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Hús vé ti szek ven cia
Hús vét tisz ta ál do zat ját a hí vek áld va áld ják. 
Bá rány meg vál tot ta nyá ját, és az ár tat lan 
Krisz tus már ki en gesz te li ér tünk Aty ját. 
Élet itt a ha lál lal meg vítt cso da-csa tá val, 
a holt Élet-Ve zér ma úr és él! 
Má ria, szent asszony, mondd, mit lát tál út adon? 
Az élő Krisz tus nak sír ját s a Föl kent nek lát tam 
gló ri á ját, an gya li ta nú kat, szem fe dőt és gyol cso kat. 
Fel tá madt re mé nyem, Krisz tus, Ga li le á ba elé tek in dult. 
Tud juk, Krisz tus fel tá ma dott és di a dal mas: 
ó, győz tes Ki rá lyunk, légy ir gal mas. 

(Ba bits Mi hály for dí tá sa)

A kül dött gyű lé sen je len volt egy -
há zunk mind há rom püs pö ke és
Prőh le Ger gely or szá gos fel ügye lő,
a Maek el nö ke, va la mint Ador já ni
De zső Zol tán, a Ro má ni ai Evan gé -
li kus-Lu the rá nus Egy ház püs pö -
ke. Raj tuk kí vül a 2006-ban Oros -
há zán vá lasz tott kül dött gyű lés
tag jai – ha tá ron in nen ről és túl ról
– vet tek részt az ese mé nyen. 

A sza va zást meg elő ző ta nács ko -
zá son töb ben an nak a meg győ ző dé -
sük nek ad tak han got, hogy kár len -
ne „el sor vasz ta ni” a szer ve ze tet az -
zal, hogy ezen túl nem egye sü let -
ként, ha nem az egy há zon be lül, ki -
sebb au to nó mi á val mű kö dik – in -
kább új lel ke se dés sel kel le ne be le -
vág ni azon cé lok meg va ló sí tá sá ba,
me lye ket a 2006-os ala ku lás kor fo -
gal ma zott meg a szer ve zet. A je len -
lé vők na gyobb ré sze azon ban úgy
vé le ke dett, hogy nem len ne cél sze -
rű egy ne héz ke sen mű kö dő struk tú -
rát fenn tar ta ni, mert az nem hogy

nem se gí ti elő, ha nem a má ra ki ala -
kult hely zet ben egye ne sen gá tol ja
az Oros há zán meg fo gal ma zott cé -
lok gya kor la ti meg va ló sí tá sát.
„Nem sza bad, hogy a for ma meg -
fojt sa a tar tal mat” – hang zott so kak
vé le mé nye.

Így az – ilyen for má ban te hát utol -
já ra össze ült – köz gyű lés sza va zás -
sal dön tött ar ról, hogy a Maek mint
egye sü let fel osz lat ja ön ma gát. A
szer ve zet azon ban az egy ház ke re -
te in be lül, szo ro san együtt mű köd ve
az or szá gos iro da öku me ni kus és
kül ügyi osz tá lyá val, to vább ra is él ni
fog. Az új struk tú rá ról és a szer ve -
zet ha tás kö ré ről a má jus ban össze -
ülő or szá gos pres bi té ri um dönt. 

E ha tá ro zat az Úti társ lé tét nem
be fo lyá sol ja, hi szen bár a lap ki adó -
ja ed dig a Maek volt, ezt kö ve tő en
a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
ház köz vet le nül fog a meg je le né sé -
hez anya gi tá mo ga tást nyúj ta ni. 

– gé pé né –

Bú csú az egye sü le ti
for má tól
Kül dött gyű lést tar tott a Maek
Bu da pes ten, az Észa ki Egy ház ke rü let Püs pö ki Hi va ta lá nak ta nács -
ter mé ben tar tot ta kül dött gyű lé sét áp ri lis 4-én a Ma gyar Evan gé li kus
Kon fe ren cia (Maek). Az ese mény ak tu a li tá sát az el nök ség ta valy de -
cem be ri dön té se ad ta. Aho gyan az Evan gé li kus Élet is be szá molt ró la
ko ráb ban, az el nök ség tag jai ar ra a kö vet kez te tés re ju tot tak, hogy a
to váb bi ak ban a szer ve zet a je len le gi, egye sü le ti for má já ban nem mű -
kö dő ké pes, ezért eb ben a te kin tet ben vál toz ta tás ra van szük ség.

Akár ta lá lós kér dés ként is fel le het -
ne ten ni, hon nan szár ma zik a cím -
be li idé zet. Azok, akik is me rik Lu -
ther egy ház ze nei mun kás sá gát, vagy
eset leg Jo hann Se bas ti an Bach ze né -
jé nek ked ve lői, bi zo nyá ra ha mar vá -
la szol ni tud nak a kér dés re. Egy gre -
go ri án szek ven cia, a 11. szá zad ban
ke let ke zett, Vic ti mae pas cha li la udes
kez de tű ének Lu ther Már tont is
meg ih let te, majd en nek nyo mán
meg ír ta a Ch rist lag in To des ban den
kez de tű szek ven cia pa ra frá zist. Eb -
ben az ének ben ta lál ha tó a fen ti idé -
zet, mely a mai na pig lu the rá nus
ének kin csünk egyik gyöngy sze me. 

Per sze ki tud ja, ha Bach nem
kom po nál ta vol na meg ugyan ez zel a
cím mel és szö veg gel kan tá tá ját
(BWV 4), va jon ak kor is ilyen ele -
ve nen őriz né-e a lu the rá nus ha gyo -
mány ezt a gyö nyö rű szö ve get, me -
lyet ma gya rul az Evan gé li kus éne kes -
könyv 215. éne ke ként, Jé zus, Meg -
vál tónk sír ba szállt kez det tel ta lál ha -
tunk meg. A cím be li idé zet pe dig a 3.
vers szak ban tű nik fel: „Ilyen baj ví -
vás nem volt még. / Küz dött ha lál és
élet, / Míg nem a ha lál ere jén / Az
élet győz tes sé lett, / S az ige va ló ra
vált: / Krisz tus ha lá la a ha lált / El -
nyel te, meg csú fol ta. Hal le lu ja!”

A ka tar ti kus hús vé ti üze net, mi -
sze rint az egyik ha lál el nye li a má si -
kat, és vá lik be lő le új élet, pár hu -
zam ba ál lít ha tó Jé zus mon dá sá val,
me lyet Já nos evan gé lis ta idéz a bú -
za szem ről, amely nek meg kell hal -
nia, hogy ter mést hoz zon. En nek
kap csán most – hús vét ra ké szü lő
lel kü let tel bár, de – nem csak a hús -
vé ti kon tex tus ban, ha nem egy más
vo nat ko zás ban sze ret nék ki csit
gon dol kod ni, együtt gon dol kod ni
az Ol va só val. 

A mi nap – az Úti társ fe le lős szer -
kesz tő je ként – részt vet tem azon az
ülé sen, amely re a 2006-ban Oros há -
zán meg ala kult Ma gyar Evan gé li -
kus Kon fe ren cia kül döt tei vol tak
hi va ta lo sak. Jó ma gam ven dég ként
vol tam je len, de érin tett ként is, mi -
vel az Úti társ ma gyar evan gé li u mi
lap 2008 óta en nek a szer ve zet nek a
ki adá sá ban je le nik meg.

Majd nyolc év vel ez előtt óri á si
re mé nyek kel bon tott zász lót a
Maek, az az a Ma gyar Evan gé li kus
Kon fe ren cia, mely lé te zé si mód já -
nak az egye sü le ti for mát vá lasz tot -
ta. Ez a szer ve ze ti rend szer ko -
moly kö te le zett sé ge ket is ró a be lé -
pő ta gok ra. Kö te le ző a tag díj fi ze -
tés, meg ha tá ro zott idő kö zön ként
gyű lé se ket kell tar ta ni az egye sü let
kü lön bö ző gré mi u ma i nak, el nök -
sé get, fő tit kárt kell vá lasz ta ni. 

Aki em lé kez ni sze ret ne az eu fo ri -
kus han gu lat ra, mely a szer ve zet
meg ala ku lá sát jel le mez te, néz ze
meg en nek bi zony sá gá ul a Du na Tv
ál tal ké szí tett mű sort – a „Maek” és
az „Oros há za 2006” ke re ső sza vak
be írá sá val bár ki meg ta lál hat ja az in -
ter ne ten. Az Or szág gyű lés ak ko ri
el nö ke, Szi li Ka ta lin kö szön töt te az
egy be gyűl te ket. Min den je len lé vő,
de le gált tag an nak a re mé nyé nek
adott han got, hogy a ha tá ron in nen

és túl élő evan gé li kus/pro tes táns
test vé rek ezen túl váll vet ve se gí tik
egy mást, és eb ben a Maek szer ve ze -
te lesz az össze tar tó erő. Nem fér
két ség ah hoz, hogy ezt ott és ak kor
min den ki ko mo lyan gon dol ta. Jól
em lék szem ar ra a so kak ál tal ki fe je -
zett „üröm az öröm ben” ér zés re is,
hogy a szlo vá ki ai ma gyar evan gé li -
ku sok – elöl já ró ik til tá sa mi att –
nem ve het tek részt hi va ta lo san az
ese mé nyen, jól le het né hány bá tor
test vér, nem tö rőd ve a hi va ta los ál -
lás pont tal, je len volt az oros há zi
zász ló bon tá son. 

