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AzÚrnapja f 2.oldal
Jöjjönelakegyelem! f 2.oldal
Aszeretethatárátlépése f 4.oldal
AzEvangélikusHittudományi
Egyetemmelléklete f 7–10.oldal
Amegelégedettségkihívása f 11.oldal

„Igen, min den tár va-nyit va volt, még pe dig
azért, hogy ha a tö me ge t fel osz lat ják, és több tíz -
ezer em ber nek me ne kül nie kell, ak kor le gyen
ho vá men ni ük. Nem mind egyik, de a leg több
temp lom nyit va volt a kör nyé kün kön.”
Huszonötéveomlottleaberlinifal f 13.oldal

„Nem kell min den áron se te su ta meg ol dá so kat esz ká -
bál ni és ki erő sza kol ni, mert van, aki nek lá bá hoz, ke reszt -
jé nek tö vé hez le te het jük a bű nö kön kí vül a prob lé má -
kat is, és egé szen biz to sak le he tünk ben ne, hogy ő meg -
hall gat ja ké ré se in ket, és meg mu tat ja a he lyes meg ol dást.”

Értekezlet f 11.oldal

„A re for má ció nem em be rek ál tal emelt em lék -
mű, ha nem Is ten nek im már öt száz éve fo lya -
mat ban lé vő egy ház újí tó mun ká ja. Ezért nem
mond hat juk, hogy a re for má ció után va gyunk,
azt meg plá ne nem, hogy túl va gyunk raj ta.”

Reformációninnenéstúl f 3.oldal

MesepalotaépültSoltvadkerten
Areformációünnepénadtákátazújóvodaépületet

b Solt vad ker ten idén nem csak a meg szo kott pro tes táns em lék na pot tar tot ták meg: ek kor ad ták át a vá ros evan -
gé li kus óvo dá já nak új épü le tét, amely nek el ké szül tét im már ti zen öt éve na gyon vár ták a he lyi ek. Már rég ki -
nőt ték ugyanis a ré gi épü le tet, amely ben – szin tén cso dás tör té net – 1990-ben kezd het te meg mű kö dé sét az or -
szág rend szer vál tás utá ni el ső evan gé li kus óvo dá ja. Az intézmény fa lai om la doz tak, s csak üggyel-baj jal fe lelt
meg a köz egész ség ügyi elő írá sok nak. Mint a he lyi gyü le ke zet ve ze tői felidézték, annyi aka dály ba üt köz tek, hogy
sok szor már vég leg le mond tak az épít ke zés ről, de va la mi mó don min dig si ke rült úr rá len ni a prob lé má kon. 

Solt vad kert tör té ne té ben im már har -
mad szor volt kü lö nö sen je les ün nep a
re for má ció em lék nap ja. A vá ros köz -
pont ban fel épült evan gé li kus temp lo -
mot 1837-ben ezen a na pon vet ték
bir tok ba a he lyi hí vek. A vi lág há bo rú
és a ki te le pí té sek után – a ször nyű sé -
gek el le né re – már 1948-ban, szin tén
ok tó ber 31-én át ad hat ták a gyü le ke ze ti
há zat. Idén pe dig az új evan gé li kus óvo -
daépület ké szült el er re a nap ra. 

A hét ezer-hat száz la kost szám lá ló
Solt vad ker ten két ezer-öt szá zan evan -
gé li ku sok. Most iga zi „In su la Lu the ra -
na” – lu the rá nus szi get – jött lét re a vá -
ros ban: a temp lom mal szem ben áll a
hat év ti zed után nem rég evan gé li kus
ke ze lés be ke rült Kos suth La jos Evan -
gé li kus Ál ta lá nos Is ko la, az út má sik ol -
da lán, az evan gé li kus és a re for má tus
temp lom kö zött van a Ta lál ko zá sok
Há zá nak ne ve zett gyü le ke ze ti ott hon
és az új óvo da. Az eme le tes épü let jól
il lesz ke dik kör nye ze té hez, kor sze rű

te tő szer ke ze te, hang sú lyo san egy sze -
rű hom lok za ta hoz zá si mul a mű em lék
temp lo mok hoz. 

Ta valy de cem ber 1-jén GáncsPéter
el nök-püs pök rak ta le az új épü let
alap kö vét, s egy szűk év múl va – mi -
u tán bá mu la to san gyor san el ké szült a
„me se pa lo ta” – ál dást mond ha tott a
min den szem pont ból kor sze rű, le tisz -
tult mi ni ma lis ta stí lus ban fel épült óvo -
da át adá sán. A nem ze ti szín sza la got
Orbán Viktor kor mány fő vel együtt
vág ta át az el nök-püs pök és Lakatos-
néHachboldÉva óvo da ve ze tő. 

A mi nisz ter el nök né hány éven be -
lül már har mad szor lá to ga tott el Solt -
vad kert re. Be szé dé ben kö szö ne tet
mon dott a he lyi la ko sok nak és ve ze tő -
ik nek azért a tá mo ga tá sért, ame lyet a
leg ne he zebb na pok ban is meg ka pott
tő lük. Rész le te sen mél tat ta a re for má -
ció je len tő sé gét és a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház te vé keny sé gét.
„Kö szön jük azt a mun kát, amit az

evan gé li ku sok kö zös sé ge Ma gyar or szág
ja vá ra és a ma gyar em be re kért tett. Sok
erőt és jó egész sé get kí vá nok éle tük re
és to váb bi mun ká juk hoz” – mond ta
ün ne pi be szé dé ben a kor mány fő. 

A solt vad ker ti ün nep kö zép pont -
já ban ter mé sze te sen az ün ne pi ru há -
ba öl tö zött óvo dá sok áll tak. Egyi kük
se géd kez he tett a sza lag át vá gás nál,
majd bát ran Or bán Vik tor te nye ré be
pa csi zott. 

A kis gyer me kek ár tat lan sá ga az is -
ten tisz te le ten és az ün ne pi be szé dek -
ben is hang sú lyo san sze re pelt. Prőhle
Gergely, egy há zunk or szá gos fel ügye -
lő je LutherMárton sza va it idéz ve mu -
ta tott rá ar ra, hogy a ki csi nyek egy sze -
rű és őszin te hi tét a fel nőt tek nek is át
kel le ne ven ni ük. Gáncs Pé ter pe dig
meg em lí tet te, hogy meg le pe té sé re ő is
ka pott az egyik ovis dal hoz egy csen -
gettyűt. „Ta lán si ke rült fel nő nöm hoz -
zá juk” – mond ta tré fá san a püs pök. 

f Folytatásaz5.oldalon

Afelüdülésideje
SzületésnapaReformációiemlékparkban

b LutherMárton majd öt száz éve sze gez te ki té te le it a wit ten ber gi vár -
temp lom ka pu já ra az evan gé li um tól el tá vo lo dó szel le mi ség el le né ben.
Ve le kö zel egy idő ben UlrichZwingli, ké sőbb pe dig KálvinJános „pro -
tes tált” Svájc ban a pá pa ság gal szem ben. A ma gyar or szá gi pro tes táns
fe le ke ze tek kép vi se lői a Vá ros li ge ti fa sor Re for má ci ói em lék park já -
ban ün ne pel ték meg a je les ese mé nye ket ok tó ber 31-én, pén te ken, a
re for má ció szü le tés nap ján.

Steinbach József re for má tus püs pök
be ve ze tő sza vai és imád sá ga, egy fa so ri
evan gé li kus gim na zis ta Illyés Gyu la-
sza va la ta (Areformációgenfiemlékmű-
veelőtt), va la mint a bap tis ta egy ház fú -
vós ze ne ka rá nak ün ne pé lyes szó la mai
után UngváriCsaba, a Pün kös di Teo -
ló gi ai Fő is ko la rek tor he lyet te se mond -
ta el év for du lós gon do la ta it. A teo ló -
gus sze rint az au gus ti nu si meg vál tás -
tan je len tő sé ge az ezer év vel ké sőb bi
– a re for má ció ha tá sá ra el in du ló – lel -
ki éb re dés ben tel je se dett ki.

f Folytatása3.oldalon

g Dr. Ecse di Zsu zsa

Az EvÉlet e lap szá ma meg je le né si dá -
tu má nak nap ján, no vem ber 9-én, va -
sár nap dél után – még a re for má ció ün -
ne pé nek ki su gár zá sá ban – gyü le kez he -
tünk össze Bu da hegy vi dé ken a gyü le -
ke ze ti ének ma gá tól ér te tő dő en ter mé -
sze tes, még is kü lön le ges al kal má ra:
az egy há zunk re for má ci ói em lék bi zott -
sá gá nak tá mo ga tá sá val im már ne -
gyed szer meg ren de zett ko rál ün nep re.

Természetes. A re for má ció – té -
mánk szem pont já ból – leg je len tő sebb
vív má nya, hogy Luther az anya nyel ven
éne kelt gyü le ke ze ti ének nek ön ál ló
he lyet biz to sít az is ten tisz te le ten: a
gyü le ke zet a li tur gia ak tív ré sze sé vé vá -
lik, az éne kek pe dig meg ha tá ro zott li -
tur gi kus fel ada tot kap nak. En nek az új
funk ci ó nak kö szön het jük ér té kes éne -
ke ink meg szü le té sét Lu ther től Paul
Gerhardtig,PécseliKirályImrétőlÁcs
Mihályig,ZinzendorftólBonhoefferig,
Kis Jánostól Scholz Lászlóig, Johann
Crügertől–J.S.Bachonát –SulyokIm-
réig. Evan gé li kus egy há zunk és sze mé -
lyes hi tünk egyik tar tó osz lo pa ez az
ének kincs, ma gá ban fog lal ja a ke resz -
tény ség év szá za da i nak küz del me it és
örö me it az ókor tól a mai na pig.

Különleges. Az is mert ko rá lok a
meg szo kot tól ki csit el té rő kö zeg ben és
kön tös ben fog nak meg szó lal ni: gyü le -
ke zet és a kó rus aj kán, egy szó lam ban
és több szó lam ban, or go na és más
hang sze rek be vo ná sá val, ben ső sé ges
kö nyör gés ként és uj jon gó há la adás ként.

Gyülekezetiének. A mű faj el ne ve zé -
se már ön ma gá ban le he tő ség és fel adat:
le gye nek ezek az éne kek a gyü le ke zet
min den tag já nak és cso port já nak – a
kis gyer me kek től az if jú sá gon ke resz tül
egé szen az eb ben fel nö ve ke det te kig és
a fel nőtt kor ban csat la ko zó kig – sa ját,
sze mé lyes kin csei, iden ti tá sá nak meg -
erő sí tői! Egye dül vagy lel ké szi-kán to ri
se gít ség gel min den ki meg ta lál hat ja
azt, ami ab ban az élet kor ban, élet hely -
zet ben ép pen a leg töb bet mond ja szá -
má ra. Bíz zunk éne ke ink ere jé ben!

Az ün ne pi pil la nat ban nem hall gat -
hat juk el a ne héz sé ge ket sem. Az is ten -
tisz te le ti ének lés hez va ló vi szo nyu lás
nem min den hol po zi tív. A rossz él mé -
nyek leg több eset ben ab ból fa kad nak,
hogy a szol gá lat te vők szak ma i lag nem
elég gé fel ké szül tek, és/vagy az al ka lom
elő ké szí té sé be nem fek tet tek kel lő
ener gi át, így a meg va ló sí tás hi á nyos
vagy hi bás. Tud juk, hogy a hit re ju tás
és az ab ban va ló meg ma ra dás vég ső so -
ron nem em be ri erő fe szí té sen mú lik,
még is: egy is ten tisz te le ti él mény nek
sze re pe le het ab ban, hogy va la ki nyi -
tot tan to vább ke res, vagy akár örök re
el tá vo lo dik Is ten ügyé től.

Vizs gál juk meg most a kér dést ki fe -
je zet ten az egy ház ze ne mű ve lé se fe lől.

Mi lyen ál la pot ban len ne ma az is ten -
tisz te le ti lel ké szi szol gá lat, ha há rom-
négy ge ne rá ci ó val ez előtt meg szün tet -
ték vol na a teo ló gi ai kép zést és a lel ké -

szi stá tu so kat? Nagy já ból ez tör tént
az öt ve nes ének ben a kán tor ta ní tói
ál lá sok kal. Ad dig az egy ház ze nész
(ide á lis eset ben) egy más sal köl csön -
ha tás ban vé gez te két fon tos fel ada -

tát: az új nem ze dék ne ve lé sét és az is -
ten tisz te le ti szol gá la tot. Ami kor ez
össze om lott, gyor san kel lett meg ol -
dást ta lál ni: ön kén tes em be rek be vo -
ná sá val és tan fo lya mi – a hely zet ből
fa ka dó an nem túl ma gas szin tű –
kép zé sé vel. Ez a mun ka a fó ti Kán tor -
kép ző In té zet ben több mint fél év szá -
za da fo lyik. 

Idő köz ben bő vül tek a le he tő sé -
gek (pél dá ul kán tor szak in dult az
Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye te -
men), va la me lyest emel ke dett a szín -
vo nal is, az alap hely zet vi szont nem
vál to zott: egy-két ki vé tel től el te kint -
ve ma is ön kén te sek vég zik a kán to -
ri te en dő ket – jel ké pes tisz te let dí jért
vagy anél kül –, az el lá tott ság és a
meg be csü lés eset le ges, a szol gá lat
pe dig nem gyü le ke ze ti, ha nem csak
is ten tisz te le ti. A kü lönb ség a ket tő kö -
zött nagy já ból annyi, mint ha a lel kész
csak az is ten tisz te let re buk kan na elő,
hét köz ben sem mi lyen te vé keny sé get
nem vé gez ne. Mek ko ra vesz te ség
(vol na) ez a gyü le ke zet épí tés – te hát
a jö vőnk – szem pont já ból?

Mi nő sé gi vál to zás hoz a kán tor kép -
zés (kán tor szak) presz tí zsé nek és
szak mai szín vo na lá nak eme lé sé re
van szük ség, mert csak az ké pes kö -
zel hoz ni egy há zunk ér té ke it a kö vet -
ke ző nem ze dék hez, aki ma gas szin -
ten mű ve li szak má ját.

Csak ak kor fog nak egy dip lo mát
adó kép zés re na gyobb szám ban je -
lent kez ni al kal mas em be rek, ha az -
zal a vég zett ség gel el le het he lyez ked -
ni. Ez vi szont csak kán to ri ál lá sok lét -
re ho zá sá val (az ar ra va ló igény fel kel -
té sé vel) és az al kal ma zás meg fe le lő
vég zett ség hez kö té sé vel le het sé ges.

Most még újak és ir re á lis nak tű nők
le het nek ezek a gon do la tok. Az ér de -
mi elő re lé pés hez vi szont ki tar tó épít -
ke zés re van szük ség (stra té gi ai el gon -
do lá sok kal és a rész le tek ki dol go zá -
sá val), va la mint tü re lem re, míg az el -
ve tett mag ki hajt.

Ne fe led jük: az imád ko zó egy ház
jö vő je múl hat ezen. „Bis orat, qui
can tat.” (Aki éne kel, két sze re sen
imád ko zik.)

AszerzőazEvangélikusKántorképző
Intézet tudományosmunkatársa, a
budahegyvidéki gyülekezet kántora

Korálünnep
Töprengésazegyházzeneiszolgálatról

„DicséremazUrat,amígélek,zsoltártzengekIstenemnek,mígcsakleszek”

„Minőségiváltozáshoz
akántorképzés(kántor
szak)presztízsének
ésszakmaiszínvonalának
emelésérevanszükség…

Á
ra

: 2
75

 F
t

f
o

tó
: 

M
á

t
h

é
 z

o
lt

á
n

 /
 M

t
i



 e 2014. november 9. Evangélikus Életforrás

Ámósz pró fé ta el sőd le ge sen egy olyan
ese mény ről jö ven döl, amely még an -
nak a nem ze dék nek az éle té ben fog be -
kö vet kez ni. Je ru zsá lem nek a ba bi lo ni -
ak ál ta li ost ro mát jö ven dö li meg. Azt
a na pot ne ve zi az Úr nap já nak, ami kor
a hosszú ra nyú ló, he ves ost rom után
az el len ség be tör a szent vá ros ba, po -
rig rom bol ja há za it, fel ége ti pa lo tá it, és
még az Is ten há zát, a temp lo mot is a
föld szí né vel te szi egyen lő vé. Er ről a
szo mo rú nap ról mond ja: „Bizony,sö-
tétleszazÚrnapja,nemvilágos,vak-
sötétlesz,fénysugárnélkül!”

Íté let nap ja lesz ez, ami kor úgy fog
tűn ni, hogy Is ten vég leg el hagy ta vá -
lasz tott né pét, el hagy ta köz tük le vő
szent haj lé kát, és a né pet az or szág gal
együtt ki szol gál tat ta az el len ség ké nye-
ked vé nek. 

A pró fé ta ezt a na pot még sem
olyan nap ként em le ge ti, ame lyen Is ten
ki vo nul né pe éle té ből. El len ke ző leg: ar -
ról be szél, hogy azon a na pon Is ten lá -
to gat ja meg né pét, és Is ten vo nul át kö -
zöt tük. Az a nap nem az el len ség
nap ja lesz! Az a nap nem a ba bi lo ni ki -
rály és a ba bi lo ni had se reg fé nyes di -
a da lá nak nap ja lesz, bár a lát szat er re
fog val la ni. Az a nap még is egye dül az
Úrnapja lesz. Ak kor is, ha lá to ga tá sát
az egész or szág ban és a vá ros min den
te rén ha lál, gyász, vér és könny fog ja
je lez ni. 

Nem lesz az a nap kí vá na tos az Is -
ten né pe szá má ra. Még is el jön, mert
szük sé ges, hogy el jöj jön. De nem Is ten -
nek van rá szük sé ge, hogy az őt el ha -
gyó és a bál vá nyo zás bű né be süllyedt
né pén jo gos és igaz sá gos ha rag ját ki -
tölt se. Is ten – ha te het né – szí ve sen el -
te kin te ne et től. De nem te he ti, mert

né pé nek van szük sé ge rá, hogy az
íté let tü zé ben meg tisz tul jon. Mert
bár so kan le lik majd ha lá lu kat azon a
na pon, a ma ra dék még is meg tisz tul.
Ami kor le te lik az Úrnapja után be kö -
vet ke ző fog ság het ven esz ten de je, az
ősei föld jé re ha za té rő új nem ze dék so -
ra i ban töb bé nyo ma sem lesz a po gány
bál vá nyok imá dá sá nak. 

Ami kor Ámósz az Úrnapja el jö ve -
te lé ről pró fé tált, a nép val lá si ve ze tői
a nép több sé gé vel együtt föl há bo rod -
va hall gat ták. Nem azért, mint ha ön -
ma gá ban eret nek ség nek tar tot ták vol -
na, ha va la ki az Úr el jö ven dő nap já ról
úgy be szél, mint az íté let nap já ról. A
val lá si ve ze tők is vár ták az íté let nap -
ját, de azt gon dol ták, hogy Is ten azon
a na pon a po gá nyo kat fog ja el ítél ni és
el pusz tí ta ni, míg tu laj don né pét fel ma -
gasz tal ja, és ve ze tő it az egész föld
ura i vá te szi. Ezt a vá ra ko zá su kat ve szi
cél ba Ámósz, ami kor ezt mond ja: „Jaj
azoknak,akikazÚrnapjátkívánják!
MineknektekazÚrnapja?Sötétlesz
az,nemvilágos!Olyanlesz,mintmi-
korvalakioroszlánelőlfut,ésmedve
támadrá,vagybemegyaházba,kezé-
vel a falhoz támaszkodik, és kígyó
marjameg.”

Ámósz pró fé ci á ja el sőd le ge sen te -
hát ar ról a nap ról szól, ame lyen Je ru -
zsá le met a ba bi lo ni ak el pusz tí tot ták,
ame lyen az Úr így tar tott tu laj don né -
pe fö lött íté le tet. A pró fé ta ta lán ma -

ga is csak ennyit ér tett meg az Is ten ál -
tal szá já ba adott igék je len té sé ből, Is -
ten még sem csak az ak kor élt né pét, és
nem is csu pán az ószö vet sé gi né pet
akar ta az íté let el jö ven dő nap já ra fi gyel -
mez tet ni. 

„Bizony, sötét lesz az Úr napja,
nemvilágos,vaksötétlesz,fénysugár
nélkül!”– ez a pró fé cia nem egy szer
s min den kor ra tel je se dett be, ami kor
Ne bu kad nec cár ha dai Je ru zsá lem be
be tör tek. Az ószö vet sé gi nép éle té ben
szin te szó sze rint ugyan így tel je se dett
be új ra, ami kor Kr. u. 70-ben Titus lé -
gi ói fog lal ták el és rom bol ták le Je ru -
zsá le met. 

De bi zo nyos, hogy még ezt sem te -
kint het jük az Úrnapjáról szó ló pró fé -
cia vég ső be tel je se dé sé nek. A vég ső be -
tel je se dés még hát ra van. Azon a na pon
kö vet ke zik be, ame lyik ről Jé zus úgy jö -
ven döl, mint az ő má so dik el jö ve te lé -
nek és Is ten vi lág fö löt ti vég ső íté le té -
nek nap já ról. 

A vi lág szá má ra ez a nap egé szen
biz tos, hogy nem kí vá na tos. Mert a vi -
lág szá má ra az a nap sö tét lesz, vak sö -
tét, fény su gár nél kül. Mi ként a va sár -
nap ősi evan gé li u má nak (Mt 24,15–28)
foly ta tá sá ban hall hat juk, ak kor „anap
elsötétedik,aholdnemfénylik,acsil-
lagoklehullanakazégről,ésazegektar-
tóerőimegrendülnek.Ésakkorfeltűnik
azEmberfiánakjeleazégen,akkorjaj-
gataföldmindennépe,ésmeglátjákaz

Emberfiáteljönniazégfelhőinnagyha-
talommalésdicsőséggel.” (Mt 24,29–30)

A vi lág szá má ra ez a vá rat la nul rá -
tö rő nap az íté let és a vég ső pusz tu lás
nap ja lesz. De egé szen mást fog je len -
te ni azok szá má ra, akik a meg elő ző
meg pró bál ta tás ide jén áll ha ta to sak
ma rad tak, és mind vé gig ki tar tot tak a
hit ben. Szá muk ra ez a nap nem a
pusz tu lás, ha nem a bűn től va ló meg -
tisz tu lás és az Is ten el jö ven dő or szá gá -
ra va ló fel ké szü lés be tel je se dé sé nek
nap ja lesz. 

Az Úr nagy nap ját meg elő ző szo -
ron gat ta tás ide jé ről a mai evan gé li um
pár hu za mos he lyén, Lk 21,28-ban a hit -
ben ki tar tó kat Jé zus nem Ámósz sza -
va i val fe nye ge ti. Ne kik nem ezt mond -
ja: „Jajazoknak,akikazÚrnapjátkí-
vánják!MineknektekazÚrnapja?Sö-
tét lesz az, nem világos!” El len ben
őket így bá to rít ja és vi gasz tal ja: „Ami-
korpedigezekelkezdődnek,egyenesed-
jetekfel,ésemeljétekfelafejeteket,mert
közeledikamegváltásotok.” Akik áll ha -
ta to san ki tar ta nak a hit ben, azok szá -
má ra az Úr nap ja – Luther sza vá val –
„ked ves íté let nap” lesz, az üd vös ség
nap ja, az Is ten or szá gá ban va ló örök
élet el nye ré sé nek bol dog nap ja. 

g Vég he lyi An tal

Imádkozzunk!Urunk,Istenünk!Add
kegyelmedet,hogysohaneálljunkel-
len,amikorazértlátogatszmeg,hogy
életünk bűneink miatt elgazosodott
szőlőtőkéjétmegmetszd,megtisztítsdés
gyümölcstermővé tedd. Inkább erő-
sítsdmeghitünket,hogymindenkorbi-
zalommaltekintsünkrád,ésremény-
séggelvárjuknagynapodatmintüd-
vösségünkbeteljesedéséneknapját.

sZeNtHároMságÜNNepeutáNutolsÓelŐttitMegelŐZŐ(Ítélet-) vAsárNAp–áM5,14–20

AzÚrnapja

Le het, hogy so kak szá má ra a for dí tott -
ja len ne ter mé sze tes imád ság: ma rad -
jon meg a vi lág, és ha lasszuk még a ke -
gyel met… Pe dig az ere de ti, ősi meg fo -
gal ma zás ban a leg mé lyebb hit, az iga -
zi krisz tu si bi za lom és bol dog re mény -
ség fo gal ma zó dik meg. Így hát ma rad -
junk meg az ere de ti for má nál: „Jöj jön
el ke gye lem, és múl jék el a vi lág.” 

Ez az imád ság for mu la szin te ref -
rén sze rű mon dat ként is mét lő dik szá -
mos kö nyör gés ben. A leg ko ráb bi
rög zí tett nyo ma a Krisz tus utá ni 1.
szá zad vé gé ről va ló, és a ha gyo má -
nyok az apos to lok há la adó imád sá gá -
hoz kö tik (Didakhé – a ti zen két
apos tol ta ní tá sa – Kr. u. 90 kö rül). Ké -
sőbb rög zült ez a for mu la, és is mét
fel buk kan kü lön bö ző imád sá gok ban,
li tur gi kus kö nyör gé sek ben is.

Ezek ben a na pok ban – ha lot tak
nap ján ro vom e so ro kat – és no vem -
ber kö dös-bo rús he te i ben töb bet gon -
dol ko dunk és be szé lünk a mu lan dó -
ság ról. Ki me gyünk a te me tő be, hogy
fel ke res sük sze ret te ink föl di ma rad vá -
nya i nak nyug he lyét. Mé csest gyúj -
tunk ott hon, hogy a láng ja mel lett gon -
dol junk a már el tá vo zot tak ra. Töb bet
fog lal ko zunk a ha lál té má já val, lé -
tünk re ve tő dő ár nyé ká val, és megint
csak el gon dol ko dunk sa ját mu lan dó -
sá gun kon is.

Ami kor fel idé ződ nek ben nünk az
em lé ke ink, sze ret nénk vissza for gat -

ni az ese mé nye ket, meg nem tör tént -
té ten ni a szo mo rú bú csú zá so kat,
meg pró bál juk el hes se get ni ma gunk -
tól a tényt, hogy egy szer min den ki -
nek el jön a pil la nat. Az utol só pil la -
nat. Min den por ci kánk ir tó zik a mu -
lan dó ság tól, s min den igye ke ze tünk -
kel azon va gyunk, hogy ki tol juk a ha -
tá ro kat. Küz dünk, ha da ko zunk, pró -
bál ko zunk, hogy el ne múl jék a vi lág.
Ha még is kö ze le dik a vég, meg pró bál -
juk ho mok ba dug ni a fe jün ket, s ha
be kö vet ke zik az, ami től tar tot tunk,
ak kor össze szo rít juk a fo gun kat, és to -
vább küz dünk. Bár biz tos a vég ki me -
net, száz szá za lé kot tesz ki a vesz te -
sek szá ma, még is har co lunk, az utol -
só szív dob ba ná sig ösz tö nö sen har co -
lunk a mu lan dó ság el len.

A tá vo li múlt ban pe dig egy szer
csak elő állt egy kis kö zös ség, és azért
imád ko zott, hogy múl jék el a vi lág. Ezt
a ké rést az után sta fé ta bot ként ad ták to -
vább imád ko zó em be rek és kö zös sé -
gek, és vissz hang zik az óta is. Mond -
ják, mond juk so kan ma is.

Mi ez, élet ide gen ség? A ki lá tás ta lan -
ság csüg gedt és ci ni kus sza va: jó len -
ne már túl len ni raj ta? Ves sünk vé get
a szen ve dés nek, a kí nok nak, a gon dok -
nak, mert ez a vi lág tönk re ment, az élet
fél re sik lott, leg jobb len ne le zár ni a
tör té ne tet. Múl jék el a vi lág?

Az imád ság tel jes mon da tát, mind -
két fe lé vel együtt kell mon da nunk:

jöj jön el a ke gye lem, múl jék el a vi -
lág. Pál így ír: „…vágyódomelköltöz-
niésKrisztussallenni,mertezsokkal
jobbmindennél…” (Fil 1,23) Jó ne ki itt,
de még jobb len ne már Krisz tus sal
len ni. Er ről van szó. Nem a föl di va -
ló ság utá la tá ról, hi szen e vi lág –
min den ja vá val, kin csé vel – a te rem -
tő Is ten aján dé ka. Mind az, ami eb ben
a vi lág ban rossz, ké nyel met len, fáj -
dal mas, az ab ból fa kad, hogy el sza -
kad tunk az élet Urá tól. Eb ből kö vet -
ke zik a mu lan dó ság is. 

Az élet For rá sa nél kül csak tö re dé -
kes, ide ig-órá ig va ló ez a vi lág. Mi köz -
ben té koz ló fi ú ként igye ke zünk vissza -
ke rül ni az Atya kö zel sé gé be, él vez zük
a föl di ván dor úton ka pott is te ni aján -
dé ko kat, sőt tud juk, hogy it te ni lé tünk -
nek is cél ja, kül de té se van. Min den
gon dunk el le né re van okunk há lát
ad ni. Van le he tő sé günk öröm re, sőt –
ha tö re dé ke sen is, de – bol dog ság ra.
De amit Is ten ké szí tett szá munk ra, az
a vi lág min den kin csé nél, szép sé gé nél
és bol dog sá gá nál több. „Amit szem
nemlátott,fülnemhallott…,aztkészí-
tette el az Isten az őt szeretőknek”
(1Kor 2,9) – hang zik az apos to li ta nú -
ság té tel. Ezért éne kel jük bol do gan az
evan gé li kus ének kincs ki emel ke dő
da rab ját: „Jé zus, bol dog sá gom, / Kö -
ze led be vá gyom…” (EÉ 357)

A jé zu si bú csú be szé dek (Jn 14) sej -
te ni en ged nek va la mit. El me gyek –

mond ja Urunk –, hogy he lyet ké szít -
sek nek tek, és ha „helyetkészítettem
nektek,ismételjövök,ésmagammel-
léveszlektiteket,hogyaholénvagyok,
ottlegyetektiis”. S er re is vá la szol egyik
– té mánk ra rí me lő – éne künk: „Ha za -
vá gyom, igaz ott ho nom ba…” (EÉ 522) 

Mert mi nem a sem mi be ké szü -
lünk éle tünk fogy tán. Az út vé gén –
hi tünk sze rint – ha za ér ke zünk az
atyai ház hoz. Nem az a kér dés,
hogy mi vár ott ránk, mi lyen is
lesz, mit fo gunk ott csi nál ni, stb., ha -
nem az, hogy ki vár ránk. Nem va -
la mi be, ha nem va la ki hez ér ke zünk
ha za. Nem azért, mert be küzd het -
nénk ma gun kat a menny or szág ba,
ha nem azért, mert Is ten ke gyel me
min den nél na gyobb.

Eb ben az ér te lem ben vá lik vi lá gos -
sá a zsol tá ros sza va, val lo má sá nak
mély üze ne te: „Hiszenatekegyelmed
jobbazéletnél…” (Zsolt 63,4; Ká ro li-for -
dí tás) Mi ó ta ez a mon dat el ér te a szí -
ve met, az óta tu dom imád koz ni: „Jöj -
jön el a ke gye lem, és múl jék el a vi lág!”
Hi szem, hogy ez az iga zán élet igen lő
imád ság. S ha tu dom, hogy ki vár rám,
s ha tu dom, hogy ve le kö ze leg a ke gye -
lem, a mú ló vi lág is át ér té ke lő dik,
más ként „mú lik”.

Örü lök, hogy ma gam s ol va só im
szá má ra új ra meg szó lalt az ősi imád -
ság e drá ga mon da ta.

g Dr. Ha fen scher Ká roly

Oratio
œcumenica

Jöjjönelakegyelem!

Min den ha tó Is te nünk, mennyei
Atyánk! Szí ned elé áll va sze re te ted fé -
nyé ben lát juk, hogy mél tók va gyunk
íté le ted re, de egy szü lött Fi ad ke -
reszt jé re néz ve azt is meg lát ta tod ve -
lünk, hogy te még sem aka rod a bű -
nös ha lá lát, mert sze re te ted na gyobb
íté le ted nél. 

Há lát adunk azért, hogy ma is
hall gat hat tuk igé det, és szün te le nül
hívsz min ket gyer me ke id kö zös sé gé -
be, ahol a te je len lé ted ben so ha nem
va gyunk egye dül: nők höz, fér fi ak hoz
és gyer me kek hez, egész sé ge sek hez és
be te gek hez, épek hez és tes ti-szel le -
mi sé rül tek hez tar to zunk, és mind -
azok hoz, akik már ná lad van nak.

Kö nyör günk egy há za dért. Em lé -
kez tess ben nün ket szün te le nül, hogy
mi előtt meg kell je len nünk íté lő szé -
ked előtt, meg je lent a te üd vö zí tő ke -
gyel med min den em ber nek. Adj
hű sé ges pász to ro kat, akik bát ran
és tisz tán hir de tik evan gé li u mo dat,
hogy meg ele ve ned je nek gyü le ke -
ze te ink.

Kö nyör günk meg bo csá tá sért a ki -
mon dott sza vak és vég hez vitt cse le -
ke de tek mi att, ame lye ket meg gon do -
lat la nul vagy sze re tet nél kül mond -
tunk vagy tet tünk; és a ki nem mon -
dott sza vak és vég hez nem vitt cse -
le ke de tek mi att, mu lasz tá sa in kért,
ame lyek ránk ne he zed nek. 

Kö nyör günk a be te ge kért: ha még
nem jött el az ide je an nak, hogy szí -
ned előtt meg je len je nek, gyó gyítsd
meg őket; ha tá voz ni uk kell, erő sítsd
hi tü ket, hogy ké tel ke dés nél kül bíz -
za nak bűn bo csá tó sze re te ted ben, és
atyai ke zed be te gyék éle tü ket!

Kö nyör günk mind azo kért, aki ket
hi tük mi att ül döz nek, és min den
szen ve dő ért, el nyo mot tért és ki -
szol gál ta tot tért a föl dön. Ítéld meg
a bűnt, de ir gal mazz a meg té rő bű -
nös nek! 

Hall gass meg min ket, Édes atyánk,
és tel je sítsd ígé re te det: ítéld meg a go -
noszt, és hozd el ha mar or szá go dat,
ahol nincs töb bé bűn, ha lál és szen -
ve dés, és gyer me ke id örök ké lát hat -
ják ar cod di cső sé gét. Ámen.

b Jöj jön el a ke gye lem! Ezért imád ko zunk. El jön. Ahogy Luther mon da -
ná, el jön a mi ké ré sünk nél kül is. S re for má to runk bi zo nyá ra úgy foly -
tat ná: azért kell imád koz nunk, hogy a mi szá munk ra is va ló ság gá le -
gyen. Meg élt va ló ság gá. Ez az imád ság mon dat a pél da imád ság hoz, a
Miatyánkhoz ha son ló an két ezer éve ál lan dó imád sá ga a ke resz tény -
ség nek. A „jöj jön el a ke gye lem” azon ban csak a mon dat el ső fe le, a tel -
jes ké rés így hang zik: „Jöj jön el a ke gye lem, és múl jék el a vi lág.”

AvAsárNApigéje

régi-újliturgikus
sArok

Meghívó
templomszentelésre

„…jóságodésszeretetedkíséréle-
temmindennapján,ésazÚrhá-
zában lakom egész életemben.”

(Zsolt 23,6)
Is ten irán ti há lá val tu dat juk,
hogy temp lo munk bel ső te re
meg újult. A szen te lé si li tur gi á -
ra GáncsPéter püs pök és Győri
Gábor es pe res szol gá la tá val no -
vem ber 9-én, va sár nap 10 óra kor
ke rül sor. Az is ten tisz te le tet kö -
ve tő en rö vid, ün ne pi köz gyű lést
tar tunk. Cím: 1102 Bu da pest,
Ká pol na u. 14.

Sze re tet tel hív juk és vár juk a
Bu da pest-Kő bá nyai Evan gé li kus
Egy ház köz ség ne vé ben: 

BenkóczyPéterlelkészés
RegősnéZászkaliczkyZsuzsanna

felügyelő

Nyíltnap
ahittudományi
egyetemen

No vem ber 12-én az Evan gé li kus
Hit tu do má nyi Egye te men nyílt
na pot tar ta nak. Sze re tet tel vár -
ják az egye tem iránt ér dek lő dő fi -
a ta lo kat. To váb bi in for má ci ók
az EHE hon lap ján ol vas ha tók.

h i r d e t é s e k
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Az EvangélikusÉlet ok tó ber 12-i szá -
má ban el gon dol koz ta tó ve zér cik ket ol -
vas hat tunk KorányiAndrás tol lá ból 
A reformáció adventje cím mel. Az
egy ház tör té nész szer ző fel ve ti, hogy
„le het ne a re for má ció ün ne pé nek is va -
la mi fé le ad vent je”…

Ál dott em lé kű elő döm, GyőriJános
a nagy tar csai gyü le ke ze tet ar ra ta ní tot -
ta, hogy négy fő ün ne pünk van: ka rá -
csony, hús vét, pün kösd és a re for má -
ció. Ez a gon do lat meg je le nik a tar csai
temp lom szár nyas ol tár ké pe in is, me -
lyek kö zül négy fest mény hir de ti a re -
for má ci ó ban tisz tán vissza ka pott is te -
ni aján dé ko kat: a ke reszt sé get, az úr va -
cso rát, a Bib li át és a csa lá di éle tet. Tu -
dom, hogy teo ló gi a i lag le het vi tat ni ezt
a lá tást, hi szen az üdv tör té ne ti ün ne -
pek rang já ra emel egy lé nye gé ben egy -
ház tör té ne ti ese ményt, ame lyet szok -
tunk ugyan „má so dik” vagy új pün -
kösd ként is em le get ni. 

