meg az olt sza ka dá ti és
oros há zi ven dé gek kel egye tem ben. 

g VE rEs EmE sE-Gyöngy vér

Háromfalusigyökerek
f Folytatás az 1. oldalról
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    nepeHáromfaluban
öl tö zött sok száz hely bé li csán gó, il -
let ve ven dé ge ik. 
Az 1883-ban épült temp lom ban a

pür ke re ci evan gé li kus lel kész, Han -
kó Szi la mér kö szön töt te az egy be -
gyűl te ket. El mond ta: fél esz ten de je
szü le tett meg a ha gyo má nyok ün ne -
pé nek gon do la ta, s az elő ké szü le tek
mind há rom fa lu ban már rég óta tar -
ta nak. „Ez a mi ün ne pünk. Ün ne pel -
jük, hogy va gyunk, és ün ne pel jük őt,
aki nek ke gyel mé ből lé te zünk. Meg -
lát hat ják ma a csán gó lé lek nek azt az
ar cát, amely ott la kik a szí vünk mé -
lyén, s amely szép és jó, él ni aka rást
su gá roz, azt az él ni aka rást, ame lyet
a  Te rem tő től  kap tunk”–  mond ta
Han kó Szi la mér. 

Ador já ni De zső Zol tán er dé lyi
evan gé li kus-lu the rá nus püs pök hir -
det te az igét. Utalt a Zaj zon híd já nál
kez dő dött fel vo nu lás ra. „El in dul tunk
együtt egy cél irá nyá ba, és ez a mai vi -
lág ban nagy sze rű do log. Ma Jé zust kö -
vet tük, és aki Jé zust kö ve ti, az Is ten
úton le vő né pe. Is ten előtt öröm mel
együtt fel vo nul ni: ez az iga zi ke resz -
tény ség. Az öröm ma na gyon ránk fér.
Az Is ten előtt együtt ör ven de ni erő -
sít és új jászül” – mond ta a püs pök. 
Ador já ni De zső Zol tán a ro má ni -

ai ma gyar evan gé li kus egy há zat élő
sző lő tő höz  ha son lí tot ta,  mely nek
egész sé ge sek a gyö ke rei. „Er re a gyö -
kér re  na gyon  kell  vi gyáz ni!  Nem
sza bad ki tép ni, át ül tet ni, ha nem el -
len ke ző leg, ápol ni kell.” 
Az evan gé li kus-lu the rá nus püs pök

a  ha gyo má nyok  fon tos sá gá ról  be -
szélt, és fi gyel mez te tett: „A ha gyo -
mány ak kor fog ja be töl te ni sze re pét,
ha élünk. Éle tet kell kap ni ben ne tek,
más kü lön ben mú ze u mi tárggyá vá -
lik, ame lyet el le het vet ni, ki le het se -

lej tez ni. Egye dül az élő ha gyo mány
az, ami meg tart ja a kö zös sé get. Az
em ber csak is kö zös ség ben él het tel -
jes éle tet. A ke resz tény ség kö zös sé -
gi jel le gű. 
Cso dá la tos,  hogy  a  szór vány ban

mi lyen kö zös sé gi élet van. Fo lyik az
ér ték te rem tés és élő a jö vő ígé re te. Té -
ved az, aki azt mond ja, hogy a szór -
vány lét ben, a szór vány lé tet fel kell ad -
ni. Fel ve tő dik a kér dés, hon nan van
ez a ha tal mas élet erő né pünk ben. On -
nan,  hogy  egész sé ges  gyö ke re ink
van nak. A leg mé lyebb gyö kér az Is -
ten,  a meg ka pasz ko dó erő a hit. A
sző lő vessző  csak  ak kor  te rem,  ha
ben ne van a sző lő tő ben. Ma min den
erőnk eb ben a gyö kér ben van. Sző lő -
tő ben ma rad ni annyi, mint hely ben
ma rad ni!”– mond ta a Ro má ni ai Evan -
gé li kus-Lu the rá nus Egy ház püs pö ke. 
Az oros há zi test vér gyü le ke zet üd -

vöz le tét Ihász Be at rix lel kész tol má -
csol ta. Aján dék ként fel hang zott Bi -
zet Ag nus Dei cí mű mű ve. Or go nán
ját szott Les tyán Mi hály né, és Kő sze -
ghy Né meth Jó zsef éne kelt. 

Ze le nák Jó zsef es pe res üd vöz le té -
ben el mond ta: a há rom fa lu si ak bi zo -
nyí tot ták, hogy egy más ter hét vi sel -
ve nagy dol go kat ké pe sek meg va ló -
sí ta ni. He ge düs Csil la, a Ro mán Mű -
ve lő dé si Mi nisz té ri um ál lam tit ká ra
ar ra em lé ke zett, hogy nép rajz ku ta tó
nagy ma má ja öt ven év vel ez előtt járt
Há rom fa lu ban,  és  le fény ké pez te  a
csán gók gyö nyö rű kin cse it. „Akik nek
ilyen ér té ke ik van nak, mint önök nek,
azok nak nem kell ter ve ket sző ni ük,
hogy el men je nek in nen”– mond ta az
ál lam tit kár.

Szász Je nő, a bu da pes ti Nem zet -
stra té gi ai Ku ta tó in té zet igaz ga tó ja ki -
fej tet te:  „Ha  a  mi  kül de té sünk  az,

hogy itt hon ma rad junk, ak kor a múlt
és a jö vő a je len ün ne pé ben össze kap -
cso ló dik. So ha se te gyük le a Jó is ten -
től  kül de tés ként  ka pott  ke resz tet.” 

Bren dus Ré ka, a ma gyar Bel ügy mi -
nisz té ri um nem zet po li ti ká ért fe le lős
ál lam tit kár sá gá nak fő osz tály ve ze tő-
he lyet te se Ré pás Zsu zsan na ál lam tit -
kár üze ne tét tol má csol ta. El mond ta:
„Kö zös  fel ada tunk és cé lunk, hogy
min den  ma gyar  meg ma rad jon  a
nem zet  ke be lé ben. A  szór vány ban
élők sor sa nem könnyű, de a mai ren -
dez vény azt bi zo nyít ja, hogy a Bar -
ca sá gon van ma gyar jö vő.” Ezt a fel -
is me rést erő sí tet te meg Ma gyar or -
szág bu ka res ti nagy kö ve te, Zá ko nyi
Bo tond: „Jó úton já runk afe lé, hogy
össze fo gás ra kész, imád koz ni is ké -
pes, egy sé ges nem zet le gyünk.”
A temp lo mo zás után a pür ke re ci

kö zös sé gi köz pont ud va rán fel ál lí tott
sza bad té ri szín pa don a há rom fa lu si
bo ri cá sok (sze ni or és ju ni or csa pa tok)
be mu tat ták a ha gyo má nyos csán gó
tán cot,  lát hat tuk  a  csán gó  le á nyok
tán cát és a Bú za vi rág nép tánc együt -
tes mű so rát.

* * *

„Ilyen  ün ne pünk  ed dig  so ha  nem
volt, de re mél jük, jö vő re új ra lesz” –
mond ták töb ben is el is me rő en, s di -
csér ték a há rom evan gé li kus lel kész
– a tat ran gi Szé kely Le ven te, a pür ke -
re ci Han kó Szi la mér és a zaj zo ni ifj.
Do mo kos Je nő – öt le tét, együtt mun -
kál ko dá sát, az öt let meg va ló sí tá sát. A
ha gyo má nyok ün ne pe ha gyo má nyos
ün ne pé vál hat Há rom fa lu ban. A ren -
dez vény fő véd nö ke, Ador já ni De zső
Zol tán er dé lyi evan gé li kus-lu the rá nus
püs pök er re vál la lást is tett.
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Balról jobbra: Szé kely Le ven te (Tat ran g), Han kó Szi la mér (Pür ke re c) és ifj. Do -
mo kos Je nő (Zaj zo n) evangélikus lelkész
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g Dr. Ko csis At ti la

A  mi nap  fur csa  kér dés sel  for dult
hoz zám az egyik ré gen lá tott lel kész
test vé rem: „Té ged ko ráb ban is ér de -
kelt a gaz dál ko dás? Mi ve ze tett er re
az egy ház ban ed dig nem is mert szol -
gá la ti te rü let re?” Egy éve már, hogy
a Ma gyar Re for má tus Sze re tet szol -
gá lat (MRSZ) Egy ház tá ji prog ram já -
nak ve ze tő je va gyok, sok min den ki -
vel ta lál koz tam az el múlt hó na pok -
ban, de raj ta kí vül sen ki nem sze gez -
te ne kem ezt a kér dést. 
Sok idő nem volt, hogy bő veb ben

ki fejt sem, így csu pán annyit vá la szol -
tam: ez a szol gá lat nem a gaz dál ko dás -
ról szól, ha nem an nak a hely zet nek a
fel is me ré sé ről,  hogy  a  ter me lés ből,
gaz dál ko dás ból  élő  egy ház tag ja ink
ter mé ke i nek pi ac ra ju tá si le he tő sé get
biz to sít sunk. Ugyan ak kor a jó mi nő -
sé gű, há zi as ké szít mé nye ket, ter mé -
ke ket ke re ső vá ro si, kis vá ro si gyü le ke -
ze ti tag ja ink meg ta lál has sák a szá muk -
ra ked ve ző ára kon kí nált áru kat.
Foly tat tam vol na to vább, de ak kor

töb ben jöt tek, és ket tőnk be szél ge té -
se meg sza kadt. Meg ra ga dom az al kal -
mat, és ha már lel kész kol lé gám nak
nem fejt het tem ki bő veb ben a vá la szo -
mat,  az Evan gé li kus Élet ol va só i val
osz tom  meg  gon do la ta i mat.  Meg -
tisz te lő  szá mom ra,  hogy  eb ben  a
kör ben is be szá mol ha tok ar ról, hogy
az MRSZ egyik leg fi a ta labb szol gá la ti
ága mi lyen új szem pon tok fi gye lem -
be vé te lé vel foly tat ja mun ká ját. 

* * *

Az Egy ház tá ji prog ram egyi ke an nak
a négy nagy szol gá la ti te rü let nek – az
ön kén tes szol gá la tok ko or di ná lá sa,
ka taszt ró fa hely ze tek  el há rí tá sa  és
meg elő zé se, se gé lye zé sek mel lett –,
ame lyek a mai ma gyar  tár sa da lom
élet hely ze te i re  és  élet hely ze te i ben
vá la szo kat, meg ol dá so kat kí nál nak a
hoz zánk for du lók nak. Szá mos pél dát
em lít het nék: Kék vö dör ad ven ti ado -
mány gyűj tő prog ram, ön kén tes dia -
kó ni ai év, a szer bi ai ár víz ká rok el há -
rí tá sá ban vég zett ál do za tos mun ka,
is ko la tás ka-ak ció, és a sor hossza san
foly tat ha tó len ne.
Tér jünk azon ban vissza az ere de ti

kér dés hez – mi is ez a már el ne ve zé -
sé ben is ki csit meg hök ken tő prog -
ram? A 2006-ban ala kult Ma gyar Re -
for má tus Sze re tet szol gá lat, együtt -
mű köd ve  az  Öko gyü le ke ze ti  Ta -
náccsal,  évek kel  ez előtt  in dí tot ta a
kez de mé nye zést, amely nek rö vi den
össze fog lal ha tó  lé nye ge  az,  hogy
kap cso la ti há lót épít sen ki a ter me -
lők és fo gyasz tók kö zött. A fel me rü -

lő igé nyek és a kí nál ko zó le he tő sé gek
vi lá gos sá tet ték: ezt a prog ra mot to -
vább kell vin ni, ki kell tel je sí te ni, és
egy re töb be ket be le kell von ni. 
Így in dult el 2013 nya rán az egy -

ház tá ji vá sá rok so ra. A deb re cen-szé -
che ny iker ti  re for má tus  gyü le ke zet
temp lo má nak ud va rán meg szer vez -
tük az el ső vá sárt. Min den szem pont -
ból ide á lis – egy ha tal mas la kó te lep
kö ze pén lé vő, könnyen meg kö ze lít -
he tő,  tá gas  te re ket  kí ná ló,  ját szó -
tér rel ren del ke ző – hely színt si ke rült
ta lál nunk. En nél azon ban fon to sabb
az, hogy a lel ki pász tor és a pres bi té -
ri um is fel is mer te: a prog ram lát szat -
ra rend ha gyó, ugyan ak kor óri á si le -
he tő sé ge ket kí nál. 
A so kak szá má ra ed dig csak szak -

rá lis tér im már kö zös sé gi tér ré vál -
to zott. Kö tet le nebb for má ban le he -
tett ta lál koz ni is me rős sel és csak lá -
tás ból is mert tel, be és meg le he tett
mu tat ni a mind össze húsz éve épí tett
mo dern  temp lo mot  azok nak,  akik
ad dig csak mel let te el sé tál va ve tet tek
rá  pil lan tást.  Szom bat  dél előt tön -
ként a gyü le ke zet ön kén te sei sze re -
tet tel és nyi tott ság gal fo gad ták és ka -
la u zol ták az al kal man ként több száz
vá sár lót. 
Fő leg az őszi, két he ten te meg tar -

tott  vá sá ro kon  volt  időn ként  már
za var ba ej tő en nagy az áru bő ség, a
ter mék kí ná lat.  Pár  száz  mé ter rel
odébb van egy na pon ta ki nyi tó pi ac,
amely nek jó ér te lem ben vé ve kon ku -
ren ci á ja lett az egy ház tá ji vá sár. Ked -
ve zőbb  árak kal,  friss  ter mé kek kel,
há zi as  ízek kel  és  ba rát sá gos  mo -

sollyal olyan em be rek bi zal mát is si -
ke rült meg nyer ni, akik elő ször ide -
gen ked ve te kin tet tek er re a „fur csa”
kez de mé nye zés re. Vissza te kint ve azt
mond hat juk – és egy ben ez a re mény -
sé günk is –, hogy a vá sá rok ra a jö vő -
ben is el is me rés sel te kin te nek mind
a ter me lők, mind a fo gyasz tók.