Majd jöt tek a hét köz na pok. A
Maek szer ve ze ti leg lét re jött, élt,
él nie kel lett. Id. Zász ka licz ky Pál
fő tit kár ként a leg töb bet tet te azért,
hogy az oros há zi esz mék a gya kor -
lat ban to vább él je nek. Eb ben a mi -
nő sé gé ben 2006-tól 2011-ig a Dé li
Egy ház ke rü let Pus kin ut cai szék -
há zá ban he ten te több al ka lom mal
is fá rad ha tat la nul dol go zott, le ve le -
zett, te le fo nált, in téz ke dett, öt le te -
ket adott az ak tu á lis Úti társ hoz, és
nagy buz gó ság gal jár ta a gyü le ke -
ze te ket ha tá ron in nen és túl. 

Mi vel ezen idő szak egy ré szé ben
jó ma gam is a ne ve zett épü let ben dol -
goz tam, sa ját sze mem mel lát hat tam,
hogy Pa li bá csi mi lyen oda adó an vé -
gez te mun ká ját, an nak el le né re,
hogy a szer ve zet már mű kö dé sé nek
kez de tén is gyak ran fa lak ba üt kö -
zött: sok volt a rossz cím a név jegy -
zé kek ben, új ság cso ma gok ér kez tek
vissza, ké ré se it nem egy szer ig no rál -
ták… Ő mind ezek el le né re lel ki is -
me re te sen tet te a dol gát. 

Sze mé lyé hez kö tő dik to váb bá
több tar tal mas rév fü lö pi kon fe ren -
cia meg szer ve zé se a Lu ther-ró zsa
szí nei cím mel. Az eze ken el hang -
zott elő adá sok a lu the rá nus iden ti -
tás erő sí té sé re vol tak hi va tot tak,
mert bár sok fé le szo kás, ha gyo -
mány él a Kár pát-me den cei evan -
gé li kus ság kö ré ben, ige köz pon tú -
sá gunk ban, hi tünk alap ve tő vo ná -
sa i ban egyek va gyunk. A sok fé le -
ség ugyan ak kor gaz da gí tó ta pasz -
ta lat mind nyá junk szá má ra.

Szá mos ha tá ron tú li pro jekt –
mind ez zel pár hu za mo san – jól mű -
kö dött. A test vér gyü le ke ze ti kap -
cso la tok él tek, újak is szü let tek köz -
ben. A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház nak nem egy olyan lel ké sze,
aki va la mely ha tár men ti te le pü lé sen
vég zi szol gá la tát, szív ügyé nek érez -
te-ér zi, hogy a ha tár má sik ol da lán
ma gyar nyel vű is ten tisz te le tet tart -
son a he lyi ma gyar szór vány nak. Az
or szá gos iro da Cse lovsz ky né dr. Tarr
Klára ve zet te öku me ni kus és kül -
ügyi osz tá lya is ki emelt fi gyel met
for dí tott és for dít a ha tá ron tú li kap -
cso la tok ápo lá sá ra; ez zel kap cso lat -
ban Végh Sza bolcs lel ki is me re tes
mun ká ját is ki le het és kell emel ni. 

A nyu gat-eu ró pai ma gyar pro tes -
tán sok kal va ló kap cso lat tar tás te -
kin te té ben ki emel ke dő volt pél dá -
ul a ma gyar ál lam ál tal tá mo ga tott
Kő rö si Cso ma prog ram, mely le he tő -
vé tet te, hogy lel kes ma gyar or szá gi
fi a ta lok szer te a vi lá gon a di asz pó -

rá ban tölt se nek né hány hó na pot,
je len lé tük kel és mun ká juk kal erő -
sít ve a ma gyar kö zös sé gek mű kö -
dé sét. Ahogy la punk ban ta valy be -
szá mol tunk ró la, így ju tott ki Stutt -
gart ba Gaz dag Zsu zsan na, aki evan -
gé li kus lel kész ként a würt tem ber gi
pro tes tán sok mun ká ját is se gí tet te. 

Er dély ben lét re jött a Szél ró zsa
„kis test vé ré nek” is mond ha tó Kö -
zép pont if jú sá gi ta lál ko zó, mely -
nek meg szer ve zé sé hez ren ge teg
ener gi á ra, lel ke se dés re volt szük -
ség, ám ezek ben nem volt hi ány. 

Egy há zunk püs pö kei és or szá gos
fel ügye lő je több al ka lom mal lá to -
ga t tak meg ma gyar gyü le ke ze te ket
Eu ró pá ban és a ten ge ren túl is. 

Hosszan le het ne még so rol ni
azo kat a mo men tu mo kat, ame lyek
azt mu tat ják, hogy volt élő kap cso -
lat az anya or szá gi és a ha tá ron tú li
ma gyar pro tes tán sok kö zött, és
hogy ez zel együtt sok lel ki él mény
is ada tott az el múlt nyolc év ben.
Egy do log mel lett azon ban nem
me he tünk el szó nél kül: az em lí tett
ese mé nyek leg na gyobb ré sze a Ma -
gyar Evan gé li kus Kon fe ren ci á tól
füg get le nül jött lét re. A prog ra mok
a Maek te vé keny sé gén kí vül szü -
let tek. Az egye sü let tag díj be fi ze té -
sei vi szont el ma rad tak, a kül dött -
gyű lé sek ál ta lá ban rend kí vül gyér
lá to ga tott ság gal zaj lot tak. 

Az Oros há zán meg fo gal ma zott
ne mes esz mé ket te hát nem le he tett
ilyen for mán át ül tet ni a gya kor lat -
ba. A Maek mint egye sü let lé te -
zett, de va ló di tar ta lom, élet alig
volt mö göt te. Akár egy ki ürült csi -
ga ház – ahogy egyik püs pö künk fo -
gal ma zott a kül dött gyű lé sen.

A Maek el nök sé ge így vá lasz út
elé ke rült: mit te gyen a csi ga ház zal,
amely ben már ér dem ben nem la kik
csi ga? Vagy fenn tart ja a je len le gi
egye sü le ti for mát, és nyö gi an nak
ad mi niszt ra tív ter he it, vagy a for -
má ról in kább a tar ta lom ra te szi át a
hang súlyt. Az el nök ség és az áp ri lis
4-én össze ült kül dött gyű lés az
utób bit vá lasz tot ta.

A szer ve zet egye sü le ti for má já -
ban te hát – a kül dött gyű lés ha tá ro -
za ta ré vén – meg szűnt lé tez ni, de
nem tag ja i nak lus ta sá gá ból vagy
nem tö rő döm sé gé ből, ha nem ne -
mes cél tól ve zé rel ve. Hogy új élet
sar jad jon. Hogy ne öl je meg a for -
ma a tar tal mat. 

A hús vé ti pél dá hoz vissza tér ve:
az egyik ha lál – re mény ség sze rint
– el nye li a má si kat. Új esélyt te -
remt. Hogy ne kell jen a for ma ki -
üre se dé sé ből a tar ta lom ki üre se dé -
sé nek is kö vet kez nie.

Mind azon ál tal egy ben biz tos le -
het min den ki, aki szí vén vi sel te, vi -
se li a Maek sor sát: az in téz mény
ma ga nem szű nik meg. Lé te zé sé -
nek to váb bi rész le te i ről, for má já -
ról az or szá gos pres bi té ri um dönt
má jus ban. De ad dig is kér jük Urun -
kat, hogy ad jon mind nyá junk nak –
ha tá ra in kon in nen és túl – fe le lős -
ség ér ze tet egy más iránt, hi tet, ki -
tar tást és erőt a foly ta tás hoz.

Szűcs Pet ra

„…ha lá la a ha lált el nyel te…” 
Hús vét előt ti gon do la tok egy szer ve zet me ta mor fó zi sa kap csán
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Jé zust meg kí sér tő zsi dók pró bál -
ták szín lelt jó in du lat tal szó lás ra
bír ni az Urat: „Mes ter, tud juk, hogy
igaz vagy, és az Is ten út ját az igaz -
ság hoz ra gasz kod va ta ní tod…” (Mt
22,16) Az efe zu si gyü le ke zet be ér -
ke zett ale xand ri ai Apol lóst pe dig
az Ak vi la–Prisz cil la há zas pár „ala -
po sab ban” akar ja meg ta ní ta ni az
Úr út já ra (Ap Csel 18,26). A pró fé -
tai üze net ben a már em lí tett össze -
ha son lí tás ról hal lunk: „Bi zony a ti

gon do la ta i tok nem az én gon do la ta im,
és a ti uta i tok nem az én uta im… Mert
amennyi vel ma ga sabb az ég a föld nél,
annyi val ma ga sab bak az én uta im a ti
uta i tok nál…” (Ézs 55,8–9)

Mind há rom idé zett he lyen elő -
for dul az út szó, de ezt a Bib lia há -
rom kü lön bö ző össze füg gés be ál -
lít ja, il let ve kü lön bö ző mó don ér -
tel me zi. Ézsa i ás nál Is ten fi gyel -
mez te ti a né pet, hogy ügyel jen az
em be re ké től je len tő sen kü lön bö -

ző is te ni utak ra. Ki tű nik te hát,
hogy van nak em be ri, és van nak is -
te ni utak, ame lyek nem csak hogy
kü lön böz nek egy más tól, de „mi -
nő sé gi leg” is má sok. 

Az Úr út jai ma ga sab bak az em -
be re ké i nél. A meg fe le lő hé ber szó
alá húz za Is ten út ja i nak ma gasz -
tos sá gát – úgy is mond hat nánk:
fel sőbb ren dű sé gét – az em be rek
út ja i val szem ben. Apol lós ugyan
is mer te már ezt a ma ga sabb utat, a

sá tor le mez -ké szí tő há zas pár még -
is szük sé ges nek lát ja, hogy ezt
még „ala po sab ban” meg ma gya -
ráz za ne ki. Jé zus nál pe dig el is me -
rik – még ha szín le lés ből is –,
hogy ő az igaz ság hoz ra gasz kod va
ta nít ja Is ten út ját.