Az vi szont nem le het vi tás, hogy
csak ak kor van ér tel me az öt száz éves
ju bi le um nak, ha az a re for má ció lé nye -
gét se gít meg ra gad ni. Eb ből a szem -
pont ból nem túl sze ren csés, hogy
egy há zi és ál la mi szin ten is emlékbi -
zott sá gok ról be szé lünk, hi szen a re for -
má ció nem több év szá za dos mű em lék,
amely nek meg őrzé se, kar ban tar tá sa a
fel ada tunk. Er re fi gyel mez tet a kor -
mány za ti Re for má ció Em lék bi zott -
ság hon lap já nak frap páns mot tó ja:
„500 éve re for má ció” (http://refor-
macio2017.hu/). A re for má ció nem
em be rek ál tal emelt em lék mű, ha -
nem Is ten nek im már öt száz éve fo lya -
mat ban lé vő egy ház újí tó mun ká ja.

Ezért nem mond hat juk, hogy a re -
for má ció után va gyunk, azt meg plá -

ne nem, hogy túl va gyunk raj ta. Az
egy há zi esz ten dő ben már va ló ban
mö göt tünk van a re for má ció ün ne pe,
de ugyan ak kor meg kez dő dött a vissza -
szám lá lás: im már csak mint egy ezer
nap van hát ra 2017. ok tó ber 31-ig, a lu -
the ri re for má ció öt szá za dik szü le tés -
nap já ig.

Gon do lom, sen ki sem hi szi, hogy et -
től a kö zel gő fél év ez re des ju bi le um -
tól ön ma gá ban bár mi fé le egy ház újí tó
cso dát vár ha tunk. Mint ahogy az előt -
te, 2017 má ju sá ban a na mí bi ai Wind -
ho ek ban meg ren de zen dő ti zen ket te -
dik nagy gyű lés sem fog ja ön ma gá ban
„meg vál ta ni” vagy meg újí ta ni a Lu the -
rá nus Vi lág szö vet ség tag egy há za it,
köz tük a mi egy há zun kat. Vi szont az
odá ig ve ze tő kö zel há rom éves za rán -
dok út ko moly le he tő sé get kí nál a kö -
zös gon dol ko dás ra, ké szü lés re.

Nem sze ret nék nosz tal gi áz ni és
csak a szép re em lé kez ni, de azért va -
gyunk még pá ran, akik nem fe lejt jük,
hogy mi lyen po zi tív pezs dü lést ho zott
egy há zunk ban, gyü le ke ze te ink ben az
1984-es bu da pes ti nagy gyű lés re va ló
ké szü lő dés. 

A 2017-es af ri kai ta lál ko zó ra ke ve -
sen jut hat nak csak el egy há zunk ból, de
az iz gal mas fő té má ra va ló kö zös fel ké -
szü lés iga zi teo ló gi ai ki hí vást és szel -
le mi, lel ki gaz da go dást aján dé koz hat
min den ki nek. Em lé kez te tő ül a fő té ma:
Isten kegyelméből szabadon. A há -
rom al té ma pe dig: Amegváltásnem
bocsáthatóáruba–Azembernembo-
csáthatóáruba–Ateremtésnembo-
csáthatóáruba.

MartinJunge LVSZ-fő tit kár szin tén
er re az együtt gon dol ko dás ra, kö zös
ké szü lés re hív ta meg a tag egy há zak né -
pét ok tó be ri kör le ve lé ben, amely nek
vé gén így fo gal maz: „A re for má ció 500.
ju bi le u ma az aj tó előtt áll. Ezen nel sze -
ret ném meg hív ni Önö ket, hogy in dul -
junk és csi nál juk együtt, te remt sünk
kap cso la tot, és ak tí van vál lal junk részt
ben ne.” 

A fő tit ká ri le vél mel lék le te ként ér -
ke zett egy iz gal mas vi lág tér kép, amely
öt ál lo mással szem lél te ti a Wit ten berg -
től Wind ho e kig ve ze tő fél év ez re des
utat. Ho gyan jár ta be a re for má ció Lel -
ke/szel le me az egész la kott föl det.
Ho gyan lett az 1517-ben még csak
egy je len ték te len né met vá ros ká ra,
Wit ten berg re lo ka li zál ha tó ese mény
glo bá lis szel le mi, lel ki moz ga lom má. 

Ta lán van, akit meg lep, hogy a ju bi -
le u mi nagy gyű lés nek nem a re for -
má ció szü lő ha zá ja, ha nem a fe ke te
kon ti nens ad ott hont. Ez is jól mu tat -
ja, hogy a kis mus tár mag nagy fá vá
nőtt, mely leg bő sé ge seb ben ép pen
Af ri ká ban hoz friss gyü möl csö ket,
ahol szá mos fi a tal, gya ra po dó evan gé -
li kus egy ház él. Ne fe led jük, an nak ide -
jén a tan zá ni ai Dar es Sa la am (1977)
után ren dez het tük az el ső ke let-kö zép-

eu ró pai nagy gyű lést Bu da pes ten
(1984), míg Wind ho ek előtt Stutt gart
(2010) volt a há zi gaz da. S mind eköz -
ben járt még a nagy gyű lés a bra zil Cu -
ri ti bá ban (1990), Hong kong ban (1997)
és a ka na dai Win ni peg ben (2003) is. 

Há la Is ten nek, má ra a re for má ció
egy há zai min den kon ti nen sen ott -
hon van nak. Ahogy éne kel tük va la mi -
kor John Oxenham éne két: „Nincs
Krisz tus ban ke let, nyu gat, / És nin csen
észak, dél, / csak egy sze re tet kö zös -
ség…” (Keresztyénénekeskönyv 754,1)
Kár, hogy ez az ének ki ma radt az
Evangélikus énekeskönyvből. Mind -
ezt csak ön kri ti ku san je gyez he tem
meg, hi szen an nak ide jén jó ma gam is
tag ja vol tam a szer kesz tő szö ve gi bi -
zott ság nak. Va ló szí nű leg egy ház po li -
ti ka i lag vált gya nús sá és koc ká za tos -
sá ke let és nyu gat ilyen ve szé lyes
„össze mo sá sa”… 

De hagy juk a múl tat, in kább for dul -
junk a jö vő fe lé, hi szen már meg kap -
tuk a ju bi le u mi LVSZ-lo gót is, ame lyen
ér de mes egy ki csit me di tál ni, mert gaz -
dag üze ne te van. 

Egy részt fel fe dez het jük ben ne a
Szent há rom ság sze mé lye i nek klasszi -
kus szim bó lu ma it: ke zek (Atya), ke reszt
(Fiú), ga lamb (Szent lé lek). A nagy -
gyű lés mot tó já ból fa ka dó an a ke zek nek
egyéb fon tos mon da ni va ló juk is van.
Ezek fel sza ba dult ke zek: Is ten és em ber
szol gá la tá ra, va la mint imád ság ra és
kom mu ni ká ci ó ra kész, moz gás ra len -
dü lő ke zek. An go lul is ér tők szá má ra
idé zem a ma gya rá zat ere de ti szö ve gét:
„We are a com mu ni on not only of re -
for mati on but in re for mati on.” Az az:
nem csu pán a re for má ció kö zös sé ge va -
gyunk, ha nem re for má cióban élő kö -

zös ség! Íme, új ra meg szó lal a lé nyeg: öt -
száz éve re for má ció! Öt száz éve él he -
tünk re for má ci ó ban!

S vé gül: az iga zán éles sze mű ek
fel fe dez he tik még a hát tér ben a Lu ther-
ró zsa szi lu ett jét, amely fi no man – ta -
lán túl zot tan is diszk ré ten – utal gyö -
ke re ink re. Ez a „diszk ré ció” a ju bi le um
öku me ni kus meg ün nep lé sé nek szán -
dé kát kí ván ja tük röz ni – leg alább is
így ma gya ráz za a kí sé rő szö veg. Meg -
koc káz ta tom, hogy ta lán egy kis sé
lát ha tóbb Lu ther-ró zsa sem fe nye -
get né öku me ni kus kap cso la ta in kat…
Hi szen az öku me né lé nye ge, ahogy
már Zinzendorf meg éne kel te: „Ő a
fény, mi szí nei…” (EÉ 266,1) 

Ad ja az egy ház és a re for má ció Ura
és for rá sa, hogy a ju bi le um ra ké szül ve
vi lá gos sá gá ból egy re több fényt en ged -
jünk be egyé ni és kö zös sé gi éle tünk be,
hogy a ki fa kult szí nek ere de ti pom pá -
juk ban ra gyog ja nak fel, és gaz da gít sák
az egész anya szent egy há zat és vi lá got.
Így le he tünk, így le gyünk, így le szünk
láthatóan evan gé li ku sok!

Reformációninnenéstúl
WittenbergtőlWindhoekig

égtájolÓ

GáncsPéterpüspök
DéliEgyházkerület

A dí ja kat BalogZoltán, az em be ri erő -
for rá sok mi nisz te re és Soltész Miklós
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 ad ta

át a re for má ció em lék nap ján, ok tó ber 31-
én, pén te ken Bu da pes ten.

Méltató be szé dé ben Ba log Zol tán
ki emel te, hogy a re for má ci ó ból ki nö vő
hit be li, gaz da sá gi és kul tu rá lis meg úju -
lás mind annyi unk kö zös ügye, amely ből
sok kal töb ben él nek ma, mint ahá nyan
gon dol nák. A mi nisz ter hoz zá tet te,

hogy ez zel a ki tün te tés sel olyan em be -
rek mun ká ját sze ret né el is mer ni a kor -
mány, akik egy há zi kö rök ben mű köd -
nek, de ha tá suk úgy su gár zik a kö zös ség
ke re te in kí vül re, hogy ab ból az egész
nem zet gaz da go dik.

***

Ben czúr Lász ló Ybl-díjas építész a szak -
rá lis épí té szet és a kor társ evan gé li kus
temp lom épí té szet te rü le tén vég zett ki -
emel ke dő szak mai te vé keny sé gé nek el is -
me ré se ként ve het te át a dí jat. A mél ta tás
sze rint Ben czúr Lász ló mun kás sá gá nak
kö zép pont já ban a pro tes táns egy há zi épí -
té szet, temp lo mok és gyü le ke ze ti köz pon -

tok ter ve zé se áll. 1990 után szá mos evan -
gé li kus temp lo mot és köz pon tot ter ve zett.
A mo dern ha zai evan gé li kus temp lom épí -
té szet meg te rem tő je és ve ze tő alak ja.

Fel hős né Csi szár Sa rol ta – aki 1975-
től dol go zott a vá sá ros na mé nyi Be re gi
Mú ze um ban, 1978-tól pe dig év ti ze de ken
át ve zet te az in téz ményt – a dí jat a mél -

ta tás sze rint a re for má tus egy ház mű vé -
szet te rü le tén vég zett ki emel ke dő mun -
ká ja el is me ré se ként kap ta. Fel hős né
Csi szár Sa rol ta két év ti ze de ku tat ja a re -
for má tus egy ház mű vé sze tet, ki emel ten
az úr asz ta li te rí tő ket, és részt vesz a ha -
tá ron tú li ma gyar egy há zak gyü le ke ze ti
gyűj te mé nye i nek össze írá sá ban.

Bó diss Ta más a re for má tus egy ház ze -
ne és kó rus kul tú ra te rü le tén vég zett ki -
emel ke dő szak mai te vé keny sé ge el is -
me ré se ként ré sze sült a Ká ro li Gás pár-díj -
ban. 1982-től ve zet kó ru so kat, töb bek kö -
zött a Goudimel kó rust, majd a SoliDeo
Gloria ka ma ra kó rust társ kar nagy ként.
Éne kes-ze nés li tur gi ák, fesz ti vál kon cer -
tek, kó rus ta lál ko zók és más ze nés ese mé -
nyek szer ve ző je. 1993-tól ta nít a Liszt Fe -
renc Ze ne mű vé sze ti Egye tem Egy ház ze -
ne Tan szé kén. A Re for má tus Egy ház ze -
né szek Mun ka kö zös sé gé nek ala pí tó ja,
1999–2001 kö zött, majd 2014-től a Ma -
gyar Egy ház ze nei Tár sa ság al el nö ke –
hang zott el a díj át adá sa kor.

***

A Ká ro li Gás pár-dí jat 1997-ben ala pí tot -
ta az ak ko ri kul tu rá lis mi nisz té ri um, és
az óta éven te egy szer ad ják át olya nok -
nak, akik a hit tu do má nyok te rü le tén ma -
ra dan dót al kot va gaz da gí tot ták a ma gyar
val lá sos és szel le mi éle tet, va la mint ki -
ma gas ló ered mé nye ket ér tek el a bib li -
kus tu do má nyok te rén.

A múlt pén te ki ün nep sé gen részt
vett má sok mel lett RétváriBence, az Em -
be ri Erő for rá sok Mi nisz té ri u má nak par -
la men ti ál lam tit ká ra, HafenscherKároly,
a kor mány za ti Re for má ció Em lék bi -
zott ság mun ká já nak se gí té sé ért fe le lős
mi nisz te ri biz tos, SzabóIstván re for má -
tus, Fabiny Tamás evan gé li kus püs -
pök, va la mint FischlVilmos evan gé li kus
lel kész, a Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku -
me ni kus Ta ná csá nak főtit ká ra.

g MTI

„Va jon mind ez Lu ther egye nes -
sé gé nek, Zwing li bá tor sá gá nak,
Kál vin szisz te ma ti zá ló ké pes sé -
gé nek vagy Melanchthon dog ma -
ti kai mun kás sá gá nak volt kö -
szön he tő?” – tet te fel a kér dést
Ung vá ri Csa ba, rá vi lá gít va, hogy
egy val lá si dokt rí na kö rül ki ala -
ku ló konflik tus mi kép pen ve -
zet he tett Eu ró pa val lá si, po li ti kai,
szel le mi, sőt gaz da sá gi tér ké pé -
nek át raj zo ló dá sá hoz. „A lé nyeg
oda át van” – fo gal ma zott a rek -
tor he lyet tes, utal va ar ra, hogy az
ese mé nyek mö gött mind vé gig az
a transz cen dens erő mű kö dött,
mely nek az em lí tett tör té né sek -
be be avat ko zó „ka i ro szát a tör -
té ne lem Ura ren del te el”.

A rek tor he lyet tes meg em lí -
tet te töb bek közt Rotterdami
Erasmust is, aki Lu ther kor tár sa -
ként és szer ze tes  ként ko moly,
gya kor ta szar kasz ti kus egy ház bí -
rá ló kri ti ká ján kí vül so kat tett az
új hit fel fo gás bib li kus (az új szö -
vet sé gi, gö rög nyel vű Szent írá son
nyug vó) alap ja i nak le té te lé ért.
Emel lett utalt azok ra a hu ma nis -
ta gon dol ko dók ra, akik a ko ra be li
lel ki szom jú sá got nem tud ták
ki elé gí te ni, il let ve azok ra az örök
íté let tel meg fé lem lí tett hí vek re,
akik gyó gyí tó után ki ál tot tak.
Az ün ne pi be szé d kö zép pont já -
ban még is Lu ther Már ton két ke -
dő, majd meg té rő alak ja állt, aki
ko los tor ba vo nu lá sa után az íté -
let Is te ne he lyett a meg iga zu lás
Aty ját kezd te ke res ni. „Egész
hát ra lé vő éle té ben az üd vös ség -
gel fog lal ko zott – elő ször a sa ját -

já val” – összeg zett a teo ló gus, aki
egy faj ta pro tes táns ön kri ti ká val
je gyez te meg, hogy a leg újabb ku -
ta tá sok sze rint az ak ko ri la tin
egy ház va ló já ban ko ránt sem volt
annyi ra kor rupt és üres, mint
ami lyen nek a meg úju lá si moz gal -
mak ve ze tői lát tat ták; sőt a ké ső
kö zép kor em be re spi ri tu á lis szük -
ség le te i nek nagy ré szét biz to sí tot -
ta a temp lom ba já rók szá má ra.

A tri den ti zsi nat lét re jöt te és a
je zsu i ták mű kö dé se is azt bi zo nyí -
tot ta, hogy a megújulás vé gül is fe -
le ke ze ten fe lü li éb re dés nek volt
kö szön he tő, még ha a ka to li kus–
pro tes táns el len tét oly kor még ma
is érez te ti ha tá sát, pél dá ul az
észak ír konflik tus ban. Ez azon ban
nem Is ten mun ká já ról, ha nem a
bű nös em ber ha ta lom vá gyá ról
szól. A re for má ció „éb re dés tör té -
ne ti ol va sa ta” ép pen ezért ar ra fi -
gyel mez tet, hogy a lel ki meg úju -
lás min dig ideo ló gi án tú li és fe le -
ke ze ten fe lü li ke gyel mi fo lya mat,
amely nap ja ink ban is „a fel üdü lés
ide jé nek” el jö ve te lét ígé ri.

A tar tal mas ta ní tás után a
Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku -
me ni kus Ta ná csá hoz (ME ÖT)
tar to zó pro tes táns – re for má tus,
evan gé li kus, bap tis ta, me to dis -
ta, pün kös di – tag egy há zak kép -
vi se lői mond tak egy-egy ál dást.
Ezt kö ve tő en az em lék mű vet
ko szo rúz ták meg a kü lön bö ző
fe le ke ze tű lel ké szek, majd me -
to dis ta „me to di ká jú” ün ne pi is -
ten tisz te let vet te kez de tét a fa -
so ri re for má tus temp lom ban,
AradiGyörgy evan gé li kus lel -
kész szol gá la tá val.

g Papp Má té

Születésnap
aReformációiemlékparkban

ÁtadtákaKároliGáspár-díjakat
b A re for má ció em lék nap ja al kal má -

ból Ká ro li Gás pár-díj jal tün tet ték ki
– FelhősnéCsiszárSaroltama gyar–
tör té ne lem sza kos kö zép is ko lai ta -
nár, et nog rá fus-mu zeo ló gus és Bó-
diss Tamás kar nagy-ze ne pe da gó -
gus mel lett – az evangélikus Benczúr
László épí tészt, az Északi Egyház -
kerület tiszteletbeli felügyelőjét.

Balróljobbra:SzabóIstván,SoltészMiklós,BenczúrLászló,FelhősnéCsiszárSarolta,
BalogZoltán,BódissTamásésFabinyTamás
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Az öku me ni kus szel le mű ren dez -
vény re ér ke ző ket a hely szín há zi gaz -
dá ja, KrámerGyörgy or szá gos iro da -
igaz ga tó, va la mint H.KovácsJudit, a
Ci gány Mód szer ta ni és Ku ta tó Köz -
pont igaz ga tó ja kö szön töt te. Ez után
kö vet ke zett a kö zös kül de tés nyi lat -
ko za ton nyug vó misszi ós el vek is -
mer te té se, il let ve a mód szer ta ni fü -
zet so ro zat Találkozások cí mű kö te -
té nek be mu ta tá sa. 

A két éves múlt ra vissza te kin tő
Ci gány Mód szer ta ni és Ku ta tó Köz -
pont ve ze tő je ként H. Ko vács Ju dit el -
mond ta, hogy a misszi ós in téz mény
el mé le ti (hely zet fel tá ró és ku ta tá si)
me tó du sai mel lett szük ség van gya -
kor la ti, em ber kö ze li híd épí tés re is,
amely le bont ja a fa la kat a több sé gi és
a ki sebb sé gi kö zös ség tag jai kö zött.

Ezt erő sí tet te meg Bakay Péter,
egyházunk ci gány misszi ó ért fe le lős
referense is, aki Jé zust a leg ha tá so -
sabb in no vá tor ként, a tár sa dal mi
kor lá to kat le bon tó „ha tár át lé pő ként”
jellemezte. Meg győ ző dé se sze rint a
krisz tu si sze líd ség re, alá zat ra, szol gá -

lat ra és ön fel ál do zás ra ala pu ló lel kü -
let kell, hogy át has sa a misszi ós
mun ka tár sa kat, akik nek egy faj ta ho -
lisz ti kus – a tes ti, lel ki és szel le mi sze -
gény sé get, nyo mo rú sá got is fi gye lem -
be ve vő – szem lé let re is szük sé gük
van. Ba kay Pé ter ki emel te, hogy az
egy há zak nem le eresz ked nek, a ci -
gány misszi ó ban részt ve vők nem le -
ha jol nak az el eset tek hez, ha nem
oda for dul nak a má sik hoz. Az így
ki ala ku ló sze re tet kö zös ség ben pe dig
– az em be ri erő fe szí té se ken ke resz -
tül – az Is ten lesz az, aki fel emel.

Naszádi Krisztina, a Ma gyar or -
szá gi Re for má tus Egy ház ci gány -
misszi ó já nak kép vi se lő je „spi ri tu á lis ja -
vak ként” ha tá roz ta meg azo kat a nél -
kü lö zött lel ki ado má nyo kat, ame lyek
az in teg rá ci ós és fel zár kóz ta tó prog ra -
mok (lak ha tás ra, ok ta tás ra, egész ség -
ügy re, mun ka vál la lás ra vo nat ko zó)
se gé lye in túl je lent kez nek szük ség let -
ként a le sza ka dó ban lé vő nép cso port
kö ré ben. 

A Ma gyar Pün kös di Egy ház or -
szá gos ci gány misszi ó já nak mun ka -

tár sa, Patkás Rita mód szer ta ni is -
mer te tő jé ben rá mu ta tott, hogy az
elő íté let nél kül, evan gé li zá ci ós cél lal (is)
meg kö ze lí tett ro ma kö zös sé gek ben
radikális élet vál to zás az élő hit re ju tot -
tak ese té ben ta pasz tal ha tó.

A Cigánymissziós Módszertani
Füzetek szer zői te hát nem pusz tán
gya kor la ti út mu ta tást vagy tá jé koz ta -
tást kí ván nak nyúj ta ni a szak em be rek -
nek, eset leg a la i ku sok nak; min de nek -
előtt ar ra a szem lé let vál tás ra sze ret né -
nek ösz tö nöz ni, amely a már em lí tett
társadalmi fa lak két ol da li le bon tá sát
ered mé nyez he ti. 

KurdiZoltán ci gány misszi ó ért fe -
le lős me to dis ta lel kész ugyan ezt a
köz ve tí tő kül de tést pél dáz ta, ami kor
ar ról a „re du kált üze net ről” ej tett szót,
me lyet ne ki – pré di ká ló lel ki pász tor -
ként – hét ről hét re át kell ad nia egy ci -
gány gyü le ke zet ben. Vé le mé nye sze -
rint a sal lang men tes, köz vet len be széd
le het a zá lo ga a ci gá nyok egyen lő fél -
ként, test vér ként va ló meg szó lí tá sá nak,
a kö zös nyelv meg ta lá lá sá nak.

Hogy a tár sa dal mi fa la kon in ne ni
és tú li „nyelv za var” el le né re van
ered mé nye a pe rem vi dé ke ken ten gő -
dő ci gá nyok kal va ló pár be széd nek, az
ér tük meg tett sze re tet tel jes „ha tár át -
lé pés nek”, azt ta lá ló an il luszt rál ta a
saj tót tá jé koz ta tók re for má tus kép -
vi se lő je. Na szá di Krisz ti na egy ál ta -
la meg is mert ki sebb sé gi kö zös ség
kap csán idéz te fel a ci gány him nusz
„misszi ós vál to za tát”, ame lyet meg -
tért ci gány em be rek éne kel tek (ki cse -
rél ve a „Meg át koz tál, meg is ver tél,
/ örök csa var gó vá tet tél” so ro kat a kö -
vet ke ző re): „Meg ál dot tál, meg vál -
tot tál, / or szá god ba be fo gad tál.”

g Papp Má té

A fé lénk mo soly gás tól, majd az ud -
va ri as sá gi for mu lák tól a har mad -
szo ri ta lál ko zás ra ju tot tak oda fel ké -
szült sé gük ben a szak kol lé gis ták,
hogy nyolc-tíz per ces, an gol nyel vű,
ve tí tett ké pes pre zen tá ci ó val mu -
tat koz tak be az ame ri kai egy há zi
ve ze tők nek. 

Dulányi Erzsébet, Jéri János és
OláhRóbert – mind hár man a Deb -
re ce ni Egye tem hall ga tói – ed di gi
élet tör té ne tü ket, a ta nul má nyi elő -
me ne te lért tett erő fe szí té se i ket is -
mer tet ték, majd a jö vő re vo nat ko zó

ter ve i ket vá zol ták. Be szél tek azok ról
az el kép ze lé se ik ről, ame lyek kel né pük
fel emel ke dé sé ért, a ma gyar or szá gi ci -
gány ság in teg rá ci ó já ért kí ván nak
ten ni – nem is csak a dip lo ma át vé -
te lét kö ve tő en egész ség ügyi szer ve -
ző ként, szo ci á lis mun kás ként vagy
épp köz gaz dász ként, ha nem már
ma nap ság is, hisz mind hár man ön -
kén tes mun kát vé gez nek va la mi lyen
ro ma kö zös ség ben.

RafaelMalpica fő igaz ga tó Pu er to
Ri có-i szár ma zá sá ra és a ro má ké val
azo nos bőr szí né re utal va biz to sí tot -

ta a fi a ta lo kat, hogy ér ti és meg ér ti a
hely ze tü ket, és út juk foly ta tá sá ra
biz tat ta őket. Mint mond ta, ő egy
olyan egy ház ban lett elő ször lel kész,
majd püs pök, il let ve ve ze tő, amely
több mint ki lenc ven szá za lék ban fe -
hé rek ből áll. Ez azt mu tat ja, hogy egy
mar gi na li zált hely ze tű kö zös ség tag -
ja is ké pes szol gál ni a több sé gi tár sa -
da lom hoz tar to zó gyü le ke ze tet, tud
dol goz ni a kö zös sé gért. „Éb red je tek
rá, hogy át tud juk tör ni az üveg pla -
font!” – ta ná csol ta Ra fa el Mal pi ca. 

StephenNelson ar ra em lé kez tet -
te a szak kol lé gis tá kat, hogy a hoz -
zá juk ha son ló hely ze tű tár sa dal mi
ré te gek ből mind össze két ez re lék -
nek si ke rül a fel ső ok ta tás ba jut ni.
„Az cso da, hogy itt vagy tok! Tart -
sá tok meg az iden ti tá so to kat, és mi -
köz ben ma gas ra jut tok, ne fe led jé -
tek, hon nan jöt tök.” 

A ro ma szak kol lé gis ták fej lő dé sét
jól ér zé kel te ti, hogy a tár sal gás fo lya -
ma to san an go lul foly ha tott, a szak -
kol lé gi um ve ze tő jé nek, MolnárErzsé-
betnek lé nye ge sen ke ve sebb dol ga
akadt a tol má cso lás sal, mint a ko ráb -
bi lá to ga tá sok al kal má val. 

Az EL CA Glo bá lis Szol gá la tá nak
ve ze tői az ERSZK-ból az Ol ta lom
Sze re tet szol gá lat hoz lá to gat tak,
ugyan is a nyá ron Nyír egy há zá ra ér -
ke zett két ame ri kai ön kén tes – Jeri-
choWestendorf és MaijaMikkelsen –
épp e két in téz mény ben te vé keny ke -
dik. Az ame ri kai ven dé gek ez után
Nyír te lek-Gö rög szál lás ra utaz tak,
hogy az ott fo lyó ci gány misszi ói szol -
gá lat ról tá jé ko zód ja nak. 

Két na pos ma gyar or szá gi lá to ga tá -
sát kö ve tő en Ra fa el Mal pi ca és Ste -
phen Nel son Né met or szág ban, Wit -
ten berg ben foly tatta eu ró pai út ját.

g V. E.

g Orosz Gá bor Vik tor 

A pro tes tan tiz mus vi lá gos és ha tá ro -
zott kü lönb sé get tesz Is ten és em ber,
az egy ház és Is ten or szá ga, evan gé -
li um és tör vény, ke gye lem és cse le -
ke de tek, ka to li kus igény és he lyi kö -
tő dés, az ál lam és az egy ház, ke resz -
tény kö zös ség és pol gá ri kö zös ség,
va la mint a val lás és a hit kö zött. Ezt
tá maszt ja alá az a tény, hogy Luther
és Kálvin re for má ci ó ja az egy ház és
a tár sa da lom meg kü lön böz te té sé -
nek hi á nyá ból szü le tett. 

A meg kü lön böz te tés nem azo nos a
szét vá lasz tás sal, ha nem nyi tás a vo nat -
ko zá sok gaz dag sok fé le sé ge fe lé, ame -
lyek a fel is mert kü lön bö ző sé gek nél -
kül nem bon ta koz hat ná nak ki, ehe lyett
csu pán uni for mi zált és mo no ton hi -
e rar chia kény sze re ural kod na az eti -
kai dön té sek disz kur zív já té kos sá ga és
az esz té ti kai ész le lés szub jek tív él -
mé nye he lyett. Azok, akik ké pe sek el -
sa já tí ta ni a „meg kü lön böz te tés mű vé -
sze tét”, se gí te nek má sok nak is rá lel ni
az eb ből fa ka dó sza bad ság és kre a ti -
vi tás te ré re. Ez egy aránt ér vé nyes a ke -
resz tény hit re és az em be ri ér te lem re. 

Szem ben a gon dol ko dás sza bad sá -
gát és az élet foly ta tás sok szí nű sé gét el -
nyo mó ró mai ka to li kus vi lág egy ház -
zal, a pro tes tan tiz mus ra gasz ko dott
ah hoz, és fenn tar tot ta ma gá nak a jo -
got, hogy kü lönb sé get te gyen egy ház
és üd vös ség, a Krisz tus ban meg mu tat -
ko zó va ló ság, ke resz tény ön tu dat és ál -
ta lá nos ér te lem ben vett val lá sos ság kö -
zött (Werner Schneider-Quindeau).

Az egy ház a meg kü lön böz te tés ké -
pes sé ge ál tal lét re jött kre a tív tér ben vá -
lik al kal mas sá mind a kül ső, mind a
bel ső pár be széd re, amely nek min -
den kor az egy ház meg úju lá sá hoz kell
ve zet nie (ecclesiasemperreformanda).
A meg kü lön böz te tés mű vé sze te így a
kri ti kát él te tő nap fény, amely az igaz -
ság tisz tán lá tá sá nak és meg szó lal ta -
tá sá nak fel té te le it te rem ti meg, hogy
az egy kor ki nyi lat koz ta tott igaz ság
ak tu a li tá sát a je len ben se ve szít se el.

„Egy ház és ál lam el vá lasz tá sa le -
gyen ra di ká li sabb” – ezt az igényt az
el múlt évek ben egy re ha tá ro zot tab -
ban és gyak rab ban fo gal maz ták meg
Eu ró pa-szer te, így ha zánk ban is.
Hon nan ered az em lí tett igény? A
rend szer vál tás óta Ma gyar or szá gon
egy ház és ál lam el vá lasz tá sa po zi tív
szán dék kal ér vé nye sül, ami alap tör -
vé nyünk ben is rög zít ve van. Azon ban
tu da to sí ta nunk kell, hogy ez az el vá -
lasz tás – ha son ló an a né met szán dék -
hoz – HansMichaelHeinig sza va i val
él ve az egy há zak éle tét „tá mo ga tó
sem le ges ség” in ten ci ó já val jött lét re.
Az egy ko ri Né met De mok ra ti kus
Köz tár sa ság és a Ma gyar Nép köz tár -
sa ság egy há za i nak ko ra be li hely ze te
egy ér tel mű en mu tat ja, hogy a „túl
sok ál la mi gon dos ko dás” meg bé nít -
ja az egy há zak vi ta li tá sát. Ugyan ak -
kor a „tá mo ga tó sem le ges ség” fo gal -
ma és tar tal mi meg ha tá ro zá sa szá -
mos koc ká za tot hor do zó fél re ér tés -
re ad hat okot ál lam és egy ház vi szo -
nyá nak ér tel me zé se so rán.

A szub szi di a ri tás egy részt jo gi,
más részt po li ti kai elv ként ér tel mez he -
tő az egy ház ban, az ál lam ban és a tár -
sa da lom ban. A szub szi di a ri tás el ve ér -
tel mé ben az egyé ni fe le lős ség meg elő -
zi az ál la mi in téz ke dé se ket. Ál ta lá no -
san el fo ga dott elv ként a pro tes tan tiz -
mu son be lül az 1571-es em de ni zsi na -
ton fo gal maz ták meg (KarelBlei). Az
ak kor el fo ga dott fel fo gás sze rint a
pro tes tán sok el ha tá ro lód nak a köz -
pon to sí tott tár sa dal mi rend től, és így
– mai kon tex tus ra ve tít ve – a tár sa da -

lom fö de ra tív és de mok ra ti kus fel épí -
té sét erő sí tik. 

A szub szi di a ri tás biz to sít ja, hogy a
tár sa dal mi fel ada to kat el ső sor ban
nem az ál lam nak, ha nem a fe le lős ség -
vál la lás ra ké pes tár sa dal mi cso por tok -
nak kell meg ol da ni uk. Csak ak kor, ha
a cso por tok nin cse nek ab ban a hely -
zet ben, hogy ezt a ma guk ere jé ből és
le he tő sé gei ál tal meg te gyék, van
szük ség a fe lé jük ren delt „egy sé gek”
be avat ko zá sá ra – mind tör vé nyek,
mind az anya gi ak ál tal nyúj tott se gít -
ség gel. Az ál la mi be avat ko zás nak
min dig ak kor ren de lő dik alá egy kö -
zös ség, ha a sa ját ere jé ből fe le lős ség -
gel nem ké pes meg va ló sí ta ni azállam
általisszükségesnektartott tö rek vé -
se it és fel ada ta it. 

Két ség te len: a „szub szi di a ri tás el ve”
a de mok rá cia egyik leg je len tő sebb
sa rok kö ve. Ezért en nek meg fe le lő en a
de mok ra ti kus kor mány zás nak kell/le -
het/szük sé ges min den olyan kez de mé -
nye zést és te vé keny sé get tá mo gat nia,
ame lyek a köz jót szol gál ják: egye sü le -
te ket és ala pít vá nyo kat, kul tu rá lis és
sport te vé keny sé get vagy akár a pol gá -
rok rö vid tá vú tár sa dal mi el kö te le ző -
dé se it is. 

A tá mo ga tás meg nyil vá nul hat a
ked vez mé nye zett adó zói stá tu sá ban,
az az ab ban, hogy a ked vez mé nye zet -
tek ál la mi fel ada to kat vál lal nak át,
cse ré be vi szont men te sül nek bi zo -
nyos adó ter hek alól. Ma gá tól ér tő dő,
hogy ugyan azon jo gok és kö te le zett -
ség kol lek tív mó don ér vé nye sek az em -
lí tett te vé keny sé get vég ző szer ve ze tek -
re, így az egy há zak ra is.

Az ed dig el hang zot tak tük ré ben
lát ha tó: nem más ról van szó, mint az
ál lam és az egy ház köl csö nös „egy más -
ba haj lá sá nak” in ti mi tá sá ról (meg kü -
lön böz te té sé ről, de nem szét vá lasz tá -
sá ról), amely gya kor la ti és nyil vá nos,
a tár sa da lom ra néz ve konk rét kö vet -
kez mé nyek kel jár. Ezért rö vi den szük -
sé ges a ha ta lom gya kor lás ter mé sze tét
(le gyen az egy há zi, po li ti kai vagy akár
egy ház po li ti kai) ön ma gá ban is meg -
ha tá roz nunk. 

StevenLukes ame ri kai tár sa da lom -
tu dós szem lé le te sen fej ti ki a ha ta lom -
gya kor lás ere dő it és mó do za ta it.
A szim met ri kus ha ta lom gya kor lás
alap ja, hogy A-nak és B-nek kö zös a
cél ja. Ek kor a ha ta lom ko ope rá ci ón és
kon szen zu son ala pul. Aszim met ri -
kus ha ta lom gya kor lás va ló sul meg
ak kor, ha a má sik fél be le egye zé se vagy
be le egye ző nek tű nő ma ga tar tá sa ki -
kény sze rí tett. Ez utób bi eset ben a ha -
ta lom hi e rar chi án és ural ko dá son
nyug szik, il let ve ál ta luk va ló sít ja meg
a cél ját. A ha ta lom for rás á ul pe dig azok
az ér té kek szol gál nak, ame lyek ben
vagy az egy ház, vagy az ál lam (mint a
tár sa da lom el osz tó mé di u ma) vagy
mind ket tő ré sze sí ti, vagy amely től
ép pen meg foszt ja a kö zös sé get. 