* * *

Mi is az, ami kü lön le ges sé te szi az
egy ház tá ji vá sá ro kat, mi ben kü lön -
böz nek a gom ba mód sza po ro dó he -
lyi, ter me lői pi a cok tól? 
Az el ső és ta lán a leg lé nye ge sebb

alap elv, hogy ki ke rül jük a ha szon el -
vű  ke res ke dést.  Egy sze rűb ben  fo -
gal maz va: ne a fel vá sár lók jus sa nak
ér dem te len  ha szon hoz.  A  má sik,
hogy bi zal mi kap cso lat ala kul jon ki
a ter me lő és a vá sár ló kö zött. Fon tos
tud ni,  ki től  vet tem,  amit  vet tem,
hon nan  szár ma zik  a  ter mék.
Mennyi vel töb bet, em be rib bet je lent,
ha is me rős ar co kat lá tunk az asz ta -
lok mind két ol da lán! 

A kö vet ke ző gon do lat visz át ben -
nün ket a min den na pok ból a Szent -
írás vi lá gá ba – sá fár kod junk jól ér té -
ke ink kel, a ne künk adott le he tő sé gek -
kel  és  ké pes sé gek kel.  Mun kál juk
meg a ne künk adott föl det, de ugyan -
ak kor vi gyáz zunk is rá, ne mér gez -
zük, ne fer tőz zük meg. Gon dol juk át,
mit te szünk a fö lös leg gel, ne pa za rol -
junk, ne sze me tel jünk. Szép pél dá kat
lát tunk  ar ra,  hogy  ami kor  a  gyü -
mölcs, zöld ség nem fo gyott el a vá -
sá rok al kal má val, a ma ra dé kot a ter -
me lők át ad ták a sze re tet szol gá lat nak,
hogy jó be lá tá sunk sze rint aján dé koz -
zunk meg rá szo ru ló kat, jut tas suk el
sze re tet ott ho nok ba. 
Vé gül,  de  nem utol só sor ban  azt

vall juk, hogy a „mél tó a mun kás a
ma ga bé ré re” bib li ai ta ní tás alap ján
a ter me lők jus sa nak hoz zá erő fe szí -
té se ik ju tal má hoz. Hadd le gyen öröm
a mun ká ban és a mun ka gyü möl csé -
ben, le gyen ér tel me dol goz ni és má -
sok  szá má ra  is  mun ka le he tő sé get
biz to sí ta ni.
Úgy lát szik, a fen ti ek ér tő fü lek re,

be fo ga dó szí vek re ta lál tak: a ta valy
őszi „teszt prog ram” után idén ta vasz -
tól  szá mos  más  he lyen  nyit hat tuk
meg  az  egy ház tá ji  vá sá rok  so rát.
Má té szal ka, Me ző csát, Mis kolc (lám,
csu pa  M  be tűs  hely ség),  Na szály,
ha ma ro san Ta ta, Bu da pest-Ár pád -
föld  re for má tus  gyü le ke ze te  dön -
tött  úgy,  hogy  gyü le ke ze ti  tag ja ik
lel ki táp lá lé ka „be szer zé sé nek” hely -
szí ne in a tes ti táp lá lék hoz va ló hoz -
zá ju tást  is  se gí tik.  Jo gos  igé nyünk,
hogy ha mi sí tat lan lel ki táp lá lék hoz
jus sunk, tisz ta evan gé li um hir det tes -
sék  kö zöt tünk.  Eh hez  ha son ló an,
sze ret jük, ha tisz ta, jó mi nő sé gű és
egész sé ges  élel mi sze rek  ke rül nek
asz ta lunk ra.
A sze re tet szol gá lat en nek a prog -

ram nak a szer ve zé sé vel és tá mo ga tá -
sá val azt kí ván ja egy ér tel mű vé ten -
ni, hogy gyü le ke ze ti tag ja ink szá má -
ra új le he tő sé ge ket kí nál ter me lők nek
és vá sár lók nak egy aránt. Az új ér té -
ke sí té si le he tő sé gek meg te rem té sé -
vel új for rá sok hoz jut nak a ter me lők
és a ter mé ke ket fel dol go zók. Ta lán
nem is szük sé ges hang sú lyoz ni: ha
gyü le ke ze ti tag ja ink te he tő seb bek, az
gyü le ke ze te ink  szá má ra  is  ked ve -
zőbb kör nye ze tet je lent. 

* * *

Nap ja ink ban so kat hasz nált ki fe je zés
a „mi nő ség biz to sí tás”. Va ló ban fon -
tos, hogy mind a ter me lő, mind a ter -
mék ki áll ja a mi nő ség pró bá ját, ne le -
gye nek ki fo gá sok, rek la má ci ók. Ho -
gyan tu dunk mi nő sé get biz to sí ta ni?
A ter me lők től azt kér jük, hoz za nak
lel ké szi aján lást ma guk kal. A lel ki -

pász to rok em ber- és hely is me re té ben
bíz va  nyu god tak  le he tünk  afe lől,
hogy biz tos hát te rű és ere de tű ter mé -
kek hez ju tunk be csü le tes, lel ki is me -
re tes  ter me lők  mun ká já nak  ered -
mé nye ként. 

Az öku me né je gyé ben ter mé sze te -
sen el fo gad juk más fe le ke ze tű lel ké -
szek aján lá sát is, ez zel is bi zo nyít va,
hogy ezen a te rü le ten is ke res sük a
test vé ri együtt mű kö dés le he tő sé ge -
it. Egy ház tá ji vá sár és Lu ther mar ket
– ta lán vissza nem té rő al ka lom egy -
más  ér té ke i nek meg mu ta tá sá ra,  az
egy más ér té ke i vel va ló gaz da gí tás ra!
Az Egy ház tá ji prog rammá sik fon -

tos tá mo ga tó kez de mé nye zé se a Bő
esz ten dő ve tő mag prog ram. A ta vasz
fo lya mán kül föl di és ha zai ado má -
nyo zók se gít sé gé vel négy száz öt ven
csa lád szá má ra ti zen öt fé le ker ti ve -

tő mag ból ál ló egy ség cso ma got jut tat -
tunk. Hu szon öt gyü le ke zet, anya ott -
hon, gyer mek ott hon, ro ma kö zös ség,
is ko lák ré sze sül tek az ado má nyok ból,
szer szá mok ból  és  kert mű ve lés hez
szük sé ges esz kö zök ből. Kö zel két ezer
sze mély szá má ra biz to sít juk – sa ját
mun ká juk ered mé nye, sa ját erő fe szí -
té sük ré vén is – egész év re szó ló an a
friss zöld sé ge ket. 
Ér zé kel jük, hogy anya gi hely ze tük

mi att igen so kan van nak, akik szá má -
ra ez nagy se gít ség, hi szen a jó mi nő -
sé gű ve tő ma gok be szer zé se je len tős
ki adá sok kal  jár.  Nagy csa lá do sok,
mun ka nél kü li ek, ro ma csa lá dok élet -
hely ze té nek  könnyí té sét  szol gál juk

ez zel a prog ram mal. Az el kö vet ke ző
he tek ben tö rek szünk ar ra, hogy meg -
lá to gas suk a csa lá do kat, kér jük a vé -
le mé nyü ket,  ja vas la tu kat,  ho gyan
ter vez zük a jö vő esz ten dőt. A prog -
ram el fo ga dott sá gát és jo go sult sá gát
az is jel zi, hogy már meg tör tént az el -
ső  fel aján lás  a  kö vet ke ző  év re,  na -
gyobb  mennyi sé gű  ve tő bur go nya
for má já ban… 

* * *

Mind ezek után bi zo nyá ra so kan kí -
ván csi ak rá, hol jut hat nak több in for -
má ci ó hoz, hol lesz a kö vet ke ző vá sár.

Az egy haz ta ji.hu hon la pon, il let ve az
in fo@job bad ni.hu e-mail cí men szé -
les kö rű en le het tá jé ko zód ni mun -
kánk ról, a le he tő sé gek ről, a kap cso -
lat fel vé tel mód já ról. Az ér dek lő dők,
ter me lők és vá sár lók jú ni us 21-én Bu -
da pest-Ár pád föl dön, a XVI. ke rü let -
ben lá to gat hat nak el so ron kö vet ke -
ző  vá sá runk ra.  Test vé ri  sze re tet tel
vár juk az Evan gé li kus Élet ol va sóit is
ezek re az al kal mak ra!

Bizalom,sáfárság,méltóelismerés
Egy ház tá ji prog ram a re for má tus egy ház ban

Dr. Ko csis At ti la re for má tus lel ki pász tor ko ráb ban szá mos gyü le ke zet -
ben (Fel ső nyá rá don, Be rek für dőn, Me ző tú ron) szol gált; dol go zott a Deb -
re ce ni Re for má tus Kol lé gi um fő igaz ga tó ja ként, il let ve lel kész ként és es -
pe res ként Perth Am boy ben (USA) az el múlt év ti ze dek ben. Je len leg a Ma -
gyar Re for má tus Sze re tet szol gá lat Egy ház tá ji prog ram já nak igaz ga tó -
ja. Fe le sé ge szin tén lel ki pász tor, öt gyer me kük és két uno ká juk van.
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Jé zus Krisz tus mond ja: „Aki ti te ket
hall gat, en gem hall gat, és aki ti te ket
el uta sít, en gem uta sít el.” (Lk 10,16)

Szent há rom ság ün ne pe után az 1. hé -
ten az Út mu ta tó reg ge li és he ti igé -
i ben Is ten hív min ket; hit tel fi gyel -
jünk hí vó sza vá ra. „Ál dott az Is ten, a mi Urunk Jé zus Krisz tus Aty ja, aki meg -
ál dott min ket min den lel ki ál dás sal a Krisz tus ban.” (Ef 1,3; LK) Jé zus Aty ja
or szá gá ba hív min ket, s bűn bo csá tó ir gal má nak ta nú ja lett e vi lág ban. Az egy -
há zi esz ten dő most kez dő dő má so dik fe le sem ün nep te len, mert min den va -
sár nap Urunk fel tá ma dá sá ra em lé kez tet. A név te len gaz dag a po kol ban vissza -
em lé ke zett, és ab ban re mény ke dett, hogy test vé rei, „ha a ha lot tak kö zül megy
va la ki hoz zá juk, ak kor meg tér nek”. Áb ra hám, a hit hő se hall ga tott Is ten sza -
vá ra, ezért mond ta: „Ha Mó zes re és a pró fé ták ra nem hall gat nak, az sem győ -
zi meg őket, ha va la ki fel tá mad…” Jé zus sze rint: „A tör vényt és a pró fé tá kat
Já no sig hir det ték, az óta Is ten or szá gát hir de tik…” A kol dus Lá zár (a név je -
len té se „Is ten a se gí tőm”) né ma jel ként „ott fe küdt a ka pu ja előtt, fe ké lyek -
kel te le”. (Lk 16,30. 31.16.20) „Hagy jad az Úr ra a te uta dat, bíz zál ben ne, majd
ő cse lek szik.” (GyLK 700,5) És a gaz da got nem a gaz dag sá ga zár ta ki az örök
élet ün ne pi la ko má já ról, ha nem „aki nem sze re ti a test vé rét, akit lát, nem sze -
ret he ti Is tent, akit nem lát. Azt a pa ran cso la tot is kap tuk tő le, hogy aki sze -
re ti Is tent, sze res se a test vé rét is.” (1Jn 4,20–21) Jé zus e meg bí zás sal küld te het -
ven két ta nít vá nyát ma ga előtt: „Gyó gyít sá tok az ott lé vő be te ge ket, és mond -
já tok ne kik: El kö ze lí tett hoz zá tok az Is ten or szá ga.” És foly tat ta he ti igén ket:
„…és aki en gem el uta sít, az azt uta sít ja el, aki el kül dött en gem.” (Lk 10,9.16)
Ke resz te lő Já nos szü le té se ün ne pén íme a bi zony ság té te le: „Ne ki (Jé zus nak)
nö ve ked nie kell, ne kem pe dig ki seb bé len nem.” (Jn 3,30; LK) Za ka ri ás így éne -
kelt fi á ról: „Té ged pe dig, kis gyer mek, a Ma gas sá gos pró fé tá já nak ne vez nek majd,
mert az Úr előtt jársz, hogy el ké szítsd az ő út ja it, hogy meg ta nítsd né pét az
üd vös ség is me re té re.” (Lk 1,76–77) „Sok ra tar tom Ke resz te lő tisz tét, s ál dom
Is tent, hogy ily hű ta nút adott, ki a Bá rány ra mu tas son. Bi zal ma mat azon -
ban az üd vös ség re néz ve nem vet he tem Já nos ba, mert mint ma ga is vall ja,
ő nem a Krisz tus, aki egye dül le het ne künk élet s vi lá gos ság.” (Lu ther) Pál
bá to rít ja így igaz fi át: „Har cold meg a hit ne mes har cát, ra gadd meg az örök
éle tet, amely re el hí vat tál…” (1Tim 6,12) Az Ószö vet ség jö ven dö lés sel zá rul:
„Én pe dig el kül döm hoz zá tok Il lés pró fé tát…” (Mal 3,23) Jé zus sze rint Já nos
„ő ma ga Il lés, aki nek el kel lett jön nie” (Mt 11,14). Ró la mond ta az Úr an gya -
la: fi ad, „akit ne vezz Já nos nak”, majd az Úr előtt „jár Il lés lel ké vel és ere jé vel”
(Lk 1,13.17). Ami kor Jé zus a ke resz ten han go san fel ki ál tott, „az ott ál lók kö -
zül, akik hal lot ták ezt, így szól tak: Il lést hív ja. (…) lás suk, el jön-e Il lés, hogy
meg ment se őt.” (Mt 27,47.49) Pál pe dig így szólt: Dá vid „utó dai kö zül tet te
Is ten Iz rá el üd vö zí tő jé vé Jé zust…, mi u tán Já nos elő re meg hir det te…, hogy tér -
je nek meg…” (Ap Csel 13,23–24). „Lásd, ott az Jé zus, az Üd vö zí tő!” (EÉ 388,2) 

g Ga rai And rás

HETI ÚTRAVALÓ

»Sz e m me l tar tod jÁ r Á S o m at 
é S pi He né Se met, 
g on d od Van min de n u ta m r a« (z S olt 139,3)