Már ezek a bib li ai he lyek is ar ra
kész tet nek ben nün ket, hogy kü -
lön szól junk az Is ten út ja(i)ról,
bár a ku ta tók meg ál la pí tot ták,
hogy ezek ről csak az Ótes tá men -
tum ké sőb bi ira tai ta nús kod nak.
Ki nem fogy nak a szent írók most
már en nek a ma ga sabb is ten út nak
a jel lem zé sé ből és di csé re té ből.
Is ten min den út ja igaz sá gos (5Móz

32,4;), tö ké le tes (Zsolt 18,31), sze re -
tet és hű ség (Zsolt 25,10), szent
(Zsolt 77,14), ki ku tat ha tat lan (Róm
11,33), egye nes (Hós 14,10; Ap Csel
13,10). Te hát az Is ten út ja(i) ko mo -
lyan ve en dő, ta ní tan dó, és is me re -
te el mé lyít he tő. 

Már Áb ra hám nak jut a fel adat,
hogy meg ta nít sa fi a it és há zané -
pét az Úr út já nak meg őr zé sé re
(1Móz 18,19). Ami hez ma gya rá za -
tul még ez is hoz zá já rul: cse le ked -
je nek az igaz ság nak és a jog nak
meg fe le lő en. Ez is mu tat ja, hogy
itt az út szó át vitt ér tel mű hasz ná -
la tát lát juk. Te hát nem egy bi zo -
nyos te rü le ten át fu tó, köz le ke -

ÚT, UTAK A BIB LI Á BAN

Is ten út ja(i)

En nek a tör té net nek az ele je és a
vé ge kö zött igen nagy kü lönb ség
van. Az ele jén két el ke se re dett,
cél ta lan, csüg gedt em ber in dul el
szo mo rú an ha za a fa lu já ba – a tör -
té net vé ge pe dig ar ról szól, hogy
né hány óra múl va ugyan ez a két
fér fi ugyan azon az úton, szin te
szár nya kat kap va, rö pül vissza fe -
lé. Va la mi na gyon fon tos mon da -
ni va ló juk van, amellyel igen so -
kak nak tud nak majd se gí te ni. 

Mi tör tént köz ben? Egy ál ta -
lán mi tör té nik itt? 

A le írás ból tud juk, hogy ere -
de ti leg nagy vá ra ko zás sal in -
dul tak el a Je ru zsá lem től mint -
egy ti zen két ki lo mé ter nyi re
le vő fa lu juk ból a szent vá ros ba
a nagy pás ka ün nep re. Úgy hal -
lot ták, hogy Jé zus is ott lesz, és
el esett, nyo mo rult hely zet ben
ten gő dő né pük nek már csak
Jé zus tól re mél tek va la mi fé le
se gít sé get.

Leg na gyobb meg döb be né -
sük re azon ban ép pen azok ban
a na pok ban, egy bi zo nyos pén -
te ki na pon vé gez ték ki Jé zust.
Ke reszt re fe szí tet ték. Lel ki leg
tel je sen össze om lott ez a két
fér fi. Va la mi mér he tet len ke -
se rű ség van eb ben a mon da -
tuk ban, ame lyet ol vas tunk: „Pe dig
mi azt re mél tük, hogy ő fog se gí te ni a
mi né pün kön…” Ez azt je len ti,
hogy most már nincs mit re mél ni,
mert nincs ki ben re mény ked ni.

Az ün nep vé gez té vel, va sár nap
dél után ha za in dul nak. Árad be lő -
lük a ke se rű ség. Ket ten men nek,
be szél get nek, és új ra, új ra azt haj -
to gat ják, amit át él tek a szent vá -
ros ban. Vá dol ják a nép ve ze tő it,
ret te ne te sen saj nál ják ma gu kat,
és sze mer nyi re mény sem ma radt
a lel kük ben.

Eköz ben csat la ko zik hoz zá juk
egy har ma dik fér fi, a fel tá ma dott
Krisz tus, csak ők most még nem is -
me rik fel. Ne ki is el pa na szol ják ke -
se rű sé gü ket. Jé zus pe dig, tü rel me -
sen vé gig hall gat va őket, el kez di
ma gya ráz ni ne kik a Bib li á nak azo -
kat a ré sze it, ame lyek a Mes si ás
szen ve dé sé ről és meg di cső ü lé sé ről
szól tak. Em be re ink, mint a szi -
vacs, isszák ma guk ba Jé zus sza va -
it, szom ja san hall gat ják, annyi ra,
hogy ami kor es te fe lé meg ér kez -
nek a há zuk hoz, nem is en ge dik őt
to vább men ni, ha nem be hív ják
szál lás ra. 

És ott tör té nik va la mi egé szen
kü lö nös do log. Jé zus nem ven dég -
ként vi sel ke dik, ha nem há zi gaz da -
ként. Ez ugyan olyan szo kat lan és
meg döb ben tő volt ak kor, mint ma
len ne. Ő oszt a há zi ak nak ke nye -
ret, és mi köz ben ők ezt tu do má sul
ve szik, egy szer re csak meg nyí lik a
sze mük, fel is me rik úti tár suk ban
Krisz tust, ő pe dig el tű nik elő lük.

Ez a két em ber min den fé le
hosszas ta nács ko zás nél kül, azon
nyom ban egy aka rat tal fel ug rik,
és si et vissza Je ru zsá lem be, hogy
mi nél előbb el mond ja mi nél töb -
bek nek, akik hoz zá juk ha son ló re -
mény te len, csüg gedt, két ség be -
esett ál la pot ba ke rül tek Jé zus ha -
lá la mi att: va ló ban igaz, amit az
asszo nyok reg gel mond tak, va ló -
ban fel tá madt a ha lál ból, va ló ban
él. Ők már tud ják, együtt men tek

ve le az úton. Ott ült az asz ta luk -
nál. Hal le lu ja, Jé zus győ zött, hal -
le lu ja, Jé zus él! Min den okunk
meg van az öröm re.

* * *

Egé szen nyil ván va ló az a vál to -
zás, amely en nek a két em ber nek a
lel ké ben rö vid idő alatt vég be -
ment. Kez det ben csak szem lé lői
vol tak Jé zus nak és mun ká já nak.
Az tán hall ga tó i vá vál tak, mi köz -
ben Jé zus az úton ma gya ráz ta ne -
kik a Bib li át. Itt a vé gén pe dig kö -
ve tő i vé, sőt kö ve te i vé lesz nek,
akik má sok nak is el új sá gol ják ezt
a nagy győ zel met, ezt a nagy
evan gé li u mot, hogy Jé zus fel tá -
ma dott és él.

Szem lé lő, hall ga tó, kö ve tő. Eze -
ken a lép cső kön ve zet te fel őket a
di cső sé ges Krisz tus, és ezen az
úton akar ma is vé gig ve zet ni min -
den ben ne hí vőt.

Amíg e fér fi ak csak szem lé lői
vol tak Jé zus nak, ad dig is ro kon -
szen vez tek ve le, de kí vül ma rad -
tak Jé zus ügyén. Tá vol ról tisz tel -
ték őt, és gya kor la ti lag sem mi kö -
zük nem volt hoz zá. Sem mit nem
kap tak tő le. Vár tak va la mi ál ta lá -
nos nagy se gít sé get, amely ről
pon to san ma guk sem tud ták, hogy
mi lesz az; de ha va la ki se gít het,
ak kor ez Jé zus, aki le het, hogy
iga zat mond, és csak ugyan ő az Is -
ten Fia – a tet tei ezt mint ha hi te le -
sí te nék –, de so sem le het tud ni,
hogy ki ki cso da. Min den eset re ha
va la ki még se gít het, az ő.

Ilyen tá vo li re mény ke dés élt
ben nük, de iga zá ból nem is mer ték
Jé zust, és nem volt kap cso la tuk
ve le. Az tán kény te le nek a hall ga -
tó i vá vál ni, mert ma gya ráz ta ne -
kik az Írást, s meg moz dult a szí -
vük. Olyan szép az, ahogy Ká ro li
for dít ja: „ger je de zett a szí vük”. Az
új for dí tá sú Bib li á ban azt ol vas -
suk: „he vült a szí vük”. En ge dett fa -
gyos hi deg sé gé ből. Új ra meg moz -
dult ben ne va la mi re mény, hát ha

még is tör té nik va la mi jó. Hát -
ha lesz va la mi meg ol dás. Hát -
ha ad va la mi se gít sé get va la ki.
De Jé zust már meg fe szí tet ték.

Egy ál ta lán nem vé let len,
hogy mit kel lett hall gat ni uk.
Jé zus tu da to san az ő szen ve dé -
sé ről szó ló bib li ai ki je len tést
elem zi, és ma gya ráz za ne kik,
hogy le gyen vi lá gos szá muk ra,
hogy eze ket kel lett – mond ja
itt hang sú lyo san – el szen ved -
nie, mert így in téz te el az ő
ügyü ket. A ke resz ten nem vé -
let len bal eset tör tént, és nem
csu pán a ha tó ság Jé zus sal
szem be ni gyű lö le te fe je ző dött
ki. Örök is te ni terv va ló sult
meg. En nek a két em ber nek az
íté le tét is el szen ved te ott Jé -
zus, meg az enyé met is, és a ti -

é te ket is. Ezt kell meg ér te ni ük ah -
hoz, hogy meg sza ba dul ja nak a
csüg ge dés től.