Az aszimmetria gö rög ere de tű szó,
je len té se „nem kö zös mér ték”. Ál lam
és egy ház kap cso la tá ban – az épí té szet
ki fe je ző ter mi nu sá val él ve – „ki egyen -
sú lyo zott aszim met ria” el éré sé re kell
tö re ked ni. Ér té kek nél kül az ál lam
sem tölt he ti be funk ci ó ját, ezért a
sem le ges ség vagy akár a „tá mo ga tó
sem le ges ség” fo gal mai csak ala pos
in dok lás sal al kal ma sak ar ra, hogy az
ál lam egy há zak hoz va ló vi szo nyát ki -
fe jez zék. A kap cso lat kiegyensúlyozott-
sága azon ban ga ran ci á ja le het ál lam és
egy ház vi szo nyá ban a hosszú tá vú
sta bi li tás nak.

Aszerzőevangélikuslelkész,azEvan-
gélikusHittudományiEgyetemRend-
szeresTeológiaiTanszékénekdocense

sZAbAdegyHáZAsZAbAdállAMbAN

Akiegyensúlyozottság
aszimmetriája

Aszeretethatárátlépése
Sajtótájékoztatónmutattákbeazelsőcigánymissziósmódszertanifüzetet

b Ho gyan szó lít ha tók meg a ma gyar or szá gi ci gány kö zös sé gek meg ve -
tett, ki re kesz tett tag jai? Ho gyan for dul ha tunk elő íté let nél kül, egyé -
ni és tár sa dal mi kor lá ta in kat át lép ve a „más nyel vet be szé lő” ki sebb -
sé gi cso por tok fe lé? A pro tes táns egy há zak ci gány misszi ós ve ze tői és
mun ka tár sai fo lya ma to san ezek re a kér dé sek re ke re sik a re mény kel -
tő vá laszt. A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Or szá gos Iro dá já nak
Ül lői úti épü le té ben tar tott saj tó tá jé koz ta tó ju kon fe le ke ze te ken
átívelő pár be szé det kez de mé nyez tek a meg ol dás ra vá ró feladatokról.
A CigánymissziósMódszertaniFüzetek el ső ki ad vá nyá nak meg je le -
né se al kal má ból ok tó ber 28-án, ked den meg tar tott rendezvény részt -
ve vői – az együtt mű kö dő fe le ke ze tek kép vi se le té ben – a re for má tus
NaszádiKrisztina, a pün kös di PatkásRita, a me to dis ta KurdiZoltán
és az evan gé li kus BakayPéter vol tak.

Romaszintrőltájékozódóamerikaiak
b Az Ame ri kai Evan gé li kus-Lu the rá nus Egy ház (EL CA) Glo bá lis Szol -

gá la tá nak két ve ze tő je, RafaelMalpica és StephenNelson érkezett 
ok tó ber 28-án, ked den az Evan gé li kus Ro ma Szak kol lé gi um ba
(ERSZK) Nyír egy há zá ra. Step hen Nel son igaz ga tó „ré gi is me rős ként”
kö szön töt te a fi a ta lo kat, ez út tal ugyan is már har mad szor lá to ga tott
Chi ca gó ból a Nyír egy há zi Fő is ko la épü le te i ben mű kö dő evan gé li kus
ok ta tá si mű hely be. Ez egy út tal azt is je len ti, hogy mód ja van ér zé kel -
ni a fi a ta lok fej lő dé sét. 

RafaelMalpica(balra)aszakkollégistákkal
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A meg hí vón ószö vet sé gi ige (Zsolt
118,24) sze re pelt: „Ezazanap,ame-
lyetazÚrrendelt;örvedezzünkésvi-
gadjunkezen!” A bol dog hí vo ga tás -
ra vá la szul több mint ez ren jöt tek el,
s ter mé sze te sen a temp lom is zsú fo -
lá sig meg telt. A pad so rok nál név cé -
du lák je lez ték az ülés ren det, a zsú folt
kar za ton szo ro san egy más mel lett áll -
tak az em be rek. 

A Kin der gar ten vissza ve zet
a te rem tés tör té net hez 
Az is ten tisz te le ten GáncsPéter el -
nök-püs pök, LuptákGyörgy, a Bács-
Kis kun Egy ház me gye es pe re se, Mo-
nikaSchnaitmann, a bo dels ha u seni
test vér gyü le ke zet lel ké sze, Homoki
Pál solt vad ker ti lel kész, LászlóLajos
be osz tott lel kész és GyőriVeronika
Ágnes is ko la lel kész szol gált.
A szó szék mel let ti el ső sor ban ült
Prőh le Ger gely, Or bán Vik tor és
Ho mo ki Pál, ve lük szem ben vá ro si
ve ze tők, par la men ti kép vi se lők. 

A ven dé ge ket és a hí ve ket La ka tos -
né Hach bold Éva, az óvo da ve ze tő -
je kö szön töt te. Em lé kez te tett a ten -
ger nyi mun ká ra, ame lyet Is ten di cső -

sé gé re vé gez het tek, s amely nem csak
a kis gyer me kek ja vát szol gál ja, ha -
nem össze kap csol ja a múl tat, a je lent
és a jö vőt. Ez után a hu szon ötö dik
esz ten de jé be lé pő, ma gyar–né met
nyel vű óvo da ki csi nyei ad tak elő
ked ves mon dó ká kat és da lo kat ma -
gya rul és né me tül. 

Gáncs Pé ter Mózeselsőkönyvéből,
a 2. fe je zet 8. ver sé től vá lasz tott igét
pré di ká ci ó já hoz: „ÜltetettazÚristen
egykertetÉdenben,keleten,sotthe-
lyezte el az embert, akit formált.”
Nyí lik a ka pu, vissza ve zet min ket a te -
rem tés tör té net hez, gyer mek ker tet,
Kin der gart ent ava tunk – mond ta a
püs pök. Hoz zá fűz te, hogy a gyer me -
kek bi zony sá got tet tek tes ti, lel ki és
szel le mi nö ve ke dé sük ről – ma gya rul,
né me tül, csengettyűkkel is. Hi á ba
azon ban a ker té szek és lel ké szek
mun ká ja, hi á ba a jó pa lán ták, a jó ter -
mő ta laj, ha nincs ál dás fe lül ről. Kell
az eső, a nap fény a pa lán ták nö ve ke -
dé sé hez – mu ta tott rá az ige hir de tő. 

Hang sú lyoz ta, hogy a szél ső sé ges
idő já rás mel lett most ked ve ző klí ma -
vál to zás ta núi is va gyunk: vissza kap -
ja ér tel mét a há zas ság és a csa lád. Em -
lé kez te tett ar ra, hogy újabb és újabb
ker tek nyíl nak: Kis kő rö sön is meg nyi -
tot ták az evan gé li kus óvo dát, ta valy
Pest szent lő rin cen jött lét re kis ded óvó,
nem rég pe dig a győ ri és bu da pes ti In -
su la Lu the ra na bő ví té sét cél zó nagy -
sze rű terv nek örül het tünk.

Tervezés és kivitelezés
Az is ten tisz te let után a temp lom
mel let ti té ren foly ta tó dott az ün nep.
Ho mo ki Pál lel kész há la imát mon -
dott, majd meg kö szön te a sok-sok
ado mányt és tá mo ga tást. Utalt ar ra,
hogy Solt vad ker ten a re for má ció
nap ján ha gyo má nyo san nagy öröm -
ben van ré szük. „Az Úr is ten hi he tet -
le nül pa zar ló mó don sze ret min ket”
– mond ta. 

Ez után Péczka Ferenc fel ügye lő
össze gez te a ter ve zés és a ki vi te le zés
fo lya ma tát. Font Sándor par la men ti 
kép vi se lő be szé dé ben em lé kez te tett a
sok buk ta tó ra, ame lyet csak úgy tud -
tak ki vé de ni, hogy pá lyá za tuk mel lé
állt a kor mány zat – sze mély sze rint
Or bán Vik tor is –, a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház és a he lyi hí vek.
A solt vad ker ti ta ka rék szö vet ke zet
csőd jé nél az egész terv kút ba esett vol -
na – ön hi bá ján kí vül ve szett el az ön -
kor mány zat és a gyü le ke zet tel jes va -
gyo na, de Or bán Vik tor sze mé lyes ke -
re té ből kár ta la ní tot ta őket. 

Font Sán dor em lé kez te tett ar ra,
hogy 1990-ben jó részt KáposztaLa-
jos ak ko ri es pe res erő fe szí té se i nek
kö szön he tő en, GlatzFerenc mi nisz -
ter tá mo ga tá sá val jött lét re az el ső
evan gé li kus óvo da, s ez zel iga zi út -
tö rő a vá ros. Meg em lí tet te, hogy az
egy há zak kár pót lá sa Solt vad ker ten
nagy részt Szakács László egy ko ri
kán tor ta ní tó mun ká ján ala pult, mi -
vel ő az ál la mo sí tás ide jén ala po san
fel tér ké pez te az egy há zi tu laj do nú
épü le te ket, a lel kész- és ta ní tó la ká -
so kat. Most az óvo da át adá sa után ré -
gi adós sá got tör lesz tet tek: le lep lez -
ték Sza kács Lász ló mell szob rát.

Prőh le Ger gely or szá gos fel ügye -
lő ki tért ar ra, hogy mi lyen nagy fe le -
lős sé get je lent, ami kor az óvó nők át -
ve szik a szü lők től a ki csi nye ket.
Ami kor a né met or szá gi ven dé gek hez
for dul va meg kö szön te az ő tá mo ga -
tá su kat is, né met nyelv re vál tott. 

A Lutherválogatottművei könyv -
so ro zat fris sen meg je lent kö te té ből,
az Asztalibeszélgetésekből idéz te a re -
for má tor sza va it: „A kis gyer me kek
ár tat lan ság ban él nek, nem tud nak
bűn ről, nincs ben nük irigy ség, ha rag,
fu kar ság, hi tet len ség, ezért vi dá -
mak, és jó a lel ki is me re tük…” Fel hív -
ta a je len lé vők fi gyel mét Lu ther szó -
ki mon dá sá ra, ami a leg job ban épp az
Asztali beszélgetésekben nyil vá nul
meg. Vé gül a kö te tet mo so lyog va
aján dék ba ad ta Or bán Vik tor nak. 

A mi nisz ter el nök „vet te a la pot”, és
LehoczkiFerenc solt vad ker ti pol gár -
mes ter új ra vá lasz tá sá hoz kap cso lód -
va így kezd te be szé dét: „Kap tam
aján dék ba egy köny vet. Fel ütöt tem,
pró ba sze ren cse, meg is ta lál tam itt
egy gon do la tot, ami vel sze ret ném
kö szön te ni a pol gár mes ter urat, aki -
nek gra tu lá lok az új ra vá lasz tá sá hoz.
Azt ol va som itt az Asztalibeszélgeté-

sekben: ha egy tar to mány vagy egy
nagy vá ros élén csu pán egyet len ki vá -
ló és rá ter mett em ber áll na, ak kor
job ban ha lad na min den dön tés és ha -
tá ro zat, ahol pe dig ilyen fér fi nincs,
ott hát ra fe lé men nek a dol gok, aho -
gyan a rák má szik…”

Or bán Vik tor a ke resz tény ség ről és
a re for má ció je len tő sé gé ről 
„Ma gyar or szág a to le ran cia föld je.
Min den ki sza ba don gya ko rol hat ja
val lá sát, de tör té nel münk és ha gyo -
má nyunk okán el vár juk, hogy min -
den ki ad ja meg a ki já ró tisz te le tet a
ke resz tény ség nek. A ke resz tény kul -
tú ra a ma gyar nem zet össze tar tó
ere je. Ez az erő ad ja az ál lam bel ső lé -
nye gét és ér tel mét. Mi mind annyi an
azért dol go zunk, hogy ez az össze tar -
tó erő meg ma rad jon, és így a ma gya -
rok kö zös sé ge és a ma gya rok ha zá -
ja is fenn ma rad has son.

Mi, ma gya rok hi szünk a kö zös -
ség épí tés nek ab ban a for má já ban is,
amely las san fél év ez red del ez előtt
in dult el Wit ten berg ből. Sze ret jük
azt a kö zös sé gi for mát, amely nek
alap ja it a re for má to rok és kö ve tő ik
rak ták le a né met fe je de lem sé gek -
ben, a sváj ci kan to nok ban, a ten ge -
ren tú lon, az Egye sült Ál la mok ké -
sőb bi ál la ma i ban, va la mint a ma gyar
Al föld me ző vá ro sa i ban. Azt a de -
mok rá ci át vall juk ma gun ké nak,
amely a sza bad ság hoz a test vé ri ség
esz mé jét is hoz zá ren de li. Vall juk,
hogy a tár sa da lom nem em be rek
pusz ta hal ma za, fo gyasz tói cso por -
tok összes sé ge, ha nem szer ves egy -
ség. A re for má to rok is val lot ták,
hogy az egy ház a hí vők gyü le ke ze -
te. Az em ber egy szer re fe le lős sa ját
ma gá ért és em ber tár sa i ért is. Az
egy há zak év szá za dok óta töl tik be a
sze re tet pa ran csát, ami kor misszi -
ós mun ká juk kal kö zös sé ge ket épí te -
nek és tar ta nak fenn. Ezért az egy -
há zak a kor mány fon tos szö vet sé ge -
sei, hi szen olyan kö zös ügyek ben va -
gyunk egy más mun ka tár sai, mint a
csa lá dok, az idő sek, az el eset tek
vagy ép pen a fi a ta lok se gí té se.”

Az óvo da nem egy sze rű ját szó ház 
A mi nisz ter el nök ki tért az óvo dai
mun ka je len tő sé gé re, utal va ar ra,
hogy kor má nya 2015-től min den há -
rom éves gyer mek szá má ra le he tő vé
te szi az óvo dát, de azok a szü lők, akik
ott hon akar ják ne vel ni gyer me kü ket,
ezt ez után is meg te he tik. Ki emel te,
hogy a solt vad ker ti óvo da fel épí té sét
pél da ér té kű nek tart ja. 

„A mi fel fo gá sunk sze rint az óvo -
da nem egy sze rű ját szó ház, aho vá a
mun ká ba in du ló szü lők be ad ják gyer -
me ke i ket. Úgy vél jük, hogy az ott vég -
zett mun ka szol gá lat, és nem szol gál -
ta tás. Hogy egy evan gé li kus óvo da ar -
ra hi va tott, hogy ne csak a gye re kek,
de a pe da gó gu sok és a szü lők kö zött
is kö zös sé get te remt sen. Azt gon dol -
juk, hogy az óvo da az ok ta tá si rend -
szer nek nem hol mi füg ge lé ke, ha nem
ép pen az alap ja, amely re épít kez he -
tünk. Az óvo da te szi le he tő vé, hogy
a gyer me kek jobb eséllyel kezd hes sék

meg élet pá lyá ju kat. Le he tő vé te szi,
hogy a ta nu lá si ne héz sé ge ik ko rán fel -
fe dez he tők és így idő ben ke zel he tők
le gye nek. Le he tő vé te szi a hát rá nyok
le küz dé sét és azt is, hogy a te het sé -
ges gyer me ke ket már eb ben a kor ban
ki vá lasszák és tá mo gas sák. Mi úgy
gon dol juk, jó len ne, ha Ma gyar or szá -
gon min den gye rek nek, él jen az or -
szág bár mely szeg le té ben, jut na ilyen
le he tő ség.”

Az új épü let ről
Az új óvo da épü let már meg kap ta a
hasz ná lat ba vé te li en ge délyt, de egy -
elő re még csak rész ben ren dez ték be.
Nem cso da, hi szen sok fel sze re lést a
ré gi épü let ből kell át hoz ni, s a múlt
hé ten még ott vol tak az ovi sok. 

La ka tos né Hach bold Éva 1995-től
ve ze ti az óvo dát, mun ká ját 2009-ben
Pé ter fy Sán dor-díj jal is mer ték el. Az
át adás előt ti na pon időt sza kí tott
ránk, s szak sze rű épü let be já rá son ve -
het tünk részt a ve ze té sé vel. El mond -
ta, hogy na gyon rossz ál la gú épü le -
tet ka pott vissza a gyü le ke zet. Vi ze -
sek voltak a fa lak, nem volt tá la ló -

kony ha, ezért a Ta lál ko zá sok Há zá -
ban ol dot ták meg az ét kez te tést.
Vagy is nem fe lelt már meg a szab vá -
nyok nak a ré gi hely, el ke rül he tet len
volt az épít ke zés.

Fo lya ma to san nőt tek az igé nyek,
kez det ben 56 ovi suk volt, ma már 101
gyer mek jár hoz zá juk, kö zü lük 65
evan gé li kus. Nyi tot tak más fe le ke ze -
tek előtt, és a sváb gyö ke re ket tisz tel -
ve kez det től fog va van nak né met
nyel vű fog lal ko zá sa ik. 

Az új épü let min den eu ró pai szab -
vány nak ele get tesz. Elő írás van
például ar ra, hogy kü lön ve ze tői és
óvo da pe da gó gi ai szo bá kat kell ki ala -
kí ta ni. Ezt a be épí té si há nyad mi att
csak úgy tud ták meg ol da ni, hogy
eme le tet is épí tet tek, ami per sze azt
je len tet te, hogy lift re is szük ség volt. 

Az eme le ten van a tűz biz tos tor -
na te rem, van könyv tár pi a ní nó val,
só szo ba a lég ző szer vi prob lé mák kal
küz dő gyer me kek szá má ra, lo go -

pé di ai te rem és nyel vi szo ba. A föld -
szin ten van nak a cso port ter mek –
mind más szí nű bú to rok kal és ár nyé -
ko lók kal be ren dez ve. Van a szü lők
szá má ra is egy he lyi ség, ahol be szél -
get het nek egy más sal és az óvo da pe -
da gó gu sok kal, sőt egy üveg ab la kon
be te kint het nek a cso port ter mek be
úgy, hogy köz ben nem za var ják a
fog lal ko zá so kat. 

A fa lak és a te tő szer ke zet hő szi ge -
te lé se rend kí vül kor sze rű, van te tő -
vi lá gí tás, a nyí lás zá rók táv irá nyít ha -
tók. Át já rás van a Ta lál ko zá sok Há -
zá ba, ahol az áhí ta to kat és elő adá so -
kat tart ják. 

Az in téz mény idén, az év ele jén kü -
lön bö ző ver se nye ken el ért ered mé -
nyei alap ján meg kap ta a Tehetségpont
cí met. (A vers mon dó ver seny zsű ri -
je éve kig SinkovitsImre szín mű vész
lá nya, Marianne volt.) Cé lul tűz ték ki,
hogy meg sze rez zék a Zöld óvoda
mi nő sí tést. Ezért a te ra szo kon kony -
ha ker tet ala kí ta nak ki, a ki csi nyek ma -
guk is pa lán táz nak majd – még fű -
szer nö vé nye ket is ne vel het nek. 

g B. Wal kó György

f Folytatásaz1.oldalról

Areformációünnepénadtákátasoltvadkertióvodaújépületét

Azóvodaépítésszámokban
A Solt vad ker ti Evan gé li kus Egy ház köz ség 2012-ben nyúj tott be pá lyá za tot
a Dél-al föl di ope ra tív prog ram Ne ve lé si in téz mé nyek fej lesz té se el ne ve zé -
sű prog ram já ra. (2010-ig nem hir det tek olyan pá lyá za tot, amely le he tő vé tet -
te vol na ezt az épít ke zést.) Pon to san 119 817 097 fo rin tot nyer tek el. A mé -
dia dí jas ter ve ket MészárosGabriella és BereczkiSándor ké szí tet te. 

A köz be szer zé si pá lyá za ton ti zen négy cég in dult el, a FI DO-HE LYI épí -
tő ipa ri kft.-é volt a leg jobb aján lat. A cég ve ze tő je FiedlerBéla, aki egy -
út tal a gyü le ke zet pres bi te re is. 

A Solt vad kert és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet csőd je után a gyü le ke -
zet 61 mil li ós meg ta ka rí tá sa el ve szett, ezt utóbb pó tol ta a kor mány. Ez
je len tet te az ön részt az épít ke zés hez. 26 mil li ót adott a Köz igaz ga tá si és
Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um, 40 mil li ót a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház, pon to san 25 175 160 fo rint egyéb tá mo ga tás ból gyűlt össze.
A tel jes költ ség így 271 992 258 fo rint volt. 
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Az Or szág gyű lés hon lap ján múlt csü -
tör tö kön köz zé tett tör vény ja vas lat
sze rint a Kár pát al ján lé vő Ka rács fal -
vai Sztoj ka Sán dor Gö rög ka to li kus Lí -
ce um 120 mil lió fo rin tot kap kol lé gi -
um bő ví tés re és tor na te rem épí té sé re.
A szé kes fe hér vá ri Szent Ist ván-ba zi -
li ka re konst ruk ci ó já ra 293,6 mil lió
fo rin tot, a Gö döl lői Pre mont rei Per -
jel ség ál tal hang ver seny- és elő adó te -
rem lét re ho zá sá ra 50 mil lió fo rin tot
szán nak. A volt zsám bé ki fő is ko la kol -
lé gi u ma, a Jo sep hi num fel újí tá sá nak
be fe je ző mun ká la ta i ra 86 mil lió fo rin -
tot for dí ta nak. Az egy há zi tá mo ga tá -
sok kö zött sze re pel, 2 mil li árd fo rint -
tal, a La ki te lek Nép fő is ko la épü le te -
i nek re konst ruk ci ó ja és fej lesz té se.

A hit tan ok ta tás tá mo ga tá sa a 2014-
es sel meg egye ző: 3,1 mil li árd fo rint.
Csök ken vi szont az egy há zi alap in téz -
mény-mű kö dés re for dít ha tó összeg,
il let ve a sze mé lyi jö ve de lem adó egy
szá za lé ká nak ki egé szí té se: 10,58 mil -
li árd ról 9,5 mil li árd fo rint ra.

2014-hez ké pest vál to zat lan, 2,8
mil li árd ma rad jö vő re is az egy há zi
köz gyűj te mé nyek és köz mű ve lő dé si
in téz mé nyek tá mo ga tá sa. Az ide i hez
ké pest jö vő re kis mér ték ben csök ken
az át adás ra nem ke rült ko ráb bi egy -
há zi in gat la nok utá ni já ra dék: 2014-
ben ez az összeg 17,87 mil li árd volt,
jö vő re 17,65 mil li árd fo rint lesz.

Vál to zat la nok ma rad nak a kis te -
le pü lé si és szór vány egy há zi tá mo ga -
tá sok.

Az egy há zi épí tett örök ség vé del -
mé re és egyéb be ru há zá sok ra 2014-
ben 1,35 mil li árd fo rint volt, jö vő re
1,08 mil li árd fo rint lesz. 706 mil li ó -
ról 520 mil lió fo rint ra csök ken jö vő -
re az egy há zi kö zös sé gi cé lú prog ra -
mok és be ru há zá sok tá mo ga tá sa,
míg a val lá si te vé keny sé get vég ző
szer ve ze tek tá mo ga tá sa 150 mil li ó ról
121,2 mil li ó ra csök ken.

A ha tá ron tú li egy há zi köz ne ve lé -
si in téz mé nyek fej lesz té sé nek tá mo -
ga tá sa a 2014-es 600 mil lió fo rint ról
300 mil lió fo rint ra csök ken.

Új sor is van a 2015-ös költ ség ve tés -
ben az egy há zi te rü le ten: egy há zi sze -
mé lyek esz kö z el lá tá sá nak tá mo ga tá sa,
amely re 200 mil lió fo rin tot szán nak.

g MTI

Változatlan
ahittanoktatástámogatása
b A ka rács fal vai lí ce um, a szé kes fe -

hér vá ri ba zi li ka és a zsám bé ki
Jo sep hi num kap – a töb bi kö zött
– for rá so kat be ru há zá sa i hoz a
2015-ös költ ség ve tés ből az Em -
be ri Erő for rá sok Mi nisz té ri u -
má nak fe je ze tén be lül. A hit tan -
ok ta tás tá mo ga tá sa az ide i vel
meg egye ző mér té kű lesz jö vő re
is: 3,1 mil li árd fo rint. Na gyobb
mér ték ben csök ken az ál la mi
szja-ki egé szí tés, az egy há zi kö -
zös sé gi cé lú prog ra mok, a val lá -
si te vé keny sé get vég ző szer ve ze -
tek, va la mint a ha tá ron tú li egy -
há zi köz ne ve lé si in téz mé nyek
fej lesz té sé nek tá mo ga tá sa.

A pé csi Ma gyar Ki rá lyi Er zsé bet Tu -
do mány egye tem sop ro ni Evan gé li kus
Hit tu do má nyi Ka rán szer zett lel ké -
szi ok le ve let 1936-ban. 1938-ban lel -
ké szi vizs gát tett, ek kor lett vá laszt -
ha tó. Köz ben se géd lel ké szi éve it a fa -
so ri, il let ve az an gyal föl di gyü le ke zet -
ben töl töt te. 1941. szep tem ber 1. és
1949. ja nu ár 31. kö zött egye te mi lel -
kész ként szol gált. E tiszt sé gé ben
vég zett te vé keny sé gé ről GyőrffyEsz-
ter ír ala po san Párhuzamoséletraj-
zok–DezséryLászlóevangélikusés
dr.VataiLászlóreformátusegyetemi
lelkészekszolgálatánakbemutatása
cí mű ta nul má nyá ban.

„Az if jú sá gi misszi ó nak csak egy
ré sze az egye te mis ták kö zöt ti misszió,
ami nem te kint vissza nagy múlt ra
ha zánk ban. Mi re az 1930-as évek től
meg erő söd he tett vol na, ál do za tul
esett a kom mu nis ta ha ta lom át vé -
tel nek. Ta nul má nyom ban az egye te -
mi misszió hős ko rá nak, ezen be lül
De zsé ry Lász ló evan gé li kus és Va tai
Lász ló re for má tus egye te mi lel ki -
pász to rok nak ál lí tok em lé ket” – ol -
vas suk Győr ffy Esz ter be ve ze té sé ben.
De zsé ry az Egye te mi Lu ther Szö vet -
ség ala pí tá sá tól he ten te tar tott bib -
lia órá kat és elő adá so kat. Az 1934–35-
ös tan év től rend sze re sen szer vez tek
egye te mi is ten tisz te le te ket is. Az
ige hir de tés szol gá la tát min den al ka -
lom mal más-más lel ki pász tor lát ta el.
Ka rá csony kor és a böj ti idő szak ban
evan gé li zá ci ós al kal mak ra és sze re -
tet ven dég sé gek re hív ták a fi a ta lo -
kat. A lel ki al kal mak meg szer ve zé sé -
vel is fog lal ko zott a bel misszi ói osz -
tály, mely nek 1936 de cem be ré től De -
zsé ry Lász ló lett az el nö ke. 1939-ben
meg vá lasz tot ták a Lu ther-szö vet ség
igaz ga tó lel ké szé nek.

1937 no vem be ré ben az Evangélikus
Élet ve zér cikk ben hív ta fel a fi gyel -
met: az evan gé li kus egy ház ér de ke,
hogy az egye te mi if jú ság lel ki gon do -
zá sá nak kér dé sét meg old ja. En nek az
ügy nek De zsé ry iga zán „él har co sa”

lett, éle té nek ezt a sza ka szát po zi tí -
vum ként kell ér té kel nünk. 

E so rok író ja em lék szik egy 1948-
as nem zet kö zi if jú sá gi kon fe ren ci á -
ra Gye nes di á son, ahol De zsé ry Lász -
ló iga zán meg érin tett min ket (köz -
tünk TalvitieSimoJános finn ven dé -
gün ket is) meg té ré se tör té ne té nek el -
mon dá sá val. 

Ez után kö vet ke zett egy „má sik
nagy for du lat” az éle té ben. En nek
okát most nem kell ku tat nunk. Szo -
rít koz zunk a té nyek re. 1948-ban,
OrdassLajos püs pök le tar tóz ta tá sa
után Nyíltlevélazevangélikusegyház
ügyében cím mel meg je len te tett írá -
sá ban „az egy ház ügye ként” sze mé -
lyi vál toz ta tá so kat kö ve telt. 1949-
ben az óbu dai gyü le ke zet lel ké sze lett.
Or dass püs pö köt 1950. áp ri lis 1-jén
ál la mi nyo más ra el tá vo lí tot ták a Bá -
nyai Evan gé li kus Egy ház ke rü let élé -
ről, ek kor lett ő – szin tén erős ál la -
mi nyo más ra – az egy ház ke rü let
püs pö ke és ez zel egy ide jű leg a De ák
té ri evan gé li kus gyü le ke zet lel ké sze.
Ke rü le ti el nök tár sa Darvas József
egy ház ke rü le ti fel ügye lő volt. 

De zsé ryt 1950. jú ni us 27-én ik tat -
ták be püs pö ki hi va ta lá ba. 1951. áp ri -
lis 4-én bé ke moz gal mi ki tün te tést ka -
pott. 1952-ben meg szün tet ték az ad -
di gi négy evan gé li kus egy ház ke rü le -
tet, és ket tőt hoz tak lét re he lyet te. Ő
ek kor a Dé li Egy ház ke rü let püs pö ke
lett. Mi u tán 1956 ok tó be ré ben Or dass
püs pök ki sza ba dult fog sá gá ból, De -
zsé ry 1956. ok tó ber 30-án le mon dott
tiszt sé gé ről, és Or dass La jos át ve het -
te a Dé li Egy ház ke rü let ve ze té sét. Or -
dass püs pök má sod szo ri fél re ál lí tá sa -
kor, 1958. jú ni us 24-én né hány órá ra
új ra el fog lal ta a püs pö ki tiszt sé get,
majd má sod szor is – vég leg – le mon -
dott, és KáldyZoltán lett az egy ház -
ke rü let új püs pö ke. 

De zsé ry Lász ló ezt kö ve tő en el tá -
vo lo dott az egy há zi élet től. A Ma gyar
Rá dió al kal ma zott ja lett, a bel po li ti -
kai adá sok szer kesz tő sé gé nek mun -

ka tár sa, majd fő mun ka tár sa; szo ci ál -
po li ti kai, pe da gó gi ai és köz mű ve lő dé -
si kér dé sek kel fog lal ko zott. A Magyar
Nemzet ál lan dó kül ső mun ka tár sa. 

1958. no vem ber 16-án a Ha za fi as
Nép front Veszp rém me gyei lis tá ján
or szág gyű lé si kép vi se lő nek vá lasz tot -
ták. 1962 és 1966 kö zött az Or szá gos
Bé ke ta nács fő tit ká ra volt. Tag ja volt
a Bu da pest Fő vá ro si Ta nács Vég re -
haj tó Bi zott sá gá nak is. 

Elő ző leg sok pub li ká ci ó ja is meg -
je lent. A po li ti kai tar tal mú ak kö -
zött ilyen is: „Tu dok egy olyan or szág -
ról, ahol nincs könny és szív fáj da lom,
be teg ség vagy ha lál. Egy or szág,
amely ben nin csen há bo rú, vér on tás
és sze gény ség. Az em be rek nem fá -
rad nak el, nem hor doz nak ter he -
ket, és nem öre ged nek meg so ha.
Nem mond ják, hogy »vi szont lá tás -
ra«, mert az el vá lás is me ret len lesz,
és csa ló dá sok sin cse nek.

Eb ben az or szág ban ezer és ezer
mér föl det utaz hatsz, és nem fogsz
lát ni te me tőt vagy te me té si me ne te -
ket. Nin cse nek te met ke zé si vál la la -
tok és hul la há zak. So ha sem fogsz lát -
ni fe ke te gyász sza la go kat az aj tó kon
– mi vel sen ki sem fog meg hal ni.
Ott nem lesz szük ség sír ásók ra, és a
ko por sók szin tén is me ret le nek lesz -
nek. A ru hák, ami ket vi sel nek, fé nye -
sek és csil lo gók, és sen ki sem öl töz -
kö dik gyász ru há ba. (…) 

Azt kér de zed, hogy hon nan tu dom
eze ket? Egy va la ki – aki már rég óta ott
élt – el jött, és so kat el mon dott ne kem
er ről. Ő azt mond ja, hogy menny nek
hív ják, és ezt mond ja azok ról, akik ott
él nek: »Az Is ten el tö röl min den
könnyet az ő sze me ik ről; és a ha lál
nem lesz töb bé.« (Jel 21,3–4)”

Tisz tá ban va gyok az zal, hogy ezek
a so rok a ta lán már „ál ló víz” tük rét
új ra fel ka var ták. So kan úgy érez he -
tik, ez az írás víz be do bott kő. Pe dig
nem ez volt a cél, csak a meg em lé ke -
zés. De zsé ry po li ti kai ka nyar ja i ra
még mind nyá jan em lé ke zünk. Ez az
írás nem is a tisz tá ra mo sás ér de ké -
ben szü le tett. Meg val lom, hogy a va -
sár na pi, Hétvégijegyzetek cí mű rá di -
ós adá sát ma gam és csa lá dom is
hall gat tuk, ak kor is, ha – csa lá don be -
lül is – vi tat koz tunk a tar tal má val.
Úgy érez tük – csa lá don be lül és
azon kí vül is –, hogy De zsé ry nem -
csak egy há zá tól sza kadt el, ha nem az
élet for rá sá tól (Is ten től) is. 

Még is lel ki is me re tem dik tál ja a kö -
vet ke ző sze mé lyes so ro kat is. Még
teo ló gus vol tam, ami kor De zsé ry
Lász ló püs pök ként meg lá to gat ta a
teo ló gus if jú sá got. El mond ta elő -
adá sát, majd hoz zá szó lás ra szó lí tott
fel. En gem sze mély sze rint is mint ak -
ko ri sze ni or je löl tet a teo ló gu sok kö -
zött. Sza va im után így vá la szolt:
„Ve led vi tat koz ni tud nék, de hoz zá -
já ru lok sze ni o ri szol gá la tod hoz.” (Ak -
kor még egy teo ló gus sze ni or vá lasz -
tá sá hoz is ez a „jó vá ha gyás” kel lett!)
Az al ka lom után el hí vott sé tál ni.
Töb bek kö zött ezt mond ta: „Nem fe -
lej tem el, hogy el ső hit ok ta tóm édes -
apád volt.” S a sze gé nye sen öl tö zött
teo ló gus ha ma ro san egy té li ka bá tot
ka pott a püs pö ki hi va tal tól. 

A het ve nes évek ben ta lál koz tam
ve le a Ma dách té ren. Erős han gon ki -
fo gá sol ta, hogy őt a lel ké szek nem lá -
to gat ják, én sem…

Em lé kez ni sze ret tem vol na, nem
vi tat koz ni. Ne kem is meg van a vé -
le mé nyem egy há zi út já ról. De ta lán
ennyi idő után jó, ha Is ten re hagy -
juk a vég ső „ér té ke lést”. Mi pe dig
em lé kez zünk ar ra, hogy 1914-ben
(eb ben a zi va ta ros év ben!) egy há -
zunk nak sok szol gá ja szü le tett, töb -
bek kö zött CsepregiBéla,GyőriJá-
nos, Ku nos Je nő és De zsé ry Lász ló,
és még má sok… 

g D. Ke ve há zi Lász ló

DezséryLászlóemlékezete
b Meg val lom, húz tam-ha lasz tot tam ezt a meg em lé ke zést. Fé lek at tól,

hogy eze kért a so ro kért még „ka pok a fe jem re”. De hát, ha el kezd tük
az írá sok so rát azok ról, akik száz év vel ez előtt szü let tek, ak kor a sort
leg alább is le he tő leg tel jes sé kell ten ni. Ezért ír tam né hány he te Ku-
nosJenő misszi o ná ri us lel ké szünk ről is. DezséryLászló evan gé li kus
lel kész, püs pök, pub li cis ta és író pe dig 1914. feb ru ár 18-án szü le tett,
és 1977. no vem ber 8-án halt meg. 

A vi lág iro da lom ban ke vés nő ne ve
mel lett áll, hogy mú zsa. Fes tő ih le tő tár -
sa, aki kü lö nös ar cá val, kar csú alak já -
val gyö nyö rű ké pek szü le té sét se gí tet -
te. Csinszka az volt, min den moz du la -
tá val, sze mé lyi sé ge va rá zsá val; igaz, vé -
gül a sa ját ma ga épí tet te ka lit ka fog lya
lett. A vé res há bo rút át vir rasz tot ta
Adyval,és szen ve dett sze re tet len há zas -
ság ban MárffyÖdönnel.

A be cé ző Csinsz ka ne vet a köl tő től
kap ta, iga zi ne ve BonczaBerta volt.
Csu csán szü le tett 1894-ben, hí res sváj -
ci in té zet ben ta nult. 1911-től le ve le zett
Ady val, s há rom év múl va sze mé lye sen
is meg is mer te; 1915-ben össze há za -
sod tak. A pusz tí tó éle tet élő, meg fá radt
fér fi mel lett nem volt nyu gal ma. De té -
koz ló sze re te té ért gyö nyö rű ver se ket
ka pott: „Mint ha ré gi, bús-sze rel mes ti -
tok / Ny il lott vol na ki ben nünk, / Mely
most már új ra bur ko lóz ni fog. // Óh, vé -
rem ből vé re dzett büsz ke Vér, / Bo ra kö -
zös hi tünk nek, / Lyá nykóm, tes tem,
urasz ta li ke nyér.” (Óh,fajtámvére)

Be kap cso lom a le mez ját szót. Fo rog
a ré gi le mez, kis csönd, majd Latino-
vits mond ja a leg szebb ver set. Sza vai

ész re vét le nül hoz zá öre ged nek: „Már
vé nü lő ke zem mel / Fo gom meg a ke -
ze det, / Már vé nü lő sze mem mel /
Őri zem a sze me det. // Vi lá gok pusz tu -
lá sán / Ősi vad, kit ret te net / Űz, ér kez -
tem meg hoz zád / S vá rok ri ad tan ve -
led. // (…) Nem tu dom, mi ért, med dig
/ Ma ra dok meg még ne ked, / De a ke -
ze det fo gom / S őri zem a sze me det.”

