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Lelkésziktatás Mórichidán f 3. oldal
A dunántúli kerületi napról f 3. oldal
Világimanap f 4. oldal
Egy papné titkos naplójából f 6. oldal
Böhm Károly filozófus emlékezete f 10. oldal
Megszólítani az Urat f 11. oldal

„A kö tet, amely a szer ző több mint egy éves in ten zív ku ta tó -
mun ká já nak ered mé nye, a Fel ső sze li Ágos tai Hit val lá sú
Evangéli kus Egy ház tör té ne tét dol goz za fel. A szép kül le mű, 
kel le mes hang vé te lű ki ad vány az egy ház köz sé get rész le te sen
bemu tat ja a kez de tek től, vagy is a 16. szá zad ele jé től nap ja in kig.”

Gyülekezet- és iskolatörténet a Mátyusföldről f 14. oldal

„Is ten vi szont még en nél is
többet vár el tő lünk! Fel tét len
bi zal mat ab ban, hogy meg -
hallgat ja imád sá ga in kat.”
Imaszárnyakon a légi közlekedés

fellegvárában f 4. oldal

Böjt ben va gyunk. A kel lős kö ze pén.
Ta lán a jel ké pes, bib li kus ha mu szó -
rás nem ma radt for ma li tás, és egy ki -
csit ma gunk ba né zünk. Ocu li va sár -
nap ja van – a sze mek va sár nap ja (a
nap név adó zsol tá ra: Zsolt 25,15). 
Ha csu pán ma gunk ba né zünk, el -

ször nye dünk. Mert azt lát juk, amit
Jó zsef At ti la így pa na szolt el: „Én nem
tud tam,  hogy  annyi  ször nyü ség  /
bar lang ja szí vem.” De ezen a na pon
a zsol tá ros sal vall juk: „Sze mem szün -
te len az Úr ra néz.” Ez az egyet len re -
mény te li pers pek tí va. Őrá néz ve re -
mény ked he tünk, hogy a ci vi li zá ci ós
bán tal mak  he lyett  evan gé li zá ci ós
aján dé kok vár nak. 
Ke vés bé bo nyo lult vi lág ban él tek

a  ré gi ek,  hogy  tisz táb ban  lát tak,
mint  mi?  Csu pán  pár  mon dat tal,
ne mes egy sze rű ség gel ki tud ták fe jez -
ni azt, amit mi oly bo nyo lul tan mon -
dunk, hogy utá na nem győz zük ele -
mez ni, majd ma gya ráz ni, mi ként is
ért sük. Ezért ami kor a vi lág gon do -
la tai na gyon össze ku szá lód nak kö rü -
löt tem, már-már au to ma ti kus moz -
du lat tal  nyúj tom  ke zem  az  ágyam
mel lett ál ló köny ves polc fe lé, ahol a
ver ses kö te tek áll nak, hogy le ve gyem
Arany Já nos ver se it. Az a lé nyeg re tö -
rő egy sze rű ség, amellyel bo nyo lult
ese mé nye ket, za va ros fo lya ma to kat
el tud mon da ni, min dig le nyű göz. S
ami leg alább ennyi re fon tos: eh hez a
lá tás hoz és ki fe je ző kész ség hez hu mor
is  tár sul.  Csak  a  lel ki  de rű vel,  az
alá za to san  is  fe lül ről  né ző  em ber
mo so lyá val le het ér te ni a vi lá got s rá -
vi lá gí ta ni  a  lé nyeg re  vagy  ép pen  a
visszás ság ra.
Ked ven ce im ezért az Arany-fé le

rö vid négy- vagy nyolc so ro sok. Ilyen
a Ci vi li zá ció cí met vi se lő is, hát ide -
má so lom:

Ez előtt a há bo rú ban 
Nem kö vet tek sem mi el vet, 
Az erő sebb a gyen gé től 
Amit el ve he tett, el vett.

Most nem úgy van. A vi lá got 
Ér te kez let igaz gat ja: 
S az erő sebb ha mi csinyt tesz, 
Össze űl és – hely be hagy ja.

Akar va-aka rat la nul be le csöp pent a
ma gyar  em ber  az  Eu ró pai  Par la -
ment „mun ká já ba”. Köz éle ti sze rep -
lés ben jár tas lel ke met azon ban meg -
ter hel te az a stí lus és az a mód szer,
aho gyan a le ve gő ben röp kö dő, meg -
ala po zat lan  ki je len té sek  mél tat lan
hely ze tet okoz tak. 
A bi zott sá gi és a ple ná ris ülés –

gon dol tam én, kis na iv – ar ra szol gál -
na, hogy meg ért sük  és  a meg ér tés
nyo mán se gít sük egy mást. Ehe lyett
az erő sebb össze fog a gyen gébb el len,

és le ki a bál ja, le nyom ja, le aláz za. Né -
ha or de ná ré mó don, né ha ör dö gi en
ki fi no mult  ud va ri as ság gal.  Mint ha
csak em lék len ne az ér té kes, tar tal -
mas, meg ala po zott, hi te les szó. 
A bi zott sá gi és a ple ná ris mun ka

kap csán kol lek tív böl cses sé get sej te -
nénk és re mél nénk. De ki de rül, hogy
a bűn ről szó ló ta ní tás nem me se. A
bűn az ér tel mün ket is meg ron tot ta.
S  azt,  ami  szel le mi  ér ték,  átok ká
for mál ja.

És  mi köz ben  azt  gon dol nánk,
hogy az ülé se zők ér tünk van nak, ki -
csi nyes  ér de kek  men tén  el le nünk
for dul nak. Bé kes ség he lyett nyug ta -
lan sá got kel te nek, meg egye zés he -
lyett fe szült sé get szí ta nak, meg ol dás
he lyett bo nyo lí ta nak.
A ré gi mon dás – mi sze rint a bi zott -

ság az ügy ha lá la – per sze nem csak
Brüsszel ben vagy Stras bourg ban ér vé -
nyes. Ma gyar or szá gon is ta pasz tal juk.
A na gyon egy sze rű dol go kat – nagy
ne he zen – si ke rül bo nyo lult tá ten ni.
Csak  egy  bi zott ság  kell  hoz zá.  Az
ügye ket le kell las sí ta ni, le kell fé kez -
ni? Csak össze kell hív ni egy ülést. S az -
után rá jön nek em be rek, hogy még is -
csak egy sze rűbb meg ol dá sok ra len ne
szük sé günk, de ak kor már csak amo -
lyan ke rü lő utak si ke red nek.
Ál lam igaz ga tás ban,  ön kor mány -

za ti  mun ká ban,  szer ve ze tek  te vé -
keny sé gé nél foly ton eb be bot lom: a bi -
zott sá gos di lát szat de mok ra ti kus ha -
tá sá ba. S szin te fi zi kai fáj dal mat okoz,
ami kor hal lom, mit si ke rült le las sí ta -
ni, meg fé kez ni, elle he tet le ní te ni – a jó
ügyek ből. Csak azért, mert el hang zik
a va rázs szó: ala kít sunk bi zott sá got.A
bi zott ság il le té ke sei majd össze hív ják
az újabb ér te kez le tet. S a bi zott sá gi
mun ka  mö gött  ér de kek,  ki csi nyes
aka ra tok, bu ta okos ko dá sok hú zód -
nak meg. Szé pen csend ben – de min -
dent gát ló mó don. Ta lán pró fé ta volt
Arany Já nos, ami kor azt ír ta: a vi lá got
ér te kez let igaz gat ja?!
At tól fé lek, hogy ez a kí sér tés nem

ke rü li el az egy há zat sem. A mi én ket
sem. Hal lom, hogy ki csiny egy há zunk
– egy sze rű sí tés után ki ál tó szer ve ze -
te, struk tú rá ja ellenére – még több
bi zott sá got hoz lét re a jö vő ben, és a
bi zott ság ugye az ügy… de nem is
me rem foly tat ni a mon da tot, ne hogy
va ló ság gá vál jék. 
Ránk fér ne már a vál tó ál lí tás. Vak -

vá gány ról ar ra, ame lyen van elő re –
az iga zi cél fe lé.
Hogy az egy ház ne egy in téz mény,

ha nem egy ház le hes sen. 

Ci vi li zá ció 
és evan gé li zá ció

Eu ró pa – Ma gyar or szág – evan gé li kus egy ház
g Dr. Ha fen scher Ká roly (ifj.) 

„Ha pe dig be töl te ke zünk, ak kor sem mi
eset re sem le he tünk meg üre sít ve. 
Az üres szív csak az el len sé günk ügyét
szol gál hat ja – ame lyik szív ben nem Is ten
van, azt szí ve sen el fog lal ja a sá tán.”

Divatböjt f 11. oldal

„Csak a lel ki de rű vel, 
az alá za to san is fe lül ről
né ző em ber mo so lyá val
lehet ér te ni a vi lá got 
s rávilágíta ni a lé nyeg re
vagy ép pen a visszás ság ra. 

b A ta vasz kü lö nö sen moz gal mas
hét vé gé ket, szí nes prog ra mo kat
je lent, il let ve mind ezek elő ké -
szí té sét is a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház (MEE)
Gyer mek- és If jú sá gi Osz tá lyán
dol go zók szá má ra. Már ci us 3-
án az aláb bi re cep tet pró bál ták
ki: végy egy nap sü töt te szom ba -
ti na pot, több tu cat nyi csil lo gó
sze mű, lel kes bá bo zó gyer me -
ket, két száz aján dék báb fi gu rát,
két száz öt ven li ter va ló di gyü -
mölcs le vet és elegendő ha rap ni -
va lót, adj hoz zá né hány bib li ai
csa lá dot, va la mint szak em be -
re ket és se gí tő ket. Ke verd össze
őket jó ala po san egy iga zi szín -
ház ban, és hidd el, hogy mind eb -
ből va la mi na gyon jó, szín vo na -
las do log fog „ki sül ni”, ha ál dás
van raj ta. Ez a do log ese tünk ben
nem más, mint egy há zunk ha -
gyo má nyos or szá gos báb fesz ti -
vál ja, amely nek idén a Ko lib ri
Gyer mek- és If jú sá gi Szín ház
adott ott hont Bu da pesten, a
Jókai téren. 

A Ko lib ri Szín ház ba a báb fesz ti vál
idei té má já hoz, a Csa lá dok a Bib li -
á ban té ma kör höz  kap cso ló dó an
ér kez tek gyü le ke ze ti báb cso por tok
elő adá sa ik kal  ha tá ro kon  be lül ről
és túl ról: Bá tony te re nye-Szú pa tak -
ról,  Nagy té tény ből,  Pi lis csa bá ról,
Ta má si ból, Ten ge lic ről, Zug ló ból,
illetve Ko lozs vár ról. A ven dé gek a
tá vo labbi Aj ká ról, Győr ből, Har ká -
ról, Penc ről, il let ve a kö ze leb bi Jó -
zsef vá ros ból, Ke len föld ről, Pest hi -
deg kút ról és a Vá ros li geti fa sor ból
ér kez tek,  hogy  részt  ve gye nek  a
báb fesz ti vá lon. 
Ki lenc óra előtt a szer ve zők iz ga -

tot tan vár ták az ér ke ző fel lé pő ket,
akik nek a le pa ko lás után le he tő sé -
gük nyílt a szín pad ki pró bá lá sá ra,
a  „szín pad be já rás ra”.  A  fesz ti vál
tíz  óra kor  kö zös  ének lés sel  vet te
kez de tét. Pál Ma ri et ta gyer mek- és
if jú sá gi  re fe rens,  a  prog ram  fő -
szer ve ző je kö szön töt te a részt ve vő -
ket és a ven dé ge ket, a zsű ri tag ja -
it,  il let ve Sze me rei Já nost – aki  a
gyer mek- és if jú sá gi mun ká ért fe -
le lős püs pök ként a fesz ti vál nyi tó -
áhí ta tát tar tot ta a gyer me kek nek –
, és üd vö zöl te Ador já ni De zső Zol -

tánt, a Ro má ni ai Evan gé li kus-Lu -
the rá nus Egy ház püs pö két. 
A szak ér tő zsű rit idén Gra nasz tói

Szil via ipar mű vész, mű vé szet pe da gó -
gus – ma ga is báb já té kos, több bá bos
könyv szer ző je –, Szlu ka Ju dit, a Ma -
gyar Mű ve lő dé si In té zet és Kép ző mű -
vé sze ti  Lek to rá tus  bá bos  re fe ren se,
egy há zunk  ré szé ről  pe dig  Ben cé né
Sza bó Már ta, a bu da vá ri, il let ve a bu -
da hegy vi dé ki  evan gé li kus  gyü le ke -
zet lel ké sze al kot ta. 
„Az élet já ték, gyer me ke im, és a

já ték lé nye ge az, hogy ját sza ni kell”
– hangsúlyozta a főszervező – Za -
lán Ti bor tól idéz ve  –  a  báb já ték
fon tos sá gát, így kí ván va jó já té kot
a szom ba ti nap min den együtt töl -
tött per cé re. 
A meg nyi tó után áhí ta tá ban Sze -

me rei Já nos Bo ri ba ri ne vű el ve szett
bá rány ká ját  ke res te,  aki  imád ja  a
cso kit,  és  na gyon-na gyon  sze ret
bú jócs káz ni. A gye re kek se gít sé gé -
vel – nagy ne ve té sek kö ze pet te – az -
tán meg is ta lál ta Bo rit, majd együtt
fel ele ve ní tet ték az el ve szett bá rány
tör té ne tét.

Jól be vált re cept, né mi ext rá val
Bib li ai csa lá dok a 11. or szá gos evan gé li kus báb fesz ti válon

f Folytatás a 7. oldalon

Szépen szólt az ének
Sopronban, az evangélikus
középiskolák kórusainak

ötödik országos
találkozóján

f Képriportmellékletünk a 8–9. oldalon
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Eb ben az ige sza kasz ban sor sunk ról,
az em be ri ség sor sá ról van szó. Vá -
laszt ka punk ar ra a gyöt rő kér dés re
is, hogy ki nek a ke zé ben van éle tünk,
jö vőnk. Ez ta lán nem is kér dés, hi -
szen hit ál tal jól tud juk, hogy az Úr
ke zé ben. Azon ban ez még sem min -
dig  olyan  egy ér tel mű  szá munk ra,
hi szen  szám ta lan  té nye ző  meg in -
gathat ja hi tün ket. Gyak ran fel me rü -
lő kér dé sek: Is ten mi ért en ge di meg,
hogy  a  vi lág ban  tom bol jon  a  go -
nosz ság? Hol van ő ilyen kor? Ez len -
ne az ő aka ra ta? Gyak ran ag gasz tó
még be le gon dol ni is a jö vő be. Ki nek
a ke zé ben va gyunk? Ha őszin tén té -
pe lőd tünk  már  ezen  a  kér dé sen,
har ca ink ban  erő for rást  nyújt  szá -
munk ra mai igénk.
Já nos  a  tró non  ülő  ke zé ben  egy

köny vet lát, amely hét pe csét tel le van
pe csé tel ve. A hét pe csét ar ra mu tat,
hogy az ok mány Is ten tö ké le tes és el -
rej tett, tit kos vég zé se. A ké sőb bi ek -
ből ki de rül, hogy Is ten üdv tör té neti
ter ve van a könyv ben. Sor sunk ról van
szó. Nagy tét je van an nak, hogy va -
la ki ki tud ja-e nyit ni a köny vet. Et től
függ az egész em be ri ség jö vő je. Va -
jon va ló ság gá vá lik-e Is ten üd vö zí tő
aka ra ta? Van-e egy ál ta lán va la ki, aki
va ló ra tud ja vál ta ni? Ki mél tó? 
Drá mai  fe szült ség  ér ző dik.  Mi

lesz, ha sen ki nem tud ja? Mi lesz a vi -
lág sor sá val? Ért he tő Já nos sí rá sa. Ak -
kor va ló ban si ral mas a hely zet, ak kor
a sö tét ség ural ja a föl det. Ez a Meg -
vál tó  nél kü li  em ber  két ség be esé se
amiatt, hogy ak kor ho gyan va ló sul
meg Is ten ter ve. Azon ban eb ben a
re mény te len nek tű nő hely zet ben el -
hang zik a meg ol dás: „Ne sírj! Íme,
győ zött az orosz lán Jú da tör zsé ből,
a Dá vid utó da, és fel nyit ja a köny -
vet és hét pe csét jét”.

Jé zus  ké pes  ar ra,  ami re  sen ki
más: hogy az ör dög ke zé be ju tott vi -
lá got  meg vált sa.  Meg hök ken tő,
hogy  Já nos  lá to má sá ban  ez után
még sem orosz lán je le nik meg, ha -
nem a Bá rány. Ő ve szi át a hét pe csé -
tes  köny vet.  Az  orosz lán  he lyett
meg je le nő ál do za ti bá rány az ön fel -
ál do zás nak, az oda adás nak a ké pe.
Jé zus nem orosz lán ként, nem min -
dent el söp rő, fé lel me tes erő vel vit -
te  vég be  meg vál tá sun kat,  ha nem
sze lí den, ön ma gát fel ál doz va. Iga zi
bá rány ként, ál do zat ként. Aho gyan
Lu ther vall er ről a má so dik hit ága -
zat ban: „Hi szem, hogy Jé zus Krisz -
tus… az én Uram, aki en gem, el ve -
szett és meg ítélt em bert meg vál tott,
vagy is min den bűn től, a ha lál tól és
az ör dög ha tal má ból meg sza ba dí -
tott és ma gá é vá tett, nem arannyal,
sem ezüst tel, ha nem szent és drá ga
vé ré vel,  ár tat lan  szen ve dé sé vel  és
ha lá lá val, hogy egé szen az övé le -
gyek…”
Fi gyel jük  csak  meg,  hogy  mi -

lyen nek ír ja le lá to má sá ban Já nos a
Bá rányt:  „…olyan volt, mint akit
meg öl tek; hét szar va volt, és hét
sze me: az Is ten hét lel ke az, aki ket
el kül dött az egész föld re.” A Bá rá -
nyon lát szik, hogy meg öl ték. Azon -
ban még is di cső sé ges erő vel tün dö -
köl. A hét szarv a meg tör he tet len
erő,  ha ta lom,  Is ten  min den ha tó
ere jé nek jel ké pe, a hét szem pe dig
az is te ni in tel li gen ci á ba va ló be ava -
tott ság ra utal. 

Jé zus te hát a telj ha tal mat bír ja, a
Szent lé lek  tel jes sé gé vel  bír,  min -
de nütt je len va ló, és bár mit el tud vé -
gez ni, amit akar. Ő győz tes Bá rány,
aki vál lal ta ér tünk a ke reszt ha lált, de
nem ma radt a ha lál ban. Jé zus az Úr,
akit fel ma gasz talt Is ten min de nek
fö lé,  hogy  Jé zus  ne vé re  min den
térd meg ha jol jon, mennye i e ké, föl -
di e ké és föld  alat ti a ké (vö. Fil 2,10). 
De ez az ura lom még nem nyil ván -

va ló az egész vi lág előtt. Még nem lát -
hat juk, hogy min den az ural ma alatt
áll. Jé zus győ zel me lát szó lag ve re ség,
hi szen ha lá la ál tal győ zött. Csak hit
ál tal lát hat juk meg, hogy Jé zus még -
is csak győz tes, csak hit ál tal lát hat -
juk meg, ami a 461. éne künk ben áll:
„…hús vét fé nye kel / Túl sí ron, gyá -
szon, éj je len…” Jé zus nak a ke reszt je
is győ zel mé ről be szél. Ezért lás sunk
túl a lát ha tó kon, mi is lás sunk to vább
szen ve dé se ink nél. 
Oly kor a győ ze lem út ja a mi szá -

munk ra is szen ve dé se ken ke resz tül
ve zet. Jé zus győ zel me azon ban ki tar -
tás ra  bá to rít  min ket,  aho gyan  az
ere de ti cím zet te ket is, akik az ül döz -
te té sek ide jé ben él tek. Já nos apos tol
bá to rí tot ta őket a vér ta nú ha lá lig va -
ló  ki tar tás ra,  hogy  lás sa nak  túl  a
pil la na ton, szen ve dé sen, a csá szá ro -
kon, hi szen éle tük min den lát szat el -
le né re nem a csá szár ke zé ben van,
ha nem Jé zu sé ban. 
Mi is lás sunk túl szen ve dé se in ken,

és min den lát szat el le né re ve gyük ész -
re, hogy az Úr ke zé ben va gyunk, a
győz tes Bá rány ke zé ben. Ak kor is, ha
nem  ért jük  a  rész le te ket,  ha  nem
ért jük, hogy bi zo nyos ne héz sé gek a
sor sunk ban  és  a  tör té ne lem ben
hogyan le het nek Is ten ter vé nek ré szei. 
Bíz zunk  az  Úr  böl cses sé gé ben,

hi szen ő min dent egy ben lát, mi pe -

dig csak rész le te ket, csak a sző nyeg
visszá ját, aho gyan Re mé nyik Sán dor
ír ja ver sé ben. A sző nyeg visszá ján
pe dig  nem  raj zo ló dik  ki  a  tel jes
kép a ma ga szép sé gé ben és szí nes -
sé gé ben. Azon ban tud hat juk, hogy
Is ten nek ter ve van a vi lág gal és a mi
éle tünk kel is. Az ő sze re te te és böl -
cses sé ge őr kö dik fe let tünk. Biz ton -
ság ban va gyunk, ha őrá bíz zuk ma -
gun kat. 
Ezért Ocu li va sár nap ján sze me ink

az  Úr ra  néz ze nek  szün te le nül,  a
győz tes  Bá rány ra.  Me rít sünk  erőt
az  ő  győ zel mé ből  szen ve dé se ink -
hez. Ha őt szem lél jük és imád juk, az
erőt  ad  a  ne héz sé gek hez.  Ak kor
meg fe led ke zünk prob lé má ink ról, ol -
dód nak fé lel me ink, szo ron gá sa ink.
Ha a Bá rány a mi éle tünk ben is kö -
zé pen  áll,  ak kor  nem  is  te he tünk
mást, mint hogy mi is térd re bo ru -
lunk, és be kap cso ló dunk a mennyei
kó rus  dics him nu szá ba,  új  éne ket
ének lünk a Bá rány ma gasz ta lá sá ra. 
Ha imá dat ban le bo ru lunk előt te,

ak kor meg te lik ve le szí vünk, min den
más  meg szű nik,  nem  nyo masz ta -
nak gond ja ink, ha nem csak őt lát juk
egye dül. Ő ad ja meg, hogy rá néz -
zünk,  és  lás sunk  túl  a  lát ha tó kon,
hogy ő le gyen szá munk ra az erő for -
rás, a győz tes Bá rány, hogy ve le mi is
győz ni tud junk!
g Ga zs óné Verasz tó Te o dó ra

Imád koz zunk! Győz tes Urunk! Kö -
szön jük, hogy meg vál tot tál min ket,
hogy hoz zád tar to zunk, a te ke zed ben
va gyunk. Ké rünk, se gíts min den lát -
szat el le né re fel is mer ni a te győ zel me -
det és ha tal ma dat, hogy imá dat tal
térd re bo rul junk előt ted, mert mél tó
vagy er re. Ámen.
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Sor sunk a győz tes Bá rány ke zé ben
A vA sárnAp ig éje

„Mi lyen vi lá gos és ha tal mas ige ez!
Krisz tus szen ve dé sét a mi be teg sé -
günk és fáj dal munk okoz za. Amit
ne künk  kel lett  vol na  örök ké hor -
doz nunk, azt ő hor doz za. A fáj da -
lom,  amit  mi  ér de mel tünk,  hogy
örök ha lál lal hal junk, ét len-szom -
jan kín lód junk, mind-mind őraj ta
van. Szen ve dé se en gem, té ged – va -
la mennyi ün ket il let, mert hi szen ér -
tünk tör tént, s ne künk vált ja vunk -
ra. Mi pe dig azt hit tük, hogy Is ten
os to roz za, ve ri, kí noz za.”

d� Lu ther Már ton:
Jer, ör vend jünk, ke resz tyé nek!

(Szabó József for dí tá sa)

se mper refor m AndA

A gyü le ke zet ben – apos to li ha gyo -
má nyok és ta ní tás nyo mán – fon tos,
hogy szét osszuk a fel ada to kat. Egy -
részt azért, hogy az evan gé li um hir -
de té se ne szen ved jen hát rányt, más -
részt azért, hogy a kö zös ség szá má -
ra szük sé ges irá nyí tó, se gí tő, gon do -
zó, ta ní tó és más fel ada tok ra jus son
ele gen dő erő. 
Ami kor ez év ben az egy há zunk ban

ese dé kes ál ta lá nos tiszt újí tás so rán az
összes tiszt ség vi se lőt meg- vagy új -
ra vá laszt ják,  el ke rül he tet len,  hogy
min den  gyü le ke zet ben  tart sa nak
olyan „há zi ün ne pet”, amely a kö zös -
ség bel ső ügye. Nem vá runk er re az
al ka lom ra kül ső ven dé ge ket, hi szen
ép pen azt sze ret nénk, ha a gyü le ke -
zet be lül ről erő söd ne, áll hat na meg
a mér föld kő nél, és igé vel fel töl te kez -
ve in dul na az újabb cik lus ra.
A Li tur gi kus könyv má so dik fe je -

ze té nek be ve ze tő rub ri ká jában – fel -
so rol va a köz vet le nül érin tet te ket –
ez olvasható: „Gyü le ke ze ti fel ügye -
lő, pres bi ter, gyü le ke ze ti mun ka társ,
gond nok, pénz tá ros, jegy ző, kán tor
és egy ház fi ik ta tá sa va sár na pi gyü -
le ke ze ti is ten tisz te let ke re té ben, az
ál ta lá nos  kö nyör gő  imád ság  előtt
tör té nik. Az ik ta tást a gyü le ke zeti
lel kész vég zi. Le he tő leg a szó szé ki
ige hir de tés  érint se  a  tiszt ség vi se -
lő(k) ik ta tá sá nak ügyét, s ad jon an -
nak bib li kus ala pot. Eb ben az eset -
ben a be je len tés és a lek ció(k) után
csu pán  rö vid  ige hir de tés/be széd
kö vet ke zik.” 
E  meg fo gal ma zás ban  vi lá gos sá

vá lik, hogy az ün nep ige hir de té sé nek

ki emelt sze re pe van. A pré di ká tor fel -
ada ta most is, mint min dig, az evan -
gé li um hir de té se. A li tur gi kus uta sí -
tás sze rint „a lel kész rö vid ige hir de -
tést tart az egy há zi szol gá lat evan gé -
li u mi tar tal má ról”. Evan gé li um ra van
szük sé gük azok nak, akik szol gá lat ba
áll nak, hogy mun ká ju kat Is ten tet szé -
se sze rint vé gez hes sék. És evan gé li -
um ra van szük sé ge az egész gyü le ke -
zet nek, hogy so se fe led je, mi ből él, mi
a lé té nek alap ja. Is ten sze re te té nek jó
hí re szó lal meg azért, hogy az után
mind azok,  akik  a  gyü le ke zet ben
mun kát vál lal nak, az ak tív szol gá lat
kes keny út ját jár ják: Jé zus nyo má ban,
az evan gé li um ügyé ben. 
A liturgikus könyv ké sőbb így foly -

tat ja: „A szó szé ki szol gá lat és az azt kö -
ve tő ének után a lel kész az ol tár hoz
megy, az ik ta tan dó(k) pe dig az ol tár
elé áll(nak). Az érin tet tek kel az is ten -
tisz te let előtt rész le te sen is mer tet ni
kell az ik ta tás rend jét, szö ve ge it, szük -
ség ese tén az es kü el mon da tá sá val.”
Ez azért lé nye ges, mert az ün nep

jó rend je és emel ke dett vol ta meg kí -
ván ja, hogy tech ni kai aka dá lyok, bi -
zony ta lan ko dás,  ügyet len ke dés  ne
za var ja a li tur gi át. Az al ka lom szép -
sé ge jó esz köz le het ar ra, hogy mind -
az, ami ott zaj lik, a szí ve kig ér jen.
Azo nos  az  összes  ik ta tan dó nak

szó ló be ve ze tő ige Pé ter apos tol el ső
le ve lé ből: „Úgy szol gál ja tok egy más -
nak,  az zal  a  ke gyel mi  aján dék kal,
ame lyet egyen ként kap ta tok, mint Is -
ten sok fé le ke gyel mé nek jó sá fá rai.
Ha va la ki szól, úgy szól ja, mint Is ten
igé jét,  ha  va la ki  szol gál,  az zal  az

erő vel szol gál jon, ame lyet Is ten ad,
hogy Is ten di cső ít tes sék min den ben
a Jé zus Krisz tus ál tal, akié a di cső ség
és a ha ta lom örök kön-örök ké.” (1Pt
4,10–11) A kü lön bö ző tiszt ség vi se lő -
ket azo nos rend sze rint ik tat juk be,
de az egyes mun ka ágak hoz a meg fe -
le lő en „test hez ál ló” bib li ai ol vas má -
nyok hang za nak el.
Ami kor  az  ige  út mu ta tá sá val

„irány ba” ál lí tot ták az egyes szol gá -
la to kat, el hang zik a kér dés: „El ha tá -
roz tad-e,  hogy  vál la lod  gyü le ke ze -
tünk ben a … tiszt sé get, és hogy azt
egy há zunk  ren del ke zé sei  sze rint,
Krisz tus szol gá ja ként hű sé ge sen vég -
zed?” Itt a szol gá lat tit ka. Nem egy -
sze rű en ön ma ga mat adom, nem is
csu pán a lel kész, a gyü le ke zet, az egy -
ház el vá rá sa it tel je sí tem. Amit te szek,
Krisz tus szol gá ja ként te szem. Ez a ki -
in du ló pont, ez a mér ce, és itt ke re -
sen dő az erő for rás is.
A kéz adás és az es kü té tel után az

egyes imád sá gok ké rés for má já ban
vi szik Is ten elé a fel ada tok szép sé gét,
ne héz sé ge it, cél ja it.
A fel ügye lő és a gond nok ik ta tá sa -

kor a há la adás után így foly ta tó dik a
kö nyör gés: „Add ne ki(k) az igaz ság
és a sze re tet lel két, hogy a tő led ka -

pott lel ki aján dé kok kal hű sé ge sen ve -
gyen(ek) részt a ve ze tés ben, és mun -
ká ja/mun ká juk  nyo mán  épül jön  a
test vé ri kö zös ség és egyet ér tés gyü -
le ke ze tünk ben.”
A kán tor ik ta tá sakor töb bek közt

ezért kö nyö rög a gyü le ke zet: „Ve zesd
őt Szent lel ked del, hogy az ének és ze -
ne hang ja i ban meg szó lal tas sa a hit
ere jét, a sze re tet me le gét, a bűn bá -
nat mély sé gét, a gyá szo ló szív fáj dal -
mát, ir gal mad gaz dag sá gát és üd vös -
sé ged örö mét.” 
Az egy ház fi szol gá lat ba ál lí tá sá nál

pe dig így szól az imád ság: „Ál dá so -
dat kér jük test vé rünk re, aki re szent
há zad gon do zá sát bíz tuk. Érez tesd
ve le min den kor ke gyel mes je len lé te -
det,  adj  ne ki  örö möt  és  hű sé get
mun ká ja vég zé sé hez, hogy min den
éke sen és jó rend ben tör tén jék szent
há zad ban.”
Ezek az imád sá gok min den két sé -

get  ki zá ró  mó don  tár ják  elénk  a
gyü le ke zet csa lá di ün ne pé nek iga zi
mély sé gét és szép sé gét. Ad ja az egy -
ház Ura, hogy a ha ma ro san ránk vá -
ró ün ne pet ne az ál ta lá nos tisztújítás
kény sze rű te en dő i ként él jük meg, ha -
nem  va ló di  ün nep ként,  ahol  Is ten
akar ta lál koz ni né pé vel! 
A töb bi szol gá ló be ik ta tá si rend -

jét  rész le te sen  nem  szán dé ko zunk
be mu tat ni.  Azok  szá má ra,  akik  a
rész le tek fe lől ér dek lőd nek, a tel jes li -
tur gi kus anyag el ér he tő a http://li tur -
gia.lu the ran.hu/evan ge li kus-is ten -
tisz te let-2013-li tur gi kus-ko enyv-ii in -
ter ne tes ol da lon.
g Dr. Ha fen scher Ká roly (ifj.) 