Ami kor va la ki meg ér ti, hogy
sze mé lye sen őhoz zá jött Jé zus,
ér te tett va la mit, ne ki kí nál aján -
dé kot, ak kor gyó gyul a lel ke, ak -
kor kezd ki jön ni ab ból a re mény -
te len ál la pot ból, amely be enél kül
ke rült, mert ak kor is me ri meg,
hogy ki cso da az Is ten, és mit tett
ér te.

Ami kor fel is me rik úti tár suk ban
a fel tá ma dott Krisz tust, ak kor
nyer ér tel met mind az, amit ad dig
hal lot tak. Amit csak fé lig ér tet -
tek, vagy egy ál ta lán nem. Kar -
nyúj tás nyi kö zel be ke rül hoz zá -
juk, ami el ér he tet len tá vol volt.
Va ló ság lesz az, amit nem is mer -
tek hin ni: még is csak van se gít ség,
mert van se gí tő. Tud ja meg hát az
egész vi lág! És ne ki in dul nak éj -
sza ká nak ide jén, hogy vi gyék a jó
hírt má sok nak is.

* * *

Ez az óta is így tör té nik. Az élő
Krisz tus sal va ló sze mé lyes ta lál ko -
zás so rán nyí lik ki ma is a sze me a
szó lel ki ér tel mé ben min den ki nek.
Egé szen ad dig va la mi fur csa sö tét
szem üve get hor dunk, amellyel
pró bá lunk tá jé ko zód ni a va ló ság -
ban, de sok szor mel lé nyú lunk,
mel lé lé pünk, és utó lag bán juk en -
nek a kö vet kez mé nyét. Eb ben az
ál la po tá ban egye dül ér zi ma gát
min den ki. Úgy gon dol ja, nincs se -
gít ség, mert nincs se gí tő.

Ami kor va la ki be hív ja az éle té -
be az élő Krisz tust, úgy, aho gyan
az em mau si ta nít vá nyok be hív ták
a há zuk ba, ami kor va la ki el kezd
en ge del mes ked ni ne ki a leg ki sebb
mér ték ben is, úgy, ahogy ők tu do -
má sul vet ték, hogy Jé zus úr az ő
há zuk ban, és ő pa ran csol, ak kor
nyí lik meg a sze me az em ber nek.
Ak kor jut el a szív hez egé szen
sze mé lye sen Jé zus nak az egész,
sze mé lyes sza va: Ne félj, én meg -
vál tot ta lak, név sze rint is mer lek,
enyém vagy, szá mít hatsz rám. 

És ak kor telt meg tar ta lom mal
az ő éle tük is, ak kor lett egy szer re
vi lá gos a szá muk ra, hogy mi a fel -
ada tuk. Kül de tést kap tak, olyan
mon da ni va ló val áll tak elő, amely
min den ki nek se gít sé get je len tett,
és mind ez egé szen ter mé sze te -
sen, ma gá tól, ma gá tól a Szent lé -
lek től tör tént.

Sőt az ilyen em ber egy szer re
túl lát a föl di élet ha tá ra in is, és tel -
jes bi zo nyos sá ga lesz ar ról, hogy
Jé zus ér de mé ért örök éle tet adott
ne ki az Is ten. Ép pen ezért nem fél
töb bé sem az élet től, sem a ha lál -
tól. Tud oly kor na gyon ne héz kö -
rül mé nyek kö zött is öröm mel él -
ni, és tud re mény ség gel meg hal ni.

Így let tek ők szem lé lők ből hall -
ga tók ká s hall ga tók ból kö ve tők -
ké. 

Er re hív min ket is a mi Urunk.
Ko dály Zol tán nak egy szer va la ki

em lí tett egy ne vet, és hoz zá tet te:
ő is a mes ter ta nít vá nya volt. Mi re
Ko dály hang sú lyo san így fe lelt:
„So ha nem volt a ta nít vá nyom,
csak hall gat ta az elő adá sa i mat.”
Mert ez nagy kü lönb ség. Aki hall -
ga tó, az még kí vül ál ló, az ma rad -
hat sem le ges, még nem fog lalt ál -
lást, ta lán nem is akar. Aki csak
hall gat ja a má sik elő adá sa it, vagy
né zi, mit ho gyan tesz, az az il le tő
sze mé lyé től és gon dol ko zá sá tól
még na gyon tá vol ma rad hat.

A ta nít vány: el kö te le zett em -
ber. Jé zus ko rá ban a ta nít vá nyok
együtt él tek a mes ter rel. Éj jel-
nap pal együtt vol tak. És ha va la -
mi vel nem ér tett egyet a ta nít vány
ab ból, amit a mes ter mon dott, ak -
kor má sik mes tert vá lasz tott. De
egy mes ter ta nít vá nyá nak len ni
azt je len tet te, hogy tel jes bel ső
azo no su lás ra jut el az il le tő, tel jes
meg győ ző dés sel és ön ként. Hogy
nem csak ta nul ni akar a mes ter től,
ha nem kö vet ni akar ja őt min den
te kin tet ben. Ha son lí ta ni is akar
hoz zá.

Jé zus Krisz tus er re hí vott min -
dig min den kit, és er re hív ma is. 

Azt sze ret ném kér ni: le gye tek
annyi ra igé nye sek, hogy nem éri -
tek be en nél ke ve seb bel. Nem ér -
de mes egy ki csit val lá sos nak len -
ni. Nem ér de mes olyan nak len ni,
ami ről Jé zus azt mond ja: „az a ne -
ved, hogy élsz, pe dig ha lott vagy”.
Vagy akik ről Pál apos tol ezt ír ja:
meg van ná luk az is ten fé le lem lát -
sza ta, de an nak az ere jét meg ta -
gad ták.

Jé zus az ő ta nít vá nya it erő tel -
jes, di a dal mas, győ zel mes élet re

akar ja el se gí te ni. Olyan ér té ke ket
bíz rá juk, ame lye ket csak tő le le -
het kap ni, de ame lyek nek mind -
egyi ke hi ány cikk eb ben a vi lág -
ban. Kö vet ke zés képp az ő ta nít -
vá nyai mér he tet le nül tud ják gaz -
da gí ta ni a kör nye ze tü ket az zal,
amit ők is úgy kap nak Jé zus tól.
Ilyen hasz nos em be rek ké akar ja ő
for mál ni el kö te le zett kö ve tő it, ta -
nít vá nya it. És azt a bi zo nyos sá got
is ad ja ne kik, hogy Jé zus ér de mé -
ért örök éle tük, üd vös sé gük van.

* * *

Fi gyel jünk meg egy asz ta lost, fog -
or vost vagy bár mi lyen hi va tás ban
dol go zó em bert. Néz het jük hosz-
szú ide ig, ho gyan vég zi a mun ká -
ját. Szem lé lő ként még sem mi
közünk egy más hoz. Az tán ha na -
gyon ér dek lő dik va la ki, és haj lan -
dó az il le tő ma gya ráz ni, ak kor el -
mond hat ja, me lyik szer szám mi re
va ló, ho gyan le het hasz nál ni. Itt a
szem lé lő már a hall ga tó ja lesz, de
eb ből még a töb bi ek nek nincs
hasz nuk. Ha meg ta nul ja azt a hi -
va tást, be gya ko rol ja, és ő is tud ja,
mit mi re le het hasz nál ni, ak kor
lesz hasz nos em ber má sok nak.

Jé zus Krisz tus ilyen pro fi ta nít -
vá nyo kat akar for mál ni be lő lünk,
akik tud ják, mi vég re van nak a vi -
lá gon. Akik tud ják, hol a he lyük –
mint ahogy en nek a két em ber nek
is ak kor zök kent vissza az éle te a
he lyé re, ami kor Jé zust fel is mer -
ték. Akik tud nak olyan öröm hírt
mon da ni, ame lyet a fel tá ma dott
Krisz tus tól hal lot tak ők is. Akik -
nek az éle te hi te le sí tő il luszt rá ci ó -
ja mind an nak, amit mon da nak,
aki ken ke resz tül mennyei ér té kek
árad nak eb be a lel ki leg egy re sze -
gé nyebb vi lág ba.

Ez a tör té net azt hir de ti: eh hez
meg kell ér te nie va la ki nek, hogy
mi volt Jé zus szen ve dé sé nek a cél -
ja, és ta lál koz nia kell az élő Krisz -
tus sal. Ezért hí vunk min den kit
igét hall gat ni. Nem azért, hogy
töb ben le gyünk, ha nem azért,
mert azok nak, akik el kez dik hall -
gat ni az igét, ez mér he tet le nül so -
kat je lent het, mert eköz ben kezd
he vül ni a szí vük – ahogy itt a két
em mau si fér fi mond ta –, és ezt kö -
ve tő en nyíl hat ki a sze mük, is mer -
nek rá a ma is élő Krisz tus ra, ke -
rül nek ve le sze mé lyes kap cso lat -
ba. Hi szen a hit hal lás ból van,
még pe dig az Is ten igé jé nek hal lá -
sá ból.

Tör té ne tünk ele jén áradt a ke -
se rű ség ezek ből az em be rek ből,
mert az zal volt te le a szí vük. A kö -
ze pén meg moz dult a szí vük, mert
Is ten igé je moz gás ba hoz min ket,
és mun kál ko dik ben nünk. A tör -
té net vé gén pe dig árad be lő lük az
öröm, az öröm hír, gö rög szó val:
evan gé li um, és ez zel erő sí tik egy -
mást ott a kis gyü le ke zet ben, Je -
ru zsá lem ben, mert most már ez -
zel van te le a szí vük.

Cse ri Kál mán

For rás: goo.gl/ZM9oQd

AZ ÉLET KE NYE RE

Szem lé lők ből kö ve tők
Az em mau si ta nít vá nyok 

Cseri Kálmán
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– Mi ért tar tot ta fon tos nak, hogy
mint a De ák té ri gyü le ke zet egy ko ri
ve ze tő lel ké sze – im már nyug dí jas -
ként – ki rán du lá so kat szer vez zen
Er dély be és a Fel vi dék re a gyü le ke zet
tag ja i nak?