Mi u tán si ker te le nül pró bál ta meg -
kör nyé kez ni BabitsMihályt, Csinsz ka
1922-ben há zas sá got kö tött a je les fes -
tő mű vésszel, Már ffy Ödön nel. Szép
ott hont, vi rá gos ker tet, nyu gal mat, a
mun ká hoz meg fe le lő csen det te rem tett.
És az olaj-, pasz tell ké pek so ro za ta
nem ma radt el.

SzékelyAladár fo tó ja még az ámu -
ló fi a talt mu tat ja, aki ből né hány év múl -
va vö rös ha jú és pi ros ru hás mú zsa lett.
A ko ra reg ge li fény ben tün dök lő akt;
pam la gon he ve rő, igé ző tes tű, érett nő.

Az egyik leg szebb fes tői meg fo gal -
ma zás a me ren gő Csinsz ka ké pe. A fur -
csa, má sok éle tét élő asszony ül előt tünk
zöld ru há ban (képünkön). Elé ge dett?
Lá za dó? Oly kor mást sze re tett vol na,
a sa ját ál mát és te het sé gét meg va ló sí -
ta ni. Ver se ket írt, ame lyek jó részt Ady-
után ér zé sek; raj zolt, de ezek sem je len -
tő sek, ku sza vo na lak össze vissza sá -
ga… De az em lé ke zé sek for ró sá ga, a le -
ve lek val lo má sos őszin te sé ge fon tos do -
ku men tum. 

„Pár esz ten dő, és öreg asszony le -
szek. Re mé lem, nem érem meg…” –
ír ta 1934 nya rán. SzendreyJúlia kö zel
negy ven éves volt, mi kor meg halt,
Csinsz ka pár hó nap pal volt idő sebb,
ami kor 1934. ok tó ber 24-én tá vo zott
az élők kö zül.

Már ffy fá jó ké pet fes tett ró la bú csú -
zó ul. Ba bits több vers ben meg fo gal -
maz ta nem tit kolt ér zé se it. Csinsz ka
min dig ih le tő for rás, su gár zó mú zsa
ma radt ha lá lá ban is.

g Feny ve si Fé lix La jos

Adyözvegye,Márffyhitvese
Csinszkahalálánakévfordulóján
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Kö zel egy év ti ze de je lent meg ma gya -
rul is egy nagy sze rű si ker könyv ez -
zel a cím mel: Milyenajóteológia?
Nép sze rű, hí res teo ló gus tu dó sok
val la nak ben ne ar ról, mi ért is fon tos
az egy ház szá má ra, hogy tu do má -
nyos kép zés ben ré sze sül je nek a lel -
ké szek, a hit tan ta ná rok vagy a gyü -
le ke ze ti mun ka tár sak és az egy ház -
ze né szek. Ez a rö vid kér dés nyil ván
nem az épü let re, fi nan szí ro zás ra,
inf ra struk tú rá ra, nem is az ak tu á lis
kép zé si ter vek re, ha nem a té ma iga -
zi bel ső tar tal má ra, a mé lyé re vo nat -
ko zott. 

Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye te men (EHE) is na pi kér dés ez,
ki mond va is, gon do lat ban is, az ok -
ta tók és a hall ga tók szí vé ben is. Ta -
ná rok ben ne él nek an nak az egész sé -
ges fe szült sé gé ben, hogy va jon mi nő -
sé gi leg és tar tal mi lag ké pe sek-e ele -
gen dő tu dást és gya kor la ti is me re tet
ad ni a jö vő egy há zi mun ká sa i nak. A
hall ga tók pe dig meg kér de zik, mi re
lesz ele gen dő az, amit a több éves
kép zés sel el tud nak sa já tí ta ni. 

Ak kor jó a teo ló gia szel le mi mű -
hely ként, tu do mány ként, ha bá to rít,
erő sít, és meg tölt iga zi szel le mi ér té -
kek kel. Kö zös ség ként pe dig a jó teo -
ló gia bi zal mat, jö vő ké pet és egy re
mé lyebb hi va tás tu da tot éb reszt.

Min den idő re ér vé nyes Wolfgang
Huber fi gyel mez te té se: „A ke resz -
tény egy há zak a kez de tek től fog va al -
kal maz zák a teo ló gia is me re te it. Se -
gít sé gé vel tisz táz zák a ke resz tény ta -
ní tást, ér tel me zik a Szent írást; kü lön -
bö ző mér ték ben ugyan, de a lel ké szek
min dig ren del kez tek teo ló gi ai elő kép -
zett ség gel. Ám új ra meg új ra két sé -
ge ket éb reszt, hogy mi lyen mér ték -
ben van nak rá utal va az egy há zak a
teo ló gi á ra – s még in kább, mond hat -
juk-e, hogy a teo ló gia az egy há zak va -
la mi fé le funk ci ó ja?” – ol vas suk a
könyv ben.

Ma nyu god tan mond hat juk, köl -
csö nös a fel is me rés: mind két ol dal -
nak fon tos az együtt mű kö dés, az

egy más ra fi gye lés, az élő, őszin te
mun ka kap cso lat.

A teo ló gia tu do má nyá nak kül de -
té se vizs gál ni és ku tat ni az egy há zi
élet ak tu á lis je len sé ge it és ezek re
reflek tál ni. Kel lő tá vol ság ból és a
tu do má nyos au to nó mia sza bá lya i nak

meg fe le lő en. Kri ti kai, új ra fo gal ma zó
vagy ép pen nor ma tív funk ci ó ban.

Az egy ház nak fe le lős sé ge az, hogy
szak sze rű és jól meg ala po zott kér dé -
sek kel és vá la szok kal je len jen meg a
vi lág ban. A ta ní tá sá ban, az ige hir de -
té sé ben vagy a dia kó ni ai szol gá la tá ban
egy aránt lé nye ges, hogy a mai prob -
lé mák lá tá sa és fel dol go zá sa kor rekt,
szak sze rű és a meg ol dás fe lé se gí tő le -
gyen az em be rek éle té ben. Azok pe -
dig, akik er re a hi va tás ra vál lal koz nak,
ma is hi te les ta nít vá nyok le gye nek.

Bí zunk ben ne, hogy ha nyil ván
nem is tö ké le tes és hi bát lan teo ló gi -
a ként, de jó teo ló gi á ra tö rek vő kö zös -
ség ként éli nap ja it az EHE kö zös sé -
ge. Így en ged most rö vid, pil la nat nyi
be te kin tést ez a pár ol dal az egye tem
min den na pi éle té be. Nem tit kolt

céljuk ezek nek az írá sok nak, hogy bá -
to rít sák és se gít sék azok nak a fi a ta -
lok nak a dön té sét, aki ket Is ten ma
meg szó lít, és egy há zi szol gá lat ra el -
hív. Mert ez az él mény min den idő -
ben a leg biz to sabb alap ah hoz, hogy
va la ki el in dul jon teo ló gi át ta nul ni, és

meg is ma rad jon ezen a pá lyán egy
egész éle ten ke resz tül. 

A jó teo ló gia jó sza va kon és jó gon -
do la to kon ke resz tül így épül het szi -
lárd tu dás sá és élet for má vá a jö vő lel -
ké sze i nek és egy há zi szol gá lat vál la -
ló i nak élet pá lyá ján. Aki kí ván csi er -
re, an nak ér de mes el in dul ni a ta nu -
lás, a ku ta tás és az egy más sal va ló kö -
zös ség épí té sé ben hit tel és re mény -
ség gel. Min den in du ló ban ott rej tő -
zik a jó teo ló gia jó teo ló gu sa, ha mun -
ká val, ta nu lás sal, alá zat tal és kí ván -
csi ság gal min den em be ri lé pést meg -
tesz. Ha kér dés, bi zony ta lan ság vagy
két ség éb red, ak kor Is ten Szent lel ké -
re ha gyat koz va min dig lesz irány mu -
ta tás és to vább se gí tés.

g Dr. Sza bó La jos
rektor

Jóteológia?
EvangélikusHittudományiEgyetem–2014

Egye te münk hall ga tói, ok ta tói és
mun ka tár sai ezen a zug lói evan gé li -
kus szi ge ten egy egye te mi gyü le ke -
ze tet al kot nak. Az ok ta tás, a ta nu lás,
az egye tem mű kö dé sé nek biz to sí tá -
sa mel lett az is lé nye ges, ho gyan él -
jük meg hi tün ket a min den na pok ban,
és mi lyen lel ki kö zös ség az, amely itt
kö rül vesz ben nün ket. 

Azért, hogy itt min den ki ott hon
érez hes se ma gát, és ta nu lá sá hoz és
szol gá la tá hoz meg fe le lő hát te ret kap -
has son, az Evan gé li kus Teo ló gus -
ott hon ká pol ná já ban na pi szin ten
nyúj tunk le he tő sé get az Is ten igé jé -
vel va ló ta lál ko zás ra, az el mé lye dés -
re és az el csen de se dés re. Min den hét -
köz nap reg gel és es te tar tunk áhí ta -
to kat, me lye ken fel vált va hir de tik
az igét hall ga tók és ok ta tók. 

Egy más Is ten be ve tett hi te, teo ló -
gi ai tu dá sa, re mény sé ge és meg győ -
ző dé se na gyon sok kin cset rejt ma -
gá ban. Jó reg ge len te egy más ra mo -
so lyog ni, együtt éne kel ni, erőt és
bi zal mat me rí te ni a fel ada tok hoz és
meg mé ret te té sek hez. Es tén ként pe -
dig jó a teo ló gus tár sak kal együtt fe -
jez ni be a na pot, és Is ten igé je üze -
ne tét a szí vünk ben for gat ni vagy

akár es té be nyú ló an le ül ni még egy
ki csit be szél get ni.

Min den szer da reg gel az egye te mi
úr va cso rai is ten tisz te let szá munk ra
a hét kö zös nagy ün ne pe. Itt egye te -
münk lel kész ok ta tóinak és ven dég
ige hir de tőknek a szol gá la tá val úr va -
cso rai kö zös ség ben ün ne pel jük min -
den hé ten, hogy a szol gá lat ra va ló ké -
szü lés ben ho gyan se gít meg ben nün -
ket Is ten, és ho gyan ad ja ma gát ér -
tünk Jé zus Krisz tus ál tal. Ez az úr va -
cso rai kö zös ség olyan, mint a hét leg -

fon to sabb lé leg zet vé te le, amely fel tölt
és élet tel aján dé koz meg ben nün ket.

A szol gá lat ra va ló ké szü lés hez, a
gyü le ke ze tek vagy akár hit tan cso por -
tok előtt va ló meg ál lás hoz el en ged -
he tet le nül fon tos ez a lel ki hát tér, a
kö zös lel ki ké szü lő dés. Min den ki, aki
egye te mün kön és kol lé gi u munk ban
„ott hon ra” lel, ré sze se és ala kí tó ja le -
het en nek a gyü le ke zet nek, a szol gá -
lat ra és ta nít vá nyi lét re el hí vott hall -
ga tók, ok ta tók és mun ka tár sak kö -
zös sé gé nek. 

Ezen a kis szi ge ten meg va ló sul hat
az, ami ből utá na mind annyi an erőt
és re mény sé get me rít he tünk. Olyan
„lel ki mű hely mun ká ra” nyí lik itt le -
he tő ség, amely meg va ló sít hat ja
mind azt, ami re a 21. szá zad em be re
a hét köz na pok ban ki mon dat la nul is
vá gyik: a hét köz na pok és az ün ne pek
bé kes sé gé re, a lel ki meg nyug vás ra, a
meg bo csá tás va ló sá gá ra és a re -
mény ség ben le élt élet re. Igyek szünk
ezt kö zö sen meg él ni, hogy en nek a jó
hír nek és re mény ség nek hír vi vői le -
hes sünk az Is ten sza vá ra szom ja zó vi -
lág ban. 

g Pán gyánsz ky Ág nes
egyetemilelkész

Aszükségeslelkiség

A teo ló gi ai mun ka és a lel kész kép zés
te rü le tén a re for má ció ko ra óta fo lya -
ma tos a kap cso lat a kül föl di egye te -
mek kel és egy há zak kal. A wit ten ber -
gi pe reg ri nus di á kok nél kül épp úgy
nem len ne ma ha zai evan gé li kus ság,
mint ahogy a ké sőb bi szá za dok ban
sem ma radt vol na meg egy há zunk a
kül föl di kép zés nél kül a ha zai lel kész -
kép zé si le he tő ség hi á nyá ban.

Ma nap ság ko ráb ban alig el kép zel -
he tő le he tő sé ge ket je lent, hogy az
evan gé li kus társ egy há zak és az eu ró -
pai fel ső ok ta tást tá mo ga tó uni ós prog -
ra mok egy szer re áll nak nyit va a ta nul -
ni, szé le sebb ta pasz ta lat szer zés sel for -
má lód ni vá gyó hall ga tók, ok ta tók,
mun ka tár sak szá má ra. A di ák ság min -
den év ben nagy szám ban kap hat ösz -
tön dí jat el ső sor ban Né met or szág ba,
Finn or szág ba és az Egye sült Ál la mok -
ba, de az egy há zi és öku me ni kus szer -
ve ze tek is kí nál nak spe ci á lis kép zé si 
prog ra mo kat. A nyel vet jól is me rők -
nek le he tő sé gük van Ró má ba és Po -
zsony ba is pá lyáz ni. 

A „nem zet kö zi e se dés ben” va ló rész -
vé tel nem csak a kép zés ben fon tos, ha -
nem a jö vő re te kint ve is: hi szen ma
már a fi a ta lok olyan nagy arány ban él -
nek ez zel a le he tő ség gel, hogy a jö vő
egy há zá nak alig ha le het nek pár be -
széd ké pes lel ké szei, mun ka tár sai azok,
akik nem ren del kez nek ha son ló nem -
zet kö zi ta pasz ta lat tal.

Ter mé sze tes sé vált az is, hogy min -
den tan év ben je len van nak az egye tem
órá in és min den na pi éle té ben a kül -
föld ről hoz zánk ér ke ző ösz tön dí ja -
sok, és leg újabb ku ta tá si té má ik ról elő -
adá so kat, sze mi ná ri u mo kat tar ta nak
a kül föld ről ide lá to ga tó ok ta tók. 

Bár az el té rő kul tu rá lis és egy há -
zi kör nye zet tel va ló szem be sü lés
oly kor pró bá ra is te he ti az em bert,
még is egy re erő sö dő ta pasz ta la tunk,
hogy a szá munk ra a nagy vi lág fe lé
nyi tott aj tó nem csu pán a kor sze rű
kép zés, ta nu lás ve le já ró ja, ha nem
ál dás a tu dás és a sze mé lyi ség fej lesz -
té sé ben egy aránt.

g Dr. Ko rá nyi And rás

Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem
2004 óta – im már tíz éve – kí nál ja fel
és szer ve zi az óta fo lya ma to san a Teo-
lógiaitovábbképzésegyháziiskolákban
ésóvodákbandolgozópedagógusokré-
szére cí mű pe da gó gus-to vább kép zé si 
prog ram ját. Tíz év alatt össze sen mint -
egy száz öt ven részt ve vő je volt a prog -
ram nak, nem csak evan gé li kus és nem
csak pe da gó gu si hát tér ből. 

A részt ve vők kü lön bö ző in dít ta tás -
ból je lent kez nek. Van, aki nek a zá ró ta -
nú sít vány ra van szük sé ge pe da gó gu si
pá lyá ján, a több sé get vi szont ki fe je zet -
ten a teo ló gi ai alap mű velt ség meg -
szer zé se ins pi rál ja a je lent ke zés re. Akár
az ön mű ve lés, akár az is ten ke re sés, akár
a kö te le ző to vább kép zést ta nú sí tó ok -
irat meg szer zé se a cél, nagy sze re tet tel
be szél nek a to vább kép zés ben el töl tött
idő szak ról. 

Ál ta lá ban két fon tos dol got em lí te -
nek, amely alap ve tő se gít sé get nyújt a
mun ká juk so rán a to vább kép zés nek

kö szön he tő en. Az egyik a ta lál ko zás és
ta pasz ta lat cse re a kol lé gák kal az or szág
kü lön bö ző pont ja i ról. A to vább kép zé si
na pok a kö zös ta nu lás mel lett a szel -
le mi ta lál ko zás és együtt mű kö dés le -
he tő sé ge it is meg te rem tik. A má sik a
teo ló gi ai alap is me re tek ben va ló jár tas -
ság és tá jé ko zott ság meg szer zé se. Bár -
mely sza kot ta nít ja egy ta nár egy há zi
(vagy nem egy há zi) is ko lá ban, az alap -
ve tő teo ló gi ai mű velt ség nek nagy
hasz nát ve szi. Az óvó nők szá má ra
szin tén sta bil hát te ret ad a teo ló gi ai tá -
jé ko zott ság. 

A to vább kép zés a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház zal (MEE) együtt -
mű kö dés ben va ló sul meg. Az MEE az
evan gé li kus in téz mé nyek ben dol go zó
pe da gó gu sok rész vé te li dí ját tud ja tá -
mo gat ni, ez zel se gí ti az is ko lák és az ott
dol go zó pe da gó gu sok szol gá la tát. 

A to vább kép zés ha to dik cik lu sa 2015
szep tem be ré ben in dul el. 

g Dr. Göm böcz El vi ra

Ked ves Egye tem! Ked ves Hall ga tók,
Ta ná rok, Mun ka tár sak, Lá to ga tók!

2007 óta ál lok itt, az EHE kert jé ben.
Meg kell mon da nom, elő ször at tól tar -
tot tam, hogy Luther ba rá tom mel lé
(pon to sab ban az ár nyé ká ba) ke rü lök,
de ki de rült: a le he tő leg jobb he lyet és
po zí ci ót vá lasz tot tá tok szá mom ra eh -
hez a hosszú áll do gá lás hoz. 

Ép pen rá lá tok a be já ra ti ka pu ra: tu -
dom, hogy ki mi kor mi ként jön és tá -
vo zik. Előt tem ha lad tok el a kol lé gi um
épü le te fe lé me net vagy on nan jö vet.
Ér dek lő dés sel kö ve tem az elő adá so kat,
sze mi ná ri u mo kat – fő leg ha nyi tott ab -
lak nál tart já tok. Sze re tek fel csi pe get -
ni tő le tek új in for má ci ó kat, és oly kor
ala po san el cso dál ko zom: ho va is fej -
lő dött má ra a teo ló gia tu do má nya!

Meg le he tő sen moz gal mas az éle tem
ősz től nyár ele jé ig. Ré sze se va gyok az
ün ne pe i tek nek a tan év ele jén és vé gén,
ami kor hosszú so rok ban vo nul tok le -
fe lé az egye tem lép cső in. Né ha még en -
gem is meg ün ne pel tek a szü li na po -
mon. Volt, hogy ko szo rút is kap tam,
ha épp esze tek be ju tott. 

Ugyan ak kor na gyon sze re tem a
hét köz na po kat is. El csí pek egy-egy
jó be szél ge tést, át ér zem, ha va la ki
imát mond Is ten nek dol go zat írás,
vizs gá zás előtt. Kü lö nö sen is örü lök,

ha lá tom: ti te ket is láz ba hoz a teo ló -
gia, akár csak en gem.

Azt is na gyon sze re tem, ha né ha
meg di csé ri tek a mo so lyo mat. Tény leg
igyek szem min den nap fris sen tar ta ni.
Tu dom, hogy egy vi dám te kin tet so -
kat ér; meg szé pí ti a ko mor reg ge le ket.
Így az tán a fe jem be vet tem, hogy
min den ka pun be lé pő re, mel let tem el -
ha la dó ra rá vil lan tom. Él ve zem, ha
vissza mo so lyog tok.

Azt né ha saj ná lom, hogy nem tu dok
meg for dul ni, hogy szur kol jak egy jót,
ha fo ciz tok a pá lyán. Élet te li han go tok
azon ban el ér hoz zám. Jó, ha tud já tok:
sze re tek köz te tek len ni.

Idén a nyár is moz gal mas volt. Kö -
rü löt tem épí tő mun ká sok sür gö lőd -
tek tő zeg gya pot táb lák kal, mű anyag
vöd rök kel. Egyik-má sik meg is állt
előt tem, hogy meg néz ze, ki va gyok.
Re mé lem, jó be nyo mást tet tem rá juk.
Most egy szé pen fel újí tott épü let tö vé -
ben él ve zem a tár sa sá go to kat.

Ezt a né hány sort azért ír tam, hogy
tud já tok: szá mít hat tok rám. Kö szö -
nöm, hogy itt áll ha tok! Talán más képp
is te het nék, de eszem ben sincs más -
ho vá áll ni. Jól ér zem ma gam ve le tek.

Is ten áld jon ben ne te ket!
Fülöptestvér

g Dr. Var ga Gyön gyi

Nyitottajtóvalanagyvilágra

Pedagógus-továbbképzés

LevélFülöptől
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Az egy ház tör té ne ti tan szé ken
ké szül az Evangélikus lelké-
szek Magyarországon (Elem)
adat bá zis. A pro jekt cél ja, hogy
egy sé ges mód szer rel ké szült,
on-line adat bá zis ban és nyom -
ta tott for má ban is el ér he tő
tör té ne ti név tá rat ad jon kéz be,
mely a tel jes ség igé nyé vel a
kez de tek től 1920-ig köz li a tör -
té ne ti Ma gyar or szá gon szol gált
evan gé li kus lel ké szek név so rát
és alap ve tő élet raj zi ada ta it. 
A sze mély ne vek be tű rend jé -
ben most fel épü lő „pro szo po -
grá fi ai” részt re mény ség sze rint
egy kor majd a gyü le ke ze tek
be tű rend jét kö ve tő „ar chon -
to ló gi ai” össze ál lí tás is kö ve ti.

Mi re jó egy ilyen lel ké szi
név tár? A né met „Pfar rer bu -
chok” ko ráb ban pusz tán egy -
ház tör té ne ti cél ki tű zés sel ké -

szül tek, amint egy-egy egy ház -
szer ve ze ti egy ség az „Emlékez-
zetekmegelöljáróitokról” bib li -
ai mot tó (Zsid 13,7) je gyé ben fe -
le lős nek érez te ma gát sa ját múlt -
ja fel tá rá sá ért. Az el ké szült ered -
ményt az után a csa lád fa ku ta tók
és az élet raj zi le xi ko nok szer -
kesz tői is bol do gan hasz no sí tot -
ták. Az utób bi ne gyed szá zad ban
azon ban egy má sik tár sa da -
lom tu do má nyi disz cip lí na fe -
dez te fel ma gá nak ezt az adat tö -
me get: a tör té ne ti szo ciog rá fia,
an nak fel is me ré sé vel, hogy az
egy há zi anya köny vek nek há la a
pol gá ri és ér tel mi sé gi ré te gek
kö zött a pap ság élet raj za a leg -
job ban do ku men tált, szin te a
ne me si csa lá dok for rás adott -
sá ga it is meg kö ze lí ti. 

Így ma a lel ké szi tör té ne ti 
név tá rak se gít sé gé vel vizs -

gál ják a csa lád szer ke ze tek,
az is ko lá zott ság, a tár sa dal mi
és föld raj zi mo bi li tás, a kar -
ri er stra té gi ák és más szo ci á -
lis ma ga tar tás for mák tör té ne -
tét, az az a „Pfar rer buc hok”
szin te már fon to sab bak a pro -
fán tu do má nyos ku ta tás szá -
má ra, mint sa ját egy há zi kö -
ze gük nek, mely ben lét re jöt -
tek. A lel ké szi adat tá rak elem -
zé se so rán ugyan is a meg lé vő
bel ső (egy há zi) struk tú ra foly -
tán ezek az adat bá zi sok ösz -
sze ren dez he tők, idő ben és
tér ben össze ha son lít ha tók,
le he tő sé get nyújt va ez zel
mind a ko ra új ko ri, mind a
mo dern tár sa dal mi fo lya ma -
tok ku ta tá sá ra.

g Dr. Csep re gi Zol tán
tanszékvezető

(egyháztörténetitanszék)

Az idei egye te mi fél év ele jén
tör tént ta nul má nyi kre dit át -
cso por to sí tás al kal má val le he -
tő ség nyílt az új szö vet sé gi tan -
szé ken hosszú idő óta ok ta tott
tan egy sé gek té má i nak át gon do -
lá sá ra, idő sze rű rend sze re zé sé -
re és fris sí té sé re. Új don ság,
hogy az ed dig kü lön vá lasz tott
bib lia is me ret és be ve ze tés tárgy
BevezetésazÚjszövetségbe né -
ven össze tar to zó egy ség ként,
emelt óra szám mal sze re pel a
tan terv ben. En nek ré vén a hall -
ga tók a Szent írás meg is me ré sé -
nek át fo gó alap ve té sé re, va la -
mint a szük sé ges hát tér is me re -
tek egy ide jű el sa já tí tá sá ra szá -
mít hat nak. 

A hit ok ta tás ra va ló fel ké szí -
tés elő tér be ke rü lé sé vel az írás -
ma gya rá zat és a teo ló gia tárgy -
nak a meg fe le lő szak kép zés hez
il lesz ke dő te ma ti ká ja is meg vál -

to zott. A tan me ne tet a hit tan -
köny vek tar tal mát és fe je ze te it
ala pul vé ve a hall ga tók pre fe ren -
ci á ja sze rint ál lít juk össze, így
se gít ve a le en dő hit ok ta tók,
hit tan ta ná rok és ka te ké ták min -
den na pi mun ká ját. 

A nap pa li sza kos lel kész -
kép zés ben ha son ló min tát kö -
ve tünk: a há rom egye te mi fél -
évet fel öle lő exe gé zis tárgy té -
má i nak igei alap ve té sét egy -
há zunk pe rikó pa rend jé ből köl -
csö nöz zük. Mind ezt össze han -
gol juk az új szö vet sé gi teo ló gia
ha gyo má nyo san ok ta tott nagy
té má i val. Az írás ma gya rá za ti
teo ló gia mű ve lé sé vel a le en dő
lel ké szek ké sőb bi szol gá la tuk
so rán is gya kor la ti ha szon nal
for gat ha tó anya gok hoz és is me -
re tek hez jut nak. 

Idő sza kos an gol és né met
nyel vű kur zu sa ink kal, va la -

mint a teo ló gi ai dok to rá tus
mel lett egye te mi an gol sza kos
vég zett ség gel is ren del ke ző
mun ka tár sunk szol gá la tá val
tan szé künk az in téz mény mo -
dern ide gen nyel vi ok ta tá sá ba
is be kap cso ló dott. Dok to ri is -
ko lai órá ink és sze mi ná ri u ma -
ink de re kas ré szét szin tén an -
go lul tart juk, ám ez el ső sor ban
nem az ok ta tók, ha nem a dok -
to ran dusz hall ga tók ma gas
szín vo na lú nyelv is me re tét és
ké pes sé ge it di csé ri. 

A cél irá nyos kor sze rű sí tés
tan szé kün kön re mé nye ink sze -
rint von zób bá és ha té ko nyab -
bá te szi egész hit tu do má nyi
egye te münk je len lé tét és szol -
gá la tát az egy ház ha tá ra in in nen
és azo kon túl is.

g Dr. Bács kai Ká roly 
tanszékvezető

(újszövetségitanszék)

Azember–állandókihívás

A je len le gi ne vű tan szék kö zel
ne gyed szá za dos tör té ne té nek
leg ki emel ke dőbb ese mé nye
volt az eu ró pai öku me né ku ta -
tók tár sa sá gá nak, a So ci etas
Oe cu me ni cá nak a ti zen nyol ca -
dik kon fe ren ci á ja ez év au -
gusz tus 21–26. kö zött. (Az al -
ka lom ról az EvangélikusÉlet
szep tem ber 7-i szá má ban ol -
vas hat tunk be szá mo lót.) Re -
mény ség sze rint so kak ban si -
ke rült tu da to sí ta ni, hogy az
egy ház ka to li ci tá sa nem egyen -
lő a (ró mai) ka to li ciz mus sal.
Vagy is a katolikus szó tól nem
kell fél ni, csak is mer ni kell a je -
len té sét. (Né hány elő adás ma -
gya rul is meg je le nik.) 

A kon fe ren cia is csak meg -
erő sí tett ab ban, hogy az egy,

szent, ka to li kus és apos to li
egy há zért ak kor is mun kál -
kod ni kell, ha bi zo nyos aka dá -
lyok még min dig túl nagy nak
tűn nek. Az egy ség egy szer re
aján dék és fel adat. Az aján dék
nem men te sít a fel adat alól, és
a fel adat (el)vég zé se is aján dék. 

Azo kat a kö zös sé ge ket,
ame lyek el fo gad ják a ke resz -
tény ség alap ve tő ta ní tá sa it,
min den aka dály el le né re sok -
kal több kö ti össze, mint
amennyi el vá laszt ja. Nem fe -
lejt het jük el, hogy kí vül ál lók
ak kor is egy sé ges nek te kin tik
és adott eset ben egy sé ge sen
íté lik el a (nyu ga ti) ke resz -
tény sé get, ha messze nem az.
Az öku me ni kus és a val lás kö -
zi pár be széd már csak ezért is

szo ro san össze tar to zik, ami
az elő ző, 2012-es bel fas ti kon -
fe ren cia té má ja volt. Vagy is
val lás kö zi pár be szé det is egy -
re in kább öku me ni ku san ér de -
mes foly tat ni, így el mé lyed ni a
test té – és nem könyv vé vagy
bár mi más sá – lett Igé ben. 

Ide ha za en nek jó al kal ma
volt a Ma gyar or szá gi Egy há -
zak Öku me ni kus Ta ná csa Val -
lás kö zi és Dia ló gus Bi zott sá gá -
nak a két „egy ház ként” el is -
mert isz lám kö zös ség nél (Ma -
gyar or szá gi Musz li mok Egy -
há za, Ma gyar Isz lám Kö zös -
ség) tett lá to ga tá sa. 
g Dr. Szent pé tery Pé ter 

tanszékvezető
(vallás-éstársadalom-

tudományitanszék)

A rend sze res teo ló gia ki emel -
ke dő fel ada ta, hogy utat mu tas -
son a mai élet szí nes és sok ré -
tű for ga ta gá ban, a mul ti kul tu -
rá lis tár sa da lom ki me rít he tet -
len le he tő sé ge i nek és vég te len -
nek tű nő vá lasz tá sa i nak pi a cán.
Eh hez két fon tos te vé keny sé get
kell el vé gez nie. Egy részt fo -
lya ma to san ápol nia kell az
evan gé li kus teo ló gi ai örök ség
el vi, el mé le ti ha gyo má nya it.
Ez a dog ma ti ka ke re te in be lül
tör té nik meg. Más részt dog -
ma ti kai ha gyo má nya i hoz hoz -
zá kell mér nie az ál lan dó an vál -
to zó vi lág leg fon to sabb ele -
me it, és eze ket ér té kel nie kell.
Ez a mun ka az eti ka és szo ci -
ál eti ka kö ré ben zaj lik.

A tan szék ak tu á lis ku ta tá sai
kö zül ki emel ke dik ReussAnd-
rás pro fes sor eme ri tus te vé -

keny sé ge, aki pár év vel ez -
előtt hoz zá kez dett egy há zunk
hit val lá si ira ta i nak szö veg -
gon do zott ki adá sá hoz. E so ro -
zat ke re té ben he te ken be lül
nyom dá ba ke rül az Egyességi
irat (Formula Concordiae),
amely nek ma gyar nyel ven
meg je le nő tel jes vál to za tá val
most elő ször ta lál koz hat nak
majd az ér dek lő dők. A hoz zá
írt tör té nel mi kí sé rő ta nul -
mány és a leg fon to sabb sze -
mé lyek re vo nat ko zó élet raj zi
ada tok se gít sé gé vel sok új
szem pont is mer he tő meg az
evan gé li kus hit tar tal má nak
bel ső össze füg gé se i ről.

A bio e ti ká ban az élet ele jé -
re és vé gé re vo nat ko zó kér dé -
sek kel fog lal ko zik OroszGá-
borViktor do cens, fi gye lem -
mel kí sér ve a tech ni kai fej lő -

dés nek és a tu do má nyos ered -
mé nyek nek kö szön he tő leg -
újabb vál to zá so kat is. Eb ben a
teo ló gia nél kü löz he tet len „be -
szél ge tő tár sa” az or vo si eti ká -
nak, mert az em ber ről a szak -
ága za ti ter hek nél kü li, meg bíz -
ha tó ké pet tud al kot ni.

A ha zai fel ső ok ta tá si kí ná -
lat ban el ső ként az EHE-n je -
lent meg az öko teo ló gia mint
vá laszt ha tó tan tárgy. A ke -
resz té nyek öko ló gi ai fe le lős sé -
ge az óta is a tan szé ken fo lyó
szo ci ál eti kai, köz teo ló gi ai
mun ka egyik ál lan dó ele me,
mely több, egye te münk ha tá -
ra it át lé pő in téz mé nyi kap -
cso lat for má já ban is tes tet ölt -
he tett az el múlt év ti zed so rán.

g Dr. Bé res Ta más
tanszékvezető

(rendszeresteológiaitanszék)

A kö zel múlt ban részt vet tem
egy gyü le ke ze ti ün ne pen, ame -
lyen a meg újult temp lo mért és
or go ná ért ad tak há lát. A kö -
szön té sek kö zött fel fi gyel tem
egy re, amely egyéb ként di csé -
re te sen rö vid volt. A meg szó la -
ló mon da ni va ló já ba ágyaz va
meg em lí tett egy ma dár ta ni ku -
ta tást, amely nek ke re té ben egy
fé szek alj hoz tar to zó fü le mü le -
fi ó kák egyik fe lét ki emel ték a fé -
szek ből né hány hét re. Eköz -
ben min den föl di jó val el lát ták
és gon do san táp lál ták, majd
vissza he lyez ték őket ere de ti
kör nye ze tük be.

A ta pasz ta lat meg döb ben -
tő volt: a kü lön ne velt fi ó kák
élet kép te le nnek mu tat koz tak.
Ki de rült ugyan is, hogy a fé -
szek től tá vol töl tött idő volt az,
ami kor a ma dár szü lők éne kel -
ni ta ní tot ták ki csi nye i ket. És
eb ből ki ma rad va nem tud tak
kom mu ni kál ni faj tár sa ik kal,

a pár zá si idő ben – ud var lá si
ének híján – nem tud tak tár -
sat ta lál ni.

Szép és so kat mon dó tör té net
ez ar ról, mennyi re fon tos és
élet be vá gó, aho gyan a ge ne rá -
ci ók át ad ják egy más nak a kom -
mu ni ká ció alap ja it, eb ben az
eset ben az ének lés tu do má -
nyát, amely re – az egyik leg -
szeb ben da lo ló ma dár ról lé -
vén szó – mi is gyak ran rá cso -
dál ko zunk. 

Mi, em be rek azon ban jobb
hely zet ben va gyunk. Hi szen
biz tos, hogy a ma ga ide jé ben,
gyer mek kor ban könnyeb ben
ra gad nak meg a dal la mok, de
éne kel ni ta nul ni so ha sem ké ső. 
Eb ben a szel lem ben éne ke -
lünk, ze né lünk a hit tu do má nyi
egye te men is min den ki vel, akár
sok ze nei ta pasz ta lat tal ér ke zett,
több hang sze ren ta nult, akár
bá tor ta lan ezen a te rü le ten.
Eb ben a szel lem ben szó lal tak

meg kó rus mű vek a teo ló gia
ko ráb bi épü le té nek fa lán el he -
lye zett em lék táb la ava tá sán a
Nem ze ti Vág ta dísz le te i vel a
hát tér ben, és eb ben a szel lem -
ben kép vi sel tük egy há zun kat a
re for má ció hó nap já nak nyi tó is -
ten tisz te le tén a fris sen meg -
újí tott Kál vin té ri temp lom -
ban. De eb ben a szel lem ben ta -
nít juk és hasz nál juk éne kes -
köny vünk éne ke it is az órá kon
és az egye te mi élet ben. Ezért
mu zsi ká lunk hang sze re ken, or -
go nán, har so nán, fu ru lyán vagy
akár ütő hang sze re ken. 