Ün ne pel a csa lád
Gyü le ke ze ti tiszt ség vi se lők ik ta tá sa

ré g i-ú j liturg ikus
sArok

Mennyei Atyánk! Há lát adunk ne -
ked, hogy gon dos kodsz ró lunk, és
ke gyel me det nap ról nap ra meg újí -
tod raj tunk. Há lát adunk az éte lért,
az  ita lért,  ame lyet  el fo gyaszt ha -
tunk, a ru há ért, ame lyet ma gunk ra
ölt he tünk, az ott ho nért, ahol fe jün -
ket álom ra hajt hat juk. Te táp lá lod
lel kün ket, ami kor an gya la id dal lá to -
gatsz.  Te  vi selsz  gon dot  ró lunk,
meg érin tesz  jó sá god dal,  és  meg -
adod, hogy be le fe led kez zünk vég te -
len sze re te ted be.
Meg vall juk előt ted, hogy új ra és

új ra  meg fe led ke zünk  jó sá god ról.
Fe le dé kennyé tesz a szük ség, és fe -
le dé kennyé tesz a bő ség is. Oly kor
el ér he tet le nül tá vo li nak gon do lunk,
oly kor va la ki olyan nak, akit zseb re
vág ha tunk, aki nek a gon dos ko dá sa
ala nyi jo gon jár ne künk. Meg vall juk
előt ted, hogy ami kor így gon dol ko -
dunk, gyak ran vá lunk ir gal mas sze -
re te ted  szűk  ke reszt met sze té vé.
Csak  csor do gál,  cse peg  a  sze re tet
be lő lünk, pe dig árad nia kel le ne úgy,
aho gyan az tő led árad mi fe lénk.
Urunk!  Nyisd  fel  sze mün ket,

hogy meg lás suk, te ve lünk vagy a
szük ség ben, és ve lünk vagy a bő ség -
ben is. Je len vagy egész éle tünk ben,
és  nem  szűnsz meg  gon dos kod ni
ró lunk. Ke gyel me det nap ról nap ra
meg újí tod  raj tunk. Nyisd  fel  sze -
mün ket  azok ra,  akik  tes ti ek ben
vagy  lel ki ek ben  hi ányt  szen ved -
nek. Tégy min ket gon dos ko dó sze -
re te ted esz kö zé vé.
Urunk!  Ami kor  fel nyi tod  sze -

mün ket, ak kor lát juk csak iga zán,
hogy erőn fe lü li az út, amely előt -
tünk  áll.  Egye dül  kép te le nek  len -
nénk vé gig men ni raj ta. Egye dül el
se  mer nénk  in dul ni.  Éhez zük  és
szom jaz zuk je len lé te det, hogy ve -
led be töl te kez ve újult erő vel indul -
has sunk utá nad.
Kö nyör günk hoz zád ma gun kért,

egy má sért, gyü le ke ze tünk min den
tag já ért, a föl dön élő egész egy há -
za dért. Vesd ránk te kin te te det, és
add, hogy mi is rád néz hes sünk. En -
gedd,  hogy úgy  jár has suk  vé gig  a
böj ti utat, hogy új ból és min den ko -
ráb bi nál  mé lyeb ben  tá rul jon  fel
előt tünk a ke reszt tit ka, a mi Urunk,
Jé zus Krisz tus ál do za ta.
Aján dé kozz meg min ket, Urunk,

hit re se gí tő Szent lel ked aján dé ka -
ként  az zal  a  ke gye lem mel,  hogy
most és min den kor sze mün ket rád
ves sük, mert egye dül te vagy a mi
Urunk, sze re tő Is te nünk. Ámen.

Oratio
œcumenica

Evangélikus élEt. élEd. élEd?



Evangélikus Élet 2012. március 11. f evangélikus élet

b Tör té nel mi pil la nat volt a mó ric -
hi da–ár pá si evan gé li kus gyü le -
ke zet éle té ben az a lel kész ik ta tás,
amely a múlt va sár nap zaj lott az
egy ház köz ség temp lo má ban. Öt -
ven év el tel té vel hang zott fel
ugyan is új ra a temp lom ban az
ősi Con fir ma dal la ma, ami kor
Kiss Mik lós, a Győr-Mo so ni Egy -
ház me gye es pe re se be ik tat ta lel -
ké szi ál lá sá ba a gyü le ke zet meg -
vá lasz tott új pász to rát, Ba kay
Be at ri xot. Az ige hir de tés szol gá -
la tát Sze me rei Já nos, a Nyu gati
(Du nán tú li) Egy ház ke rü let püs -
pö ke vé gez te.

A mó ric hi da–ár pá si egy ház köz ség
legutóbbi be ik ta tott lel ké sze Sá ghy
Je nő volt,  aki  1959-ben  ér ke zett  a
gyü le ke zet be.  1991-ben  tör tént
nyug dí ja zá sa  után  se géd lel ké szek
és he lyet tes lel ké szek kö vet ték egy -
mást, név sze rint: Han vay Lász ló,
Val tinyi Gá bor, Sza bó And rás és
Kar dos Zsu zsan na. Ta valy nyá ron
Kar dos Zsu zsan na egy há zunk dia -
kó ni ai mun ká já ban vál lalt szol gá la -
tot, így lel kész nél kül ma radt a gyü -
le ke zet. A pres bi té ri um ak kor úgy
dön tött, hogy pá lyá za tot ír ki a lel -
ké szi  ál lás  be töl té sé re. A pá lyá zat
ered mé nyes nek bi zo nyult, és a gyü -
le ke zet ez év ja nu ár jában Ba kay Be -
at ri xot vá lasz tot ta lel ké szé vé.
Ba kay Be at rix a teo ló gia el vég zé -

se és lel késszé ava tá sa után elő ször

Nóg rád  köz ség be  ke rült  se géd lel -
kész nek. 2004-ben az ős agár di egy -
ház köz ség  hív ta  meg  lel ké szé nek,
itt öt éven át szol gált. Ezt kö ve tő en
a bu da pes ti rá kos szent mi hály–sas -
hal mi gyü le ke zet ben vég zett rend sze -
res ki se gí tő lel ké szi szol gá la tot. Itt ta -
lál ta meg a mó ric hi da–ár pá si gyü le -
ke zet pá lyá za ti fel hí vá sa.
Az ün ne pi is ten tisz te le ten Sze me -

rei Já nos Mt 13,44 alap ján – „Ha son -
ló a mennyek or szá ga a szán tó föld -
ben el rej tett kincs hez, ame lyet az em -
ber, amint meg ta lál, el rejt, örö mé ben
el megy, el ad ja min de nét, ami je van,
és meg ve szi azt a szán tó föl det” – pré -
di kált.  Is ten  or szá ga  nagy  kincs,
ame lyet so kan még sem lát nak meg,

és nem ér té kel nek – hang sú lyoz ta a
püs pök. Pe dig ez a kincs meg ta lál ha -
tó,  és  aki  rá buk kan,  an nak  éle tét
alap ve tő en meg vál toz tat ja. Új ér ték -
rend sze rint fog ja él ni éle tét. Azt kí -
vá nom – mond ta Sze me rei Já nos –,
hogy  Is ten  tár ja  fel  ezt  a  kin cset,
hogy élet for má ló erő vé vál has son. 
Be ik ta tott lel kész ként Ba kay Be -

at rix Ézs 49,8–10 alap ján ar ról a re -
mény ség ről pré di kált, ame lyet az Úr
ad min den ben ne hí vő em ber nek.
Az ün ne pi is ten tisz te let dísz köz -

gyű lés sel foly ta tó dott, il let ve fe je ző -
dött  be,  ame lyen  el hang zot tak  a
be ik ta tott  lel kész nő re  ál dást  ké rő
kö szön té sek.

g K. M.

Lel kész ik ta tás fél év szá zad után

b A Nyu ga ti (Du nán tú li) Evan gé li -
kus Egy ház ke rü let ben az idén a
gyü le ke ze tek ben ün ne pel ték meg
a ke rü let új ra in du lá sá ról ha tá ro -
zó zsi na ti dön tés 15. év for du ló ját.
Mi ért dön tött úgy a ke rü let ve -
ze tő sé ge, hogy nem tar ta nak
köz pon ti ren dez vényt? – tet tük
fel a kér dést Sze me rei Já nos püs -
pök nek, az egy ház ke rü let lel ké -
szi ve ze tő jé nek.

– Az ér ze lem és az ér te lem más
uta kon jár, ezért könnyen szem elől
vesz tik egy mást… Sok fél re ér tés for -
rá sa ez ma gán éle tünk ben, de az egy -
ház ban is.
Ke rü le tünk 2002. feb ru ár 22-én,

az 1997. évi zsi na ti dön tés 5. év for -
du ló jára emlékezve  tar tott elő ször
ke rü le ti na pot, aztán ez éven te be -
ke rült a ke rü let prog ram já ba feb ru -
ár utol só szom bat ján. Saj nos ez a jó -
nak gon dolt és a ke rü le ti  iden ti tás
erő sí té sé re szánt prog ram a ke rü let
gyü le ke ze te i nek és tag sá gá nak csak
na gyon szűk tö re dé két ér te el.
Az idei év ke rü le ti prog ram jait szé -

les  mun ka tár si  kör ben  tavaly  no -
vem ber 9-én Pá pán ter vez tük meg.
Egyen ként mér leg re tet tük al kal ma -
in kat, így a ke rü le ti na pot is. Egyet -
ér tet tünk ab ban, hogy cél jai fon to sak,
ame lye ket  meg  kell  őriz ni,  de  az
idő pont ja (feb ru ár vé ge) ke rü le ti ren -
dez vény re –  sem köz le ke dé si,  sem
ven dég lá tá si  szem pont ból  –  nem
jó. Nem el hagy ni sze ret tük vol na, ha -
nem úgy meg tar ta ni, hogy töb bek hez
el ér jen.
Egyik es pe re sünk komp ro misszu -

mos ja vas la ta is ezen a pá pai meg be -

szé lé sen  kör vo na la zó dott:  feb ru ár
vé gén gyü le ke ze te ink ben ün ne pel -
jünk – er re a püs pök kör le vél ben kér -
je meg gyü le ke ze te in ket –, a ke rü leti
nap tar tal mi ele me it pe dig in teg rál -
juk a má ju si ke rü le ti misszi ói nap ba.
Nem hall gat ha tom el, hogy a ke -

rü le ti nap pal kap cso lat ban volt egy
ké nyes és kel le met len fél re ér tés is. A
no vem ber 12-én Győr ben tar tott ke -
rü le ti  köz gyű lé sün kön  a  2012.  évi
prog ram ter ve ze tét a pá pai elő ké szí -
tőn meg be szél tek sze rint ter jesz tet -
tem elő. Egyik test vé rünk a ke rü leti
nap kö te le ző fel vé te lét in dít vá nyoz -
ta az zal az in dok kal, hogy az egy ház -
ke rü let ko ráb ban köz gyű lé si ha tá ro -
zat ban dön tött az al ka lom éven kénti
meg tar tá sá ról.  A  részt ve vők  rá ha -
gyat koz tak er re az in for má ci ó ra. Saj -
nos a köz gyű lést kö ve tő en ki de rült,
hogy ilyen ha tá ro zat so ha nem szü -
le tett. A köz gyű lé si ta go kat le vél ben
és e-mail ben tá jé koz tat tuk a tör tén -
tek ről, és kér tük, je lez zék a püs pö ki
hi va tal nak, hogy ké rik-e a ke rü le ti nap
meg tar tá sát. A vissza jel zést kül dők
több sé ge nem kér te.
Ezen előz mé nyek után gyü le ke ze -

te ink kö ré ben em lé kez tünk meg ke -
rü le tünk új ra in dí tá sá ról. Má jus 19-én
Ta ta bá nyán a ke rü le ti misszi ói nap -
ra vár juk ke rü le tünk né pét. Re mé lem,
hogy si ke rül in teg rál ni a ke rü le ti nap
ér té ke it. A hit ben és ke rü leti kö tő -
dés ben  va ló  erő sö dés re  egy aránt
szük sé günk van. A ket tő nincs tá vol
egy más tól.
Bí zom ab ban, hogy az ér ze lem és

az ér te lem egy más ra ta lál. Nem csak
azért, mert mind ket tő Is ten aján dé -
ka, ha nem mert a ket tő har mó ni á já -
ban mind annyi an gaz da go dunk! 

g E. É.

Egy kér dés – egy vá lasz
a du nán tú li 

ke rü le ti nap ról

– Csak nem vé get ért a rend szer -
vál tást kö ve tő el ső zsi na ti idő szak,
ami kor a sok ha tal mi küz de lem és
mél tat lan vi ta után Már kus Gé za zsi -
na ti kül dött fel állt, és szív hez szó ló
sza va i val so kak vé le mé nyét meg for -
dí tot ta – idéz te fel ige hir de té sé ben
a tör té nel mi pil la na tot Itt zés Já nos,
a ke rü let nyu gal ma zott püs pö ke. –
Vé gül így ha tá roz ta el a zsi nat 1997.
feb ru ár  22-én,  hogy  hely re ál lít ja
Du nán tú li  Egy ház ke rü le tün ket.
„Min den kor örül je tek, szün te le nül
imád koz za tok, min de nért há lát ad -
ja tok, mert ez az Is ten aka ra ta Jé zus
Krisz tus ál tal a ti ja va tok ra” – he -
lyez te az ün nep lő gyü le ke zet szí vé -
re Pál apos tol sza vait (1Thessz 5,16–
18) Itt zés Já nos.
– Az öröm szá munk ra azért tű nik

olyan el ér he tet len nek, mert gyak ran
Is ten  nél kül  aka runk  bol do gul ni.
Is ten  örö me  azon ban  ép pen  az,
ami kor vég re utol ér ben nün ket, és
át ölel het  a  sze re te té vel:  hi szen  a
mennyek or szá gá ban job ban örül -
nek  egy  meg tért  bű nös nek,  mint
ezer ön elé gült nek. Az imád ság va -
ló ság gal  kö rül öle li  a  föl det:  nincs
olyan perc, ami kor va la hol ne imád -
koz ná nak a boly gón. Az egy ház si -
ke res idő sza kai mö gött min dig ott
volt  a  hí vők,  a  szen tek  imád sá ga.
Mint aho gyan a ku dar cok is ak kor
je lent kez tek,  ami kor  el né mult  az
imád ság. Az  Is ten re  fi gye lő  szí vet

ugyan is nem le het pó tol ni kü lön fé -
le  szí nes  öt le tek kel  és  re kre á ci ós
prog ra mok kal.  For dul junk  há la -
adás sal  Is ten  fe lé,  mert  tud nunk
kell, hogy min den hely zet ben az ő
ke zé ben va gyunk.
Az is ten tisz te le tet kö ve tő en Sza -

bó György egy ház ke rü le ti fel ügye lő
idéz te fel előd je em lé két: 
– No ha eb ben az év ben már nem

ke rült sor az egy ház ke rü le ti nap ra,
még is úgy tu dunk em lé kez ni, hogy
bé kes ség van a szí vünk ben. Dr. Welt -
ler Já nos test vé rünk be teg sé ge tu da -
tá ban vál lal ta a fe le lős ség tel jes szol -
gá la tot, és Is ten ke gyel mé ből tud ta
vé gez ni.  Nem  olyan mó don,  hogy

ural ko dott vol na, ha nem szol gál ta a
rá bí zot ta kat.

Welt ler Sán dor me leg  sza vak kal
em lé ke zett meg báty já ról, majd ar ra
fi gyel mez te tett, hogy ve gyük ko mo -
lyan Is ten min den ha tó sá gát:
–  Ha tal mas  kincs  van  a  bir to -

kunk ban. Ne ve gyük ter mé sze tes nek,
hogy lé te zik a Du nán tú li Egy ház ke -
rü let, mert hol nap akár megint meg -
szűn het. De so ha sem em be rek szün -
te tik meg, ha nem Is ten, mint aho -
gyan ő lesz az is, aki új ra tud ja in dí -
ta ni – fogalmazott a nyu gal ma zott
ma lom so ki lel kész.
Vé gül Be recz ky Gyu la, aki veszp -

ré mi  egy ház köz sé gi  fel ügye lő ként
lett Welt ler Já nos utó da, ma gát a né -
hai ke rü le ti fel ügye lőt idéz te. Welt -
ler Já nos a szol gá la ta so rán há rom te -
rü le tet te kin tett iga zán fon tos nak: az
egy ház ke rü le ti na pot, a kó rus ta lál ko -

zót és a teo ló gi ai pá lyá za tot. Gyak -
ran je len tett ne héz sé get szá má ra a
mun ka he lyi és csa lá di kö tött sé ge ket
össze han gol ni  egy há zi  szol gá la tá -
val, de aho gyan ő fo gal ma zott: vé gül
min den hez ka pott erőt… 

g Tu bán Jó zsef

Hár mas ju bi le um
Veszp rém ben ün ne pelt a Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let né pe

b Egy ház ke rü le tünk nek ün ne pe van – csen dült fel az el ső mon dat már -
ci us 3-án a ko ra dél utá ni órák ban, ami kor is a hely be li e ken kí vül a Nyu -
ga ti (Du nán tú li) Evan gé li kus Egy ház ke rü let szá mos gyü le ke ze té ből
ér ke zett kül döt tek töl töt ték meg a veszp ré mi temp lo mot. Az ün nep
ez út tal hár mas ju bi le u mot je lent: ti zen öt esz ten de je an nak, hogy meg -
szü le tett az el vi dön tés az egy ház ke rü let új bó li fel ál lí tá sá ról – er re
2002-től éven te az egy ház ke rü le ti na po kon em lé kez tek a du nán tú li
evan gé li ku sok –, és öt éve an nak, hogy el hunyt az egy ház ke rü le ti na -
pok „öt let gaz dá ja”, dr. Welt ler Já nos egy ház ke rü le ti fel ügye lő.

A  már ci us  1-jei  szó be li  vizs ga  két
rész ből  állt:  az  írás ban  be adott  öt
mun ka meg be szé lé sé ből, il let ve a szó -
be li té te lek is mer te té sé ből. Az el ső dol -
go zat ra – amely a vizs gá zó leg utób bi
szol gá la ti  he lyé nek  úgy ne ve zett
SWOT-ana lí zi se  volt  –  több  időt
szán tak a bi zott sá gok, és ar ra biz tat -
ták a lel kész nő ket, hogy a fel mé ré sek
ered mé nye it be szél jék meg a gyü -
le ke ze te ik ben.  Az  SWOT  négy
an gol  szó  kez dő be tű jé ből  al ko -
tott mo za ik szó; az ana lí zis ben fel -
vá zolt erős sé gek (S), gyen ge sé gek
(W),  le he tő sé gek  (O)  és  ve szé -
lyek  (T)  tu da to sí tá sá val  ko moly
elő re lé pést  te het nek  a  kö zös sé -
gek a gyü le ke zet épí tés te rü le tén. A
püs pö ki hi va tal e fel ada tot az zal a
nem tit kolt szán dék kal ad ta ki, hogy
fel hív ja a lel ké szek és a gyü le ke ze tek fi -
gyel mét az ilyen tí pu sú szám ve tés re is. 
Ez után ke rült sor az ad ven ti és te -

me té si  ige hir de tés,  a  kon fir má ci ói
óra váz lat és a 2012. év té má ját fel dol -
go zó, Re for má ció és nők cí mű elő adás
ér té ke lé sé re.
Az ered mény hir de tés kor dr. Fa -

bi ny Ta más püs pök el mond hat ta,

hogy mind a négy je lölt meg fe lelt a
kö ve tel mé nyek nek: La bos sá né Kő -
vá gó Ani ta (Ér di Evan gé li kus Egy -
ház köz ség) si ke re sen tel je sí tet te a
lel kész ké pe sí tő vizs gát, így lel ké szi
ok le ve let ve he tett át, Kecz kó Szil via
(Bu da hegy vi dé ki Evan gé li kus Egy -
ház köz ség), Ga zs óné Ve rasz tó Te o -
dó ra (Dél-Pest Me gyei Egy ház me -

gye), il let ve Zsar na i né Ur bán Nó -
ra (Tú róczy  Zol tán  Evan gé li kus
An gol Két Ta ní tá si Nyel vű Ál ta lá -
nos Is ko la és Óvo da, Nyír egy há za)
pe dig  pa ró kus  lel ké szi  ok le ve let
ka pott. 
A  ne ve zet tek  így  mind annyi an

be ke rül tek a pa ró ku si jog kör rel fel -
ru ház ha tó lel ké szek so rá ba.

g Hor váth-He gyi Áron

Új parókus lelkészek
b Az Észa ki Egy ház ke rü let el múlt évi pa ró ku si al kal mas sá gi vizs gá la tát

az tet te rend ha gyó vá, hogy mind a négy je lölt a Haj dú-Sza bol csi Egy -
ház me gyé ből ér ke zett – ezért volt Nyír egy há za a hely szín. Az idei pa -
ró ku si al kal mas sá gi vizs gá lat, il let ve lel kész ké pe sí tő vizs ga ugyan csak
„ki ló gott a sor ból”: az élet úgy hoz ta, hogy mind a négy vizs gá zó sze -
mé lyé ben egy-, két- vagy há rom gyer me kes édes anyát kö szönt het tek a
vizs ga bi zott sá gok. 
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Né ha azo kért a dol ga in kért is so kat
kell imád koz ni, ame lyek tisz tá nak és
egye nes nek tűn nek. Így jár tam én
most az öku me ni kus vi lág ima nap -
pal. Na po kig ta ní tott az Úr, és je le -
ket kül dött, mi re meg ér tet tem az
üze ne tét.

Azt sem tud tam, hogy mi re vál lal -
ko zom, ami kor je lent kez tem a gyü le -
ke ze tünk ben a szer ve ző mun ká ra. Az
ima nap a me to dis ta test vé rek nél lesz
– tudtuk meg –, de min den fe le ke zet
kül dött egy-egy kép vi se lőt az elő ze tes
meg be szé lés re. No, ez let tem én! A ta -
lál ko zó előt ti es tén meg ke res tem az in -
ter ne ten az ima nap le tölt he tő li tur gi -
á ját. Po tyog tak a könnye im a ne ve tés -
től! 

Meg je lent a lel ki sze me im előtt,
ahogy ma lá jul kö szö nünk: „Se l amant
Da tang”, vagy há lát adunk „a ránk bí -
zott tró pu si élő vi lág sok fé le sé gé ért”.
Bűn tu dat tal ke ve re dett ön saj ná lat -
tal néz tem ma gam elé, és meg pró bál -
tam az ér zel mi in tel li gen ci á mat a
ma lá jok fe lé nyit ni. A ke gye lem dö fés
az volt, hogy ezt a li tur gi át a ma láj
asszo nyok 2009-ben ál lí tot ták össze.
Tér ben és idő ben el fu tott tő lem ez a
ne mes ügy. 

A meg be szé lé sen még min dig ott
tar tot tam, hogy töm tem ma gam ba a
kek sze ket, hogy ez zel meg őriz zem a ko -
moly ság lát sza tát, és el ne ne ves sem
ma gam. Az el ső jel: az evan gé li kus
test vé rek re ju tott az a mon dat, amely
a ránk bí zott tró pu si er dők szí ne i ért
áld ja az Urat! Akár én is fel ol vas hat -
nám! A sok-sok ol dal és há la adás kö -
zött biz to san nem vé let len, Is te nem,
hogy ez ju tott ránk. 

Fel szó lal tam, mond ván, hogy ezt a
mon da tot csak úgy tu dom fel ol vas ni,
hogy nem a ránk, ha nem a rá juk, ma -
lá jok ra bí zott tró pu si er dő kért adok
há lát… sok kin cset bí zott rám az
Úr, de mik ro vi lá gom ban eső er dőt
ép pen nem… és így to vább. Húz ni,
gyúr ni, ala kí ta ni kezd tük a szö ve get.
Azt sze ret tem vol na, hogy a ma lá jok
ál tal meg ál mo dott és meg írt szö veg a
mi igénk és imánk is le hes sen. Azt hit -
tem, hogy ezért a szö veg gel kell harc -
ba száll ni, de té ved tem. 

Egé szen pro fán dol go kon ke resz -
tül kap tam vá laszt és „fül hú zo ga -
tást” az Is ten től. Egy drog pre ven ci -
ós szü lői ér te kez le ten egy – már
ezer szer el hang zott – Jan ikovsz ky-
szö veg tük ré ben vi lá go so dott meg
ben nem, hogy a te rem tő erő nem -
csak a sza vak ban, ha nem ab ban a
kö zös ség ben is ben ne van, amely
ki ej ti és el mond ja eze ket a sza va kat.
A szö veg ki hú zá sok ön cé lú ak, a Lé lek
tud ja csak mű kö dés be hoz ni gon do -
la ta in kat és szán dé ka in kat. Ő az iga -
zi te rem tő Erő. 

Az én fel ada tom csak imád koz ni az
ima na pért és íz lel get ni a sza va kat:
„Se l amant Da tang”…, és köz ben a tró -
pu si er dők szí nes élő vi lá gá ról ál mo -
do zom! 

g Papp And rea

Vi lág ima nap

Pak son min dig így zaj lik a vi lág ima -
nap. Az al kal mat szer ve ző asszo nyok
már he tek kel ko ráb ban igye kez nek
össze gyűj te ni az adott or szág ra jel -
lem ző  dísz tár gya kat,  nö vé nye ket,
mert a ki ál lí tást min dig fon tos kel -
lék nek te kin tik. Ám idén még  in -
kább ké szü lőd tek, iga zán em lé ke ze -
tes  ün nep pé  akar ták  ten ni  ezt  a
ko ra es ti is ten tisz te le tet. Sze rény ju -
bi le u mot  ül het tek  meg  ugyan is:
Pak son pon to san húsz esz ten dő vel
ez előtt tar tot ták az el ső vi lág ima na -
pi al kal mat. Ked ves gesz tus ként most
e so rok író ját – egy ko ri evan gé li kus
pap né ju kat, aki meg is mer tet te őket
az ima na pi moz ga lom mal – hív ták
meg, hogy le gyen az ige hir de tő je e
je les al kal mon. 
Bár lel ké szi kez de mé nye zés re in -

dul tak el, és a mos ta ni szol gá lat te vő,
Sza bó Vil mos Bé la es pe res tá mo ga -
tá sá val  foly ta tód tak  év ről  év re  az
ima na pok,  még is  a  húsz  év  alatt
alább ha gyott vol na a lel ke se dés, ha

nem akad a gyü le ke zet ben egy el hi -
va tott ta nár nő, Koch Jó zsef né Ino tai
Gyön gyi. Ő az, aki a leg el ső al ka lom
óta – az ügy „moz ga tó ru gó ja ként” –
fá rad ha tat la nul gyűj ti össze esz ten -
dő ről esz ten dő re az asszo nyo kat, a
kü lön fé le szol gá la tok ba be von va és
bá to rít va őket, hogy vál lal ják a li tur -
gia  szö ve gé nek  fel ol va sá sát.  Sze ré -
nyen há rít ja el a két év ti ze des hű sé -
gét meg kö szö nő sza va kat, majd szé -
gyen lő sen be vall ja: „Hát azért a Pa -
na mát »el pa na máz tuk«… Ab ban az
esz ten dő ben  saj nos  nem  si ke rült
meg tar ta ni az ima na pi al kal mat.” 
A pak si ak idén úgy ter vez ték, hogy

a húsz év em lé ké re hú szan ol vas sák
majd fel a ma láj asszo nyok ál tal  írt
imád sá go kat, val lo má so kat. Ezt sem
si ke rült ma ra dék ta la nul tel je sí te ni, az
influ en za köz be szólt. Így az tán ti zen -
he ten szó lal tat ták meg a li tur gia szö -
ve gét, de kár pó tol ta a gyü le ke ze tet,
hogy  a  nő ké  mel lett  né hány  férfi
hang ja is fel csen dült. 