– Az el sőd le ges cél apá cai test -
vér gyü le ke ze tünk meg lá to ga tá sa
volt. Apá ca – Apá czai Cse re Já nos
szü lő fa lu ja – az er dé lyi Bar ca ság
szé lén, Bras só tól mint egy negy -
ven ki lo mé ter re észak nyu gat ra,
az Olt part ján fek vő te le pü lés. A
test vér-gyü le ke ze ti kap cso la tot
alig két-há rom hét tel a ro má ni ai
rend szer vál to zás után meg be szél -
het tem az ak ko ri apá cai lel -
késszel, 1990 ja nu ár já ban ugyan is
se gély szál lít mányt vit tünk né -
hány er dé lyi gyü le ke zet szá má ra.
Ezt a kap cso la tot a pres bi té ri u -
mok mind két he lyen ha ma ro san
jó vá hagy ták, és az óta sok ol da lú an
élő ma radt. 

Egy if jú sá gi cso port év ről év re
de cem ber ben Mi ku lás-es tet ren -
dez az apá cai temp lom ban, cso ma -
gok kal ked ves ked ve a fa lu gyer me -
ke i nek. Az apá cai kon fir man du so -
kat min den év ben ma gyar or szá gi
tá bo ro zás ra hív juk, amely a Bu da -
pest tel va ló is mer ke dés sel – ál lat -
kert, bu dai Vár, Par la ment – zá rul. 

A fi a ta lok évi rend sze res és a
gyü le ke zet ve ze tő i nek egy-egy
ün ne pen tör té nő al kal mi lá to ga tá -
sai mel lett fon tos nak érez tem azt,
hogy a két gyü le ke zet tag jai is
meg is mer ked hes se nek, ta lál koz -
has sa nak egy más sal, hi szen a test -
vér gyü le ke zet fo gal ma sem szű -
kül le csu pán fi a ta lok ra vagy ve ze -
tők re. Ezért az el ső két – egy mást
kö ve tő évek ben szer ve zett – au -
tó busz-ki rán du lás az apá cai test -
vér gyü le ke zet meg lá to ga tá sá val
zá rult. A lá to ga tás azon ban nem
kor lá to zó dott az ott töl tött idő re,
ha nem er dé lyi kör út tá bő vült. 

Az el ső utak gaz da gí tó él mé -
nyei tet ték ter mé sze tes sé a foly -
ta tást. A kö vet ke ző két év ben az
újabb nyolc na pos úton Dél-Er dé -
lyen ke resz tül a Kár pá to kon tú li
Csán gó föld fal va i ba ju tot tunk el,
majd szer ve ző dött két ki rán du lás
Észak-Er dély és Kár pát al ja meg -
is me ré sé re is. Az utol só két út pe -
dig a Fel vi dék vá ro sa i ba és fal va i -
ba ve ze tett. 

– Mi lyen em lé ke ket őriz ezek ről a
ki rán du lá sok ról? 

– Is mét az apá cai test vér gyü le -
ke zet ben tett lá to ga tás sal kell
kez de nem. A va sár nap dél előt ti
is ten tisz te le ten Si mon Lász ló he -
lyi lel kész pré di kált. Az er dé lyi is -
ten tisz te le ti ren det – ott a lel kész
ének li a li tur gia egyes ele me it –
már itt hon sok szo ro sí tot tam,
hogy mind nyá jan kö vet ni tud juk.
He lyi szo kás ként Oláh Ba lázs, a
gyü le ke zet fel ügye lő je se gí tett a
lel kész nek az úr va cso ra osz tá sá -
ban. Er re a se gít ség re azért is
szük ség van, mert úr va cso rás is -
ten tisz te le ten ott min den ki vesz
úr va cso rát. Is ten tisz te let után a
temp lom előt ti té ren a szé kely ru -
hás apá cai tánc cso port – a tán cot
be ta ní tó Má tis Já nos ta nár hang -
sze res kí sé re té vel – adott bő sé ges
fo tó zá si le he tő sé get. 

Dél után a ven dég lá tók kal kö zös
ki rán du lás ve ze tett a he gyek kö -
zé, ahol tá bor tűz mel let ti kö zös
ének lés és pu lisz ka fő zés tet te
még ba rá tib bá a han gu la tot. A hét -
fő reg ge li in du lást pe dig nem csak
a há zi gaz dák in te ge té se kí sér te,
ha nem ha za kí sért min ket Oláh Ist -
ván pres bi ter aján dé ka, a reg gel re
min den utas szá má ra sü tött, ke rek
er dé lyi ke nyér is. 

Fon tos nak érez tem, hogy a ma -
gyar vi dé ke ken a szál lá so kat min -
de nütt a fa lu tu riz mus ke re té ben
szer vez zem meg, hi szen így le he -

tő ség nyí lott a mai or szág ha tá ro -
kon túl élő hon fi tár sa ink örö me i -
vel és gond ja i val va ló meg is mer -
ke dés re is. Ugyan ak kor egyik
utunk so rán meg száll tunk – el ső s
ta lán az óta is utol só ma gyar cso -
port ként – egy né pi üveg ikon fes -
té sé ről ne ve ze tes ro mán fa lu ban
is. Há zi gaz dá ink nyi tott sze re te -
tét, fa lu mú ze u mu kat és temp -
lo mu kat is meg mu ta tó örö mét
az óta sem tu dom el fe lej te ni.
Ez újabb bi zony sá ga volt an -
nak, hogy so ha nem az év szá -
za dok óta egy más mel lett élő
nem ze ti sé gek kel van a baj, ha -
nem azok kal a nagy po li ti kai
ér de kek kel, ame lyek is mé tel -
ten éket ver tek kö zé jük. 

Az uta kon szer zett él mé -
nye ket le he tet len egyet len in -
ter jú ban fel so rol ni, akár csak
össze fog lal ni is. A ter mé szet
szép sé gei: a Gyil kos- tó vagy a
Bé kás-szo ros, a Ve rec kei-há gó
vagy a Ma gas-Tát rá ban a Tar -
pa ta ki-víz esés él mé nyei mel -
lett az épí tett és a szel le mi
múlt örök sé ge is meg ele ve ne -
dett. A szász erőd temp lo mok
és a sze pes sé gi szár nyas ol tá -
rok, a kol tói Te le ki-kas tély
park ja Pe tő fi Sán dor és Szend -
rey Jú lia szob rá val, a szé ki re for -
má tus temp lom vagy a me ző csá -
vá si ha rang láb, a sok év szá za dos,
fá ból épí tett temp lo mok Má ra ma -
ros ban, Kár pát al ján, a fel vi dé ki
Kés már kon és Ga ram sze gen, a
husz ti vár „bús dü le dé kei” vagy a
ker ci cisz ter ci ta apát ság rom jai
egy aránt kész tet tek meg ál lás ra és
cso dá lat ra. 

Iro dal mi és tör té nel mi em lék he -
lyek is ki kö vez ték az uta kat. Pusz -
ta ka ma rá son Sü tő And rás, Ér mind -
szen ten pe dig Ady End re szü lő há -
zá nál áll tunk meg. Husz ton a re -

for má tus temp lom ban el te me tett
Pet rő czi Ka ta Szi dó ni á ra, Hib bén a
ró mai ka to li kus erőd temp lom ban
nyug vó Ba las si Bá lint ra em lé kez -

tünk, mind ket tő re éne kes köny -
vünk éne ke i nek el ének lé sé vel is.
Ko szo rút he lyez tünk el Ta má si
Áron és Gá bor Áron sír já ra, a ma dé -
fal vi ve sze de lem em lék mű vé nél és
Szoly ván, a sztá li ni ter ror ide jén
„mál en kij ro bot ra” hur colt negy -
ven ezer ma gyar em lék park já nak
ke reszt je előtt. 

De a két ezer ki lo mé tert rend -
sze re sen meg ha la dó utak le te tő vé
tet ték, hogy ne csu pán az érin tett
he lye ken es sék szó hely szí nek ről
és sze mé lyek ről, ha nem vé gig az
út so rán. Így szól hat tam az em lí -
tet te ken túl Nagy ká roly előtt
Kaff ka Mar git ról, Pe tő fi és Szend -
rey Jú lia ta lál ko zá sá ról, Kis ba con
előtt Be ne dek Elek ről és mű ve i ről,
Szkla bo nya fe lé kö ze led ve Ri ma -
szom bat egy ko ri di ák ja i ról: Mik -
száth Kál mán ról, Pó sa La jos ról,
Tom pa Mi hály ról és Fe ren czy Ist -
ván ról, az al só sztre go vai Ma dách-
sír fe lé kö ze led ve pe dig Re mé nyik
Sán dor Az utol só mon dat prob lé má ja
cí mű ver sé nek se gít sé gé vel ar ról,
mit is je len tett a Tra gé dia vé gén
Ma dách Im re „küzdj és bíz va bíz -
zál” szó za ta a kor szá má ra. 

A ki rán du lá so kat az au tó busz -
ban min den reg gel meg tar tott áhí -
ta tok, ká no n ének lé sek ke re tez -
ték, va sár na po kon pe dig is ten tisz -
te le te ken vet tünk részt: Nagy vá -
ra don és Rozs nyón evan gé li kus, a
kár pát al jai Me ző ka szony ban vagy
Be reg szá szon re for má tus temp -
lom ban.

