
evangélikus hetilap 77. évfolyam, 20. szám g 2012. május 20. g Húsvét ünnepe után 6. vasárnap (Exaudi) Ára: 250 Ft

„Átragyog-e rajtunk?” f 3–4. oldal
Hálaadás Holdviolával f 6. oldal
A Déli Egyházkerület melléklete f 8–9. oldal
Jövel, tisztító szélvihar! f 11. oldal
Szélrózsa-hangolás f 12. oldal
„Mentálwellness” f 14. oldal

„Test vé rünk az »Én…« kez det után nem 
a hi va ta los ne vét, ha nem a ci gány ra gad vány -
ne vét – »Lam ba da Ma ri« – mond ta. Így ke rült
tán a tör té ne lem ben elő ször kon fir man du si 
es kü be egy dél-ame ri kai tánc ne ve…”

Megerősítve… f 14. oldal

„A to váb bi ak ban Já ro si An dor uno ká ja, An tal
Mar git szá molt be nagy ap ja élet men tő te vé keny -
ségé ről, a »rejt ve mű kö dő« kö nyö rü le tes lel kész -
ről, aki job ban fél tet te em ber tár sai éle tét, mint a
sa ját ma gá ét.”
Életmentők és megmentettek társaságában f 6. oldal

„Mot tónk tu laj don kép pen ez: 
el men ni azok hoz, akik nem jön nek.
Hi szen nem min den ki megy be 
a temp lo mok ba, hi á ba áll nyit va 
a ka pu juk.”
Beszélgetés Sztanó Péterrel f 13. oldal

Ha za fe lé tar ta ni, meg ér kez ni, ott hon
len ni jó. Ak kor is, ha el fá rad tunk az
úton, ak kor is, ha hosszabb idő után
vagy csu pán né hány óra múl tán
nyom juk le a ki lin cset. Ez a jó ér zés
ak kor is ha tal má ba ke rí tett, ami kor
se géd lel ké szi mi nő sé gem ben há rom
év alatt hat szor, pa ró kus lel kész ként
még há rom szor kel tünk út ra, ér -
kez tünk meg, és rö vi debb-hosszabb
ide ig ott hon érez tük ma gun kat. Kép -
mu ta tás len ne ezek nek az „uta zá sok -
nak” a fá rasz tó vol tát ta gad ni. Még -
is, ez zel együtt is jó ott hon len ni.

Saj nál ko zó együtt ér zés sel gon do -
lok egy élet erős fi a tal em ber re, aki vel
an nak ide jén na pon ként ta lál koz -
tam, amint ke rék pár já val, a cso mag -
tar tón egy kis ba tyu val, nap hosszat a
vá ros ut cá it rót ta. Cél nél kül csa tan -
golt. Nem tu dom, hol aludt, hol
evett, volt-e, aki től el kö szön jön, vár -
ta-e va la ki, mi kor és hol volt ott hon.
Ak ko ri ban – bár bi zo nyá ra ő is kö zé -
jük tar to zott – még sen ki sem be szélt
haj lék ta la nok ról. Azt sem tu dom,
hogy a ma ga hi bá já ból, má sok em ber -
te len sé gé ből, kö rül mé nyei nyo má sá -
ra kény sze rült-e eb be az em be ri nek
alig ne vez he tő élet for má ba.

Jé zus Krisz tus nak volt ott ho na.
And rás nak és a Si mon ból lett Pé ter -
nek meg tud ta mu tat ni, hol la kik.
Igaz, hogy más kor meg azt mond ta,
hogy sze gé nyebb a ró kák nál és a
ma da rak nál, mert azok nak van vac -
kuk vagy fész kük, de az Em ber fi á nak
nincs ho va le haj ta nia a fe jét. 

Még sem volt haj lék ta lan, bár a sa -
ját já ba ér kez ve az övéi nem fo gad ták
be. Nem volt haj lék ta lan Szűz Má ria
szí ve alatt, az is tál ló ban sem, me ne -
kí tés köz ben sem, az ács mű hely ben
sem, a zsi na gó gá ból va ló ex kom -
mu ni kált ként sem, még a ke resz ten

sem, hi szen ő ma ga ígért ott hont,
együtt la kást a la tor nak. Ha tal ma
volt fel ven ni és le ten ni a sa ját ját.
Nem ki sem mi zett je volt a lát ha tó nak,
sem ked vez mé nye zett je a lát ha tat lan -
nak, ha nem az Atyá val egy ség ben
mind ket tő nek a Te rem tő je.

Eb ben a mél tó sá gá ban van jo ga és
le he tő sé ge vi gasz tal ni egy ko ri és mai
ta nít vá nya it és fel ké szí te ni őket ar ra
az idő re, ami kor őt már szem nem
lát hat ja, kéz nem érint he ti, és így a ta -
nít vá nyok haj lék ta lan ki szol gál ta -
tot tak nak ér zik majd ma gu kat.

Jé zus Krisz tus nem hagy ta ma gá ra
a né pét, ha nem elő rement, hogy né -
pe, egy há za vég le ges, sem mi más hoz
nem ha son lít ha tó ott hon ra lel jen az
Atya há zá ban. Nem ar ra szánt ben -
nün ket, hogy ide ig-órá ig a ben ne va -
ló bi za lom tel jes sé gé ben vagy an nak
fogy tá val va la hogy ki tart sunk ha lá lunk
órá já ig, ha nem ar ra, hogy ha za ér -
jünk. Ne zárt ka pun kell jen zör get -
nünk, ha nem őrá ta lál junk, hi szen a
ke resz ten ki ter jesz tett ke ze az Atya há -
zá nak tá ru ló ka pu ját je len ti. Nem csak
be en ged, ha nem együtt lesz né pé vel:
„Íme, itt va gyok, én és a gyer me kek, aki -
ket az Is ten adott ne kem.” (Zsid 2,13)

Jé zus „sok haj lék ról” be szél. Nem
egy sze mé lyes mennyei gar zont, sze -
mély re sza bott priv át  üd vös sé get
ígér és aján dé koz, ha nem min den
kép ze le tet fe lül mú ló kö zös sé get ve -
le és egy más sal. Já nos evan gé li u ma
töb bes szám ban be szél az „ott hon”
vá ro má nyo sa i ról. Ezek nek nem az a
fő kér dé sük, hogy vi szont lát juk-e, fel -
is mer jük-e ott egy mást. Az az iga zi
vi gasz ta lás a ha za fe lé tar tók szá má -
ra, hogy együtt lát hat juk meg Jé zust,
aki az ő ígé re té ben bí zók nak ve le és
egy más sal kö zös ott hont ké szí tett.
Nem a mu ta tós és drá ga csa lá di

krip ta, ha nem az új ott hon ígé re te a
vi gasz ta lá sunk. 

Me lancht hon an nak örült, hogy
„ott hon” vég re majd meg is me ri, ho -
gyan vi szo nyul egy más hoz Krisz tus
is ten sé ge és em ber sé ge. Jé zus Krisz -
tus Fü lö pön ke resz tül azt üze ni,
hogy aki őt lát ta, vagy is hisz ben ne,
az a „lát ha tó és lát ha tat lan Te rem tő -
jét” is mer he ti fel Jé zus ban.

De ez az ígé ret nem vész be le a
„majd” kö dé be. Már most és itt íze -
lí tőt ka punk az „új la kás” me le gé ből.

Ami kor a gyü le ke zet Jé zus bo csá nat -
tal vi gasz ta ló sza vát a szí vé re ve szi, ami -
kor a ke reszt sé günk Krisz tus éle té be és
ha lá lá ba be vo nó ese mé nyét nem fe lej -
ti, ami kor Jé zus Krisz tus tes te és vé re
aján dé ká ra áment mond, ami kor a
vál lunk nem csu pán az ol tár nál tér del -
ve ér össze, ha nem en nek a szent ség -
nek az ere jé vel együtt pró bá lunk ha za -
fe lé tar ta ni, ak kor már az új haj lék, az
iga zi ott hon le ve gő je csap meg ben -
nün ket. Már az aj tó nyí lá sát hall juk,
még ha tud juk is, hogy egy köl tö zés ki
tud ja, mi lyen szen ve dé se, ag go dal ma
és har ca még vár ránk, de Jé zus Krisz -
tus nem csap be: a „sok la kás” Jé zus
szán dé ka sze rint nem ma rad la kat lan. 

g Fe hér Ká roly

Imádkozzunk! „Szí vem láng ját éleszt -
get ve, / Szítsd fel még több sze re tet re,
/ S add, ha itt nem do bog töb bé, / Ott
él jek ve led örök ké, / Ó, Jé zu som, ó, Jé -
zu som!” (EÉ 380,5)

Menn Y Be Me ne TeL Ün ne pe – jn 14,1–12 

Otthonróltartunkhazafelé

Va ló szí nű leg sem mi sem jel lem zőbb
mai vi lá gunk ra, mint a ter ve zés, a stra -
té gia, a pro jekt gyár tás, az elő re jel zés,
a prog nó zis. A mé dia agyon töm ben -
nün ket ve le na pon ként és örö kö sen:
2020-ban vé ge az „Atom wirtschaft”-
nak (leg alább is Ger má ni á ban); 2030-
ra x szá za lék kal nö vek szik a sze ni o rok
(és sze ni li sek) ará nya a la kos ság kö ré -
ben; 2050-re el fogy a föld olaj tar ta lé -
ka; 2025-re a föld min den har ma dik
la kó ja kí nai vagy in di ai lesz; pár év ti -
ze den be lül ennyi vel meg ennyi vel nő
a föld la kos sá ga, a gyár tott au tók
szá ma, a ki ir tott nö vény- és ál lat fa jo -
ké, no meg az éhe ző ké és re mény te -
le nül sze gé nye ké; stb. stb.

Kéz be ve szel egy új sá got, és biz to -
san tudhatod, hogy min dig meg ta lá -
lod ben ne a na pi „hor ror prog nó -
zist”. De ha nem, ak kor még min dig
ott ül asz ta lá nál Ma dame Jo lan da,
aki a te nye red ből vagy a kár tyá i ból ol -
vas sa fe jed re ir gal mat la nul, hogy
ezek ből a prog nó zi sok ból mi lyen
ör ven de tes vagy meg döb ben tő fej le -
mé nye ket ta pasz tal hatsz majd meg a
sa ját éle ted ben.

Valójában prog nó zis őrü let ről kel le -
ne be szél nünk – ami kép pen a né met
Wahn szó kép ze lő dést, áb rán dot, de
ugyan ak kor meg őrü lést is je lent het.
Pe dig ugye mi lyen öröm mel ál lí tot tuk,
hogy túl él tük a szo ci a lis ta há rom-, öt-
meg tíz éves terv gaz dál ko dás kí nos
csőd kor sza kát… De va la ki(k)nek ér -
de ke, hogy szün te le nül ka la pál ja be -
lénk a ki ke rül he tet len vég ze tet vagy a
ró zsás jö vőt – a jö vő be né zés sel. 