Az ima al kal mat egyéb ként újab ban
nem csu pán az asszo nyok nak szer ve -
zik. Most is szép szám mal kép vi sel tet -
ték ma gu kat az erő seb bik nem tag jai.
Ami azon ban iga zán meg érint het te a
részt ve vő ket, az az egy ség kéz zel fog -
ha tó meg ta pasz ta lá sa volt. El tűn tek a
fe le ke zet kö zi ha tá rok, a gö rög ka to -
li ku sok tól  kezd ve  a  pün kös di  kö -
zös sé gig  min den hon nan  ér kez tek
test vé rek. Koch né Gyön gyi kü lö nö sen
ar ra volt büsz ke, hogy egy uni tá ri us
asszonyt is el tu dott hív ni. E so rok író -
ját még is az ra gad ta meg, hogy mi ként
si ke rült ennyi fi a tal nőt moz gó sí ta ni
er re az al ka lom ra. 
Gyön gyi a ré gi ta nít vá nyai kö zül is

hí vo ga tott, de leg in kább az evan gé -
li kus gyü le ke zet kó rus tag ja i ra szá mít -
ha tott, akik az évek so rán iga zi szol -
gá ló csa pat tá ér le lőd tek. A fi a ta lok
szá má ra von zó le het az ima nap hoz
kap cso ló dó szá mos le he tő ség is, ahol
ki él he tik kre a ti vi tá su kat. Ilyen pél dá -
ul a ki ál lí tás anya gá nak össze ál lí tá sa,
az adott or szág éte le i nek el ké szí té se.
Két év vel ez előtt, ami kor Ka me run
„ke rült  te rí ték re”,  a  fe ke te  asszo -
nyok hoz ha son ló an, szí nes ru hák ban
és tánc cal vo nul tak be a le á nyok az
is ten tisz te let re. 
De misszi ói le he tő ség rej lik ab ban

is, aho gyan a gyer me ke ket be von ják
az ima na pi moz ga lom ba. Hit ok ta tó -
juk irá nyí tá sá val pél dá ul ők ké szí tet -
ték azo kat az af ri kai vi rág fü zé re ket,
ame lye ket az tán a „tán co sok” a nya -
kuk ba  akaszt hat tak.  En nél  fon to -
sabb, hogy a fel ké szü lés so rán az ima -
nap tar tal má val is meg is mer ked het -
nek.  Már  két  év  óta  a  va sár na pi
gyer mek-is ten tisz te le ten  is  fog lal -
koz nak a ki csik szá má ra ké szí tett li -
tur gi á val. Év ről év re egy re gaz da gabb
az anyag, ame lyet el le het ér ni az in -
ter ne ten is. 
Az iga zi épü lést azon ban a Szent -

lé lek Is ten ad ja. Ő ta nít a ki tar tó köz -
ben já rás ra, az egy más ra va ló oda fi -
gye lés re, a má sok gond já nak fel vé te -
lé re. A Szent lé lek Is ten az, aki meg -
mu tat ja azt is, hol a he lyünk, mi lyen
szol gá la tot bí zott ránk. 
Ami kor  Koch  Jó zsef né  Ino tai

Gyön gyi ta valy nyá ron a Dé li Egy ház -

ke rü let hű ség ér me se lett, a gyü le ke -
zet nek így val lott szol gá la tá ról: „Vár -
tam, hogy majd a  lel ké sze im meg -
mond ják, hol se gít sek, de rá jöt tem,
min dig Is ten je lö li ki a he lyet.”

g B. Pin tér Már ta

Malajziát idéző már ci us másodika 
egy ju bi lá ló Duna-parti kö zös ségben

Húsz éve tar tot ták az el ső női vi lág ima na pot Pak son

b Hí vo ga tó me leg ség, ba rát sá gos lég kör fo gad ta a pak si evan gé li kus gyü -
le ke zet há zá ba ér ke ző ket már ci us 2-án, pén te ken ké ső dél után. A
hosszú asz ta lon ki ál lí tott tár gyak, a ba ti kolt te rí tők, a rizzsel, mag -
vak kal te li bam busz tá lak, a szí nes vi rá gok for ga ta ga, leg in kább pe -
dig az élénk szí nű, tar ka ru hák ba öl tö zött, vál luk ra tar ka se lyem sá -
la kat te rí tő asszo nyok szí nes ka val kád ja iga zán ázsi ai han gu la tot te -
rem tett. A gyü le ke ze ti ház ba ér ke ző – ha csak egy pil la nat ra is – szin -
te úgy érez het te, mint ha Ma laj zi á ba csöp pent vol na. A ju bi le um kap csán meg kér ték a

leg el ső pak si ima nap részt ve vő it,
hogy né hány sor ban ír ják le em -
lé ke i ket. A vissza em lé ke zé sek egyi -
ké ből idé zünk: 
„Húsz év vel ez előtt, már ci us 6-

án, ko ra dél után ked ves ba rát -
nőm,  az  evan gé li kus  lel kész nő
meg hí vá sá ra si et tem mun ka he -
lyem ről  a  gyü le ke ze ti  te rem be
meg be szélt  ta lál ko zó ra.  El fog -
lalt sá gom mi att nem ve het tem
részt a pró bá kon, így ki csit lám -
pa lá za san ké szül tem a rám osz -
tott szö veg fel ol va sá sá ra. Az ima -
nap té má ját né met or szá gi, sváj -
ci, auszt ri ai ke resz tény nők ké szí -
tet ték  elő.  A  te rem ben  he lyet
fog la ló asszo nyo kat lát va el múlt
az iz gal mam, mert fel is mer tem
ben nük azo kat, aki ket – az ál ta -
lam szer ve zett és ak kor már ne -
gye dik  éve  fo lyó  bib lia is me re ti
sza bad egye tem he ti össze jö ve te -
le i ről – jól is mer tem.
Ak kor is, az után is so kat gon -

dol kod tam  azon,  mi ért  jó,  ha
is me rem Gua te ma la, Dél-Af ri ka,
Pa lesz ti na vagy Chi le asszo nya -
i nak na pi gond ja it, ami kor gyak -
ran a szom szé do mé ról sem szer -
zek tu do mást. Az el múlt húsz év
ima al kal ma in  va ló  rész vé tel lel
meg kap tam  kér dé sem re  a  vá -
laszt: egy nagy ke resz tény csa lád
tag jai,  mind annyi an  ugyan an -
nak az egy Is ten nek a gyer me kei
va gyunk. Ha lét fel té te le ink kü -
lön böz nek is, gond ja ink és örö -
me ink azo no sak.
Kö szö nöm  ezt  a  fel is me rést

mind azok nak,  akik  fon tos nak
tar tot ták, hogy év ről év re ve lük
tölt sek egy imád sá gos dél utánt.”

g Gu tai Ist ván né 
könyv tá ros (ró mai ka to li kus)

b A for gal mas fo lyo só ról tom pán
szű rő dött be a hang, amely kér -
te az uta so kat, hogy fá rad ja nak
a ki je lölt ka puk hoz: já ra tuk ké -
szen áll a fel szál lás ra… Ér de kes
at mo szfé rá ja van a re pü lő tér nek.
A bu da pes ti Liszt Fe renc lé gi ki -
kö tő ben el ső íz ben meg ren de -
zett ima na pi is ten tisz te let re rá -
adá sul nem a ré gi, meg szün te tett
eme le ti ká pol ná ban, ha nem az
ér ke zé si szin ten, a 2A ter mi nál
mel let ti Sky Co urt Kon fe ren cia-
köz pont ban ke rült sor már ci us
4-e dél után ján.

Két fé le  ér zés  ke rí ti  ha tal má ba  az
em bert a re pü lő té ren. Az egyik a cso -
dá la té. Hogy mi lyen el ér he tő vé vált a
vi lág! Le csök ken tek a tá vol sá gok. Lé -
gi úton a leg tá vo lab bi cél ál lo más is
„csak” hu szon négy óra… A má sik ér -
zés, amely itt rá te lep szik az em ber re:
a sür ge tő idő nyo má sa. Egy rep té ren
kü lö nö sen is ér vé nyes a szólás: „az idő
pénz”. Ez a va sár nap dél utá ni is ten -

tisz te let is en nek tu da tá ban lett pon -
to san át gon dolt, meg ter ve zett. 
Mind há rom  re pü lő té ri  lel kész

szol gált  igei  gon do la tok kal.  Czap
Zsolt ró mai ka to li kus és Fischl Vil mos
evan gé li kus pász tor a Lé lek kel va ló
kö zös ség,  az  egy ség  meg élé sé nek
ere jé re  hív ta  fel  a  fi gyel met  Jé zus
meg di cső ü lé sé nek tör té ne te kap csán.
An nak az egy ség nek az ere jé re utal -
tak, ame lyet egy ilyen ima nap részt -
ve vői is át él het nek. 

Krasz nai And rea re for má tus  lel -
kész nő pe dig az idei ima nap te ma ti -
ká ját  össze ál lí tó  ma láj  asszo nyok
üze ne tét for dí tot ta a nyu ga ti kul tú rá -
ban élő uta sok, a re pü lő té ren dol go -
zók, a gyü le ke zet ál lan dó tag jai fe lé.
Eb ben a nyüzs gő kör nye zet ben bá to -
rí tott tü re lem re, ki tar tás ra, ma gya ráz -
ta azt, amit a ma láj nők öku me ni kus
kö zös sé gé nek tag jai az ima nap mot -
tó já ul  vá lasz tot tak:  „Győ ze del mes -
ked jék az igaz ság!”
A tü re lem nem az „ins tant kul tú -

rá ban élő” nyu ga ti em ber sa ját ja –
kezd te ige hir de té sét Krasz nai And -
rea.  Fel mé ré sek  bi zo nyít ják,  hogy

egy  át lag  eu ró pai  öt-nyolc  perc nél
töb bet nem ké pes vá ra ko zás sal töl -
te ni. Mi ma gya rok ki csit job ban ál -
lunk e té ren, akár húsz perc re is ki -
ter jed a tü rel münk ha tá ra. De mi ez
a har ma dik vi lág, kü lö nö sen az óce -
á nok  szi get vi lá gá ban  élők  más fél
órá já hoz ké pest?! 
Is ten vi szont még en nél is töb bet

vár el tő lünk! Fel tét len bi zal mat ab -

ban, hogy meg hall gat ja imád sá ga in -
kat. Tü re lem mel vár juk ki hát a vá -
la szát, hisz ő a sor sun kat az örök élet
táv la tá ból szem lé li. Kö nyör gé se ink -
re,  imá ink ra  a  sa ját  ide jé ben  fe lel. 

A  lel kész nő  An csel Éva fi lo zó fust
idéz te: „Aki tud ja, hogy ho vá tart, an -
nak van ide je vár ni.”
Aki az örök élet cél ál lo má sá ra te -

kint ve éli meg föl di lé tét, az ki tar tó an
tud imád koz ni, tud va, hogy Is ten ter -
ve, aka ra ta egy szer nyil ván va ló vá lesz. 
A te rem sar ká ban egy jól meg pa -

kolt  bő rönd  állt.  Az  is ten tisz te let
fe lé nél meg  is  hall hat ta  az  al kal mi

gyü le ke zet  a  rá sze relt  kis  gör gők
sur ro gó hang ját. Va la ki nek si e tő sen
in dul nia kel lett a já ra tá hoz. Ki tud -
ja, ho vá, mi lyen messzi re uta zott…
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A Ma gyar or szá gi 
Evan gé li kus Egy ház 

Gyűj te mé nyi Ta ná csá nak
pá lyá za ta

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Gyűj te mé nyi Ta ná -
csa pá lyá za tot ír ki gyü le ke ze tek szá má ra. A pá lyá zat cél ja:
elő se gí te ni a gyü le ke ze ti gyűj te mé nyek – köny vek/könyv -
tá rak; le vél tá ri és irat anyag; mű tár gyak – mű kö dé sét, ren -
de zé sét és ál lag meg óvá sát.

tudnivalók

1. A pá lyá zók kö re: evan gé li kus egy ház köz sé gek, ame lyek
nem ren del kez nek az or szá gos gyűj te mé nyi ke ret ből tá mo -
ga tott szak gyűj te ménnyel.
2. Pá lyáz ni csak a hi ány ta la nul ki töl tött űr la pon le het,

amely a http://gyt.lu the ran.hu/pa lya zat cí men le tölt he tő,
il let ve a Gyűj te mé nyi Ta nács cí mén igé nyel he tő: 1085 Bu -
da pest, Ül lői út 24. Tel.: 20/824-3881; e-mail: gy uj te me nyi.ta -
nacs@lu the ran.hu.
3. A pá lyá zat pos tá ra adá sá nak ha tár ide je: 2012. áp ri lis

10. Cím: Gyűj te mé nyi Ta nács, 1085 Bu da pest, Ül lői út 24.
Ha tár időn túl ér ke zett pá lyá za to kat nem fo gad ha tunk el.
4. A be nyúj tott pá lyá za tok el bí rá lá sá ról a nyer tes pá lyá -

zó kat 2012. má jus 1-jé ig ér te sít jük.
5. A pá lyá zat meg va ló sí tá sá nak ide je: 2012. áp ri lis 1. – 2012.

de cem ber 15.
6. Ha a gyü le ke zet  több  té má ra  is pá lyá zik, min den

egyes té má hoz (pá lyá za ti al pont hoz) kü lön űr la pot kell
ki töl te nie.
7. A meg pá lyá zott összeg hez ön részt kell biz to sí ta ni (mér -

té két lásd a pá lyá za ti té mák nál).
8.  Nem  pá lyáz hat nak  azok  a  gyü le ke ze tek,  ame lyek

2008–2011-ben nem küld ték vissza a gyűj te mé nyi fel mé rés
kér dő íve it, vagy nem szá mol tak el ko ráb bi pá lyá za tuk kal.
9. El szá mo lás: az el nyert összeg ről és az el vég zett mun -

ká ról 2012. de cem ber 20-ig kell el szá mol ni. Az el szá mo lás -
hoz mel lé kel ni kell:
– az el vég zett mun kák kal kap cso la tos be szá mo lót és a

gyü le ke zet ne vé re ki ál lí tott szám lák má so la tát;
– a köny vek ről és/vagy az irat anyag ról ké szült jegy zé kek

má so la tát, il let ve a szá mí tó gé pes táb lá za tot a pá lyá zat ban
elő ír tak sze rint;
– a be szer zett esz kö zök kel, tár gyak kal kap cso la tos, a gyü -

le ke zet ne vé re ki ál lí tott szám lák má so la tát.
Ha a pá lyá zó a ka pott összeg ről nem szá mol el, a tel jes

össze get vissza kell utal nia a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház szám lá já ra, és a kö vet ke ző há rom év ben nem pá -
lyáz hat.

pá lyá za ti té mák

1. Ren de zés és fel dol go zás
Hely be li szak em be rek, gyűj te mé nyi elő adók vagy az or szá -
gos gyűj te mé nye ken ke resz tül kért szak em ber ál tal el vég -
zett mun ka dí já ra le het pá lyáz ni.
1.1. A gyü le ke zet köny ve i ről lel tár ké szí té se: a köny vek

be pe csé te lé se, lel tá ri szám mal va ló el lá tá sa, lel tár könyv -
be va ló be írá sa és jegy zék ké szí té se Open Of fi ce Calc vagy
Mic ro soft Ex cel táb lá zat ban:
– pá lyáz ni le het 200 könyv nél na gyobb mennyi ség fel -

dol go zá sá hoz szük sé ges mun ka díj ra: meg bí zá si díj ra és an -
nak já ru lé ka i ra vagy szám lás ki fi ze tés re;
– a meg pá lyáz ha tó összeg ma xi mum brut tó 150 ezer fo -

rint + ön rész 15%.
1.2. A gyü le ke zet le vél tá ri és/vagy irat anya gá nak a ren de -

zé se: az ira tok ren de zé se, jegy ze te lé se (a cso mók/dosszi ék/kö -
te tek sor szám mal va ló el lá tá sa); cso ma go lás (dosszi é ba, köp -
per sza lag gal át kö tés – nyi tott pol con tá ro lás ese tén do bo -
zo lás); le vél tá ri jegy zék ké szí té se szö veg szer kesz tő vel, az irat -
egy sé gek szám sor rend jé ben (a fon to sabb ira tok ról da rab -
szin tű jegy zék):
– pá lyáz ni le het mun ka díj ra: meg bí zá si díj ra és an nak já -

ru lé ka i ra vagy szám lás ki fi ze tés re;
– a meg pá lyáz ha tó összeg ma xi mum brut tó 200 ezer fo -

rint + ön rész 15%.

2. Ál lag meg óvás
2.1. A gyü le ke zet köny ve i nek és/vagy le vél tá ri/irat anya gá -
nak és/vagy mű tár gya i nak biz ton sá gos meg őr zé sét se gí tő
esz kö zök be szer zé se, be ru há zás (pél dá ul ri asz tó, zár, zár -
ha tó szek rény, le vél tá ri és könyv do bo zok, te rí tők tá ro lá sá -
ra al kal mas hen ger):
– a meg pá lyáz ha tó összeg ma xi mum brut tó 200 ezer fo -

rint + ön rész 15%.
2.2. A gyü le ke zet mű tár gya i nak res ta u rá lá sa. A pá lyá zat -

hoz mel lé kel ni kell a szak res ta u rá to ri ár aján la tot, amely nek
be szer zé sé ben az Evan gé li kus Or szá gos Mú ze um se gít:
– a meg pá lyáz ha tó összeg ma xi mum brut tó 400 ezer fo -

rint + ön rész 25%.

w w w . m y l u t h e r . h u

Nyi tó áhí ta tá ban  az  egy ház -
ke rü let püs pö ke, Gáncs Pé ter
szim bo li kus tár gya kat (kő, vi -
rág, agyag kor só, gyer tya) ál lí -
tott  a  kört  al ko tó  lel ké szek
elé, akik az igei in to ná ció ré -
sze se i ként  mond ták  el  azt,
ami a jel ké pek nyo mán gon do -
lat tá for má ló dott ben nük.
„Kik va gyunk?”: az együtt lét

ön is me re ti  já ték kal  foly ta tó -
dott, mely ben min den részt ve -
vő el mond ta az ál ta la ki vá lasz -
tott  fény kép  alap ján  tá madt
gon do la ta it, ér zé se it – be szélt
ön ma gá ról.
A va cso ra idő után dr. Nagy

Zol tán ideg gyó gyász-pro -
fesszor (a Dé li Egy ház ke rü let
ko ráb bi má sod fel ügye lő je) tar -
tot ta  meg  elő adá sát  Né hány
gon do lat a lel ké szi hi va tás ról
nem lel készszem mel cím mel. A
pro fesszor a mai vi lág ban fel lé -
pő, egy mást kö ve tő krí zi sek és
a  kul túr pesszi miz mus  kö vet -

kez mé nye it tár ta a hall ga tók elé,
majd a kü lön bö ző ke ze lé si kí -
sér le tek ről be szélt. A men tál hi -
gi é né ki ala ku lá sa, fel ada tá nak
is mer te té se után az egész ség -
meg tar tás ról mint össz tár sa dal -
mi fel adat ról, a lel ki egész ség
kri té ri u ma i ról szólt. 
„Az elő ző ek is me re té ben az

a kér dés – mond ta –, hogy mi
a lel kész fel ada ta, mi lyen el vá -
rá sok van nak ve le szem ben a
hí vek, az egy ház ré szé ről, és mit
»vár« az Úr a lel kész től.” Ki er -
ke ga ard nyo mán el mond ha tó,
hogy a lel kész két or szág ha tá -
rán áll. Eb ben a ha tár po zí ci ó -
ban a lel ké szi hi va tás gya kor lá -
sá hoz kü lö nö sen fon tos a lel ki
egész ség, az em pá ti ás kész ség,
az ön is me ret, a bel ső, lel ki kar -
ban tar tás, az el mé lyü lés, a szük -
sé ges  ma gány  el éré se,  a  hit
örö mé nek át élé se és a ké pes ség
an nak át adá sá ra. Tud ni és tu -
da to sí ta ni kell, hogy a lel kész

nem szo ci á lis  mun kás,  nem
pszi cho te ra pe u ta. „Nem kí vül -
ál ló a két vi lág ha tá rán, ha nem
ál lan dó  ha tár át lé pő,  an nak
min den ne héz sé gé vel” – zár ta
elő adá sát dr. Nagy Zol tán. (Az
elő adás  le tölt he tő a Déli Ha -
rang szó hon lap ról.)
A reg ge li áhí tat jel ké pei új

szí nek kel  egé szül tek  ki.  Szó
sze rint, hi szen dr. Var ga Gyön -
gyi, az Evan gé li kus Hit tu do -
má nyi Egye tem do cen se a böj -

ti idő szí ne i nek fel idé zé sé vel
tar tot ta es ti áhí ta tát, be szélt Is -
ten igé jé ről. Ne he zen ért vé get
az el ső nap, hi szen ké ső éj sza -
ká ba nyú ló an folyt a be szél ge -
tés, tar tott az együtt lét.
Pén te ken, a nap kez dő ima

után Spi ri tu á lis utak az ön -
isme ret hez – Lé lek zsol tá rok
cím mel Var ga Gyön gyi tar tott

le bi lin cse lő en ér de kes, lé lek -
eme lő en meg szó lí tó, ve tí tett
ké pes  elő adást.  (A Dé li Ha -
rang szó hon lap ról ugyan csak
le tölt he tő.) 
„Ho gyan to vább?”: Az elő -

adás után a lel ké szek vissza- és
elő re te kint het tek, re a gál hat tak
az együtt töl tött hu szon négy
óra  alatt  el hang zot tak ra.  A
részt ve vők  vég kö vet kez te té -
se az volt, hogy jó és hasz nos
al kal mon vet tek részt, kell a

ha son ló  „hi va tás gon do zás”
más kor is, több ször is.
„For dul jon  fe léd ál dá sá val

az  élet  Is te ne…”  –  hang zott
Var ga Gyön gyi től  sze mély re
szó ló an  a  hi va tás ál dás  Sza -
bó né dr. Mát rai Ma ri an na
püs pök he lyet tes  zá ró,  út ra
bo csá tó áhí ta tá nak vé gén.
g Wisz ki densz ky And rás

Hol va gyok én?

Né zem a vi de ót. Egy fo ci csa -
pat ka pu sa a ki rú gást kö ve tő -
en  csak  ámul va  né zi,  hogy
ma gas ra lőtt lab dá ját az erős
szél  ho gyan  for dít ja  vissza,
be le egye ne sen a sa ját ka pu já -
ba. Mo soly gunk ezen, fi gyel -
he tett vol na job ban is. Mi cso -
da pech! 
Van nak azon ban en nél sok -

kal  tra gi ku sabb  ön gó lok  is.
Az  em ber  ké pes  akár  éle te
mun ká ját  is  le rom bol ni  egy
sze ren csét len, meg gon do lat -
lan és meg nem bánt mon da -
tá val. Ker tész Ákos, Kos suth-
dí jas író ilyen ön gólt lőtt ma -
gá nak.  Na pi hír:  Ka na dá ba
emig rált, és ott po li ti kai me -
ne dék jo got kért. 
Ker tész Ákos pár hó nap ja

egy ame ri kai ma gyar nyel vű
lap ban ezt ír ta ha zá já ról és né -
pé ről: 

„A ma gyar ge ne ti ku san
alatt va ló. (…) De ez nem ment -
ség ar ra, hogy (…) min dig más -
ra mu to gat, hogy bol do gan da -
go nyá zik a dik ta tú ra po cso lyá -
já ban, rö fög és za bál ja a mos -
lé kot, és nem akar tud ni ró la,
hogy le fog ják szúr ni. Hogy se ta -
nul ni, se dol goz ni nem tud és
nem akar, csak iri gyel ni, és ha
mód ja van, le gyil kol ni azt, aki
mun ká val, ta nu lás sal, in no -
vá ci ó val vi szi va la mi re. 

Ma már a má so dik vi lág há -
bo rú bor zal ma i ért, a Ho lo -
ca us tért egye dül a ma gyar a

fe le lős, mert a ma gyar nép az
(a né met nép pel el len tét ben),
ame lyik se be nem val lot ta,
meg nem gyón ta a bű ne it, se
tö re del mes bűn bá na tot nem
ta nú sí tott, se meg nem fo gad -
ta, hogy so ha töb bé, se bűn bo -
csá na tért nem es de kelt. 

Így az tán nem is ka pott so -
ha föl ol do zást!” 
Mon da ta it ol vas ni s ér tel -

mez ni pró bál ni – nos, meg fek -
szi az em ber gyom rát. A vé le -
mény biz to san sza bad, min -
den ki úgy vé le ke dik em ber tár -
sá ról, né pé ről, bi zo nyos dol -
gok ról, ahogy akar. Lel ke raj -
ta. De ké szül jön rá – fő ként,
ha az ál lí tás igaz ság tar tal ma is
erő sen  vi tat ha tó  –,  hogy  a
nyil vá nos ság  nem  fo gad ja
majd öröm uj jon gás sal. S aki
szólt, szá mol jon mon da tai kö -
vet kez mé nye i vel. Mert  le he -
tet len el vár ni a sér tet től, hogy
fe jet hajt son a nagy író előtt,
és tűr jön, csak azért, mert a
nagy író ki nyi lat koz ta tott. 
Ker tész Ákost is sok kri ti ka

ér te. Hi szen sa ját né pét bán tot -
ta  meg  igaz ta lan  ál lí tá sá val.
Fel szó lí tot ták, hogy kér jen bo -
csá na tot. Az idézett szöveg el -
ső mon da tát ér te a leg több kri -
ti ka, mi sze rint a „ma gyar ge ne -
ti ku san alatt va ló”. Ker tész Ákos

„hely re iga zí tá sa”  ennyi  volt:
„He lye sen ilyen mon dat nincs.”
(MTI, 2011. szep tem ber 2.) A
töb bi meg ma rad.
Két ség te len,  a  tör tén tek

után va ló ban ér ték őt tá ma dá -
sok. Aki sze let vet, vi hart arat.
Aki sú lyos vá da kat  fo gal maz
meg, ké szül jön a tá ma dá sok -
ra. Az iga zi tra gé dia azon ban,
hogy szem ta núi va gyunk an -
nak, ho gyan bont ja le ön nön
élet mű vét va la ki, aki va ló ban
be ír ta ma gát a ma gyar iro da -
lom ba. Mak ra cí mű re gé nyét
ti zen két nyelv re for dí tot ták le,
és  egy mil lió  fö löt ti  pél dány -
szám ban  ad ták  el  a  vi lá gon.
Re gé nyei, szín da rab jai a hat va -
nas-het ve nes évek gond ja i ról
szól tak, el ső sor ban a fi a ta lok,
a  mun kás ság  szem szö gé ből.
Az én kor osz tá lyom szí ve sen
ol vas ta őt, ép pen mert a ma -
gun ké nak érez tük.
A  va ló di  bo csá nat ké rés

meg ol dás  le he tett  vol na…
Meg kö vet ni a sér tett fe let nem
a gyen ge ség bi zo nyí té ka! Acé -
lo sabb lesz ál ta la a lé lek. 
Csu da nagy büsz ke sé günk

nem en ge di, hogy be is mer jük
hi bá in kat. Pe dig mennyi gond -
tól, kel le met len ség től kí mél -
het nénk meg ma gun kat. Kap -
cso la to kat zú zunk szét, mert

túl ke mény a ge rin cünk, kép -
te len a meg haj lás ra. Ami sok
eset ben erény, ez eset ben bi -
zony hát rány. 
A szü lő is vét het gyer me ke

el len, le het ide ges, fá radt, és
ilyen kor könnyen mond bán -
tó sza va kat. A szü lő-gyer mek
kap cso lat nak  csak is  a  ja vá ra
vá lik, ha min den ilyen eset ben
– mi u tán el szállt a gőz – le ha -
jol az apa a gyer me ké hez, és
ennyit  mond:  édes apád nak
most nem volt iga za, ne ha ra -
gudj rá ezért. 
„Ami kor meg bán tunk va la -

kit,  au to ma ti ku san  elő idéz -
zük ben ne a bo csá nat ké rés és
meg bo csá tás  irán ti  vá gyat.
En nek oka, hogy ér vényt aka -
runk sze rez ni az igaz ság nak.
Az  iga zi  bo csá nat ké rés  vi -
szont fe le lős ség vál la lás tet te -
in kért”. (Gary Chap man)

Zi né di ne Zi da ne egykori
fran cia  fo cis ta  utol só  mér -
kő zé sét 2006.  jú li us 9-én,  a
lab da rú gó-vi lág baj nok ság
Fran cia or szág–Olasz or szág
dön tő jé ben  ját szot ta,  mely -
nek 110. per cé ben egy sú lyos,
szán dé kos sza bály ta lan ság mi -
att – mell be fe jel te az őt pro -
vo ká ló olasz Mar co Ma te raz -
zit – ki ál lí tot ták. A sztár ez zel
a tet té vel szem pil lan tás alatt
rom ba  dön töt te  élet mű vét.
Az utó kor már csak er re fog
em lé kez ni. Ki nek jó ez?

g Lup ták György

Ön gól

b A cím be li kér dés nyo mán a pi lis csa bai Bé thel Evan gé li -
kus Misszi ói Ott hon ban nem föld raj zi hely ze tü ket ku tat -
ták már ci us el ső két nap ján a má so dik hi va tás gon do zó nap
részt ve vői. A Dé li Egy ház ke rü let ak tív, ju bi láns lel ké szei
– vagy is azok, akik öttel osztható számú évet töltöttek
szol gá lat ban or di ná lá suk óta – ar ra ke res ték a vá laszt,
hogy mint szol gá ló lel ki pász to rok hol áll nak, hol tar ta -
nak azon az úton, me lyet Is ten je lölt ki szá muk ra éle tük -
ben, mun ká juk ban.
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Ha tal mas él mény ben le he tett ré szük mind azok nak, akik már ci us 3-án, szom -
ba ton es te „je gyet vál tot tak” a kő sze gi Evan gé li kus Me ző gaz da sá gi, Ke res -
ke del mi, In for ma ti kai Szak kép ző Is ko la és Kol lé gi um dísz ter mé be, hogy az
evan gé li kus or szá gos ze nei tá bor részt ve vő i nek elő adá sá ban meg hall gas sák
a Jó nás és Jé zus cí mű roc ko ra tó ri u mot. 
Töb ben csak a fo lyo són, ki ve tí tőn kö vet het ték az elő adást, mert a te rem már

a meg hir de tett idő pont előtt zsú fo lá sig meg telt. A ze ne kar és ének kar tag jai pén -
tek től va sár na pig Kő sze gen tar tóz kod tak, és éne kel tek a va sár na pi is ten tisz te -
le ten is, ame lyen Ócsai Zol tán győ ri lel kész hir det te Is ten igé jét.
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Olvassa az Evangélikus Élet digitális változatát!

h i r d e t é s

ta lál ko zó 
Az Észa ki Evan gé li kus Egy ház ke rü let ta lál ko zót szer -
vez az egy ház ke rü let hez tar to zó, evan gé li kus kö tő dé -
sű ős ter me lők, gaz dál ko dók és bo rá szok ré szé re. Cél
a kap cso la tok erő sí té se és a to váb bi – adott eset ben
in téz mé nyes – együtt mű kö dés alap ja i nak meg ve té se.
A ta lál ko zó hely szí ne az Észa ki Egyház ke rü let Püs pö -
ki Hi va tala (1125 Bu da pest, Szi lá gyi Er zsé bet fa sor 24.).
Ide je: áp ri lis 18. (szer da), 14 órá tól. Sze re tet tel vár juk
az ér dek lő dők je lent ke zé sét a hi va tal el ér he tő sé ge in
(esza ki.ke ru let@lu the ran.hu; 06/1/394-2448).