Szá mos egyéb kap cso lat épí té -
sé re is adó dott le he tő ség. Dé ván a
gyer mek ott hon ban Böj te Csa ba fe -
ren ces test vér mun ká já ról kap hat -
tunk köz vet len be nyo mást, át ad -
va az elő ze te sen össze gyűj tött
ado mányt is, Gyi mes fel ső lo kon
pe dig Ber szán La jos atyá val, az ál -
ta la ala pí tott, Ma gyar Örök ség dí -
jas Szent Er zsé bet csán gó gim ná -
zi um mal is mer ked het tünk meg. 

Nem le het em lí tés nél kül hagy ni
a szm re csá nyi lá to ga tást sem. Ami -
kor 1867-ben De ák té ri temp lo -
munk tor nyát sta ti kai okok ból le
kel lett bon ta ni, a há rom ha-
 rang az egy ko ri Lip tó vár me gyé be,
Szm re csány fa lu ak kor épü lő
temp lo má ba ke rült. Kö zü lük ket -
tőt az el ső vi lág há bo rú vitt el, a

meg ma radt tal azon ban hosszan
ha ran goz tak tisz te le tünk re, és
el mond ha tat la nul ked ves ven -
dég lá tás ban is volt ré szünk. A
szlo vák gyü le ke zet tag ja i ban
test vé rek re ta lál tunk, sem mit
nem érez ve a múlt és a je len
szlo vák–ma gyar sé rel me i ből.

– Gyü le ke zet épí té si szem pont -
ból bír tak-e je len tő ség gel ezek a
ki rán du lá sok?

– Ma gam sem gon dol tam
elő re, hogy egy-egy ilyen ki -
rán du lás nak mi lyen kö zös ség -
épí tő sze re pe lesz. El te kint ve
ki sebb kö rök től, ré teg al kal -
mak tól, nagy vá ro si hely ze té -
ből kö vet ke ző en a De ák té ri
gyü le ke zet meg le he tő sen sze -
mély te len. A temp lom ban egy -
más mel lett ülők rend sze rint
nem is me rik egy mást, s az is -
ten tisz te le tek után leg töb ben
ide gen ként szé led nek el. A ki -

rán du lá sok után vi szont ma gam is
cso dál koz va fe dez tem fel azt,
hogy a kö zös uta zá sok után a
részt ve vők mi lyen öröm mel üd -
vöz lik egy mást, ho gyan áll nak
meg a temp lom előtt egy más sal
cso por to san be szél get ni, és ho -
gyan ér dek lőd nek egy más fe lől.
Az au tó busz egyhe ti össze zárt sá -
ga kap cso la to kat erő sít, ba rát sá -
go kat te remt, az utas tár sak egy -
más ban sze mé lye sen meg is mert
gyü le ke ze ti ta gok ra, test vé rek re
is ta lál nak. Töb bek el mon dá sa
sze rint a ki rán du lá sok ne kik ezt
az aján dé kot is je len tet ték. 

– Mi lyen vissza jel zé se ket ka pott
Lel kész úr ha tá ron in nen ről és túl -
ról? Ezek kö zül me lyek azok, ame -
lyek a leg töb bet je len tet ték szá má ra?

– Szá mom ra leg töb bet az apá cai
gyü le ke zet tag ja i nak vi szont lá to -
ga tá sa je len tet te. Kö zü lük so kan
elő ször lép ték át a ma gyar–ro mán
ha tárt. Az volt a kí ván sá guk, hogy
itt ün ne pel hes sék meg ve lünk
már ci us 15-ét. Meg lá to gat tuk a
Hő sök te rét, a Par la men tet, a Du -
na ka nyart és Esz ter go mot, va la -
mint az eg ri vá rat is. Volt, aki ak -
kor je lent ke zett az út ra, ami kor
meg tud ta, hogy Eger is sze re pel a
lát ni va lók kö zött, s az „eg ri csil la -
gok” vá rá ból ha za vitt ki csi kő da -
ra bot az óta őr zi ott hon. 

A szer ve zés sel nem én aján dé -
koz tam meg őket – ők aján dé koz -
tak meg en gem a tő lük el sza kí tott
ha za sze re te té vel. Per sze ez lé nye -
gé ben igaz a töb bi út ra néz ve is. 

Szűcs Pet ra

„Ők aján dé koz tak meg en gem…”
Be szél ge tés Zász ka licz ky Pé ter rel, a De ák té ri gyü le ke zet egy ko ri ve ze tő lel ké szé vel
A leg több nyug dí jas lel kész ért he tő mó don – ra gasz ko dás ból, nosz tal -
gi á ból vagy más ok ból – szí vén vi se li azon gyü le ke ze tek sor sát, ame -
lyek ben éle te so rán szol gált. Azt azon ban már jó val ke ve seb ben
mond hat ják el ma guk ról, hogy az ak tív szol gá lat be fe jez té vel olyan
fel ada tok el vég zé sé re vál lal koz nak, me lyek sok szor ta lán még fő ál lá -
sú, ak tív lel kész kol lé gá ik szá má ra is „nagy fa la tot” je len te né nek.
Zász ka licz ky Pé ter nyolc al ka lom mal volt ve ze tő je olyan ki rán du lá sok -
nak, me lye ket egy ko ri gyü le ke ze te – a Pes ti Evan gé li kus Egy ház De -
ák Té ri Egy ház köz ség – tag jai szá má ra szer ve zett az anya or szá gon
kí vül élő egy ház köz sé gek éle té nek, vi dé kük kul tu rá lis kin cse i nek
meg is me ré se cél já ból. Er dély be, Kár pát al já ra és a Fel vi dék re lá to gat -
hat tak el az ér dek lő dő gyü le ke ze ti ta gok. En nek okán kér dez tük őt él -
mé nye i ről, em lé ke i ről.

dés re, já rás ra szánt fi zi kai út ról
van szó, ha nem mód ról, ma ga tar -
tás ról, élet vi tel ről, ta ní tás ról, uta -
sí tás ról, sőt pa rancs ról és az an -
nak va ló en ge del mes ség ről.

Ami kor Mó zes meg hök ken, hogy
Is ten az egész nép ve ze té sé vel bíz -
za meg őt, azt ké ri, hogy ak kor az
Úr az ő út ját is is mer tes se meg ve le
(2Móz 33,13). Te hát még az is ten fé -
lő, ke gyes em ber nek is meg kell ta -
nul nia, hogy mi kor, mi lyen eset ben
mi az Is ten út ja. Ezért jó, ha ké ri Is -
ten eb bé li se gít sé gét: „Ta níts en gem
uta id ra, Uram, hogy igaz sá god sze rint
jár jak, és tel jes szív vel fél jem ne ve det.”
(Zsolt 86,11) Szám ta lan bib li ai he -

lyen ol vas suk, hogy ezt a ta ní tást Is -
ten től vár hat ja az em ber: „Uta i dat,
Uram, is mer tesd meg ve lem, ös vé nye -
id re ta níts meg en gem…” (Zsolt 25,4)
Is ten meg hall gat ja ezt a ké rést, s ha
be tel je se dik, ak kor uj jong a hí vő
em ber: „Meg is mer te ted ve lem az élet
út ját, tel jes öröm van te ná lad…”
(Zsolt 16,11)

Mi te hát az Is ten út ja? Hi he tet -
le nül gaz dag er re a Szent írás vá la -
sza. Ez az út az igaz ság, a jó ság, a
böl cses ség, az élet, a va ló ság út ja. Ez
kü lön böz te ti meg az em be ri utak -
tól. Ben ne Is ten mint egy ön ma gát
is mer te ti meg: ő az igaz, a jó, a
bölcs, a va ló ság. Ezért szá munk ra

tu laj don kép pen öröm hír, hogy
ne ki sa ját, ma ga sabb út jai van nak.
És sem mi fé le em be ri kri ti ka nem
il le té kes ezek meg íté lé sé ben. 

Mi vel pe dig Is ten a ja vun kat
akar ja, so ha be le nem fá rad, hogy
ő ma ga mu tas sa meg ne künk az út -
ja it: „…ar ra ta ní ta lak, ami ja vad ra
vá lik, azon az úton ve zet lek, ame -
lyen jár nod kell.” (Ézs 48,17) Mi -
lyen öröm hír ak kor a má sik pró fé -
tai ige: „Egy szí vet és egy utat adok
ne kik…” (Jer 32,39)! Ezen az úton
va ló já rás ra te rem tett ben nün ket
az Is ten, ezt a böl cses ség iro da -
lom ból is mer jük meg: „Az Úr út já -
nak kez de tén al ko tott en gem, mű vei

előtt ré ges-ré gen.” (Péld 8,22) Ezért
a bi za lom kel tő val lo más és ígé ret:
„Az Úr nak út ja a fedd he tet len nek
erős ség…” (Péld 10,29) 

Ha te hát ma ga sab bak az Is ten út -
jai, mint az em be re kéi, ak kor itt
nem ke ve sebb ről van szó, mint
hogy ne ki kell bi zal mun kat „aján -
dé koz ni”, mert ő bi za lom ra mél tó.
Ezt in do kol ja meg tö mö ren Mó zes
éne ke: „Kő szik la ő, cse lek vé se tö ké le -
tes, min den út ja igaz sá gos. Hű az Is -
ten, nem hit sze gő, igaz és egye nes ő.”
(5Móz 32,4) Őrá ér de mes épí te ni
és út ja it sa já tunk nak el fo gad ni. 