Nem csak gaz da sá gi, szo ci á lis, de
kul tu rá lis éle tün ket is be ár nyé kol ja, sőt
sakk ban tart ja a kö te le ző és ki zá ró la -
gos elő re te kin tés. Ele ve vesz tett, aki
nem tud ja meg mon da ni, hogy ter mé -
két x év múl va mi lyen for ra dal mi újí -
tás sal hoz za for ga lom ba, mennyi vel
tud ja nö vel ni a pi a cát, hány új mun -
ka he lyet te remt (vagy szün tet meg!).
Kon junk tú rá ját éli a stratégiakészítés,
a prog nó zis bar ká cso lás, eu fó ri át ki vált -
va ke ve sek ből – mi köz ben na gyon so -
kan sú lyos pö röly csa pás ként élik meg
az elő re  jel zett jö vőt.

Nagy bá na tunk ra ez az ab szo lút
„jö vő re irá nyult ság” be vo nult már a
ke resz tény egy há zak ba is. Ál lí tó lag a
né met pro tes tan tiz mus lé lek lét szá -
ma hu szon öt éven be lül egy har ma -
dá val csök ken; a re for má ció kez de -
té nek – egyéb ként öröm mel vár ha -
tó – öt szá za dik év for du ló já ra, 2017-
re több lesz a musz lim az or szág ban,
mint a re for má to ri ke resz tény ség; ti -
zen öt éven be lül fö lös le ges sé vá lik a
temp lo mok egy ötö de; drasz ti ku san
csök ken te ni kell a gyü le ke ze tek szá -
mát, és sok kal ke ve sebb lel ki pász tor -
ral is meg old ha tó az egy há zak za var -
ta lan mű kö dé se. Prog nó zis, elő re jel -
zés ez, a leg ma ga sabb ní vón!

Eb ben a kle ri ka li zá ló dott prog nó -
zis őrü let ben ke rült ke zem be a 19.
szá za di nagy dán éb resz tő és kri ti kus,
Sø ren Ki er ke ga ard (1818–1855) el -

gon dol kod ta tó ké pe az eve zős ről.
Aki evez, az úti cél já nak hát tal ül csó -
nak já ban. Ere jét még sem ar ra kell
össz pon to sí ta nia, hogy örö kö sen a cél
fe lé te kin ges sen. Ha nem az eve zés -
re, vagy is az ép pen leg fon to sabb
mun ká já ra. Nem a cél ba ju tás hol -
nap já nak él te hát, ha nem az eve zés
mai nap já nak. Mert tud ja, hogy a
(hol na pi) cél ba ju tás le he tet len len -
ne a (mai) erő tel jes eve zés nél kül. 

Ilyen kellene, hogy legyen a mai em -
ber – mond ja Ki er ke ga ard – és a mai
ke resz tény is, aki a világ be te ges, ide -

ges cél ra fi xá ló dása köz ben nem fe led -
ke zik el a cél ba ju tás el en ged he tet len
fel té te lé ről: az eve zés ről. Nem té bo lyo -
dik meg a prog nó zi sok tól, nem ro han
Ma dame X.-hez, hogy ugyan va rá zsol -
ja már lel ki sze mei elé a könnyed cél -
hoz érést; nem en ge di ma gát meg ré -
misz te ni ilyen-olyan öko no met ri ai
mo del lek től, tu do má nyo san hang zó
elő re jel zé sek től. Vi szont an nál erő tel -
je seb ben és össze sze det teb ben húz za
az eve ző jét, ne hogy le áll jon a csó nak -
ja, meg fe ne kel jen a mo csár ban, és le -
he tet len né vál jék a cél el éré se.

Ne ves sük el le ne, hogy ez fa ta liz -
mus! Tud juk, vall juk, hogy ér de mes,
sőt lét fon tos sá gú a ter ve zés mind az
egyén nek, mind a kö zös ség nek. Nem
ezt kí ván juk el áz tat ni! Ha nem azt a
ter rort, amely hi he tet len erő fe szí tést
kö ve tel meg a prog nó zis gyár tás hoz,
hogy ar ra össz pon to sít va le bé nul -
junk, és ne ma rad jon erőnk a mai fel -
adat hű sé ges el vég zé sé re. 

Nem leszünk mi, ke resz té nyek gya -
nú sak a vi lág sze mé ben, ha eb ben az
őrü let ben meg fe led ke zünk mai el -
odáz ha tat lan fel ada ta ink el vég zé sé ről
– a jö vő vel va ló ide ges baj ló dás mi att? 

Va la mely musz lim szek ta 25 mil lió
Ko ránt osz to gat in gyen Eu ró pá ban –
ma. És nem kés le ke dik ve le. Mi vi szont
már rég le mond tunk ar ról, hogy mai
fel ada tun kat – oda vin ni az evan gé li -
u mot min den el hi tet le ne dett eu ró pa -
i hoz – meg te gyük, mert va la mi ne mes
célt tar tunk csu pán szem előtt.

A Ko rán-osz to ga tás nak – ál lí tó lag
– fő leg a fi a ta lok kö zött nagy a si ke re.
Mi köz ben mi – eve zés he lyett – egy -
re csak hát ra pis lo gunk ab ban a tév hit -
ben, hogy így biz to san rév be ju tunk.

Hát nem kel le ne ép pen ma egé -
szen ko mo lyan ven nünk Mes te rünk
ta ní tá sát? „Ne ag gód ja tok te hát a
hol na pért, mert a hol nap majd ag gó -
dik ma gá ért: elég min den nap nak a
ma ga ba ja.” (Mt 6,34)

A szer ző nyu gal ma zott evan gé li kus
lel kész, a Würt tem ber gi Ma gyar Pro -
tes táns Gyü le ke zet lel ki pász to ra
(Stutt gart)

Stratégia
g Gé mes Ist ván

„nem leszünk mi, ke resz té -
nyek gya nú sak a vi lág sze -
mé ben, ha eb ben az őrü let -
ben meg fe led ke zünk mai
el odáz ha tat lan fel ada ta ink
el vég zé sé ről – a jö vő vel
való ide ges baj ló dás mi att? 

Az Ünnep ig éje

Az Evan gé li u mot Min den Ott hon ba Ala pít vány (EMO) szol gá la ta ha zánk ban 1992. feb ru ár 1-jén kez dő dött – is -
ten tisz te let tel. 2012. má jus 12-én a Bu da pest-Nagy vá rad té ri re for má tus temp lom ban mint egy száz ön kén tes és több
kül föl di tár sszer ve ze tet kép vi se lő je adott – szin tén is ten tisz te le ti ke ret ben – há lát az el múlt két év ti ze dért, fel idéz -
ve a fe le ke zet kö zi szol gá lat em lé ke ze tes ha zai ál lo má sa it. f Interjúnk az EMO titkárával a 13. oldalon
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Ami kor a ke rék pá ros el vesz ti az
egyen sú lyát, két do log tör tén het:
vagy pil la na to kon be lül vissza nye ri,
vagy nem tud to vább ha lad ni. Ke rék -
pá roz ni csak jó egyen súllyal le het. Az
egyen súly, az össz hang azon ban
nem csak a ke rék pá ro zás hoz el en -
ged he tet len. Még sem vesszük ész re,
ha ki bil len egyen sú lyi hely ze té ből a
gon dol ko dá sunk, a hi tünk vagy az
éle tünk. Né mi ki len gés re még nem
ri aszt sem mi fé le ösz tön, kor ri gá -
lás ra fi gyel mez te tő vész csen gő. Leg -
több eset ben va la mi konk rét baj nak
kell tör tén nie, ne ga tív vissza jel zés -
nek kell ér kez nie ah hoz, hogy egy -
ál ta lán fel fi gyel jünk er re az „egyen -
sú lyi za var ra”.

A je ru zsá le mi gyü le ke ze ti élet -
nek eb ben az epi zód já ban is a ne ga -
tív vissza jel zést vesszük ész re elő ször.
Amit így ol va sunk: zú go ló dás tá -
madt. Nem csak ér tet len ked nek,
nem is a fe jü ket csó vál ják: zú go lód -
nak. Szó szót kö vet, in du lat tá érik,
má so kat is fel in ge rel. Már pe dig bár -
me lyik kö zös ség ben, ahol alap ve tő a
bé kes ség, az össze tar tás, az egy ség -
re tö rek vés – ott bi zony na gyon ko -
moly jel zés a zú go ló dás. Egy ál ta lán
nem le het fél váll ról ven ni vagy ab ban
bíz ni, hogy majd csak meg bé kél nek.
A zú go ló dás ma gá tól nem tud meg -

szűn ni, mert tü net. A fel bo rult
egyen súly tü ne te. Sür gő sen vissza kell
nyer ni az egyen súlyt, vagy szá mol ni
kell a még sú lyo sabb kö vet kez mé -
nyek kel.

S aho gyan a ke rék pá ro zó az egyen -
súly vesz tés pil la na tá ban nem kezd el
ér vel ni, ma gya ráz kod ni, bi zony gat -
ni az ügyes sé gét, úgy itt sem ol va sunk
sem mi ef fé lé ről. Már is a vissza bil le -
nés, a he lyes egyen súly meg ta lá lá sa
ér de ké ben tett re ak ció kö vet ke zik.
Mi lyen könnyű is an nak, akit ilyen
ké nyes hely zet ben is mennyei irá nyí -
tás ve zé rel! Ki ke rül het min den mél -
tat lan szó csa tát, sze mé lyes sér té se -
ket és sér tő dé se ket, so kéj sza kás ön -
mar can go lást. 

Jé zus ta nít vá nyai a gyü le ke zet élén
áll va jó kö vet kez te tést von nak le a zú -
go ló dó han gok hal la tán, és azon nal
cse le ked nek. Még mi előtt to vább
mér ge sed ne a hely zet. Mi előtt to vább
bo rul na a már amúgy is meg in gott
egyen súly. S meg kap ják az ön ma guk
fe lül vizs gá la tá nak böl cses sé gét, hogy
rá jö hes se nek: az egyen súly ép pen
mi at tuk bo rult fel. Jé zus szol gá la tá -
nak sok ré tű sé gé ben el té vesz tet ték
az ará nyo kat. 

Hogy ne lett vol na szük ség a fel -
szol gá lás ra az asz ta lok kö rül, hogy -
ne kel lett vol na a be ér ke ző anya gi
fel aján lá so kat igény sze rint el osz ta -
ni, és per sze Jé zus ta ní tá sa i ról a
szem- és fül ta nú hű sé gé vel be szél -
ni. De le het-e mind ezt egy szer re?
Mind egyi ket osz tat lan fi gye lem -
mel, tel jes erő vel, hi á nyos sá gok nél -
kül? Úgy, ahogy azt egy lét szá má ban

fo lya ma to san nö vek vő, sok szí nű
kö zös ség meg kí ván ja.