Nyaraláselőtt
Ilyen fe je zet cím nincs a Bib li á ban. Hit val lá si ira ta ink ban sem ta lá lunk
ez zel kap cso la tos hit cik ket. De Jé zus nem is me ri az élet ket té osz tá sát.
Az élet Is te né, ezért az élet min den kér dé se rá tar to zik. Így a nya ra lás
té má ja sem ide gen tő le.
Ve gyük ko mo lyan, hogy a pi he nés Is ten pa ran csa! Is ten nem csak a mun -

kát pa ran csol ta meg, ha nem a pi he nést is! „Hat na pon át dol gozz, és vé -
gezd min den fé le mun ká dat! De a he te dik nap a te Is te ned nek, az Úr nak
nyu ga lom nap ja. Sem mi fé le mun kát ne vé gezz azon, se te, se fi ad, se le -
á nyod, se szol gád…” (2Móz 20,9–10) 
Aki agyon haj szol ja ma gát, aki meg ál lás nél kül dol go zik, az ép pen úgy

át hág ja Is ten pa ran csát, mint a tét len, lus ta em ber. Mi vel Is ten pa ran -
csát nem le het bün tet le nül át hág ni, a pi he nés tör vé nyét könnyel mű en
meg sze gő em ber nek is bűn hőd nie kell: jön az ideg ki me rült ség, in fark -
tus, gyo mor pa nasz, de presszió, és ki tud ja, a tes ti-lel ki ba jok nak még mi -
lyen faj tá ja. A pi he nés te hát nincs tet szé sünk re bíz va: Is ten pa ran csol -
ja, és pa ran csá nak en ge del mes ked ni kell.
A pi he nés nem csak pa rancs, ha nem Is ten aján dé ka is. Is ten aján dé -

ká ban ré sze se dünk, ami kor át él jük a ter vez ge tés örö mét, néz ve a tér ké -
pet, ami kor kí ván csi ság gal és iz ga lom mal tel ve ülünk vo nat ra, au tó ba,
vár va is me ret len tá jak szép sé gét. Is ten aján dé ka, hogy is me ret len vá ro -
sok for ga ta gát, mű em lé ke it néz het jük, vagy fek vő szék ben él vez het jük a
nap su ga rak me le gét, vagy es te nyu god tan sé tál ha tunk, hi szen más nap
nem kell ko rán kel ni. 
A nya ra lás Is ten aján dé ka. Akik pa nasz kod va, ke se rű en jön nek ha za,

mert rossz volt a koszt, mert ki áll ha tat la nok vol tak az üdü lő tár sak, mert
nem le he tett sem mit sem kap ni, mert po csék volt az idő, és ren ge teg pénz
ment el, azok rá üt nek Is ten aján dé ko zó ke zé re, ahe lyett hogy meg kö szön -
nék azt, ami jó ban ré szük volt. 
Gon dol junk azok ra is, akik a nya ra lás örö mé ben nem ré sze sül nek. Akik

ezen a nyá ron utaz ni fog nak, de nem egy kis ki kap cso ló dás ra, ha nem azért,
mert me ne kül ni ük kell há bo rús ese mé nyek mi att, ter mé sze ti ka taszt ró -
fák elől, vagy má sok ke gyet len sé ge kény sze rí ti őket is me ret len tá jak fe -
lé. Gon dol junk azok ra, akik ezen a nyá ron fé le lem mel tel ve cso ma gol -
nak, mert nem a Ba la ton ra, ha nem kór ház ba men nek, és ki tud ja, mennyi
szen ve dés vár rá juk. 
A nya ra lás Is ten aján dé ka, és le gyen min den ki na gyon há lás, ha ré -

sze le het ben ne! 
g Ma do csai Mik lós

Egész éle tem ben egy kér dés iz ga tott:
mi az élet ér tel me? Tud tam, hogy Is -
ten lé te zik, de érez tem, hogy ez ke -
vés. Fél tem, hogy a po kol ra ju tok, mi -
vel nyil ván va ló volt előt tem, hogy bű -
nös va gyok. Hi á ba ol vas tam a Bib li -
át, nem ér tet tem. Re mény te len nek
érez tem ma gam.
Sok mély ség után 2006-ban, ép pen

pün kösd ün ne pén  fel ra gyo gott ne -
kem Krisz tus. Egy kol lé ga nőm be szélt
ró la, és aján lot ta, hogy ol vas sam el a
Ró mai le ve let. A 7. fe je zet ből, a bel -
ső és a kül ső em ber har cá ból is mer -
tem fel, hogy Is ten ke gyel mé re szo -
ru ló nyo mo rult va gyok. Át ad tam Jé -
zus nak a szí ve met, s az óta is fo lya ma -
to san ta pasz ta lom a Szent lé lek ve ze -
té sét és Is ten sza ba dí tá sát. Há lás va -
gyok az Úr nak, hogy hű sé ges lel ki -
pász to rai ál tal sok is me ret tel gya ra -
pod hat tam,  és  kö ze lebb  ke rül het -
tem Is ten hez. Ez az élet ér tel me, ez Is -
ten vá la sza a kér dé sem re.
Kon fir má ci ói  igém:  „Aki pe dig

min ket ve le tek együtt Krisz tus ban
meg erő sít és fel ken, Is ten az. Ő pe csét -
jé vel el is jegy zett min ket, és a Lé lek
zá lo gát ad ta szí vünk be.” (2Kor 1,21–
22) Ez az ige hit val lás, a há rom leg -
fon to sab bat köz li: az Atya is ten sze -
re te tét, aki meg erő sít a Krisz tus ban
va ló hit ben, az ő Fi át, aki ál tal meg -
iga zít, és a Szent lé lek zá lo gát, mely
biz to sí ték, hogy ve lem van az Is ten;
ő a Szent há rom ság Is ten. Há lás va -
gyok, hogy bi zony sá got te he tek hi -
tem ről a gyü le ke zet előtt s a lát ha tó
és a lát ha tat lan vi lá gok előtt.

g Végh Tí mea

* * *

Az  Úr  elő ször  1995-ben  szó lí tott
meg  Já nos evan gé li u má nak 14,26
igé je ál tal. Fér jem ha lá la után nagy
nyo mo rú ság ban vol tam, és az Úr hoz
ki ál tot tam, ő ez zel az igé vel vá la szolt
ne kem. Ez után öt éven át cso dá la to -
san ve ze tett az Úr; de nem volt tu da -
to san át adott éle tem, s nem is mer tem
a Go noszt, ezért el buk tam.
2005-ben szólt hoz zám új ra az Úr

egy lel ki éne ken ke resz tül. A Bí zom
ben ned, Uram Jé zus kez de tű éne ket
ha za fe lé  tart va  a  lép cső há zunk ban
Láng Éva test vé rem től hal lot tam ki -
szű rőd ni. A sí rás foj to ga tott. Be ko -
pog tam,  hogy  meg kér dez zem,  hol
sze rez het ném meg én is ezt az éne -
ket, mi re ő aján dék ba ad ta ne kem a
ka zet tát, majd meg hí vott hoz zá juk
egy há zi bib lia órá ra. Így in dul tam el
az Úr  út ján  a  kis pes ti  evan gé li kus
gyü le ke zet ben. 
Há lás va gyok az Úr nak, hogy kö -

nyö rült  raj tam. Mé lyen meg ren dít,
amit Krisz tus vég zett el ér tem. Nagy
mély ség ből sza ba dí tott meg az Úr, ne -
he zen ér tet tem meg, hogy bu ká som
után van még szá mom ra ke gye lem.
Há lás  va gyok  lel ki pász to ra im nak,
hogy  az  Is ten  igé jét  tisz tán,  hű en
szól ják, s nagy öröm, hogy szol gál ha -
tok az Úr nak gyü le ke ze tem ben.
Kon fir má ci ói igém: „A Párt fo gó pe -

dig, a Szent lé lek, akit az én ne vem ben
küld az Atya, ő ta nít majd meg ti te -
ket min den re, és esze tek be jut tat
min dent, amit én mond tam nek tek.”

(Jn 14,26) Ez az ige volt az, amellyel
nagy  nyo mo rú sá gom  ide jén  az Úr
iga zi vi gaszt nyúj tott. Az óta is nap
mint nap ta pasz ta lom, hogy akit az
Úr meg sza ba dít, az va ló ság gal sza -

bad,  így  szá mom ra a Tör vény már
nem pa rancs, ha nem gyö nyö rű ség.
Ta pasz ta lom a Szent lé lek meg újí tó
ere jét az éle tem ben s az ő ál dott gyü -
möl cse it.

g Végh né Há jas An na

* * *

Ke resz tény éle tem so rán sok szor hí -
vo ga tott az Úr ige hir de té sek alatt, bár
nem vet tem elég ko mo lyan ah hoz,
hogy  éle te met  át ad jam  ne ki.  Egy
na pon olyan mély pont ra ér kez tem,
ahon nan nem lát tam ki utat. Ek kor
szó lí tott meg az Úr ha tal mas ke gyel -
mé vel  és  sze re te té vel.  Rá döb ben -
tem, hogy csak az élő Is ten nél van
sza ba du lá som ter he im től. 
Lel ké szünk se gít sé gé vel el ha tá roz -

tam, hogy át adom az éle te met az Úr -
nak, hi szen ná la van a leg jobb he lyen.
Kon fir má ci ói igém: „Légy erős kő -

szik lám, erős vá ram, se gíts raj tam!”
(Zsolt 31,3) Ezt az igét a meg té ré sem
al kal má ból kap tam, ami hi tem ben és
ne héz  nap ja im ban  meg erő sít.  Hi -
szem, hogy az Úr az én erős kő szik -
lám, és me ne dé kem ben ne van!

g Ora vecz Pi ros ka

* * *

Nem  hí vő  csa lád ból  szár ma zom.
Egy ál ta lán nem kap tam ta ní tást Is -
ten igé jé ről a csa lá dom ban, de há la
az  Úr nak,  Is ten  meg ál dott  olyan
szom széd dal,  akin  ke resz tül  hall -
hat tam Jé zus ról. Az ő élet vi te lén és
sza va in lát tam, hogy Jé zus ke gyel mes
és va ló sá gos. Ve le hosszan és mé lyen
be szél get tünk  az  Úr  dol ga i ról,  és
eköz ben fel is mer tem, hogy el ve szett,
bű nös em ber va gyok. Vágy tam Is ten
bűn bo csá tó ke gyel mé re, ezért el fo -
gad tam Jé zust mint Ura mat és sze -
mé lyes meg vál tó mat.
Tu dom, hogy ez a di cső ség csak a

kez det, de vá gyam az, hogy az éle tem
utol só pil la na tá ig hű sé ge sen ra gasz -
kod jak az én Uram hoz, Jé zus Krisz -
tus hoz,  üd vös sé gem  szer ző jé hez.
Még na gyobb öröm, hogy egy egész
örök ké va ló sá gon  át  di cső ít he tem
majd Is tent. Há lás a szí vem, hogy a

kis pes ti  evan gé li kus  gyü le ke zet be
jár ha tok, il let ve lel ki pász to ra im se -
gí tet ték és egyen get ték az út ja i mat.
Min den di cső ség Is te né! 
Kon fir má ci ói igém: „Sze ret az Úr,

azért nincs még vé günk, mert nem fo -
gyott el ir gal ma: min den reg gel meg -
újul. Nagy a te hű sé ged!” (JSir 3,22–
23) Ez zel az ige vers sel ar ra sze ret ném
fel hív ni a gyü le ke zet fi gyel mét, hogy
Is ten ke gyel mes. Kö ze le dem a negy -
ven hez, szin te már éle tem fe lét meg -
él tem, de Is ten még sem mon dott le
ró lam.  Már  a  vi lág  meg te rem té se
előtt ott vol tam az ő ter vé ben. Ő min -
dig ott volt, de én vak vol tam, a vi lág
sze rint él tem. Jé zus még is fel emelt,
és meg mo sott az ő drá ga vé ré vel. 