Dr. Fa bi ny Ta más és Ben czúr Lász ló,
az egy ház ke rü let el nök sé ge

meg hí vó
Ál dás sá vál ni – szű kü lő táv la ta ink Is ten tá gas te ré ben
cím mel Nyug dí jas pap nék és pap nők or szá gos ta lál ko -
zó ját tart juk már ci us 31-én 9.30 órá tól a Bu da pest-De -
ák té ri gyü le ke zet el ső eme le ti ter mé ben. Az al ka lom -
ra nyug dí jas és öz vegy pap né test vé re ket vá runk, de a
nyug díj ba ké szü lő vagy még ak tív pap nék is hi va ta lo sak. 
A je lent ke zést kér jük a Ma gyar Evan gé li kus Egy ház

Női Misszi ó já ra el jut tat ni. Pos ta cím: 1085 Bu da pest,
Ül lői út 24.; e-mail: mar ta.pin ter@lu the ran.hu; il let -
ve te le fon: Sze bik Im ré né 20/824-3441.

h i r d e t é s

ja nu ár ele je
Ma meg jött az Evan gé li kus Élet, és
ben ne van a báb fesz ti vál hir de té se!
Vég re egy jó té ma: Csa lá dok a Bib -
li á ban! És a hely szín a Ko lib ri Szín -
ház. Mon dom: szín ház! Nem gyü le -
ke ze ti te rem, nem pin ce, nem mo zi!
Va ló szí nű leg lesz jó akusz ti ka, elég
hely  a  szín pa don,  „Ha waii,  di zsi,
nap fény”, pa ra ván! Kezd he tem ír ni a
da ra bot hét perc re és hét sze rep lő -
re. (Ez utób bit nem a ki írás, ha nem
a jó zan ész dik tál ja, mert a két fel nőtt
mel lett ennyi gye rek fér el a kis bu -
szunk ban.) 
Jaj, ez na gyon klassz! És már tu -

dom is, mit aka rok ír ni. Azt, hogy ha
Is ten be jön a kép be, még mind nyá -
junk kal tör tén het nek cso dák. Meg -
írom a hé ten. 

ja nu ár 15.
Ma azt hit tem, meg írom a da ra bot,
de  nem  si ke rült,  mert  Mi su ka, a
kis fi am hi per ak tív volt. Ahány szor le -
ül tem, min dig  fel má szott  a  há tam
mö gé a szék re, be fog ta a sze me met,
és  a  fü lem be ka ca rá szott. Ki  akart
men ni, per sze, süt a nap hét ág ra. Itt
a ta vasz, úgy néz ki. Nyíl nak a hó vi -
rá gok, a ma da rak örül nek a fény nek. 
Szó val  sé tál tunk,  lá to gat tunk,

ügye ket  in téz tünk. Szép,  tar tal mas
nap volt amúgy, de azért es te fel só -
haj tot tam egy ki csit: „Is te nem, egy
szép  kor szak  ez  itt  a  pi ci  gye rek
mel lett, nem is pa nasz ko dom, öröm -
mel csi ná lom min den per cét,  csak
oly kor úgy, de úgy hi ány zik egy ici -
pi ci más! Al kot ni, ze nél ni, tu dod: pre -
lú di u mok,  con cer tók,  fú gák  vagy
leg alább egy kis báb da rab írás…”

ja nu ár 20.
Reg gel  úgy  dön töt tem,  a  ta ka rí tás
vár hat, Mi su vi szony lag nyu god tan
el pa ko lá szott  a  ci pős szek rény ben,
ne ki ülök a da rab nak. Szép nyu gal mas
tíz per cet töl töt tem a gép előtt, ami -
kor be lém nyi lallt: túl nagy a csend. 
Le men tem meg néz ni, mit csi nál a

ki csi. Elő ször úgy tűnt, min den rend -
ben van. Mi su ki csit ma sza to san, de
üd vö zült mo sollyal si mo gat ta a pad -
lót. Azt hit tem, a fel mo sást imi tál ja,
még egy csöpp büsz ke ség is ha tal má -
ba ke rí tett, hogy lám, mi cso da klassz
kis há zi as fér fit ne ve lek én az utó kor -
nak,  de  ek kor  „ak ná ra”  lép tem,  és
meg vi lá go sod tam  rög tön.  Mi su nak
fél re csú szott a pe len ká ja, és a tar tal mát
egyen le te sen szét po tyog tat ta a ház ban.
Az egyik da rab kán áll tam, a töb bi vel
a kis fi am ép pen nagy mű gond dal és
cso dá lat ra mél tó, el szánt ala pos ság gal
fu gáz ta a ha jó pad ló ré se it. 
Hir te len azt sem tud tam, sír jak-e

vagy ne ves sek. A gye re ket min den -

eset re  le tu sol tam,  és  át öl töz te tés
után le te le pí tet tem a má sik szo bá ban.
Ter mé sze te sen vé gig fel mos tam az
összes szo bát, ahol járt a ki csi, majd
a vég ső stá di um kö vet ke zett: sú rol -
tam, sú rol tam és el len fu gáz tam. 
Mi su  egy  da ra big  pa kol gat ta  a

DVD-ket, de az tán rá döb bent a ri deg
va ló ság ra, és üvölt ve, böm böl ve si rat -
ta  gon do san  lét re ho zott  és  ép pen
meg sem mi sí tés alatt ál ló mű vét. Egy
meg nem ér tett zse ni fáj dal má val és
ki tar tá sá val. Én ak kor ra már fel mos -
tam,  fel tö röl tem,  kö röm ke fél tem,
ép pen fül tisz tí tó pál ci kák kal igye kez -
tem kiva rá zsolni a ma ra dé kot a ré sek
kö zül,  de  a  do log  re mény te len nek
tűnt. Vagy már csak én lát tam azo -
kat a fol to kat, mint Arany Já nos Ág -
nes asszo nya? Min den eset re ma se ír -
tam da ra bot. Vi szont fu gáz tam…

ja nu ár 29.
Lám, még is vissza tért a tél. A hó esés
cso dá san be te rí tett min dent ap ró, ra -
gyo gó kris tály csil la gok kal. A gye re -
kek mind itt hon van nak, és a na gyok
ki vit ték szán kóz ni a ki csi ket is. 
Én nagy ön meg tar tóz ta tás sal benn

ma rad tam je le ne tet ír ni. És cso dák
cso dá ja, sem mi nem jött köz be! Si -
ke rült vé gez nem. Igaz, az új ra ol va sás
köz ben már hal lot tam, hogy a na gyok
lenn a für dő szo bá ban zö röm böl nek,
lo csog nak, de min den nyu gal mas nak
lát szott, szó val szé pen le ke re kí tet tem
a tör té ne tet. 
Míg  ka masz  lá nya im  el ol vas ták

édes kis új szü lött da ra bo mat, rá lel tem
egy gon do san elő ké szí tett bűn tény re.
Va la ki a für dő ből el csent szem öl dök -
csi pe szem mel szőr te le ní tet te az egyik
kak tu szo mat! A tet tes is ha mar elő ke -
rült. Még a tüs kék jó ré sze is, igaz, azok
ki csit fáj dal ma sab ban…

feb ru ár 2. 
Ma lesz az el ső pró bánk a gye re kek -
kel. Gon dol tam, eb ből az al ka lom ból
kedv csi ná ló nak sü tök egy fi nom áfo -
nyás tú ró tor tát. Na gyon szép lett, és
az il la ta is sok jót ígért. Míg hűlt a
kony ha pul ton, szé pen össze sze de get -
tem a bá bo zás hoz pár ap ró sá got, és
be pa kol tam az au tó ba. Ez alatt va la -
ki fel má szott egy szék re, és gon do san
ki sze de ge tett min den egyes áfo nya -
sze met a tész tá ból. Az én gyö nyö rű
szép sü te mé nyem úgy fes tett a vé gé -
re, mint egy jó érett, lyu ka csos sajt. 
Vé gül egy zacs kó cu kor kát bon tot -

tunk fel az el ső pró bán.

feb ru ár 9.
Pró bál tunk. Ez út tal ná lunk. Mi vel ott -
hon nem tar tok pa ra vánt, az ol da lá -
ra ál lí tot tam egy szá rí tót, és le te rí tet -
tem, az tán egy ru ha akasz tó áll vány is
elő ke rült hát tér nek. Er re per sze Bor -
si ká nak is  rög tön  bá boz ni  tá madt
ked ve. A hely ze tet meg ol dot tam, de
ami kor  a  bá bo sok hoz  for dul tam,
csak egy ha lom könnyez ve rö hö gő ka -
maszt ta lál tam. Ked ves sa ját gye re ke -
im  ve ze té sé vel  ép pen  ful do kol va
jegy ze tel ték  le  –  sze rin tük  –  leg -
újabb „arany kö pé se met”: „Mi ért ne
len ne még egy pa ra vá nunk? Mi ért, mi
nem pa ra ván itt?”
Egyéb ként min den jó. A je le net vé -

gén van egy da lunk, ame lyet már Mi -
su ka is ki vá ló an meg ta nult. 

feb ru ár 14.
Ma  ki de rült,  hogy  sen ki nek  nincs
egy szí nű fe ke te, hosszú uj jú pó ló ja a
cso port ban. Pe dig most iga zán kel -
le ne. Így hát fel ke re ked tünk Mi su ká -
val, és el men tünk tur kál ni. Nagy ne -
he zen si ke rült össze szed ni hét sö tét
fel sőt. Az el adó nő szá na koz va né zett
rám: 
– Rész vé tem – mond ta –, lá tom,

gyá szol nak. 
– De hogy – ne vet tem el ma gam –,

csak  a  Szi vár vány báb cso port nak
vi szem. 
– Szi vár vány? – ke re ked tek ki a

sze mei. – Ak kor mi ért fe ke te mind? 
– Mert bá boz nak – mond tam ki a

ma gá tól ér te tő dőt. 
– Jó, de ak kor mi ért szi vár vány?

Mi ért nem in kább mond juk fe ke te
se reg? 
– Ér de kes gon do lat – ál la pí tot tam

meg. – Majd még meg fon to lom. 
Vé gül meg kap tuk  a  pó ló kat  fél -

áron. 

feb ru ár 20.
A gye re kek he lyes kék. He ten van -
nak, de né ha leg alább nyolc fe lé sza -
lad nak.  Szé pen  pró bál ga tunk.  Ha
na gyon vir gon cak, te rel ge tem őket,
de olyan jó ve lük dol goz ni és lát ni,
hogy min den szé pen ala kul. Nem is
tu dom, mi kor áll tunk ilyen jól utol -
já ra.  Egyet len  ne héz ség,  hogy  hét
köz ben Ka mil la lá nyom már kol lé -
gi um ban la kik, és őt olyan kor he lyet -
te sí te nem kell. Az el ső két nyil vá nos
pró bán kat  is  kény te le nek  vol tunk
így meg tar ta ni. 
A je le net vé gi da lun kat egy csöp -

pet kez dem un ni. Mi su ka ez zel éb red,

ez zel  fek szik.  Ja, és a kettő közö tti
idő szak ban is ezt fúj ja: „Du do o om,
Jé zus ze re ten gem, du do o o o o o o o o -
om!” És egész nap tud ja. Én fő leg ak -
kor tu dom, ami kor ő al szik.

feb ru ár 25.
Már csak egy hét van vissza a báb -
fesz ti vá lig, és két gye rek be teg lett.
Plusz az én két ki csi nyem: Bor si ka és
Mi su. Ne héz ke sen, de azért pró bál -
ga tunk. 

feb ru ár 27.
Ma már csak ket ten vol tunk a pró bán:
An na lá nyom meg  én, mind ket ten
csö pö gő or ral és va cog va. „Fe ke te se -
re gem”  töb bi  tag ja  ágy ban,  pár nák
közt ké szül a nagy nap ra. Nem tu -
dom, mi lesz ve lünk. Ki csit re mény -
te len nek tű nik a hely zet. Le het, hogy
a vé gén el sem ju tunk a ver seny re? Pe -
dig de jó len ne lát ni új ra a ré gi, is me -
rős ar co kat, na meg per sze szí ve sen
meg mu tat tam  vol na  a  ten ge li ci ek
tö ret len jó ked vét is…

már ci us 2.
Pár nap szü net után pén tek es te tar -
tot tunk egy vég ső, stra té gi ai meg be -
szé lést. Már csak egy gye rek be teg, ő
ott hon sír do gál, ne künk meg itt len -
ne ked vünk, úgy saj nál juk. Új sze rep -
osz tás, nagy ta ka ré kos ko dás a sze rep -
lők kel, és össze áll a do log. Haj rá, Ten -
ge lic!

már ci us 3. 
A nagy nap haj na lán fél hét kor meg -
csör rent a te le fo nom: le be te ge dett az
utol só fiú sze rep lőnk is. Elő ször azt
gon dol tam, men jünk el csak meg néz -
ni a prog ra mot, de a gye re kek csa ló -
dott sá ga  szin te  sü tött. Meg ráz tam
hát  ma gam:  igen is,  ki ál lunk.  Így,
ahogy  va gyunk,  öten.  Egy  kis  fej -
össze du gás,  az tán  irány  Bu da pest.
Hi szen ahogy meg ír tam, ha Is ten be -
jön  a  kép be, még mind nyá junk kal
tör tén het nek cso dák!
A fér jem az úton na gyon jól szó -

ra ko zott  raj ta,  hogy  el vál lal tam  a
be szá mo lót az Evangélikus Életnek
er ről a nap ról. Azt mond ta, kí ván csi
lesz, mit fo gok össze hab la tyol ni a sa -
ját cso por tom ról.  Tény leg!  Nagy
erő fe szí té sem be ke rült, hogy fö lé nyes
és le ki csiny lő pil lan tá som mal el hall -
gat tas sam. Nem mu száj ne ki tud ni
azt, hogy most ép pen iga za van.
A szín ház cso dá la tos. A szer ve zés

re mek. Min den könnye dén és gör dü -

lé ke nyen ha lad, ren ge teg az ügyes se -
gí tő, min de nütt fel buk kan nak, ahol
csak kel le nek. Pál Ma ri et ta és csa pa -
ta ki vá ló mun kát vég zett. (A zsú folt -
nak ígér ke ző nap mind vé gig di csé ret -
re mél tó an len dü le tes volt.) Jól le het
lát ni és hal la ni a né ző té ren, frap pán -
sak vol tak az áhí ta tok, és Ró ka Sza -
bolcs is rend kí vül talp ra eset ten, ru -
ti no san ko or di nál ta a tör té né se ket. 
És nem ért csa ló dás sem ben nün -

ket: Nagy Pan ká ék idén is iga zi me -
se be li te ret va rá zsol tak a báb ja ik kö -
ré, és iga zán tisz tán-szé pen éne kel -
te meg Jó zsef tör té ne tét a ko lozs vá -
ri Hat ház Re bek ka.
Ér de kes volt a nagy té té nyi cso port

ál ar cos je le ne te, és… (hát igen, ha ezt
most nem én ír nám, ak kor az áll na itt:
hu mo ros és ked ves a ten ge li ci ek elő -
adá sa; de per sze egy ilyen sze rény te -
rem tés, mint én, nem ír hat le ilyet,
áll jon  te hát  csak  annyi:)  elő ad ták
da rab ju kat a ten ge li ci ek is, és él vez ték. 
A ta má si cso port so kat fej lő dött a

ta va lyi el ső pró bál ko zás után. Ze nés-
tán cos pro duk ci ó juk foly ta tást kí ván.
A zug lói cso port meg szo kott ka rak -
te res és sze ret ni  va ló báb ja i val szé pen
be töl töt te a já ték te ret. Kár, hogy a je -
le net ha mar vé get ért, még el tud tuk
vol na néz ni. A bá tony te re nyei cso -
port hu mo ros élő sze rep lői fe lejt he -
tet len per cek kel aján dé koz tak meg
ben nün ket, re mél jük, a  je le net  if jú
szer ző jé nek még  sok ha son ló an  jó
írás ke rül ki a ke ze alól. 
A  cso por tok  já té ka  és  az  ebéd

után a De ák té ri evan gé li kus temp -
lom ba vo nul tak a  részt ve vők,  ahol
meg cso dál tuk Ró ka Sza bolcs in ter -
ak tív me sé jét, és a zsű ri is szót ka pott.
Nem  té ved tem  na gyo kat.  Pi lis -

csa ba a leg jobb szín pad ké pért, Ko -
lozs vár a leg jobb ze ne i sé gért, Nagy -
té tény az öt le tes és szép masz ko kért,
Ten ge lic a hi te les já té kért, Ta má si az
össz mun ká ért, Zug ló a leg jobb báb -
szín há zi tér hasz ná la tért, Bá tony te re -
nye a hu mo ros élő já té kért ka pott el -
is me rő ok le ve let. 
A  nap ra  a  Ka lá ka  Báb szín ház

elő adá sa tet te fel mél tó kép pen a ko -
ro nát. Ját szot tak, és mi meg fe led -
kez tünk a fá radt ság ról, együtt örül -
tünk tél nek, nyár nak, ma dár nak. És
tu laj don kép pen  ezért  is  jöt tünk:
ját sza ni. 
Aki  pe dig  idén  ki ma radt,  az  se

bú sul jon, hi szen báb fesz ti vál lesz jö -
vő re  is,  és nyi tott ka pu val vár ja a
maj da ni  je lent ke ző ket.  Nem  kell
hoz zá sok min den, csak egy kis já -
ték ra va ló kész ség. A töb bi adód ni
fog,  hi szen  –  hogy  „klasszi kust”
idéz zek – tu laj don kép pen „mi nem
pa ra ván itt”? 

g Fül ler Tí mea

„Mi nem pa ra ván itt?”
Rész le tek egy pap né tit kos nap ló já ból – báb ver seny előtt, köz ben, után



A fesz ti vál dél előt ti prog ram já ban el -
ső ként a pi lis csa bai gyü le ke zet Gyer -
mek bár ka báb cso port já nak – ve ze tő -
je Nagy Pan ka – Ba rá tok cí mű elő adá -
sa  ke rült  szín re,  majd  a  Ko lozs vári
Evan gé li kus-Lu the rá nus Egy ház köz -
ség  csa pa ta  Pa lo csay Ki só Ka ta és
Ka lit Esz ter ve ze té sé vel Jó zsef nek és
csa lád já nak a tör té ne tét ele ve ní tet te
meg. A Nagy té té nyi Re for má tus Egy -
ház köz ség  báb cso port ja  –  ve ze tő je
Vá ra di Fe renc né– Ti mó te us, a kis ta -
nít vány cí mű je le ne tét mu tat ta be, a
Fül ler Tí mea ve zet te ten ge li ci Szi vár -
vány báb cso port da rab já nak pe dig A
mi bib li ai csa lá dunk volt a cí me. 
A fesz ti vá lon fel lé pő összes cso -

port rend kí vül ügyes és kre a tív volt
– sőt akár azt is mond hat juk, hogy a
szín ház mun ka tár sa i nak se gít sé gé vel
mint egy  cso da  tör tént:  nem hogy
csú szott vol na a prog ram, ha nem a
dél előt ti elő adá sok kö zel húsz perc -
cel  ha ma rabb  ér tek  vé get,  így  az
ebéd szü net ben több idő volt a fel fris -
sü lés re.  A  szer ve zők  szend vi csek -
kel, cso ko lá dés pék sü te ménnyel, al -
má val és gyü mölcs levekkel kí nál ták
a fesz ti vá lo zó kat. 
Ebéd  után  Óvá ri Ur bán Ani kó

ve ze té sé vel  a  Ta má si ból  ér ke zett
báb cso port  Jó zsef  tör té ne tét  ad ta
elő, majd Ta másy Ta más né zug lói bá -
bo sai  Lót  és  Áb ra hám  tör té ne tét
mu tat ták be Ke res sük a bé kes ség út -
ját cím mel. Vé gül, de nem utol só sor -

ban Kle nócz kyné Su lyok An na bá -
tony te re nyei báb cso port ja követke -
zett Noé tör té ne tével. 
Az elő adá sok végeztével a báb fesz -

ti vál részt ve vői, a kí sé rők és a ven dé -
gek a ra gyo gó ta va szi nap sü tés ben át -
sé tál tak a De ák tér re. Az evan gé li kus
temp lom ban Ró ka Sza bolcs A pó rul
járt far kas cí mű in ter ak tív me se já té -
ká nak le het tek szó sze rint ré sze sei. 
A  le nyű gö ző  me se  után  a  zsű ri

nem csak ér té kel te az elő adá so kat, ha -
nem ta ná csa i val igye ke zett se gít sé get
is nyúj ta ni. A fesz ti vá lo zók ez után át -
ve het ték meg ér de melt  ju tal mu kat,
majd a zsű ri rö vid szak mai kon zul -
tá ci ó ra in vi tál ta a cso port ve ze tő ket. 
A nap  fény pont ja a Ka lá ka Báb -

szín ház aján dék elő adá sa volt a Ko -
lib ri Szín ház ban. Egy szer re volt ez
báb szín ház – a da lo kat bő rönd be rej -
tet ték, és fur fan gos bá bok kal csa lo -
gat ták őket elő – és élő kon cert. 
A na pot Ka lit Esz ter áhí ta ta és úti

ál dá sa zár ta, csa lád ként bo csát va el
a részt ve vő ket, hogy jö vő re új ra ta -
lál koz has sa nak egy más sal. 
Le het, hogy is mét a Ko lib ri ben? Ez

még a jö vő ze né je. Még is, ér de mes
tud nunk, hogy a ko lib rik elő re, hát -
ra, ol dal irány ban, egye ne sen, fel fe lé
vagy  le fe lé vagy akár  fej jel  le fe lé  is
tud nak re pül ni. S hogy mi ért is ér de -
kes ez szá munk ra? Mert az or szá gos
gyer mek- és if jú sá gi mun ka is rej te -
get het még meg le pe té se ket. Sok szí -
nű és moz gal mas, mint a ko lib ri. 

g MP.
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K ó R u S T A L á L K o  

A ren dez vény há rom nap ja – már ci -
us 2. és 4. kö zött – ez út tal is bő sé ges
le he tő sé get adott a kö zös ének lés re,
ba rát ko zás ra, szak mai ta pasz ta lat cse -
ré re, vi dám együtt lét re. A részt ve vők -
nek egy aránt volt ré szük hang sze res
és vo ká lis ze nei él mény ben, le het tek
kon cert hall ga tók  és  elő adók,  ver -
seny zők és kö zön ség. 
A  lí ce um már  má sod szor  adott

iga zi ott hont a kó rus ta lál ko zó nak. A
pén te ki nyi tó áhí ta ton a sok ének ka -
ros  ta izé-i  éne kek kel  szí ne sí tet te
Mes ter há zy Ba lázs is ko la lel kész kép -
me di tá ci ó ját. Ezt a Szol nok vo nós né -
gyes hang ver se nye kö vet te. Az áhí tat
és a kon cert jó el vá lasz tó nak bi zo -
nyult: se gí tett a mun ka hét től va ló el -
tá vo lo dás ban és az el csen de se dés ben. 
A szom bat dél előt töt an nak a kö -

zös mű nek a meg ta nu lá sá val kezd -
tük, ame lyet ké sőbb a dísz hang ver -
se nyen és a va sár na pi is ten tisz te le ten
is meg szó lal tat tunk. Idén ez Ja co bus
Gal lus (1550–1591) El jött a nap cí mű,
dup la kó rus ra írt ün ne pi mo tet tá ja

volt. Fen sé ge sen szó lalt meg a nyolc -
szó la mú da rab a két száz het ven ének -
lő gim na zis ta hang ján. A két rész re
osz tott  kó rus  vál ta koz va  éne -
kelt, mint egy ze nei pár be szé -
det  ki ala kít va.  A  mű vet
szom bat es te Ku tyej né
Ab lon czy Ka ta lin, va -
sár na p  dél előtt  pe -
dig  Ben ce Gá bor
ve zé nyel te. 
A ta lál ko zó ré -

sze ként  idén  is
volt gyors ta nu lá si
ver seny,  ame lyen
ha gyo má nyo san
ugyan azt  a da ra bot
kell a kó ru sok nak fél
óra alatt egy más tól füg -
get le nül  meg ta nul ni uk,
majd a zsű ri előtt el éne kel ni -
ük. Az idei fel adat min den ki meg -
le pe té sé re  egy  gaz da gon  dí szí tett
nép dal volt. A zsű ri tag jai – Ken deh
Gusz táv, egy há zunk ze nei bi zott sá -
gá nak el nö ke és Joób Ár pád, a Nyír -

Ötö dik al ka lom mal jöt tek össze az or szág evan gé li kus gim ná zi u ma i nak
kó ru sai – ki lenc is ko la két száz het ven di ák ja –, ezúttal Sop ron ban, hogy
a Ber zse nyi Dá ni el Evan gé li kus (Lí ce um) Gim ná zi um, Kol lé gi um és Szak -
kép ző Is ko la ven dé ge ként egy hét vé gét az ének lés örö mé nek, a ze né -
lés nek szen tel je nek. Az is ko lák kö zül ket tő – a győ ri Pé ter fy Sán dor
Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont és a bu da pes ti Szteh lo Gá bor Óvo da, Ál -
ta lá nos Is ko la és Gim ná zi um – elő ször vett részt a kó rus ta lál ko zón. 
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z ó  S o p R o n B A n
egy há zi Fő is ko la nyu gal ma zott tan -
szék ve ze tő je – nagy él ve zet tel hall -
gat ták a ver seny részt ve vő i nek pro -
duk ci ó it. 
A sok fé le kó rus sok fé le mó don ol -

dot ta meg a rend kí vül ne héz fel ada -
tot. Vol tak, akik kü lön bö ző elő adás -
mó dok kal kí sér le tez tek, vol tak, akik
má so dik  szó la mot  szer kesz tet tek
hoz zá,  szö veg-  és  dal lam köz pon tú
meg kö ze lí tést egy aránt hall hat tunk.
Na gyon ér de kes volt meg ta pasz tal -

ni, hány fé le ol va sa ta  le het egy -
azon dal lam nak! 

A  szom bat  es ti  dísz -
hang ver se nyen  az tán
min den ki  be mu tat -
hat ta  a  tu dá sát.  Ez
az  al ka lom  a  kó -
rus ta lál ko zó csúcs -
pont ja,  amely re
min den kó rus már
szep tem ber  óta
lel ke sen  ké szül.
Ilyen kor  a  di á kok
egy más nak  éne kel -

nek. A kó ru so kat Sze -
me rei Já nos, a Nyu gati

(Du nán tú li) Egy ház ke rü let
püs pö ke kö szön töt te. 

A ki lenc kó rus be mu tat ko zá sa
bő  két órás ra  si ke rült,  de  még  az
utol só nak is ju tott a lel kes vas taps -
ból és láb do bo gás ból. A gaz dag mű -
sor  tar tal ma zott  ko rál fel dol go zást,

nép da lo kat,  re ne szánsz  mad ri gált,
mi se té te le ket, gos pelt és úgy ne ve zett
Sprech ge san got is. A di á kok lel ke sen
ün ne pel ték  egy mást,  egye dül ál ló
han gu la tot va rá zsol tak a kon cert te -
rem be. 
A hang ver seny vé gén a gim na zis -

ták  a  ta lál ko zó  lo gó já val  dí szí tett
pó ló kat kap tak aján dék ba, azt pe dig
ová ci ó val fo gad ták, hogy a gyors ta -
nu lá si ver seny he lye zett je it a szer ve -
zők tor tá val ju tal maz ták. 
Ki tün te tett sze re tet tel ün ne pel te a

kö zön ség a Szteh lo-gim ná zi um pa -
rá nyi együt te sét. A négy lány nak, egy
fi a tal em ber nek  és  kar na gyuk nak,
Cser nyik Ba lázs nak élet re szó ló él -
mény ben le he tett ré sze. 
A kon cert vé gén meg szó la ló össz -

kar ban  lel ke sen vet tek  részt  az est
dísz ven dé gei is, akik a két kó ru sos mű
egyik szó la mát erő sí tet ték. 
A zá ró na pon az ének ka rok Sop -

ron ban és a kör nyék be li gyü le ke ze -
tek ben  szol gál tak  is ten tisz te le ten,
íze lí tőt  ad va  a  kó rus ta lál ko zó ból.
Az egyik di ák így szá molt be a fo gad -
ta tás ról:  „Ta nár nő,  ké rem!  Olyan
ked ve sen  fo gad tak!… És  annyi  sü ti
volt, és amit meg nem bír tunk meg -
en ni,  azt,  tes sék  el kép zel ni,  mind
be cso ma gol ták ne künk!…”
Vi szont lá tás ra két év múl va!

g No vá ky And rea,
a kó rus ta lál ko zó fő szer ve ző je m
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Böhm Ká roly 1846. szep tem ber 17-én
szü le tett  Besz ter ce bá nyán.  Ap ja
Böhm Gott li eb né met  (szász)  ko -
vács mes ter és ál lat gyó gyász, édes any -
ja a ne me si szár ma zá sú Zsu fay An -
na. Az igen ka rak te res, evan gé li kus
val lá sú és ma gyar tu da tú csa lád nyel -
ve a né met volt. Böhm Ká roly összes
egy ko ri paj tá sa, ját szó tár sa, ké sőbb
ba rá tai  mind  em le get ték  a  Böhm
Gott li eb  há zá ban  ural ko dó  pél dás
ren det, a von zó bé kes sé get, amely a
mun kál ko dás, szor ga lom, jám bor ság,
egyet ér tés meg in gat ha tat lan, szi lárd
alap ján nyu go dott. 
Eb ben a lég kör ben fej lő dött, ne -

me se dett, acé lo so dott a ha to dik gye -
rek ként szü le tett kis Ká roly Gusz táv,
aki azon ban édes any ját már há rom -
éves ko rá ban el vesz tet te, és édes ap -
já nak má so dik fe le sé ge, Mecz ky Zsu -
zsan na és  nő vé rei,  Ce cí lia, majd
Te réz vi sel tek rá gon dot. 

* * *

1852 és 1854 kö zött a besz ter ce bá nyai
osz tat lan evan gé li kus nép is ko lá ban,
majd 1854-től 1862-ig az ak kor re ál -
is ko lai pro fi lú, igen jó hír ne vű besz -
ter ce bá nyai  evan gé li kus  gim ná zi -
um ban ta nult. A la tint és a gö rö göt
igen sze ret te, fran ci át is ta nult, mi -
köz ben  anya nyel ve,  mint  em lí tet -
tem, a né met volt. Besz ter ce bá nyán
– nem egé szen egy év alatt – meg ta -
nult ma gya rul. 
1862  és  1865  kö zött  a  po zso nyi

evan gé li kus lí ce um emi nens, ösz tön -
dí jas ta nu ló ja volt. Ek ko ri ban né met
nyel vű  köl te mé nye ket  szer zett Ro -
sena u er Ká roly ha tá sá ra,  és  részt
vett az ak ko ri ban igen fer ge te ges po -
zso nyi di ák élet ben. En nek kö vet kez -
té ben egész sé ge erő  sen meg rom lott. 
1863.  au gusz tus  10-én  meg halt

sze re tett édes aty ja. 
Lí ce u mi  ta ná rai  kö zül  meg  kell

em lí te nünk Eme ri czy La jos és Frecs -
ka La jos ne vét  (előb bi  fi lo zó fia-,
utób bi val lás ta ná ra volt). Böhm azon -
ban nem igen volt ve lük meg elé ged ve,
ezért  egy re  erő tel je seb ben  for dult
ma gán stú di u mai fe lé: le for dí tot ta az
Odüsszeia VI. éne két, sa ját Ho mé -
rosz-, Cur ti us-, va la mint Ver gi li us-ku -
ta tá so kat foly ta tott, szer bül és – ke -
vés bé si ke re sen – an go lul ta nult. 
A ma gyar iro da lom je le sei kö zül

leg in kább Vö rös mar ty mun kás sá gá -
ban mé lyült el. A leg na gyobb ha tást
Les sing drá mai mű vei  tet ték rá, de
igen be ha tó an fog lal ko zott Goe the,
Shakes peare és Schil ler köl té sze té vel
és esz té ti kai né ze te i vel is. 
Itt kell meg je gyez nem, hogy ek kor

for má lód tak ki Böhm nek azok a gon -
do la tai, ame lyek ke resz tyén hi tét jel -
le mez ték, tud ni il lik hogy ki zá ró lag a
ki nyi lat koz ta tás mély sé gi el fo ga dá sá -
ból és fel fo gá sá ból szár maz hat Jé zus ál -
do za tá nak a meg ér té se és kö ve té se, ez
szol gál a hit alap já ul, és nem fo gad ha -
tó el olyan teo ló gia, amely nem eb ből
in dul ki. És ez zel a kér dés sel a fi lo zó -
fi á nak is szem be kell néz nie: er ről szól
a klasszi kus né met fi lo zó fia nagy al ko -
tó já nak, Schel ling nek az 1841–42-es ál -
lás pont ja, ame lyet a ki nyi lat koz ta tás
fi lo zó fi á jának ne ve zett el.