És még sem kí sér le tez nek. Nem
pró bál ják így vagy úgy ke zel ni a dol -
got. Mi helyt meg ér tik a prob lé ma va -
ló di mi ben lé tét, az va ló ban gyö ke res
vál toz ta tás ra ser ken ti őket. S mert e
vál to zás az egész kö zös sé get érin ti,
mi ért is pró bál nák a kö zös ség egé sze
nél kül or vo sol ni? Kel lő ön kri ti ká val
tár ják elő a meg ol dást. Nem cso da,
hogy ez zel ál ta lá nos tet szést és meg -
elé ge dést vál ta nak ki. Ámu lat ra mél -
tó, ahogy at tól sem ri ad nak vissza,
hogy a zú go ló dó cso port tag jai kö zül
ke rül je nek ki a szol ga tár sa ik! 

Nem hin ném, hogy ké pes le het
ilyes mi re az, aki nek nem fe lül ről
ada tik hoz zá az erő, a böl cses ség. De
az Úr fél tő sze re tet tel őr zi a zsen ge
kö zös ség szárny bon to ga tá sa it. A
gyü le ke zet té szer ve ző dés moz za na -
ta it. Hi szen oly sok mú lik azon, ho -
gyan ta lál ja meg ki-ki a he lyét, a na -
pi fel ada ta it ott, ahol min den egyes
em ber nek sze mé lyes kül de té se van.
Ahol az el hí va tás tu dat min dent fe lül -
mú ló erő vel moz gat. Ahol, ha va la -
ki nem vég zi el az adott sá gá ból fa ka -
dó szol gá la tot, ak kor szük ség sze rű az
egyen súly fel bil le né se so kak ká rá ra.

Még a szol gá lat ba ik ta tás sal sem
me rül fel újabb ri va li zá lás ve szé lye.
Mi ért? Mert a ki vá lasz tot tak mind a
he ten ki pró bált, hit ben erős em be rek.
A hely re bil len tett egyen súly után
már is ol vas hat juk a tör té ne tet Ist ván
ta nú ság té te lé ről.

Az imád ság és a kéz rá té tel meg -
erő sí ti ki vá lasz tott sá gu kat és kül de -

té sü ket. Az ün ne pé lyes pil la na tok hoz
éle tük vé gé ig mint ki in du ló pont hoz
tér het nek vissza gon do la ta ik ban.

S mint ha mind ez – így, ahogy van:
a zú go ló dás sal, a ta nács ko zás sal, a ki -
vá lasz tás sal és a szol gá lat ba ál lí tás sal
együtt – nél kü löz he tet len fel té te le
len ne a kö zös ség to váb bi erő sö dé sé -
nek. Ahol az erő sö dést ko ránt sem a
lé lek szám be li nö ve ke dés je len ti csu -
pán, ha nem mind az, ami az egyen -
súlyt hely re bil len te ni ké pes krisz tu -
si böl cses ség re ala poz. A lé lek ben
va ló edző dés. A Krisz tus ra ta lá ló alá -
zat. A meg ol dás, amely úgy tesz ren -
det, hogy köz ben sen ki nem vá lik
vesz tes sé vagy bűn bak ká, ha nem
meg erő söd ve, uj jong va te he ti a ma -
ga dol gát ab ban a kül de tés ben, ame -
lyet egyé ni sé ge sze rint a leg tel je seb -
ben tud be töl te ni.

Egy fér fi így fo gal ma zott: „Eszem -
be jut az a kis fiú, aki vol tam. Va jon
büsz ke len ne-e ar ra a fér fi ra, aki vé
vál tam?” S mi büsz kén, öröm mel
te kint he tünk-e ma gunk ra hit be li nö -
ve ke dé sünk lát tán?

g Far kas Etel ka

Imád koz zunk! Ál dott Mes te rünk, te
ar ra ta ní tot tad kö ve tő i det, hogy
egyet len ne héz ség sem ön cé lú, s nem
is fel tét le nül ár tó szán dé kú. Ha nem
ott rej lik ben ne ha tal mad meg mu tat -
ko zá sá nak le he tő sé ge. A ben ned va -
ló meg erő sö dés al kal ma. A hely re bil -
le nő egyen súly cso dá ja. Ké rünk, hoz -
zád ki ál tó sza vunk ma is így le hes sen
ál dá sa id for rá sá vá! Ámen.

HúS véT Ün ne pe u Tán 6.  vA Sár nAp (eXA u di)  – Ap CSe L 6,1–7

Kényesegyensúly
A vA SárnAp ig éje

Ér de kes, el gon dol kod ta tó hely zet ben
él az egy ház né pe. Tud ja, hogy nincs
itt ma ra dan dó vá ro sa. Azt is tud ja,
hogy ván do rok va gyunk – Is ten ván -
dor ló né pe (com mu nio via to rum).
Még is épít ke zik, be ru ház, em be ri
mér ték kel ma ra dan dót pró bál lét re -
hoz ni. Rend jén is van ez mind ad dig,
amíg ezek az em be ri al ko tá sok csu -
pán esz kö zök. Esz kö zök ar ra, hogy
„mű köd jön” az egy ház, han goz zék az
evan gé li um, le gyen ke re te, med re,
he lye az egy ház szol gá la tá nak. Ha
azon ban túl ér té ke lik ezt az esz köz -
tá rat, ha túl zott mér ték ben kö tőd nek
a lét re ho zott föl di ér té kek hez, úgy az
evan gé li um ügye szo rul hát tér be, és
ön cé lú vá vá lik min den al ko tás. 

El gon dol kod ta tó az is, hogy ami -
kor őse ink lét re hoz tak egy-egy új te -
le pü lést (sok ilyet je gyez fel a ma gyar
egy ház tör té net), az em be rek elő -
ször nem a sa ját ott ho nu kat épí tet -
ték fel, ha nem a gyü le ke zet haj lé ka it
(temp lom vagy gyü le ke ze ti ház).
Tud ták a fon tos sá gi sor ren det. Hogy
Jé zus sza va i ra utal jak: elő ször ke res -
ték Is ten or szá gát – és hit ték, hogy
rá adá sul mind ezek (a na pi élet hez
szük sé ge sek) meg adat nak ne kik.

Akár gyü le ke ze ti te rem, akár gyü -
le ke ze ti ház, akár pe dig pa ró kia
szen te lé sé re ke rül sor, az is ten tisz te -
let se gít min ket ab ban, hogy jól ért -
sük és he lye sen ér té kel jük a ránk bí -
zott va gyont és ér té ke ket. A li tur gia
hely re te szi gon do la ta in kat, ér zé se -
in ket, és se gít az „oda fenn va lók ra tö -
re ked ni” (Kol 3,1).

A böj ti va sár nap ról (Re mi nis ce re –
Em lé kezz meg, Uram, ir gal mad ról) és
az úr va cso rai szer zé si igék után el -
hang zó imád ság ból (Anam né zis –
Ké rünk, Is te nünk, em lé kezz meg sze -
re tett Fi ad ér tünk vi selt szen ve dé sé ről,
ha lá lá ról…) jól is mer jük az Is ten fe lé
for du ló gyü le ke zet ősi ké ré sét. Ez
hang zik a gyü le ke zeti há zat szen te lő
is ten tisz te let zsol tá rá nak ke re te ként:
„Em lé kezz meg, Urunk, a te gyü le ke ze -
ted ről, ame lyet ré gen sze rez tél és meg -
vál tot tál.” (Zsolt 74,2) Fon tos, hogy mi
mind annyi an – éle tünk ün ne pi és
hét köz na pi per ce i ben – gon dol junk Is -
ten re. De élet be vá gó an fon tos, hogy ő
gon dol jon ránk, em lé kez zen ránk,
em lé kez zen meg ró lunk. 

A Ky rie ugyan úgy, azo nos ké ré sek -
kel hang zik, mint a temp lom szen te lési
is ten tisz te le ten – je lez ve azt, hogy az
el ké szült épü le tet oda szán juk Is ten
szol gá la tá ra. A nap kol lek tá ja vi szont
már a szen te lő is ten tisz te let sa ját ja, így
ki fe je zi az ün nep bel ső tar tal mát, kér -
ve Is tent, hogy ő ma ga tölt se be cse lek -
vő sze re te té vel, em bert for má ló jó sá -
gá val az új épü le tet: „Örök ké va ló Is ten,
aki min de nütt je len vagy, és min dent
be töl tesz, ké rünk, la koz zál kö zöt tünk
eb ben a haj lék ban is: igéd és szent sé -
ge id ál tal mun káld meg té ré sün ket,
Lel ked del te remts új já ben nün ket,
hogy egy kor szín ről szín re lát has sunk
té ged az Úr Jé zus Krisz tus ál tal, aki ve -
led és a Szent lé lek kel Is ten, él és ural -
ko dik mind örök kön-örök ké.”

Az ol vas mány olyan le vél be li ige,
amelyet rit kán ol va sunk. A gyü le ke -

zeti ház át adá sá nál azon ban min -
dent össze fog lal, ami az Is ten né pe
szá má ra e hely zet ben meg szív le len -
dő. Ugyan úgy, mint a li tur gia töb bi
ré sze, ez a sza kasz is „át ál lít tat ja a vál -
tót” a fe jünk ben, hogy az ak tu á lis ese -
ményt az élet és az örök élet nagy
össze füg gé se i ben lás suk. „Mi vel pe -
dig, atyám fi ai, tel jes bi zal munk van
a szen tély be va ló be me ne tel hez Jé zus
Krisz tus vé re ál tal, já rul junk azért
oda igaz szív vel és tel jes hit tel, mint
akik nek a szí ve meg tisz tult a go nosz
lel ki is me ret től, a tes tét pe dig meg mos -
ták tisz ta víz zel. A re mény ség hit val -
lá sá hoz szi lár dan ra gasz kod junk;
mert hű az, aki ígé re tet tett. Ügyel jünk
ar ra, hogy egy mást köl csö nö sen sze -
re tet re és jó cse le ke det re buz dít suk.
Sa ját gyü le ke ze tün ket ne hagy juk el,
aho gyan egye sek szok ták, ha nem bá -
to rít suk egy mást; annyi val is in kább,
mi vel lát já tok, hogy kö ze le dik az a
nap.” (Zsid 10,19.22–25)

Az evan gé li um Zá ke us tör té ne tét
tár ja elénk. Egy em ber, aki tá vol ról
– ta lán csak kí ván csi ság ból – né zi
Jé zust, s a nem várt sze re tet úgy át -
for mál ja éle tét, hogy a tá vol ság ból
kö zel ség lesz, a bá mész ko dás ból
pe dig asz tal kö zös ség. Jé zus be tér
Zá ke us há zá ba, s az is te ni ke gye lem
cso dá ja nyo mán el hang zik a mon dat:
„Ma lett üd vös sé ge en nek a ház nak.”
A gyü le ke ze ti ház szen te lé sé nél is
meg tör tén het ez a cso da. Ez zel a re -
ménnyel és az ezért va ló imád ság gal
ve szi hasz ná lat ba a gyü le ke zet az új
épü le tet. 