A ré gi ek el múl tak, és íme, új já lett
min den. Mi lyen cso dá la tos, hogy a
ke gyel me nap ról nap ra meg újul! Ha
bűnt kö ve tek el, me he tek Jé zus hoz,
ő sze ret, és meg bo csát. 
A vá gyam, hogy a hi tem is nap ról

nap ra meg újul has son és erő söd hes -
sen. Az éle te met már csak Jé zus sal
együtt él ve tu dom el kép zel ni. Di cső -
ség né ked, mennyei Édes atyám! 

g Bar ta Ró bert

* * *

Vá lasz tott igém a kö vet ke ző: „Min -
den jó ado mány és min den tö ké le tes
aján dék on nan fe lül ről, a vi lá gos ság
Aty já tól száll alá, aki ben nincs vál -
to zás, sem a fény nek és ár nyék nak
vál ta ko zá sa.” (Jak 1,17)
Ha az éle te met né zem, nem ta lá -

lok olyat, ami ben ne ál lan dó vagy tö -
ké le tes:  a  gyer me ke im  fel nő nek,  a
mun kám bi zony ta lan, a csa lá di, ba -
rá ti, gyü le ke ze ti kap cso la tok vál toz -
nak,  és  okoz hat nak  csa ló dást,
konflik tust. A cé lok, ha tel je sül nek,
rö vid ide ig tar tó elé ge dett sé get je len -
te nek, az tán sza la dok to vább. A kö -
rül mé nye im,  han gu la tom  nap ról
nap ra vál toz nak. Nincs olyan do log
vagy em ber a föl dön, amely ál lan dó
len ne, vagy meg elé gí te ne.
Há lás va gyok, hogy a vál to zá sok

kö ze pet te van va la ki, aki ugyan az ma -
rad, aki szik la szi lár dan áll az örök ké -
va ló ság ban: az Úr Jé zus, az én erős
vá ram és meg tar tóm. 
A  föl di  aján dé kok  ide ig  va lók,  a

mennyei  aján dé kok  azon ban  nem
mér he tők föl di mér ték kel. Aján dék,
ha a kö rül mé nyek el le né re sem kell
ag gód nom, ha bé kes sé gem van, ha
meg tu dok bo csá ta ni, ami kor meg -
bánt  va la ki,  ha  meg sza ba du lok  az
irigy ség től, a ha rag tól. 
Há lát  adok  az Úr  Jé zus nak  az  ő

mér he tet len ke gyel mé ért, hogy meg -
aján dé koz  az zal  a  lel ki  több let tel,
amely től ke resz tyén éle tem van. Ezt
a há lát és hi tet erő sí tem meg tel jes lé -
lek kel és öröm mel a kon fir má ci óm
al kal má val.

g Dr. Bar ra An na má ria

ALélekésagyülekezetünnepe
Fel nőt tek kon fir má ci ó ja Kis pes ten

b Pünkösdvasárnapján,június8-ánakispestievangélikustemplomban
öt felnőtt konfirmációja és két új egyháztag felvétele tette még
örömtelibbéésfelemelőbbéazünnepet.ŐkaSzentlélekkikutatha-
tatlan,személyreszabottmunkálkodásánakgyümölcsei.Aközösség
életébenhosszabb-rövidebbidejeaktívanrésztvevőtestvérekelér-
kezettnekláttákazidőtarra,hogynyilvánosanmegerősítsékIsten-
hezvalótartozásukat,illetveakispestievangélikusgyülekezethezva-
lócsatlakozásukat.Azötfelnőttkonfirmandusmegosztottahitétaje-
lenlevőkkel,ésszóltválasztottkonfirmációiigéjéről.Avallomásokat
Széll Bul csú kispestilelkészösszeállításábanközöljük.
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Pün kösd ün ne pe után Pé tert az Úr
kü lön le ges ado má nyok kal ru ház ta fel.
Pé ter egy nap Já nos sal együtt fel -

ment a temp lom ba a dél utá ni imád -
ko zás ide jén. Ak kor vit tek oda egy szü -
le té se óta sán ta em bert is, aki min den -
nap a je ru zsá le mi temp lom Ékes ka -
pu nak ne ve zett be já ra tá nál kol dult, hi -
szen dol goz ni nem tu dott. Pé ter től és
Já nos tól is kért ala mizs nát. 
Pé ter azt mond ta ne ki:

– Nézz ránk! 
A kol dus fel né zett, mert azt hit te,

kap tő lük va la mit.
– Ezüs töm és ara nyam nin csen –

mond ta Pé ter –, de amim van, azt
adom ne ked: a ná zá re ti Jé zus Krisz -
tus ne vé ben kelj fel, és járj!
Ak kor  a  jobb  ke zé nél  fog va  fel -

emel te a kol dust, aki nek ab ban a pil -
la nat ban meg gyó gyult a lá ba! Talp -
ra  állt,  és  örö mé ben  ug rán doz ni

kez dett, mi köz ben az Is tent di cső í -
tet te. Uj jong va be sza ladt a temp lom -
ba  is,  ahol  min den ki  cso dál koz va
néz te, mert fel is mer ték ben ne a ké -
re ge tő sán tát.

MelyikútonjutelPéterésJánosaz
Ékeskapuhoz?

… … … … … … … … … … … … … …

Péter
b Mostaniötrészessorozatunkvégéhezértünk.Jézusegyiktanítványá-
nak,Péternekazéletébőlidéztünkfeleseményeket.Mindegyiktör-
ténethezegy-egyrejtvényistartozott.Ahelyesmegfejtéseketössze-
gyűjtve,mindazötötegyüttküldjétekelszerkesztőségünkcímére(1085
Budapest,Üllőiút24.).Aborítékraírjátokrá:Gyermekvár.
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Ök löm nyi ma dár, az egyet len vo nu -
ló tyúk fé lénk. A fá cán, a fo goly vagy
a csá szár ma dár té li re is ná lunk ma -
rad, a für jecs ke min den ősszel ne ki -
vág – ha nem is a nagy vi lág nak, de
egé szen Észak-Af ri ká ig re pül. 
A ten ger fe lett ala cso nyan re pü lő,

holt fá rad tan ér ke ző ma da ra kat azon -
ban  há lók kal  és  pus kák kal  vár ják,
hogy le lő jék őket. Ko ráb ban ir tó za -
tos pusz tí tá so kat vé gez tek kö zöt tük,
Egyip tom ban pél dá ul 1920-ban csak
a  hi va ta los  sta tisz ti ka  sze rint  több
mint há rom mil lió für jet mé szá rol tak
le, de a va lós szá mok en nél va ló szí -
nű leg jó val na gyob bak vol tak. Eu ró -
pá ban sin cse nek biz ton ság ban: lö vik
őket  Olasz or szág ban  és  Gö rög or -
szág ban, Fran cia or szág ban és má sutt
is.  Szá muk  en nek meg fe le lő en  ha -
zánk ban is na gyon meg fo gyat ko zott.
Für je ink ta vasszal, áp ri lis má so dik

fe lé ben ér kez nek, és a rét fü vé ből ha -

ma ro san  fel hang zik  a  fürj ka ka sok
ked ves „pitty-pa latty” hang ja. Nem -
csak nap pal, ha nem éj sza ka is szól nak.
Für jet meg pil lan ta ni csak rit kán le -

het, mert a fű kö zött buj kál nak, és
csak meg szo rít va re pül nek fel. Gyom -
mag vak kal és ap ró ro va rok kal táp lál -
koz nak.
A pá rok éven te több nyi re két szer

köl te nek. A to jó a rét fü vé ben, lu cer -
na- vagy ló he re táb lá ban kis mé lye -
dést  ke res,  majd  be le ül,  és  ad dig
for go ló dik,  míg  a  fész ket  for má ra
nem ala kít ja. Ek kor fű szá lak kal sze -
gé nye sen  ki bé le li.  To já sa it  má jus -
ban rak ja le, és a kot ló ma dár annyi -
ra szo ro san ül raj tuk, hogy a ka szá -
ló gé pek nem egy szer el pusz tít ják.
Mint min den ta la jon fész ke lő ma -

dár nak, sok ter mé sze tes el len sé ge is
van. Ki foszt hat ja a fész ket a ró ka, a

gö rény, de sok kárt te het nek ben nük
a fa lu ból el kó bo rolt ku tyák is. Sok ve -
szély le sel ke dik a csi bék re is, pe dig
ke vés olyan bá jos lát vány van, mint
az ap ró csi bé it ve ze tő fürj. Egy al ka -
lom mal a He ves me gyei Bükk szent -
er zsé bet ha tá rá ban előt tem fu tot tak

át a me zei föld úton. A tyúk sza ladt,
a pa rá nyi csi bék szin te gu rul tak utá -
na, és pil la na tok alatt el tűn tek a ka -
szá ló hul lám zó fű ten ge ré ben. 
A má ju si el ső köl tést kö ve tő en a

tyúk a nyár  fo lya mán még egy szer
rak hat  to já so kat.  Az  őszi  vo nu lás
au gusz tus tól ok tó be rig tart.
Ha zánk ban vé dett,  ter mé szet vé -

del mi ér té ke öt ven ezer fo rint.
g Sch midt Egon

kér dé sek
1. Mit gon dolsz, hány to jás van a fé -
szek ben?
2. Mi lyen szí nű ek a to já sok?
3. Hány nap alatt kel nek ki a csi bék?

Fürj

Szerkesztette: Boda Zsuzsa

me Sélnek az Áll atok

Vá la szok: 1. ki lenc-ti zen há rom; 2.
sár gás ala pon fe ke tés bar nán fol to sak;
3. 17-18 nap alatt. 
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b Ajándék–ezfoglalkoztat,
amikorolyanvalakitőlkell
búcsúznom, akinek a je-
lenléteéppúgymeghatáro-
zó volt, amilyen a hiánya
lesz.Ajándék–gondolokvi-
gasztalásképp arra, hogy
mithagyottnekem,nekünk,
hogynélkülemáslettvolna
avilág.Ajándék–gondolok
aTeremtőre,akiazeltávo-
zottonkeresztülisszerete-
tétnyújtottafelénk.Pol gár
Ró zsaélete,szavai,műveiés
hitvallása–ajándék.

Az egyik fi ó kom mé lyén őr zök
egy le he let fi nom ken dőt. A sze -
gé se  fosz lott,  kör vo na lai  bi -
zony ta la nok, az el vé ko nyo dott
se lyem leb be né se már-már föl -
dön tú li. De a szí nei ré gi pom -
pá juk ban él nek! 
A  ken dőt  va la mi kor  ré gen

édes anyám kap ta – aján dék ba –
Pol gár Ró zsá tól. Pá lyá ja kez de -
tén ugyan is nem – év szá za do -
kon át fér fi mun ka ként szá mon
tar tott – gobe lin szö vés sel fog lal -
ko zott, ha nem dísz le te ket, pa ra -
vá no kat fes tett, jel me ze ket ter -
ve zett, vi se let re ru há kat ké szí tett.
Ek kor ké szít het te ezt a ken dőt. 
Arany szí nű  –  gon dol tam

év ti ze dek kel ez előtt. Va ló ban,
az arany bar na ala pon ha tá ro -
zott ecset vo ná sok szí nes nyo -
ma lát szik, s a köz tük lé vő me -
zők ben a sza ba don foly ni en ge -
dett  fes ték fol tok  bi zony ta lan
kon túr ja ik kal te szik tel jes sé a
ké pet. A mű így lesz for ma rajz
és szín folt, ter ve zett és a ter mé -
szet re bí zott, szel le mi ter mék és
lel ki rá han go ló dás, te rem tő és
alá za tos.  Mind ez  egy szer re,
ahogy Pol gár Ró zsa mű vé sze -
té nek ál lo má sa in – de  sze ré -
nyen so kat mon dó ön élet írá sá -
ban is – meg mu tat ko zik.
Ta lán nem té ve dek na gyot,

ha  azt  ál lí tom, hogy  éle té ben
négy do log, négy ügy volt szét -
szá laz ha tat la nul meg ha tá ro zó:
a csa lád, a ha za, a mű vé szet és
a hit. Hogy egy asszony éle té ben
mi kor me lyik áll az el ső he lyen,
vagy mi kor me lyik a be fog la ló
ke ret, amely ben he lyet ta lál a
töb bi nek, ez függ az ak tu á lis ki -
hí vá sok tól, a le he tő sé gek től, az
élet kor tól is. Gye rek ko rom ban,
ha a se lyem ken dőt eset le ge sen
hajt va, rán col va a fény fe lé tar -
tot tam, át sej let tek egy má son a
– ko ráb ban ke ret re fe szí tett –
szí nek és a for mák. Össze tar toz -
tak,  egy sé ges,  még is  vál to zó
kom po zí ci ót al kot tak, transz pa -
ren ci á juk iz gal mas, kü lö nös já -
ték volt. (Úgy negy ven év vel ké -
sőbb már tu dom, ez nem já ték!)

Mint egy méh kas – gon dol -
tam. – So kan el fér nek ben ne,
egy egész nagy csa lád. 
Egy kör men di kis lány, Pol gár

Ró zsa éle té re az édes anya ko rai
el vesz té se, a Bu da pest re me ne -
kü lés, egy egé szen új és más élet

kez de te na gyon ne héz ter het ra -
kott. Az 1936-os év szá mot vi se -
lő Ba ba ta ka ró a ha mar mú ló
gyer mek kor nak, az Anya ság –
kis ma ma ru hát  és  bé bi in get  a
ke reszt tel gaz dag me ta fo rá vá lé -
nyegí tő – kom po zí ci ó ja pe dig
sa ját és min den  idők min den
vá ran dós sá gá nak, örök anya sá -
gá nak  ál lít  em lé ket.  Alak ja  a
mű vé szi  hi va tást  is  hát tér be
he lyez ni  tu dó,  gon dos  édes -
anya ként,  uno ká it  te rel ge tő,
élénk fi gye lem mel kí sé rő nagy -
ma ma ként is előt tünk áll.

Saj tár?  Há ti ko sár?  Ba tyu?
Nem em lék szem, mit lát tam eb -
ben a folt ban. 
De azt tu dom, hogy ami kor

út ra  kel lett  kel nie  Svájc  fe lé,
Pol gár Ró zsá nak a ha zá hoz va -
ló kö tő dé se csak erő sö dött. Mi
sem bi zo nyít ja ezt job ban, mint
gaz dag szim bó lu mo kat hor do -
zó mun kái: a Köd mön,a Ta risz -
nya, a Trip ti chon, a Fon tos kis
zseb ken dő vagy a Ka to na ta ka -
ró.A „tex til tár gyak” döb be ne tes
pre ci zi tás sal, for ma ér zék kel és
tér be li ség gel meg ra ga dott jel ké -
pi sé gé ben nem csak véd je gye, a
„tex til ben  tex til”  je le nik  meg,
ha nem a fi no man han golt sze -
mé lyes ség és a kö zös sé gi üze net
úgy szö vő dik egy más ba, mint a
fel ve tő szá lak és a ve tü lék fo na lak.
El vá laszt ha tat la nul.  Ta nul ha -
tunk a pél dá ból: sze lí den és sok-
sok mun ká val ma gyar nak len ni.