És köz ben ne fe led jük a 148.
zsol tár kü lön le ges ívét, amely -
ben az Is tent di csé rő égi ének
sze re pel el ső he lyen, eb ből fa kad
a te rem tett vi lág ze né je, a ma -
da rak éne ke és vé gül a „hozzá
közel álló” nép ma gasz ta lá sa.

g Dr. Fin ta Ger gely 
tanszékvezető

(egyházzeneitanszék) Az em ber sze re ti a biz tos, di rekt
meg ol dá so kat. Sze ret hin ni a
va rázs igék ben. A gya kor la ti teo -
ló gus kép zés azon ban nem a
va rázs igék ről szól. In kább ar ra
éb reszt rá, hogy mennyi re
össze tett az em ber – és min den
pél dány kü lön bö ző! –, és
mennyi re sok ré tű az egy há zi
szol gá lat. Az a hall ga tó pe dig,
aki ből jó lel kész lesz, mil lió ha -
tás ból, meg ta nult tar ta lom ból,
be gya ko rolt és el le sett fo gás ból
sa já tít ja el a szük sé ges tu dást és
kész sé get. 

Eb ből a bo nyo lult szö vet ből
né hány szá lat föl le het is mer -
ni és be le het azo no sí ta ni: ez
itt Baumgartner ke ser ve sen
meg ta nult, vas tag köny ve; ez
a ho mi le ti ka gya kor la ton vil -
lám ként el ta lált szó, amely
ak kor nem is esett jól, de be -

lém ége tett va la mi fon to sat; ez
a gye rek ko ri lel ké szem sza va -
já rá sa és lel kü le te; ez egy szél -
ró zsás él mény… A tu da to sít -
ha tó szá lak azon ban tör pe ki -
sebb ség ben van nak. Ami ha -
tás egy lel kész vagy hit ok ta tó
hi va tás be li sze mé lyi sé gét for -
mál ja, an nak nagy ré sze nem
tu da to sul, „csak” el rak tá ro -
zó dik, ki tö röl he tet len jeggyé
vá lik. A ta nul tak ból, az él mé -
nyek ből, az ér zel mi és lel ki
érin tett ség ből, em be ri ta lál ko -
zá sok ból min den ki ma ga
gyúr ja össze a sa ját ke zé vel azt
a hi va tás be li sze mé lyi sé get,
aki vé vá lik. 

Ezért nagy a fe le lős sé gük a
hall ga tók nak és min den ki nek,
aki egy for má ló dó teo ló gus -
hall ga tó val kap cso lat ba ke rül.
Át le het ru ház ni a ke se rű gya -

nak vás lel kü le tét is. Az igény -
te len sé get is. A fe le lős ség át to -
lo ga tá sát is. És ter mé sze te sen a
hi va tás sze re te tet, az em pá ti át,
a csi szolt tu dást, a szé les kö rű
ér dek lő dést is. 

Ki jó za ní tó és vi gasz ta ló tény,
hogy kor lá to zot tak a le he tő sé -
ge ink is. Nincs bir to kunk ban a
va rázs szó. Nem eb ből vagy ab -
ból a ho mi le ti ka könyv ből fog
va la ki meg ta nul ni jól pré di kál -
ni, és nem a misszio ló gia va -
rázs igé je nyit ja majd az aj tót.
Ab ban re mény ked he tünk, hogy
ér té kes szá la in kat be le szö vi az
Úr is ten a jö vő nem ze dék lel ké -
sze i be és hit ta ná ra i ba, az el ron -
tott szá la kat pe dig más ha tá sok
ki szű rik és el len sú lyoz zák. 

g Sza bó né Mát rai 
Ma ri an na,

agyakorlatiintézetvezetője

Egységesajándékésfeladat

Célirányosszolgálatazújszövetségitanszéken

Ön ma ga szá má ra, mert túl sá -
go san gyak ran nem jut dű lő re
ön ma gá val, és to váb bi út já ra
néz ve is több mint bi zony ta lan.
Má sok szá má ra, mert gya kor -
ta oly ne héz a má sik gon do lat -
me ne tét és ér zé se it meg ér te ni
és más sá gát el vi sel ni. Is ten szá -
má ra, mert új ra és új ra ir gal má -
ért ese dez nek, és az em ber is -
mét lő dő en az út mu ta tá sá ra
utalt. Ma nap ság épp úgy, mint
a bib li ai idők ben. 

A je len le gi nem zet kö zi teo ló -
gi ai disz kusszi ó ban mind in -
ten zí veb bé vá lik az em ber kép -
re vo nat ko zó kér dés. Az ószö -

vet sé gi tan szék mun ka tár sai is
eh hez a disz kusszi ó hoz já rul nak
hoz zá, ki-ki a ma ga mód ján. Mit
mon da nak az imád sá gok az
em ber Is ten irán ti vi szo nyá ról
(JuttaHausmann,VerebicsPet-
ra); ho gyan mu tat ko zik ez meg
a bib li ai el be szé lé sek ben (Var-
gaGyöngyi)? Mi vel já rul hoz zá
a bib li ai idő anya gi kul tú rá já nak
is me re te, hogy az em be rek élet -
prob lé má it, ame lyek re Is ten től
vár nak vá laszt, job ban meg ért -
sük? Ho gyan és mi ből él tek két-
há rom ezer év vel ez előtt (Kősze-
ghyMiklós)?Mi lyen sze re pet ját -
szik az erő szak a prob lé mák

ke let ke zé sé nél, il let ve a meg ol -
dá suk ban? Teo ló gi a i lag el fo -
gad ha tó az erő szak? Mi al kot ja
iden ti tá sun kat? Mi ként je le nik
ez meg a fér fi és a nő tár sa dal -
mi sze re pe i ben – az Ószövetség-
ben és ma? Mind ezen kér dé sek
nyom do ka in ha lad, és hív má -
so kat is er re az iz gal mas, ma gá -
val ra ga dó út ra az ószö vet sé gi
tan szék mun ka cso port ja (Jut ta
Ha us mann, Kő sze ghy Mik lós,
MóriczNikolett, Var ga Gyön gyi
és Ve re bics Pet ra). 

g Dr. Jut ta Ha us mann 
tanszékvezető

(ószövetségitanszék)

Agyakorlatiteológiaiképzéshatásai

Hitünkbefelééskifelévezetőútjain

Afülemüleésazsoltár

Halállisták?Nem,azÉletKönyve!
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–Miterelttégedapszichológiafelé,
mialapjánválasztottadeztahiva-
tást?

– A csa lá dom ban nagy ha gyo má -
nya van a se gí tő szak mák gya kor lá sá -
nak. Pszi cho ló gu sok, gyógy pe da gó -
gu sok, ta ná rok, hit ta ná rok, szo ci á lis
mun ká sok sor jáz nak a szá mom ra
fon tos sze mé lyek kö zött. Ez ki csi
gye rek ko rom tól meg ha tá roz ta a kö -
rü löt tem ural ko dó gon dol ko dás mó -
dot az em ber ről, a vi lág ról, a ne héz -
sé gek ről… eb ben nőt tem fel. 

Ugyan ak kor szá mos más te rü let
kö zül, amelyek hez szin tén von zód -
tam, azért vá lasz tot tam épp a pszi -
cho ló gi át, mert vég ső so ron min dig
oda lyu ka dok ki, hogy en gem az ér -
de kel: a je len ség ben ho gyan van je len,
mit él át az egyén? Vi lág éle tem ben kí -
ván csi vol tam má sok ra. Sze ret tem
meg hall gat ni, kér dez ni, meg fi gyel ni. 

Az is kez det től vi lá gos volt, hogy
a pszi cho ló gia sza kon a kli ni kai irány
vonz. A konk rét em ber, az el aka dá -

sai, a lel ki be teg sé gei, a szen ve dé se. 
A leg job ban a gye re kek fej lő dé se,
ér le lő dé se fo gott meg. Má ig le nyű göz
a gon dol ko dá suk, a lel ki rez dü lé se ik,
fi nom „an ten ná ik” meg fi gye lé se, és
na gyon ins pi rál, ha azon gon dol -
kod ha tok, mi ként tu dom az el akadt
fej lő dést to vább se gí te ni, egy trau ma
meg ter he lő ha tá sa it ol da ni vagy akár
meg fej te ni, hogy egy-egy komp lex tü -
net mö gött mi lyen ne héz sé gek
összes sé ge hú zó dik. 

A leg szebb az egész ben az – és ezt
min den jól mű kö dő te rá pi á ban át -
élem –, hogy a gyó gyu lás min dig kap -
cso lat ban tör té nik. Ilyen kap cso la to -
kon dol goz ni ha tal mas meg tisz tel te -
tés és sze mé lyes fej lő dé si le he tő ség is
egy ben.

– Katolikushittanárisvagy.Ho-
gyanéledmegakapcsolódást,kapcso-
lódásokat teológia és pszichológia
között?Mitjelentezszámodra?

– Már a pszi cho ló gia szak ra ké -
szül ve meg él tem, hogy sok em ber ben

za vart kelt, ha a pszi cho ló gia és a hit
szem pont ja it egy más mel lé kell he -
lyez nie. So kan úgy él ték meg kö rü löt -
tem is, hogy a ket tő nem össze egyez -
tet he tő, sőt hogy a pszi cho ló gia az
em ber hi tét ve szé lyez te tő „erő”. Bár
sok ta pasz ta la tom volt ar ról, hogy ez
nem így van, na gyon fon tos nak érez -
tem, hogy mind két te rü let nek, te hát
a val lás nak és a pszi cho ló gi á nak is ér -
tő jé vé, hi te les „szak ér tő jé vé” vál jak,
s ne csak in tu i tív, ha nem tu do má nyos
mély sé gű vá la sza im is le gye nek.

Mos tan ra egy re töb bet fog lal ko -
zom az zal is, hogy mi kép pen le het a
pszi cho ló gia, kö ze lebb ről a fej lő dés -
lé lek tan ered mé nye it hasz nos sá,
hasz nál ha tó vá ten ni a hit re ne ve lés -
ben, a val lás pe da gó gi á ban. Azt ta -
pasz ta lom, hogy ér tő ke zek ben a
pszi cho ló gia az Is ten hez va ló em be -
ri kö ze le dés nek, az el aka dá sok fel ol -
dá sá nak egyik fon tos esz kö zé vé vál -
hat. Meg győ ző dé sem, hogy ezt is tő -
le kap tuk. 

– Hogy érzed magad nálunk, az
EHE-n?Mittapasztaltálújtanárként,
milyen katolikusként evangélikus
egyetemenoktatni?

– Nagy meg tisz tel te tés volt szá -
mom ra SzabóLajos rek tor úr meg hí -
vá sa. Óri á si nyi tott sá got és bi zal mat
ta pasz tal tam meg ál ta la – és ez a ta -
pasz ta lat az tán a „ke rí té sen be lül”
csak el mé lyült. Úgy ér zem, éb ren
tart ja a fi gyel me met a kö zös re és a lé -
nye ges re az a fe le lős ség, hogy ka to -
li kus ként va gyok je len. Refle xi ó ra
kész tet, és egy ben na gyon so kat is ad.
Sze mé lye sen na gyon gaz da gí tó egy
má sik fe le ke zet ér té ke it, bel ső éle tét
vagy akár küz del me it is meg ta pasz -
tal ni. Na gyon igyek szem úgy je len
len ni, hogy a kin csek meg osz tá sa
köl csö nös le hes sen.

g Göm bös Ta más

Van egy vágy, amely új ra és új ra ha tal -
má ba ke rít. Be szél getsz a gyü le ke ze ti ta -
gok kal, pré di ká ci ó ra vagy ép pen hit tan -
órá ra ké szülsz, és es te, el al vás előtt még
annyi erőd van, hogy meg fo gal mazd
ma gad nak: „Mennyi re jó len ne pon to -
san utá na néz ni a mai kér dés nek…”
Más nap a pol gár mes ter rel, az egye tem
rek to rá val és a bank fő igaz ga tó já val tár -
gyalsz. Es te ifin ne ked sze ge zik a kér -
dést: „Le het-e a 21. szá zad ban még ke -
resz tyén ség ről be szél ni? Be fo lyá sol -
hat ja-e egy ál ta lán a hi tünk ezt a kö rü -
löt tünk ka var gó vi lá got? Le het ak tu á -
lis egy két ezer éves evan gé li um?” 

Ha nem éred be ezek ben a hely ze -
tek ben a sab lo nos vá la szok kal, és nap -
ja ink plu ra lis ta tár sa dal má ban dia ló gus -
ra nyi tott, ér ték köz ve tí tő ke resz tyén -
ként akarsz él ni, nincs más hát ra, mint
en ged ni an nak a vágy nak, amely a
meg ér tés, a vá la szok fel ku ta tá sá nak út -
já ra ve zet.

Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye -
tem Dok to ri Is ko lá ja eh hez az út hoz kí -
nál há rom éves ke re tet, amely le he tő -
sé get ad a sa ját té mád ban va ló el mé lyü -
lés mel lett más szak te rü le tek be va ló be -
te kin tés re is. Fél éven te vál to zó té má -
jú sze mi ná ri u mo kon gyü möl csö ző
esz me cse rék re ke rül sor, és a ku ta tás
mel lett meg ta pasz tal ha tod a kö zös ség
ere jét is. 

Az EHE ok ta tói szám ta lan ér de kes
té má ban vál lal ják a dok to rand uszok
irá nyí tá sát. Íme, né hány a le het sé ges té -
mák kö zül: tár sa da lom tu do má nyok
az Újszövetség ku ta tá sá ban; iden ti tás -
kér dé sek az Ószövetségben; a meg iga -
zu lás teo ló gi ai te ma ti ká já nak erő pró -
bái glo bá lis eti kai kér dé sek ben; az
evan gé li kus spi ri tu a li tás a ke resz tény
ne ve lés és ok ta tás össze füg gé sé ben;
kom mu ni ká ció a Bib li á ban és az egy -
ház ban; a „köz teo ló gia” ere dői a 20. szá -
za di teo ló gia tör té net ben; az öku me ni -
kus moz ga lom a 19–20. szá zad ban. 

Kez dő ku ta tó ként az EHE dok to ran -
du sza nem ma gá nyos tu dós. Be kap cso -
lód hat a nem zet kö zi esz me cse ré be, és
ez zel hoz zá já rul az egy ház teo ló gi ai
mun ká já hoz, an nak mi nő sé gé hez és
élet sze rű sé gé hez. A Dok to rand uszok
Or szá gos Szö vet sé ge fél éven te meg -
szer ve zi a hit tu do má nyi osz tály kon fe -
ren ci á ját, ahol be le het mu tat ni az
egyé ni té má kat a ma gyar nyelv te rü let
dok to ran du sza i nak és egye te mi ok ta -
tók nak is. 

A ne u en dett el sa ui Au gus ta na Egye -
tem mel, a ma in zi Jo han nes Gu ten berg
Egye tem mel, a Lu the rá nus Vi lág szö vet -
ség gel, va la mint az Eöt vös Lo ránd Tu -
do mány egye tem mel fenn tar tott élő
kap cso la tok egy aránt se gí te nek a mi -
nő sé gi ku ta tói mun ka el mé lyí té sé ben.
A sze mi ná ri u mok, a kon fe ren cia lá to -
ga tás, a ku ta tás és a pub li ká lás mel lett
a ta va lyi tan évet isz tam bu li és main zi
ta nul má nyi ki rán du lás is tar kí tot ta.

Az in du lás előt ti kér dé sek re a dok -
to ri is ko la friss hon lap ján ta lál hatsz vá -
la szo kat (http://teol.lutheran.hu/in-
dex.php/hu/di), de az ok ta tók és a
dok to rand uszok e-mail ben vagy akár
sze mé lye sen is szí ve sen se gí te nek.

g Ka lit Esz ter
doktorandusz

Gyógy pe da gó gi ai vo nat ko zás ban a
tár sa dal mi in teg rá ció fo gal ma az a
fo lya mat, amely a fo gya té kos em be -
rek tár sa dal mi ki re kesz tő dé se el len
igyek szik hat ni. A mo dern kor alap -
ve tő em be ri jo gi do ku men tu mai
sze rint ezt a ki re kesz tő dést a le he -
tő sé gek hez mér ten mi nél in kább
meg kell szün tet ni, a mo dern tár sa -
da lom nak be fo ga dó nak és el fo ga dó -
nak kell len nie. Hogy ez a cél mi nél
in kább meg va ló sul has son, olyan
at ti tű dö ket, hoz zá ál lást kell erő sí -
te ni el ső sor ban az ok ta tás-ne ve lés
fo lya ma tá ban, ame lyek ezen szem -
lé le tet támogatják.

Gyógy pe da gó gus ként és le en dő
hit tan ta nár ként úgy gon do lom, azok
az em be rek, akik szo ci a li zá ci ó juk
so rán egy új, más di men zi ó val, a ke -
resz tény val lás ál tal köz ve tí tett ér té -
kek di men zi ó já val is ta lál koz nak,
kö ze lebb tud nak ke rül ni em ber tár -
sa ik hoz. Az el fo ga dás ra és be fo ga dás -
ra buz dí tó fe le ba rá ti sze re tet olyan
uta kat nyit hat, ame lye ken ke resz tül

sok kal ha ma rabb és ta lán sok kal na -
gyobb meg győ ző dés sel jut hat el az
em ber a nyi tott ság ra a má sik em ber
fe lé, le gyen szó fo gya té kos ság ról
vagy más kü lönb sé gek ről.

Az evan gé li kus val lás szá má ra az
em ber kü lön le ges te remt mény.
Nem az egyé ni kü lönb sé gek ke rül -
nek a kö zép pont ba, mert az Is ten -
től te rem tett ség cso dá ja egyen lő vé
tesz, a kü lönb sé gek kö zös sé ge ala -
kul ki. Vagy is a kö zös sé gek ki emel -
ke dő sze re pe és a jé zu si cse le ke de -
tek – a ko ra be li tár sa da lom pe re -
mén lé vők höz va ló oda for du lás – je -
len tő sé ge a val lá sos ne ve lés so rán
még in kább meg erő sít he ti az el fo -
ga dó, po zi tív at ti tű döt.

Azt gon do lom, a ke resz tény ne ve -
lés olyan ér té kek köz ve tí té sé re ké pes,
ame lyek ér ték ál lók, a foly ton vál to -
zó, egy re in kább glo ba li zált vi lág ban
is ál lan dó tám pon tot nyúj ta nak a he -
lyes, em ber hez mél tó at ti tű dök és vi -
sel ke dés ki ala kí tá sá ban.

g Czom bos Do rottya

–Milyenlehetőségeivannakmaegy
hitoktatónak?

– A 2011-es köz ne ve lé si tör vény
vál to zá sai mi att több hit ta nár ra van
szük ség, mint a ko ráb bi évek ben. Az
ál la mi ál ta lá nos is ko lák ban be ve -
zet ték a kö te le ző en vá laszt ha tó hit-
és er kölcs tan órát, amely az is ko lai
óra rend be ke rült be, ezért ma ga sabb

lett az óra szám is. A lel kész nek
ezért szük sé ge van olyan mun ka tár -
sak ra, akik akár fő-, akár fél ál lás ban,
akár óra adó ként se gí tik a mun ká ját.

– Hogyanválhatvalakihitoktatóvá?
– Az idei tan év től kez dő dő en ta ná -

ri dip lo má val már két vagy há rom fél -
éves mes ter kép zés ben is sze rez he tő
hit ta ná ri dip lo ma. Hit éle ti alap kép -

zett ség hi á nyá ban ezt meg kell előz -
nie egy két fél éves rész is me re ti kép -
zés nek. A tel jes kép zé si idő így két
plusz két fél év – ta ní tók ese té ben két
plusz há rom fél év – a ko ráb bi két
plusz öt fél év hez ké pest. 

Ta ná ri dip lo ma nél kül a hat fél éves
ka te ké ta-alap kép zés vé gez he tő el,
ez után pe dig egy négy fél éves hit ta -
nár kép zés tel je sít he tő. Szep tem ber -
től el in dí tot tuk az osz tat lan hit ta nár -
kép zést is. A hit ta nár sza kot az Eöt -
vös Lo ránd Tu do mány egye te men
zaj ló ta nár kép zés ti zen öt sza ká nak
egyi ké vel le het pá ro sí ta ni, a kép zé si
idő tíz vagy ti zen egy fél év.

– Milyenformábanszerveződnek
ezekaképzések?

– A hit ta nár sza ko kat nap pa li kép -
zé si for má ban in dít juk, de mes ter -
kép zé sen az órá kat töm bö sít jük, így
mun ka mel lett is vé gez he tő. Ka te ké -
ta sza kot nap pa li és le ve le ző ta go za -
ton is in dí tunk.

–Miakülönbségakatekétaésa
hittanárivégzettségközött?

– A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház 2014-ben el fo ga dott zsi na ti 
tör vé nye alap ján a hit ta nár és a lel -
kész min den in téz mény tí pus ban vé -
gez het hit ok ta tást, érett sé giz tet het is;
a ka te ké ta el len ben ál ta lá nos is ko lá -
ban, óvo dá ban és gyü le ke zet ben ta -
nít hat hit tant.

– Számodramitjelentahitoktatás?
– Szep tem ber ben az egyik hit -

tan cso por tom ban fo gal maz ták meg
a di á kok, hogy re mé lik, idén is olyan
jó kat be szél ge tünk és vi tat ko zunk,
mint ta valy. Azt hi szem, szá mom ra
ez a leg fon to sabb: a kö zös úton já rás.
En nek min den na pos fel ada ta nem
könnyű, de jó lát ni azt, aho gyan a di -
á kok év ről év re, órá ról órá ra vál toz -
nak, s hogy né hány év után ho gyan
em lé kez nek vissza a jó be szél ge té sek -
re és vi ták ra. 

g Bő sze Ve ro ni ka

„Agyógyulásmindigkapcsolatbantörténik”
BeszélgetésCsáky-PallaviciniZsófiával

b Gyer mek és if jú sá gi kli ni kai szak pszi cho ló gus, hit ta nár, if jú sá gi lel -
ki gon do zó, csa lád te ra pe u ta, csa lád anya. Csáky-PallaviciniZsófia 2014
feb ru ár ja óta ok tat pszi cho ló gi át az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye -
te men. A sok ol da lú és nyi tott ta nár nőt most mo ti vá ci ói mel lett ar ról
is kér dez tük, ennyi idő után ho gyan ér zi ma gát kö rünk ben.

Akutatásútján

Gyógypedagógiaésteológia
–gyakorlatimegközelítésben

Mitjelentmaahitoktatás?
Interjúdr.Kodácsy-SimonEszterrel

b A hit ok ta tás az új köz ne ve lé si tör vény mi att egy re fon to sabb sze re -
pet tölt be az egy há zi és vi lá gi is ko lák éle té ben. Az Evan gé li kus Hit -
tu do má nyi Egye te men ka te ké ta-lel ki pász to ri mun ka társ és hit ta nár
szak ra is vár ják az ér dek lő dő ket. Dr.Kodácsy-SimonEszter egye te mi
ad junk tust kér dez tük ar ról, hogy ezek a kép zé sek ki nek ajánl ha tók,
és az ilyen dip lo má val ren del ke ző szak em be rek mi lyen po zí ci ót
tölt het nek be az egy ház ban. 

Könyv tá runk ál lo má nya kö zel 62 ezer
kö tet, mely az év so rán fo lya ma to san
bő vül ak tu á lis ma gyar és ide gen nyel -
vű, fő ként teo ló gi ai iro da lom mal.

Az idén nyá ron az in téz mény ben
pá lyá za ti for rás ból finanszírozott ener -
ge ti kai fej lesz tés ke re té ben sor ke rült
a könyv tár fel újí tá sá ra is: a fes té sen kí -
vül az ab la kok cse ré je és a vi lá gí tás kor -
sze rű sí té se is meg tör tént.

Az új tan év in for ma ti kai fej lesz té se -
ket is ho zott. Szep tem ber óta már a
könyv tár ban is el ér he tő a wi fi, il let ve
az egye tem összes szá mí tó gé pé ről

biz to sí tott a hoz zá fé rés az Aka dé mi ai
Ki adó fo lyó irat- és szó táradat bá zi sá -
hoz, va la mint a Camb ridge-i Egye tem
fo lyó irat-adat bá zi sá nak fő ként böl -
csé szet- és tár sa da lom tu do mánnyal
fog lal ko zó ré szé hez.

A könyv tár 2011 óta szken ner rel se -
gí ti a va kok és gyen gén lá tók mun ká -
ját. A lap ol va sót az érin tet tek a lá tás -
sé rül tek szá má ra ké szült spe ci á lis
prog ram mal el lá tott szá mí tó gép pel
tud ják hasz nál ni.

Eb ben az év ben to váb bi szer ző dés -
kö té sek re, va la mint e-boo kok vá sár lá -

sá ra is sor ke rül; pél dá ul a JSTOR val -
lás sal és fi lo zó fi á val fog lal ko zó adat bá -
zis cso mag já nak, va la mint az Ame ri kai
Teo ló gi ai Könyv tá rak Egye sü le te val -
lás tu do má nyi adat bá zi sá nak (AT LA-
Se ri als) be szer zé sé re. A fen ti adat bá zi -
so kon és e-book-cso ma go kon ke resz -
tül el ér he tő a kur rens teo ló gi ai iro da -
lom, mely nek se gít sé gé vel az in téz mény
hall ga tói és ok ta tói könnyen fi gye -
lem mel kí sér he tik az ak tu á lis té má kat,
leg újabb cik ke ket, ta nul má nyo kat, és
eze ket hasz no sít hat ják az egye te men
fo lyó ok ta tó- és ku ta tó mun ká ban.

g Mé szá ros Kor né lia 
könyvtáros

Könyvtáriújdonságok
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–Inkábbafinngospelvagyazameri-
kaidicsőítőstílustképviselitek?

BE NI: Sze ret nénk mi nél több buz dí -
tó, lel kes, vi dám dalt ját sza ni, és er re
a Pek ka Si mo jo ki-da lok bi zo nyul tak a
leg al kal ma sabb nak, mert egy sze rű ek
és fül be má szó ak. De ez nem ki zá ró la -
gos, ha meg hal lunk egy szá mot, ami

tet szik, de nem finn, at tól még be -
vesszük a re per to ár ba.

– Koncertnekvagyszolgálatnakte-
kintitekafellépéseket?

BEN CE: Ter mé sze te sen szol gá lat -
nak, de egy gaz da gabb ze nei él -
ménnyel. Tö rek szünk a kö zös ének lés -
re, de nem hagy juk ki a szó ló kat sem.
Egy kla ri nét szó ló adott eset ben na -
gyobb szol gá lat, töb bet ad, mint a ki -
üre se dett sza vak. 

RO LI: A kör nye zet től is függ. Ha
épp va sár nap a temp lom ban vagy itt
a teo ló gi án ját szunk, ak kor szol gá lat -
ként fog juk fel, de a Szél ró zsán két al -
kal munk is volt fel lép ni, amely ből az
egyik in kább kon cert volt, a má sik
pe dig is ten tisz te le ten va ló szol gá lat.
Mind eb ben az a leg jobb, hogy mind -
két al kal mon tud tunk kö zö sen éne -
kel ni.

BE NI: Mer jük azt mon da ni, hogy
kon cer tet adunk! Nem kell et től a
szó tól fél ni, nincs ben ne sem mi lyen
mö göt tes tar ta lom, hogy sztá rok aka -
runk len ni. A kon cert ben ben ne van
az a ze nei él mény, amit mi kép vi se lünk.

– Keresztényeknek vagy világiak-
nakszóltok?

SZA BI: Nem az a cé lunk, hogy „ti,
nem ke resz té nyek, tér je tek meg”, in kább
egy faj ta in di rekt misszi ót foly ta tunk. Ha
egy kis kö zös ség már össze állt, jól ér -
zik ma gu kat, és a kí vül ál lók ezt lát ják,
ak kor ők is csat la koz ni fog nak.

BEN CE: Elég fül be má szó ak ezek a
dal la mok, ezért akik ko ráb ban so sem
hal lot tak ke resz tény ze nét, de el jön nek
egy gyü le ke ze ti nap ra, könnyen meg -
jegy zik, és ké sőbb ők is szí ve sen hall -
gat ják.

RO LI: Vi lá gi ba rá tok tól ka punk olyan
vissza jel zé se ket, hogy bár elő ször fur -
csa volt szá muk ra a ke resz tény szö veg,
de jó ked vük lett tő le, és él vez ték ezt az
„öröm ze nét”.

DÉ LIA: Nem el csé pelt, oly kor már
száj ba rá gós nak tű nő szö ve ge ket éne -
ke lünk. Ott van pél dá ul a „Lá ba im a
föl det itt be mé rik…” kez de tű dal, ami -

ről nem fel tét lenül de rül ki el ső hal lás -
ra, hogy ke resz tény ének. Sze rin tem ez
sok kal von zóbb a mai fi a ta lok nak.

– Éreztekméglámpalázatafellépé-
sekelőtt,vagymárrutinbólzenéltek?

SZA BI: Van egy el vá rá sunk sa ját ma -
gunk kal szem ben, hogy na gyon jól
játsszunk, és a ma xi mu mot ad juk. Ez
sok szor nem si ke rül, és olyan kor meg -
ha rag szunk ma gunk ra, hogy nem pró -
bál tunk ele get. Ha a pró bán száz öt ven
szá za lé kot nyúj tunk, ak kor a kon cer -
ten ab ból lesz nyolc van szá za lék. Be -
gya ko rol hat juk, hogy egyes hely ze tek -
ben ho gyan fo gunk vi sel ked ni, de a
szín pa don biz tos, hogy egész más hogy
fog el sül ni.

MI SI: Az ilyes min se gí te nek az olyan
pil la na tok, mint ami kor a Szél ró zsán
kon cert köz ben el sza kad Ro li gi tár já -
nak a húr ja, és van öt per cünk rög tö -
nöz ni. Utá na már sok kal könnyebb a
lám pa lá zat ke zel ni! 

BE NI: Az idő mú lá sá val meg le het
sze rez ni egy faj ta szín pa di ru tint. Az iz -
ga lom nem el ke rül he tő, ugyan ak kor
egy idő után kí vül ről már nem lát szik
meg raj tunk. 

RO LI: Úgy ér zem, most már kez dünk
fel sza ba dul ni, az éne ke sek is egy re
sza ba dab ban mer nek mo zog ni…

DÉ LIA: Az el ső kon cer te ken még na -
gyon lám pa lá za sak vol tunk. Nem tud -
tuk fel dol goz ni, hogy fi a ta lok nak ének -
lünk, ugyan ak kor a szö ve gek Is ten ről
szól nak. Ho gyan le he tünk egy szer re la -
zák és még is ko mo lyak?

BE NI: Sze rin tem la zák va gyunk!
–Igazalegenda,hogya Kö zel név

a Ko zel ről jutotteszetekbe?
BE NI: Egy jó lu the ri szo kás sze rint

együtt sö röz tünk, és a sö rök ne ve it pró -
bál tuk úgy át ala kí ta ni, hogy egy kre a -
tív szó ke re ked jen ki be lő lük. Saj nos a
„Bör sö di” nem hang zott olyan jól, de
a „Ko zel ről” egy ből eszünk be ju tott az,
hogy „Kö zel”…

RO LI: Eb ben az is köz re ját szott,
hogy gyor san kel lett ne vet vá lasz ta -
nunk. Elő ször még nem vol tunk biz -
to sak ben ne, hogy a Közel jó lesz, de
ahogy egy re töb bet mon do gat tuk,
még is meg tet szett. Az óta lett szlo ge -
nünk is: „Kö zel a ze né hez, kö zel
hoz zád, kö zel Is ten hez.” A Fa ce -
book-ol da lun kon pe dig épp teg nap
ér tük el a négy szá za dik láj kot!

g Ko vács Bar ba ra

Há zi nyúl ra nem lö vünk? Elő ször
min den ki ezt gon dol ja! Elsőbenne-
kemiseztmondták,deelgondolkod-
tamrajta,hogyakkorhogyanlétez-
hetneklelkészházaspárok.Vajonezt
az„alapszabályt”nekikismondták
teológuskorukban? Alig ha! Hi szen ők
is itt, az egye te men ta lál tak egy -
más ra… Há zi nyúl ra nem lö vünk?!
De hogy nem! 

Nekinemkellmagyaráznom,mit
jelentazelhívásom,éshogymilyenál-
dozatokkaljáraszolgálat. Nem kell
at tól fél nem, hogy ha tá vo li fa lu ba ke -
rü lök lel kész nek, nem tud ve lem
tar ta ni. Ottleszünkegymásnak,nem-
csakakeresztényéletvitelünk,hanem
a szolgálatunk, a gyülekezetünk,
templomunk(OpelCorsánk),magya-
rulmindenünkközöslesz. Meg iga zít -
hat juk egy más Mó zes-táb lá ját a sek -

res tyé ben, mert mind ket ten tud juk,
hogy kell an nak he lye sen áll nia. Igen!
És együttmindig olyan jót tudunk
imádkozni! Ar ról nem is be szél ve,
mennyi re sze ret ném, hogy a pá rom
áld jon meg a lel késszé szen te lé se men!
Ezenmárénissokatgondolkodtam,
olyannyira,hogykiisválasztottam
hozzáazigét! Hú, el mon dod? Hát…
nem,mertmeglepetés!

Vi szont le het, hogy a pa ró ki ánk fa -
la üveg ből lesz, és még es tén ként is
a gyü le ke zet éle te lesz a fő té mánk…
Nem ve zet ez ki égés hez? Nem,mert
aszabadnapunkonkikötjükacsen-
gőt. Vagy el me gyünk ki rán dul ni.
Vagy mindkettőt egyszerre. Vagy
„csak” bí zunk Is ten ben. Azámentén
akaromavégéremondani! Jó. Ámen.

g Ko vács Bar ba ra
és Hajduch-SzmolaPatrik

„A kez de ti szo ron gást na gyon ha -
mar fel vál tot ta a kö zös ség be va ló
be ta go zó dás. Mos tan ra ér zem úgy,
hogy itt hon va gyok, mind lel ki,
mind tes ti ér te lem ben.”

GyóniMartin

„Na gyon jó kö zös ség re ta lál tam
mind a kol lé gi um ban, mind az egye -
te men. Sok ban meg könnyí ti a dol -
gun kat, hogy a két épü let köz vet le -
nül egy más mel lett van. A reg ge li és
es ti áhí ta tok ke ret be fog lal ják és
tel jes sé te szik a na pot.”

KutschiRenáta

„Bár me lyik fel sőbb éves hez vagy
akár a ta ná ra im hoz is for dul ha tok
a kér dé se im mel. A sok kö zös prog -
ram nak kö szön he tő en nem csak az
év fo lyam tár sa kat, ha nem a töb bi -
e ket is kö ze lebb ér zem ma gam hoz.”

MolnárKata

„Kül sős ként ne he zebb szin ten tar -
ta ni a kö zös sé gi éle tet a bent la kók -
kal, de ren ge teg jó le he tő sé get ta -
lál tam kán tor ként, és nagy meg tisz -
tel te tés szá mom ra, hogy szol gál ha -
tok az áhí ta to kon. Az Evangélikus
Hittudományi Egye tem egy na -
gyon meg hitt és csa lá di as má so dik
ott hon.”

JakabJohanna

„Itt min den ki egy től egyig a »csa -
pat« ki hagy ha tat lan ré sze.”

KutyejDániel

„A ta ná rok min den ki vel tud nak
kü lön fog lal koz ni, ez ál tal sok kal fel -
sza ba dul tab ban, könnye deb ben
megy a ta nu lás. Az órá kat és az
egye tem min den te rü le tét át hat ja
az evan gé li kus szel le mi ség. Egy
Hi he tet len Esély: ez az EHE!”

OnodyMárton

–Lelkésszészentelésedótamilyenta-
pasztalatokkalgazdagodtál?

– Fan tasz ti kus a sze ge di evan gé li -
kus gyü le ke zet ben szol gál ni, ahol ha -
tal mas sze re tet tel, ked ve sen fo gad tak.
Be le ve tet tem ma ga mat a fel ada tok ba,
és igyek szem min dent a leg jobb tu dá -
som sze rint vé gez ni. Be val lom, még
szo kat lan ér zés a „lel kész nő” meg szó -
lí tás, de ami kor hal lom, fel idé zi ben -
nem a szol gá lat aján dé kát. Nincs na -
gyobb cso da, mint Is ten ve ze té sén,
sze re te tén ke resz tül em be rek kel fog -
lal koz ni. Más hogy te kin tek mind ar -
ra, amit az egye te mi évek alatt in kább
el mé let ben, a ha tod év alatt már gya -
kor lat ban is ta pasz tal tam. Job ban

ér zem a fe le lős ség sú lyát és azt, hogy
mit je lent egy gyü le ke zet ben min dig
ké szen áll ni, „nem csak lám pást vin -
ni, ha nem ola jat is”. 

– MilyenútravalótadottazEHE,
amiamindennapiéletedben,mun-
kádbanrendszeresensegítségedrevan?

– A teo ló gi án ba rát sá gos kör nye -
zet ben sze rez het tem meg az ala po -
kat, ame lyek re most sta bi lan épít kez -
ni tu dok. Irány mu ta tást kap tam pél -
dá ul a gyü le ke zet épí tés vagy a gyer -
mek pe da gó gia te rén és ah hoz is,
hogy a teo ló gi ai iro da lom út vesz tő -
i ben bol do gul ni tud jak. Ez a kö zeg a
há rom leg fon to sabb do log gal vér te -
zett föl: elő ször is tu dás sal és tu dás -

vággyal, ami ar ra ösz tö nöz, hogy
bi zo nyos teo ló gi ai kér dé se ken to -
vább gon dol kod jak. Má sod szor: hogy
sze re tet tel és se gí tő kész ség gel for dul -
jak az em be rek fe lé. Har mad szor
pe dig hogy alá zat tal áll jak a gyü le ke -
zet elé, ha Is ten igé jét hir de tem, és
hogy a gyü le ke zet épí tés be fek te tett
mun ka ered mé nyét ne azon nal, ha -
nem tü re lem mel vár jam.