A szen te lő imád ság ban azért kö nyö -
rög az egy ház né pe, hogy Is ten áld ja
meg az épí tő mun kát, az em be ri kéz al -
ko tá sát az ál tal, hogy fel hasz nál ja or -
szá gá nak épí té sé ben. Is ten ma ga az, aki
össze gyűjt he ti, meg szen tel he ti, jó út -
ra tud ja ál lí ta ni gyer me ke it. A ve le va -
ló kö zös ség ben ta lá lunk egy más ra, s
lesz ott ho nunk ká az új épü let. Ezért
kö nyör günk, ezért kér jük és ígé ret sze -
rint kap juk az ál dást. 

Ezt az ál dást mond ja ki a püs pök,
ami kor fel szen te li a há zat: „Az Úr nak
szen telt le gyen ez a ház!” Majd így
foly tat ja: „Ál dott le gyen min den ki, aki
át lé pi kü szö bét, hogy a hí vők kö zös -
sé gé ben hall gas sa és ta nul ja Is ten
igé jét, és se gít sé gül hív ja az Urat. La -
koz zék e szent he lyen Is ten di cső sé -
ge! Épül jön ben ne test vé ri sze re tet ben
a Krisz tus gyü le ke ze te élő sze re tet kö -
zös ség gé a Lé lek egy sé gé ben, nem ze -
dék ről nem ze dék re! Ámen.”

Nem min den épü le tet szen te lünk.
Van olyan, amit hasz ná lat ba ve -
szünk, és van olyan, amit egy sze rű -
en egy imád ság kí sé re té ben át adunk.
A gyü le ke ze ti ház azon ban az ige hir -
de tés he lye, adott eset ben a szent ség
szét osz tá sá nak he lye, ezért „kü lö nít -
jük el”, az az szen tel jük fel. 
g Dr. Ha fen scher Ká roly (ifj.)

Idelentazodafentvalókratörekedjetek
Gyü le ke ze ti épü le tek fel szen te lé se

ré g i-ú j LiTurg ikuS
SArok

[Lel kész:] Jó sá gos Is ten! Szí vünk
áld té ged ir gal mas sá god örök ké va -
ló aján dé ka i ért. Re mény ke dő lé lek -
kel jö vünk eléd, hogy di cső sé ges je -
len lé ted be tölt se egész va lón kat.
Tud juk, hogy Fi ad ál tal ki árasz tot -
tad ránk igaz sá go dat és sze re te te det.
Lel ked ál tal mun kál kodsz azon,
hogy egy kor el jus sunk az örök ké va -
ló ság ba.

[Lek tor:] Úr Krisz tus! Ná lad van az
örök élet be szé de, te ma gad vagy az
evan gé li um. Kö szön jük, hogy kö -
vet he tünk és hir det he tünk té ged.
Adj lel ke se dést, hogy fon tos sá tud -
juk ten ni má sok szá má ra is a ve led
va ló ta lál ko zást és az üd vös ség örö -
mét. Ké rünk té ged…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!

[Lek tor:] Kö nyör günk hoz zád,
Szent lé lek Is ten, hogy meg lás suk le -
he tő sé ge in ket, és al kal mas sá gunk
sze rint el lás suk fel ada ta in kat. Tud juk,
hogy mind annyi an kül de tést kap tunk
sze re te ted szét osz tá sá ra, és mi oly
sok szor nem va gyunk hi te les apos -
to la id. Ké rünk, bo csásd meg rom -
bo ló in du la ta in kat, bé két len sé get
oko zó sza va in kat és tet te in ket. Kö -
te lezz el min ket az öröm te li szol gá -
lat ra. Adj egy sze rű sé get, tisz ta sá got
cse le ke de te ink be. Add, hogy má sok,
akik lát ják éle tün ket, meg lás sák
mö göt te Krisz tust, és ke res sék őt.
Ké rünk té ged…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!

[Lek tor:] Kö nyör günk a vi lá gért,
nem ze tün kért, az em ber sé ges együtt -
élé sért. Se gíts, hogy ne szé gyell jünk
szól ni ró lad, le gyen bá tor sá gunk
szó vá ten ni kör nye ze tünk ben az is -
te ni tör vé nyed del el len ke ző vi sel -
ke dés mó do kat és a hely te len szo ká -
so kat. Adj ta lá lé kony sá got, hogy be -
teg, seb zett, erőt len, re mény te len,
szen ve dő em ber tár sa ink kö zött jár -
va meg ta lál juk a meg ol dá so kat ar ra,
ho gyan te gyük bol do gab bá, lel ki leg
gaz da gab bá és tar tal ma sab bá egy más
éle tét. Ké rünk té ged…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!

[Lel kész:] Édes Atyánk! Hi á nyos a
kö nyör gé sünk, ám bí zunk ab ban,
hogy köz ben já rónk, Krisz tus szí vé re
ve szi és szí ned elé vi szi gyar ló sza va -
in kat, és tel jes sé te szi imád sá gun kat.
Ámen.

Oratio
œcumenica

„A Szent lé lek nél kül azt sem hit te vol -
na vagy hin né el sen ki, hogy Jé zus
Krisz tus, akit tu laj don né pe la tor
mód ra ke reszt re fe szí tett – va ló sá gos
Is ten. Avagy mi is ho gyan tud hat nánk
olyan bi zo nyo san ma gunk ról, hogy
– ha e meg fe szí tett Krisz tus ban hi -
szünk, még ha az egész vi lág kár hoz -
tat, el át koz, Is ten el len sé ge i nek s az
ör dög tu laj do na i nak ál lít is – az Is -
ten va ló sá gos ked ves gyer me kei,
szent jei va gyunk, még ak kor is, ha ezt
ma gunk sem érez zük, sőt a szí vünk
egé szen mást mond, mi vel még te le
va gyunk gyen ge ség gel és bűn nel?!
Csak a Szent lé lek mű ve és ere je bi -
zo nyít hat ja ezt meg a szí vünk ben úgy,
hogy az ige alap ján élet re-ha lál ra
igaz nak tart hat juk.”

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

(Szabó József for dí tá sa)

Se Mper refor M AndA
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A tör vény elő ké szí tő bi zott ság már
pén tek dél előtt ülést tar tott. Dél után,
az ér de mi mun ka meg kez dé se előtt
Fa ra gó Lász ló, Gyön gyös vá ros pol -
gár mes te re és Fa ta lin Hel ga he lyi lel -
kész kö szön töt te a ta nács ko zás ra
ér ke zett kül döt te ket. A zsi nati atyák
ez után a 2005. évi VI II. tör vény,
vagy is az in téz mé nyi tör vény mó do -
sí tá sá nak ál ta lá nos vi tá ját foly tat ták
le, majd egy tör vény mó do sí tás ról
kel lett sza vaz ni, amely azon ban nem
kap ta meg a szük sé ges több sé get.

A to váb bi ak ban a tes tü let az or szá -
gos tiszt ség vi se lők je len té se it hall gat -
ta meg. Gáncs Pé ter el nök-püs pök,
Mun tag And rás és dr. Ko rá nyi And -
rás zsi na ti el nö kök, dr. Szé kács
György or szá gos ügyész, dr. Gi ró
Szász Já nos or szá gos bí ró sá gi el nök,
dr. Zsu gyel Já nos or szá gos szám ve vő -
szé ki el nök és Ká kay Ist ván or szá gos
iro da igaz ga tó be szá mo ló ját egy aránt
nagy több ség gel fo gad ta el a zsi nat.
(Gáncs Pé ter je len té se alább ol vas ha -

tó. – A szerk.) A saj tó bi zott ság el nö -
ké nek, No votny Zol tán nak a je len té -
sét e so rok író ja, a gyer mek- és if jú -
sá gi bi zott ság el nö ké nek, Smi dé li usz
Gá bor nak a be szá mo ló ját Sze me rei
Já nos püs pök ter jesz tet te a zsi nat elé;
a tes tü let mind ket tőt ugyan csak
nagy több ség gel hagy ta jó vá.

Az or szá gos pres bi té ri um ja vas la -
tá ra in téz mé nyek át ala ku lá sá ról is
tár gyalt pén te ken a zsi nat. Szar va son
egy ok ta tá si és egy dia kó ni ai in téz -
mény, Szom bat he lyen pe dig két dia -
kó ni ai in téz mény össze vo ná sa tör tén -
het meg a gré mi um jó vá ha gyó ha tá -
ro za ta után, míg Me ző be rény ben
evan gé li kus gim ná zi um és kol lé gi um
ala pí tá sa ka pott zöld utat.

Más nap, szom ba ton to váb bi fon tos
fel ada tok vár tak vol na még a tes tü let -
re, hi szen tör vény mó do sí tás, il let ve a
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
2011. évi gaz da sá gi be szá mo ló já nak el -
fo ga dá sa volt na pi ren den. A reg gel ki -
lenc óra kor kez dő dött ülés re azon ban

csak har minc nyolc zsi na ti tag ér ke zett
meg – a ha tá ro zat ké pes ség hez vi szont
negy ven je len lé vő re lett vol na szük -
ség. Rö vid vá ra ko zás után ér ke zett
ugyan még va la ki, de mert ve le együtt
is ke ve seb ben vol tak a szük sé ges nél,
Mun tag And rás, a zsi nat nem lel ké -
szi el nö ke be je len tet te a zsi na ti ülés -
szak vé gét. 

Saj nos több zsi na ti tag ki men tés
nél kül ma radt tá vol, és olyan is
akadt, aki ugyan re giszt rál tatta ma -
gát, fel vet te a sza va zó lap ját, de rö vid
idő múl va el tá vo zott. Ez bi zony nem -
csak a hat év re vál lalt zsi na ti mun ka
tel jes neg li gá lá sa, de egy részt azok ar -
cul csa pá sa, akik de le gál ták őket a zsi -
nat ba, más részt azo ké is, akik ese ten -
ként több száz ki lo mé tert au tóz tak
azért, hogy az ülés sza kon va ló rész -
vé te lük kel fe le lős ség tel je sen ele get te -
gye nek vál lalt fel ada tuk nak. 

A zsi na ti ülés sza kok idő pont ja it
már ta valy ki tűz te az el nök ség, így
még az zal sem vé de kez het tek az in -
do ko lat la nul tá vol ma ra dók, hogy
nem tud ták sza bad dá ten ni ezt a
két na pot. Az anya gi vesz te ség ről pe -
dig ne is be szél jünk, hi szen egy-egy
zsi na ti ülés szak meg szer ve zé se és
le bo nyo lí tá sa nem ke vés pénzt is
fel emészt. Egy sze rű en lu xus, hogy
dol ga vé ge zet le nül fe je ződ jön be a ta -
nács ko zás. A zsi nat el nök sé gé re vár
a fel adat, hogy a kö vet ke ző cik lus ban
meg ta lál ja a sza va zat ké pes ség biz to -
sí tá sá nak a mód ját.