* * *

Böhm  Ká roly  1864-ben  írt,  re ánk
ma radt köl te mé nyei kö zött ta lá lunk
két al le gó ri át Verz we iflung und Ret -
tung (Két ség be esés és me ne kü lés) és
Sturm und Frie den (Vi har és bé ke)
cím mel. A ket tő tu laj don kép pen egy,
mert a má so dik az el ső nek rö vi dí tett
át dol go zá sa. Tár gya: egy két ség be -
esett if jú ön gyil kos ság ra szán ja el ma -
gát, de meg je le nik a Sze re lem is ten -
nő je, meg men ti őt, és az  if jú most
már to vább akar él ni. Eb ben a sze re -
lem ha tal mát al le go ri zál ta, mely az
egész em be ri sé get fenn tart ja. A bol -
dog sze re lem jó té kony ha tás sal van
az em be ri ség re, mert meg ne me sí ti az
em be rek ér zés vi lá gát, hi szen a sze re -
lem az élet leg szebb ol da la it mu tat -
ja  meg,  s  olyan  új  vi lág ba  ve zet,
amely ben meg fo gam zik a szép és a jó,
az igaz és a ne mes do log. 
A köl te ményt az 1865. jú ni us 15-én

ren de zett is ko lai ün ne pé lyen ma ga
sza val ta el, és nagy ha tást ért el ve -
le. A kö zön ség ha tal mas taps sal fe jez -
te ki el is me ré sét, míg a ta ná rok sor -
ban ke zet fog tak ve le, és me le gen üd -
vö zöl ték. Más nap még a he lyi la pok,
a  Press bur ger Zei tung és  a  Wan -
derer is meg em lé kez tek ró la. Kü lö nö -
sen ez utób bi lap szólt nagy el is me -
rés sel Böhm köl tői al ko tá sá ról. 
Írá sai kö zött két eposz ra is aka -

dunk: az egyik a Her mann der Che -
rus ker, a má sik a Das Op fer cí met vi -
se li.  Az  el ső nek  a  tár gyát  Böhm
Ta ci tus an na le se i ből  vet te,  ahol
Her mann-nak a le ve re té sét ol vas ta,
és meg al kot ta  az  el len ké pét: Her -
mann győ zel mét a te u to bur gi er dő -
ben. Ez a köl te mény nem tisz tán epi -
kai mű, sok ben ne a lí rai elem. In -
kább hő si (hé ro szi) ódá nak le het ne
ne vez ni. A szer ző sze me előtt Ho ra -
ti us Aqui la cí mű  ódá ja  le be gett,
amely ben  ri kí tó an  sok  az  epo szi
vo nás, szin te egé szen el nyom ják a lí -
ra i a kat. (Meg je lent az Au ro ra 1865.
no vem ber ha vi szá má ban.) 

* * *

1865-ben Böhn beirat ko zott a po zso -
nyi teo ló gi ai fa kul tás ra, és itt for dult
erő tel je sen a fi lo zó fi a  fe lé. Her bart
me ta fi zi ká ját,  majd  Kant mű ve it,
közülük is el ső sor ban A tisz ta ész kri -
ti ká ját ta nul má nyoz ta – ak kor még
nem tud ta egész mély sé gé ben meg -
ér te ni –, Scho pen hau er rel is mer ke -
dett, il let ve He gel lel és Fe u er bach hal,
mi köz ben to vább ra is ki tar tott ked -
ves Les sing je mel lett. 
A teo ló gia ön kép ző kö ré nek ve ze -

tő sze rep lő je volt, aki rend kí vül kri -
ti kus nak bi zo nyult tár sai mun ká i val
kap cso lat ban. Ek ko ri ban fo gal maz -
ta  meg Nap ló já ban hí res  sza va it:
„Tel je sen  a  fi lo zó fi á nak  szen te lem
ma gam. De lá tom, hogy ez a me ző
egy vég te len me ző, ahol már a leg -
ha tal ma sabb erők küz döt tek, ame -
lyek előtt az én erőm por ba süllyed.
És úgy sze ret nék én na gyot al kot ni.
Dol goz ni aka rok. Le gyen Ma gyar or -
szág nak is egy ön ál ló fi lo zó fi ai rend -
sze re, amely nek ed dig még hi á nyát
ér zi.  Óh,  ezek  a  ter vek,  ame lyek
lel kem előtt oly gyak ran fel-fel me -
rül nek, oly csá bí tó ak, oly erő szak kal
húz nak, hogy nem va gyok ké pes ne -

kik el lent áll ni. Ne kem kell Ma gyar -
or szá gon a fi lo zó fi át új irány ba te -
rel nem,  ál ta lam  kell  új  kor szak ba
lép nie. Ezt el kell ér nem, ke rül jön
bár mi be, vagy meg kell hal nom.” 
És va ló ban en nek a prog ram nak

szen tel te az éle tét! Böhm Ká roly nak
ezek a sza vai Apá czai Cse re Já no sé -
i ra rí mel nek, aki hí res en cik lo pé di -
á já nak elő sza vá ban azt a célt tűz te ki
ma ga elé, hogy ma gyar nyel ven kö -
zöl je a ma gya rok kal az összes tu do -
mányt, kö zöt tük a fi lo zó fi át, mert ha
ezt  nem  te szi  meg,  és  nem  ál lít
aka dé mi á kat – aho gyan egy má sik
hí res, prog ram adó írá sá ban meg fo -
gal maz ta –, ak kor ugyan ab ban a sár -
ban fog fen te reg ni a ma gyar -
ság, amely ben  Ázsi á ból
va ló ki jö ve te le óta volt. 
Há rom száz év nem

volt elég ah hoz, hogy
a ma gyar nyel vű fi lo -
zó fi ai  gon dol ko dás
fel vi rá goz has son  –
ez a gon dol ko dó fők
fel is me ré se nyo mán a
ma gyar  mű ve lő dés
egyik leg na gyobb prob -
lé má já vá  vált,  ön is me -
re ti kér dés sé, az ön be csü -
lés kér dé sé vé. A né met fi lo zó -
fu sok  egyik  leg na gyob bi ka,  Ge org
Wilhelm Fried rich He gel ugyan is a 19.
szá zad ele jén meg fo gal maz ta, hogy
a fi lo zó fia a kul tú ra kvint esszen ci á -
ja, lé nye ge, ugyan ak kor az au to nóm
gon dol ko dás esz kö ze és esé lye.
Böhm Ká roly a ko lozs vá ri egye -

te men (ak ko ri ne vén a Fe renc Jó zsef
Ki rá lyi Ma gyar Tu do mány egye te -
men) tar tott szék fog la ló já ban 1896.
már ci us 8-án – a Ma gyar or szá gon
im már ki bon ta ko zott rész le tes tu -
do má nyos mun ká ra utal va – a kö -
vet ke zőt mond ta: 
„Két ség be es sünk-é ezen rész le -

tes mun ká val  szem ben a  fi lo zó fia
egy sé ge sí tő mun ká ja  fe lett?  Bi zo -
nyá ra kis hi tű ség len ne el hin ni, hogy
ez a fi lo zó fia élet kép te len sé gé nek a
je le. Sőt ép pen eb ből me rí tem a re -
ményt ar ra, hogy a fi lo zó fia, ame -
lyet mi még nem bír tunk nem ze ti
alak ban meg va ló sí ta ni,  az  ala pos,
rész le tes tu dás ból ala pos és rész le -
tes  alak ban  fog  ki ke rül ni. Mert  a
ma gyar nép lé lek ter mé sze te ép pen
nem oka an nak, hogy a tu do má nyos
fi lo zó fia so ha nem vi rág zott. Amely
nép nek oly pél da be szé dei van nak,
mint a ma gyar nak, an nak lé nye gé -
ben rej lik a fi lo zó fi ai ösz tön, s előbb
utóbb győ zel me sen fog meg nyi lat -
koz ni. Kü lön ben is a tu do mány ál -
ta lá ban nem ösz tön sze rű en és nem
tu da to san  mű kö dő  nép lé lek nek,
ha nem az ön tu da tos egyé ni ész nek
az al ko tá sa, s ha te hát ná lunk a fi -
lo zó fia nem volt ké pes ön ál ló ala kot
te rem te ni ma gá nak, ak kor ne a me -
ta fi zi kai nép lé lek re, ha nem in kább
az egye sek gyen ge sé gé re vagy tét -
len sé gé re hi vat koz zunk.” 
Ma is helyt ál ló út mu ta tás szép sé -

ges meg fo gal ma zá sa:  „…va la mint  a
ma dár a lég ben re pül, a hal a víz ben
usz kál, úgy nél kü löz he tet len kö ze ge
a szel lem nek és egye dü li út ja az igaz -
ság nak  a  gon dol ko zás  sza bad sá ga.”

* * *

Egy ilyen rö vid em lé ke zés ben alig ha
le het össze fog lal ni e pá lyá nak még
csak  leg je len tő sebb  ál lo má sa it  is.
Im már  azon ban  ért he tő vé  vá lik
Böhm Ká roly ha tal mas vál lal ko zá sá -
nak a hord ere je: éle tét mű vé nek, a
ma gyar  nyel vű  fi lo zó fi ai  rend szer
meg al ko tá sá nak ren del te alá, amellyel
egye dül ál ló vá vált a ma gyar nyel vű fi -
lo zó fia és kul tú ra rend sze ré ben. 
1867 és 1869 kö zött Göt tin gen ben,

majd Tü bin gen ben, a né met fi lo zó -

fia fel leg vá ra i ban hall gat hat ta a kor
leg je le sebb pro fesszo ra it. 
1870-ben ne vez ték ki a po zso nyi

gim ná zi um ba, va la mint a teo ló gi á ra
a fi lo zó fia, fi lo zó fia tör té net és teo ló -
gia  rend kí vü li  ta ná rá vá.  1872-ben
pá lyá zott elő ször – si ker te le nül – a
ko lozs vá ri Fe renc Jó zsef-tu do mány -
egye tem fi lo zó fia tan szé ké re, aho vá
ak kor Szász Bé lát ne vez ték ki. 
Böhm pá lyá ja ak kor más irány ba

ívelt:  1873-ban  a  leg te kin té lye sebb
aka dé mi ku sok  (pél dá ul  Hun falvy
Pál) aján lá sá ra ki ne vez ték a bu da pes ti
evan gé li kus gim ná zi um ren des ta ná -
rá vá. Ek ko ri ban kez dő dött el szé les
kö rű  szak mai-tu do má nyos  pub li -

cisz ti kai  te vé keny sé ge:  kri ti -
kák,  re cen zi ók,  ta nul má -
nyok tu cat ja it kö zöl te az

El len őr iro dal mi  mel -
lék le té ben,  il let ve  a
Ma gyar Tan ügy cí -
mű lap ban. 

Mind ez ter mé sze -
te sen nem je len tet te
azt,  hogy  a  né met
nyelv vel és a né met tu -
do má nyos ság gal  meg -

sza kí tot ta  vol na  a  kap -
cso la tát: 1876 és 1878 kö zött

a Lip csé ben meg je le nő Phi lo -
sop his che Mo nat s hef te ha sáb ja in kö -
zöl te ala po zó ta nul má nya it, ab ban a
lap ban, amely nek a leg na gyobb né -
met szel le mek vol tak a mun ka tár sai,
töb bek kö zött Franz Bren ta no, Her -
mann Co hen, Max Des so ir, Wil helm
Dilt hey, Ru dolf Euc ken, Edu ard v.
Hart mann, Ha rald Höff ding, Ed -
mund Hus serl, Os wald Kül pe, Ot to
Li eb mann, The o dor Lipps, Ale xi us
Mei nong, Pa ul Na torp, Karl Ro sen -
kranz, Fer di nand Tön ni es, Fried rich
Ue ber weg, Hans Va ihin ger, Karl
Vorlän der, Wil helm Win del band és
Wil helm Wundt. Ké sőbb a Ma gyar
Phi lo so phi ai Szem le ol da la in is tett
köz zé né met nyel vű írá so kat. 
1875.  jú li us 4-én Böhm sze rel mi

há zas sá got kö tött Greguss Luj zá val,
aki azon ban 1879 nya rán el hunyt, és
kö vet te őt a sír ba el ső szü lött kis fia,
Ri chárd Im re is. Má sik sze re tett kis -
fi át, Ot tó Ká rolyt Ce cí lia nő vé re ne -
vel te to vább. 
A nyolc va nas évek ele jén Böhm –

hi va ta los fel ké rés re – a gim ná zi u mi
re form ki dol go zá sá nak szen tel te ma -
gát, lé lek ta ni és lo gi kai tan köny ve ket
írt, és a fi lo zó fia kö zép is ko lai ok ta tá -
sá nak rend sze ré vel fog lal ko zott. Az
ál ta la meg in dí tott Ma gyar Phi lo so -
phi ai Szem lé ben fi lo zó fi ai szak cik kek
szá za it je gyez te, köz ben pe dig dol go -
zott fő mű vén: 1883-ban meg je lent Az
em ber és vi lá ga el ső kö te te (Dia lek -
ti ka és alap p hi lo so phia), majd pe dig
1892-ben  en nek  má so dik  ré sze,  A
szel lem éle te.
E mű tar tal mi vo nat ko zá sa i nak a

ki fej té sé re  itt  nincs  te rem,  rö vi den
csak annyit  je gyez he tek meg, hogy
Böhm Ká roly Kant, a po zi tív és tu do -
má nyos szel le met kép vi se lő Au gus te
Comte, va la mint  Jo hann Gott li eb
Fic h te is me ret el mé le ti el kép ze lé se -
i nek a fel hasz ná lá sá val dol go zott ki
egy olyan fi lo zó fi ai rend szert, amely -
ben a va ló sá got az ön tu dat pro jek -
ci ó já val  lét re ho zott  „ön tét”-ként
kell fel fog nunk, és a tu dat min den
je len té ses ele mét eb ből kell ma gya -
ráz nunk. 

* * *

Ami kor Böhm Ká rolyt a ko lozs vá ri
egye tem  fi lo zó fi a  tan szé ké re  (az
egye tem  ta ná ri  ka rá nak  egy ér tel -
mű  tá mo ga tá sa  mel lett)  ki ne vez -
ték, már a ma gyar fi lo zó fi ai és tu do -
má nyos élet ve ze tő te kin té lye volt,
1900-ban  a  Ma gyar  Tu do má nyos
Aka dé mia le ve le ző tag já vá vá lasz tot -

ták. (Köz ben 1885-ben si ke rült újra
csa lá dot  ala pí ta nia:  fe le sé gül  vet te
Már kus Mar gi tot. Tő le öt fia szü le -
tett, kö zü lük ket tő halt el fi a ta lon, a
má sik há rom vi szont szép pol gá ri pá -
lyát fu tott be: Ot tó mér nök lett, De -
zső ta nár az ágos tai hit val lá sú evan -
gé li kus fő gim ná zi um ban Bu da pes ten,
Já nos pe dig  or vos.  Bol dog,  bé kés
csa lá di éle tet élt.)
Szá munk ra itt most a leg fon to sab -

bak Böhm Ká roly ko lozs vá ri évei. Er -
dély  kon zer va tív  fő vá ro sá ban  na -
gyon  vissza vo nult  éle tet  élt.  1906
nya rán azon ban ő is az ut cá ra vo nult
nem ze ti szí nű ko kár dá val, ami kor az
ak ko ri idők egyik leg na gyobb bot rá -
nya, a 48-as füg get len sé gi és sza bad -
ság párt vá lasz tá si győ zel mé nek meg -
sem mi sí té se el len kel lett til ta koz ni.
Nem egy szer  hang sú lyoz ta,  hogy  a
fran cia gon dol ko dók ban a po li ti kai
sza bad ság leg je le sebb kép vi se lő it ta -
nul má nyoz ta.
Hal lat la nul lel ki is me re tes ta nár -

ként perc nyi pon tos ság gal tar tot ta
órá it, el ső sor ban a gö rög fi lo zó fia, a
kan ti aniz mus és spi noziz mus (kri -
ti ka) tárgy kö ré ben, ve zet te a böl cse -
leti fog lal ko zá so kat a ta nár kép zőn.
Emel lett ter mé sze te sen foly tat ta ki -
ter jedt  pub li cisz ti kai  és  szer ve ző
te vé keny sé gét. Éles tu do má nyos vi -
ták ba bo nyo ló dott pél dá ul Apá thy
Ist ván nal, hí res ter mé szet tu dós kol -
lé gá já val,  nem  mel les leg  a  48-as
párt  egyik  er dé lyi  ve zér alak já val.
Kí mé let le nül éles kri ti kus volt Böhm
is, amel lett azon ban nagy em pá ti á -
val tompítgatta a tu do má nyos élet
sze mé lyes ke dő vitáinak élét. 
Kez de mé nye ző je volt a Ma gyar Fi -

lo zó fi ai Tár sa ság lét re ho zá sá nak, és
az egyik el ső al el nö ke is lett (1901-
ben). Ko lozs vá ron dol go zott to vább
Az em ber és vi lá ga to váb bi kö te te in.
Kö zü lük az egyik leg ka rak te re seb bik
az Axio ló gia (ér ték tan) lett. 
Vol ta kép pen az ér ték ta ni mun -

kás sá gá hoz kap cso lód tak az tán ta -
nít vá nyai, az er dé lyi teo ló gia és fi -
lo zó fia je le sei. Kö zü lük ez út tal csak
Mak kai Sán dor re for má tus  püs -
pök és író, Tan kó Bé la vagy Mál ná -
si Bar tók György (a ha gya ték ápo ló -
ja, ma ga is je les fi lo zó fus), va la mint
a  fi a ta labb  nem ze dék hez  tar to zó
Ta vaszy Sán dor és Var ga Bé la uni -
tá ri us püs pök ne vét em lí tem. Mind -
annyi an együtt al kot ják azt a szel le -
mi alak za tot, ame lyet mind a mai
na pig ko lozs vá ri is ko la né ven em -
lí tünk,  s  amely  raj ta  van – Böhm
Ká roly nak és hal ha tat lan mű vé nek
kö szön he tő en – a mo dern ma gyar
fi lo zó fia tér ké pén. 

* * *

Böhm Ká roly nem ér te meg az el ső
vi lág há bo rút,  1911.  má jus  18-án,
hosszas be te ges ke dés után halt meg
Ko lozs vá ron.  Besz ter ce bá nyán  te -
met ték el. 
Mű vé nek ki su gár zá sa ma is meg -

van, ku tat juk, to vább visszük az ön tu -
dat tal, ér ték kel kap cso la tos gon do la -
ta it, Ko lozs vár pe dig há lá san ápol ja
a nagy ma gyar fi lo zó fus em lé két, aki
a ma gyar rend szer fi lo zó fia meg al ko -
tá sá val mél tó hely re emel te a böl cse -
le tet  a  ma gyar  mű ve lő dés ben.  A
Ro má ni ai Evan gé li kus-Lu the rá nus
Egy ház, an nak elöl já rói – mint aho -
gyan Er dély és leg fő kép pen Ko lozs -
vár ér tő kö zön sé ge is – nagy ra be -
csü lik  és  a  ma gu ké nak  vall ják  az
evan gé li kus  egy ház hoz  és  an nak
in téz mé nye i hez ezer szál lal kö tő dő
Böhm Ká roly em lé két. 
Mind annyi an  kö szö net tel  tar to -

zunk Ador já ni De zső Zol tán püs pök
úr nak,  aki  a  kez det  kez de té től
messze me nő en  tá mo gat ta  az  em -
lék táb la-ál lí tás gon do la tát.

Böhm Ká roly és he lye a ma gyar fi lo zó fi ai kul tú rá ban
b Ta valy volt Böhm Ká roly ha lá lá nak szá za dik év for du ló ja. A 2011 au gusz -

tu sá ban Ko lozs vá ron ren de zett he te dik hun ga ro ló gi ai kong resszus ke -
re té ben az Er dé lyi Ma gyar Fi lo zó fi ai Tár sa ság kü lön szek ci ót szen telt
a nagy ha tá sú ma gyar fi lo zó fus mun kás sá gá nak, idén ja nu ár 21-én pe -
dig le lep lez ték em lék táb lá ját – Ko lo zsi Ti bor szob rász mű vész al ko -
tá sát – a ko lozs vá ri evan gé li kus-lu the rá nus püs pök ség ud va rán. Az
em lék táb la-ava tást a ma gyar kul tú ra nap ja al kal má ból a temp lom ban
tar tott öku me ni kus is ten tisz te let és ün ne pi mű sor előz te meg. En nek
ke re té ben hang zott el dr. Egyed Pé ter fi lo zó fus, ko lozs vá ri egye te mi
ta nár elő adá sa Böhm Ká roly ról. Az aláb bi ak ban az elő adás szer kesz -
tett vál to za tát kö zöl jük. 
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„Aki az eke szar vá ra te szi a ke zét, és
hát ra te kint, nem al kal mas az Is ten
or szá gá ra.” (Lk 9,62)

Böjt har ma dik he té ben az Út mu ta -
tó reg ge li és he ti igéi Is ten Bá rá nya,
az Úr Jé zus kö ve té sé re hív nak. Néz -
zünk fel reá, aki szol gál ni jött, és meg halt bű ne in kért! „Jé zus Krisz tus ban van
a mi vált sá gunk az ő vé re ál tal: a bű nök bo csá na ta az ő ke gyel mé nek gaz -
dag sá ga sze rint.” (Ef 1,7; LK) Ocu li: „Sze mem ál lan dó an az Úr ra néz.” (Zsolt
25,15) „Hoz zád eme lem te kin te te met, aki a mennyek ben la ko zol.” (GyLK 758,1)
Im it atio Ch ris ti – Krisz tus kö ve té se – ál lan dó és ön ként vál lalt élet for ma,
ezt nem le het „mel lék fog lal ko zás ként űz ni”. Az ő hí vá sa – „Kö vess en gem!”
(Lk 9,59) – a tel jes (ide ig s örök ké va ló) élet re szól, s a rész vé telt ki zá ró okot
lásd a he ti igé ben. Pé ter süllyed ni kez dett a ten ge ren, ami kor le vet te Jé zus -
ról a te kin te tét! Pál ezt ké ri: „Le gye tek te hát Is ten kö ve tői, mint sze re tett gyer -
me kei, és él je tek sze re tet ben, aho gyan a Krisz tus is sze re tett min ket, és ön ma -
gát ad ta ér tünk…” (Ef 5,1–2) Jól ért jük a kö ve tés elő fel té te le it? „Ha va la ki nem
hor doz za a ma ga ke reszt jét, és nem jön utá nam, az nem le het az én ta nít -
vá nyom.” (Lk 14,27) Lu ther így/jól ér tet te: „Bár a ke resz tet nem azért vál lal -
juk, mint ha ez zel re mél nénk üd vö zül ni vagy csak a leg cse ké lyebb ér de met
is sze rez ni; még is, Krisz tus pél dá ja sze rint, szen ved nünk kell, hogy hoz zá ha -
son ló vá le gyünk. Vi gyázz hát, hogy a ke reszt ki ne ma rad jon az éle ted ből!”
Urunk pél dá za tai a to rony épí tés ről, a had ba vo nu lás ról és a meg ízet le nült
só ról mind az ő kö ve té se elő fel té te le i ről szól nak. Jób Is te nét kér dez te; ő a
pró bák kö zött is szem mel tar tot ta fedd he tet len, ne ki pa nasz ko dó szol gá ját.
„Mi cso da az em ber…, hogy min den pil la nat ban pró bá ra te szed. Mi ért nem
ve szed le ró lam a sze med? (…) Mi ért nem bo csá tod meg vét ke met, mi ért nem
né zed el bű nö met?” (Jób 7,17–19.21) Jé zus fél té keny ta nít vá nyai meg tud ják
őtő le, hogy „aki nincs el le nünk, az mel let tünk van”, s „Aki in ni ad nek tek egy
po hár vi zet az én ne vem ben, mi vel a Krisz tu séi vagy tok, bi zony, mon dom nék -
tek, hogy el nem ma rad a ju tal ma.” (Mk 9,40.41) Urunk meg kér de zi min den -
ko ri, ta na ko dó ta nít vá nya it: „Még min dig olyan ke mény szí vű ek vagy tok? Van
sze me tek, és még sem lát tok, fü le tek is van, és még sem hal lo tok?” (Mk 8,17–18)
És mi már jól ért jük kö ve té sé nek lé nye gét? Meg is mét li az egyet len he lyes vá -
laszt: aki bár kit job ban sze ret ná lam, „és aki nem ve szi fel ke reszt jét, és nem
kö vet en gem, nem mél tó hoz zám. Aki meg ta lál ja éle tét, az el vesz ti azt, aki pe -
dig el vesz ti éle tét énér tem, az meg ta lál ja azt.” (Mt 10,38–39) Ez az Em ber fia
el jö ve te le kor lesz nyil ván va ló vá: „Aki meg akar ja tar ta ni az éle tét, el vesz ti,
aki pe dig el vesz ti, meg tart ja azt.” (Lk 17,33) A Lót nak és fe le sé gé nek szó ló in -
tés ma is él: „Mentsd az éle te det! Ne nézz hát ra… Mö göt te me nő fe le sé ge azon -
ban hát ra te kin tett, és só bál vánnyá lett.” (1Móz 19,17.26) De ma még „Jé zus hív:
»Jer tek én utá nam! / Ne föl di ek re néz ze tek! // Ki ke reszt jé vel nem kö vet, / Én -
hoz zám mél tó nem le het.« // Kö ves sük őt, a drá ga Mes tert! / Küz dő re vár csak
győ ze lem / És égi bé ke, vég te len.” (EÉ 438,1.4.5) 

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA Ló
Imád ság. Van, aki nek könnyen megy, van, aki küsz kö -
dik a sza vak kal. Akad, aki szin te ál lan dó kap cso lat ban
áll a Te rem tő jé vel vagy meg vál tó Jé zu sá val, más nak eszé -
be se jut, hogy meg szó lít sa őt.

Haj dú Zol tán Le ven te re for má tus lel ki pász tor Előt -
ted, Uram… – Imád sá gok cí mű köny ve ta valy je lent meg
a Kál vin Ki adó nál. A könnyen for gat ha tó, egy ki sebb tás -
ká ban vagy na gyobb zseb ben is el fé rő ki ad vány hat van -
négy ver ses imát tar tal maz. 
A té mák és tar tal mak is azt mu tat ják, az em ber ön -

ma gá ban mi lyen gyen ge és esen dő, az Úr is ten bűn bo -
csá tó sze re te te és ke gyel me pe dig mennyi re vég te len.
A szer ző nem szé gyel li be val la ni, hogy a hit dol ga i ban
még egy lel ki pász tor nak is van nak har cai. Így vál hat bá -
to rí tás sá pél dá ul az Él te tő ke gye lem cí mű ima mind azok -
nak, akik két sé gek kö zött ver gőd nek.
Aho gyan Ste in bach Jó zsef, a Du nán tú li Re -

for má tus  Egy ház ke rü let  püs pö ke  a
könyv aján ló já ban ír ja: „Ezek
az  imád sá gok  egy -
ben ver ses

me  -
di  tá  -
ci ók is,
egy-egy
b i b  l i  a i
igét  »ma -
gya rá zó«,
ál dott  ref -
 lexi ók,  nyolc
cso kor ba szer -
keszt ve: a mély -
sé get  és  őszin te
in du la to kat meg -
val ló em ber az Úr -
hoz igyek szik, hogy
Krisz tus kö ze lé ben át -
él je a 18. zsol tár ma gas la -
tát, meg ta pasz tal va a va ló sá gos cé lo kat és táv la to kat, me -
lyek nyo mán az után Krisz tus sal éli meg a hét köz na po kat,
az ün ne pe ket és a kö zös sé gi lét meg annyi for má ját.” 
Imád ság. Van, aki nek könnyen megy, van, aki küsz -

kö dik a sza vak kal. Aki nem tud ja, ho gyan is in dul jon
el e té ren, bát ran ve gye ke zé be Haj dú Zol tán Le ven te
lel ki pász tor köny vét.

g Bo da Zsu zsa

Meg szó lí ta ni az urat

g Haj dú Zol tán Le ven te

Ima a má sik em be rért
Lá tod, Uram, hi tem pró bá ja
min dig, min dig az a má sik em ber.
Aki bánt, fel dü hít, el ke se rít.
S csak nagy  rit kán lá tom meg ben ne
az ál ta lad el ren delt test vért.

Kér lek, ta níts meg té ged ke res ni,
de ne csak ma gá nyos csen des ség ben,
a temp lo mi áhí tat ban
vagy bel ső leg vizs gált ön ma gam ban,
ha nem a má sik em ber ben, s iga zán ben ne!

Ámen.

Él te tő ke gye lem
Uram, meg vál tó Krisz tu som!
Az éle tem, a hi tem te le van
va la mi kü lö nös em be ri ket tős ség gel.
Ke res lek, és bol dog va gyok,
ami kor rád ta lá lok, ami kor rám ta lálsz
elő led és ön ma gam elől rej tőz kö dő
min den nap ja im ban,
de lá tod, mi lyen két sé gek gyö tör nek,
emész te nek ugyan ak kor en gem.
Fé lel mek és fáj dal mak kör nyé kez nek,
gyen ge ség vesz erőt raj tam,
tes ti és lel ki ér te lem ben egy aránt.

Ver gő dök, csak ver gő dök eb ben a ket tős ség ben – 
nél kü led.
Kér lek, Uram, ölelj át, emelj fel, fogd meg a ke zem!
Sze re te ted del bé kíts meg ön ma gam ban,
bé kíts meg ön ma gad dal és ön ma gam mal.

In díts el, mu tass ne kem utat, ve zess!
Add, hogy a rád ta lált hit bi zo nyos sá gá ban jár va, él ve
min de nes től, aki va gyok, aki mel let ted, ve led le he tek,
di cső ít se lek és áld ja lak té ged!

Ámen.

Em lé ke zet
„Em lé kez ze tek cso da tet te i re…” (Zsolt 105,5)

Lá tod, Uram, mennyit pa nasz ko dunk!
Szid juk ön ma gun kat, szid juk a má sik em bert.
Bosszan ko dunk, mél tat lan ko dunk,
elé ge det len ke dünk.

Pe dig hány szor kö nyö rül tél már raj tunk!
Hány szor be bi zo nyí tot tad már ke gyel me det!
Hány szor men tet tél már meg ben nün ket, 
– leg több ször ön ma gunk tól…

Add, hogy tud junk em lé kez ni cso dá id ra,
ame lyek kel csend ben vé gig kí sér ted ed di gi éle tün ket!
Add, hogy meg tud juk kö szön ni,
hogy aho vá nél kü led ju tot tunk,
te még ott sem hagy tál ma gunk ra min ket!

Ámen.