Így össze gez het nénk te hát mind -
ezt: az Is ten út ja(i) ki fe je zés igen

sok ér tel mű: je lent he ti mind azt a
jót, ame lyet Is ten tett ér tünk, ja -
vunk ra; az ő meg vál tó ter vét, az ő
aka ra tát, sőt az er ről szó ló ta ní tást
is. Lu kács meg ta lán az Is ten út ját
egyen lő vé ten né a ke resz tény ta ní -
tás sal. Bajt von ma gá ra, aki ezt az
egye nes is te ni utat el fer dí te né (Ap -
Csel 13,10). De az is le het sé ges,
hogy a ko rai ke resz té nyek nek is ez
le he tett az el ső ne ve: ők vol tak „az
út kö ve tői”, őket akar ta Saul nagy
hit buz gal má ban el fo gat ni (Ap Csel
9,2). És bűn bá nó an vall ja be, mi u -
tán ta lál ko zott Jé zus sal, hogy „Ezt
az utat ül döz tem…” (Ap Csel 22,4)

Gé mes Ist ván

Lakóház Apácán
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Lon don, Ang lia. Húsz év óta egy -
re csök ken az Ang li kán Egy ház
lé lek szá ma. A la kos ság húsz szá -
za lé ka tart ja ma gát ate is tá nak, a
név le ges egy ház ta gok túl nyo mó
ré sze pe dig nem is me ri egy há za
ta ní tá sát, és nem is tart ja fon tos -
nak val lá sa gya kor lá sát. 

Hár mas cél lal meg úju lá si fo lya -
ma tot in dí tot tak el az egy ház ban:
ez egy részt a meg le vő, ha gyo má -
nyos gyü le ke ze tek „sza ko sí tá sát”
je len ti pél dá ul if jú sá gi, dia kó ni ai
vagy misszi ói mun ká ra; más részt
új kö zös sé gi for mák ki ala kí tá sát,
pél dá ul ren dek ala pí tá sa, kis bá -
zis kö zös sé gek ki ala kí tá sa há zak -
nál vagy ká vé zók ban; szi go rú
vissza té rés az összes hí vő pap sá -
gá nak bib li ai el vé hez. A „la i kus”
pré di ká to rok ki kép zé se oda ve ze -
tett, hogy ma az egy ház nyolc ezer
pap ja mel lett tíz ezer la i kus mun -
kás van.

Tü bin gen, Né met or szág. Az
Evan gé li kus Aka dé mi ku sok Szer -
ve ze te éven ként öt ven ren dez vé -
nyen pró bál ja össze köt ni az egyes
egye te me ken és fő is ko lá kon fo lyó
ku ta tó mun kát. A tes tü let min den
al ka lom mal éle sen rá kér dez, hogy
van-e egy ál ta lán ér tel mük azok nak
a ku ta tá sok nak, ame lyek az egyes
teo ló gi ai ka ro kon foly nak.

Szo csi, Orosz or szág. Az idei
té li olim pi ai já té ko kat a cser ke -
szek föld jén ren dez ték. A cser ke -
szek az ősi eu ró pai né pek kö zé
szá mí ta nak. Már a 4. szá zad ban
is mer tek vol tak. Az 5. szá zad ban
tér tek a ke resz tény hit re, és csak a
krí mi ta tá rok nyo má sá ra let tek
szun ni ta musz li mok ká a 15. szá -
zad fo lya mán. 

Az or szág észa ki ré szén ma is
lé te zik ke resz tény kö zös ség. Az
olim pi ai já té kok meg ren de zé se
fe lől őket nem kér dez ték meg, pe -
dig erőst til ta koz tak vol na a gi gan -
ti kus épít ke zés sel oko zott ter mé -
sze ti ká rok mi att. 

Az Orosz or szág ban, Tö rök or -
szág ban, Szí ri á ban, Jor dá ni á ban,
Irak ban, Iz ra e l ben, az Egye sült
Ál la mok ban, Hol lan di á ban és Né -
met or szág ban élő cser ke szek lé -
lek szá ma négy mil li ó ra te he tő.

Maj na-Frank furt, Né met or szág.
Az el múlt ok tó ber ben kezd te meg
mű kö dé sét az Isz lám Ta nul má -
nyok In té ze te. Ala pí tói igé rik,
hogy olyan mér sé kelt isz lá mot ta -
ní ta nak, amely sem a Sza úd-Ará -
bi á ból táp lált va hab ita, sem a di va -

tos sza la fis ta isz lám szél ső sé ges
ta na it nem oszt ja. 

Ró ma, Olasz or szág. I. Da ma sus
pá pa bíz ta meg an nak ide jén a
nyelv zse ni nek szá mí tó Je ro most
(a ké sőb bi Szent Je ro most, Kr. u.
347–419) az evan gé li u mok gö rög -
ről la tin ra va ló for dí tá sá val. Eb ből
nőt te ki ma gát a tel jes, la tin nyel -
vű bib lia for dí tás, ame lyet Vul ga -
tá nak, az az ál ta lá nos nak, hasz nál -
ha tó nak ne vez tek el, s ez a ró mai
ka to li kus egy ház má ig is egye dü li
hi va ta los Bib li á ja. Je ro mos ki vá ló
for dí tó nak bi zo nyult már a ma ga
ide jé ben is, is mer te mind a bib li ai
hé ber és gö rög, mind a la tin nyel -
vet, ami ért „há rom nyel vű fér fi -
nak” (vir tri lin gu is) ne vez ték. 

Genf, Svájc. Az öku me ni kus
köz pont ban Vi lág pol gár re for má ció
cím mel ren dez tek kon fe ren ci át az -
zal a cél lal, hogy föl hív ja a fi gyel -
met az 1517-ben in dult re for má ció
tár sa dal mi ha tá sa i ra. A ta nács ko -
zás ren de zői kö zött volt a Lu the rá -
nus Vi lág szö vet ség (LVSZ) fő tit -
ká ra és a né met or szá gi Szász-An -
halt tar to mány kul tusz mi nisz te re.
Mar tin Jun ge LVSZ-fő tit kár meg -
ma gya ráz ta a ta lál ko zó cí mét: „A
Lu the rá nus Vi lág szö vet ség tag -
egy há zai kö zött a má so dik és har -
ma dik leg na gyobb lé lek szá mú Af -

ri ká ban van. A re for má ció vi lág -
pol gár lett.”

Tü bin gen, Né met or szág. „A
pénz ural ja a vi lá got – és ki ural ja a
pénzt?” Ez volt a té má ja egy kon -
fe ren ci á nak, amely a pénz vi lág eti -
kai irá nyult sá gá ról szólt. Éles vi tát
vál tott ki egy nem zet kö zi leg is -
mert ban kár ki je len té se, amely
sze rint „a pi ac ön ma gát ural ja”, az -
az ön tör vé nyű, ben ne sem mi fé le
eti ká nak nincs he lye. E meg ál la pí -
tás nak el lent mon dott Ni ko laus Sch -
ne i der, a Né met or szá gi Pro tes táns
Egy ház (EKD) el nö ke. Sze rin te
min den gaz dag ság nak a köz jót kell
szol gál nia. En nek pe dig fel té te le,
hogy a „köz” sza bá lyoz za és el len -
őriz ze a pénz pi a cot, még pe dig
meg fe le lő eti kai nor mák sze rint. 

Be tá nia, Pa lesz ti na. Ott, ahol
va la ha Ke resz te lő Já nos ke resz -
telt, a jor dá ni ai ki rá lyi csa lád tá -
mo ga tá sá val új temp lo mot épí tett
és vett hasz ná lat ba a Jor dá ni ai Lu -
the rá nus Egy ház. A temp lom épí -
té se min den kép pen szen zá ció -
szám ba megy ab ban az arab vi lág -
ban, amely ben szél ső sé ges musz -
li mok na pon ként rom bol nak le

vagy gyúj ta nak föl ke resz tény
temp lo mo kat, ima há za kat. 

Moszk va, Orosz or szág. Az
Orosz or szá gi Zsi dó Gyü le ke ze -
tek Szö vet sé gé nek köz lé se sze -
rint az or szág ban 200 gyü le ke zet
él és dol go zik 178 vá ros ban, 44
zsi na gó gá ban és 70 gyü le ke ze ti
köz pont ban. Rab bik ve ze tik a kö -
zös sé ge ket 41 vá ros ban. A szö vet -
ség 100 is ko lát, 25 mű ve lő dé si há -
zat, 70 gyer mek meg őr zőt és 28
óvo dát mű köd tet. 

Ber lin, Né met or szág. 2010 óta
fo lyik a Lu ther-Bib lia újabb, nyel -
vi fe lül vizs gá la ta. A mun kát sok
biz ta tó, de kri ti kus meg fi gye lés is
kí sé ri. Meg fi gye lők óv nak a ra di -
ká lis vál toz ta tá sok tól, hi szen a né -
met tár sa da lom nem csak az iro dal -
mi nyel vét, de an nak tár sa dal mi
ha tá sát is en nek a for dí tás nak kö -
szön he ti. Még ma is mil li ók él nek
az or szág ban, akik szá má ra a Bib li -
át egye dül a Lu ther for dí tot ta
Szent írás je len ti. Az el múlt év ti ze -
dek úgy ne ve zett „kor rekt” vagy
mo dern for dí tá sai di vat ba jö het -
tek, de tá vol ról sin cse nek ab ban a
hely zet ben, hogy a Lu ther-for dí -
tást ki szo rít sák az el ső hely ről.

Mos hav Alu ma, Iz ra el. Eb ben
a hely ség ben óke resz tény ba zi li ka
alap ja it tár ták föl a ré gé szek.
Hossza hu szon ket tő, szé les sé ge
ti zen két mé ter. A re mek ál la pot -
ban le vő ma rad vá nyo kat ezer öt -
száz éves re be csü lik a ku ta tók.
Kö ve ket ta lál tak ben ne Jé zus és
Má ria ne vé vel, va la mint ér té kes
pad ló mo za i kot ke resz tény mo tí -
vu mok kal.