A gye rek, aki bár mi kor te le -
raj zol ja  az  eget  csil la gok kal,
nem ér ti, mi ért lesz négy ágú a
csil lag egy se lyem ken dőn. Csak
a for ma ked vé ért? Le het. 
Most azon ban játsszunk el a

gon do lat tal, hogy ez a csil lag a
mű vé szet csil la ga. Bár – a boly -
gók kal el len tét ben – ener gi á ja
mi att sa ját fénnyel (s ezen kí vül
per sze ön ál ló élet tel, sa ját tör -
vé nyek kel, mér he tő tu laj don sá -
gok kal, több mil lió év nyi élet tar -
tam mal)  ren del ke zik,  a  ken -
dőn még is csak négy „su ga ra”
van. A négy a föl di tel jes ség szá -
ma: a négy év sza ké és ég tá jé, a
négy  em be ri  alap ter mé sze té.
A mű vé szet csil la ga be vi lá gít ja
éle tün ket,  se gít  el iga zod ni  a
föl di  vi lág ban  s  akár  tá jé ko -
zód ni az ég fe lé. 
Pol gár Ró zsa mű vé sze te erős

fé nyű  csil lag  nem csak  a  ma -

gyar  gobe lin mű vé szet  20–21.
szá za di  tör té ne té ben,  ha nem
mind azok szá má ra, akik a kor -
társ mű vé szet ben nem csak ge -
get,  in ven ci ót,  kon cep ci ót,
könnyen  emészt he tőt,  eset leg
sze mé lyes  mi to ló gi át,  pusz ta
ön ki fe je ző dést ke res nek. Mind -
azok szá má ra, akik nek fon tos a
több  év szá za dos  ha gyo mány,
az  anyag  és  a  szel lem  kö zös
aka ra ta, akik tud ják, a mű vé szet
köz lés, és haj lan dók is fel fej te ni
a je len tés ré te ge ket. Ők ész re ve -
szik  az  Es er nyő me lan ko li kus
em lék idé zé sét, a bar nák ban és
szür kék ben  tob zó dó  Sza bad -
ság ban a vi har ka bá tot össze hú -
zó ag go dal mas re ményt, a Him -
nusz ban a hő si múl ton messze
túl mu ta tót: a hon fog la lás mil le -
cen te ná ri u mán nem csak egy ko -
ri or szág ré sze ket, de az el vesz -
tett kap cso la to kat is si rat hat juk. 
A kü lön fé le „tex til ese mé nye -

ket”  meg örö kí tő,  mo nu men -
tá lis „je le nés kár pi tok” pe dig va -
ló sá gos ki hí vá sok ra ad nak vá -
laszt:  gyű rőd nek,  sza kad nak,
csa va rod nak  a  gobe lin szö vő
ke ze alatt. Ké zen fek vő az ér tel -
me zés:  alá za to san,  meg en ge -
dőn, ahogy a mű vész Ura ke zé -
ben.  A  „kor jel ző  élet ér zés-
összeg zé sek” (Weh ner Ti borki -
fe je zé se) transz cen dens su gal -
la ta, fo gal mi rend sze re, egy ér -
tel mű  lát vány vi lá ga  egy szer re
mo nu men tá lis és ben ső sé ges,
gon do la ti  táv la to kat  nyi tó  és
sze mé lyes. Az csak rá adás, hogy
új ra és új ra fe sze ge ti a ha gyo má -
nyos  tex til mű vé szet  ha tá ra it.

A ke reszt sok-sok gló ri á ban
– lát ja egy gye rek. 
A ke reszt mint minden nek a

kez de te és vé ge, kö röt te pe dig a
kör (a kö rök) mint az ere de ti tel -
jes ség, a vég te len, az üd vös ség
áb rá ja. So lus Ch ris tus – val lot -
ta  Lu ther rel Pol gár  Ró zsa,  s
emel lett szá mos mű vé ben is ta -
nú sá got tett. Hé ví zi ol tár ké pén
– jó re for má to ri szo kás sze rint
– szent írá si idé zet kí sé ri a ke reszt
kö rül téb lá bo ló, ma gá nyos ala -
ko kat, ahogy a tó fö löt ti és a ta -
von  csil la nó  fé nye ket  a  ba la -
ton fü re di trip ti cho non. Kar csú,
jel zés sze rű ke reszt – az egyet len
re mény ség je le – ha sít ja négy tá -
jék ra a Him nusz szö ve dé két is. 
Az evan gé li u mot ol va sók előtt

nem is me ret len a kár pit meg ha -
sa dá sá nak je le ne te és je len té se:
Pol gár Ró zsa Fénycí mű gobe lin -
jén úgy ha sít ke resz tül a fény ke -
reszt a sö tét dra pé ri án, hogy az
op ti kai já ték a va ló di ha sí tás ér -
ze tét kel ti: a ke reszt az, amely
min den sö tét ség gel el bán hat –
nem csak az üdv tör té net ben, ha -
nem sze mé lyes éle tünk so rán is. 
So lus Ch ris tus,  so la  gra tia. 

g Zász ka licz ky 
Zsu zsan na

Pol gár Ró zsa ken dő je

Pol gár Ró zsa 1936. no vem ber 23-án szü le tett
Szom bat he lyen Pol gár Lász ló pos ta tiszt és
Hor váth Ró zsa gyer me ke ként. Olyan csa lád -
ban, ame lyet Tri a non szét szórt Vas és Győr
me gyé től Zág rá big és az er dé lyi Sep si szent -
györgy től Kör men dig.
Gye rek ko ri  bol dog  éve it

ször nyű  ese mény  za var ta
meg. 1944 nagy he tén, Kör -
mend orosz bom bá zá sa kor
há zu kat  ta lá lat  ér te.  Har -
minc két  éves  édes any ja
meg halt. A ház pin cé jé be fej -
vesz tet ten me ne kü lők kö zé,
a  föld re  sod ró dó négy éves
hú gát,  Il di kót ő  men tet te
meg, két ke zé nél fog va húz -
ta ki az egy má son fek vő em -
be ri tes tek alól.
Édes ap ja  ha ma ro san  Bu da pes ten  vál lalt

mun kát.  Igen ne he zen él tek, hi szen szin te
min de nük el pusz tult. Az ál ta lá nos is ko lá ban
fel tűnt ze nei te het sé ge, még is a Kép ző mű vé -
sze ti Gim ná zi um ba irat ko zott be, ahol fo tó
sza kon érett sé gi zett 1955-ben.
A csa lád anya gi hely ze te mi att nem tud -

ta el kez de ni az óhaj tott Ipar mű vé sze ti Fő is -
ko lát. He lyet te mun kát vál lalt a pos ta de ko -
rá ci ós mű he lyé ben. Hat éven ke resz tül dol -
go zott, ta ka ré kos ko dott, hogy ta nul has son.
1962-ben si ke res  fel vé te li vizs gát  tett az

Ipar mű vé sze ti Fő is ko lán, majd férj hez ment
Har ma ti Bé la evan gé li kus lel kész hez, aki Bu -
da pes ten  ka pott  se géd lel ké szi  be osz tást.
1966-ban meg szü le tett fi uk, Bé la.
1967 jú ni u sá ban dip lo mát szer zett az Ipar -

mű vé sze ti Fő is ko la gobe lin sza kán.
1965-ben fér je a Ma gyar Te le ví zi ó ban vi -

lág iro dal mi ve tél ke dőn el ső dí jat nyert, ju tal -
mul ta nul má nyi ösz tön dí jat ka pott Svájc ba.
Így a csa lád 1967-ben Genf be köl töz he tett.
Al ko tott, együtt dol go zott a he lyi kép ző mű -
vé szek kel, és tag ja lett a sváj ci és a fran cia mű -
vé sze ti szö vet sé gek nek.
1969-ben Genf ben szü le tett má so dik fi uk,

Ger gő.Egy év vel ké sőbb a csa lád ha za köl tö zött.
1970 és 1980 kö zött Bu da pes ten élt és al ko -

tott,  el ső  fa li kár pit jai mel lett  se lyem fes tést,
szín há zi és film jel me ze ket is ké szí tett. Szö vött
al ko tá sa i ra ak kor fi gyelt föl a szak ma, ami kor
1980-ban a szom bat he lyi Tex til bi en ná lé el ső
dí ját kap ta meg Ka to na ta ka ró 1945-ből cí mű
mun ká já ért, amellyel a ször nyű gyer mek ko -
ri él mé nyek re, sze me lát tá ra meg halt ka to nák -
ra és édes any ja el vesz té sé re em lé ke zett.

1981 és ’87 kö zött a csa lád új ra Genf ben élt,
mi vel fér jét meg hív ták a Lu the rá nus Vi lág szö -
vet ség köz pont já ba teo ló gi ai osz tály tit kár nak.
A gaz dag élet mű to vább gya ra po dott. Pol gár

Ró zsa több tu cat egyé ni és cso por tos ki ál lí tá son
mu tat ta be mun ká it Eu ró pa
szá mos or szá gá ban, de Új del -
hi ben és Isz tam bul ban is.
Ar ra tö re ke dett, hogy ha -

zánk mű vé sze tét kép vi sel ve
kap cso la tot  te remt sen más
né pek kul tú rá já val. Cél ja volt
a  kü lön bö ző  or szá gok ban
élő szór vány ma gyar ság meg -
szó lí tá sa is.
1987 nya rán a csa lád is mét

ha za köl tö zött,  mi vel  fér jét
Bu da pes ten a Ma gyar or szá -
gi  Evan gé li kus  Egy ház Dé li

Egy ház ke rü le té nek püs pö ké vé vá lasz tot ták. 
Pol gár Ró zsa mű vé sze te to vább fej lő dött,

élet mű ve szá mos nagy fa li kár pit tal gya ra po -
dott,  mun ká ja  ki szé le se dett  a  kü lön bö ző
mű vé sze ti egye sü le tek ben és a két mű vé sze ti
aka dé mia ke re té ben vég zett szak mai és tár -
sa dal mi te vé keny sé gé vel.
2004 és 2006 kö zött a né met or szá gi Wit -

ten berg ben élt fér jé vel, itt kezd te el a re for -
má ció kez de té nek öt szá za dik év for du ló já ra,
2017-re ter ve zett fa li kár pit ját. A kész mű vet
2011-ben ad ta át egy há za mú ze u má nak.
1991-ben Mun ká csy-dí jat, 1999-ben Kos -

suth-dí jat, 2008-ban Ma gyar Mű vé sze tért dí -
jat ka pott, majd 2012 ja nu ár já ban át ve het te
az evan gé li kus egy ház Pró nay-dí ját.
Az Ipar mű vé sze ti Mú ze um ban im po záns

élet mű-ki ál lí tás sal zár ta le al ko tó te vé keny sé -
gét 2012-ben. 
Mun kás sá gát me ta fo ri kus gon dol ko dás, az

élet mély di men zi ó i nak és szak ra li tá sá nak ke -
re sé se, a ha za sze re tet jel le mez te. Negy ven -
hat egyé ni és nyolc van egy cso por tos ki ál lí -
tá son mu tat ta be mun ká it. A szak rá lis örök
ér té két Kas sel, Frank furt, Sió fok, Ba la ton fü -
red, Hé víz, Bu da pest-Rá kos hegy temp lo ma
és a ti ha nyi ben cés apát ság szá má ra ké szült
al ko tá sa i val, ol tár ké pe i vel fe jez te ki.
Több kül föl di és ha zai gyü le ke zet szá má ra

volt tisz telt és nép sze rű lel kész fe le ség, püs pök -
né. 2014. má jus 22-én a kút völ gyi kór ház ban
hunyt el hosszabb be teg ség után, szűk csa lád -
ja mind vé gig mel let te volt. Ham vai a De ák té -
ri gyász is ten tisz te let után a bu da pest-ke len -
föl di evan gé li kus temp lom ur na te me tő jé be ke -
rül nek, csa lád ja és ro ko nai mel lé.

I N  M E M o R I A M  P o L G á R  R Ó z s A
Evan gé li kus egy há zunk ban ki -
vált képp is mert és sze re tett mű -
vész től, Pol gár  Ró zsá tól vet tek
bú csút hoz zá tar to zói, ba rá tai és
tisz te lői jú ni us 17-én dél után Bu -
da pes ten, a De ák té ri temp lom -
ban. D. dr. Har ma ti Bé la nyu gal -
ma zott püs pök hit ve sé nek gyász -
szer tar tá sán – ame lyen je len volt
Ba log Zol tán, az Em be ri Erő for rá -
sok Mi nisz té ri u má nak ve ze tő je is
– Gáncs Pé ter el nök-püs pök hir -
det te és – dr. Kamp Sa la mon kar -
nagy ve zény le té vel – a Lu the rá nia
ének kar tol má csol ta a vi gasz ta lás
evan gé li u mát. A Ma gyar Mű vé -
szeti Aka dé mia kép vi se le té ben
Fe ke te  György el nök, a pá lya -
tár sak ne vé ben Si mon ffy Már ta
bú csú zott a hosszas be teg ség után
78 éves ko rá ban, 2014. má jus 22-
én Bu da pes ten el hunyt Kos suth-
dí jas tex til mű vész től.
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H i r d e t é s

pá lyá zat bio ló gia ta ná ri ál lás ra
A sop ro ni Ber zse nyi Dá ni el Evan gé li kus (Lí ce um) Gim ná zi um, Szak kö -
zép is ko la és Kol lé gi um pá lyá za tot hir det bio ló gia ta ná ri ál lás be töl té sé -
re. Szak irá nyú egye te mi vég zett ség gel ren del ke zők je lent ke zé sét vár juk;
az el bí rá lás nál előnyt je lent az ak tív evan gé li kus gyü le ke ze ti tag ság. A
gim ná zi um szol gá la ti la kást tud biz to sí ta ni. Il let mény, jut ta tás a pe da -
gó gu si il let mény nek meg fe le lő en.
Az ál lás el fog la lá sá nak idő pont ja 2014. au gusz tus 15. A pá lyá za to -

kat ön élet rajz zal és az egye te mi ok le vél má so la tá val vár juk 2014. jú li -
us 15-ig az al las hir de tes@bdeg.hu e-mail cím re. To váb bi in for má ció a
tba lazs@bdeg.hu cí men vagy a 99/512-430-as te le fon szá mon kap ha tó.

az ipo lyi ar nold kör össze jö ve te le du na föld vá ron
Az Ipo lyi Ar nold Ma gyar Mi to ló gi át Fel tá ró Val lás tör té ne ti Kör jú ni us
30-án (hét főn), 18 óra kor tart ja össze jö ve te lét a du na föld vá ri evan gé li -
kus pa ró ki án (Temp lom u. 36.). Al kal ma ink kal a nagy vá ra di püs pök mun -
kás sá ga előtt tisz tel günk. Té mánk: Ma gyar Ízek – De kik is vol tak az Ízek?
A rész vé tel díj ta lan. Min den ér dek lő dőt sok sze re tet tel vá runk.