Ma már nem le het „hí res ség gel” ta -
lál koz ni a mé di á ban va la mi lyen rá jel -
lem ző böjt tech ni ka ecse te lé se vagy
böjt tel kap cso la tos szto ri nél kül. A
bul vár la pok cím lap jai nagy be tűk kel
hir de tik,  hogy  „lé böjt kú rá val  mé -
reg te le nít Le csó, a gi tá ros”, vagy „35
ki lót fo gyott böjt tel PP Gi zi”. 
A ma inst ream – az az fő sod ra tú –

írott saj tó és a te le ví zió úgy lát tat ja a
böj töt, mint ha va la mi fé le fi zi kai ak -
ció len ne a test meg sa nyar ga tá sá ra.
Azt köz ve tí tik, hogy a böjt nek van -
nak jó kö vet kez mé nyei, de ezek fő -
leg tes ti ek, a lel ki ol dal lal nem na gyon
fog lal koz nak – ha még is, ak kor a new
age ke vert val lá sos sá gá val, avagy in -
kább va la mi fé le ke le ti meg tisz tu lás és
ki üre se dés  masz lag já val  tá vo lít ják
el Is ten től az ol va sót vagy né zőt.
A vi lág té ve dés ben van, ami kor a

zsi dó–ke resz tény  kul tú ra  böjt jét
össze ke ve ri  a  ke le ti ek  kop la lá sá val
vagy az újabb kor egész ség meg őr ző
tech ni ká i val. Mi tud juk, hogy a böjt
sok kal több mind ket tő nél, hogy mély

és ko moly lel ki hát te re van. A meg -
üre sí tés ered mé nye az üres ség, en nek
kö vet kez mé nye kép pen  van  nap ja -
ink ban ennyi ki égett em ber. Meg bo -
csá tás és ke gye lem nél kül nem le het
ki egyen sú lyo zott éle tet él ni. Együtt
imád ko zik a test és a lé lek, és nem az
ön sa nyar ga tás a cél ja vagy az esz kö -
ze az imád ság nak, ha nem az Is ten fe -
lé for du lás.
Le mon dá sunk nem fi zi kai lé tünk

okán  ré sze  a  böjt nek;  nem  fi zi kai
meg tisz tu lást ke re sünk  ilyen kor. A
böjt a bűn bá nat és a hit ben va ló el -
mé lyü lés esz kö ze – fo hász. A ha gyo -
má nyos ke resz tény fe le ke ze tek leg -
fon to sabb ün ne pe a hús vét, most is
er re han gol ben nün ket a böjt.
Azért böj tö lünk, mert sze ret jük Jé -

zust. Azért mon dunk le dol gok ról,
mert  nem  fér  be le  az  éle tünk be
ilyen kor a fény űzés, a pom pa, hi szen
a krisz tu si szen ve dé sek ről el mél ke -
dünk, Atyánk mér he tet len jó sá gá ról
em lé ke zünk meg, ve le  töl te ke zünk
be. Ha pe dig be töl te ke zünk, ak kor

sem mi eset re sem le he tünk meg üre -
sít ve. Az üres szív csak az el len sé günk
ügyét szol gál hat ja – ame lyik szív ben
nem Is ten van, azt szí ve sen el fog lal -
ja a sá tán. Ezért mi szín ül tig akar juk
töl te ni egész lé nyün ket az Úr ral. 
Böj ti nap ja ink ré sze a gyász is – hi -

szen ő meg halt ér tünk –, de ez re -
mény te li gyász, hi szen tud juk, fel tá -
madt a ha lál ból, és mi is él he tünk ál -
ta la. Vá gyunk Jé zus sal len ni, és ez a
szent  vá ra ko zás  már  nem  ma rad
meg  az  ad ven ti  szin ten,  már  nem
„csak” a meg vál tó szü le té sét vár juk.
Meg vál tá sunk meg tör tént, de az ára
ma gas volt – ezért a böjt.
Nincs vesz ve min den. Há lát ad ha -

tunk, hogy sza ba don hir det het jük Is -
ten or szá gát, el mond hat juk a vi lág -
nak, mi a böjt lé nye ge. Misszi ói lel -
kü let tel se gít het jük kör nye ze tün ket
a bel ső üres ség el ke rü lé sé ben. Tar tal -
mat ad ha tunk a böjt jük nek, ér tel met
ke re ső éle tük nek. Ne sza lasszuk el a
le he tő sé get!

g Ká roly György Ta más
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Böjt kez de tén Hel sin ki ben jár tam, ahol a di -
á kok a vá ro si park domb já ról nagy szán kó ver -
sennyel in dul tak ne ki en nek az idő szak nak –
fin nül ugyan is „le eresz ked nek” hús vé tig. Mé -
lyebb re és mé lyebb re me rü lünk a böjt be, na de
a har ma dik va sár nap, Ocu li va sár nap ján fel -
emel jük  a  te kin te tün ket.  Ahogy  az  ün nep
zsol tá ra (Zsolt 25,15) mond ja: „Sze me im az Úr -
ra néz nek szün te len.”
Azon a fin nek kel töl tött hé ten egy „kar kö -

tő nek lát szó tár gyat” kap tam egy ked ves is me -
rő söm től. Ti zen nyolc kü lön bö ző szí nű-mé re -
tű  gyöngy szem ből  áll,  me lyek  mind-mind
ar ra vár nak, hogy egyen ként kéz be ve gyem
őket. Af fé le imád sá gos se géd esz köz ez, ál lí tó -
lag egy men tő öv ih let te meg a ki ta lá ló ját, Lön -
ne bo svéd püs pö köt egy föld kö zi-ten ge ri vi -
tor lá zás so rán. Gyön gyök ből ál lí tot ta össze ezt
a lel ki men tő övet, amely be imád sá ga, me di -
tá ci ó ja  so rán  ka pasz kod hat  az  imád ko zó,
vagy amely nek se gít sé gé vel a fi a ta lok ké szül -
het nek a kon fir má ci ó ra.
Az el ső gyöngy ara nyo san csil log, na gyobb

a  töb bi nél  –  Is ten  ti tok za tos  je len lé té nek
gyön gye. Vég te len vagy, a kö ze lem ben vagy, te
vagy a fény, és én a ti ed va gyok. Is mé tel gesd ezt
nyu god tan, most  nem  kell  gon dol ni  sem mi
más sal, ta láld meg a sa ját csen de det és bé ké -
det, amely ben már be fe lé tudsz fi gyel ni.
A csend gyön gyei. Ezek kis sé hosszú ká sab -

bak, to jás dad ala kú ak. Ta lán mert idő szük sé -
gel te tik hoz zá juk, és szü le tik be lő lük va la mi. Is -
ten csend jé ben le he tek.
Az én sze mem. Gyöngy ház fé nyű. Mert Is ten

sze mé ben én is egy szép gyöngy szem va gyok. Egy
ap rócs ka cso da, amely még is ha tal mas, hi szen
Is ten a szí vem ben la kik. Sze ret ném a töb bi em -
bert is ilyen cso dá nak lát ni. 
A ke reszt ség tisz ta fe hér gyön gye. Is mersz en -

gem, és kö rül ve szel gyön géd sé ged del, ezért ma -
ga mat és éle te met ke zed be he lye zem. Mert te
adod ne kem azt a bel ső biz ton sá got, amely re
mind annyi unk nak szük sé ge van.
A pusz ta ho mok szí nű gyön gye. Mert van nak

ám kí sér té sek, és nem könnyű az igaz élet re tö -

re ked ni. Tisz títs meg, és meg tisz tu lok, tégy en -
gem egésszé, és ép le szek.
A gond ta lan ság kék je. Ne nyug ta lan kod jál,

ne félj, ahol Is ten, ott szük ség nin csen. Eb ben a
„szent gond ta lan ság ban” min den szo ron gá so -
dat és ag go dal ma dat, bú dat-bá na to dat rá hagy -
ha tod – ez a bol dog ság hoz ve ze tő út.
A sze re tet vö rö se. Uram, sen ki sem tud úgy

sze ret ni en gem, aho gyan te sze retsz.Hi szen sze -
ret he tő vagy, ép pen úgy és ép pen olyan nak sze -
ret Is ten, ami lyen vagy, fo gadd ezt el.
Az  ál do zat ho za tal  gyöngy sze me.  Vö rös,

mint az elő ző. Is te nem, tégy en gem jó em ber ré.
Sze ret ném a meg ta pasz talt sze re te tet tet tek re
vál ta ni.
Há rom fény lő gyöngy szem, a tit kos dol go -

ké. Is te nem, te tu dod. Em lé kezz rá, kér lek.
Az éj fe ke te gyön gye. El en ge dem a ma gá nyo -

mat, be fo gad lak té ged.Mert időn ként meg érint
min ket a sö tét ség, erőt vesz raj tunk az el ha gya -
tott ság, ami kor csak ar ra vá runk, vá gyunk, hogy
a fény is mét lát ha tó vá vál jék az éle tünk ben.
A fel tá ma dás fe hér je. Nincs tá vol ság – csak

kö zel ség. Nincs idő – csak örök ké va ló ság. Csak
Is ten van, de ő min de nütt. És ez zel vissza is ér -
tünk az el ső szem hez, Is ten je len lé té hez.
Kéz be ve he tő, mor zsol gat ha tó gyöngy sor.

Mind annyi unk an nál a szem nél időz het töb bet,
amelyik re ép pen szük sé ge van. És jól tű ri az uta -
zást – ki pró bál tam.

g Dar vas Ani kó

pAl AC k p ostA

Eme lem sze me i met
Alá szál lás és fel emel ke dés

Is ten az em bert – a Bib lia sze -
rint – a sa ját ké pé re, fér fi vá és
nő vé te rem tet te. A két nem
kö zöt ti  kü lönb sé get  Is ten
akar ta, még pe dig az zal a cél -
lal, hogy a két nem össze tar -
toz zon.  Ne mi sé günk,  férfi
vagy női mi vol tunk lé nye gi leg
ha tá roz meg ben nün ket.
Mind annyi an em be rek va -

gyunk, fér fi ként vagy nő ként.
Ez pe dig nem szé gyell ni vagy
rej te get ni va ló, ha nem Is ten
te rem té sé nek a ré sze. Olyan
kü lön bö ző sé ge ket  rejt  ma -
gá ban  ne mi  iden ti tá sunk,
ame lye ket  jó  tu da to sí ta ni,
hogy meg ér tőb bek és sze re -
tet tel je seb bek tud junk len ni
sa ját ma gunk kal  és  a má sik
nem tag ja i val.
Mi jel lem ző a fér fi ak ra? Bár

a fér fi ak az „erő seb bik nem”,
bio ló gi a i lag még is tö ré ke nyeb -
bek,  mint  a  nők.  Nyolc-tíz
év vel ko ráb ban hal nak meg a
sta tisz ti kák sze rint. A be teg -
ség ben  sok kal  el eset teb bek
tud nak len ni.
A  fér fi ak  na gyon  tel je sít -

mény ori en tál tak.  Ki fe je zet -
ten  jól  tel je sí te nek,  ha  van
mö göt tük  meg fe le lő  hát tér:
egy sze re tő fe le ség, aki mú zsa -
ként és gon dos ko dó társ ként
je len van. „Az a fér fi, akit sze -
ret nek, na gyon sok ra ké pes.”
Sze re tő csa lá di hát tér nél kül
vi szont még el eset teb bek le -
het nek.
Jel lem ző rá juk az ag resszi -

vi tás po zi tív és ne ga tív ér te -
lem ben egy aránt. A po zi tív ag -
resszi vi tás nagy és erős po zi -
tív  ener gia,  amellyel  ki vá ló
ered mé nye ket tud nak el ér ni a
ta nu lás ban, mun ká ban, em be -
ri kap cso la tok ban. A ne ga tív
ag resszi vi tás pe dig a túl élést
szol gá ló erős ener gia, ame lyet
idő ről  idő re  ta ná csos  ki en -
ged ni azon a bi zo nyos sze le -
pen,  ame lyet  a  fér fi  sok szor
ösz tö nö sen is ki vá laszt ma gá -
nak. Ilyen le het pél dá ul a hor -
gá szás, a fo ci, a fér fi kör, a tú -
rá zás, a ze né lés és így to vább.
A  fér fi más mó don  dönt,

mint a nő. Ha egy szer dön tött,
ki mon dott va la mit, ak kor az
úgy  van,  „vissza vo ná sig  ér -
vé nyes”.
Mi jel lem ző a nők re? A nők

agya más ként mű kö dik, mint
a fér fi a ké, ezért össze füg gé sek -
ben  gon dol kod nak,  sok kal
több szem pon tot ké pe sek fi -
gye lem be ven ni dön té si hely -
zet ben, mint a fér fi ak. Sok kal
in kább hasz nál ják az in tu í ci -
ó i kat, és fej let teb bek a kom -
mu ni ká ci ós ké pes sé ge ik is. A
hí res „női meg ér zés” pél dá ul
mé rő sza la gok nél kül is ké pes
ki vá lasz ta ni a há ló szo bá ba il -
lő és meg fe le lő éj je li szek rényt,
amely  stí lus ban,  szín ben  és
mé ret ben is a he lyé re passzol.
A nők éle té ben meg ha tá ro -

zó sze re pük van a kap cso la -
tok nak. Ezért kell akár száz -
szor is el mon da ni ne kik, hogy
sze re tik őket. És ezért tud nak
a csa lá dért öröm mel dol goz -
ni  és  akár  töb bet  is  vál lal ni.
Dön té si  hely ze tek ben  a  nők
sok kal in kább az em bert né -
zik, nem a lo gi kai össze füg gé -
se ket, mint a fér fi ak.
A nők hí res sze szé lyes sé gét

és  han gu la ti  vál to zé kony sá -
gát a hor mon ház tar tá suk vál -
to zá sai okoz zák. A ha vi cik lu -
sok  sza ka sza i nak  más-más
hor mon szint je más-más han -
gu la tot idéz elő. Egyé ni leg el -
té rő, hogy ki nél mi lyen erő tel -
je sen je lent ke zik ez a han gu -
la ti in ga do zás.
A nők re sok kal jel lem zőbb

a má sik el fo ga dása, a meg hall -
ga tó, gyen géd, át öle lő sze re tet.
A  fér fi ak ra  ez zel  szem ben  a
no szo ga tó,  sür ge tő,  elő re vi -
vő,  ke mény  sze re tet.  Egyik
sem  jó  vagy  rossz,  csu pán
más.  Egy  csa lád  egész sé ges
mű kö dé sé hez  mind ket tő re
szük ség van.

Az em be ri élet út sza ka sza it
te kint ve a fér fi- és női sze re pek
kü lön bö ző sé ge a fel nőtt ko rig
erő sen ér vé nye sül. A kö zép ko -
rú fér fi ak és nők ese té ben vi -
szont  a  sze re pek  kez de nek
kö ze led ni egy más hoz. A kö -
zép ko rú fér fi már mer sok kal
gyen gé debb len ni, a kö zép ko -
rú  nő  pe dig  sok kal  in kább
me ri a sa ját szük ség le te it is ki -
fe jez ni és ér vé nye sí te ni.
A fér fi a kat kis fiú ko ruk tól

ar ra ne ve lik, hogy „nem sza -
bad  sír ni”,  nem  sza bad  a
„gyen ge ség”  ér zé se it  ki mu -
tat ni, ki kell bír ni min den fé le
szen ve dést  pó ker arc cal.  Ez -
zel sok fon tos ér ze lem meg élé -
sé ről és ki mu ta tá sá ról szok tat -
ják  le  a  fér fi a kat.  A  nők nek
meg en ge dett az ér zé keny ség,
a sí rás, a gyen ge ség. Ne kik vi -
szont a dü höt és az ag resszi -
vi tást  ti los  ki fe jez ni ük.  Ne -
vel te té sük  azt  ta nít ja,  hogy

„légy ked ves és meg ér tő min -
den ki vel, gon dos kodj má sok -
ról, ne légy ön ző, vedd ész re,
mi kell a má sik nak”.
A női szol gá lat kész ség nek

ter mé sze te sen bio ló gi ai okai
van nak, hi szen a cse cse mő jé -
ről min den anya ösz tö nö sen
gon dos ko dik.  Vi szont  ha  a
nők nin cse nek tu da tá ban eme
női  tu laj don sá guk nak, és el -
sza kad nak  sa ját  igé nye ik től,
szük ség le te ik től, ak kor en nek
a kör nye ze tük és a csa lád juk is
ká rát  lát hat ja.  Az  a  nő,  aki
ápolt, oda fi gyel sa ját tes ti és
lel ki szük ség le te i re, és össz -
hang ban van ön ma gá val, sok -
kal in kább tud a csa lád já nak
és má sok nak  a  szol gá la tá ra
len ni.

Gyök össy Ban di bá csi, az is -
mert re for má tus lel kész, lel ki -
gon do zó  sok szor  em le get te,
hogy a ke resz tény buz gó ság fi -
gyel men  kí vül  hagy ja  Jé zus
mon da tá nak a má so dik fe lét:
sze resd em ber tár sa dat, mint
ma ga dat.A ke resz té nyek gya -
ko ri  tu laj don sá ga,  hogy  az
em ber társ, a má sik szol gá la tá -
ra kon cent rál nak, sok szor sa -
ját igé nye ik hát tér be szo rí tá -
sá val  és  sa ját  ener gi á ik  ki -
zsák má nyo lá sá val. A ke resz -
tény nő ket ez a ve szély még in -
kább fe nye ge ti. Ezért na gyon
fon tos tu da to sí ta ni, hogy sa ját
ma gunk egész sé ges sze re te te
nél kül nem tu dunk má so kat
sem sze ret ni.

A  fér fi ak  „ér ze lem le szok -
ta tá sa”  több nyi re  ha tá sos,
ezért ne he zen tu da to sít ják az
ér zé se i ket. A nők több nyi re a
ha rag ju kat és a dü hü ket haj la -
mo sak el foj ta ni. Pe dig tör vény -
sze rű, hogy ha az ér zé se ink kel
nem tu dunk bán ni, ak kor ez a
min den na pok ban  konflik tu -
sok hoz,  fe szült sé gek hez,  be -
teg sé gek hez ve zet.
Szá mos mód szer és tech ni -

ka áll ma már ren del ke zé sünk -
re ah hoz, hogy az ér zé se in ket,
szük ség le te in ket,  leg mé lyebb
vá gya in kat tu da to sít suk, és va -
ló ban meg él jük: bib li o drá ma,
pszi cho drá ma, tánc, kü lön bö -
ző  ön is me reti mód sze rek.  A
bib li ai  tör té ne tek pe dig ar ról
ta nús kod nak, hogy Jé zus kö ze -
lé ben az em be rek – fér fi ak és
nők – rá ta lál tak va ló di ön ma -
guk ra, és ez ál tal vál tak ké pes -
sé má sok szol gá la tá ra.

g Göm böcz El vi ra

Re for má ció és nők – a re for má ció kezdetének 2017-ben ese dé kes öt századik évfordulójá ra ké szül -
ve egy há zunk ban ez az idei esz ten dő sa já tos te ma ti ká ja. De mi is jel lem zi a nő ket (és a fér fi a -
kat)? Ezt a kér dést jár ja kö rül írásában dr. Göm böcz El vi ra köz gaz dász, teo ló gus, az Evan gé li -
kus Hit tu do má nyi Egye tem ta nár se géd je.

A nemek (kép)mássága

Egy  vaj da sá gi  ma gyar  lányt
né hány hét alatt meg ked velt az
or szág. Rú zsa Mag di, a Me ga -
sztár ban fel tűnt éne kes az tán
ha mar eu ró pai  szín pad ra  lé -
pett, hisz sa ját da lá val gyűj tött
ra jon gó kat az eu ro ví zi ós dal -
fesz ti vál dön tő jé ben.  Rú zsa
Mag di ez út tal kis lány ként lép
a  pó di um ra.  A  nagy ma ma
ked ven ce egy tük röt és rúzst
ta lál  a  po ros  pad lá son,  és
amint ma gá ra ken egy kis fes -
té ket, már nem is Mag di ő, ha -
nem Mag da lé na (ké pün kön).A
hölggyé  lett  kis lány  őszin te
han gon  me sél  ön ál ló  est jén
éle té ről, ér zé se i ről. Ahogy az
elő adást  hir de tik:  „Is me rős
sztár, meg le pő mű faj ban, szo -
kat lan őszin te ség gel. Ez a meg -
le pe té sek est je lesz…” És hogy
hol  ta lál koz hatsz  Mag da lé -
nával? Már ci us 17-én a győ ri
Rich ter  Te rem ben  vagy  22-
én, 24-én, 26-án és 28-án Bu -
da pes ten, a Pes ti Szín ház ban.
Hal lot tál már Hans Kohl ha -

se, a 16. szá za di Bran den burg
de rék és jó mó dú pol gá rá ról?
Tör té ne te sze rint 1532 ok tó be -
ré ben két lo vá val in dult út nak
a  lip csei  vá sár ba.  Út köz ben
azon ban Günt her von Zasch -
witz föld bir to kos  le fog lal ta

két lo vát zá lo gul a Drez da fe -
lé át uta zás dí ja fe jé ben. Kohl -
ha se jo gi úton ke re sett elég té -
telt.  Mi vel  nem  ad tak  ne ki
iga zat,  va ló sá gos  had já ra tot

in dí tott, Wit ten berg ben há za -
kat gyúj tott fel, és egy ko los -
tort is ki fosz tott. Ek kor ke rült
kap cso lat ba a re for má tor Lu -
ther Már ton nal, aki le vél ben
pró bál ta jobb be lá tás ra té rí -
te ni. A foly ta tást ez út tal nem
árul juk el. He lyet te ar ra biz -
ta tunk, hogy is mer kedj meg
a kö zép ko ri ló csi szár tör té ne -
té vel kö ze lebb ről is. Meg te he -
ted, ha je gyet vál tasz a bu da -
pes ti Nem ze ti Szín ház ba Egy

ló csi szár vi rág va sár nap ja cí -
mű da rab ra, ame lyet már ci -
us ban és áp ri lis ban is több al -
ka lom mal mű so rá ra tűz a te -
át rum. A fő sze re pet Szar vas
Jó zsef ala kít ja,  míg  Lu ther
Már ton re ve ren dá já ba Blas -
kó Pé ter bú jik. Ha netán nem
tudsz el lá to gat ni a szín ház ba,
vedd ki a Sü tő And rás ál tal írt
szín mű vet a könyv tár ból. Iga -
zi böj ti ol vas mány ban  le het
ré szed.
Ahogy  pe dig  las san  „cél -

egye nes be for dul” a böjt, ide -
je lel künk mel lett fü lün ket is
a fáj dal mak út já ra irá nyí ta ni.
Meg szok hat tad, hogy a fő vá -
ro si De ák té ren egy-egy Bach-
pas si ó val in dít ják a nagy he tet.
Ez út tal  a  Já nos  írá sa  sze rin ti
szen ve dés tör té ne tet jár ha tod
vé gig Bach mes ter ze né je se -
gít sé gé vel a Lu the rá nia tol má -
cso lá sá ban.  Vi rág va sár nap
vagy nagy szom bat es te 6-tól
ér de mes hát be ül ni a De ák té -
ri temp lom pad já ba. Ez út tal is
azt  ja va sol juk,  hogy  előt te
töltsd le a két nyel vű szö veg -
köny vet a http://lu the ra nia.lu -
the ran.hu ol dal ról, hogy szó -
ról szó ra kö vet hesd az ese mé -
nye ket.

g Je nő

osz tozó

ze ne, szín ház, böjt

Az oldalt szerkesztette: Vitális Judit

név jegy: 
darvas Anikó
Dar vas Ani kó va gyok a
Bu da pest-De ák té ri gyü -
le ke zet ből. 2003-ban vé -
gez tem kö zép is ko lai ma -
gyar ta nár ként, emel lett

finn ug risz ti kát ta nul tam, majd a dok to ri is -
ko la el vég zé se után je lent kez tem a teo ló -
gi á ra.  Je len leg  a  nyír egy há za-kert vá ro si
gyü le ke zet ben töl töm a gya kor la ti éve met.

b „A nő: te tő től tal pig élet. / A fér fi: nagy ké pű kí sér tet.” Weö -
res Sán dor ír ja ezt A nő cí mű ver sé ben. De mi van olyan -
kor, ami kor for dí tott a hely zet? Ami kor egy nő „kí sér tet”,
és egy fér fi élet? Mi jel lem ző a női és a fér fi sze re pek re?
Mi az, ami meg kü lön böz te ti a nő ket és a fér fi a kat bio ló -
gi a i lag és ér zel mi leg? Ho gyan tud nánk job ban meg ér te -
ni a má sik ne met? Ho gyan tu dunk fér fi ként és nő ként élet -
tel te li ek len ni?
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b Lel ki ne ve lés – esély a hol nap
szá má ra cím mel zaj lik majd
az idei Di es Aca de mi cus, az az
aka dé mi ai nap már ci us 22-én
az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye te men. Az in téz mény és a
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház Ok ta tá si és Is ko lai Osz -
tá lya ál tal ren de zen dő tu do -
má nyos kon fe ren ci á ról az egye -
tem rek to rát, dr. Sza bó La jost
és Rozs-Nagy Szil via hit tan re -
fe renst kér dez tük.

– A kon fe ren cia té má ja a lel ki
ne ve lés. Mi ért pont er re esett a szer -
ve zők vá lasz tá sa?
Sza bó La jos: A Di es Aca de mi -

cust min den év ben meg ren dez zük a
hit tu do má nyi  egye te men.  A  szer -
ve zés so rán szá mos szem pon tot ve -
szünk  fi gye lem be;  fon tos  pél dá ul,
hogy – mi köz ben el en ged he tet len a
tu do má nyos meg kö ze lí tés – az elő -
adá sok, ke rek asz tal-be szél ge té sek és
a szek ció mun kák egész na pos ün nep -
pé áll ja nak össze a részt ve vők szá má -
ra a teo ló gia mű he lyé ben. 
Min dig olyan idő sze rű té mát já -

runk  kö rül,  amely  az  evan gé li kus
ér tel mi ség szé les ér dek lő dé sé re tart -
hat szá mot.  Idén az új köz ne ve lé si
tör vény meg je le né se szin te tál cán kí -
nál ta a té mát: gon dol kod junk kö zö -
sen az ok ta tá si in téz mé nyek ben fo -
lyó lel ki ne ve lés sze re pé ről, jö vő jé ről,
il let ve a tár sa da lom ban el fog lalt he -
lyé ről. E té má val pe dig ter mé szet sze -
rű leg  együtt  jár,  hogy  egy há zunk
or szá gos iro dá já nak ok ta tá si osz tá -
lya is be kap cso lód jék a szer ve zés be.

– Ho gyan érin ti a köz ne ve lé si tör -
vény az egy há za kat?
Rozs-Nagy Szil via: Az új tör vény

szab ta te rep je len leg még is me ret len
az egy há zak szá má ra: szá mos ki hí vás -
sal kell szem be néz ni ük az er kölcs tan,
il let ve a hit- és er kölcs tan ok ta tá sa te -
rén. Meg nyug ta tó mó don  ren dez ni
kell a hit ok ta tó lel ké szek és pe da gó gu -
sok hely ze tét, ki kell dol goz ni a ta nu -
lók hit ok ta tás ra va ló je lent ke zé sé nek
rend sze rét, össz hang ba kell hoz ni a
hit tan köny ve ket és a tan ter ve ket az új
tör vé nyi elő írá sok kal. 
Mind emel lett ter mé sze te sen je len -

tős elő re lé pés nek szá mít az er kölcs tan,
il let ve – vá laszt ha tó mó don – a hit- és
er kölcs tan be ke rü lé se az óra rend be.
Az Eu ró pai Unió im már min den tag -
ál la má ban az is ko lai ok ta tás ke re te in
be lül je len van az eti ka ta ní tá sa, mely
kü lön bö ző hang sú lyok kal, de ma gá ban
fog lal ja az er kölcs, az em ber is me ret,
a tár sa da lom- és val lás is me ret ok ta tá -
sát. Mi most e te rü le ten se reg haj tó ként
csat la ko zunk az unió töb bi tag já hoz…

– Mi lyen tör té nel mi előz mé nyei
van nak e meg ké sett ség nek hazánkban?
Sz. L.: Rö vid del a rend szer vál to zás

után, 1993-ban fo gad ta el a par la ment
a köz ok ta tá si tör vényt, mely egé szen
az új köz ne ve lé si tör vény élet be lé pé -
sé ig ha tály ban van. Meg al ko tá sát szá -
mos pa rázs han gu la tú vi ta előz te meg,
míg vé gül rész ben ered mény nél kül zá -
rul tak az egyez te té sek, ugyan is nem si -
ke rült meg ta lál ni azt a kö zös célt és
mód szer tant, mely  a  fe lek  szá má ra
köl csö nö sen  el fo gad ha tó  és  tá mo -
gat ha tó lett vol na. Az eti ká ból nem lett
kö te le ző tan tárgy, a hit ok ta tás pe dig
vá laszt ha tó, az az fa kul ta tív tárgy ma -
radt egé szen mos ta ná ig. 
Má ig  be lát ha tat lan  kö vet kez mé -

nyek kel járt e dön tés, mely nek kö vet -
kez té ben a ma gyar tár sa da lom fi a tal
nem ze dé ke i nek je len tős ré sze is ko lai
ta nul má nyai so rán nem ta lál ko zott eti -
ka ok ta tás sal  –  egy ál ta lán:  er köl csi
kér dés fel te vé sek kel. Bár az ak ko ri dön -
tés ho zók ta lán nem lát ták vi lá go san,
az er kölcs tan ok ta tá sa nem csak val lási
kér dés, ha nem a tár sa da lom ar cu la tát
és mi nő sé gét je len tős mér ték ben meg -
ha tá ro zó té nye ző.

– Mi lyen le he tő sé ge ket kí nál az új
jog sza bály?
R. N.  Sz.: A  köz ne ve lé si  tör vény

sza kí tott  az  ed di gi  gya kor lat tal,  és
2013. szep tem ber 1-jé től kö te le ző en
vá laszt ha tó vá tet te a hit- és er kölcs -
tant. Vagy is a di ák nak vagy er re, vagy
he lyet te er kölcs tan órá ra kell jár nia. Az
új tan tár gyak be ve ze té se az el ső és az
ötö dik osz tály tól fel me nő rend szer ben
tör té nik.  A  hit ok ta tás  szer ve zé sét,
tar tal mi meg ha tá ro zá sát, fel ügye le tét
a jog sza bály to vább ra is az egy há zak
fe le lős sé gi kö ré be utal ja.

– Mit je len te nek ezek az újon nan
jött le he tő sé gek az Evan gé li kus Hit tu -
do má nyi Egye tem szá má ra?
Sz. L.: Ter mé szet sze rű leg egye te -

münk kép zé si ar cu la tá ra is ha tás sal van
a köz ne ve lé si tör vény. Több mint húsz
éve az or szág ban egye dül ná lunk zaj -
lik evan gé li kus hit tan ta nár- és hit ok -
ta tó kép zés, még pe dig má ra már mind
nap pa li,  mind  le ve le ző  ta go za ton.
Szá munk ra is idő sze rű te hát a ter ve -
zett kon fe ren cia, hi szen a vál to zá sok
min ket is az ed dig meg tett út, il let ve
a tö rek vé se ink át gon do lá sá ra sar kall -
nak. A vál to zá sok hoz mind nyá junk -
nak al kal maz kod nunk kell. Az egye -
tem egy há zunk kal tel jes össz hang ban
sze ret ne fel ké szül ni, hogy ele get tud -
jon ten ni a nem is oly tá vo li jö vő ben
rá vá ró fel ada tok nak.

– Mit aján la ná nak a leg in kább az
ér dek lő dők fi gyel mé be a Di es Aca de -
mi cus prog ram já ból?
Sz. L.: Kon fe ren ci án kat kü lö nö sen

ér de kes sé te szi, hogy Rét he lyi Mik -
lós nem ze ti erő for rás-mi nisz ter vál -

lal ta, hogy is mer te ti a tör vény mö gött
meg hú zó dó szem lé le tet és irá nyo kat,
il let ve a tár sa da lom egé sze szá má ra
vár ha tó ha tá sa it.
R. N. Sz.: Az evan gé li kus egy ház ok -

ta tá si in téz mény-ve ze tői,  pe da gó gu -
sai, lel ké szei és más szak em be rei a Dies
Aca de mi cu son  emel lett  hall hat nak
ma gyar or szá gi  test vér egy há za ink
meg lá tá sa i ról és tö rek vé se i ről – a sa -
ját fe le ke ze tük re jel lem zők ről és öku -
me ni kus szem lé le tű ek ről egy aránt –,
il let ve  is mer ked het nek  egy há zunk
hang sú lya i val, és az utób bi ak gaz da -
gí tá sá ban részt is ve het nek, össze gyűjt -
ve sa ját szem pont ja i kat. 

– Kik nek szól e tu do má nyos kon -
fe ren cia?
R. N. Sz.: Az or szág min den ré szé -

ből  szá mí tunk  ér dek lő dők re.  Egy -
aránt  vár juk  az  óvo dák,  is ko lák  és
gyü le ke ze tek kép vi se lő it, a lel ké sze ket,
pe da gó gu so kat  és  ter mé sze te sen  a
teo ló gu so kat is, s nem csu pán a sa ját
fe le ke ze tünk ből – hi szen a Di es Aca -
de mi cus dél előt ti prog ram ja i nak egyik
cél ja,  hogy  al kal mat  kí nál ja nak  az
együtt gon dol ko dás ra, egy más hely ze -
té nek meg is me ré sé re és az együtt mű -
kö dés le he tő sé ge i nek a fel tá rá sá ra. 
Ebéd után pe dig kü lön bö ző szek -

ci ók ban, mű hely mun kák ke re té ben
sa ját evan gé li kus ok ta tá si  rend sze -
rün ket vesszük gór cső alá, és le he tő -
sé get kí ná lunk a fel ve tő dött kér dé sek -
kel kap cso lat ban a szak mai egyez te -
tés re. E be szél ge tés so ro zat ve ze tő je
Gáncs Pé ter, egy há zunk ok ta tá sért fe -
le lős püs pö ke lesz.