A hat éves zsi na ti cik lus utol só ülés -
sza kát szep tem ber ben fog ják meg tar -
ta ni a meg szo kott hely szí nen, a bu da -
pest-fa so ri gim ná zi um dísz ter mé ben.

g Kiss Mik lós

A C ik LuS u ToL S ó »Mun k á S« z Si nA Ti ÜLé SSz Ak A Le He TeT T voL nA

Isméthatározatképtelennéváltazsinat
b A2006-banindultcikluslassanegyházunkzsinatánakmunkájábanis
avégéhezér.Azelmúlthéten–péntekenésszombaton–Gyöngyösön,
aKolping-házdísztermébengyülekeztekatestülettagjai,hogymégjó
néhányfontosügybendöntsenekkétnapostanácskozásukon.Lehetmon-
dani,hogyezazsinatiülésszakvoltazutolsó,aholérdemimunkafoly-
hatottvolna,akövetkező,cikluszáróőszizsinatiülésszakugyanismár
vélhetőeninkábbabúcsúésahatévesmunkaértékelésejegyébenfog
zajlani.Gyöngyösönazonbanmégsokfeladatotkellettvolnaabszolvál-
niukaküldötteknek,ezazonbancsakféligsikerült.Sajnálatosmódon
ugyanis–ebbenaciklusbannemelőször–szombatonmárhatározat-
képtelennekbizonyultazsinat,ígyalevezetőelnök,Mun tag And rás
kénytelenvoltberekeszteniazülést.Anapirendenegyébkéntjelenté-
sekmeghallgatása,törvénymódosításokszerepeltek,illetveintézmé-
nyekátalakulásávalkapcsolatoskérdéseketistárgyaltatestület.

A fe hér vá ri egy ház köz ség nek 1873-ban
épült fel a kis ima há za, jól le het már
ak kor is temp lom ra vá gya koz tak.
Kény te le nek vol tak ugyan be le nyu -
god ni a sze ré nyebb – le he tő sé ge ik
szab ta – meg ol dás ba, ám a temp lom -
épí tés szán dé ka to vább élt a kö zös ség
tag ja i ban. Hosszú időn át tar -
tó gyűj tés, ki tar tó szer ve ző -
mun ka és tü rel mes vá ra ko zás
előz te meg a si kert. Is ten mél -
tó haj lé ká nak lét re ho zá sá ért
so kat tet tek a gyü le ke zet lel ké -
szei a gyűj tést el in dí tó Gáncs
Je nő től az ügy nek len dü le tet
adó Gáncs Ala dá ron át a vál -
lal ko zást be tel je sí tő Irá nyi
Ka mil lig.

A temp lom fel szen te lé sé -
nek év for du lós nap ján, má jus 8-
án egy ház ze nei áhí tat tal kez dő -
dött az Örökség és ígéret című
ün nep ség so ro zat. Ezen az al kal -
mon a Szé kes fe hér vá ri evan gé -
li kus ka ma ra kó rus és ka ma ra -
ze ne kar szol gált Sze bik At ti la
ve ze té sé vel, igét hir de tett Ben -
c ze And rás gyü le ke ze ti lel kész,
és be szé det mon dott Prőh le
Ger gely or szá gos fel ügye lő.

A temp lom ün nep a hét vé -
gén foly ta tó dott: szom ba ton
csa lá di nap ra vár ták a kö zös ség
tag ja it a gyü le ke ze ti ház ba. A
dél előtt fo lya mán gyü le ke zet -
is me re ti já té kon ve het tek részt
az ér dek lő dők – fel nőt tek és
gyer me kek egy aránt. (A já ték
a fe hér vá ri ek lé zsia éle té nek
fon tos moz za na ta it ele ve ní -
tet te fel. Köz re mű kö dői fel ke res ték a
vá ros azon he lye it is, ame lyek kap cso -
lód nak a gyü le ke zet éle té hez.) A kö -
zös ebéd után a gyer me kek kéz mű ves-
fog lal ko zá so kon ügyeskedhettek. 

A fel nőt tek be szél ge tős együtt lé te
so rán bi zony ság té te lek is el han goz tak
(né gyen szá mol tak be hi tük meg élé -
sé ről s ez zel kap cso la tos él mé nye ik ről).

Öt órá tól is mét a temp lom volt a
szín he lye az ün ne pi meg em lé ke zés -
nek. Ben c ze And rás kö szön tő jét kö -
ve tő en a Szé kes fe hér vá ri evan gé li kus
ének kart hall hat ták a meg je len tek
Cse ké né Bá nyai Er zsé bet ve zény le té -
vel. A temp lom épí té sé nek és épí tő -
i nek tör té ne tét Kiss Lász ló gyü le ke -
ze ti fel ügye lő és Ko vács Ele o nó ra
le vél tá ros, gyűj te mé nyi meg bí zott
idéz te fel. 

A ven dé gek kö zött je len volt – Vö -
nöcz ky Gá bor ve ze té sé vel – a Ka pos -
vá ri evan gé li kus ének kar is. Sze rep -
lé sü ket kö ve tő en Sze me rei Já nos ige -
hir de té se kö vet ke zett. A Nyu gati
(Du nán tú li) Egy ház ke rü let püs pö ke
ar ról be szélt, hogy – mi ként a múl -
tat fel idé ző tár gyak – az épü le tek is

töb bet je len te nek ön ma guk nál. Így a
fe hér vá ri temp lom sem csu pán a
kö zös ség meg élé sé nek hely szí ne, kö -
vei a gyü le ke zet össze tar to zá sát, az
elő dök hi tét is ki fe je zik. 

Az ige hir de tés után a szé kes fe hér -
vá ri re for má tus gyü le ke zet Cso -

masz Tóth Kál mán ének ka rá nak
mű so ra kö vet ke zett Dó czi Ist ván
ve zény le té vel. 

Az ün nep sé get a me gye szék hely
pol gár mes te re, Cser-Pal ko vics And -
rás is meg tisz tel te je len lé té vel. Kö -
szön tő jé ben fel idéz te a ré gi temp lom -
szen te lé si ün nep ség rész le te it, és ar -
ról is be szélt, hogy a hí vő kö zös sé gek -
nek ki kell lép ni ük a temp lom fa la in
kí vül re is. 

A Szé kes fe hér vár né met (Schwä -
bisch Gmünd) és finn (Ke mi) test vér -
vá ro sát kép vi se lő kül dött sé gek lel ké -
sze i nek üd vöz lő be szé de i vel foly ta tód -
tak a kö szön té sek, majd az egye sí tett
ének kar sze rep lé se zár ta a szom -
bati ese mény sort. (A temp lom ból ki -
lé pő ket a gyü le ke ze ti ház ban ren de -
zett sze re tet ven dég ség vár ta.)

Az evan gé li kus ün -
nep ség so ro zat má jus 13-
án fe je ző dött be a va sár -
na pi is ten tisz te let tel,
ame lyen D. Sze bik Im re
hir det te az igét. A nyu -
gal ma zott püs pök az ek -
lé zsia tör té ne té nek egy-
egy fon tos moz za na tát
is fel idéz ve be szélt ar ról,
hogy a gyü le ke zet nek
az „élő kö vek” egy há za -
ként kell te vé keny ked -
nie. A temp lom szen te -
lés nyolc va na dik év for -

du ló já nak tisz te le té re – Meny hárt né
Sel me czy Zsu zsan na és dr. Sel me czy
Ka mill ado má nya ként – a temp -
lom épí tő Irá nyi Ka mill s az is ten há -
zát meg tar tó Nagy Ti bor lel ki pász tor
em lé két meg örö kí tő táb lát he lyez tek
el a temp lom bel ső ben.

g Ko vács Ele o nó ra 

Örökségésígéret
Ju bi le u mi ün nep ség so ro zat Székesfe hér vá ron

b Nyolcvanévvelezelőtt,1932.május8-ánszenteltékfelSzékesfehér-
vár–Sándy Gyu la általtervezett–evangélikustemplomát.Azévfor-
dulótiszteletéreagyülekezetazelmúlthétenháromnaposünnepség-
sorozatotszervezett.Atemplomépítőiresazevangélikuselődökre
emlékezőalkalomamaiközösségtagjaiszámáraislehetőségetkínált
agyülekezetheztartozásöröménekátélésére.

Mi re kap tam bi zal mat?
El ső el nök-püs pö ki je len té sem be ve -
ze té se ként ta lán nem fe les le ges egy -
faj ta iden ti tás tisz tá zás, ön ér tel me zés,
ha úgy tet szik, „kül de tés nyi lat ko -
zat” meg fo gal ma zá sa. Tör vény köny -
vünk meg le he tő sen szi ká ran, két
sor ban sum máz za az el nök-püs pök
spe ci á lis szol gá la tát. A 2005. évi IV.
tör vény ben ez áll: 

„133. § Az el nök-püs pök sa já tos fel -
ada ta:

a) hi va ta los kap cso la tot tart az or -
szág más ke resz tyén egy há za i val,
kül föl di egy há zak kal,

b) be szá mol a zsi na ton az or szá gos
egy ház éle tét meg ha tá ro zó lel ki és kö -
zös sé gi ese mé nyek ről.”

2010. no vem ber 26-án, az el nök-
püs pö ki be ik ta tást kö ve tő rö vid be -
kö szön tő be szé dem ben a kö vet ke ző -
kép pen vá zol tam fel az előt tem ál ló
leg fon to sabb fel ada to kat:

„El nök-püs pö ki szol gá la to mat el -
ső ren den mo de rá to ri fel adat nak te -
kin tem. Kül de té se met ab ban lá tom,
hogy se gít sem a kü lön bö ző konst ruk -
tív egy há zi erők, kö zös sé gek össze -
han go lá sát és együtt mű kö dé sét.

Kí vá na tos, hogy dön té se ink a le -
he tő leg szé le sebb kon szen zus gyü -
möl cse ként szü les se nek. Csak ilyen
mó don gyó gyul ha tunk az ál ta lá nos
bi zal mi vál ság kö zös ség rom bo ló be -
teg sé gé ből…

Meg győ ző dé sem, hogy bölcs egy -
ház kor mány za ti dön té sek csak ko -
moly teo ló gi ai meg fon to lá sok nyo -
mán szü let het nek. A teo ló gia az
egy ház tu do má nya. Irány tű je nél kül
az egy ház ha jó ja csak sod ró dik, ki -
szol gál tat va az ép pen ak tu á lis szél já -
rás nak… Dön tő, hogy az egy há zi

szol gá lat pri o ri tá sa it ne kül ső erők
szab ják meg, ha nem fe lül ről ka pott
böl cses ség ve zes sen min ket…

Ha lasz tást nem tű rő pri o ri tás egy -
há zunk ban a lel ké szek hi va tás gon do -
zá sa, a mi nő sé gi to vább kép zés, a szak -
sze rű lel ki gon do zás, va la mint a csa lád -
ba rát re kre á ció szer ve zett biz to sí tá sa
a hű sé ges mun ká ban el fá radt/meg fá -
radt szol ga tár sa ink szá má ra.