– Mireemlékszelvisszalegszíveseb-
benteológiaitanulmányaidból?Mi-
értvoltjóazEHE-rejárni?

– A leg fon to sabb, amit ki emel nék,
a kö zös ség, mert itt élet re szó ló
kap cso la tok szü let tek. Most is szá -
mít ha tok a ta ná ra im se gít sé gé re,
akik meg ala poz ták tu dá suk kal, ta -
pasz ta la tuk kal és hoz zá ál lá suk kal
mind azt, amit ma gam mal vi het tem.
Jó ér zés volt, hogy mi kor vissza lá to -
gat tam, min den ta ná rom nagy sze -
re tet tel, öröm mel és ér dek lő dés sel
fo ga dott. Nem győ zök há lát ad ni Is -
ten nek a ba rá ta i mért, akik re bár mi -
lyen le he tet len idő ben szá mít ha -
tok. Le ír ha tat lan ér zés, hogy ilyen
kö zös ség ben ta nul hat tam, vál hat -
tam fel nőt té, lel késszé. 

g Seb es tény Ju dit

b Jú li u si lel késszé szen te lé se után a sze ge di evan gé li kus gyü le ke zet ben
kezd te meg szol gá la tát SzlaukóOrsolya, az Evan gé li kus Hit tu do má -
nyi Egye tem volt teo ló gus-lel kész sza kos hall ga tó ja. Most fris sen szer -
zett él mé nyei mel lett azt is meg osz tot ta ve lünk, mi lyen ér zé sek kel gon -
dol vissza a teo ló gi án töl tött idő szak ra.

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem melléklete. Szerkesztette: KOVÁCS BARBARA és SEBESTÉNY

JUDIT. Fotók:GALAMBOS ÁDÁM, DIÓS JUDIT, SÁNTA JÓZSEF, ROSTA IZABELLA.

Közösélet,közösOpelCorsa

Elsőéveseinkmondták

Közelazenéhez,közelhozzád,
közelIstenhez
TalálkozásaKözelzenekarral

b Két éve, a fo nyód li ge ti Szél ró zsa fesz ti vál utó ta lál ko zó já ra össze állt egy
for má ció, ame lyet ak kor még Teológus ze ne kar nak hív tak. Elő ször csak
áhí ta to kon, gyü le ke ze ti na po kon ze nél tek, de az óta nép sze rű kon cer -
te ken éne kel nek együtt a kö zön ség gel. Ne vük is más lett, ma már Kö-
zel ze ne kar ként kép vi se lik a fi a ta lo kat is meg szó lí tó ke resz tény
könnyű ze nét. Az együt tes né hány tag já val, BaranyayBencével, Nagy
Szabolccsal,SzemereiBenjáminnal,SzidolyRolanddal, VinczeDéli-
ávalésWölfelMihállyal „szü le té sük he lyén”, az Evan gé li kus Hit tu do -
má nyi Egye te men beszélgettünk. A má sik két ze nész, WildAnna és Haj-
duch-SzmolaPatrik saj nos nem tu dott je len len ni. 

Egye te mün kön a hall ga tói ön kor -
mány zat nyolc tag ból ál ló csa pa tá nak
mun ká ja két nagy te rü let re oszt ha -
tó. Egy részt az egye tem gyű lé se in
kép vi sel jük a hall ga tók ér de ke it, to -
váb bá gon dos ko dunk az in for má ció -
cse ré ről a ve ze tő ség és a di ák ság
kö zött. Más részt pe dig cé lunk, hogy
hall ga tó ink szá má ra mi nél több és
szí ne sebb prog ra mot szer vez zünk. 

A ha gyo má nyok meg tar tá sa mel -
lett igyek szünk új le he tő sé ge ket is kí -
nál ni, mint pél dá ul az újon nan el in -
dult film klub, a nép tán cos es tek és a
ze nés áhí ta tok. Min den év ben meg -
ren dez zük az el ső év fo lya mo sok ba -
goly be fo ga dó ját, a Mi ku lás-na pi bu -
lit, a far san gi mu lat sá got, va la mint az
év vé gi ker ti par tit. Ezek meg szer ve -
zé sé hez ki vá ló he lyet biz to sí ta nak az
Evan gé li kus Teo ló gus ott hon kö zös -
sé gi te rei. Nem ze ti ün ne pe ink ről is
rend sze re sen egy-egy mű sor ke re té -
ben em lé ke zünk meg.

Kül föl di kap cso la ta ink, ösz tön dí -
ja ink mel lett fon tos nak tart juk, hogy
a Bu da pes ten mű kö dő evan gé li kus
egye te mi kol lé gi u mok kal is fel ve -

gyük a kap cso la tot. Az idei tan év ben
a Lu ther Ott hon nal már el is kez dő -
dött az együtt mű kö dés, amely nek ke -
re té ben el ső al ka lom mal kö zös es ti 
áhí ta ton vet tünk részt.

Igyek szünk mi nél „lát ha tób bak
len ni” egy há zunk ban, gyü le ke ze te -
ink ben, a mé di á ban, ezért az idei év -
ben újon nan be ve zet tük a mé dia fe -
le lő si tiszt sé get is. Cél ja, hogy fo lya -
ma to san fris sü lő be szá mo ló kat kí nál -
junk az EHE in ter ne tes és Fa ce -
book-ol da lán, va la mint az egy ház
egyes fó ru ma in a hall ga tói élet ről,
egye te mi ren dez vé nyek ről.

Mind ezek mel lett fo lya ma to san
ki vesszük ré szün ket a lel ki élet „fris -
sí té sé ből” is. A HÖK kap cso la ta az
egye te mi lel késszel na gyon jó: a
prog ra mo kat ál ta lá ban kö zös egyez -
te tés után szer vez zük, így össze tud -
juk kap csol ni a lel ki al kal ma kat a kö -
tet le nebb együtt lét tel. Tö rek szünk ar -
ra, hogy az ok ta tók, az egye te mi lel -
kész és a hall ga tók jó „lel kész-hit ta -
nár-kán tor” mun ka kö zös sé get al -
kot has sa nak.
g Szi doly Ro land HÖK-szenior

Életateológiaután
InterjúSzlaukóOrsolyalelkésznővel

Közösenaközösségért
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„Íme, most van a kegyelem ideje!
Íme,mostvanazüdvösségnapja!”
(2Kor 6,2)

Szent há rom ság ün ne pe után az utol -
só előt tit meg elő ző hé ten az Útmu-
tató reg ge li és he ti igéi hí rül ad ják az
egy há zi esz ten dő vé gé hez kö ze led ve: íté let előtt, ke gye lem alatt élünk (lásd
Ézs 49,8), s oda kell áll nunk Is ten íté lő szé ke elé. „Mind nyá junk nak meg kell
je len nünk a Krisz tus íté lő szé ke előtt, hogy min den ki el ve gye ju tal mát
asze rint, amit a test ben cse le ke dett: vagy jót, vagy rosszat.” (2Kor 5,10; LK,
de lásd Ef 2,8–9) Az Úr Jé zus a bí ró (lásd Jn 5,22); de mi előtt ítél ne, el jött meg -
hal ni ér ted. Ér ted s hi szed ezt? „Bi zony, bi zony, mon dom ti nék tek: mind, aki
meg tart ja az én be szé de met, az ha lált nem lát örök ké.” (GyLK 702) Luther
ír ja: „Az a leg jobb ké szen lét az íté let nap ra, ha va la ki bűn nél kü li élet re vá -
gyik. Krisz tus mond ja: az ő el jö ve te le meg vál tás. Amely szív va ló ban örö -
mest el hagy ná bű ne it, az bi zonnyal örül az íté let nap nak.” Pál mond ja: „…kö-
zülünksenkisemélönmagának…(…)akáréljünk,akárhaljunk,azÚréiva-
gyunk.” (Róm 14,7.8) Jé zus így ta nít: „…azIstenországaközöttetekvan!(…)
ahogyanavillámazegészégboltonegyszerrevillanfelésfénylik,úgyjönel
azEmberfiaisazőnapján.” (Lk 17,21.24) A ti tok: Jé zus ban egé szen kö zel jött
hoz zánk Is ten or szá ga – a test té lett Igé ben. A mag Is ten igé je. A ma 531 éve
szü le tett Lu ther Már ton szí vé ben nem út fél re, szik lás hely re vagy tö vi sek kö -
zé, de „jóföldbeesett,ésmikorkikelt,ésszárbaszökkent,termésthozott:…a
százszorosátis”. (Mk 4,8) A Már ton ne vet viselő re for má tor éle té ben is el -
jött a nagy meg pró bál ta tás ide je: „…helytartókéskirályokeléállítanakénér-
tem,tanúbizonyságulnekik.” De el mond hat ta: „Itt ál lok, más ként nem te he -
tek”; mert „…megadatiknektekabbanazórában,mertnemtivagytok,akik
szóltok,hanemaSzentlélek.” S bib lia for dí tá sá val is hoz zá já rult az Írás be tel -
je sü lé sé hez: az Em ber fia el jö ve te le előtt „mindennépközötthirdetnikellaz
evangéliumot”. (Mk 13,9–11) Re for má to runk is val lot ta: „VelemvanazÚr,nem
félek,embermitárthatnekem?” Mi pe dig há lás szív vel kö szön jük Is ten nek
hű sé ges szol gá ját. „Nefeledkezzetekmegvezetőitekről,akikIstenigéjéthir-
dettéknektek.(…)JézusKrisztustegnap,maésmindörökkéugyanaz.Külön-
féleidegentanításoktólnehagyjátokmagatokatfélrevezetni.” (Zsid 13,6–9)
Két ezer év alatt sok an ti krisz tus tá madt, de mi ma rad junk meg Krisz tus ban,
mert: „AkivalljaaFiút,azéazAtyais.(…)Azazígéretpedig,amelyetőma-
gaígértnekünk,azörökélet.” (1Jn 2,23.25) El fo ga tá sa előtt a Ge cse má né-kert -
ben Jé zus há rom szor imád ko zott; kér te min den ko ri kö ve tő i től: „Virrassza-
tok,ésimádkozzatok,hogykísértésbeneessetek:alélekugyankész,deatest
erőtlen.” (Mt 26,41) Az Em ber fia el jö ve te lé nek ide jét csak az Atya tud ja; és
az őt vissza vá rók fel ada ta az ál lan dó, éber ké szen lét és vir rasz tás. Jé zus há -
rom szor is meg is mét li fel szó lí tá sát: „Vigyázzatok!” (Mk 13,37) Mert „Íté let vár
és szám adás. // Te hoz zád té rek, élet Aty ja, / Amíg ke gyel met vár ha tok. / Szí -
ve met szent igéd át hat ja, / A nagy in tés: Vi gyáz za tok!” (EÉ 520,3.4)

g Ga rai And rás

HETI ÚTRAVALÓ

„Ha azon ban va la ki a lel késszel vagy
a káp lán nal kí ván ta lál koz ni, ak kor
hív ni kell őket, vagy a be te get idő ben
be kell je len te ni, még mi előtt a be teg -
ség el ha tal ma so dik raj ta, amíg a tu da -
tá nál van. Azért mon dom, mert van -
nak olyan kés le ke dők, akik nem szól -
nak idő ben a lel kész nek, vagy nem je -
len tik be ná la a be te get, csak ak kor,
ami kor már nem tud be szél ni, és
nincs ma gá nál. Ak kor a csa lád ta gok
ké rik: »Uram, be szélj a lel ké re«, stb.
Azon ban ami kor a be teg ség nem ha -
tal ma so dott el raj ta, ak kor még nem
akar ják, hogy oda men jen va la ki hoz -
zá. Azt mond ják: »Ej, nincs sem mi baj,
re mél jük, job ban lesz majd.« 

Mit te het egy de rék lel kész ilyen
em be rek kel, akik sem a tes tük ről,
sem a lel kük ről nem gon dos kod -
nak? Úgy él nek és hal nak meg, mint
a bar mok. Az ilye nek nek az utol só
pil la nat ban kel le ne az evan gé li u mot
hir det ni és a szent sé get ki szol gál tat -
ni, amint azt a pá pa alatt meg szok -

tuk. Sen ki sem kér dez te, hogy hisz-e,
vagy is me ri-e az evan gé li u mot, ha nem
le nyom ták a szent sé get a tor kán,
mint ha egy ke nyér zsák ba lök nék.
Nem kell, hogy így le gyen, ha nem
azok nak, akik nem tud ják el mon da ni,
és je lét sem ad ják an nak, hogy mit
hisz nek és gon dol nak az evan gé li -
um ról és a szent ség ről, és hogy óhajt -
ják-e (kü lö nö sen akik szán dé ko san
el mu lasz tot ták), azok nak mi nem
akar juk nyúj ta ni, mi vel azt a pa ran -
csot kap tuk, hogy a szent sé get ne hi -
tet le nek nek, ha nem a hí vők nek szol -
gál tas suk ki, akik hi tü ket ki nyil vá nít -
ják és meg vall ják. A töb bi ek ke rül je -
nek oda, ami ben hisz nek. Nem te he -
tünk ró la, ná lunk nem szen ved tek hi -
ányt sem pré di ká ci ó ban, sem ta ní tás -
ban, sem in tés ben, sem vi gasz ta lás -
ban, sem lá to ga tás ban, sem va la mi -
lyen hi va tal ban vagy szol gá lat ban. 
Ez len ne rö vi den az a ta ní tás, ame -
lyet a mi e ink nek adunk, nem nek tek,
bo rosz ló i ak nak, mert Krisz tus kö zöt -
te tek van, és a mi köz re mű kö dé -
sünk nél kül is meg ta nít min den re,
ami re csak szük sé ge tek van. Övé a di -
csé ret és a di cső ség az Atyá val és a
Szent lé lek kel együtt örök ké. Ámen.” 

d� LutherMárton:
El me ne kül he tünk-e a ha lál elől?

(KovácsÁronfordítása)

Egy ide ig küsz köd tem a meg elé ge -
dett ség gon do la tá val. Ti sza vi rág-éle -
tű erény nek tűnt szá mom ra. Né -
hány pil la na tig elé ge dett sé get ér -
zünk, az tán va la mi tör té nik, és is mét
vissza lo pa ko dik az elé ge det len ség.
Időn ként az elé ge det len ség, mint
po zi tív mo ti vá ló erő, le het jó is. Ha
olyan mun kád van, amely ben nincs
ki lá tás fej lő dés re, nin cse nek pél dá ul
ki hí vá sok, ak kor az elé ge det len ség
vál toz ta tás ra ösz tö nöz het.

Egy di ák nak, aki elé ge dett a kö ze -
pes osz tály zat tal, szük sé ge van va la ki -
re, aki kis sé fe nék be bil len ti. Ha va la -
ki har minc éve sen még min dig a szü -
le i vel la kik, és meg elég szik az zal, hogy
nap hosszat vi deo já té kok kal üti el az
időt, ak kor ott ko moly prob lé ma van.
Mind két eset ben kí vá na tos bi zo nyos
elé ge det len ség. Ha azon ban hat van -
éve sen nem vagy elé ge dett, ak kor ha -
ma ro san mo gor va öreg em ber ré vagy
há zsár tos öreg asszonnyá válsz, aki
va la hogy ki húz za a hát ra lé vő időt…

A kér dés az, ho gyan ta lál ha tunk
meg elé ge dett sé get.

Kul tú ránk ban az elé ge dett sé get
gyak ran össze füg gés be hoz zák az
apá ti á val vagy a lus ta ság gal, s ez bi -
zo nyos ér te lem ben igaz le het. So kan
fel fe dez tük már, hogy az iga zi meg -
elé ge dett ség a bol dog ság meg ta lá lá -
sá nak tit ka.

Az 1960-as évek ben so kat be szél -
tek „ön ma gunk meg ta lá lá sá ról”. Ez

ar ra az el kép ze lés re épült, hogy egy
konk rét cél lal let tünk te remt ve, és
azért va gyunk itt a föl dön, hogy va -
la mi je len tő ség tel jes dol got vi gyünk
vég hez. És én hi szem, hogy ez így is
van. Ezért mi nél előbb meg ta lál juk,
hogy mi a cél ja az éle tünk nek, an nál
jobb. Ha biz to san tud juk, mi az,
amit ten nünk kell, ak kor meg elé ge -
det tek le he tünk.

Ezért a meg elé ge dett ség, bi zo -
nyos ér te lem ben, kor füg gő. Egy ko -
ro sabb, érett sze mély nek meg elé ge -
dett nek kel le ne len nie. A fi a ta lab bak
va ló szí nű nem lesz nek meg elé ge -
det tek ad dig, míg meg nem ta lál ják
élet cél ju kat, hi va tá su kat, míg a kar -
ri er épí tés ös vé nyé re rá nem ta lál nak.

Szá mom ra – és fel té te le zem, hogy
leg töb bünk szá má ra – a kö vet ke ző lé -
pés fel fe de zé sé nek misz té ri u ma éle -
ten át tar tó ki hí vás. Ez azon ban nem
je len ti azt, hogy nem va gyok elé ge -
dett az zal, ahol most va gyok, vagy az -
zal, amit ed dig el tud tam vé gez ni.
Ah hoz, hogy min den új na pot op ti -
mis tán és lel ke se dés sel kezd jünk,
fon tos, hogy elé ge det tek le gyünk a je -
len le gi he lyünk kel.

Ne kem évek be telt, míg rá jöt tem,
hogy mű vész va gyok. Azért tar tott
ilyen so ká ig, mert nem il lett rám a
ma gam ál tal a mű vé szek ről al ko tott
szte reo tí pia. Jó va gyok ma te ma ti ká -
ból, a tu do má nyok ból, és nem va gyok
kü lönc, fur csa, mint sok mű vész.

Leg alább is nem gon dol nám ma gam -
ról. Mi u tán túl lép tem az elő fel té te le -
zé se i men, és rá jöt tem, hogy va ló ban
mű vész va gyok, leg alább is sze mé lyi -
sé gem egy ré sze az, el kez dtem azt csi -
nál ni, amit a mű vé szek: mű vé sze tet.
Ese tem ben ez a fo tó zá son és a ze nén
ke resz tül va ló sult meg. Rész ben mint
üz let em ber vé gez tem eze ket a te vé -
keny sé ge ket, rész ben pe dig azért,
mert a mű ve lé sük örö möt szer zett.

Per sze nem min den ki mű vész.
De bár mi lyen mó don va gyunk is
„egye di ter ve zé sű ek”, bár mi is a fog -
lal ko zá sunk – köz tiszt vi se lő, ad mi -
niszt rá tor, ke res ke dő, köny ve lő, jo -
gász, or vos, ta nár, és le het ne még so -
rol ni –, fon tos a meg elé ge dett ség re
va ló tö rek vés.

A Bib li á ban Pál apos tol vi lá go san
mond ja: „…mert én megtanultam,
hogy elégedett legyek azzal, amim
van.Tudokszűkölködni,éstudokbő-
völködniis,egészenbevagyokavatva
mindenbe, jóllakásba és éhezésbe,
bővölködésbe és nélkülözésbe egy-
aránt.” (Fil 4,11–12) Per sze több ről van
itt szó, mint csu pán a mun ká ról. Pál
ar ról be szél, hogy ta lál juk meg a
meg elé ge dett sé get éle tünk min den te -
rü le tén. Le gyen szó mun ka hely ről
vagy sze mé lyes tö rek vé sek ről, meg elé -
ge dett ség nél kül a bol dog ság és öröm
min dig el ér he tet len lesz szá munk ra.

g Jim Ma t his
Forrás:MondayManna

Amegelégedettségkihívása

Ülök a szo ká sos he ti ér te kez le ten.
Röp köd nek a szá mok, ada tok, uta sí -
tá sok, ja vas la tok. Ér té kel jük a múl -
tat, meg be szél jük a je lent, ter vez zük
a jö vőt. Ki-ki vér mér sék le te sze rint
szól hoz zá, vagy bur ko ló dzik hall ga -
tás ba a hol ér de kes, hol pe dig unal -
ma san csor do gá ló be széd fo lyam hal -
la tán. Majd té ma vál tás, de gya kor la -
ti lag sem mi nem vál to zik. Ér té ke lés,
meg be szé lés, ter ve zés…

Min den ki fe gyel me zet ten vi sel ke -
dik, hi szen meg szok ta már, hogy a hét
egy bi zo nyos nap ján, adott idő pont ban

„mee ting” – ma gya rul ér te kez let –
van, ame lyet nem csak il lik, de aján la -
tos is fi gyel me sen vé gig ül ni.

Az tán egy ki csit fel élén kül a tár sa -
ság, mi vel a kö vet ke ző ha vi fi ze tés -
hez egy kis pré mi um tár sí tá sát ígé -
rik. Né há nyan ta más kod nak, má -
sok re zig nál tan ál la pít ják meg, hogy
„biz tos megint ala mizs nát ka punk”,
ám a több ség lát ha tó öröm mel ve szi
tu do má sul, hogy pénz áll a ház hoz.
Igen. Saj nos a cég mun ka tár sai már
rég nem a mun ka, az al ko tás szép sé -
gé ért, a jól és egy má sért vég zett
tevékenység örö mé ért vég zik – több -
nyi re azért még is be csü let tel – a fel -
a datukat, ha nem egy sze rű „meg él he -
té si al kal ma zott ként” az egyet len
iga zi mo ti vá ci ót a jö ve de lem je len ti.

Ám ezek a meg fá sult pro fik meg -
szok ták, sőt el is hi szik, hogy ők min -
dent meg tud nak ol da ni, ki tud nak ta -
lál ni, vég hez tud nak vin ni. Hogy el
tud nak iga zod ni a na pi két sé gek kö -
zött, és hogy min den eset ben meg -

le lik a ki já ra tot a mun ka hely út vesz -
tő jé ben. Mert ez az el vá rás, a kö ve -
tel mény, a dí ja zott, a tren di. S kik, ha
ők nem? Hi szen mást sem suly kol nak
be lé jük, mint hogy „ti vagy tok a leg -
szeb bek, leg oko sab bak, leg job bak”… 

De mi len ne, ha egy szer csak ki de -
rül ne, mond juk, hogy iga zá ból még -
sem a mun ka tár sak – még oly szor -
gal mas – mun ká ja vi szi elő re az
ügye ket? Va ló szí nű leg össze om la na

ben nük min den, s lel ki sze me ik előtt
tra gé di ák so ro za ta ját szód na le. Gon -
do la ta ik ban iga zi ka tak liz ma súj ta ná
a tér sé get, de még az is el kép zel he -
tő, hogy föld ré szünk re is ret te gés sel
ve gyes fé le lem mel gon dol ná nak! Hi -
szen ha X. nem kap ja meg idő ben az
in fót (értsd: in for má ci ót), és nem tud -
ja Y.-nak el kül de ni a mailt (értsd:
elekt ro ni kus szö ve ges üze ne tet), aki
így nem tud uta sí tást ad ni Z.-nek, aki
en nek okán nem fog ja tud ni idő ben
el ké szí te ni a pre zit (értsd: szá mí tó -
gé pes kom mu ni ká ci ó val meg tá mo -
ga tott kis elő adást), akkor va ló szí -
nű leg dől-bo rul s el vész min den.
Oda a nye re ség, a pi a ci po zí ció, a
pénz, a hír név és a ha ta lom…

Ülök a szo ká sos ér te kez le ten, hal -
lom és lá tom, hogy min dent mi sze -
ret nénk a ke zünk be ven ni, min den -
ről az em ber – egy sze rű be osz tott
vagy am bi ci ó zus fő nök, egy re megy
– akar dön te ni. Sen ki és sem mi nem
szá mít, mit ne künk ná lunk na gyobb

ha ta lom vagy va la mi lyen hu ma ni tá -
ri us ér dek és cél! Mit ne künk hű ség,
alá zat, em pá tia, mit ne künk hit, re -
mény és sze re tet! Egyik ré sze a gaz -
da sá gi élet ből, a má so dik pe dig a dol -
go zók szí vé ből lett gon do san ki ta ka -
rít va. Fél re az ilyen ós di fo gal mak kal!
Most az ön tu da tos, mo dern em ber -
nek, a fel vi lá go sult de mok ra tá nak, a
kor sze rű eu ró pai pol gár nak jött el az
ide je. Na, ő majd meg old min dent!

Pe dig ha be lát nánk, hogy mennyi re
nem a mi aka ra tunk tól s mennyi re nem
tő lünk füg ge nek az ese mé nyek! Hogy
me nyi re nem azon mú lik, hogy mit sze -
ret nénk, van-e kel lő am bí ci ónk, ne tán
elég erő sza ko san in téz zük-e ügye in ket,
s áll-e mö göt tünk nagy ha tal mú vál la -
lat! S ha fel is mer nénk, hogy a prob lé -
mák, a na pi fel ada tok meg ol dá sá nak
messze nem az – a má ra szin te már ki -
zá ró la gos sá vált – el in té zé si mód ja, ha
ad dig sze kál juk a má si kat, amíg ke resz -
tül nem visszük az aka ra tun kat. Ha nem
ha okos cél ér de ké ben okos mód sze re -
ket ke re sünk. Ki tud ja, mi ért nem ért -
jük, nem tud juk vagy nem akar juk
meg lát ni, hogy a dön tés vég ső so ron
úgy sem az em ber ke zé ben van! 

Ez nem egy új ke le tű fel fe de zés, hi -
szen már Pál apos tol is rá mu ta tott,
ami kor ek képp in tet te na gyobb sze -
rény ség re a ko rinthu si gyü le ke zet
tag ja it: „Énültettem,Apollósöntöz-
te,deanövekedéstIstenadta.Úgy-
hogyazsemszámít,akiültet,azsem,
akiöntöz,hanemcsakIsten,akianö-
vekedéstadja.” (1Kor 3,6–7)

Igen is szá mol ni le het, sőt kell az zal,
hogy ha prob lé ma, gond adó dik –
hely től és idő től füg get le nül –, van ki -
hez for dul ni ve le! Nem kell min den -
áron se te su ta meg ol dá so kat esz ká bál -
ni és ki erő sza kol ni, mert van, aki nek
lá bá hoz, ke reszt jé nek tö vé hez le te het -
jük a bű nö kön kí vül a prob lé má kat is,
és egé szen biz to sak le he tünk ben ne,
hogy ő meg hall gat ja ké ré se in ket, és
meg mu tat ja a he lyes meg ol dást. Csak
hin ni és bíz ni kell ben ne! Ami, igaz,
nem könnyű, de nem le he tet len!

Úgy lát szik – e té ren leg alább is –,
a hely zet az el múlt csak nem két ezer
év ben nem so kat vál to zott. Hi szen a
pá li fi gyel mez te tés ma is ugyan olyan
ak tu á lis. 

g Gyar ma ti Gá bor

Értekezlet seMperreforMANdA

könyvbemutató–lutherMárton:Asztalibeszélgetések
Az Asz ta li Be szél ge té sek Kul tu rá lis Ala pít vány és a Lu ther
Ki adó no vem ber 11-én 17 óra kor könyv be mu ta tót és be szél -
ge tést ren dez a Pe tő fi Iro dal mi Mú ze um ban (1053 Bu da pest,
Ká ro lyi u. 16.) LutherMártonAsztalibeszélgetések cí mű kö -
te té nek meg je le né se al kal má ból.

Be szél ge tő tár sak: Márton László író, mű for dí tó • Csepregi Zoltán
egy ház tör té nész, a kötet szerkesztője • NémethZoltán evan gé li kus lel kész.
Mo de rá tor: GalambosÁdám evan gé li kus teo ló gus.
A be lé pés díj ta lan. A be szél ge tés élő ben kö vet he tő az in ter ne ten, a pim.hu
ol da lon.
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Négy hó nap ja va gyok lel kész, a deb -
re ce ni gyü le ke zet ben és a deb ren ce -
ni egye te mi gyü le ke zet ben szol gá lok.
Még ta nu lom, hogy mit is je lent ez a
va ló ság ban, de annyit már rég óta tu -
dok, hogy na gyon sze re tek Is ten ről
gon dol kod ni, be szél ni és em be rek kel
ta lál koz ni. Nagy aján dék a je len lét le -
he tő sé ge az em be rek éle té ben, sze -
ret nék jól él ni ve le!

Azoldaltszerkesztette:VITÁLIS JUDIT

JohnLennon: Imagine. Sok -
szor hall juk a rá di ó ban ezt a
szá mot, könnyen be köl tö zik
a dal la ma az em ber fe jé be. De
iga zán mi lyen gon do la to kat is
hor doz ez a pár ak kord? 

Len non ar ra bá to rít, hogy
kép zel jük el, mi lyen len ne a
vi lág, ha nem lé tez né nek
olyan dol gok, ame lyek el vá -
laszt ják az em be re ket egy -
más tól, pél dá ul or szág ha tá -
rok. Vagy nem len ne val lás,
amely okot ad hat ar ra, hogy
az em be rek har col ja nak, és
gyil kol ják egy mást. Kép zel jük
el azt is, hogy nincs ma gán tu -
laj don, és nincs éhe zés, ha -
nem ezek he lyett bé ké ben
élünk, meg oszt juk egy más sal,
amit a Föld kí nál, test vé ri ség
van, egy ség. Azt mond ja
John, hogy nem is olyan ne -
héz ezt el kép zel ni, csak meg
kell pró bál ni, és ez elég.

Szá mom ra azon ban va la mi
nem stim mel ez zel. Tu laj -
don kép pen a dal csu pa po zi -
tív el kép ze lés sel van te le: bé -
ke, egyen lő ség, test vé ri ség –
ke resz tény ként csak tá mo -
gat ni tu dom az olyan erő fe -
szí té se ket, ame lyek ezek meg -
va ló sí tá sá ra irá nyul nak. De
még is, hi á nyos ez így, va la mi
nincs rend ben ez zel… 

A dal el kép ze lé se a bé ke és
az egy ség ér de ké ben tel je sen
meg vál toz tat ná a tár sa dal mi
ren det. Ha, mond juk, nem
len né nek or szág ha tá rok, ak -
kor el kép zel het jük, hogy hány
ha tá ron tú li ma gyar csa lád -
nak lett vol na könnyebb, jobb
éle te. Ugyan ak kor ha tá rok
nél kül va jon tud nánk bé ké -
ben és sze re tet ben él ni egy -
más sal? Pusz tán ezen múl na?
Ha nem lé tez ne a val lás, nem
let tek vol na, nem len né nek
val lás há bo rúk sem? Sem ke -
resz tes had já ra tok an no, sem
ke resz tény ül dö zés a mai Kö -
zel-Ke le ten? De ha nincs val -
lás, ak kor ho gyan vá la szo -
lunk egy ál ta lán Is ten hang já -
ra? Ho gyan ta lál ko zunk ve le?

Ak kor len ne bár mi lyen kap -
cso la tunk a Te rem tő vel?

John Len non nem ír Is ten
nél kü li vi lág ról. Bé ke- és egy -
ség kon cep ci ó já ból ő még is
hi ány zik. Érez zük ta lán, hogy
nem elég pusz tán el kép zel ni,
hogy ha tá rok nél kül bé ke len -
ne. Nem elég pusz tán el kép -
zel ni, hogy nincs bir tok lás, és
ak kor meg szű nik a sze gény -
ség, az éhe zés a föl dön. 

Azért nem elég, mert a
pusz ta kép ze let nem tö ri meg
az em ber go nosz sá gát és ha -
ta lom vá gyát. A pusz ta el kép -
ze lés nem pó tol ja a jó ra va ló
kész sé ge ink hi á nyát, nem for -
raszt ja össze a tö re de zett sé -
gün ket, és nem moz gat he -
gye ket, még ak kor sem, ha
na gyobb, mint egy mus tár -
mag. A min den ha tó Is ten
sze re te te azon ban igen. 

A hit pe dig több mint pusz -
ta el kép ze lés. Az Is ten be ve tett
hit bi zo nyos ság, hogy Is ten je -
len van eb ben a vi lág ban, még
ak kor is, ha mi ezt nem lát juk
vagy nem ért jük. A hit meg -
győ ző dés, hogy Is ten sze re te -
te erő sebb min den em be ri
go nosz ság nál és szen ve dés -
nél, még ak kor is, ha mi ép pen
az el len ke ző jét ta pasz tal juk.

John Len non az zal kez di a
dalt, hogy kép zel jük el, hogy
nincs menny or szág és po kol
sem, mert ak kor min den em -
ber a má nak él ne. Ez nem egy
ke resz tény, bib li kus gon do lat,
mert a Jé zust kö ve tők nek ígé -
re tük van ar ra, hogy van
menny or szág, van örök élet.
De en nek ré sze sei egye dül
Krisz tu sért, Is ten ke gyel mé ből
le he tünk. A „má nak” pe dig
sok fé le kép pen le het él ni. Jé zus
ta ní tá sá ban azon ban nagy
hang sú lya van an nak, hogy
fe le lő sek va gyunk egy má sért,
egy más ra va gyunk bíz va. 

Jé zus ar ra ta nít min ket,
hogy sze res sük, tisz tel jük, se -
gít sük egy mást, itt és most,
amíg föl di éle tünk tart.

g Mol nár Lil la

Nemfélállású–főállásúlelkész
KedvesVitálisJudit!
AzEvÉletoktóber26-iszámábanGyümölcsözőgyümi?cím-
melNémethZoltánnalkészítettinterjút.Ebbenmegemlí-
tésrekerültMesterházyBalázsismint„afélállásbanhar-
kaigyülekezetilelkésziszolgálatotvégzőBalázs…”Nos,ez
ellenszeretnékprotestálni,deinkábbhelyreigazításttenni,
ésörömmeltudatnimindenkivel,hogyaHarkaiEvangéli-
kusEgyházközségfő ál lá sú lelkészeMesterházyBalázs.

Természetesennembántószámunkra,hogyeztévesenje-
lentmeg!AzÚristennekhálalehetőségünkvanteljesállás-
banfoglalkoztatnilelkészt,éstulajdonképpenezért„ragad-
tame-mailt”.Balázsmesszemenőenagyülekezetfő ál lá sú lel -
ki pász to ra. Imigyenismegérdemlieztakorrekciót!
ErősváramiIstenünk!

Köszönettel:GosztolaSzabolcsfelügyelő(Harka)

A mind össze ti zen öt és fél éves Bányai
Tamás a Csen gőd–Pá hi–Kas kan tyúi
Tár sult Evan gé li kus Egy ház köz ség kas -
kan tyúi társ egy ház köz sé gé ben vég zi kán -
to ri szol gá la tát, he lyet tes ként azon ban el -
lát ja Pá hit és Csen gő döt is. Kán to ri ta nul -
má nya it az Evan gé li kus Kán tor kép ző
In té zet ben, a jú li u si tan fo lya mon vég zi
im má ron ötö dik éve.

– Min dig is sze ret tem ko rá loz ni. Ha te -
he tem, nap mint nap el ját szom egy-egy
ko rált, le gyen szó bár me lyik ről.

Mind emel lett meg kell, hogy vall jam,
ne kem nincs ked venc ko rá lom… Azon -
ban ha még is vá lasz ta ni kel le ne, ak kor az
Istenszívénmegpihenve (EÉ 266) és a Van
örökkincsünkbecsesebb (EÉ 286) kez de -
tűt emel ném ki. To váb bá na gyon sze re -
tem az összes né met, il let ve finn ere de -
tű ko rált és éne ket.

Majd nem min den ének nek mon da ni -
va ló ja van szá mom ra. Van, ame lyik azért
nőtt a szí vem hez, mert kö tő dik a kán tor -
kép ző höz, va la me lyik pe dig azért, mert
úgy ér zem vagy érez tem az ének lé se
köz ben, hogy hoz zám is szól.

Gyak ran dú dol ga tok ko rá lo kat sza -
bad időm ben, füg get lenül at tól, hogy
ép pen mit csi ná lok.

***

A bé ri evan gé li kus gyü le ke zet ben szol gá -
ló KanizsárDorottya is még csak ti zen hat
esz ten dős. 2008 jú ni u sá ban volt elő ször
Fó ton, és már azon a nyá ron – nap ra pon -
to san em lék szik a dá tum ra: au gusz tus 16-
án – ját szott az is ten tisz te le ten, még hoz -
zá a Paradicsomnakteszépélőfája kez -
de tű ko rált (EÉ 365). Ké sőbb bát rabb
lett, két éne ket is vál lalt. 2012 óta min den
va sár nap ő szol gál az is ten tisz te le te ken.
Ter vei sze rint 2016 ta va szán Is ten ál dá sá -
val lesz meg a kán to ri ok le ve le.

– Ked venc éne kem a Jézus,teégiszép
kez de tű ének (EÉ 389); sok szor vá lasz tom
akár fő-, akár ki me nő ének ként. Az úgy -
ne ve zett „Jé zus-éne kek” kö zé tar to zik,
me lyek ben Jé zust ar ra kér jük, hogy tisz -
tít son meg ben nün ket, és mu tas sa meg
ne künk aka ra tát. Fő ként azért sze re tem,
mert a kí sé re té ben na gyon szé pek az
össz hang za tok, és a szö ve ge is ér té kes, so -
kat je lent ne kem.