– Önök mit vár nak a ta nács ko zás -
tól, mi lyen ered mé nyek kel len né nek
elé ge det tek?
Sz.  L.:  Szer ve ző ként  azt  lát juk,

hogy a Di es Aca de mi cus a kez de ti,
bár meg ha tá ro zó lé pé sek egyi két je -
len ti, ame lyek kel egy há zunk és egye -
te münk el in dul a lel ki ne ve lés és a hit-
és  er kölcs tan ok ta tás  evan gé li kus
hang sú lya i nak  ki je lö lé se  fe lé,  még -
pe dig jó ízű, ér tel mes együtt gon dol -
ko dás út ján. Öröm mel ta nu lunk más
fe le ke ze tek től; re mé nye im sze rint fel -
ké szül ten tu dunk majd ne ki kez de ni az
előt tünk ál ló fel ada tok nak. 
R. N. Sz.: A kon fe ren cia cél ja, hogy

az evan gé li kus ne ve lés és ok ta tás min -
den részt ve vő jét se gít se a 2013. szep -
tem ber 1-jé től vá laszt ha tó evan gé li kus
hit ok ta tás zök ke nő men tes meg szer -
ve zé sé ben  és  a  lel ki  ne ve lés nek  az
óvo dai és is ko lai éle tet át szö vő szí nes,
sok ol da lú meg va ló sí tá sá ban.

g E. É.

A di e sa ca de mi cus@gmail.com e-mail
cí men vár ják a je lent ke zé se ket  a kon -
fe ren ci á ra a Di es Aca de mi cus szer ve -
zői 2012. már ci us 19-ig.

Kö zép pont ban a ne ve lés
Tu do má nyos ta nács ko zás lesz hit tu do má nyi egye te mün kön

A far kas ré ti öku me ni kus es ték kö vet ke ző al kal mán, már ci us 12-én, hét -
főn 18.30-kor Sán ta Ibo lya re for má tus lel kész Öreg szünk – de ho gyan?
cím mel tart elő adást és ve zet be szél ge tést az evan gé li kus–re for má tus
temp lom ban (Bu da pest XI., Né met völ gyi út 138.). Sok sze re tet tel vá runk
min den ér dek lő dőt!

h i r d e t é s

misszi ói pá lyá zat
A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
Evan gé li zá ci ós és Misszi ói Bi zott sá -
ga pá lyá za tot ír ki az evan gé li kus gyü -
le ke ze tek és egy ház me gyék misszi ói
mun ká já nak tá mo ga tá sá ra.
Pá lyáz ni  le het misszi ói prog ra -

mok vagy misszi ói ki ad vá nyok meg -
je len te té sé nek  a  tá mo ga tá sá ra.
Előny ben ré sze sül nek azok a pá lyá -
za tok,  me lyek  evan gé li zá ci ós  és
misszi ói tar tal mat hor doz nak. 
Az if jú sá gi mun kát az if jú sá gi iro -

da ál tal ki írt pá lyá zat se gí ti. 
A be nyúj tott pá lyá za to kat a fent

em lí tett bi zott ság de le gált tag jai bí -
rál ják el. A tá mo ga tot tak lis tá ja az
Evan gé li kus Élet ben, az Evan gé li kus
Misszi ói Köz pont hon lap ján és a
Fra ter ne ten is meg je le nik. Az ered -

mény ről kü lön ér te sí tést nem kül -
dünk.
Pá lyá za ti ke ret: 3,2 mil lió fo rint.

A  leg ma ga sabb  meg pá lyáz ha tó
összeg: 90 ezer fo rint.
A pá lyá za tok be ér ke zé si ha tár ide -

je: már ci us 31. Ki fi ze tés, át uta lás: áp -
ri lis vé ge.
Pá lyáz ni csak hi ány ta la nul ki töl tött

hi va ta los  űr la pon  le het,  amely  az
Evan gé li kus Misszi ói Köz pont hon -
lap já ról (http://misszio.lu the ran.hu)
és a Fra ter net ről le tölt he tő. Az űr lap
az  Evan gé li kus  Misszi ói  Köz pont
cí mén  is  igé nyel he tő:  1164  Bu da -
pest, Bat thyá ny Ilo na u. 38. E-mail:
ev mis@lu the ran.hu.
Sza bály ta la nul  ki töl tött  és  ha -

tár időn  túl  ér ke zett  pá lyá za to kat
nem fo ga dunk el. Azok a gyü le ke -

ze tek nem pá lyáz hat nak, ame lyek az
elő ző év(ek)ben nem szá mol tak el
a  pá lyá za ton  nyert  tá mo ga tás ról.
A pá lyá za tot a fen ti cím re kell be -

kül de ni. Alá írt és le bé lyeg zett pá lyá -
za tot szken nel ve is el fo ga dunk.
Ha a pá lyá zó a ka pott összeg ről

nem szá mol el, a kö vet ke ző évek ben
nem  pá lyáz hat,  és  a  tá mo ga tást
vissza kell fi zet nie. 

A pá lyá zat tal el szá mol ni 2012.
de cem ber 20-ig kell. Az el szá mo -
lás tar tal ma: be szá mo ló a meg va -
ló sult prog ram ról/ki ad vány ról és
a (-z össze sí tett) szám lák má so la -
ta. Az el szá mo lás hoz űr la pot nem
kül dünk. Az el szá mo lást az Evan -
gé li kus Misszi ói Köz pont ba (1164
Bu da pest, Bat thyá ny Ilo na u. 38.)
kell el jut tat ni.

mik ro lu di u mok ii.
Sze re tet tel vár juk Ko nok Ta más ki ál lí tá sá nak meg nyi tó já ra, már ci us 13-
án (ked den) 17 órá ra. A ki ál lí tást Ke se rü Ka ta linmű vé szet tör té nész nyit -
ja meg. Bar tók he ge dű du ó i ból Boz zai Ba lázs és Itt zés Ta más ját szik.
A meg nyi tó al kal má val be mu tat juk a Pa u ker Coll ec ti on ki adá sá ban

meg je le nő, Mik ro lu di u mok II. cí mű kö te tet. A ki ál lí tás 2012. áp ri lis
15-ig lá to gat ha tó az Evan gé li kus Or szá gos Mú ze um ban: 1052 Bu da -
pest, De ák tér 4. Tel.: 1/317-4173; e-mail: eom@lu the ran.hu; hon lap:
www.evan ge li kus mu ze um.hu.

h i r d e t é s

meg hí vó Hra bowsz ky györgy-em lék ün nep re
A Vár pa lo tai Evan gé li kus Egy ház köz ség és Vár pa lo ta Vá ros Ön kor mány -
za ta há lás szív vel em lé ke zik Hra bowsz ky György es pe res, lel kész szü le -
té sé nek 250. év for du ló já ra ün ne pi elő adá sok kal, há la adó is ten tisz te let -
tel és em lék táb la-szen te lés sel már ci us 11-én 9-től 12 órá ig. A há la adó ün -
nep re sze re tet tel vár juk az ér dek lő dő ket.

h i r d e t é s

Az evangélikus bor fesz ti vál prog ram ja
Or dass La jos Evan gé li kus Oktatási Köz pont, Rév fü löp – már ci us 23–25.

pén tek
17.00: Ér ke zés, bor le adás.
19.00: Kö szön tők: dr. Ur bán And rás, a fesz ti vál szak mai fő véd nö ke; dr.
Lack ner Pál prog ram ko or di ná tor.
Elő adá sok: 
• Dr. Schandl Lász ló PhD or vos dan dár tá bor nok: A bor élet ta ni ha tá sa.
• Dr. Bra zsil Jó zsef: A sző lő és bor ver ti kum ki lá tá sai.
• Töm böl Lász ló ny. ve zér ez re des: A bor a nem zet kö zi dip lo má ci á ban.
Ol dott együtt lét – po hár ral a kéz ben.

szom bat
8.45: Reg ge li áhí tat.
9.15: Bor ver seny.
14.00: Be mu ta tók. Be mu tat ko zik: 
• Jás di Ist ván – és hí res pin cé je. 
• Ak lan György és fia – le sen ce to ma ji bo rok va don ter mő gyógy nö vé nyek -
kel há za sít va.
• Bruck ner Nán dor és fia – Sop ron – Az ódon vá ros gyö nyö rű ízei és il la tai.
Ered mény hir de tés, ok le ve lek át adá sa.
19.00: Be szél ge tés – po hár ral a kéz ben.

va sár nap
9.00: Is ten tisz te let (dr. Lack ner Pál).
Ki ér té ke lés, jö vő ter ve zés.
Je lent kez ni le het a rev fu lop@lu the ran.hu drót pos ta cí men vagy a 8253 Rév -
fü löp, Fü re di út 1. pos ta cí men. A rész vé te li díj pén tek dél után tól va sár -
nap ebé dig – tel jes el lá tás sal – 12 000 Ft.

h i r d e t é s



b Né met or szág egyik leg na gyobb
tar to má nyi egy há za a veszt fá li ai,
össze sen 2,5 mil lió pro tes táns sal.
Ez ugyan is úgy ne ve zett uni ált
egy ház, amely ben – a po rosz
ural ko dó 1817-es ren de le te óta –
az evan gé li kus és a re for má tus
ha gyo mányt egy aránt gya ko rol -
ják. Az egy ház élén a püs pö ki
jog kör rel ren del ke ző, nyolc év re
vá lasz tott Pra eses (el nök) áll.
Man dá tu má nak le jár tá val most
dr. Alf red Buß, az ed di gi lel ki ve -
ze tő nyu ga lom ba vo nul. A bi ele -
fel di Si on-temp lom ban már ci us
4-én meg tar tott ün ne pi is ten -
tisz te le ten Ann et te Kurschus vet -
te át tő le a sta fé ta bo tot (képünkön
Buß jobbján, középen).

Mint min den őr ség vál tás kor, ez út tal
is egy szer re le het be szél ni fo lya ma -
tos ság ról  és  vál to zás ról.  Az  egyes
gyü le ke ze tek re  épü lő,  jól  mű kö dő
egy há zi gya kor lat az előb bit, a sze mé -
lyek ben  rej lő  al ka ti  kü lönb ség  az
utób bit biz to sít ja. Mind két té nye ző -
nek je len tő sé ge van! 
A gör dü lé keny mű kö dés egye bek

mel lett a né hány éve el fo ga dott és az -
óta ér vé nye sí tett stra té gi á nak is kö -
szön he tő,  amely  do ku men tum  a
Kirche mit Zu kunft (Egy ház – jö vő -
vel) cí met vi se li. A ve ze tők kö zöt ti el -

té rő adott sá gok ez út tal pe dig kül ső -
sé gek ben is meg nyil vá nul nak. En nek
okán volt szük ség egy, a ha gyo má -
nyos li tur gi kus rend be ép pen ség gel
nem il lesz ke dő moz za nat ra az ün ne -
pi is ten tisz te le ten… 
Tör tént pe dig, hogy ami kor a le kö -

szö nő el nök át ad ta utód já nak a püs -
pö ki ke resz tet,  egy elő re el ter ve zett
moz du lat tal rö vi debb re fog ta an nak
lán cát, hogy az új Pra eses nya ká ban is
meg fe le lő en  áll jon.  Azért  volt  er re
szük ség, mert az utód csak nem
fél  mé ter rel  ala cso nyabb  az
előd nél: a két mé te res, sza kál -
las óri ást egy tö ré keny, negy -
ven nyolc éves nő vált ja… 
Er re az al ka ti kü lönb ség re is

utal va  mond ta  Kur schus
asszony: egé szen biz tos, hogy
„nagy lesz ne ki a ci pő”, de ő vál -
lal ni sze ret né ön ma gát. Ar cot
kí ván ad ni a tar to má nyi egy -
ház nak. Sa já tos ka riz mái – az
ige hir de tés és a lel ki gon do zás mel lett
ze nei kép zett sé ge is – se gít he tik majd
eb ben. Foly tat ni kí ván ja ugyan ak kor
előd je tár sa dal mi szol gá la tát, amely el -
ső sor ban a sze gé nyek és a mar gi na li -
zá ló dott  ré te gek  mel letti  ki ál lás ban
és öko ló gi ai ál lás fog la lá sok ban nyil vá -
nult meg. 
A be ik ta tást a né met WDR té vé csa -

tor na egye nes adás ban köz ve tí tet te. Az
is ten tisz te le ten részt vett és az azt kö -
ve tő ün nep sé gen fel szó lalt Észak-Raj -

na–Veszt fá lia mi nisz ter el nö ke, Hanne -
lo re Kraft – ugyan csak asszony. 
A  be ik ta tás  al kal má ból  a  vi lág

pro tes táns  egy há za i nak  kép vi se le -
té ben  mint egy  húsz  kül föl di  ven -
dég  ér ke zett  Bi ele feld be  (kö zöt tük
Bölcs kei Gusz táv sze mé lyé ben ma -
gyar or szá gi re for má tus, e so rok író -
já nak sze mé lyé ben pe dig evan gé li kus
püs pök), akik szá má ra ez a lá to ga tás
ar ra  is  le he tő sé get  kí nált,  hogy  a
ko ráb bi  kap cso la to kat  el mé lyít sék. 

Te kin tet tel ar ra, hogy Bi ele feld hez
tar to zik  a  Bet hel  dia kó ni ai  köz pont 
–  egész  Né met or szág  egyik  leg na -
gyobb  ilyen  in téz mény rend sze re  –,
az együtt mű kö dés ki emel ke dő te rü le -
te ma gyar vo nat ko zás ban vál to zat la -
nul a sze re tet szol gá lat le het. Ann et te
Kurschus el nök asszony kész sé gét fe -
jez te ki ar ra, hogy tá mo gat ja eze ket a
kap cso la to kat, és ha ma ro san ele get tesz
a két ma gyar egy ház meg hí vá sá nak. 

g Fa bi ny Ta más

Őr ség vál tás a veszt fá li ai egy ház élén

Böjt 3. vasárnapja (Oculi). Liturgikus szín: lila. Lekció: Lk 11,14–28; 1Kir
19,1–8. Alapige: Jel 5,1–9. Énekek: 188., 416.

Budavár, I., Bécsi kapu térde. 9. (úrv.) dr. László Virgil; de. 10. (német) Johannes
Erl bruch; de. 11. (úrv.) Bence Imre; du. 6. (szuplikáció) Bajnóczi Márió; Fébé,
II., Hűvösvölgyi út 193. de. 9. Veperdi Zoltán; Sarepta, II., Modori u. 6. de.
3/4 11. Szto janovics András; Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9.de. fél 10. (úrv.)
Fo dor Viktor; Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező u. 12.de. 10. Do náth László;
Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10. (presbiterválasztó köz gyű lés) Bálintné
Var sányi Vilma; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38.de. 10. Solymár Pé ter Tamás;
Ká posz tás megyer, IV. Tóth Aladár út 2–4.de. 9. Solymár Péter Ta más; Deák
tér , V., Deák tér 4.de. 9. (úrv.) Gerőfiné dr. Brebovszky Éva; de. 11. (úrv., kantátás
isten tisztelet, szuplikáció) Arató Lóránt; du. 6. (asztali be szél ge tések) Smidéliusz
Gábor; Fasor, VII., Városligeti fasor 17. de. fél 10. (an gol, úrv.) Scott Ryll; de.
11. (úrv.) Pelikán András; Józsefváros, VIII., Üllői út 24.de. 11. Szabó Ber talan;
VIII., Rákóczi út 57/ade. 10. (szlovák, kétnyelvű csa ládi) Gu lá csi né Fabulya Hilda;
VIII., Karácsony S. u. 31–33. de. 9. (úrv.) Szabó Ber talan; Ferenc város, IX.,
Haller u. 19–21., I. emelet de. 11. (úrv.) Koczor Ta más; Gát u. 2. (katolikus
templom) du. 6. (ves pera) Bolba Márta, liturgus: Mun tag Lőrinc; Kő bá nya, X.,
Kápolna u. 14.de. 10. Benkóczy Péter; Kelen föld, XI., Bocskai út 10.de. 8. (úrv.,
szup li ká ció) Koch Szilvia; de. fél 11. (úrv., szup li  káció) Koch Szil via; du. 6. (vespera)
Kovács Viktor; XI., Németvölgyi út 138.de. 9. Kovács Vik tor; Egyetemi és fő -
is ko lai gyülekezet, XI. Magyar tu dó sok krt. 3.du. 6. (úrv., Tamás-mise); Buda -
gyön gye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.) Bence Im re; Budahegyvidék,
XII., Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv.) Bencé né Szabó Márta; Angyal föld, XIII.,
Kassák Lajos u. 22. de. 10. Grendorf Péter; Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de. 11.
(úrv.) Tamásy Tamás; XIV. Gyarmat u. 14. de. fél 10. (úrv.) Tamásy Ta más;
Pestújhely, XV., Templom térde. 10. (úrv.) Sza bó B. András; Rákos pa lota, XV.,
Juhos u. 28. (kistemplom) de. 10. dr. Ko rá nyi András; Rákos szent mihály, XVI.,
Hősök tere 10–11. de. 10. Börönte Már ta; Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de.
fél 11. Vető István; Mátyásföld, XVI., Pro dám u. 24.de. 9. Ve tő István; Rákos -
hegy, XVII., Tessedik tér de. 9. (szupli káció) Fitos Mónika; Rákos  ke resztúr,
XVII., Pesti út 111.de. 10. (szuplikáció) Fitos Mónika; Rákos csaba, XVII., Péceli
út 146. de. 9. (szuplikáció) Fitos László; Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de.
11. (szuplikáció) Fitos László; Pest szent lőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10.
(úrv.)  Deák  László;  Pest szent imre, XVIII., Rákóczi út 83. (református
templom)de. 8. Deák László; Kispest, XIX., Temp lom tér 1.de. 10. Széll Bulcsú;
XIX., Hungária út 37. de. 8. Széll Bulcsú; Pest erzsébet, 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.  Soly már  Gábor;  Buda örs,
Szabadság út 75.de. 10. Endreffy Géza; Pilis vörösvár (re for má tus temp lom)
du. 2.; Budakeszi, Fő út 155. (gyülekezeti te rem)de. fél 10. (családi) dr. Lacknerné
Puskás Sára
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Összeállította: Boda Zsuzsa

Oros Lász ló 2011-ben meg je lent val -
lás tör té ne ti té má jú ki ad vá nya a ma
Szlo vá ki á hoz  tar to zó  má tyus föl di
köz sé gek hely tör té ne ti mo nog rá fi á -
i nak so rát gaz da gít ja. A szer ző had -
mér nök, könyv- és mű gyűj tő, el ső -
sor ban a cseh szlo vá ki ai ma gyar írók
kéz ira ta it és mű ve i nek el ső ki adá sa it
gyűj ti. Kol lek ci ó ja több mint öt ezer
kéz ira tot, köny vet, fo lyó ira tot, de di -
kált fény ké pet tar tal maz. 
A kö tet, amely a szer ző több mint

egy éves in ten zív ku ta tó mun ká já nak
ered mé nye, a Fel ső sze li Ágos tai Hit -
val lá sú  Evan gé li kus  Egy ház  tör té -
ne tét dol goz za fel. A szép kül le mű,
kel le mes  hang vé te lű  ki ad vány  az
egy ház köz sé get rész le te sen be mu tat -
ja a kez de tek től, vagy is a 16. szá zad
ele jé től egé szen nap ja in kig. 
A fe le ke ze ti kö zös ség tör té ne tét

a köz ség his tó ri á já nak és a ko ra beli
or szá gos ese mé nyek nek a kon tex tu -
sá ban is mer he ti meg az ol va só. Az
ed dig  e  tárgy ban  nyom ta tás ban
meg je lent  tör té ne ti  ada to kat,  té -
nye ket – ame lyek el ső sor ban a hely -
tör té nész Dan aj ka La jos mun ká i ból
és a ré gió tör té ne tét fel dol go zó ta -
nul mány kö te tek ből is mer tek – sok -
ré tű en bő ví tik ki a fel ső sze li evan -
gé li kus egy ház köz ség  le vél tá rá ban
ta lál ha tó jegy ző köny vek, anya köny -
vek és ira tok ada tai. 
Az utób bi ak hírt ad nak azok ról az

idők ről, ami kor a he lyi evan gé li kus
egy ház köz ség meg ala kult. Az 1721-
ben írt jegy ző könyv a he lyi la ko sok
ta nú val lo má sa it  tar tal maz va  fényt
de rít a ko ráb bi ese mé nyek re is, ame -
lyek  ar ra  en ged nek  kö vet kez tet ni,
hogy a köz ség ben már 1524-ben is él -
tek evan gé li ku sok. Meg is mer het jük
a 16–18. szá zad ban a ré gi ó ban mű kö -
dő pré di ká to ro kat, evan gé li kus püs -
pö kö ket,  in for má ci ó kat  ka punk  a
he lyi temp lom hasz ná la tá val kap cso -
lat ban. A pub li kált sta tisz ti kai ada tok
szá mot ad nak a hí vek lé lek szá má nak
ala ku lá sá ról. 

A fel ső sze li evan gé li kus gyü le ke zet
új ra szer ve ző dé sét  II. Jó zsef tü rel mi
ren de le te tet te le he tő vé. Az ezt kö ve -
tő  idő szak ból  meg is mer ked he tünk
az itt mű kö dő lel ké szek (Visz ki densz -
ky Já nos, Far kas Pál, Mol nár Gá bor,
Hor váth Jó zsef) rész le tes élet raj zá val,

nyo mon kö vet het jük, hogy Les kó Mi -
hály lel kész  mű kö dé se  (1833–1879)
alatt, a 19. szá zad kö ze pe tá ján mi ként
épült a má so dik temp lom, majd az új
pap lak, is ko la és ta ní tó lak. A mos ta -
ni evan gé li kus temp lom alap kö vét is
eb ben az idő ben tet ték le (1856. má jus
13.),  az  el ké szült  temp lo mot  1861.
szep tem ber 29-én szen tel ték fel. 
Az 1880-as évek ben Szi lárd Já nos

volt a gyü le ke zet lel ké sze, őt kö vet -
te id. Endre ffy Já nos.Az ő ne vé hez fű -
ző dik a hely be li evan gé li kus csa lá dok
kul tu rá lis fel emel ke dé se (új ság cik ke -
ket írt, szín mű ve ket al ko tott, majd ta -
ní tott be) és a fe le ke ze ti is ko la bő ví -
té se a 19–20. szá zad for du ló ján. 1911-
ben be kö vet ke zett ha lá la után az el -
ső vi lág há bo rú vé gé ig bá ró Pod ma -
nicz ky Pál mű kö dött itt lel kész ként.
Si ke re sen te vé keny ke dő bib lia kört ve -
ze tett,  és  szer te ága zó  mun kás sá ga
mel lett ő volt a Ma gyar Evan gé li u mi
Ke resz tyén Misszió Szö vet ség ha von -

ta meg je le nő, Haj nal cí mű lap já nak
a szer kesz tő je. 
A két vi lág há bo rú kö zöt ti húsz év

alatt az evan gé li kus gyü le ke zet lel ké -
sze ifj. Endre ffy Já nos volt, aki az el ső
Cseh szlo vák Köz tár sa ság ide je alat ti
vál to zá sok hoz al kal maz kod va si ke re -
sen ve zet te a he lyi egy ház köz sé get. Az
1922-től új ra in dí tott Evan gé li kus Lap
fő szer kesz tő je lett, s 1935-ben meg vá -
lasz tot ták  a  Szlo vensz kói  Ma gyar
Evan gé li kus Szö vet ség tit ká rá vá, majd
egy há zi el nö ké vé. 
1938–39  for du ló ján  fia, Endre ffy

Zol tán töl töt te be a he lyi evan gé li kus
lel kész sze re pét. A má so dik vi lág há -
bo rú évei alatt, az egy ház ke rü le tek
újabb át szer ve zé sét kö ve tő en, Má tis
Ist ván lel kész ve zet te a he lyi hí ve ket.
A há bo rús évek alatt le le mé nyes sé -
gé vel so kat tett a la kos ság gyöt rel me -
i nek eny hí té se ér de ké ben. 
A la ko sok egy ré szé nek Cseh or -

szág ba  va ló  de por tá lá sa  (1946)  és
az 1947-ben zaj lott ma gyar–szlo vák
la kos ság cse re nagy mér ték ben érin -
tet te a he lyi ma gyar evan gé li kus kö -
zös sé get. Nyel vi te kin tet ben meg osz -
lot tak a hí vek, a gyü le ke zet te vé keny -
sé ge el sor vadt. 
Oros Lász ló mun ká ja a he lyi evan -

gé li kus egy ház köz sé get egé szen nap -
ja in kig mu tat ja be, és a  tör té nel mi
ese mé nyek kö vet kez té ben ki ala kult
hely zet tel va ló meg bé ké lés re szó lít fel.
A ki ad vány nak kü lön fe je ze te fog -

lal ko zik a he lyi evan gé li kus is ko la tör -
té ne té vel, a ta ní tók, a kán to rok be -
mu ta tá sá val a 18. szá zad vé gé től egé -
szen 1945-ig. 
A  szer ző  ku ta tó mun ká ja  so rán

ér té kes ko ra be li fény ké pe ket gyűj tött
össze, ame lyek a köny vét szí nes sé és
ér de kes sé te szik. 

g Dan ter Iza bel la

Oros Lász ló: A Fel ső sze li Ágos tai
Hit val lá sú Evan gé li kus Egy ház tör té -
ne te. Fel ső sze li, 2011.

Gyü le ke zet- és is ko la tör té net 
a Má tyus föld ről 

b Bú csú-is ten tisz te le ten kö szönt
el már ci us ne gye di kén, va sár nap
a szar vas-új temp lo mi evan gé li -
kus gyü le ke zet től La czi Ro land.
A fi a tal lel kész úgy érez te, nem
állt mö gé a gyü le ke zet, ezért
dön tött a tá vo zás mel lett. 

La czi  Ro lan dot  –  aki  Kis kő rös ről
jött Szar vas ra – 2010. szep tem ber 18-
án ik tat ták be hi va ta lá ba. Ne héz te -
rep re ér ke zett, a gyü le ke zet élé ről az
egy há zi bí ró ság ha tá ro za ta alap ján
ugyan is ek kor tá vo zott De me Zol tán
és De me Zol tán né.
Az új lel kész hi va tal ba lé pé se kor

úgy nyi lat ko zott, hogy ki hí vás nak te -
kin ti a szét for gá cso ló dott gyü le ke zet
új já épí té sét.  Más fél  év  el tel té vel

azon ban még is úgy dön tött, tá vo zik
a szar va si egy ház köz ség élé ről.
– Úgy érez tem, nem egy cél fe lé

tar tunk,  nem  ugyan azon  az  úton
ha la dunk.  A  gyü le ke zet  nem  állt
mö gém, ezért dön töt tem a tá vo zás
mel lett – mond ta a Be ol.hu-nak La -
czi Ro land. Hi va ta lo san már ci us 15-
ig ma rad hi va ta lá ban, utá na csa lád -
já val együtt Pest me gyé be köl tö zik,
két szom szé dos kis te le pü lés, Cső vár
és Penc evan gé li kus hí ve i nek pász tor -
lá sát vég zi majd.
A szar vas-új temp lo mi evan gé li kus

gyü le ke zet ben a he lyet te sí tő lel ké szi
szol gá la tot már ci us 16-tól No bik Er -
zsé bet nyu gal ma zott lel kész vég zi. Őt
jól  is me rik  a  szar va si ak, mint hogy
nyug dí ja zá sa előtt a szar vas-ótemp -
lo mi gyü le ke zet lel ké sze volt.

d For rás: Be ol.hu / l.j.

nem állt mö gé 
a gyü le ke zet, 

ezért tá vo zik a lel kész

Az  Auszt ri ai  Ma gyar  Szer ve ze tek
Ke rek asz ta lá hoz (AMSZK) hu szon -
há rom egye sü let csat la ko zott, kö zöt -
tük az Auszt ri ai Ma gyar Evan gé li kus
Gyü le ke zet,  a  Kö zép-bur gen lan di
Ma gyar Kul túr egye sü let, a Bur gen -
lan di Ma gyar Kul túr egye sü let, a Bé -
csi Ró mai Ka to li kus Ma gyar Egy ház -
köz ség, az Eu ro pa-Club és a Dé li báb
kul tu rá lis egye sü let.
A ja nu ár 20-án meg ala kult ke rek -

asz tal a kép vi se let hez va ló kol lek tív jo -
go kat  ér vé nye sí ti;  cél ja  az  iden ti tás
meg őr zé sé nek elő se gí té se, a ma gyar
nyelv ápo lá sa. Mind ezek ér de ké ben az
ok ta tás, a hír köz lés és a kul tú ra te rü -

le tén  igyek szik  te vé keny ked ni.  Fel -
ada tai  kö zé  tar to zik  a  prog ra mok,
ren dez vé nyek szer ve zé se, egyez te té se
és a kö zös ér dek kép vi se let is. 
Az  AMSZK  jo gi  sze mé lyi ség gel

nem  ren del ke ző  köz éle ti  fó rum,
amely hez  csat la koz hat nak  mind -
azok, akik egyet ér te nek cél ja i val – áll
a ke rek asz tal együtt mű kö dé si meg -
ál la po dá sá ban.
Auszt ri á ban  je len leg  öt ven négy

be jegy zett ma gyar egye sü let mű kö -
dik, kö zöt tük a leg na gyobb az Auszt -
ri ai Ma gyar Egye sü le tek és Szer ve ze -
tek Köz pon ti Szö vet sé ge.

d For rás: Evan gé li kus.hu
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A  Ter mé szet vé del mi  Vi lág alap
(WWF) ha to dik al ka lom mal ren de -
zi meg nagy sza bá sú kör nye zet vé del -
mi ese mény so ro za tát, a Föld órá ját,
amely idén már ci us 31-én 20 óra 30
perc kor ve szi kez de tét. 
2007-ben  egyet len  vá ros,  Syd ney

rész vé te lé vel in dult e moz ga lom, má -
ra pe dig glo bá lis sá vált, hi szen 2011-ben
5251 vá ros vett részt a Föld órá ja ese -
mé nye in. A Föld va la mennyi kon ti nen -
sén 135 or szág ban 1,8 mil li árd em ber
ré sze se a meg moz du lás nak, amely azt
pél dáz za,  hogy  az  össze fo gás  ere je
ké pes meg moz gat ni az egész vi lá got.
A vi lág leg na gyobb ön kén tes ak ci -

ó já nak cél ja, hogy fel hív ja a fi gyel met
az ener gia tu da tos élet mód fon tos sá -
gá ra. Bár a leg na gyobb mé dia fi gye lem
min den  év ben  ar ra  a  konk rét  egy
órá ra irá nyul, ami kor vi lág szer te nagy
csin nad rat tá val sö tét be bo rul jó né -
hány  ha tal mas  és  hí res  –  más kor
fény ár ban úszó – épü let, a moz ga lom
lé nye ge még sem ez. Ez az akció  fel -
hívhat ja a fi gyel met ar ra, hogy legalább
eb ben az egy órá ban áll junk meg, és
ki csit job ban fi gyel jünk a kör nye ze -
tünk re. Ám az iga zán kör nye zet tu da -
tos dön té sek az év töb bi nap ján va -
ló sul nak meg, s ezek ered mé nye ként
va ló ban  csök ken het  az  ener gia fel -
hasz ná lás vi lág szer te. 