Te he rán, Irán. Az or szág ban
élő ke resz té nyek szá ma 250 ezer -
re te he tő, a zsi dó két pe dig 25-28
ezer re be csü lik. Az új ál lam el nök
Iz ra el-ba rát sá gá nak ed dig még
sem mi po zi tív je lét nem ész le lik.
Ami a ke resz té nye ket il le ti, ka rá -
csony tá ján a ha tó sá gok hat ke -
resz tényt tar tóz tat tak le, akik
musz li mok ból let tek Krisz tus-hí -
vők ké. A bör tö nök ben síny lő dő
ke resz té nyek ről pe dig hall gat
min den ki. 

Omszk, Orosz or szág. Ot to
Scha ude a vi lág egyet len olyan
püs pö ke, aki so ha nem járt teo ló -
gi á ra, kö vet ke zéskép pen sem mi -
lyen teo ló gi ai szak kép zett sé ge
sincs. Ez a né met or szá gi Ba den-
Würt tem berg tar to mány ból el -
szár ma zott em ber ma az ural–szi -
bé ri ai és tá vol-ke le ti lu the rá nus
egy ház ve ze tő je. Há rom éve gon -
doz za fá rad ha tat lan szor ga lom -
mal és hű ség gel ezen a kon ti nens -
nyi te rü le ten szét szórt, több sé gé -
ben né met le szár ma zot tak ból ál ló
négy ezer hí vét. Ezen a te rü le ten
száz öt ven evan gé li kus temp lo -
mot rom bol tak le a szov jet ura lom
ide jén. 

Ri jád, Sza úd-Ará bia. A Ni gé ri -
á ban mű kö dő Bo ko Ha ram ne vű
isz lám szél ső sé ges szer ve zet,
amely a nyu ga ti ci vi li zá ci ót te kin -
ti a leg na gyobb el len ségé nek,
sem mit sem te het ne, ha a sza ú di
kor mány nem tá mo gat ná anya gi -
lag és er köl csi leg. Se gít sé gé vel
már ti zen két észak-ni gé ri ai kör -
zet ben ve zet ték be az isz lám jo -
got, a sa ri át, és tö me gé vel gyúj tot -
tak föl ke resz tény temp lo mo kat,
is ko lá kat, ima há za kat.

Wa shing ton, Egye sült Ál la -
mok. Az ame ri kai el nök be szé det
tar tott a ha gyo má nyos, ima reg ge -
li nek ne ve zett ren dez vé nyen,
ame lyen há rom ezer ven dég vett
részt. Ki je len tet te, hogy az Egye -
sült Ál la mok po li ti ká já nak szer -
ves ré sze a ke resz tény ség tisz te -
let ben tar tá sa.

Moszk va, Orosz or szág. A Meg -
vál tó Krisz tus-ka ted rá lis ban or -
szá gos kon fe ren ci át ren dez tek
Orosz or szág mint az orosz nép ci vi li -
zá ci ó já val azo no su ló szo li dá ris kö zös -
ség cím mel. Ki rill or to dox pát ri ár -
ka sze rint egy re na gyobb a ve szé -
lye an nak, hogy az if jabb ge ne rá ció
le tér ni lát szik az orosz ha gyo má -
nyok út já ról, és egy re in kább a más
et ni ku mú, el té rő val lá si, vi lág né -
ze ti el ve ket val ló ki sebb sé gek irá -
nyá ban tá jé ko zó dik, még pe dig az
orosz nép s an nak kul tú rá ja, nyel -
ve és val lá sa ro vá sá ra.

Genf, Svájc. A sváj ci egy há zak
saj ná la tos nak te kin tik a leg utób bi
nép sza va zás dön té sét: a la kos ság
50,3%-a az ide ge nek be ván dor lá sá -
nak erő tel jes kor lá to zá sát sza vaz ta
meg, s ez zel igen ve szé lyes út ra tért.
A sok olasz be ván dor ló mel lett a 300
ez res né met kon tin gens is szó ba ke -
rült. Évek óta di vat, hogy jól kép zett
né met or vo sok Svájc ba men nek
dol goz ni, mert ott job ban ke res nek.
He lyük re Né met or szág ba a volt ke -
le ti tömb or szá ga i ból ván do rol nak
be az or vo sok, s ez zel ve szé lyez te -
tik ha zá juk egész ség ügyi el lá tá sát.

Dny ipro p et rovszk, Uk raj na. A
he lyi Ka ta lin-temp lom lel ké szét,
Ser ge Ma schews kit vá lasz tot ták
meg az Uk raj nai Né met Lu the rá -
nus Egy ház el ső uk rán püs pö ké -
vé. Ki sebb sé gi egy há zá nak ezer -
öt száz tag ja él har minc egy gyü le -
ke zet ben. 

Mün chen, Né met or szág. A vi -
lág hí rű biz ton sá gi kon fe ren ci án a
né met ál lam el nök a né me tek nek a
kü lön bö ző vál ság hely ze tek ben
va ló na gyobb sze rep vál la lá sát sür -
get te. Elő adá sá val nem csak si -
kert, ha nem fel há bo ro dást is ki -
vál tott. An nál is in kább kri ti zál -
ták, mi vel Jo a chim Ga uck el nök
„ci vil ben” evan gé li kus lel kész.

Rupert s berg, Né met or szág. A
he lyi ró mai ka to li kus lel kész fel -
vé te lét kér te az evan gé li kus egy -
ház ba, mert nem ért egyet egy há -
zá nak ta ní tá sá val és ma ga tar tá sá -
val. Szak ér tők sze rint a má so dik
vi lág há bo rú óta mint egy  száz ró -
mai ka to li kus lel kész tért át az
evan gé li kus egy ház ba, s kö rül be -
lül ugyan ennyi az el len ke ző irány -
ban egy há zat vál tók szá ma is.

Össze ál lí tot ta: G. I.

Hí rek, ki te kin tés
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Ma gyar evan gé li u mi lap
Meg je le nik hat szor egy év ben

Ki ad ja a Ma gyar Evan gé li kus Kon fe ren cia (Maek)
1088 Bu da pest, Pus kin ut ca 12. 
(telefon: +36-1/338-2302)

Fe le lõs ki adó: Prõh le Ger gely el nök
Fe le lõs szer kesz tõ, meg ren de lés, in for má ció:
Szűcs Petra
(telefon: +36-20/824-8854, e-mail: petra.szucs78@gmail.com)

A lap in gye nes, a nyom da- és pos ta költ ség re ado má nyo kat ké rünk
és el fo ga dunk.
Bank szám la: Ma gyar Evan gé li kus Kon fe ren cia, Bu da pest, Ra if fe i sen Bank
Bank szám la szám (bel föld rõl): 12010886-00146767-00100002
(kül föld rõl) IBAN: HU 43 1201 0886 0014 6767 0010 0002
SWIFT: UBRT HUHB

Ado mány
Az Úti társ nyom da- és pos ta költ sé gé re a leg utób bi szám óta a kö vet -
ke ző ado mány ér ke zett:
• A sváj ci ma gyar nyel vű pro tes táns gyü le ke ze tek jó vol tá ból 500 CHF. 

Kö szön jük a tá mo ga tást! 
La punk ki adá sá nak és pos tá zá sá nak költ sé ge i hez sze re tet tel vár juk
ol va só ink tá mo ga tó ado má nya it a Ma gyar Evan gé li kus Kon fe ren cia,
Bu da pest, Ra if fe i sen Bank 12010886–00146767–00100002 szám la -
szám ra. 
(Kül föld ről: HU 43 1201 0886 0014 6767 0010 0002)

Meg hí vó az EPMSZ aka dé mi ai nap ja i ra
Az Eu ró pai Pro tes táns Ma gyar Sza bad egye tem idei aka dé mi ai nap -
ja it má jus 26–31. kö zött tart ja Be rek für dőn, a Meg bé ké lés Há za Re -
for má tus Kon fe ren cia-köz pont ban. A kon fe ren cia té má ja: Nem ze -
dék vál tá sok. Ezt szak ava tott elő adók tár gyal ják az egy ház, a csa lád,
a tör té ne lem, a tu do má nyok, a szub kul tú ra, az iro da lom és a gaz da -
ság vo nat ko zá sá ban. 

Szo kás sze rint reg ge li áhí ta tok ve ze tik be az elő adá so kat, a mun -
ka cso por to kat és ke rek asz tal-be szél ge tést. A meg nyi tó áhí ta tot
Bölcs kei Gusz táv ti szán tú li re for má tus püs pök, a zsi nat lel ké szi el nö -
ke, a pén te ki áhí ta tot Bo sák Nán dor ró mai ka to li kus me gyés püs pök
(Deb re cen–Nyír egy há za) tart ja. Az ál do zó csü tör tö ki is ten tisz te le -
ten La borczi Gé za nyír egy há zi evan gé li kus lel kész hir de ti az igét. 

Az es ti mű sor ban hang ver seny, Weö res Sán dor-em lék est, film -
ve tí tés sze re pel, il let ve elő adás is meg te kint he tő lesz a ma gyar ka -
to nák har ca i ról a száz éve ki tört el ső vi lág há bo rú ban. A részt ve vők
dél utá ni ki rán du lá son meg lá to gat ják a Ti sza-ta vi öko cent ru mot is.

Ér dek lő dés, je lent ke zés áp ri lis 25-ig Ha rasz ti Dó rá nál: Ol ta lom
Sze re tet szol gá lat, H – 4400 Nyír egy há za, Kas sa köz 3. Te le fon:
+36-42/500 946, e-mail: ha rasz ti.do@gmail.com

Olimpiai létesítmények romjai Szarajevóban – vajon ez vár a szocsi építményekre is?

D
A

D
O

 R
U

V
IC

 F
E

LV
É

T
E

LE