Úgy vé lem, az ige hir de té sé nél és Is ten
di cső í té sé nél csak az le het szebb, ha
mind ez a ze ne cso dá já val tör té nik. Eb ben
sze ret nék mi nél to vább a gyü le ke ze tem
se gít sé gé re len ni.

***

Ugyan csak az Evangélikus énekeskönyv
389-es éne ke a ked ven ce BorosNórának.
A ti zen ki lenc éves lány a ná das di gyü le -
ke zet ben lát ja el a kán to ri fel ada to kat.

Nó ra 2010-ben, kon fir má ci ó ra ké szü -
lő nyol ca di kos ta nu ló ként kez dett ér dek -
lőd ni az evan gé li kus éne kek iránt. Ak kor
fo gal ma zó dott meg ben ne az is, mi lyen jó
len ne, ha egy szer majd ő ül het ne a har mó -
ni um nál. A gyü le ke zet ko ráb bi kán to ra,
RáczMiklósné,Márta né ni vet te párt fo -
gá sá ba a ze nei elő kép zett ség gel egy ál ta -
lán nem bí ró lányt, és kezd te el meg is mer -
tet ni őt a ko rá lok kal. Egy-más fél év múl -
va va sár na pon ként már egy-egy ko rált ő
ját szott az is ten tisz te le ten. 2011 nya rán,
majd az azt kö ve tő két nyá ron kán tor kép -
ző tan fo lya mon vett rész Fó ton, ahol
ren ge teg se gít sé get ka pott a szol gá lat hoz.

Sok ko rál áll kö zel a szí vé hez. Hogy leg -
ked ve sebb ként mi ért pont a 389-est éne -
ket ne ve zi meg kö zü lük?

– Szá mom ra el ső sor ban azt üze ni,
hogy nem sza bad el csüg ged nem, akár mi -
lyen ne héz ség van is előt tem. Ha van nak
olyan em be rek, akik el for dul nak tő lem, Is -
ten re ak kor is szá mít ha tok, így nem lesz
okom fé le lem re. Olyan ez az ének, mint

egy imád ság, meg fo gal maz za ké ré se i met
Jé zus fe lé, hogy szük sé gem van a se gít sé -
gé re. Mi kor az élet va la mi lyen ne héz sé get,
ki hí vást hoz elém, van, hogy el kez dem ezt
a dalt dú dol ni, és utá na úgy ér zem, si ke -
rül könnyeb ben ven ni az aka dá lyo kat.

***

– Tíz évet zon go ráz tam, négy évet or go -
nál tam ze ne is ko lá ban. Tíz al ka lom mal
hall ga tó ként vet tem részt kán tor kép ző
tan fo lya mon, há rom éve har mó ni u mot
ta ní tok – össze gez RemenárTamás.

A hu szon négy éves fi a tal em ber öt éve
kán tor ko dik a do mo nyi evan gé li kus gyü -
le ke zet ben, és egy éve Vá ceg re sen is
szol gál min den al kal mon.

– A ko rá lok meg is me ré sé ben, sze re -
te té ben nagy pa pám mel lett, aki öt ven

évig volt kán tor, a fó ti kán tor kép ző is
nagy sze re pet ját szott. Ked ven cem az
Örömvannálad (EÉ 364), el ső sor ban a
dal la ma mi att. Igaz, hogy vi lá gi ere de tű,
még is azt gon do lom, hogy na gyon ins pi -
rá ló ének, min dig öröm mel ének lem, ját -
szom. Nem utol só sor ban több szer zőt is
meg ih le tett BachtólGárdonyiig. Egy ér -
tel mű en há la adó ének, gyü le ke ze tünk
egyik alap éne ke.

***

– Ami kor a csa lá dom mal úgy dön töt tünk,
hogy evan gé li ku sok le szünk, az egyik
na gyon meg ha tá ro zó do log az volt szá -
munk ra, hogy az is ten tisz te le ten ko rá lo -
kat éne kel he tünk – ele ve ní ti fel a kez de -
te ket Takács Dóra. – Ér té kes éne kek
ezek, a szö ve gi tar ta lom szem pont já ból
és ze ne i leg egy aránt. A zug lói temp lom -
ban an nak ide jén FintaGergely volt az or -
go nis ta, aki a ko rál elő já té kok szín vo na -
las elő adá sá val még kö ze lebb hoz ta hoz -
zám egyes ko rá lok dal la ma it, így az tán ha -
mar meg sze ret tem őket.

A hu szon há rom éves Dó ra a teo ló gia
kán tor sza kán szer zett BA-dip lo mát, je -
len leg a Ze ne aka dé mia egy ház ze ne (kó -
rus kar nagy)–ének-ze ne ta nár sza ká nak
má sod éves hall ga tó ja. 2009 au gusz tu sá -
ban kezd te a kán to ri szol gá la tot a zug lói
gyü le ke zet Gyar mat ut cai ká pol ná já ban,
2012 óta pe dig a rá kos ke reszt úri gyü le ke -
zet kán to ra ként és kó rus ve ze tő je ként is
te vé keny ke dik.

– A leg ked ve sebb ko rál szá mom ra az
Áldóhatalmakoltalmábarejtve kez de -
tű ének (EÉ 355). Egy „át la gos, nyá ri va -
sár nap” volt ez az ün nep gra du ál éne ke –
Szent há rom ság ün ne pe utá ni ti zen ha to -
dik va sár nap –, és ez ott és ak kor na gyon
so kat je len tett ne kem. Nem iga zán tu -
dom meg fo gal maz ni, hogy pon to san mi
tet szett meg ben ne, nem tud nék ki -
emel ni be lő le sem mit, úgy gon do lom,
hogy ez így tel jes egé szé ben tö ké le tes.
A szö veg DietrichBonhoeffer imád sá ga,
amely ben Is ten gond vi se lő sze re te tét ké -
ri, az Is ten be ve tett bi za lom ról szól. Bon -
hoef fer fog ság ban, a csa lád já nak cím zett
egyik le ve lé ben ír ta ka rá csony, új év kö -
ze led té vel. 

A dal lam JosephGelineau fran cia je zsu -
i ta szer ze tes ne vé hez fű ző dik. Tel jes
össz hang ban van a szö veg gel, kü lön le ges
le be gő ha tá suk van ezek nek a ko rál so rok -
nak, me lyek így még job ban ki eme lik a
szö veg tar tal mát. Sze ret ném majd al -
ter natim mó don (aversszakokatagyüle-
kezetésakórusfelváltvaszólaltatjameg
–aszerk.) elő ad ni egy is ten tisz te le ten a
rá kos ke reszt úri ének kar ral ezt az éne ket,
és sze re tet tel biz ta tok min den kit, hogy
hasz nál ja ezt a ko rált.

g V. J.

Azideikorálünnepprogramjaésaszük-
ségeskottákletölthetőkakantorkepzo.lu-
theran.hu/384koralunnepoldalról.

pAlAckpostA

Imagineallthepeople…
reforMáciÓéskultúrA

Istendicsőítése–azenecsodájával
Fiatalkántorokéskedvenckoráljaik

b „Sem mi más ne tör tén jék az is ten tisz te le ten, mint az, hogy a mi drá ga Urunk
szent igé je ál tal szól jon hoz zánk, mi pe dig imád ság ban és ma gasz ta ló éne kek -
ben vá la szol junk ne ki” – fo gal ma zott Luther a tor ga ui vár temp lom fel szen -
te lé se kor mon dott pré di ká ci ó já ban 1544-ben. A re for má ció egyik nagy ered -
mé nye az volt, hogy a gyü le ke ze ti éne ket – más né ven ko rált – az is ten tisz -
te let szer ves ré szé vé tet te. Egy há zunk re for má ci ói em lék bi zott sá ga ezért 2011-
ben azt a célt tűz te ki, hogy 2017-ig, a re for má ció kez de té nek öt szá za dik év -
for du ló já ig min den év ben le gyen egy úgy ne ve zett korálünnep, mely nek lé nye -
ge ér té kes ének kin csünk és ze ne iro dal munk gon dos ápo lá sa, az együtt ének -
lés örö mé nek új ra fel fe de zé se. Az idei al ka lom – az Evan gé li kus Kán tor kép -
ző In té zet szer ve zé sé ben – no vem ber 9-én, va sár nap es te 6 óra kor kez dő dik
a bu da hegy vi dé ki evan gé li kus temp lom ban. En nek ap ro pó já ból öt fi a tal kán -
tort kér dez tünk ked venc gyü le ke ze ti éne ké ről.
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Egy há zas párt, Michael és Hanna
Pflugot kér dez get tem az ő tör té ne -
tük ről. Mic ha el Pflug evan gé li kus
lel kész ként szol gál a ke le ti vá ros rész
egyik gyü le ke ze té ben, fe le sé ge pe dig
szin tén az egy ko ri Ke let-Ber lin ben,
egy kór ház pszi chi át ri ai osz tá lyán
dol go zik. Ar ról me sél nek, hogy mit
csi nál tak azon a sors for dí tó no vem -
ber 9-én, ami kor Ke let- és Nyu gat-
Ber lin kö zött le om lott a fal, és ar ról
is, hogy mi lyen volt az élet, fő leg az
egy há zi élet az NDK-ban és fa lak kö -
zé zárt fő vá ro sá ban.

–A lelkészek gyerekeire gyakran
szoktákhasználnia„hátrányoshely-
zetű”kifejezést.Önöktöbbszörösenis
hátrányos helyzetűek, mert mind-
ketten lelkészcsaládban nőttek fel,
méghozzáazNDK-ban.Mennyirebe-
folyásoltaezamindennapjaikat?

HAN NA PFLUG: Vi dé ken él tünk,
nyolc an vol tunk test vé rek. Nem volt
egy sze rű sem a szü le im nek, sem ne -
künk, gye re kek nek. Vol tak igen csak
meg alá zó hely ze tek. Ilyen volt az
ara tás ide je is, ami kor szin te min den -
ki kint dol go zott a föl de ken. Va sár -
nap is. És szá mon tar tot ták nem csak
azo kat, akik ott vol tak, ha nem azo -
kat is, akik nem vol tak ott. Egy rend -
őr au tó járt kör be a fa lu ban, és har -
sog ta azok nak a ne vét, akik va la mi -
lyen ok nál fog va nem vet tek részt a
me ző gaz da sá gi mun ká la tok ban. Va -
sár naponként apám ne vét is min dig
üvöl töt te a hang szó ró. Bor zasz tó
volt hall gat ni. És az is ko lá ban is – ma
úgy mon da nánk – ter ro ri zál tak ben -
nün ket. Nem gyak ran, de rend sze re -
sen. Meg szé gye ní tő volt, ami kor a
tör té ne lem ta nár ki hí vott, és meg kér -
dez te: „Ugye, ti azt vall já tok, hogy az
úr va cso rá ban Krisz tus tes tét és vé rét
ve szi tek?” „Igen” – ha bog tam. Ő pe -
dig rá kont rá zott: „Ugye tu dod, hogy
ez kan ni ba liz mus?”

A vá lasz tá sok nap jai is foly to nos
mo lesz tá lás sal tel tek. A szü le im nem
men tek el sza vaz ni, ezért órán ként
küld tek hoz zánk va la kit, hogy szép és
ke vés bé szép sza vak kal em lé kez tes se
őket ál lam pol gá ri kö te les sé gük re. Mi -
kor na gyob bacs kák let tünk, a vá lasz -
tá sok nap ján rend sze rint ki rán dul ni
men tünk. Reg gel hat kor el tűn tünk
ott hon ról, és az ur nák le zá rá sá ig be
sem dug tuk az or run kat a fa lu ba.

Csa lá dom hely ze te meg az el ve im -
hez va ló ra gasz ko dás odá ig ve ze -
tett, hogy nem érett sé giz het tem.
Osz tály el ső vol tam, de ez sen kit
nem za vart. Ti zen hét éves ko rom óta
egy pszi chi át ri án dol go zom.

MIC HA EL PFLUG: Én egé szen más
szi tu á ci ó ból jö vök, apám Ke let-Ber -
lin ben volt lel kész. Nyu gat-Ber lin
köz vet len kö zel sé ge mi att ne künk,
azt hi szem, nem volt annyi ra ne héz,
mint vi dé ken. Én pél dá ul a fal épí té -
sé ig, 1961-ig egy há zi is ko lá ba jár tam
Nyu gat-Ber lin be. Két órát utaz tam
oda, ket tőt vissza. A ke le ti el len -
őrzőpon to kon min den egyes na pon
ki bo rí tot ták az is ko la tás ká mat. At lasz
nem le he tett ná lam, mert a nyu ga ti
ki ad vány ban ki csit több ol dal volt,
mint a ke le ti ben. Nem egy szer – az el -
len őr zé sek mi att – el is kés tem az is -
ko lá ból. Ilyen kor a ta ná rok csak le -
gyin tet tek, tud ták, mi a hely zet.
Ami kor el kezd ték épí te ni a fa lat,
szü le im át írat tak egy ke let-ber li ni is -

ko lá ba. Ahogy a fe le sé gem sem, én
sem vol tam út tö rő, és ké sőbb FDJ-tag
(FreieDeutscheJugend,azazSzabad
NémetIfjúság,aKISZNDK-belimeg-
felelője–aszerk.) sem. És er re büsz -
ke is vol tam. Pe dig az érett sé gim fe -
lett ne kem is Da mok lesz kard ja le be -
gett. Úgy volt, hogy nem me he tek
vizs gáz ni. Drá ga jó osz tály fő nö köm
köz ben já rá sá nak kö szön he tem, hogy
érett sé gi vel zár hat tam le a kö zép is -
ko lai ta nul má nya i mat. A teo ló gia
és az or vos tu do má nyi egye tem kö -
zött he zi tál tam. Ez utób bit nem en -
ge dé lyez ték. Lel kész let tem. De jó is
ez így. Sőt…

–Arendszerváltástmegelőzőegy-
háziéletnekismeghatározógyüle-
kezeticsoportjaivoltakaJungeGe-
meinde elnevezésű ifjúsági körök.
Meséljenekróla!

M. P.: Az ál lam – töb bek kö zött –
a nyu gat ról, az egy há zon ke resz tül
be fo lyó de vi za mi att nem na gyon
avat ko zott be le a gyü le ke ze tek dol -
ga i ba, az if jú sá gi cso por tok lé tét
sem mer ték kor lá toz ni. El mond hat -
juk, hogy az egy ház volt az egyet len

vi szony la go san sza bad hely a dik ta -
tú rá ban. Per sze el len őriz tek és fi gyel -
tek min ket, min dig vol tak, akik szor -
gal ma san jegy ze tel tek az is ten tisz te -
le te ken, de még is, az egy há zak kal
kesz tyűs kéz zel bán tak az ál la mi ha -
tó sá gok. Mi vel Nyu gat-Né met or -
szág az NDK-t mint ál la mot nem is -
mer te el, na gyon sok pénz egy há zi
csa tor ná kon ke resz tül ér ke zett az
or szág ba. Az NDK pe dig ezek nél kül
a nyu ga ti pén zek nél kül élet kép te len
lett vol na… Ha egy ke let né met lel -
készt va la mi rend kí vü li at ro ci tás ért
vol na, az más nap már fő hír lett vol -
na a nyu ga ti saj tó ban. Az NDK-be li
evan gé li kus egy ház ra vi gyá zott a
„nagy test vér” az NSZK-ból… Ezért
is volt más ná lunk az egy há zi élet,
mint mond juk Ma gyar or szá gon.

Lel kész gye re kek ként már egé -
szen fi a ta lon részt vet tünk a gyü le -
ke zet éle té ben. Egy há zi fú vós ze ne -
ka rok ban ját szot tunk mind ket ten, és
per sze tag jai vol tunk a gyü le ke ze ti if -
jú sá gi cso por tok nak is. Ti zen há -
rom éves vol tam, ami kor elő ször
utaz tam el a gyü le ke zet fi a tal ja i val
egy vi dé ki pa ró ki á ra. Az épü le ten
be lül zaj lott az ilyen kor szo ká sos
prog ram, be szél ge tés, ének lés, bib -
lia ta nul má nyo zás és így tovább, de
az ut cá ra ki lép ve sen ki nek nem volt
sza ba d meg em lí te nünk, hogy mi ért
is va gyunk ott.

Vol tak be épí tett egy há zi em be rek
is. Már lel kész vol tam, ami kor a ke -
rü le tünk be egy Lip csé ben vég zett di -
a kó nust he lyez tek. Nem is mer tük, de
va la mi ért sen ki nek sem volt szim pa -
ti kus. 1989 után azon nal el is bo csá -
tot ták. Ak kor de rült ki, hogy el vált,
„prob lé más” lel ké szek gyer me ke -
ként már kö zép is ko lás ko rá ban be -
szer vez te az ál lam biz ton ság. El in téz -
ték ne ki, hogy le érett sé giz hes sen,
majd be írat ták a Lip csei Egye tem teo -
ló gi ai fa kul tá sá ra. A Sta si – Ál lam biz -
ton sá gi Mi nisz té ri um – ír ta meg
még a sze mi ná ri u mi dol go za ta it is…
Er ről ne künk éve kig fo gal munk sem
volt, de együtt dol goz tunk. Ma Né -
met or szág nyu ga ti fe lén él, gaz da sá -
gi ta nács adó ként ke re si a ke nye rét.

Ha nem is ilyen for má ban, de
min den lel kész nek volt kap cso la ta a
Sta si val. Éven te meg kel lett je len nünk
a ke rü le ti ha tó sá gok nál, ahol na gyon
ked ve sen ér dek lőd tek a gyü le ke ze ti
élet fe lől. Fi gyel mes nek, elő zé keny nek
tűn tek, de mind annyi an tud tuk, hogy
a Sta si em be re i vel ülünk szem ben. És
azt is, hogy je len tés ké szül a be szá mo -

lónk ról. Óva tos nak kel lett len nünk.
Nem han goz hat tak el ne vek, mert
gyü le ke ze ti tag ja in kat is könnyen
baj ba so dor tuk vol na.

–Nemtúlmesszelaktakaberlini
faltól.Mennyirevoltátjárhatóezaz
óriási,mintegyszázhatvankilométer-
nyibetonkolosszus?

H. P.: Nyu gat ról ví zum mal át le he -
tett jön ni, ke let ről már ne héz ke sebb
volt ki lé pé si en ge délyt kap ni. Leg -
több ször éve ket kel lett rá vár ni. Mi -
vel a test vé rem át szö kött nyu gat ra,
ne künk hosszú éve kig esé lyünk sem
volt rá, hogy el hagy juk a ke le ti blok kot.

Nyu gat-Ber lin szi get, szín folt volt
Ke let-Né met or szág kö ze pén. Ke let-
Ber lin pe dig ta lál ko zá si hely, a ke le ti -
ek nek és a nyu ga ti ak nak. Ide jöt tek a
ke le ti or szág tá ja i ról azok, akik nyu ga ti
kap cso la to kat ápol tak, vagy ki uta zá si
en ge dély re ácsin góz tak. Per sze ren ge -
teg olyan hon fi tár sunk volt, akik még
Ke let-Ber lin be sem kap tak be uta zá si
en ge délyt, nem hogy nyu gat ra…

M. P.: Az ak ko ri NSZK tá mo gat ta,
hogy min den nyu gat né met di ák leg -
alább egy szer el jus son ta nul má nyai
ide je alatt Nyu gat-Ber lin be. Olyan
volt ez, mint egy osz tály ki rán du lás, de
tel jes mér ték ben az ál lam szpon zo rál -
ta. Jöt tek né hány nap ra, meg néz ték a
vá ros ne ve ze tes sé ge it, po li ti ku sok kal
ta lál koz tak, jól érez ték ma gu kat. És
min den cso port nak be volt ik tat va

egy ke let-ber li ni nap is. Mi vel vol tak
nyu ga ti ta nár is me rő se ink, gyak ran
lan dol tak ná lunk ilyen cso por tok.
Ami kor jöt tek, „össze eresz tet tük”
őket a gyü le ke ze ti if jú sá gi cso port ja -
ink tag ja i val. Nagy if jú sá gi élet volt ám
itt ak ko ri ban! He ten te há rom if jú sá -
gi órát, il let ve es tet ve zet tem. Ami kor
a nyu ga ti di á kok kal volt a ta lál ko zó,
ak kor óva tos ság ból leg több ször ná -
lunk vol tunk. Na gyon ér de kes be szél -
ge té sek re em lék szem vissza. Negy ve -
nen-öt ve nen szo rong tunk a la ká -
sunk ban. A mi fi a tal ja ink ott hal lot -
tak elő ször a mun ka nél kü li ség ről.
El kép ze lé sük sem volt ró la, hogy mi
az. Az ér de kes az volt, hogy meg ta -
nul tuk eze ken a ta lál ko zó kon kri ti ku -
san néz ni a nyu ga ti dol go kat is.

–A nyolcvanas évek közepétől
LipcsébenaNikolaikirchébenszervez-
tékazúgynevezettbékeimákat,ame-
lyekenazegyházviszonylagosfügget-
lenségemiattpolitikai,gazdasági,tár-
sadalmiproblémákésfeszültségekis
előkerültek.Voltakhasonlómegmoz-
dulásokKelet-Berlinbenis?

M. P.: Igen, de Lip cse messze volt
tő lünk, és mi egy ki csit más hely zet -
ben vol tunk. Itt a tün te té sek nem
annyi ra egy há zi in dít ta tás ból kez dőd -
tek, in kább a mű vé szek és az ér tel mi -
ség kez de mé nye zé sé re.

Két ber li ni gyü le ke zet ben vol tak a
lip cse i hez ha son ló, de an nál ki sebb
„ka li be rű” bé ke imák és meg moz du -
lá sok. A Zion skirche és a Geth se ma -
ne kirche von zott nagy tö me ge ket
ak ko ri ban. Ezek nek a temp lo mok nak
a kör nyé kén tör tén tek drá mai dol gok
és össze csa pá sok is.

Az őszi, ok tó be ri nagy tün te té sek
vi szont a mi temp lo munk hoz kö ze li
nagy su gár uta kon zaj lot tak, ép pen
ezért na pon ta sar kig ki tár tuk a temp -
lom aj tót. Igen, min den tár va-nyit va
volt, még pe dig azért, hogy ha a tö me -
ge t fel osz lat ják, és több tíz ezer em -
ber nek me ne kül nie kell, ak kor le gyen
ho vá men ni ük. Nem mind egyik, de
a leg több temp lom nyit va volt a kör -
nyé kün kön. A tün te tők kel a gyü le ke -
ze tek fu tá rok ál tal tar tot ták a kap cso -
la tot. Te le fon és in ter net nem volt,
ezért volt rá juk szük ség. A tün te tők
fu tá rai rend sze res idő kö zön ként tu -
dat ták a lel ké szek kel, hogy mer re
megy a tö meg, vagy ép pen mer re zár -
ták le az ut cá kat elő lük.

Én is fu tár kod tam, de nem a tün -
te tők nek, ha nem egy há zi ber kek -
ben, a Geth se ma ne kirche és a temp -
lo munk kö zött. Fél órá val a bé ke imák
előtt ott vol tam a szer ve ző iro dá ban,
és on nan vit tem a hí re ket a gyü le ke -
ze tünk be, ahol szin tén áhí ta to kat
tar tot tunk. Volt, hogy ta lál koz tam eb -
ben az iro dá ban MarianneBirthler-
rel is, aki később JoachimGaucktól
vet te át a Sta si-ügye ket fel dol go zó hi -
va tal ve ze té sét.

H. P.: Nem va gyok ije dős, de ak ko -
ri ban min dig ret teg tem, hogy a fér -
jem ha za jön-e, vagy meg ta lál ják-e ná -

la a röp la po kat. Igen, egy egy há zi
nyom dá ban, a Zion skirche kör nye -
zet vé del mi könyv tá rá ban sza ti ri kus
röp la po kat is nyom tat tak, ame lyen az
NDK ne vet sé ges és szá nal mas ál lam -
ként volt fel tün tet ve. Ha eze ket meg -
ta lál ták vol na…

–Hogyanemlékeznekvisszaaha-
tárnyitásnapjára?

H. P.: Ké ső dél után ér tem ha za a
mun ká ból. A fér jem nem volt ott hon,
if jú sá gi órát ta rtott. Es te nyolc ra ba -
rá ti va cso rá ra vol tunk hi va ta lo sak. Be -
kap csol tam a té vét, és hal lot tam,
hogy Günter Schwabowski, a fel ső
párt ve ze tés egyik tagja be je len tet te: a
ha tárt meg nyi tot ták. Ak ko ra kép te len -
ség nek tűnt az egész, hogy nem tud -
tam ve le mit kez de ni. Át men tem a fér -
jem hez és a fi a ta lok hoz, és mond tam
ne kik, hogy a hí rek ben őrült sé ge ket
be szél nek. Sen ki nem ér tet te, hogy
mi ről hab la tyo lok. A fér jem pe dig jól
le te rem tett, hogy mi ért za var tam
meg a be szél ge té sü ket. Az if jú sá gi óra
után el men tünk a ba rá ta ink hoz. Fi no -
ma kat főz tek, vár tak ben nün ket, ezért
ők sem hall gat tak hí re ket. El is jöt tünk
tő lük úgy, hogy nem is ke rült szó ba a
do log. A fér jem fe jé ben azon ban még
ott mo tosz kált, amit mond tam, ezért
nem ha za fe lé vet tük az irányt, ha nem
a Bran den bur gi ka pu fe lé. Ott né ma
csend volt. A Born hol mer Stras sé nál
zaj lot tak az ese mé nyek, de ar ról ne -
künk fo gal munk sem volt. Le fe küd -
tünk alud ni.

Hat ra men tem dol goz ni. A mun -
ka he lye men raj tam kí vül csak egy nő -
vér je lent meg. Sem or vos, sem ápo -
ló, sem por tás, sem kony hás… Sen -
ki. Csak egy ápo ló nő és én. Mind ez
a zárt osz tá lyon, öt ven-hat van be teg -
gel! Krí zis hely zet volt a ja vá ból. Fő -
leg ami kor nem hoz ták meg a kony -
há ra a reg ge li hez, az ebéd hez és a va -
cso rá hoz va ló kat. Egy csu por zsí ron
kí vül sem mink, de sem mink nem
volt. A kol lé ga nő met el küld tem,
hogy ha a föld alól is, de hoz zon ke -
nye ret. Kis idő múl va meg ér ke zett
egy ha tal mas ke nye res lá dá val. Azt
mond ta, hogy in gyen osz to gat ják a
pék árut a fal mel let ti egyik üz let ben
– nyu ga ton.

Nyugaton? Ek kor kez dett össze -
áll ni a kép. Annyi volt a te en dő, és
ak ko ra a ká osz egész nap, hogy a
Sch wa bows ki-be széd csak ek kor ju -
tott eszem be. Sze ren csé re az éj sza -
kás nő vé rek meg ér kez tek, és le tud -
tak vál ta ni ben nün ket. Es te Mic ha -
el lel és a test vé re im mel be száll tunk
a Tra bink ba, és el in dul tunk Nyu gat-
Ber lin be. Öten szo rong tunk ab ban a
kis au tó ban. Vit tük a hang sze re in ket
is. El mond ha tat lan, le ír ha tat lan él -
mény volt. Ren ge teg em ber… Nem is
ta lá lok sza va kat. Elő vet tük a trom bi -
tá in kat, és mu zsi kál tunk örö münk -
ben. Csak ké sőbb tud tuk meg, hogy
a ZDF te le ví zió is le ad ta a „mű sor szá -
mun kat”.

g Hein richs Esz ter

Huszonötéveomlottleaberlinifal
b Ön, ked ves ol va só, mit csi nált 1989. no vem ber 9-én? Ugye, fo gal ma sin csen? Ha ugyan ezt a kér dést Ber -

lin ben tesszük fel a har minc év fe let ti la kos ság kö ré ben, ak kor nagy va ló szí nű ség gel konk ré tabb vá la szo -
kat ka punk egy fleg ma váll rán dí tás nál. Sőt a leg töb ben olyas mi ket is el tud nak me sél ni, hogy 1989. no vem -
ber 9-én mit va cso ráz tak, mi volt a gye rek ma tek lec ké je, vagy ép pen mi lyen szí nű és fa zo nú ru ha ne mű volt
raj tuk… Azt meg szin te min den ki be té ve tud ja, hogy mi ment a té vé ben: ki hány óra kor mi ről és mennyit
be szélt a nyu ga ti, avagy a ke le ti csa tor ná kon. A ber li ni ek, fő leg az egy ko ri ke le ti vá ros rész la kói még min -
dig na gyon szí ve sen és – hu szon öt év után is – ha tal mas eu fó ri á val me sél nek az 1989. no vem ber 9-i ese -
mé nyek ről. És min den ki nek meg van a ma ga tör té ne te…
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Erlbruch; de. 11. (úrv.) Balicza Iván; du. 6. (ifjúsági istentisztelet) Simon Attila; Fébé,
II., Hűvösvölgyi út 193. de. fél 10.; Sarepta, II., Modori u. 6. de. 3/4 11. Sztojanovics
András; Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. de. fél 10. (úrv.) D. Keveházi László;
du. 5. (úrv., családi) Fodor Viktor; Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező u. 12.
de. 10. Fülöp Attila; Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10. dr. Lászlóné dr. Agod
Anett; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38. de. 10. Solymár Péter Tamás; Deák tér,
V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Darvas Anikó; de. 11. (úrv.) D. dr. Harmati Béla; du. 6.
(asztali beszélgetések) dr. Hafenscher Károly; Fasor, VII., Városligeti fasor 17. de.
fél 10. (úrv., angol) dr. Bácskai Károly; de. 11. (úrv.) Aradi György; Józsefváros, VIII.,
Üllői út 24. de. fél 11. Gombkötő Beáta; VIII., Rákóczi út 57/a de. 10. (szlovák,
kétnyelvű családi) Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII., Karácsony S. u. 31–33. de. 9.
(úrv.) Gombkötő Beáta; Ferencváros, IX., Gát u. 2. (katolikus templom) de. 11.
(énekes liturgia) Koczor Tamás; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. 10. Benkóczy
Péter; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) Gáncs Tamás; de. fél 11. (úrv.)
Gáncs Tamás; du. 6. (esti istentisztelet) dr. Blázy Árpádné; XI., Németvölgyi út
138. de. 9. dr. Blázy Árpádné; XI., Egyetemi és főiskolai gyülekezet, Magyar
tudósok krt. 3. du. 6. (Tamás-mise); Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24.
de. 9. (úrv.) Balicza Iván; Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv.) D.
Szebik Imre; Angyalföld, XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. Grendorf Péter; Zugló,
XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) dr. Béres Tamás; XIV., Gyarmat u. 14. de. fél 10.
(úrv.) dr. Béres Tamás; Pestújhely, XV., Templom tér de. 10. (úrv.) Szabó B. András;
Rákospalota, XV., Juhos u. 28. (kistemplom) de. 10. Ponicsán Erzsébet;
Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 10–11. de. 10. Fekete Gy. Viktor; Cinkota,
XVI., Rózsalevél u. 46. de. fél 11. Vető István; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24.
de. 9. Vető István; Árpádföld, XVI., Menyhért u. 42. (református templom) du.
3. Vető István; Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de. 9. Kovács Áron; Rákoskeresztúr,
XVII., Pesti út 111. de. fél 11. Kovács Áron; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de.
9. Nagyné Szeker Éva; Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de. 11. Nagyné Szeker Éva;
Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. B. Pintér Márta; Pestszentimre,
XVIII., Rákóczi út 83. (református templom) de. 8. B. Pintér Márta; Kispest,
XIX., Templom tér 1. de. 10. Deák László; XIX., Hungária út 37. de. 8. Deák László;
Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. (családi) Győri János Sámuel; Csepel, XXI.,
Deák tér de. fél 11. Zólyomi Mátyás; Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 10. Hokker
Zsolt; du. 5. (gyermek-istentisztelet) Hokker Zsolt; Budakeszi, Fő út 155.
(gyülekezeti terem) de. fél 10. dr. Lacknerné Puskás Sára; Budaörs, Szabadság
út 75. de. 10. Endreffy Géza; Pilisvörösvár (ref. templom) du. 2.

köszönetaz1%-ért
A Csik ván di Evan gé li kus Gyü le ke ze tért Ala pít vány kö szö ni tá mo ga tó -
i nak adó juk 1%-át. A be folyt össze get a temp lom ke rí té sé nek fel újí tá sá -
ra for dí tot tuk.

Meghívóavii.katalin-napievangélikusbálra
A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház ne vé ben tisz te let tel meg hív juk a
VII. Ka ta lin-na pi evan gé li kus bál ra no vem ber 22-én 19 órai kez det tel a
Bu da vá ri Ön kor mány zat au lá já ba (1014 Bu da pest, Ka piszt rán tér 1.).
Program
19.00 Be kö szön tő – SzűcsPetra és SchulekCsaba
19.05 Fő véd nö ki kö szön tő

Az est fő véd nö ke: PrőhleGergely, az MEE or szá gos fel ügye lő je,
az Em be ri Erő for rá sok Mi nisz té ri u má nak he lyet tes ál lam tit ká ra

19.15 Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem ko moly ze nei prog ram ja
Fel lé pők: dr.KinczlerZsuzsanna kar nagy, dr.FintaGergely – 
zon go ra, TóthPéter – ének, KunÁgnesAnna – ének, va la mint 
az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem ka ma ra kó ru sa

19.30 In ter jú dr. Korányi Andrással, az EHE rek tor he lyet te sé vel és 
PángyánszkyÁgnessel, a teo ló gus ott hon ve ze tő jé vel

19.40 Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem könnyű ze nei prog ram ja
Fel lép a Közelegyüt tes

19.55 Be szél ge tés a bál bo rá szá val, FülöpGergellyel és a bál sza ká csá val,
KatonaRóberttel

20.05 Bü fé va cso ra
21.00 A BohémRagtimeJazzTrió+1 mű so ra

Swing tán co sok: KasznaiDóra és BendikMarcell
22.30 Tom bo la
23.00 Tánc haj na lig a Simpleze ne kar ral
3.00 Zá rás
Mű sor ve ze tők: SzűcsPetra és SchulekCsaba
A tombolajegyek árából befolyt összeg az Evangélikus Hittudományi
Egyetemenfolyókulturálistevékenységektámogatásátszolgálja.
A bor kós to lón Fü löp Ger gely szek szár di ős ter me lő mu tat ko zik be.
Vacsoráraésegyitalramindenkedvesmeghívottavendégünk,
azesthátralévőrészébenazitalszámlátazurakrendezik.
Meg je le nés al ka lom hoz il lő öl tö zék ben.
Je gyek 6000 Ft-ért az Ül lői út 24. szám alatt és a Hu szár Gál köny ves -
bolt ban (1052 Bu da pest, De ák Fe renc tér 4.) kap ha tók no vem ber 3-tól.
Ha az es ten nem kí ván vagy nem tud részt ven ni, oly mó don is ki fe jez -
he ti se gí tő szán dé kát, ha támogatóijegyeket vá sá rol, ez zel se gít ve az egye -
tem hall ga tó i  szín vo na las sza bad idős te vé keny sé ge i nek biz to sí tá sát. 
Az 1000Ft-ostámogatóijegyek szin tén az Ül lői úton és a Hu szár Gál köny -
ves bolt ban kap ha tók.

h i r d e t é s

h i r d e t é s e k

A leg fi a ta labb részt ve vőt öt éve, a leg -
idő seb bet har minc öt éve szen tel ték lel -
késszé. Az al ka lom két té ma ve ze tő je –
vagy aho gyan ma gu kat aposzt ro fál ták:
„já ték mes te re” – dr. Percze Sándor
győr-mén fő csa na ki lel kész, il let ve Né-
methZoltán, egy há zunk or szá gos iro -
dá ja gyü le ke ze ti és misszi ói osz tá lyá -
nak ve ze tő je volt. 

A hi va tás gon do zó nap a Kenyerem,
tarisznyám,hócipőm cí met vi sel te. A
rend ha gyó cím ről Percze Sán dor el -
mond ta, hogy a ju bi le um olyan al ka -
lom, ami kor a lel kész egy pil la nat ra
meg áll hat, és vissza te kint het a ma ga
mö gött ha gyott út ra. Szám ve tést is ké -
szít het: mi van még ab ban a ta risz nyá -
ban, és mi ve szett el mind ab ból, amit
szol gá lat ba in du lá sa kor út ra va ló ként
ka pott. Mi az, ami táp lál ta az ed di gi
szol gá lat ban, és mi ad hat erőt a to váb -

bi ak ban. És mi vel ez a szol gá lat nem
nél kü lö zi a ne héz sé ge ket, ne ga tív él mé -
nye ket, ku dar co kat: va jon mennyi re telt
meg a „hó ci pő”. Szük sé ges-e azt a bi -
zo nyos hó ci pőt ki ürí te ni, hi szen ter hel -
ten ne héz a szol gá la tot foly tat ni. 