Ép pen  ezért  eb ben  az  év ben  a
WWF ar ra buz dít min den kit, hogy
tar tó san  vál toz tas son  élet mód ján,
hogy  tu da to sab ban  já rul jon  hoz zá
kör nye ze tünk,  Föl dünk  meg óvá sá -
hoz. Ezért az  idei mot tó ez: „Ha te
meg te szed, má sok is meg fog ják ten ni!” 
En nek  szel le mé ben  azt  ké rik  a

szer ve zők min den ki től, hogy vál lal -
jon va la mit a kör nye zet vé de le mért.
An dy Rid ley, a  Föld  órá ja  akció
egyik kitalálója pél dá ul azt vál lal ta,
hogy ha tíz ezer ilyen vál la lás ér ke -
zik a Föld órá já nak kez de té ig, ak kor
cá pák kal  együtt  fog  úsz kál ni  egy
me den cé ben. Az egy elő re nem vi -
lá gos, hogy ez zel ho gyan éri el az
ener gia fel hasz ná lás  csök ken té sét,
de min den bi zonnyal ren ge teg té vé -
ál lo más  fog ja  köz ve tí te ni  ezt  az
úsz ká lást.
En nél  azon ban  hasz no sabb,  ha

pél dá ul igyek szünk sze lek tí ven gyűj -
te ni a hul la dé kot, ha le kap csol juk a
vil lanyt ott, ahol ép pen sen ki sem tar -
tóz ko dik, vagy ha nem fo lyat juk a vi -
zet  fog mo sás  köz ben.  Mert  igen,
ilyen kis dol go kon is ren ge teg mú lik
–  ren ge teg  ener gia  meg ta ka rí tá sa! 
Nem rég kam pány in dult a ház tar -

tá sok ban ke let ke ző élel mi szer-hul la -
dé kok mennyi sé gé nek  csök ken té se
ér de ké ben. Az Eu ró pai Bi zott ság fel -

mé ré se  sze rint  ugyan is  az  Eu ró pai
Unió ház tar tá sa i ban a meg vá sá rolt
élel mi sze rek  ne gye de  a  sze me tes -
ben vég zi. Ez azt je len ti, hogy éven -
te fe jen ként át la go san mint egy 180 ki -
lo gramm  élel mi szert  do bunk  ki  a
ku ká ba! Egy kis oda fi gye lés sel mi, ma -
gya rok mint egy negy ven ezer fo rin tot
tud nánk meg spó rol ni éven te. Mind -
ezek mel lett je len tős kör nye zet ter he -
lés sel jár ezen élel mi sze rek elő ál lí tá -
sa, szál lí tá sa, tá ro lá sa is. A ki do bott
élel mi sze rek  le bom lá sa  pe dig  me -
tán gáz-kép ző dés sel  jár,  amely nek
szin tén  je len tős  kör nye zet ká ro sí tó
ha tá sa van.
Ren ge teg le he tő ség van te hát olyan

vál la lá sok meg té te lé re, ame lyek va -
ló ban hoz zá já rul nak az ener gia fel -
hasz ná lás csök ken té sé hez. 
Ak kor  te hát:  Te mit vál lalsz a

Föl dért?
g S. A.

Te mit vál lalsz a Föl dért?
Üz enet Az Ar Ar átról

Rovatgazda: Sánta Anikó

Hoz zá va lók: 2 kis po hár na túr jog hurt,
2 kis po hár liszt, 1 kis po hár olaj, 2 to -
jás, 15 dkg cu kor, 1 cso mag va ní li ás cu -
kor, 1 cso mag sü tő por, 2 nagy kör te.
El ké szí té se:  a kör te ki vé te lé vel a

hoz zá va ló kat össze ke ver jük, a tész -
tát egy 26 cm át mé rő jű tor ta for má -
ba  önt jük.  A  kör ték ből  ki vág juk  a
mag há zat,  majd  a  gyü möl csö ket
nyolc fe lé vág juk és a tész tá ba nyom -

kod juk. Íz lés sze rint meg szór hat juk
még egy kis cu kor ral. Elő me le gí tett
sü tő ben kész re süt jük.

szeretet vendégségre
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Pon to sí tás. Az Evan gé li kus Élet 2012. feb ru ár 26-i szá má ban In téz mény -
ve ze tői pá lyá za tok, il let ve Óvo da ve ze tői pá lyá za tok cím mel meg je lent
hir de té sek „Jut ta tá sok, il let mény, pót lék, egyéb” pont já ban a be nyúj tás
ha tár ide jé re vo nat ko zó mon dat he lye sen a kö vet ke ző: „A pá lyá zat be -
nyúj tá sá nak ha tár ide je: a pá lyá zat meg je le né se az Ok ta tá si és Kul tu rá -
lis Köz löny ben, et től szá mí tott 30 nap.” 

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Ok ta tá si és Is ko lai Osz tá lya

Újdonság:növényiszterinekkel
akoleszterinszintcsökkentéséért
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test vé rem! ma radj itt hon!
Sor sunk ide ho zott ben nün ket a Kár pát-me den cé be. Alig volt olyan kor sza -
ka a tör té nel münk nek, ami kor ne kel lett vol na fegy ve rek, di va tos, alat to mo -
san ár tó szel le mi áram la tok, kü lön bö ző ra fi nált gaz da sá gi ma ni pu lá ci ók el -
len vé de kez nünk ki vont kard dal, tol lal, ke mény szó val, ön fel ál do zás sal. In -
ter ven ci ók és bel ső har cok pusz tí tot ták a ma gya ro kat, de min dent túl él tünk,
ki egye ne sed tünk, fel áll tunk, és itt ma rad tunk. 
Ma a leg ve szé lye sebb ma ni pu lá ció ál do za ta Ma gyar or szág. Eu ró pá nak a

ma gyar ér tel mi ség kell. Kell a ma gyar ész, a tu dás, ami kor már ké szen van,
már tel je sí tő ké pes. Or vo sok, tu dó sok, mér nö kök szá zá val hagy nak itt ben -
nün ket. Mert „ott tíz sze res a fi ze tés, anya gi biz ton ság” vár ja mind azo kat, akik
el fe led kez nek ma gyar sá guk ról. 
Test vé rem! Ne tedd üres szó lam má Szó za tun kat: „Itt él ned, hal nod kell.”
Ma radj itt hon! Itt ke resz tel tek, itt kon fir mál tak, itt áll tál pá rod dal az ol -

tár elé. Ke vés pén zért gyó gyí tod a ma gyar em be re ket, meg alá zó an ol csón
ter ve zel erő mű vet, vagy ta ní tasz az egye te men. De az alig ki fe jez he tő bel -
ső bé ke, a sze rény hit hű ség, az itt hon élők meg be csü lé se át se gít a ne héz na -
po kon, és biz tos, hogy egy szer mind „jó kedv vel” és „bő ség gel” élünk. Ak -
kor fo god érez ni, hogy mek ko ra ér ték a va la mi ko ri jó dön tés. Az men jen el,
aki szé gyel li a ha zá ját, és ezt még ki is mond ja!
Tu dom, hogy ott is tudsz temp lom ba men ni, és meg pró bál hatsz ott is ma -

gyar nak ma rad ni. Még azt is mond ha tod, hogy Lu ther, Me lancht hon ha zá -
já ba mégy. Ám es tén ként azok a pil la na tok, ame lye ket egye dül, csak ön ma -
gad dal töl tesz, oda fent ről nem lesz nek ál dot tak. 
Gye re ke id kez dik „tör ni” a ma gyart, uno ká id már meg se szó lal nak anya -

nyel ve den. Egy ide ig még hal lod, hogy „gye re ha za”, az tán las san el fogy nak,
akik ezt mond ják, és nem lesz ki hez jön nöd, ha időd már len ne is rá; éven -
te egy szer vi rá got hoz hatsz azok ra, akik hív tak, de már elő re men tek… 
Az tán el jön az idő, ami kor már nem a fen ti hí vás szó lít meg, leg fel jebb azt

hal lod – ha meg hal lod –, hogy „Gye re el hoz zánk!” 
Dr. Sch rott Gé za (Kő szeg)

egy ma gyar szó…
Tisz telt Szer kesz tő ség!
Ha az ér dek lő dő ol va só a „leg szö ge dibb szö ge di”, Bá lint Sán dor (1904–1980)
nép rajz ku ta tó  és  mű vé szet tör té nész  mű ve it  ku tat ja  a  dél-al föl di  vá ros
könyv tá rá ban, rá buk kan hat az Öt ven négy le vél, negy ven öt vá lasz: 1958–1979
– Bá lint Sán dor vá la szai Lang Er nő le ve le i re cí mű mun ká ra is. A könyv az
evan gé li kus gyü le ke zet ben az öku me ni kus női vi lág ima nap ra ké szül ve ke -
rült szó ba a leg utób bi kedd dél előt ti bib lia órán.
Egy csa lá di fo tó járt kör be, me lyen az em lí tett né hai Lang Er nő is sze re -

pelt. Ő ka to li kus volt ugyan, de sor sa igen szí nes és ér de kes, iga zi 20. szá -
za di ma gyar sors… Ne ve an nak kap csán me rült fel, hogy uno kái Ma laj zi á -
ban, Bru ne i ben él nek. Tör té ne tük ré vén még kö ze lebb ke rül he tett hoz zánk
az idei ima nap dél ke let-ázsi ai „cél or szá ga”.
Meg tud hat tuk, hogy Lang Er nő a vaj da sá gi Nagy becs ke re ken szü le tett,

ma gyar anya nyel vű édes ap ja fes tő, va la mint or go na mű vész volt, édes any -
já nak né met volt az anya nyel ve. Lang Er nő Sze ged re járt kö zép is ko lá ba, majd
Bu da pes ten kezd te meg egye te mi ta nul má nya it. Ám mi kor ki de rült, hogy
ő ha tá ron tú li ma gyar, né há nyan ne hez mé nyez ték, hogy a ta nu lás ré vén „az
anya or szág ba me ne kí tet ték” a szü lei a szerb be hí vó elől, így Auszt ri á ba ke -
rült. Itt meg nő sült, majd oszt rák fe le sé gé vel Auszt rá li á ba utaz tak to vább. Egy
fi uk és egy lá nyuk szü le tett, a lány fér je – egy kan ni bál uno ká ja – a bru nei
szul tán ma gán egye te mé nek do cen se lett. 
Mint em lí tet tem, a csa lád ke resz tény, ám hi tü ket az isz lám or szág ban, Bru -

ne i ben „nem ta ná csos” nyíl tan fel vál lal ni uk, ezért a ka rá csonyt ál ta lá ban Auszt -
rá li á ban ün nep lik meg.
Az uno kák már nem be szél nek ma gya rul, egy ma gyar szót azon ban mind -

egyi kük jól is mer: auszt rá li ai há zi ked ven cük, a ku tya Ti sza név re hall ga tott…
Gaz dag Zsu zsan na he lyet tes lel kész (Sze ged)

Tá jé koz tatásul közöljük, hogy az ün ne pi (már ci us 15-i) kéz be sí té si rend
mi att új sá gunk nyom dai le adá si ha tár ide je előbb re ke rült. La punk 12-
én, hét fő es te ke rül a nyom dá ba, ez ál tal már ked den meg kez dő dik a pos -
tá zás, így elő fi ze tő ink – re mény ség sze rint – a meg szo kott nál ha ma rabb
ve he tik kézbe az Evan gé li kus Éle tet. (Ér te lem sze rű en a kéz ira tok/hir de -
té sek le adá sa is egy nap pal ko ráb ban ese dé kes.)

A ve ze tő ha lál oko kat Ma gyar or szá gon a szív- és ér -
rend sze ri meg be te ge dé sek kép vi se lik. Egy ér tel mű en
bi zo nyí tott tény, hogy a ma gas ko lesz te rin szint a szív-
és ér rend sze ri meg be te ge dé sek ri zi kó fak to ra, amely
a meg vál toz tat ha tó koc ká za ti té nye zők kö zül a leg in -
kább be fo lyá sol ha tó. 
Kli ni ka i  ku ta tá sok bi zo nyít ják, hogy a nö vé nyi szte -

ri nek csök ken tik a vér ko lesz te rin szint jét. A ked ve ző
ha tás el érés hez na pi 1500-2400 mg nö vé nyi szte rin be -
vi te le szük sé ges. Kli ni kai vizs gá la tok azt is ki mu tat ták,
hogy a nö vé nyi szte ri nek kel tör té nő ét ren di ki egé szí -
tés a li pid csök ken tő te rá pia mel lett to váb bi ked ve ző ha -
tá so kat je lent. 
Az új Bé res Ac ti val Szte rin film tab let ta komp lex

mul ti vi ta min ás vá nyi anya gok kal, nyom ele mek kel és
nö vé nyi szte ri nek kel. Al kal ma zá sát ki fe je zet ten azok -
nak ajánl juk, akik a ko lesz te rin szint jük csök ken té se
mel lett a vi ta min pót lást is meg kí ván ják ol da ni, hisz

a nö vé nyi szte ri nek mel lett a ké szít mény to váb bi ha -
tó anya gai hoz zá já rul nak a szer ve zet vi ta min-, ás vá nyi
anyag- és nyom elem-szük ség le té nek biz to sí tá sá hoz. Az
aján lott na pi adag 2-3 film tab let ta. 
A Bé res Ko lesz te rin Kont roll film tab let ta nö vé nyi

szte ri ne ket tar tal ma zó ét rend-ki egé szí tő ké szít mény. Al -
kal ma zá sát ki fe je zet ten azok nak ajánl juk, akik a nor mál
ér té ket (5,2 mmol/l) meg ha la dó össz ko lesz te rin szint jü -
ket ter mé sze tes mó don sze ret nék csök ken te ni. A Bé res
Ko lesz te rin Kont roll film tab let ta csak nö vé nyi szte ri -
ne ket tar tal maz, így a fo gyasz tó az aján lott na pi adag -
gal (3 film tab let ta) ked ve ző áron el ér he ti a kí vánt 1500
mg nö vényisz te rin-be vi telt. A film tab let ta al kal ma zá sa
azok nak nyújt se gít sé get, akik a spe ci fi kus di é tá juk ki egé -
szí té sé vel – de még a gyógy sze res ke ze lés szük sé ges sé -
ge előtt – sze ret nék ko lesz te rin szint jü ket a meg fe le lő szint -
re  csök ken te ni.  A  ké szít mé nyek  gyógy szer tá rak ban
meg ta lál ha tók 60 db-os ki sze re lés ben.

Az Ac ti val Szte rin film tab let ta és a Ko lesz te rin Kont roll film tab let ta ét rend-ki egé szí tő ké szít mé nyek.



Sze re tet tel  hí vunk  min den kit
már ci us  18-ára,  va sár nap ra  a
csil lag hegy–bé kás me gye ri gyü -
le ke zet be (Bu da pest III., Me ző u.
12.) az össze gyü le ke zés nap já ra.
A 10 óra kor kez dő dő is ten tisz te -
le ten  Do náth Lász ló pré di kál,
majd a kö zös ebéd után 14 óra -
kor Sándy Gyu la em lé ke ze te cím -
mel Zász ka licz ky Zsu zsan na tart
elő adást a temp lom épí tő lel kész -
ről, és Ko nok Ta más em lé ke zik
meg a nagy apá ról.
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VASÁRNAP

8.05 / MR6 – A ré gió rá di ó ja
Zsi na to ló
(va sár na pi öku me ni kus műsor)
10.00 / Du na Tv
Vi lág-Né zet
Ke reszt és toll
10.15 / m1
Evan gé li kus ma ga zin
(is mét lés: m2 / 13.20)
10.45 / m1
Me to dis ta if jú sá gi mű sor
14.00 / Bar tók rá dió
Kri ti kus fül lel
Welt, gu te Nacht 
– Jo hann Ch ri stoph Bach
mo tet tái és dia ló gu sai
21.05 / Bar tók rá dió
Az em be ri hang di csé re te
Ben ne: 
Palest ri na: Sta bat Ma ter
22.10 / Du na Tv
A ti ze des meg a töb bi ek
(ma gyar já ték film, 1965) (101’)

HÉTFŐ

12.05 / Bar tók rá dió
Hang ver seny-kü lön le ges sé gek
Spohr: Az utol só íté let 
(ora tó ri um)
13.30 / Kos suth rá dió
Erős vár a mi Is te nünk!
Az evan gé li kus egy ház
félórá ja
14.25 / m1
A Szö vet ség
Bib lia-ve tél ke dő
16.35 / Du na World
Na tu ra 
– Bu da pest ter mé sze ti ér té kei
Kő ér ber ki szi kes rét
21.30 / Du na Tv
Ez a te éle ted
(né met já ték film, 2007) (90’)
22.50 / Du na World
„Se hol ide gen ként, min de nütt
hon ta la nul” 
– Med nyánsz ky Lász ló
(ma gyar do ku men tum film)

KEDD

9.05 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Ben ne: 
Ros si ni: Sta bat Ma ter
12.55 / m2
Me sé lő cég táb lák
A Tát ra hí res szál lo dái
13.30 / Pax Tv
„Tégy eggyé, Urunk!”
(do ku men tum film)
14.35 / Kos suth rá dió
Tér-idő
„In kább szu rony a szí vek ben,
mint bi lincs a ke ze ken!”
23.20 / Du na Tv
A ma gyar dzsessz ün ne pe
2011
Koz ma Or si Qu ar tet
23.40 / m1
Ba ran go lá sok öt kon ti nen sen
1.00 / Vi a sat His to ry
A gó ti ka óri á sai
El ér ni az eget

SZERDA

13.30 / Kos suth rá dió
„Te ben ned bíz tunk 
ele i től fog va…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze ne szer ző je: Liszt Fe renc
A kö zép kor és a re ne szánsz
nyo má ban
16.10 / Du na Tv
Ma gyar tör té nel mi arc kép -
csar nok
III. And rás (1290–1301)
21.30 / Du na World
Art hur Mil ler: 
Köz já ték Vichy ben
(ma gyar té vé film, 1981) (79’)
21.30 / Du na Tv
A nők há ló já ban
(ame ri kai já ték film, 2007)
(94’)
23.15 / Du na Tv
Össze fog la ló a Kos suth- és
Szé che nyi-dí jak át adá sá ról

CSÜTÖRTÖK

10.10 / Du na Tv
Si rat nunk mit nem kell 
– Az ek hós sze kér től 
a Nem ze ti Szín há zig
(ma gyar do ku men tum film)
13.35 / m1
Szal ma bá buk lá za dá sa
(ma gyar if jú sá gi film, 2001)
(83’)
15.05 / m2
1000-szer Jú lia
Fe le sé gek fe le sé ge
20.05 / Kos suth rá dió
Már ci u si sé ta Pe tő fi vel 
– a hét köz na pi 
és az ün ne pi Pes ten
23.00 / Pe tő fi rá dió
Ele ven
Fe ren czi György 
és a Rackajam kon cert je
0.15 / Du na Tv
Ezer nyolc száz negy ven nyolc,
te csil lag
Tisz tel gés Pe tő fi Sán dor előtt

PÉNTEK

5.25 / m1
Haj na li gon do la tok
12.05 / Bar tók rá dió
A Pra zák vo nós né gyes 
hang ver se nye
Ben ne: 
Joseph Haydn: 
A Meg vál tó utol só 
hét sza va a ke reszt fán
14.05 / Kos suth rá dió
Arc vo ná sok
Ha lász Pé ter, 
a csán gók ku ta tó ja
16.10 / Du na Tv
Ghy mes – Pár kány 2011
17.00 / Du na World
Vaj da sá gi or go nák
(ma gyar do ku men tum film)
20.00 / Du na Tv
Kár pá thy Zol tán
(ma gyar já ték film, 1966) (78’)
20.30 / m2
Pil lan gó
(ma gyar té vé film, 1970) (68’)

SZOMBAT

10.30 / Du na Tv
Vi lág-Né zet
Áb ra hám gyer me kei
12.15 / Du na Tv
Lyu kas óra
(iro dal mi mű sor)
15.25 / Du na World
Aki az eke szar vá ra te szi 
a ke zét…
(ma gyar do ku men tum film)
16.35 / m1
A Szö vet ség
Bib lia-ve tél ke dő
19.40 / Du na Tv
Bánk bán
(ma gyar té vé film, 2002) (117’)
22.40 / m1
Szé kely Já nos: 
Ca li gu la hely tar tó ja
Szín há zi elő adás fel vé tel ről
22.50 / Du na Tv
MÜ PART
Pa lya Bea-kon cert 
a Mű vé sze tek Pa lo tá já ban

VASÁRNAP

10.30 / m1
Kér dé sek a Bib li á ban
10.45 / m1
Re for má tus ma ga zin
11.10 / m1
Re for má tus if jú sá gi mű sor
11.30 / m1
Túr me zei Er zsé bet-port ré
(is mét lés: m2 / 14.05)
12.30 / Vö rös mar ty Rá dió
(Szé kes fe hér vár)
Lé lek han go ló
Az Evan gé li kus Rá dió misszió
össze ál lí tá sa
13.22 / Bar tók rá dió
A Va g an tes trió hang ver se nye
Ben ne: 
Is te nes éne kek 
a 16–17. szá zad ból
15.05 / Bar tók rá dió
Be szél ge té sek az egy ház ze né ről
21.30 / Pax Tv
Fé bé 2011
(do ku men tum film)

VASáRnApTóL VASáRnApIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból március 11-étől március 18-áig

va sár nap (már ci us 11.) 
Jé zus mond ta: „Aki hoz zám jön, hall ja be szé de i met, és azok sze rint cse lek szik:
meg mu ta tom nek tek, ki hez ha son ló. Ha son ló ah hoz a ház épí tő em ber hez, aki
le ásott, mély re ha tolt, és a kő szik lá ra ala po zott.”Lk 6,47–48 (Péld 18,10; Lk 9,57–
62; Ef 5,1–8a; Zsolt 129) „Ha fon tos a jó alap” – hir de ti ma gát egy ház épí tő vál -
lal ko zás. Amíg nincs baj, le het, fel sem tű nik, hogy mi re ala poz tuk az éle tün -
ket. Hogy van-e, aki meg tart, ha el kez dünk süllyed ni. Az tán egy nap be üt egy
tra gé dia. És ak kor ránk dől min den. Ki ál ta ni, Jé zus hoz men ni, őt hív ni ak kor
sem ké ső. Ak kor sem ta szít el, sőt! De mi ért nem me gyünk oda ma őhoz zá?
Mi ért nem adunk há lát, hogy van alap, és van meg tar tó kő szik la, aki a mi idős,
fi a tal, el ron tott, si ke res, de min den kép pen tö ré keny éle tün ket meg tart ja?

Hét fő (már ci us 12.) 
Az Úr igaz sá got szol gál tat az ár vá nak és az öz vegy nek, sze re ti a jö ve vényt,
ke nye ret és ru hát ad ne ki. Sze res sé tek a jö ve vényt! 5Móz 10,18–19 (3Jn 8; Lk
14,/25–26/27–33/34–35/; Mk 11,27–33) Nem mai kor je len ség az ide ge nek,
a be ván dor lók prob le ma ti ká ja. A xen o fó bia (xe nop ho bia) ide gen gyű lö le tet,
eny hébb for má já ban az ide ge nek kel, kül föl di ek kel szem be ni ide gen ke dést
je lent. Sze re ti-e ma a „vi lág” a jö ve vényt, ár vát, öz ve gyet, az el eset tet? Na -
gyon fon tos üze ne te van en nek az igé nek: Is ten sze re ti őket! Is ten az el eset -
tek párt ján áll. Mi sem cse le ked he tünk más ként, ha az ő út ján já runk.

kedd (már ci us 13.) 
Urunk, Is te nünk, ben ned re mény ke dünk! Jer 14,22b (Tit 2,13; Jób 7,11–21; Mk
12,1–12) A re mény ség meg tar tó erő volt a zsi dó ság szá má ra min den kor, a ván -
dor lás kor és a fog ság ide jén egy aránt. A pró fé ták egyik fon tos fel ada ta a re -
mény ség élet ben tar tá sa volt. Je re mi ás is hű en be töl töt te ezt a kül de té sét is.
A ke resz tény ség pe dig vár ja vissza az Urat. Krisz tus né pe ab ban a re mény -
ség ben él, hogy Jé zus vissza jön, „új eget és új föl det vá runk az ő ígé re te sze -
rint, amely ben igaz ság la kik”. (2Pt 3,13) „…le tö röl min den könnyet a sze mük -
ről, és ha lál sem lesz töb bé, sem gyász, sem jaj ki ál tás, sem fáj da lom nem lesz
töb bé…” (Jel21,4) Re mény sé günk alap ja az Is ten igé je, ki nyi lat koz ta tá sa, amely -
nek min den sza va igaz. De rű vel és hit tel néz zünk elő re!

szer da (már ci us 14.) 
Is ten a gő gö sök nek el len áll, az alá za to sak nak pe dig ke gyel met ad. 1Pt 5,5 (2Móz
10,3; Mk 9,38–41/42–47/; Mk 12,13–17) Ennek pont az el len ke ző jét ta pasz tal -
juk a vi lág ban. Mit lá tunk? A gő gö sök, gát lás ta la nok, tör te tők, ha rá cso lók jut -
nak elő re. Az alá za to sak, sze lí dek, a jám bo rak lát szó lag min den től el es nek, ül -
döz te tést szen ved nek, le ma rad nak. Még meg is aláz zák őket. „Ti él he tet le nek….”
Aki azt hi szi, ez a vi lág rend je, és eh hez kell al kal maz kod ni, egy nap ke ser ves
kí nok kö zött fog rá döb ben ni, mek ko rát té ve dett. Az is te ni igaz ság ural ko dik
és mű kö dik. Ne künk van hi tünk, re mény sé günk, mert tud juk, hogy Is ten vég -
te le nül sze ret min ket, és min dent oda ad az övé i nek. Alá zat, gőg, vesz tes, győz -
tes… az igaz sá got az Ige fé nye vi lá gít ja meg.

Csü tör tök (már ci us 15.) 
Az Úr erőt ad né pé nek. Zsolt 29,11 (1Kor 1,5; Mk 8,/10–13/14–21; Mk 12,18–
27) Lát tam már ezt az igét bög ré re ír va, mat ri cán, igés la pon, könyv jel zőn,
aján dék kí sé rőn. Jó, ha min dig „szem előtt” van… De mennyi vel jobb an nak,
aki nek ez az ige már a szí vé be van be ír va, lát ha tat lan tin tá val! Aho gyan Is -
ten vá lasz tott né pé nek is, ez az ige ne künk is ar ról szól: az Úr min dig ott van,
és erőt ad az övé i nek. Ak kor is, ha ép pen a nyo mo rú ság tól nem lát juk – fel -
té tel nél kül. Ész re vet tük, hogy ma is ott volt ve lünk?

pén tek (már ci us 16.) 
Add ne kem a szí ve det, fi am, és tartsd sze med előtt uta i mat! Péld 23,26 (Mk
10,21; Mt 10,34–39; Mk 12,28–34) Jé zus sza va jut eszem be: a nagy pa ran -
cso lat a tör vény ben. „Sze resd az Urat, a te Is te ne det tel jes szí ved ből, tel jes
lel ked ből és tel jes el méd ből. Ez az el ső és a nagy pa ran cso lat. A má so dik
ha son ló eh hez: Sze resd fe le ba rá to dat, mint ma ga dat.” Jé zus a lé nye get fog -
lal ja össze. A szí vün ket is oda ad juk az Úr nak, ami kor sze ret jük őt. Aki e
két pa ran cso lat sze rint él, az tel je sen át ad ja ma gát Is ten nek, s az Is ten út -
ját jár ja. Is ten aka ra ta sze rint él. A szí vét az Úr nak ad ja, és szol gál ni tud -
ja fel sza ba dul tan az em ber tár sa it. Cso dá la tos össze füg gés ez, amely bol -
dog gá te szi azt, aki rá lép er re az út ra.

szom bat (már ci us 17.) 
Csak pá ra az em be rek éle te, ha zug lát szat a ha lan dó ké. Ha mér leg re ke rül -
nek, a pá rá nál is könnyebb mind egyik. Zsolt 62,10 (Mk 10,15; Lk 17,28–33;
Mk 12,35–37) Né zem egy gyü le ke zet éves te me té si össze sí tő jét. Az el huny -
tak kö zött van negy ven-, és van ki lenc ven hat éves is. Tra gi ku san de rék ba tört
élet és hosszú élet út – a vé gén egy utol só lé leg zet vé tel lel ki-ki vissza ad ja lel -
két a te rem tő Is ten nek. Van, aki ab ban bí zik, hogy bár mi, ami meg fog ha tó,
ami ért az éle tünk nagy ré szét vé gig gür cöl jük, meg tart hat min ket az utol só
perc ben?! A mér le ge lés nél ezek mit sem szá mítanak majd! Egy élet re cept Fü -
le La jos tól: „El hall gat ni és meg hall gat ni, má sok sze líd sza vá ra ad ni, ta ná csot
az Igé ből kap ni, Is ten csend jé ben meg ma rad ni.” 

g Kő há ti Do rottya

Új nap – új kegyelemHÍREK, HIRDETÉSEK

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

50éveharangöntés
Őrbottyánban
GOMBOSMIKLÓS
aranykoszorús
harangöntőmester

Kiválómagyarszakemberekáltalkészített,
külföldöniselismertmagyartermékeket
gyártunkaharangokkalkapcsolatos
bármelymunkához.

Referencia:www.harangontes.hu.

levélcím:2162Őrbottyán,rákócziu.121.
mobil:30/948-9575,fax:28/361-770.
e-mail:gombosmi@harangontes.hu.

A  rá kos szent mi hály–sas hal mi
evan gé li kus gyü le ke zet ben (1161
Bu da pest,  Hő sök  te re  10–11.)
min den hó nap má so dik kedd -
jén, leg kö ze lebb március 13-án
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:
http://gyer tya feny.lu the ran.hu.

APRÓHIRDETÉS

Ked vez mé nyes üdü lés nyug dí ja sok -
nak Hé ví zen svéd asz ta los ét ke zé sek -
kel, 1 hét: 44 000 Ft. Kis bér To u rist.
Tel.: 34/352-700.

Az Ode on-Lloydmo zi ban két he -
te út já ra in dí tott Egy csepp em ber -
ség – Ode on film klub már ci us 8-
án 17.30-kor A lá to ga tó cí mű al -
ko tás ve tí té sé vel foly ta tó dik. Tho -
mas McC ar thy ér zé keny tár sa dal -
mi drá má ja sze ret he tő hő sök kel és
meg le pő en  könnyed  hu mor ral
aján dé koz za meg né ző it. Ric hard
Jen kins Os car-je lölt ala kí tá sa ki -
hagy ha tat lan. 
A ve tí tés után a mo zi te rem ben

ez út tal is ká vé val, po gá csá val és
sze re tet tel vá rjuk az érdeklődőket.
Jegy ár egy sé ge sen 800 Ft. 
Cím:  Bu da pest  XI II.,  Hol lán

Er nő u. 7. (A Já szai Ma ri tér től egy
perc re.)  Rész le tes  in for má ció:
www.ode onl loyd.com, il let ve
30/902-8669 (Ra dos Pé ter).

h i r d e t é s