Ugyan csak fon tos a nem lel ké szi
mun ka tár sak, pres bi te rek meg kez dett
kép zé sé nek ki szé le sí té se és el mé lyí té -
se. Kí vá na tos, hogy a kö vet ke ző hat éves
cik lus ra a már ilyen mó don is fel ké szí -
tett szol ga tár sak kap ja nak bi zal mat.

A »hu mán erő for rás nak« ez a fo ko -
zott meg be csü lé se elő fel té te le an nak,
hogy a dön tő több sé gé ben jól mű kö -
dő és fej lő dő in téz mény há ló za tunk
mel lett a gyü le ke ze te ink ben fo lyó kö -
zös ség épí tés is fel szál ló ág ba ke rül -
jön. Hi szem, hogy a krisz tu si ér té kek -
ben gaz dag, misszi ói lel kü le tű, az az
sok szí nű, nyi tott és be fo ga dó egy ház -
nak, gyü le ke zet nek van jö vő je, ahol
min den nem ze dék ott hon ra, kö zös -
ség re ta lál hat…”

Be szá mo lóm ban ke re sem az őszin -
te vá laszt: mi va ló sult meg mind eb ből
az el múlt kö zel más fél esz ten dő ben?

A bi za lom egy há za fe lé
Min den to váb bi fej lő dés alap ja a
múlt ból örö költ és a je len ben is
mér ge ző bi za lom hi ány gyó gyí tá sa.
En nek ér de ké ben, kor lá to zott le he -
tő sé ge im mel él ve, mint el nök-püs pök
szor gal maz tam a kü lön bö ző egy -
ház kor mány za ti tes tü le tek (zsi na ti
ve ze tő ség, or szá gos pres bi té ri um,
püs pö ki ta nács) kö zöt ti köz vet len
kon zul tá ci ós al kal mak rend sze res sé

té te lét. Ezek ed di gi, sze rény ered mé -
nyei meg erő sí tik, hogy a sze mé lyes
kom mu ni ká ció elő fel té te le a köl csö -
nös bi za lom meg te rem té sé nek és
meg őr zé sé nek.

En nek hi á nyá ban vi szont a több -
nyi re túl ter helt, idő za var ral küsz -
kö dő tes tü le te ink ben el ke rül he tet len
a hek ti kus, fruszt rált lég kör ki ala ku -
lá sa, amely ben szin te tör vény sze rű -
en szü let nek meg a pil la nat nyi in du -
la tok tól, sze mé lyes ér de kek től, vélt
vagy va lós sé rel mek től ve zé relt, kel -
lő en át nem gon dolt, rossz dön té sek.
Egy-egy ilyen ülé sen, ami kor oly kor
ér tel met le nül és ért he tet le nül egy -
más nak fe szü lünk, a le ve ze tő el nök -
nek Pál apos tol ki jó za ní tó fi gyel -
mez te té sé vel kel le ne ész re té rí te nie
a küz dő fe le ket: „Ha mar já tok és rág -
já tok, vi gyáz za tok, ne hogy fel fal já tok
egy mást!” (Gal 5,15)

Le het, hogy kis sé drasz ti kus a
kép, de meg koc káz ta tom, hogy egy -
faj ta „kan ni ba liz mus ve szély” nem
ide gen egy há zunk éle té től. Van nak
lel ké szek, akik las san fel élik a rá juk
bí zott nyá jat, de van nak gyü le ke ze -
tek is, ame lyek el emész tik pász to ru -
kat. Akad nak egy mást fel fa ló lel ké -
szek, fel ügye lők, pres bi te rek… De az
is elő for dul, hogy az egy ház épí té sé -
re ren delt és vá lasz tott tes tü le tek
„mar ják és rág ják” egy mást, il let ve az
egy ház tes tét… Ta lán eb ben az össze -
füg gés ben is sza bad Jé zus drá mai in -
té sét idéz ni: „Min den or szág, amely
meg ha son lik ön ma gá val, el pusz tul, és
egyet len vá ros vagy ház sem ma rad -
hat fenn, amely meg ha son lik ön ma -
gá val.” (Mt 12,25)

„Átragyog-erajtunk?”
El nök-püs pö ki be szá mo ló az MEE zsi na tán (Gyön gyös, 2012. má jus 11.)

f Folytatás a 4. oldalon
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A Ma gyar or szá gi evan gé li kus egy ház ál dás kí vá ná sa dr. áder já nos köz tár sa sá gi el nök hi va tal ba lé pé se kor
(2012. má jus 10., Sán dor-pa lo ta)

Erős vár a mi Is te nünk!
Imád koz zunk elő ször az Evan gé li kus éne kes könyv 291. éne ké nek so ra i val. Az el ső vers Lu ther Már ton, a má so dik és har ma dik vers pe dig a száz éve
szü le tett evan gé li kus köl tő nő, Túr me zei Er zsé bet imád sá ga:

„1. Adj bé két a mi időnk ben, / Úr is ten, té ged ké rünk. / Hisz raj tad kí vül más nin csen, / Ki sík ra száll na ér tünk, / Egye dül te, örök Is ten. 2. Adj bé -
két a mi időnk ben, / Úr is ten, té ged vá runk. / Te se gíts dol gos bé ké ben / Hű sé ge sen szol gál nunk. / Áldd meg ha zánk, áldd meg né pünk! 3. Adj bé két
a mi időnk ben! / Adj bé kes sé get né künk, / Min de nütt: ház ban és szív ben! / Jé zus ne vé ben ké rünk. / Így hall gass meg min ket, ámen!”

Igei kö szön tés ként Pál apos tol ál dó so ra it idé zem a Ró mai le vél ből: „A re mény ség Is te ne pe dig tölt sön be ti te ket a hit ben tel jes öröm mel és bé kes -
ség gel, hogy bő völ köd je tek a re mény ség ben a Szent lé lek ere je ál tal.” (Róm 15,13)

Vé gül sze mé lyes kö szön tés ként El nök Úr nak egy ál dás Var ga Gyön gyi Ál dás köny vé ből, ame lyet a nap em lé ké re út ra va ló ként sze mé lye sen is sze ret -
nék át ad ni: „Ez a mai nap a nagy le he tő sé ge ké – mert tá gas tér re ál lí tot ta Is ten lá ba dat. Ez a mai nap a meg va ló su ló ál mo ké – mert ve le még a fa la kon
is át ugor hatsz. Ez a mai nap a ka pasz ko dás biz ton sá gáé – mert ő erő sen fog ja a ke ze det. Ez a mai nap az igaz ta lál ko zá so ké – mert sze re te té vel jön fe -
léd Is te ned. Ez a mai nap a mun ka örö méé – mert ke zed mun ká ját ő te szi ma ra dan dó vá. Ez a mai nap az ott hon lét bé kes sé géé – mert meg lát ha tod Is -
ten jó sá gát az élők föld jén. Ez a mai nap Is ten ál dá sá val tel jes. Ne ked ada t ik, hogy ál dás sá légy.” 

Így áld jon meg és őriz zen meg a min den ha tó és ir gal mas Is ten, az Atya, Fiú és Szent lé lek. Ámen.
g Gáncs Pé ter el nök-püs pök

 e 2012. május 20. Evangélikus Életevangélikus élet

Te gyük hoz zá: és egyet len egy ház
sem ma rad hat fenn, ahol a kü lön bö -
ző szin te ken szol gá lat tal meg bí zott
elöl já rók bi za lom erő sí tés és kö zös -
ség épí tés he lyett mér ge zik a lég -
kört, és rom bol ják a tö ré keny bi zal -
mat és kö zös sé get. Ne héz el fo gad ni,
de re á li san kell szá mol ni az zal a
ténnyel, hogy a re mélt gyó gyu lá si fo -
lya mat hossza dal mas, és a vissza esés
ve szé lye is nagy. Fon tos, hogy ad junk
esélyt az egész sé ges Krisz tus-test
im mun rend sze ré nek, amely le győz -
he ti a kül ső-bel ső fer tő zé se ket.

Meg győ ző dé sem, hogy a ma gyar or -
szá gi evan gé li kus ság dön tő több sé ge
olyan egy ház ban sze ret ne él ni és szol -
gál ni, ame lyet a meg bé kélt kü lön bö -
ző sé gek, az egy mást ki egé szí tő és gaz -
da gí tó sok szí nű ség, a köl csö nö sen
meg elő le ge zett bi za lom és a har mo ni -
kus együtt mű kö dé si kész ség jel le mez.

egész sé ges egy ház fe lé
Egy ilyen egész sé ges Krisz tus-test, az -
az egy ház elő fel té te le, hogy a fő, Jé zus
Krisz tus tag ja i ként va ló ban ben ne, be -
lő le, ve le és ál ta la él jünk. Nem csak
egy más mel lett, ha nem egy más ra fi -
gyel ve, egy mást el fo gad va, egy mást
hor doz va, egy má sért.

Eh hez vi szont szük ség van ar ra,
hogy egy mást, egy mást, a má si kat
job ban meg is mer jük, ami nek alap ja
a sze mé lyes ta lál ko zás. Az el múlt idő -
ben igen csak meg nőtt egy há zunk ban
az ilyen ta lál ko zá sok, ta lál ko zók
von zá sa, gon dol junk az egy ház ke rü -
le ti misszi ói na pok ra vagy a Szél ró -
zsa ta lál ko zó ra.

Az im már évek óta nép sze rű egy -
ház ke rü le ti mun ka év kez dő lel kész -
kon fe ren ci á kat az el múlt esz ten dő
au gusz tu sá ban or szá gos lel kész ta lál -
ko zó vá szé le sí tet tük ki, amely nek
Bony hád adott ott hont. A kon fe ren -
cia fő elő adó ja, Klaus Doug lass né met
teo ló gus szem be sí tett min ket a ré gi és
új fe szült sé gé vel, ki hí vá sa i val a gyü le -
ke zet- és egy ház épí tés ben. Iga zi lel ki-
szel le mi-tes ti fel töl tő dést aján dé ko zott
ez a két nap, ame lyen lel ké szi ka runk
mint egy két har ma da vett részt. 

Fon tos, hogy a ke rü le ti iden ti tás
ápo lá sa mel lett tud junk egész egy -
ház ban is gon dol kod ni, ter vez ni és
együtt ké szül ni a kö zös szol gá lat ra.
Re mény ség sze rint a bony há di el ső
or szá gos evan gé li kus lel kész kon fe -
ren ci á val ha gyo mányt te rem tet tünk,
és há rom-négy éven ként ilyen for má -
ban is új ra ta lál koz ha tunk.

Egy egész sé ges egy ház ban – a bony -
há di kon fe ren ci á hoz ha son ló, szín vo -
na las teo ló gi ai to vább kép zés mel lett
– szük sé ges lel ké sze ink rend sze res
hi va tás gon do zá sá nak, lel ki gon do zá sá -
nak a ki épí té se. Még az ele jén já runk
en nek a sür ge tő fel adat nak, de öröm -
mel je lent he tem, hogy rész ben a lel -
kész aka dé mia szol gá la tá hoz kap cso ló -
dó an, il let ve egy ház ke rü le ti szin ten is
biz ta tó kez de mé nye zé sek in dul tak.