Az in do né zi ai Me dan ban tar tot ta ülé sét jú ni us 10. és 15. kö zött a Lu the rá nus Vi -
lág szö vet ség (LVSZ) Ta ná csa. A két nagy gyű lés kö zöt ti leg főbb dön tés ho zó tes -
tü let nek öt ven sza va za ti jo gú tag ja és szá mos ta nács adó ja van. A kon fe ren cia úr -
va cso rai is ten tisz te let tel kez dő dött a leg na gyobb in do néz evan gé li kus kö zös ség,
a ba tak egy ház (HKBP) egyik temp lo má ban, majd a részt ve vők a „Mint a fo lyó -
víz mel lé ül te tett fa” (Zsolt 1,3) bib li ai mot tó je gyé ben tar tot ták meg ta nács ko zá -
su kat. A köz pon ti té ma az éves je len té sek el fo ga dá sa mel lett a 2017-es ju bi le u mi
év és azon be lül a na mí bi ai Wind ho ek ba ter ve zett ti zen ket te dik nagy gyű lés elő -
ké szí té se volt. A ta nács ülé sen részt vett dr. Fa bi ny Ta más püs pök is, a szer ve zet
egyik al el nö ke. Az egyik dél után – dr. Mu nib A. Yo u nan je ru zsá le mi püs pök nek,
az LVSZ el nö ké nek ve ze té sé vel – né hány részt ve vő el lá to ga tott a ba tak egy ház
egye te mé re, ahol rö vid idő re be kap cso lód tak a di á kok sza bad té ri kis cso por tos bib -
lia ta nul má nyo zá sá ba is (ké pün kön).Va sár nap szá mos de le gá tus a ven dég lá tó egy -
há zak gyü le ke ze te i ben hir det te az igét. (A ta nács ko zás ról és az in do néz evan gé -
li ku sok éle té ről kö vet ke ző szá munk ban ol vas hat nak be szá mo lót.)

LVsz-tanácsülés

H i r d e t é s e K

A temp lo mi is ten tisz te let mel lett egy -
ház tör té ne ti ki ál lí tás, dél után pe dig a te -
le pü lés  mű ve lő dé si  há zá ban  gaz dag
prog ram vár ta a gyü le ke ze ti nap ra ér -
ke ző ket. Az ese ményt meg tisz tel te je -
len lé té vel dr. Ál do zó Ta más, Pá pa vá -
ros pol gár mes te re is. Kö szön tő be szé -
dé ben utalt  ar ra, hogy Pá pa  az  idén
nyolc száz éves, s hogy a ju bi le u mi esz -
ten dő év for du lós ün nep ség so ro za tát a
he lyi evan gé li ku sok is gaz da gít ják.
A dél előt ti is ten tisz te le ten a li tur gi -

á ban Mát hé Csa ba Le ven te he lyet tes
lel kész se géd ke zett, a kán to ri szol gá -
la tot Var ga György né vé gez te, az igét
– 1Kir 8,57 alap ján – Pol gár di Sán dor
pá pai es pe res-lel kész hir det te.
A he lyi gyü le ke zet fel ügye lő je, Ba -

nai End re elő adá sá ban a fa lu és az egy -
ház köz ség ér de kes sé ge i ről szólt. Pél dá -
nak oká ért a temp lom ban ta lál ha tó, igé -
nyes ki vi te le zés ben meg ma radt „pá pai
pa dok ra” is rá irá nyí tot ta a fi gyel met.
Pol gár di Sán dor a re for má ci ót kö ve -

tő idő szak ra te kin tett vissza. A re for -

má ció  és  kul tú ra  évé ben  fon tos nak
tar tot ta meg em lí te ni az es pe res azt a lel -
ki és szel le mi örök sé get, amely nek for -
rá sát Pá pán az 1531-es esz ten dő jel zi. A
vá ros ban – el ső ta ní tó ja, Gyz dawyt Pé -

terve ze té sé vel – ek kor in dí tot tak lu theri
szel lem ben is ko lát. Ami kor 1714-ben a
vá ros  az Es ter há zy a ké  lett,  nem csak
Tóth-Sip ko vics Já nos lel készt űz ték el,

ha nem 1714. feb ru ár 15-én az evan gé -
li kus egy ház épü le te i nek kul csa it is el -
kér te az ura dal mi kép vi se lő… 
Pá pá ról  tör tént ki űze té sük után a

hit hű  evan gé li ku sok  Ho mok bö dö ge
gyü le ke ze té be jár tak is ten tisz te le tek re,
lét re hoz ták a „ho mok bö dö gei és pá pai
össze fog lalt au gus ta na con fes si on le vő
gyü le ke ze tet”, és meg hí vó le ve let is ki -
ál lí tot tak ifj. Hra bovsz ky Sá mu el lel -
kész nek, a ké sőb bi püs pök nek.
A múlt szom ba ti gyü le ke ze ti na pon

Pol gár di  Sán dor  es pe res  és Ven c zel
Csa ba fel ügye lő em lék la po kat nyúj tott
át  az  em lé ke ző  gyü le ke ze tek  (a ho -
mok bö dö gei, a ta ká csi és a nagy acsá -
di) kép vi se lő i nek, va la mint a he lyi és
a pá pai pol gár mes ter nek.
Nem voltak híján a nap részt ve vői

a mű vé szi él mé nyek nek sem. A temp -
lom ban  a  Csep re gi csa lád  éne kelt,
Nagy Ti bor és fe le sé ge he ge dűn és fu -
vo lán  ját szott,  Kap csán di Kla u dia
egy ko ri kon fir man dus Re mé nyik Sán -
dor Temp lom és is ko la cí mű  ver sét
mond ta el. A gyü le ke ze ti ház ban Bor -
bély La jos pres bi ter,  mű vész-ta nár
nyi tott meg egy ki ál lí tást, a mű ve lő dési
ház ban pe dig a pá pai Gyu rátz Fe renc
Ál ta lá nos Is ko la ci te ra kö re, il let ve a he -
lyi  nép tánc cso port mu tat ko zott  be.
Az ese mény sort a pá pai asszony kör

ve ze tő je, Ko vács End re Zol tán né fog -
ta össze, aki min den ap ró ság ra ügyel -
ve  és  nagy  lel ke se dés sel  szer vez te
meg az együtt lé tet.

g Pol gár di Sán dor

Hálaadásahetvenhomokbödögeiévért
b GyülekezetinapottartottakamúltszombatonHomokbödögénahelyilu-
theránusközösségésaközeliváros,Pápaevangélikusegyházközsége,va-
lamintapápaiBóraKatalinevangélikusasszonykörszervezésében.Amun-
kaévvégénimmáronhagyományazilyenjellegű,egésznaposprogram-
sorozat,azideimégisrendhagyónaknevezhető.Háromszázévmúltán
ugyanisatemplombanegybegyűltekköszönetetmondtakazértahetven
esztendőért,amelyetakörnyékbelievangélikusokitt„vészelhettekát”,mi-
dőnPápaakatolikusEs ter há zy a ké lett.Merthogy1714-benavárosbelilu-
theránusoknakelkelletthagyniuktemplomukatésintézményeiket…

Parókusialkalmasságivizsgálat
So ron  kí vü li  pa ró ku si  al kal mas sá gi
vizs gá la tot tar tot tak jú ni us 16-án, hét -
főn a Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke -
rü let győ ri szék há zá ban. Han vay Eni -
kő fa rá di be osz tott lel kész adott szá -
mot el mé le ti és gya kor la ti tu dá sá ról.
Mi vel a vizs gá la ton si ke re sen meg fe -
lelt, mos tan tól meg vá laszt ha tó pa ró -
kus lel ké szi szol gá lat ra.

g Adámi Mária felvétele
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Gab nai Sán dor es pe res, Né meth And rás gyü le ke ze ti fel ügye lő, Han vay Eni -
kő és Sze me rei Já nos püs pök
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Úgy tart ják, hogy ami egy szer ki ke -
rült az in ter net re, azt le he tet len el -
tá vo lít tat ni on nan, ezért leg in kább a
„bo lond fi a tal ság nak” kel le ne vi gyáz -
nia, ne hogy örök me men tó ja le gyen
a vi lág há lón egy-egy if jú ko ri bot lá s -
nak. Ko ráb ban több hí res ség is pró -
bált  már  le sze det ni  sa ját  ma gá ról
szó ló anya go kat, de az in ter net né pe
– mint egy bosszú ként – az egyes he -
lyek ről el tá vo lí tott ké pe ket sok szo ro -
san je le ní tet te meg más ol da la kon. 
A je len ség a Stre i sand-ha tás ne vet

kap ta,  utal va  ar ra,  hogy  a  leg na -
gyobb  ilyen  jel le gű  lánc re ak ci ót
Barbra Stre i sand ame ri kai szí nész-
és éne kes nő vál tot ta ki, ami kor 2003-
ban meg pró bál ta pa zar ma li bui vil -
lá já nak  fel vé te le it  le sze det ni  a  vi -
lág há ló ról.  Mon da ni  sem  kell,  si -
ker te le nül, sőt az óta az er ről szó ló
Wi ki pé dia-cikk nél is meg te kint he tő
a je les épü let.
A  kér dés  ko ránt sem  egy ér tel mű.

Va jon me lyik jog az erő sebb? Az egyes
em be rek nek a sa ját ma guk hoz és ada -
ta ik hoz fű ző dő sze mé lyes  jo ga vagy
pe dig – úgy mond – az em be ri ség jo -
ga, hogy meg őriz hes se tör té nel mé nek
min den egyes rész le tét? A Goog le el -
nö ke, Eric Sch midt nem tit kol tan az
utób bi mel lett fog lalt ál lást, mi vel cé -
gé nek az ér de ke it a mi nél több adat fel -
dol go zá sa, rend sze re zé se és ke res he -
tő vé té te le szol gál ja.
Így ha pusz tán a Go og le-on áll na,

egy  ti zen öt  éves  ti né dzser  „zű rös”
ké pe  még  tíz  év  múl va  is  gon dot

okoz hat na ne ki – pél dá ul friss dip lo -
más ként ál lás ke re sés köz ben. Az Eu -
ró pai Unió azon ban ta valy ki dol go zott
jog sza bály cso mag já val meg al kot ta a
„right to be for got tent”, az az a fe lej tés
jo ga ként is mert rend szert, és az Eu -
ró pai Bí ró ság má jus 13-án egy íté le té -
ben ki is mond ta, hogy az egyé nek nek
jo guk van a di gi tá lis fe lej tés hez.
A Go og le így a múlt hó nap vé gén

lét re ho zott egy kü lön fe lü le tet, ame -
lyen igé nyel ni le het, hogy bi zo nyos,
ró lunk szó ló tar tal ma kat tá vo lít sa nak
el a leg nép sze rűbb ke re ső ből. A tör -
lés csak a sa ját, ugyan ak kor már ir -
re le váns és el avult ada tok ra vo nat -
koz hat, így biz to sít va azt, hogy a köz
meg is me rés hez va ló jo ga a leg ke vés -
bé  sé rül hes sen  az  egyé ni  sza bad -
ság jo gok  mi nél  jobb  ér vé nye sí té se
mel lett.
A Go og le űr lap ját az el ső na pon

mint egy ti zen ké tez ren töl töt ték ki, te -
hát min den har ma dik má sod perc re
ju tott egy tör lé si ké re lem. A ké ré sek
40%-a Né met or szág ból, 14%-a Spa -
nyol or szág ból, 13%-a pe dig az Egye -
sült  Ki rály ság ból  ér ke zett.  A  BBC
szin tén szol gált ér de kes adat tal: azt
ál lí tot ta, hogy a brit el tá vo lí tá si igé -
nyek fe le el ítélt bű nö zők től szár ma -
zott, akik le töl tött bün te té sük után a
ró luk szó ló bí ró sá gi anya gok nak és
új ság cik kek nek csak a hűlt he lyét sze -
ret nék  lát ni.  De  akadt  ké rel me ző
po li ti kus is, aki új hi va tal ra pá lyáz va
pró bál ta ko ráb bi po zí ci ó já nak ered -
mé nye it el tün tet ni.

Amit ma gunk meg te he tünk ada ta -
ink biz ton sá ga ér de ké ben, mind össze
annyi, hogy ala po san meg gon dol juk,
hogy mit és hol osz tunk meg ma gunk -
ról. Az okos te le fo nok el ter je dé sé vel
egy re több al kal ma zás mű kö dik egy -
faj ta zárt rend szer ként, vagy is bi zo nyos
in for má ci ók vé let len ki ke rü lé se egy -
re ke vés bé le het sé ges. Ko ráb ban már
volt szó a Snap chatne vű al kal ma zás -
ról, amely csak egy bi zo nyos ide ig te -
szi el ér he tő vé az el kül dött ké pet vagy
szö ve get a fo ga dó fél szá má ra, az au -
to ma ti kus ön meg sem mi sí tő rend szer
pe dig en nek le tel te után el tá vo lít ja a
rend szer ből az in for má ci ót. 
A te le fo no kon az eh hez ha son ló al -

kal ma zá sok tör nek él re, és egy sze rű -
sé gük mi att gyak rab ban hasz nál juk is
őket. Ta valy az in ter ne tes adat for ga -
lom nak még csak a 14%-a zaj lott mo -
bi lo kon, ma már ez a tel jes mennyi ség
25%-a. Ada ta ink vil lám gyor san köl töz -
nek a te le fo nunk ba, így a fi zi kai vé del -
mük is egy re fon to sab bá vá lik.
Az adat biz ton sá gi el vek be tar tá sa

és az éssze rű hasz ná lat – min dig ezek
ha tá roz zák meg, mi lyen in for má ci -
ók ér he tők el ró lunk a vi lág há lón, de
hosszú  tá von szá mí ta ni  le het ar ra,
hogy „a fe lej tés jo ga” ez év től se gít -
het  majd  a  ki sza ba dult  szel le met
vissza gyö mö szöl ni a pa lack ba.

g N. B.
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Rovatgazda: Nagy Bence