A két té ma ve ze tő já té kos for má ban
– sze rep já ték és cso por tos fog lal ko zás

ke re té ben – adott le he tő sé get a részt -
ve vők nek ar ra, hogy meg nyíl ja nak
egy más előtt, és be szél je nek szol gá la -
tuk ne héz sé ge i ről, örö me i ről. Hogy
leg alább egy ke vés te her le ke rül jön a
vál luk ról, és fel sza ba dul tab ban foly tat -
has sák to vább.

Bencze András püs pök he lyet test
har minc év vel ez előtt or di nál ta dr.
NagyGyula püs pök. 

– Nem olyan ré gen szer vez tünk év -
fo lyam-ta lál ko zót, és meg né ze get tük
az el ső tan év nyi tónk ké pe it – árul ta el
az EvangélikusÉletnek a szé kes fe hér -
vá ri lel kész. – A fo tó kon olyan fi a ta -
lo kat lát tunk, akik op ti mis tán, tett re
ké szen vár ják, hogy szol gá lat ba lép je -
nek. Az em lé ke zés szép do log így is,
de úgy is, ahogy ezen a hi va tás gon do -
zó na pon tör té nik. Vissza gon dol va
az or di ná ci óm óta el telt har minc év -
re, val lom, hogy eb ben a szol gá lat ban,
min den al kal mat lan sá gom mal, erőt -
len sé gem mel együtt, az Úr Jé zus tar -
tott meg. Jó volt ez zel a ta lál ko zó val
egy ki csit ki zök ken ni a min den na pi
mun ká ból, és ér de kes nek tar tot tam az
utá nam jö vő kor osz tály kép vi se lő i vel
ta lál koz ni, akik szin tén ju bi lál nak, de
rö vi debb idő van mö göt tük.

g Kiss Mik lós 

Kenyerem,tarisznyám,hócipőm
b „Ün ne pel ni hív tunk ide ti te ket, ün nep ként él jé tek meg ezt az előt tünk

ál ló na pot!” –kö szön töt te SzemereiJános, a Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy -
ház ke rü let püs pö ke (képünkön) azo kat a lel ké sze ket, akik or di ná ci -
ó juk ke rek ju bi le u mát ün ne pel ték a ba la ton szár szói Evan gé li kus Kon -
fe ren cia- és Misszi ói Ott hon ban meg tar tott ke rü le ti hi va tás gon do -
zó na pon. Az elő ző hé ten – hét fő dél től kedd dé lig – tar tott együtt -
lé ten ti zen két ju bi lá ló lel kész vett részt.

Hetvenévesagyőr-nádorvárositemplom

Az al kal mon KissMiklós győr-mo so -
ni es pe res hir det te Is ten igé jét. A li -
tur gi á ban SzemereiJános, a Nyu ga ti
(Du nán tú li) Egy ház ke rü let püs pö ke
és BerényinéMesterházyZsuzsa he -
lyi lel kész mű kö dött köz re. Ének kel
szol gált a gyü le ke zet kó ru sa Váray
Tamás ve ze té sé vel.

Meg döb ben tő és hi he tet len, hogy
a győ ri ek a pusz tu lás kö ze pet te temp -

lo mot épí tet tek – emel te ki Zsolt 26,8
alap ján tar tott pré di ká ci ó já ban Kiss
Mik lós. „Fel épí tet ték, mert sze ret ték
a temp lo mot, sze ret ték az Is ten nel
va ló ta lál ko zást, és bíz tak a jö vő ben”
– fo gal ma zott, majd ha son ló hoz zá -
ál lás ra biz tat ta a hall ga tó sá got is.

Ez után Sze me rei Já nos rö vi den
össze fog lal ta az épí tés tör té ne tét.
Be szá mo ló já ban el mond ta, hogy a

ná dor vá ro si temp lom gya kor la ti lag
az Öreg temp lom hoz ter ve zett to -
rony „he lyett” épült fel.

Az úr va cso rás al kal mat kö ve tő en
sze re tet ven dég ség vár ta a hí ve ket az
épü let alag so rá ban, ahol az épít ke zés -
hez kap cso ló dó tör té nel mi do ku -
men tu mo kat is meg te kint het ték. Zá -
rás ként dr.HarmatiBélaLászló, az
Evan gé li kus Or szá gos Mú ze um igaz -
ga tó ja tar tott ve tí tett ké pes elő adást
Keresztyénjelképeink cím mel. A té ma
ak tu a li tá sát az ad ta, hogy az egy ház -
köz ség ben je len leg gyűj tés fo lyik a ná -
dor vá ro si temp lom fa la it ko ráb ban dí -
szí tő szim bó lu mok vissza fes té sé re.

g – Adá mi – 

b Ün ne pi is ten tisz te let ke re té ben em lé kez tek meg a győ ri ek múlt va -
sár nap a ná dor vá ro si evan gé li kus temp lom fel szen te lé sé nek het ve ne -
dik év for du ló já ról. A SándyGyula épí tész mér nök ál tal ter ve zett épü -
let 1944-ben ké szült el.
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Fűben,fában,homoktövisben…

Azevangélikuspapnékjohannitaszeretetotthon
energetikaikorszerűsítése

Az Evan gé li kus Pap nék Jo han ni ta Sze re tet ott hon több mint 113 mil lió
fo rin tot nyert az ÚjSzéchenyitervKörnyezetésenergiaoperatívprog-
ram ke re té ben. A tá mo ga tás le he tő vé tet te az Evan gé li kus Pap nék Jo han -
ni ta Sze re tet ott hon fű té si és hasz ná la ti me leg víz-rend sze ré nek kor sze -
rű sí té sét, nap kol lek to ros rend szer ki ala kí tá sát, nap ele mek fel sze re lé sét
és az épü let utó la gos kül ső hő szi ge te lé sét.

Az épü let ener ge ti kai té nye zői már nem fe lel tek meg, fű té si és hasz -
ná la ti me leg víz-rend sze re nem tett ele get a kor el vá rá sa i nak, nyí lás zá rói
és fény for rá sai má ra el avult tá vál tak.

A most be fe je ző dött pro jekt ke re té ben nap ele mes rend szert épí tet -
tek ki, a fű té si és a hasz ná la ti me leg víz-rend szert tel je sen fel újí tot ták, nap -
kol lek to rok kal se gít ve mű kö dé sét. Sor ke rült a fa lak kül ső ol da li szi ge -
te lé sé re, va la mint a nyí lás zá rók cse ré jé re, fel újí tá sá ra is. A ré gi vi lá gí tó -
tes te ket új, ener gia ta ka ré kos da ra bok ra cse rél ték.

A pro jekt el sőd le ges cél cso port ja az Evan gé li kus Pap nék Jo han ni ta Sze -
re tet ott hon va la mennyi la kó ja és dol go zó ja. A pro jekt kör nye ze ti ha tás -
te rü le te azon ban nem csak az érin tett in gat lan ra ter jed ki, ha nem az el -
ér ni kí vánt in di ká tor ér té kek kel köz vet ve az egész or szág ener gia el lá tá -
sá nak biz ton sá gát és ver seny ké pes sé gét ja vít ja, a kör nye ze ti ál la pot meg -
őr zé sét ér dem ben szol gál ja.

A pro jekt az Eu ró pai Unió tá mo ga tá sá val, az Eu ró pai Re -
gi o ná lis Fej lesz té si Alap társ fi nan szí ro zá sá val va ló sult meg.

Evan gé li kus Pap nék Jo han ni ta Sze re tet ott hon
2143 Ki star csa, Szent Lász ló u. 2.
E-mail: pap nek@lu the ran.hu
ujszechenyiterv.gov.hu

Ma nap ság óri á si az ér dek lő dés a
ter mé sze tes gyógy mó dok iránt. „Fű -
ben, fá ban, vad vi rág ban” ke res sük a
gyó gyu lást, a ter mé sze tes gyó gyu lást.
Ezek egyi ke a ho mok tö vis, amely
az egyik leg ré geb ben hasz nált gyógy -
nö vény.

Ti bet ben és Mon gó li á ban év ez re -
dek óta al kal maz zák gyógy szer -
ként. A ho mok tö vis az ezüst fa fé lék -
hez tar to zó, há rom-öt mé ter ma gas,
el ága zó cser je. Két la ki, szél po roz -
ta nö vény, ter mé se na rancs sár ga
bo gyó. A ter més alak ja to jás for má -
jú, hét-ki lenc mil li mé ter át mé rő jű.
A gyü mölcs le ve ses, vé kony hé jú.
A héj szí ne a sár gá tól a na rancs vö -
rö sig ter jed.

Ke ser nyés, sa vany kás ter mé se au -
gusz tus ele jé től szep tem ber vé gé ig
érik be, de ha meg csíp te a dér, édes -
sé és fo gyaszt ha tó vá vá lik. A túl érett
bo gyók ban a cu kor tar ta lom akár
dup lá já ra emel ked het, a sav tar ta -
lom, cser ző anyag-tar ta lom és C-vi -
ta min-tar ta lom egy ide jű, je len tős
csök ke né se mel lett.

A ho mok tö vis össze té te lét te kint -
ve ki emel ke dik a bo gyó sok kö zül ma -
gas táp ér té ké vel és vi ta min tar tal má -
val, több mint 190 bio ló gi a i lag ak tív
kom po nenst tar tal maz.

Vé di és erő sí ti az im mun rend szert,
nö ve li szer ve ze tünk vé de ke ző ké pes sé -
gé nek ha té kony sá gát. Fer tő ző be teg -
sé gek és mű té tek után jó im mun -
rend szer-erő sí tő, hi szen ja vít ja az ál -
ta lá nos egész sé gi ál la po tot.

A ho mok tö vis nagy C-vi ta min-tar -
tal ma mi att ide á lis meg fá zá sok ke ze -
lé sé nél. Zsír ol dó ha tá sú, fo koz za az
anyag cse rét, így se gít het az op ti má lis
test súly meg tar tá sá ban. Ked ve ző en
hat a gyo mor- és nyom bél fe kély re, vé -
di a má jat. Spe ci á lis zsír sav össze té te -
le ré vén csök ken ti a vér ko lesz te rin -
szint jét, s így las sít ja az ér el me sze se -
dé si fo lya ma tok ki ala ku lá sát. Je len tős
a fla vo no id- és pro te in tar tal ma.

A ter més ből pré se lés sel nyert zsí -
ros ola já ból a gyógy szer ipar fáj da -
lom csil la pí tót, gyul la dás gát ló sze re ket,
égé si és fa gyá si se bek, ne he zen gyó -
gyu ló fe ké lyek, va la mint száj üreg ben

ke let ke zett se bek és eró zi ók ke ze lé sé -
re al kal mas ke nő csö ket és su gár ár ta -
lom el le ni sze re ket ké szít.

A ho mok tö vis az észa ki fél te kén a
mér sé kelt és szub tró pu si öv ben él.
Fény ked ve lő, fagy- és szá raz ság tű rő.
Ho mok ta la jon, fo lyó- és pa tak hor da -
lé kon, ten ger par ti dű né ken nő. Ha -
zánk ban is ho nos. Ré geb ben több he -
lyen is elő for dult, fő leg a Szi get köz ben
vol tak na gyobb ál lo má nyai. Nap ja -
ink ban egye dül Új pes ten él nek ter mé -
sze tes po pu lá ci ói, ame lye ket 1974-ben
vé det té nyil vá ní tot tak. A Ma gyar Ma -
dár ta ni és Ter mé szet vé del mi Egye -
sü let bu da pes ti he lyi cso port ja a Fő vá -
ro si Ön kor mány zat Kör nye zet vé del mi
Alap já nak se gít sé gé vel tan ös vényt lé -
te sí tett Bu da pest egyik leg je len tő sebb
he lyi vé dett sé gű te rü le tén, a rend kí vül
rit ka ho mok tö vis új pes ti élő he lyén.

Ma már par kok ban, ker tek ben is
ter mesz tik a ho mok tö vist, er re a
cél ra a Ti bet ből, il let ve Orosz or -
szág ból szár ma zó cser je ter me tű nö -
vényt hasz nál ják.

Na gyon sok fé le for má ban el ér he tők
a ho mok tö vis-ké szít mé nyek: őr le -
mény ként, prés lé ként gyü mölcs le -
vek ben, lek vá rok ban. Ér de mes ki pró -
bál ni!

g S. A.

ÜZeNetAZArArátrÓl

Rovatgazda:SántaAnikó
ararat@lutheran.hu

A het ven év vel ez előtt tör tén te ket
DemcsáknéBalczóIldikó, az Evan -
gé li kus Nagy temp lo mért Ala pít -
vány ku ra tó ri u má nak el nö ke, ko ráb -
bi gyü le ke ze ti fel ügye lő, a hely tör -
té net ava tott is me rő je idéz te meg.
Nyír egy há za gyász nap ján ar ra is
em lé kez tet te a kö zös sé get, hogy
szá mo san van nak köz tünk olya nok,
akik egyik nagy ap ju kat sem is mer -
he tik a het ven esz ten dő vel ez előtt
tör tént ret te net mi att.

Az ese mé nyek fel idé zé sét kö ve tő -
en SztankóGyöngyi he lyi lel kész ige -
hir de té sé ben (1Móz 4,9–10 alap ján)
azt hang sú lyoz ta, hogy nem a gyű lö -
let in du la tá nak van he lye a meg em lé -
ke zés kor, az em lé ke zés ből ta nul ni
kell, és meg tisz tult lé lek kel más ként
cse le ked ni.

Az is ten tisz te let után em lék táb lát
avat tak (felsőképünkön) a Nagy temp -
lom be já ra tá nál. Dr.BeneJánosnak, a
Jó sa And rás Mú ze um igaz ga tó já nak a
meg em lé ke zé sét kö ve tő en az ál do za -
tok ro ko nai, le szár ma zot tai het ven
szál fe hér szeg fűt he lyez tek el a táb la

alatt, me lyet KovácsLászlóAttila, a
nyír egy há zi gyü le ke zet igaz ga tó lel ké -
sze ál dott meg.

Ez zel egy idő ben ün ne pi is ten tisz -
te let kez dő dött a Kert vá ros ban, a Bo -
lyai té ri gyü le ke ze ti te rem ben is,
ahol DupkaGyörgy tar tott elő adást
Akollektívbűnösségelvénekalkalma-
zásaakárpátaljai/Kárpát-medencei
magyarokkal és németekkel szem-
ben cím mel. Az ung vá ri író a rend -
szer vál tást kö ve tő hu szon öt év ku ta -
tá sa it disszer tá ci ó ban össze gez ve –
mint mondta – azért dok to rált a bu -

da pes ti Páz mány Pé ter Ka to li kus
Egye te men, hogy a té mát be vi gye a
tu do má nyos köz tu dat ba. AmiGol-
gotánk, il let ve A„malenykijrobot”do-
kumentumokban cí mű könyv szer ző -
je előtt csak tar to má nyi kép vi se lő ként
nyíl tak meg azok az orosz or szá gi, uk -
raj nai és kár pát al jai le vél tá rak, ame -
lyek a vá laszt rej tet ték az író édes ap -
já nak kér dé sé re: mi ért kel lett ennyit
szen ved nünk?

Dup ka György ar ra ju tott, ez a ma -
gya rok és a né me tek el le ni bosszú volt,
sza bá lyos nép ir tás. Rá adá sul kü lö nö -
sen ke gyet len, mert Sztálin min dent
a ter mé szet re bí zott: a jár vá nyos be -
teg sé gek re, az éhe zés re és a szi bé ri ai
fagy ra…

A Be reg ből el hur col tak egy ko ri lá -
ge ré nek he lyén, Szoly ván száz har -
minc ma gyar te le pü lés fi a i nak ál lí tot -
tak em lé ket, de hogy pon to san
mennyi en hal tak meg itt, azt nem le -
het tud ni. Dup ka György ku ta tá sa i ra
ala poz va azt mond ja, a lá ge rek ben tíz -
szer annyi an pusz tul tak el, mint a
csa ta te re ken…

A kö zös ebéd után a Bo lyai té ri 
gyü le ke ze ti köz pont fa lán is em lék táb -
lá kat avat tak (alsóképünkön). A ma -
gán tu laj don ba ke rült egy ko ri sa la -
mon bo ko ri is ko lá ról he lyez ték át a ta -
ní tók nak, il let ve an nak a SoltészIstván-
nak az em lék táb lá ját, aki het ven éve
ön ként csat la ko zott az el hur col tak hoz,
hogy se gít se őket.

Az egész na pos ren dez vény a Hő -
sök te me tő jé ben ért vé get: a gyü le ke -
zet tag jai – ke resz tény lel kü le ttel – mé -
csest gyúj tot tak az el ső és a má so dik
vi lág há bo rú ban itt el esett – orosz, ro -
mán, szerb – ka to nák sír ján.

g Veszp ré mi Erzsébet

Megtisztultlélekkel
Emléktáblákamálenkijrobotáldozatainak–mécsesazelesettkatonáksírjára

b A szov jet meg szál lók ál tal „mál en kij ro bot ra” – „kis mun ká ra” – el -
hur col tak ra em lé kez tek múlt va sár nap Nyír egy há zán. Het ven év vel
ez előtt, 1944. no vem ber 2-án, egy csü tör tö ki na pon a szov je tek két -
ezer há rom száz fér fit te rel tek össze erő szak kal a vá ros ban. Előbb Deb -
re cen be, majd a Szov jet unió kü lön bö ző lá ge re i be szál lí tot ták őket. Pár
na pos köz mun ka ígé re té vel vit ték el a civileket, lé nye gé ben hadifo-
golyként egy már el fog lalt, pa ci fi kált vá ros ból – évek múl tán alig öt
szá za lé kuk tért ha za. Nyír egy há zán ezer hat száz húsz öz vegy és négy -
ezer ár va ma radt utá nuk. A már tí rok ra év ti ze de kig még han go san em -
lé kez ni is ti los volt.

Asareptabudaievangélikusszeretetotthon
épületénekenergetikaikorszerűsítése

A Sa rep ta Bu dai Evan gé li kus Sze re tet ott hon több mint 100 mil lió fo rin -
tot nyert az ÚjSzéchenyitervKörnyezetésenergiaoperatívprogram ke -
re té ben. A tá mo ga tás le he tő vé tet te a Sa rep ta Bu dai Evan gé li kus Sze re -
tet ott hon épü le té nek fű té si és hasz ná la ti me leg víz-rend sze ré nek kor sze -
rű sí té sét, nap kol lek to ros rend szer ki ala kí tá sát, nap ele mek fel sze re lé sét,
az épü let utó la gos kül ső hő szi ge te lé sét.

Az épü let ener ge ti kai té nye zői már nem fe lel tek meg, a fű té si és a hasz -
ná la ti me leg víz-rend szer nem tett ele get a kor el vá rá sa i nak, nyí lás zá rói
és fény for rá sai má ra el avult tá vál tak.

A most be fe je ző dött pro jekt ke re té ben nap ele mes rend szert épí tet -
tek ki, a fű té si és a hasz ná la ti me leg víz-rend szert tel je sen fel újí tot ták, nap -
kol lek to rok kal se gít ve a mű kö dé sét. Sor ke rült a fa lak kül ső ol da li szi -
ge te lé sé re, va la mint a nyí lás zá rók cse ré jé re, fel újí tá sá ra is. A ré gi vi lá -
gí tó tes te ket új, ener gia ta ka ré kos da ra bok ra cse rél ték.

A pro jekt el sőd le ges cél cso port ja a Sa rep ta Bu dai Evan gé li kus Sze re -
tet ott hon va la mennyi la kó ja és dol go zó ja. A pro jekt kör nye ze ti ha tás -
te rü le te azon ban nem csak az érin tett in gat lan ra ter jed ki, ha nem az el -
ér ni kí vánt in di ká tor ér té kek kel köz vet ve az egész or szág ener gia el lá tá -
sá nak biz ton sá gát és ver seny ké pes sé gét ja vít ja, a kör nye ze ti ál la pot meg -
őr zé sét ér dem ben szol gál ja.

A pro jekt az Eu ró pai Unió tá mo ga tá sá val, az Eu ró pai
Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap társ fi nan szí ro zá sá val va ló sult meg.

Sa rep ta Bu dai Evan gé li kus Sze re tet ott hon 
1027 Bu da pest, Bá t ho ri ut ca 8.
E-mail: in fo@sa rep ta.hu
sarepta.hu
ujszechenyiterv.gov.hu

közlemény
A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház bí ró sá ga a 2014. ok tó ber 18. nap ján
MolnárJózsef di ós győr–vas gyá ri lel kész fe gyel mi ügyé ben meg ho zott és
szó ban ki hir de tett íté le té ben meg ál la pí tot ta, hogy az el já rás alá vont lel -
kész el kö vet te a 2005. évi IX. tör vény az egy ház tör vé nyes rend jé nek és bé -
ké jé nek meg őr zé sé ről 32. § b) pont já nak má so dik for du la tá ban írt egy há -
zi te kin téllyel va ló vissza élés és a d) pont ban meg ha tá ro zott olyan ma ga -
tar tás ta nú sí tá sa, amely a Szent írás sze rint jó er kölcs be üt kö zik, vagy a vi -
selt egy há zi te kin tély hez mél tat lan cse lek mé nyek fe gyel mi vét sé get. 

A bí ró ság a Fe gyel mi Ta nács dön té sét rész ben meg vál toz tat va, az adott
bün te té si nem ben ki szab ha tó leg sú lyo sabb, 300 000 Ft mér té kű
pénz bün te tés re ítél te Mol nár Jó zse fet. Idő köz ben a lel kész és a gyü -
le ke zet mű kö dé se kap csán pénz ügyi vizs gá lat in dult, ezt a bí ró sá gi dön -
tés nem érin ti. A Fe gyel mi Ta nács a bí ró sá gi vég zés kéz hez vé tel ét kö -
ve tő en ad köz re bő vebb tá jé koz ta tást az ügy ben.

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

VASÁRNAP

6.20 / Duna Tv
Istenkezében
8.00 / Civil Rádió
(Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
8.40 / Duna Tv
Napok,évek,évszázadok
Tőkéczki László műsora
9.00 / Pax Tv
Evangélikusistentisztelet
abudaváritemplomból
9.30 / ZDF (német)
Evangélikusistentisztelet
aberlinifallebontásának
25.évfordulóján
13.55 / Duna Tv
Csellengők
Eltűntek nyomában
18.00 / Credo Evangélikus
Rádió (Szombathely)
Evangélikusistentisztelet

HÉTFŐ

5.15 / M1
Hajnaligondolatok
8.00 / Credo Evangélikus
Rádió (Szombathely)
Napiútravaló
9.00 / Pax Tv
Ezazanap2013
(riportfilm)
12.05 / Bartók rádió
AzÉszaknémetRádió
FilharmonikusZenekarának
hangversenye
14.40 / Pax Tv
Keresztkérdések
A Zákeus Médiacentrum
műsora
20.00 / Pax Tv
Kút (élőinteraktívműsor)
Műsorvezető: Deák László
evangélikus lelkész
1.25 / Duna Tv
Szerelmesföldrajz
Kilátás a Zengőről

KEDD

13.40 / M1
Ég,föld,férfi,nő
Aggtelek–Dobsina
14.00 / Credo Evangélikus
Rádió (Szombathely)
Kantáták
16.15 / Pax Tv
ComeniusFasor2014
(dokumentumfilm)
20.00 / Corvinus Rádió
(Sopron)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(corvinusradio.hu)
21.40 / Duna Tv
Azongoralecke
(új-zéladi–ausztrál–francia
játékfilm,1993) (120’)
23.00 / M1
,,Holtakálmafelett’’
Barangolás a Fiumei úti
sírkertben

SZERDA

13.30 / Kossuth rádió
,,Tebennedbíztunkeleitől
fogva...’’
A református egyház félórája
17.00 / Pax Tv
Poézisegyüttes
(koncertfilm)
18.30 / M1
Maradjtalpon!
(kvízműsor)
21.05 / Kossuth rádió
Belépő
(kulturálismagazin)
21.35 / Duna Tv
Haragbanavilággal
(amerikaijátékfilm,1955)
23.45 / Duna Tv
Elhallgatottgyalázat
(magyardokumentumfilm)
0.40 / Duna Tv
Beavatás
Czakó Gábor televíziós
esszéje

CSÜTÖRTÖK

13.00 / Pax Tv
Aszeretetnemluxus
A Zákeus Médiacentrum
műsora
13.55 / M3
1100évEurópaközepén
Kolozsvár
15.00 / Duna Tv
Mimagyarnaktudjuk
magunkat
(magyardokumentumfilm)
19.25 / Kossuth rádió
Tettenértszavak
Balázs Géza műsora
20.30 / Duna World
Ötkontinens
(magazinműsor)
20.30 / M. Katolikus Rádió
Akvarell–Kulturálispaletta
21.09 / Bartók rádió
ChristophPrégardien
dalestje
21.35 / Duna Tv
Para (magyarjátékfilm)

PÉNTEK

5.15 / M1
Hajnaligondolatok
9.05 / Duna Tv
Anapvendége
(portréfilm,2006)
Makovecz Imre építész
9.30 / M3
Negyedikmenet
(magyartévéfilm)
13.30 / Kossuth rádió
Békességnéktek!
A Magyar Pünkösdi
Egyház félórája
15.25 / Duna Tv
Azenéntúl–VásáryTamás
zenésbeszélgetései
15.40 / Duna World
Hagyaték
Wass Albert hagyatéka
20.54 / Bartók rádió
ABudapestiFilharmonikus
Zenekarhangversenye
22.15 / Duna World
Szabadságtér’89

SZOMBAT

6.50 / Duna Tv
Élőegyház
(vallásihíradó)
7.20 / Duna Tv
Istenkezében
Pál apostol nyomában
12.30 / Duna World
ArejtélyesXX.század
Kun Miklós történész
műsora
13.03 / Petőfi rádió
Harmincaktársasága–
PetőfiTOP30
14.35 / Pax Tv
Életévszakok
Scholz László evangélikus
lelkész portréja
17.04 / M. Katolikus Rádió
Páholyéspódium
Irodalom, zene, színház
17.45 / Mária Rádió
(Budapest)
Mégisszeretni
Gyökössy Endre tanítása

VASÁRNAP

5.25 / Duna Tv
VirágzóMagyarország
Csömör
6.00 / Bartók rádió
Muzsikálóreggel
Benne: Vasárnapi
orgonamuzsika
8.30 / Mária Rádió
(Budapest)
Ökumenikuslapszemle
9.00 / Pax Tv
Evangélikusistentisztelet
abudaváritemplomból
10.30 / Duna Tv
Lyukasóra (irodalmiműsor)
13.30 / M. Katolikus Rádió
,,Valakiírakezeddel’’
(vasárnapiversműsor)
18.00 / Credo Evangélikus
Rádió (Szombathely)
Evangélikusistentisztelet
(credoradio.hu)
18.35 / Pax Tv
Hétima (koncertfilm)

VASÁRNAPTÓLVASÁRNAPIG
Ajánlóarádióésatelevízióműsoraibólnovember9-étőlnovember16-áig

HÍREK, HIRDETÉSEK 50 éve ha rang ön tés
Őr bottyán ban
GOMBOSMIKLÓS
aranykoszorús
harangöntőmester

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

harangontes.hu–harangontode.hu

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

Va sár nap (no vem ber 9.)
Jézusmondta:„Neveszendőeledelértfáradozzatok,hanemazörökéletremeg-
maradóeledelért,amelyetazEmberfiaadmajdnektek.” Jn 6,27 (5Móz 8,3b;
Lk 17,20–24; Róm 14,7–9; Zsolt 75) Adók kal és köl csö nök kel agyon ter helt
né pünk szá má ra ez na gyon ak tu á lis ige! A ter hek mi att ren ge teg a tes ti leg
és lel ki leg meg fá radt em ber. Hor doz zák meg él he té si ne héz sé ge i ket, s las san
egyet len cél juk a csek kek be fi ze té se és a tör lesz tő rész le tek ki nyö gé se. Jé zus
is fá ra do zás ról be szél, de egé szen más faj tá ról. Olyan ról, amely nem agyon -
nyom, ha nem fel emel, nem ve szen dő, ha nem ma ra dan dó, nem csak né hány
föl di év re szól, ha nem egy örök élet re. Van időnk és ener gi ánk ilyen ele de -
lért fá ra doz ni? Ész re vesszük vég re, hogy mit akar ne künk ad ni Jé zus? Ké -
pe sek va gyunk meg ra gad ni az ő aján dé ka it?

Hét fő (no vem ber 10.)
AkkoreztmondtaDávidNátánnak:VétkeztemazÚrellen!Nátánígyfelelt
Dávidnak:AzÚriselengedtevétkedet,nemhalszmeg. 2Sám 12,13 (1Jn 3,5;
Mk 4,1–9; Jel 18,1–24) Nem akár ki, Iz ra el nagy és el is mert ki rá lya, Dá vid
mond ta ki ezt a bűn val lást. Pe dig ta gad ha tott vol na, hi szen lát szó lag min -
den rend ben volt, s Ná tán pró fé ta se tu dott vol na rá bi zo nyí ta ni sem mi lyen
bűnt. De Dá vid nem ezt az utat vá lasz tot ta, ha nem őszin tén meg ha jolt az
Úr sza va előtt. Le het, hogy mi is így va gyunk, lát szó lag min den rend ben, de
csend ben meg szó lít min ket az Úr. Ilyen kor ne búj junk el, ne ta gad juk le, ha -
nem mi is mond juk el őszin tén azt, ami a szí vün ket ter he li. Csak ez után szól -
hat ne künk egé szen sze mé lye sen ez az ige: „AzÚriselengedtevétkedet…”

Kedd (no vem ber 11.)
Kiszáradnak-eazidegenbencsörgedezőhűspatakok?Deengemelfelejtettaz
énnépem. Jer 18,14b–15 (Mt 23,37; Mk 13,9–20; Jel 19,1–10) Két ezer-hat száz
év vel ez előtt fo gal maz ta meg az Úr – Je re mi ás pró fé ta ál tal – ezt a szo mo -
rú meg ál la pí tást: a nép el fe lej tet te Is te nét. Öt száz har minc egy év vel ez előtt
ezen a na pon ke resz tel ték meg Lu ther Már tont. Bát ran mond hat juk, hogy
ami kor ő szü le tett és élt, ak kor is igaz volt ez az ige: a nép el fe lej tet te Is te -
nét. És ma mit mond az Úr, ha ránk te kint? Még min dig az Is ten szo mo rú
ta pasz ta la ta, hogy el fe lej tet te őt a né pe? Fon tos kér dés, de mi előtt vá la szol -
nánk, te gyük fel a kér dést sa ját ma gunk nak: Én is el fe led kez tem az Úr ról,
vagy ott van a na pon kén ti dön té se im ben, éle tem min den per cé ben? Vagy
ta lán csak bi zo nyos te rü le tek re en ge dem oda, más hon nét el kül döm?

Szer da (no vem ber 12.)
KeményenmegfeddettengemazÚr,denemadottátahalálnak. Zsolt 118,18
(1Pt 4,12–13; Zsid 13,1–9b; Jel 19,11–21) Na gyon ko moly hit kell ah hoz, hogy
az em ber egy-egy ne héz ség, gond, be teg ség, nyo mo rú ság mö gött meg lás -
sa Is ten ke zé nek a mun ká ját. Azt a gond vi se lő sze re te tet, amely oly kor még
eze ket a prob lé má kat is fel hasz nál ja azért, hogy he lyes út ra ve zes sen min -
ket. Er re a sa ját ér de künk ben van szük sé günk, mert sok szor más ként nem
vesszük ész re, hogy rossz úton já runk. Is ten vi gyáz ránk, mert sze ret, de ezért
oly kor meg is fedd. Ve gyük ész re, hogy mind ez zel mi a ter ve az éle tünk ben!

Csü tör tök (no vem ber 13.)
JézusKrisztusmondja:„Azazénparancsolatom,hogyúgyszeressétekegy-
mást,ahogyanénszerettelektiteket.” Jn 15,12 (5Móz 4,13; 1Jn 2,18–26; Jel 20,1–
10) Sze ret ni egy mást úgy, ahogy Jé zus sze ret min ket? Mi cso da le he tet len -
ség, ne künk ez so ha nem fog si ke rül ni! Ez így igaz, de nem is ma gunk tól kell
ilyen sze re te tet pro du kál nunk, ha nem Is ten ke gyel mé ből vál ha tunk al kal -
mas sá rá. Kü lö nö sen fon tos, hogy Jé zus nem az Úr sze re te té re szó lít fel min -
ket, ha nem egy más sze re te té re. Ar ra, hogy sze res sük hoz zá tar to zó in kat, mun -
ka tár sa in kat, de ezen túl még azo kat is, akik nem szim pa ti ku sak szá munk -
ra, sőt akár el len sé gesen vi sel ked nek ve lünk. Csen de sed jünk el, és gon dol -
juk vé gig, hogy kik kel szem ben va gyunk adó sak a sze re te tünk kel.

Pén tek (no vem ber 14.)
ÍgyszólazénUram,azÚr:Térjetekmeg,forduljatokelbálványaitoktól! Ez
14,6 (Ap Csel 14,12.14–15; Mt 26,36–41; Jel 20,11–15) Van nak, akik sze rint ez
az ige ma már nem ak tu á lis, hi szen nin cse nek bál vá nyok. Ez zel szem ben ren -
ge teg bál vány vesz kö rül min ket, sem mi vel se ke ve sebb, mint az ókor em -
be rét. Ak kor és ma is nem pusz tán a fá ból, kő ből ké szült szob rok vol tak bál -
vá nyok, ha nem ezer nyi más do log is. Bál vánnyá vál hat nak nap ja ink ban is tár -
gyak, em be ri tu laj don sá gok vagy ép pen az anya gi ak és a ha ta lom má mo ra.
A mai igénk ép pen ezért őszin te ön vizs gá lat ra hív min ket: Mi lett az én bál -
vá nyom? Mi ben vagy ki ben bí zom? Ha nem az Úr az, ak kor kész va gyok-e
el for dul ni tő le?

Szom bat (no vem ber 15.)
Méltóvagy,UrunkésIstenünk,hogytiedlegyenadicsőség,atisztességésa
hatalom,mertteteremtettélmindent,ésmindenateakaratodbóllettéste-
remtetett. Jel 4,11 (Jer 27,5; Mk 13,30–37; Jel 21,1–8) Imád sá gos éle tünk ből
leg in kább a di cső í tés szo kott hi á nyoz ni. Az Úr tró nu sá nál ál ló négy élő lény
szá má ra vi szont ép pen ez a leg fon to sabb. Ahogy igénk mond ja: „szünetnél-
kül,éjjelésnappal” di cső í tet ték Is tent. Té ve dés len ne azt hin ni, hogy ezt csak
a menny ben le het meg ten ni, s csak majd va la mi kor az idők vé gén! Ma is le -
het, sőt kell di cső í te nünk Is tent, hi szen ke gyel mé nek ren ge teg aján dé ká val
ta lál ko zunk nap mint nap!

g De ák Lász ló

Újnap– újkegyelem
életutaktanúságtétele–előadás-sorozatkelenföldön
Az Evan gé li kus Bel misszi ói Ba rá ti Egye sü let (EB BE) és a Bu da pest-Ke -
len föl di Evan gé li kus Egy ház köz ség ál tal ren de zett őszi elő adás-so ro zat
cí me: Életutaktanúságtétele. A kö vet ke ző al ka lom no vem ber 13-án, csü -
tör tö kön 17 óra kor kez dő dik az egy ház köz ség gyü le ke ze ti ter mé ben (Bu -
da pest XI. ker., Bocs kai u. 10.). Elő adás: IttzésJános ny. evan gé li kus püs -
pök. Áhí tat (5Móz 4,1–13): SchulekMátyás.

taizé-ima
ésénekegyüttlét

A rá kos szent mi hály–sas hal mi
evan gé li kus gyü le ke zet ben (1161
Budapest, Hő sök te re 10–11.) min -
den hó nap má so dik kedd jén, leg -
kö ze lebb november 11-én 19 órá tól
Ta izé-ima és ének együtt lét. 

Min den al ka lom mal van ige -
hir de tés is. In for má ció: gyertya-
feny.lutheran.hu.

Ökumenikustalálkozó
Min den hó nap har ma dik va sár nap ján, 18 óra kor öku me ni kus ta lál ko zó -
ra, is ten tisz te let re és elő adás ra vár juk az ér dek lő dő ket a Ma gyar or szá -
gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csá nak szék há zá ba (1117 Bu da pest, Ma -
gyar tu dó sok kör út ja 3.), a föld szin ti ta nács te rem be. A no vem ber 16-i té -
ma: Azegyházegységéről–LivingtodaytheChurchoftomorrow. Tel jes
kö rű is ten tisz te le ti szol gá la tot vé gez, szent mi sét ce leb rál az Apos to li Episz -
kopá lis Egy ház (AEE) ma gyar ér se ke, SzélesTamás. A szol gá lat utá ni elő -
adást NilsBertilPersson, az AEE pat ri ar chá tu sa i nak ta nács adó ja, az AEE
ko ráb bi prí más ér se ke tart ja. Sze re tet tel vár juk a ko ráb bi Far kas ré ti Öku -
me ni kus Kö zös ség, a volt KÖT, a Fo kolá re, va la mint az In ter na ti o nal Ecu -
me ni cal Fel lows hip ma gyar ré gi ó já nak a tag ja it is. 