A ho lisz ti kus szem lé let ben gon -
dol ko zó, te hát az egész em bert pász -
to ro ló, egész sé ges egy ház ban a szel -

le mi és lel ki töl tő dés sel össz hang ban
biz to sí ta nunk kell lel ké sze ink, lel -
kész csa lád ja i nak fi zi kai re kre á ci ó -
ját is. Köz tu dott tény, hogy a lel ké szi
hi va tás – saj nos – nem csa lád- és há -
zas ság ba rát fog lal ko zás. Ezt szo mo -
rú an bi zo nyít ják a há zas sá gi krí zi sek,
vá lá sok… Igen fon tos a pre ven ció,
mely nek egyik sze rény esz kö ze a
há zas sá gi, csa lá di kap cso la tok ápo -
lá sát se gí tő kö zös pi he né si al kal mak
meg te rem té se.

Az egyes lel kész csa lá dok anya gi le -
he tő sé gei kö zött igaz ság ta la nul nagy a
kü lönb ség egy há zunk ban. Van nak,
akik éven te akár hosszabb kül föl di
nya ra lást is meg en ged het nek ma guk -
nak, má sok vi szont még egy há zi üdü -
lő in ket sem tud ják meg fi zet ni… Ezen
a te rü le ten erő sí te ni kell a mun ka adó
gyü le ke ze tek és az or szá gos egy ház fe -
le lős ség vál la lá sát. Kü lö nö sen azok
után, hogy az üdül te té si és gyógy ke zel -
te té si of fer tó ri um el tör lés re ke rült…

A lel ké szek kel együtt, szin te egy lé -
leg zet tel sze ret ném em lí te ni hit ok ta -
tó in kat és evan gé li kus ok ta tá si és dia -
kó ni ai in téz mé nye ink dol go zó it is,
akik szol ga tár sa ink, és akik nek szá -
ma im már a lel ké szi kar több szö rö -
se. Az ő tes ti-lel ki-szel le mi erőn lé tük
kar ban tar tá sa is fel té te le az egy ház
egész sé ges éle té nek. Ter mé sze te sen
tu da tá ban va gyok an nak, hogy ez a
fel adat már-már meg ha lad ni lát szik
egy há zunk te her bí ró ké pes sé gét. S
ez zel már érin tem egyik leg na gyobb
di lem mán kat, az in téz mény át vé te lek
prob le ma ti ká ját, amellyel kü lön pont -
ban sze ret nék fog lal koz ni.

Mi előtt az „in téz mény át vé te li láz”
(Itt zés Já nos) ke ze lé sé re tér nék, hang -
sú lyo san sze ret nék szól ni az egy há -
zunk ban ön kén te sen szol gá la tot vál -
la ló nem lel ké szi mun ka tár sak fon tos -
sá gá ról. Nél kü lük nincs egész sé ges
egy ház, csak cson ka tor zó. Ör ven de -
tes, hogy kö zü lük egy re töb ben
igény lik a szol gá lat ra fel ké szí tő kép -
zé se ket, to vább kép zé se ket, me lyek
ma már or szá gos és re gi o ná lis szin -
ten is szer ve ződ nek. Re mél jük, hogy
a kü lön bö ző kép zé sek har mo ni zá lá -
sát elő se gíti majd, hogy ez év ja nu -
ár já tól or szá gos prog ram ko or di ná -
tor lé pett szol gá lat ba.

Az in du ló hat éves szol gá la ti cik lus
ele jén kí vá na tos, hogy meg szer vez -
zük a má so dik or szá gos evan gé li kus
pres bi te ri ta lál ko zót, amely re a ter -
vek sze rint a jö vő év ben ke rül het sor.
De ad dig is fon tos, hogy min den gyü -
le ke ze tünk ben él jünk az új ra kez dé -
si le he tő ség esé lyé vel. Ha ed dig nem
is volt, most el kez dőd het he lyi szin -
ten is a pres bi te rek, ön kén tes gyü le -
ke ze ti mun ka tár sak szer ve zett, tu da -
tos kép zé se, gon do zá sa.

Az új pres bi té ri u mok új élet hely -
ze tet je len te nek, a ré gi és új em be rek
össze csi szo ló dá sát te szik szük sé ges -
sé. Vál tó ál lí tást je lent a tiszt újí tás.
Nem me het min den ugyan úgy to -
vább, ahogy ed dig. Sok min dent új -

ra kell ta nul nunk. Ez a ta nu lá si
„kény szer” Jé zus ta nít vá nya i nak ki -
vált sá ga, egy szer re jo ga és kö te les sé -
ge. Jól se gít he ti ezt a spe ci á lis fel nőtt -
kép zést a Lu ther Ki adó gon do zá sá -
ban meg je lent, Tarts, Uram, a ke zed -
ben cí mű kö tet, mely nek al cí me:
Sze mé lyes sza vak pres bi te rek hez.

élet ké pes egy ház
Az egész sé ges egy ház szi no ni má ja az
élet ké pes egy ház. Ez olyan kö zös sé -
get je lent, amely nem csak be fo gad ja,
hor doz za a fe lül ről ka pott élet aján dé -
ka it, ha nem kész és ké pes azok to -
vább adá sá ra, to vább plán tá lá sá ra.

Eb ből az egy ház kép ből ki in dul va
hi szem és val lom, hogy egy há zunk
nem szen ved az in téz mény ala pí tás be -
te ges lá zá tól. Azt nem vi ta tom, hogy
ezen a te rü le ten né mi „hő emel ke dés”
azért időn ként di ag nosz ti zál ha tó, de
úgy ta pasz ta lom, hogy az ok ta tá si,
dia kó ni ai és gaz da sá gi szak em be re -
ink ál tal kö rül te kin tő fe le lő ség gel
ki dol go zott in téz mény át vé te li kö -
ve tel mény rend szer meg nyug ta tó vé -
del met je lent a meg gon do lat lan át -
vé te lek kel szem ben. Ezen a he lyen is
meg kö szö nöm az or szá gos iro da fá -
rad sá got nem is me rő mun ká ját az in -
téz mény át vé te lek ügyé ben.

Fon tos, hogy a szük sé ges ra ci o ná -
lis szem pon tok (gaz da sá gos ság, fenn -
tart ha tó ság stb.) ko mo lyan vé te le
mel lett dön té se ink ben pri o ri tást
kap jon a vi lá gos teo ló gi ai alap ál lás.
Az egy ház kül de té se nem ön ma ga
fenn tar tá sa, tra dí ci ói, épü le tei kon -
zer vá lá sa. Nem le het cél ön ma gunk
át men té se, túl él ve kü lön bö ző po li ti -
kai kur zu so kat. Az egy ház Krisz -
tus tól ka pott man dá tu ma ar ról szól,
hogy az éle tet hor do zó evan gé li u mot
min den le het sé ges esz köz zel fel kí nál -
ja, to vább ad ja mind azok nak, aki ket
el tud ér ni szol gá la tá val.

En nek a kül de tés nek, misszi ó nak
alap ve tő hor do zói, esz kö zei a gyü le -
ke ze tek, de adott tör té nel mi hely zet -
ben a gyü le ke ze tek mel lett – so ha sem
he lyet tük – ok ta tá si és dia kó ni ai in -
téz mé nyek is, hi szen Jé zus misszi ói
pa ran csá nak szer ves ré sze az evan gé -
li um ver bá lis hir de té se mel lett a ta -
ní tás és a gyó gyí tás szol gá la ta is.

Mint egy há zunk ok ta tá si in téz mé -
nye i nek fel ügye lő püs pö ke Is ten előtti
fe le lős ség gel val lom, hogy csak olyan
he lyen vet tünk át és ké szü lünk át ven -
ni ok ta tá si in téz mé nye ket, ahol az
em lí tett szak mai szem pon tok mel lett
a misszi ói pers pek tí va is adott. Az az:
van esély az élet ké pes mű kö dés re, az
élet to vább adá sá ra. En nek leg fon to -
sabb elő fel té te le az el kö te le zett evan -
gé li kus in téz mény ve ze tő, az együtt mű -
kö dés re kész és ké pes he lyi gyü le ke -
zet, az új fel ada tok ra nyi tott he lyi
gyü le ke ze ti lel kész, il let ve lel ké szek, és
nem utol só sor ban a spe ci á lis szol gá -
lat ra be vet he tő is ko la lel kész.

Tá vol áll tő lem, hogy ide a li zál jam
a hely ze tet, és le be csül jem az in téz -

mény át vé te lek koc ká za tát. Bi zony
sok he lyütt ta pasz tal juk, hogy vi ha -
ros el len szél ben kell vi tor lát bon ta -
nunk. Nem könnyű meg ta lál ni a
min den szem pont ból ide á lis nak tű -
nő in téz mény ve ze tő ket és is ko la lel -
ké sze ket. Ezen a te rü le ten sok kal
tu da to sabb, át gon dol tabb és szer ve -
zet tebb – di va tos szó val él ve – hu -
mán erő for rás-gaz dál ko dás ra van
szük ség egy há zunk ban. Re mél jük,
hogy az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye tem is fris sen tud re a gál ni az ak -
tu á lis ki hí vá sok ra: is ko la lel kész-kép -
zés, új köz ne ve lé si tör vény, hit ok ta -
tá si re for mok, eti ka ok ta tás stb.

Alap ve tő en új szem lé let re van
szük ség in téz mé nye ink és gyü le ke ze -
te ink kap cso la tá ban. Ke vés a bé kés
egy más mel lett élés. Va ló di együtt -
mű kö dés re, adott eset ben ál do zat -
kész ség re van szük ség, nem csu pán
né hány ün ne pi al ka lom mal, ha nem
a hét köz na pok ban is. Pél dá ul az is -
ko la lel ké szek szol gá la ti la ká sá nak
biz to sí tá sá ban…

Nem az az iga zi kér dés, hogy ki az
úgy ne ve zett „fenn tar tó”. Ha mis al -
ter na tí va, hogy vagy a gyü le ke zet nek
van is ko lá ja, vagy az in téz mény nek
van gyü le ke ze te. Együtt va gyunk tag -
jai az élő Krisz tus-test nek, an nak a
fenn tar tó nak, amely a Ma gyar or szá -
gi Evan gé li kus Egy ház, amely szin tén
Is ten meg tar tó ke gyel mé ből él.

Ugyan ak kor nem sza bad el mos ni
azt a nyil ván va ló kü lönb sé get, amely
mű kö dé sé ben, szer ve ze té ben, szer ve -
zett sé gé ben egy evan gé li kus egy ház -
köz ség és egy evan gé li kus ok ta tá si
vagy dia kó ni ai in téz mény kö zött fenn -
áll. Az evan gé li kus óvo da, is ko la vagy
sze re tet ott hon te kint he tő ugyan kvá -
zi gyü le ke zet nek, de sa já tos sá ga it tisz -
te let ben kell tar ta ni. Ezért is kü lön le -
ges misszi ói, lel ki gon do zói fel adat az
in téz mé nyi lel ké szek szol gá la ta, akik -
nek mun ká ját, kép zé sét, to vább kép -
zé sét fo ko zott fi gye lem mel kell kí sér -
nünk és tá mo gat nunk.