Az uta zás ide je jó han gu lat ban és kö -
tet len be szél ge té sek kel tar kít va ha -
mar el telt, ami kor fel tűn tek a tá vo li
he gyen Pan non hal ma ősi fa lai. Krá -
mer György, aki el kí sért ben nün ket
ezen az úton, egy re lel ke seb ben me -
sélt  di ák éve i ről,  me lye ket  a  hí res
gim ná zi um fa lai kö zött töl tött.
Meg ér ke zé sünk kor  Pin tér Amb -

rus vi ká ri us fo ga dott a be já rat nál. Ő
volt az ide gen ve ze tőnk, il let ve an nál
sok kal több – a há zi gaz dánk. Lel ke sen
is mer tet te az apát ság tör té ne tét nem -
csak tör té nel mi, ha nem mű vé szet tör -
té ne ti és épí té sze ti szem pont ból is. Be -
jár tuk a tu ris ták ál tal lá to gat ha tó ré -
sze ket (a ba zi li kát és a könyv tá rat), de
olyan he lyi sé gek be  is be lép het tünk,
aho vá má sok nem, pél dá ul ve ze tőnk
ma gán szo bá já ba, a szer ze te sek ebéd -
lő jé be, a gim na zis ták szo bá i ba.
A gim ná zi um ká pol ná já ban tar tot -

tuk a nap áhí ta tát kö zös úr va cso rá val,
amely va ló ban kö zös volt ab ban az ér -
te lem ben is, hogy az ige hir de tés sel Su -
lyok Ele mér ben cés szer ze tes szol gált
kö zöt tünk. A li tur gia szol gá la tát Var -
sá nyi Fe renc vé gez te, a szent sé gi kö -
zös ség ben  pe dig  evan gé li ku sok  és
ben cé sek együtt vet tünk részt.
Az  ebéd  után  Győr be  in dul tunk,

ahol az In su la Lu the ra na tör té ne té vel
Vi lá gi Dá vid, a gyü le ke zet le vél tá ro sa
is mer te tett meg, majd át ad ta az ide gen -
ve ze tést  dr. Kő rös Er zsé bet nek, aki
nyug dí jas nyel vész ként és kö zép is ko -
lai ta nár ként fi a ta lo kat meg ha zud to ló
len dü let tel  ve ze tett  min ket  vé gig  a
bel vá ro son. A vá ros irán ti sze re te te ab -
ban is meg nyil vá nult, hogy nem csak a
köz is mert  he lyek re  (püs pö ki  pa lo ta,
szé kes egy ház) ve ze tett el ben nün ket,
ha nem olyan rej tett szép sé gek re is fel -
hív ta a fi gyel met, ame lye ket még a he -
lyi ek sem is mer nek. Is ten irán ti há lán -
kat és a jó han gu la tot je lez te az is, hogy

egy rög tön zött kó rus ének re is fa kadt
a kü lön le ges akusz ti ká jú ba zi li ká ban.
Győr  után  Lé bény be  in dul tunk,

ahol  az  Ár pád-ko ri,  ro mán  stí lu sú
temp lo mot is mer het tük meg. Itt csat -
la ko zott hoz zánk Ko há ry Fe renc, a he -
lyi evan gé li kus lel kész is. A va la mi ko -
ri ben cés apát sá gi temp lom és a je len -
le gi evan gé li kus kö zös ség éle tét egy -
aránt be mu tat ta, és fris sí tet te nem csak
lel kün ket, de tes tün ket is.
Ha za fe lé  még  egy  ál lo más  várt

ránk: Ab da ha tá rá ban, a Ráb ca fo lyó
töl té se mel lett egy el du gott he lyen egy
em lék hely. Itt vé gez ték ki hu szon egy
mun ka szol gá la tos  tár sá val  együtt
Rad nó ti Mik lós köl tőt. A lel ké szek né -
hány ver sé nek fel ol va sá sá val és imád -
ság gal em lé kez tek rá. Krá mer György,
Pé ter Zol tán ésVar sá nyi Fe renc is mert
és ke vés bé is mert ver se it sza val ták el.
Utunk  in nen  már  ha za fe lé  vitt.

Test ben kel le me sen el fá rad va, lé lek -
ben  pe dig  fel töl te kez ve  ér kez tünk
ha za, ahol Is ten ke gyel mé be aján lot -
tuk ma gun kat, gyü le ke ze te in ket, egy -
há zun kat. Kö szö net és há la mind ezért
Urunk nak  és  mind azok nak,  aki ket
esz kö zül hasz nált ezen a szép na pon!
Urunk ál dá sa le gyen raj tunk és egy -
há zun kon nyá ri fel ada ta ink ban és pi -
he né sünk ben egy aránt!

g SEl mE czi La jos Pé tEr

Munkaévzárókirándulás
aGyőr-MosoniEgyházmegyében

b MáramásodikmunkaévétzártakirándulássalaDél-PestMegyeiEgy-
házmegye.Var sá nyi Fe renc dunaharasztilelkész,lelkészimunkakö-
zösségielnökvezetésévelidénaGyőr-MosoniEgyházmegyeterüle-
tevoltutunkcélja.Dunaharasztibólindultjúnius14-énkorareggel
atizenegyfős,lelkescsoport,amelynekprogramjátmérnökipreci-
zitássalállítottaösszevezetőnk.Ennekellenéremárazindulástar-
togatottrendkívüli,deörömtelimeglepetést,hiszenalelkészekittkö-
szönthettékelőszörespereskéntGyő ri Pé ter Ben já mint (képünkön),
akinekmegválasztásátelőzőnaphirdettekiaválasztásibizottság.
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Höl vé nyi György le kö szö nő ál lam -
tit kárt, az egy há zi, nem ze ti sé gi és
ci vil  tár sa dal mi  kap cso la to kért
fe le lős ál lam tit kár ság ko ráb bi ve -
ze tő jét fo gad ta hi va ta lá ban hét -
főn dél előtt Gáncs Pé ter el nök-
püs pök. 
Hi va ta li  ide jé nek  le jár tá val

Höl vé nyi György hang sú lyoz ta,
hogy  lá to ga tá sa  sem mi kép pen
nem bú csú, hi szen meg bí za tá sát
Brüsszel ben eu ró pai par la men ti
kép vi se lő ként  foly tat ja,  és  im -

már eu ró pai szin ten kí ván fog lal -
koz ni az egy há za kat és a tár sa dal -
mat  érin tő  kér dé sek kel,  elő se -
gít ve az eu ró pai ke resz tény ér té -
kek el fo ga dá sát, meg élé sét, tár sa -
dal mi meg je le né sét.

(Ba log Zol tán tár ca ve ze tő jú ni -
us 10-én mu tat ta be az Em be ri
Erő for rá sok Mi nisz té ri u má nak
ál lam tit ká ra it. Az új egy ház ügyi
ál lam tit kár Solt ész Mik lós. – A
szerk.)

g Szö veg és fo tó: Kiss Ta más

Látogatóban–nembúcsúzóban

A  szom bat  dél után  kö zös  is -
mer ke dés sel  és  a  vá ros  rö vid
be mu ta tá sá val in dult. Öt óra -
kor kez dő dött a kó rus temp lo -
mi hang ver se nye, ame lyen gyü -
le ke ze ti  tag ja ink  mel lett  sok
más mis kol ci ér dek lő dő is je len
volt. Kö szön té sek hang zot tak el
a ven dég lá tó gyü le ke zet, a Mis -
kol ci Finn–Ma gyar Ba rá ti Kör
és ven dé ge ink ré szé ről, majd a
mis kol ci Lu ther kó rus rö vid hang ver -
sennyel kö szön töt te test vér kó ru sát.

Dr. A. Mol nár Fe renc nyel vész, a
Mis kol ci Egye tem pro fes sor eme ri -
tu sa  gaz da gon  il luszt rált  elő adást
tar tott a finn re for má tor ról, bib lia for -
dí tó ról, Mi ka el Ag ric o lá ról, sőt még
egy kis ki ál lí tást is ren de zett a té má -
hoz  kap cso lód va  temp lo munk ban. 
Ezt kö vet te a tam pe rei evan gé li kus

kó rus hang ver se nye, ame lyet a hall ga -
tó ság ha tal mas taps vi har ral kö szönt
meg. Az ének kar mű vé szeti ve ze tő je,
Es ko Mak e la és  kar na gya,  Tu o mas

Laa tu va ló ban min dent meg tett (ve -
zény lés köz ben még szó lót is éne kelt)
az  ének kar  szol gá la tá nak  si ke ré ért.
Be fe je zés ként  a  két  kó rus  kö zö sen
szó lal tat ta meg finn és ma gyar nyel ven
Si be li us Fin lan dia cí mű mű vét. 
A hang ver seny után  a  ven dé gek

még hossza san be szél get tek a temp -
lom előtt, majd az ava si ki lá tó meg -
te kin té sé vel és kö zös va cso rá val foly -
ta tó dott a prog ram. 
Va sár nap a dél előt ti is ten tisz te le ten

a tam pe rei gyü le ke zet lel ké sze – egy -
ben az egy ház me gye es pe re se –, Olli

Hal li ka inenhir det te az igét. Az is ten -
tisz te let szol gá la ta két nyel ven folyt, a
tol má cso lás árt Nagy Ju dit egye te mi
ad junk tust il le ti kö szö net. Kö zö sen tér -
del het tünk az Úr ol tá rá hoz, és ve het -
tük ma gunk hoz Jé zus urunk va ló sá gos
tes tét és vé rét. Mis kolc vá ros ne vé ben
az  is ten tisz te let  ke re té ben  kö szön -
töt te  a  finn  ven dé ge ket  –  egy  kis
aján dék kal ked ves ked ve szá muk ra –
Papp Fe renc, az ön kor mány zat kul tu -
rá lis és ide gen for gal mi osz tá lyá nak ve -
ze tő je.
Ked ves ol va sók! Most kel le ne le ír -

ni még azt, amit va ló já ban nem le het.
Kö zö sen át él tük és meg ta pasz tal tuk
pün kösd ün ne pén Is ten Szent lel ké nek
je len lé tét a be szél ge té sek ben, az ének -
lés ben, a ra gyo gó és né ha az öröm től
könnyes  sze me ken  ke resz tül.  Nem
vé let le nül ol vas suk az Írás ban, hogy Is -
ten or szá ga Szent lé lek ben va ló öröm.
Nem tu dom, hogy mi ad tunk ne kik,
vagy ők ad tak ne künk töb bet ez alatt
a né hány nap alatt. De hi á ba va ló is ezt
kér dez ni. Is ten meg ál dot ta ezt a két na -
pot ön ma ga je len lé té vel, így min den -
ki ad ha tott és kap ha tott is őál ta la. 
Is ten Lel ke ma is meg je le nik ben -

nünk, ha éle tünk ben Jé zus az Úr. Ez
ma is a pün kös di cso da, ame lyért le -
het és kell is ör ven dez nünk az Úr ban.

g Sán dor Fri gyEs 
evan gé li kus lel kész (Mis kolc)

PünkösdMiskolcon–testvérekTamperéből
b Maegyrekevesebbetörülünk,pedigkimutatotttény,hogyakisokat
nevetésörül,azkevésbébetegszikmeg.Sok-sokokunkvan,amiért
vagyaminekörülhetünk.Amiskolcievangélikusgyülekezetjúnius
7–8-án például örömmel köszöntötte a tamperei Cham berc ho ir
Can ti o nale ka ma ra kó rust.Tamperenemcsakgyülekezeti,hanemvá-
rosiszintenistestvérkapcsolatottartfennMiskolccal.

is ten tisz te let a Ve len cei-tó nál
Min den hó nap má so dik és ne gye dik va sár nap ján 9 óra kor evan gé li kus
is ten tisz te let a Ve len cei-tó nál, a re for má tus gyü le ke ze ti ház ban (Gár dony,
Bó né Kál mán u. 8.).

meg hí vó lel kész ava tás ra
„Ez a re mény ség olyan a lel künk szá má ra, mint a csó nak szá má ra az erős
és biz ton sá gos hor gony.” (Zsid 6,19)
Is ten irán ti há lá val tu da tom, hogy jú li us 13-án, va sár nap 15 óra kor a cin -

ko tai evan gé li kus temp lom ban (1164 Bu da pest, Ró zsa le vél u. 46.) ün ne -
pi is ten tisz te let ke re té ben Gáncs Pé ter, a Dé li Evan gé li kus Egy ház ke rü let
püs pö ke lel késszé avat. Sze re tet tel hí vom és vá rom er re az al ka lom ra. 

g Szlau kó Or so lya
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VASÁRNAP

7.15/DunaTv
Isten kezében
A férfi útja
8.00/CivilRádió–FM98
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(civilradio.hu, ismétlés: 22.00)
9.00/PaxTv
Evangélikus istentisztelet
közvetítése a budavári
templomból
Igét hirdet
Bencéné Szabó Márta lelkész
11.00/DunaTv
Evangélikus istentisztelet
közvetítése Zselykről
13.00/PaxTv
Mennyei dallamok
(koncertfilm)
21.30/PaxTv
A Deák téri evangélikus múzeum
(dokumentumfilm)

HÉTFŐ

7.35/DunaTv
Élő egyház (vallási híradó)
8.00/DunaTv
Isten kezében
15.20/DunaWorld
Balatoni utazás
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
Navigare necesse est
16.05/DunaWorld
Református ifjúsági műsor
21.05/DunaWorld
Szirmok, virágok, koszorúk
(magyar játékfilm, 1984) (101’)
21.40/DunaTv
Pofonok völgye, 
avagy Papp Lacit 
nem lehet legyőzni
(magyar dokumentumfilm)
23.30/DunaTv
Küzdelem egy csatornáért 
és százezer munkahelyért
(magyar dokumentumfilm)

KEDD

5.25/M1
Hajnali gondolatok
13.30/M1
A világörökség kincsei
(német ismeretterjesztő
sorozat)
20.11/Kossuthrádió
Belépő
(kulturális magazin)
21.20/DunaWorld
A kor tükre – 
Íme, a szocializmus
(magyar dokumentumfilm)
21.30/DunaTv
Tűz van, babám!
(csehszlovák játékfilm, 1967)
(69’)
22.50/DunaTv
Illumináció
(lengyel játékfilm, 1973) (87’)
1.55/Tv2
A fény ösvényei
(magyar film, 2005) (90’)

SZERDA

9.10/DunaTv
Magyar elsők
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
Az első magyar nyomda
13.00/PaxTv
Ez az a nap! 2013 (koncertfilm)
13.30/Bartókrádió
,,Tebenned bíztunk 
eleitől fogva...’’
A református egyház félórája
15.50/DunaWorld
Református magazin
20.55/M1
Szabadság tér ’89
(történelmi magazinműsor)
22.50/M3
Szerelmes biciklisták
(magyar játékfilm)
23.15/DunaTv
Beavatás
Czakó Gábor televíziós
esszéje

CSÜTÖRTÖK

8.20/M1
Balatoni nyár
(délelőtti magazinműsor)
10.00/Bartókrádió
Hang-fogó
Schubert: C-dúr mise
15.35/DunaTv
Másfél millió lépés 
Magyarországon – 32 év múlva
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
Római kövek, magyar sorsok
17.00/PaxTv
Evangélikus egyházi vezetők
és a vészkorszak
(dokumentumműsor)
22.30/PaxTv
A Baptista központi énekkar
és Révész László hangversenye
0.40/M1
Isten minden gyermeke 
tud táncolni
(amerikai filmdráma, 2008)
(81’)

PÉNTEK

14.05/Kossuthrádió
Arcvonások: Bíró Lajos séf
14.30/Bartókrádió
Népzene – itthonról
15.05/DunaTv
Kövek és emberek
(francia dokumentumfilm-
sorozat)
A Louvre-tól a Tiltott Városig
17.00/PaxTv
Sztehlo Gábor zsidómentő
munkája a vészkorszakban
19.05/Bartókrádió
Kapcsoljuk 
a Zeneakadémia nagytermét
A visegrádi együttműködés
soros magyar elnökségét
záró ünnepi hangverseny
20.20/Bartókrádió
Bach: János-passió
22.50/M1
A hírhedt
(amerikai filmdráma, 2006)
(113’)

SZOMBAT

7.40/DunaTv
Élő egyház (vallási híradó)
8.10/DunaTv
Isten kezében
11.30/DunaTv
Mesélő cégtáblák
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
A hévízi gyógyfürdő
19.00/ViasatHistory
A középkor
(olasz ismeretterjesztő sorozat)
19.52/Kossuthrádió
,,Mese-ház’’
Mesés dalok 
a Kaláka együttes előadásában
21.15/DunaTv
A merénylet – Szarajevó, 1914
(német tévéfilm, 2014) (98’)
0.10/M1
A Bécsi Filharmonikusok
hangversenye Szarajevóban
az I. világháború kitörésének
századik évfordulóján

VASÁRNAP

6.00/Bartókrádió
Muzsikáló reggel
Vasárnapi orgonamuzsika
7.50/DunaTv
Lyukasóra (irodalmi műsor)
9.00/PaxTv
Evangélikus istentisztelet
közvetítése a budavári
templomból
9.30/ZDF(német)
Evangélikus istentisztelet
10.20/DunaWorld
A levendula
(magyar ismeretterjesztő film)
10.45/M1
Evangélikus magazin
21.40/DunaTv
Flyboys – Égi lovagok
(amerikai–angol játékfilm,
2006) (134’)
0.15/Tv2
München
(amerikai filmdráma, 2005)
(149’)

VAsáRNAPTÓLVAsáRNAPIG
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Va sár nap (jú ni us 22.)
Gyó gyíts meg, Uram, ak kor meg gyó gyu lok, sza ba díts meg, ak kor meg sza ba -
du lok. Jer 17,14 (Mk 10,47.49a; Lk 16,19–31; 1Jn 4,16b–21; Zsolt 76) Szok ták
mon do gat ni: „Mind egy, hogy megy az em ber so ra, csak az egész ség le gyen
meg!” A tes ti egész sé gért haj lan dók va gyunk min dent pénzt meg ad ni, fáj -
dal mas ke ze lé se ket el tűr ni és ké tes, akár ok kult gyógy mó dok ba be le men -
ni. Pe dig a va ló di gyó gyu lás az Ál dott Or vos nál ta lál ha tó. Ő el ső sor ban lel -
ki gyó gyu lást kí nál: sza ba du lást a bűn meg kö tö zött sé ge i ből és örök éle tet.
Sok szor a lel ki gyó gyu lást tes ti gyó gyu lás is kí sé ri. Ne héz be teg sé gek so rán
az em ber rá jön: az or vo sok nem tud nak se gí te ni. Is ten nek van ha tal ma imád -
ság ha tá sá ra tes ti gyó gyu lást ad ni – amit szám ta lan szor meg ta pasz tal tunk
már –, még is a fő kér dés az: „Van-e örök éle ted?” Le gyen ez a mon dá sod: „Nem
az szá mít, hogy megy a so rom, csak az üd vös sé gem le gyen meg!”

Hét fő (jú ni us 23.)
Bé kes sé get ha gyok nek tek: az én bé kes sé ge met adom nek tek; de nem úgy adom
nek tek, aho gyan a vi lág ad ja. Ne nyug ta lan kod jék a ti szí ve tek, ne is csüg ged -
jen. Jn 14,27 (Jer 29,11; Lk 10,1–9/10–15/16; Bír 6,11–24) Az iga zi bé kes ség Krisz -
tus ban van. A vi lág ki kény sze rí ti a bé kes sé get: az erős bé ke dik tá tum mal él,
a tu do mány azt ígé ri, hogy meg ta lál ja min den be teg ség el len sze rét, a szó -
ra koz ta tó ipar el hall gat tat ja a nyug ta la ní tó kér dé se ket. Csak aki Krisz tus ban
van, az ké pes bát ran és őszin tén szem be néz ni a szen ve dés, ha lál, be teg ség,
igaz ság ta lan ság kér dé sé vel. Bé kes sé ge még is meg ma rad, mert tud ja, Is ten
ke zé ben van az éle te, és Is te né az utol só szó.

kedd (jú ni us 24.)
„Íme, az Is ten Bá rá nya, aki hor doz za a vi lág bű nét!” Jn 1,29 (Jer 14,7; Lk 1,57–
67/68–75/76–80; Bír 6,25–32) A bűn olyan, mint a le o párd folt ja: le mos -
ha tat lan, el tün tet he tet len. Le le het ta gad ni, még is mar ja és be lül ről tönk -
re te szi az em ber éle tét. Olyan, mint a fes ték alat ti rozs da: kí vül min den szép,
de alat ta to vább ero dá ló dik a vas. A le o párd nem sza ba dul hat meg a folt -
já tól, az em ber nem vál toz tat hat ja meg a bőr szí nét, Jé zus vé re még is ké pes
el tö röl ni a bűnt az éle ted ben. Vá lasz tá si le he tő sé ged van: to vább ra is ma -
gad ci pe led bű ne id sú lyát, vagy rá ve ted az Is ten Bá rá nyá ra, hogy te sza bad
le hess.

Szer da (jú ni us 25.)
Mert nagy az ő sze re te te irán tunk, az Úr hű sé ge örök ké tart. Di csér jé tek az
Urat!Zsolt 117,2 (Kol 1,6; 1Tim 6,11–16; Bír 6,33–40) Is ten sze re te té nek nagy -
sá ga sza vak ban ki fe jez he tet len. Is ten sze re te te tet tek ben nyil vá nul meg: Jé -
zus ban em ber ré lett; ural ko dó ból szol gá vá; öt le tek ben és el kép ze lé sek ben
bő völ kö dött, de meg üre sí tet te ma gát; gaz dag volt, de sze génnyé lett; ő ma -
ga az Élet, még is meg halt. Mind ezt ér ted tet te. Le het, hogy azt mon dod, sze -
re ted Jé zust. Meg mu tat ko zik-e ez a sze re tet tet tek ben is?

Csü tör tök (jú ni us 26.)
Mert is me ri tek a mi Urunk Jé zus Krisz tus ke gyel mét; hogy gaz dag lé té re sze -
génnyé lett ér te tek, hogy ti az ő sze gény sé ge ál tal meg gaz da god ja tok. 2Kor 8,9
(1Sám 12,22; Mal 3,19–24; Bír 7,1–15) So kak nak ott él szí vé ben a vágy, hogy
meg gaz da god ja nak. Van nak, akik lot tó fő nye re mény ben bíz nak, van nak, akik
sze ret né nek egy „gaz dag ame ri kai nagy bá csit”. Ha va la ki vál lal koz ni sze ret -
ne, szük sé ge van na gyobb tő ké re. Ha nincs sa ját ja, a bank ból kell köl csö nöz -
nie. De sen ki sem gon dol ar ra, hogy va la ki a sze gény sé ge ál tal gaz da gít hat
má so kat. Is ten or szá gá nak a tör vény sze rű sé gei egé szen má sok, mint az e vi -
lá gi ak. Is ten or szá gá ban a sze gény lesz gaz dag gá; a gyen ge az erős; aki ad,
an nak több je lesz. Is ten or szá ga rész ben már most meg va ló sul hat. A kér dés
csak az, me rünk-e a tör vé nyei sze rint él ni.

pén tek (jú ni us 27.)
Is ten meg se gít té ged, a Min den ha tó meg áld té ged. 1Móz 49,25 (Mk 5,19; Mt
27,46–49; Bír 7,16–8,3) Bízz Jé zus Krisz tus ban! Bár mi ne héz ség le het az éle -
ted ben a mai na pon: ki fi ze tet len szám lák és üres pénz tár ca, be teg ség tü ne -
tei és or vo si vizs gá lat, pár kap cso la ti vagy csa lá di prob lé mák. Vagy ép pen a
hi ted mi att ér tá ma dás. Meg lesz-e a pénz, amennyi kell? Meg sza ba du lok-e
a be teg sé gem ből? Ki le het-e bé kül ni a má sik kal? Meg áll ha tok-e a tá ma dá -
sok ke reszt tü zé ben? A vá lasz: igen! Vidd Jé zus elé, mondd el őszin tén bű -
ne i det, és kérd se gít sé gét. Mondd el ne ki a hi á nya i dat: „Uram, hi á nyom van
sze re tet ből, tü re lem ből…” stb. Azt is valld meg ne ki, hogy ed dig nem ben -
ne bíz tál, és ag go dal mas kod tál, vagy ma gad is hi bás vagy a ne héz hely zet ki -
ala ku lá sá ban. Jé zus meg hall gat, és meg fog ál da ni.

Szom bat (jú ni us 28.)
De én meg sza ba dí tom ju ha i mat, és nem es nek töb bé zsák má nyul. Ez 34,22
(Jn 10,12.14; Ap Csel 13,15–25; Bír 8,22–35) A kecs ke élet re va ló ál lat: nem is -
mer le he tet lent, ök lel, és min dent le rág. A juh gyá mol ta lan: el té ved, vi gyáz -
ni kell rá, hogy ne egyen mér ge zőt, gon dos ko dást igé nyel. Kecs ke az az em -
ber, aki úgy gon dol ja, jól meg van Is ten nél kül, és meg ve ti, ki hasz nál ja a juh
gyá mol ta lan sá gát. Juh az, aki rá jön: min den nap rá szo rul Is ten ir gal má ra. Bé -
ké vel tű ri a ki hasz ná lást: ad ja a gyap ját, te jét, hú sát. Az utol só na pon a kecs -
ké ket el vá laszt ják a ju hok tól. A juh be megy az „Úr örö mé be”, ahol nem lesz
töb bé sí rás. Élet fel ada tunk, hogy kecs ké ből ju hok ká vál junk.

g Széll Éva

Újnap– újkegyelemHÍREK,
HIRDETÉSEK

or go na kur zu sok a kán tor kép ző ben
A Ma gyar Egy ház ze nei Tár sa ság és az Evan gé li kus Kán tor kép ző In té -
zet au gusz tus 21. és 25. kö zött öku me ni kus or go na kur zu so kat szer vez.
1. Au gusz tus 21-től 24-ig in to ná ci ós kur zus Fe ke te Ani kó ve ze té sé vel.

Ho gyan te gyük vál to za to sab bá a gyü le ke ze ti éne kek be ve ze té sét az is -
ten tisz te le ten?
2. Au gusz tus 25-én imp ro vi zá ci ós és Bach-kur zus Fassang Lász ló or -

go na mű vész ve ze té sé vel a ceg lé di evan gé li kus temp lom Bach-or go ná -
já nál. Ho gyan szó lal tat ha tók meg Bach mű vei au ten ti kus hang sze ren?
Ho gyan hasz no sít suk já té kunk ban a hang szer és tér ins pi rá ci ós ha tá sát?
3. Au gusz tus 21–26. kö zött meg ren dez zük az evan gé li kus kán to rok to -

vább kép ző tan fo lya mát is.
Hely szín: Kán tor kép ző In té zet, 2151 Fót, Ber da Jó zsef ut ca 3. Je lent -

ke zé si ha tár idő: jú li us 31. Rész le tes in for má ci ók és je lent ke zé si lap a kan -
tor ke p zo.lu the ran.hu cí men ér he tők el.

Szent föld min den ki nek
Pro tes táns test vé rek út ja (Je ru zsá lem, Bet le hem, Ná zá ret, Holt-ten ger
stb.) au gusz tus 15–22.: 169 800 Ft/fő vagy 596 euró/fő. Ve ze ti: Sá ro si Gá -
bor száz ha lom bat tai  re for má tus  lel kész.  Mak ro vi lág  Uta zá si  Iro da,
www.mak ro vi lag.hu, mak ro@mak ro vi lag.hu, tel.: 1/215-0636.

fel hí vás pa ró ku si 
al kal mas sá gi vizs gá lat ra
A Nyu ga ti (Du nán tú li) Evan gé -
li kus Egy ház ke rü let Püs pö ki Hi -
va ta la ér te sí ti a hat éves kép zés -
ben  ré sze sült,  2012  ok tó be re
előtt  or di nált  be osz tott  lel ké -
sze ket, hogy a 2014. ok tó ber 6-
ára ter ve zett pa ró ku si al kal mas -
sá gi vizs gá lat ra  jú li us 15-ig kell
írás ban  je lent kez ni  a  püs pö ki
hi va tal  cí mén  (9001  Győr,  Pf.
1639).
A püs pö ki hi va tal a je lent ke -

zé sek be ér ke zé se után kül di ki az
írás be li fel ada tok és szó be li té te -
lek anya gát.