Nem vi ta tom, hogy min den újabb
in téz mény át vé tel pluszkoc ká zat,
több let mun ka a fenn tar tó szá má ra,
de ugyan ak kor pluszesély, több let le -
he tő ség ar ra, hogy olya nok szá má ra
is fel kí nál juk a re ánk bí zott ér té ke ket,
akik hez kü lön ben ta lán so ha nem jut -
nánk el.

Meg győ ző dé sem, hogy ezt a koc ká -
za tot egy bi za lom ból táp lál ko zó, egész -
sé ges, élet ké pes egy ház nak Mes te ré -
re né ző, élő re mény ség gel, bá tor hit -
tel sza bad, sőt fel is kell vál lal nia.
Gyak ran em le get jük Or dass La jos
püs pök el kö te le ző örök sé gét, ál do zat -
vál la lá sát, aki bör tönt és bel ső szám -
űze tést vál lalt is ko lá in kért. Mai koc -
ká zat vál la lá sunk hol ma rad et től…

Öku me ni kus kö zös ség ben
Vé gül a tör vé nyi el vá rás nak ele get té -
ve sze ret nék rö vi den be szá mol ni
kül ső-bel ső öku me ni kus kap cso la ta -
ink ról. A ka to li kus és a re for má tus

egy ház zal rend sze re sek a püs pö ki
szin tű ta lál ko zá sok, ame lye ken igyek -
szünk egyez tet ni az ép pen ak tu á lis
teo ló gi ai, egy ház po li ti kai kér dé sek -
ben. Min den kép pen hír ér té kű, hogy
ez év hús vét ján a Ma gyar Ka to li kus
Egy ház és a Ma gyar or szá gi Egy há zak
Öku me ni kus Ta ná csá nak (ME ÖT)
tag egy há zai kö zös ün ne pi üze net tel
for dul tak az or szág né pé hez. Rend -
sze res gya kor lat tá kezd vál ni, hogy a
köz vé le ményt fog lal koz ta tó ak tu á lis
eti kai, mo rá lis kér dé sek ben a ka to li -
kus és a re for má tus egy ház zal együtt
kö zös ál lás fog la lást adunk ki.

Ör ven de tes fej lő dés, hogy a már év -
ti ze dek óta jól mű kö dő öku me ni kus
ima hét mel lett – a ME ÖT szer ve zé -
sé ben – egy re szé le sebb össze fo gás -
sal ün ne pel jük szep tem ber vé gén a
te rem tés he tét, amely nek cél ja a te -
rem tett vi lág vé del me irán ti fe le lős -
ség éb resz té se és erő sí té se.

Az utób bi esz ten dő ben ele ven né
vált a dia ló gus a Ma gyar or szá gi Bap -
tis ta Egy ház zal is, amellyel együtt mű -
kö dünk a jú ni us ele jén tar tan dó Re -
mény ség fesz ti vál szer ve zé sé ben is.

A püs pö ki ta ná cson be lü li mun ka -
meg osz tás je gyé ben a kül föl di test vér -
egy há zak kal va ló sok ré tű kap cso lat -
tar tás Fa bi ny Ta más püs pök tár sam
szol gá la ti te rü le te. Így én most csak
a kö zel múlt ban Ko má rom ban alá írt
szlo vák–ma gyar egy há zi part ner -
szer ző dés je len tő sé gét eme lem ki,
amely nek re mény sé günk sze rint po -
zi tív gyü möl csei lesz nek ha tá ron
in nen és túl.

„Transz pa rens” egy ház
Be szá mo lóm zá rá sa ként az idei esz -
ten dő igé jé nek bá to rí tó öröm üze ne -
tét sze ret ném alá húz ni. Jé zus Krisz -
tus így biz tat ja az övé it: „Elég né ked
az én ke gyel mem, mert az én erőm
erőt len ség ál tal ér cél hoz.” (2Kor 12,9)

A fel sza ba dí tó jó hír, hogy al kal -
mas sá gunk nem sa ját erő for rá sunk -
tól függ, ha nem at tól, hogy mennyi -
ben en ged jük, hogy Urunk ere je raj -
tunk ke resz tül is el jus son a cél hoz, a
má sik em ber hez.

En ged jük-e, hogy az egy ház Ura ke -
zé be ve gyen, for mál jon, hasz nál jon
min ket? Va jon – min den gör csös tel -
je sít mény kény szer től, meg fe le lé si
vágy tól, bi zo nyí tá si kény szer től és
ha tal mi vágy tól meg sza ba dul va – tu -
dunk-e, me rünk-e a be szá mo lóm cí -
mé ben idé zett Túr me zei-vers hit ta nos
gyer me ké nek böl cses sé gé vel vá la -
szol ni az aláb bi, dön tő kér dés re?

„Mi lyen em be rek a ke resz tyé nek?
Ki mond ja meg ne kem?”
(…)
„A ke resz tyé nek olyan em be rek,
Aki ken át süt a nap!”
Re mé lem, hogy egy ilyen mó don

transz pa rens, bi za lom ból élő, egész -
sé ges és élet ké pes egy ház fe lé tar -
tunk, ame lyen egy re in kább át ra gyog
a vi lág vi lá gos sá gá nak, Jé zus Krisz -
tus nak a fé nye!

Meg kö szön ve Mun ka tár sa im ál -
do za tos szol gá la tát, ké rem je len té -
sem el fo ga dá sát.

g Gáncs Pé ter püs pök

Elnök-püspökibeszámoló…
f Folytatás a 3. oldalról
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Nyu gat-Ma gyar or szág egyik ék szer -
do bo za, az Al pok al ja lan ká in fek vő,
gaz dag tör té nel mi ha gyo má nyok kal
bíró kis vá ros, Kő szeg fes tői hát te ret
kínált a ló tar tó- és -te nyész tő szak ma
ki vá ló ta nu ló ja ver seny or szá gos
dön tő jé nek. Ahogy Rod ler Gá bor, a
ren de ző 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 igaz ga tó -
ja kö szön tő jé ben meg fo gal maz ta, az
áp ri lis 17-e és 20-a kö zött meg ren de -
zett ver sen gés le he tő sé get adott a ha -
zánk ban ma ga san jegy zett lo vas -

kép zést foly ta tó in téz mé nyek leg -
jobb ta nu ló i nak, il let ve az őket fel ké -
szí tő pe da gó gu sok nak, hogy össze -

mér jék fel ké szült sé gü ket, ki cse rél jék
ta pasz ta la ta i kat, és to váb bi kap cso -
la to kat épít se nek a lo vas kép zést foly -
ta tó töb bi szak mai mű hellyel.

A ver seny el mé le ti és gya kor la ti
rész ből állt, előb bi nek az is ko la,
utób bi nak az in téz mény ki vá ló inf ra -
struk tú rá val ren del ke ző, töb bek kö -
zött fe de les lo var dá val, díj haj tó- és fo -
gat haj tó pá lyá val bí ró tan gaz da sá ga
adott ott hont. 

A szer ve zők szisz te ma ti kus, pre -
cíz mun ká já nak kö szön he tő en zök -
ke nők nél kül zaj lott az ese mény. A

részt ve vők nek az áp ri lis ban sok szor
bi zony zor dabb ar cát mu ta tó idő já -
rás is ked ve zett, így oly kor sze les, bo -

rús, ám meg fe le lő idő ben foly ha -
tott a ve tél ke dés.

A ver seny zők nek négy mo dul ban
– gon do zás, te -
nyész tés, fo gat haj -
tás, lo vag lás – kel -
lett meg mu tat ni -
uk tu dá su kat; ez
sok ol da lú fel ké -
szült sé get igé nyel,
s ahogy dr. Né meth
Csa ba, a ver seny
el nö ke zár sza vá -
ban el mond ta, bi -
zony ke mény ki -
hí vás elé ál lí tot ta
őket.

A tét nagy, hi -
szen nem csak a he lye zé sek dől tek el
a négy nap fo lya mán. A ki emel ke dő
tel je sít ményt (71% fe let ti ered mény)
nyúj tó ver seny zők je les ered ménnyel
szak mun kás-bi zo nyít ványt is sze -
rez het tek. Az el múlt évek ta pasz ta -
la tai azt mu tat ják, hogy a ver se nyen
ered mé nye sen sze rep lő ta nu lók na -
gyon ke re set tek a mun ka erő pi a con –
tud tuk meg Ju hász Be á tá tól, a Ma -
gyar Ag rár ka ma ra szak kép zé si re fe -
ren sé től.

E l  mond ha  tó ,
hogy az if jú lo vász -
ta nu lók ki áll ták a
pró bát, nem es tek
ki a nye reg ből; ezt
bi zo nyít ja, hogy a
ti zen hat részt ve -
vő ből ti zen ket ten
het ven egy szá za -
lék fö lött tel je sí -
tet tek, így je les mi -
nő sí té sű szak is ko -
lai ok le vél hez ju -
tot tak. 

S hogy az erős
me zőny ben kik
nyúj tot ták a leg -
jobb tel je sít ményt? Áll jon itt az el ső
há rom he lye zett név so ra, akik a ren -
de ző in téz mény dísz ter mé ben, az
ün ne pé lyes ered mény hir de té sen kap -
ták meg a ne kik já ró tap sot és el is me -
rést.

Tóth Ta ma ra Ré ka – Pett kó-
Szandt ner Ti bor Lo vas Szak kép ző Is -
ko la és Kol lé gi um, Bá bol na.

Hor váth Ádám – 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, Kő szeg.

Ber tók Má tyás – Pett kó-Szandt ner
Ti bor Lo vas Szak kép ző Is ko la és
Kol lé gi um, Bá bol na.

A ver seny részt ve vői kö zül azon -

ban sen ki sem tért ha za üres kéz zel,
hi szen a szép szá mú tá mo ga tó fel aján -
lá sá nak kö szön he tő en min den ki el -

is me rést ka pott a fel ké szü lés alatt el -
vég zett mun ká já ért és a ver seny so -
rán nyúj tott tel je sít mé nyé ért.

A ver seny szer ve zői kö szö nik azok
se gít sé gét, akik nek er köl csi és anya -
gi tá mo ga tá sa le he tő vé tet te, hogy a
kő sze gi evangélikus in téz mény ren -
dez hes se meg a ver senyt, s azt, hogy
a ve tél ke dés mél tó kö rül mé nyek kö -
zött foly has son le. Kö szö net il le ti a
ver seny ző ket és fel ké szí tő ta ná ra i kat

is, hi szen ke mény mun ká juk volt a
szín vo na las ver seny zá lo ga. Az, hogy
a négy nap so rán vé gig ki egyen lí tett,
ní vós ver sen gés folyt, az ő lel ki is me -
re tes mun ká juk nak kö szön he tő.

Ta lán nem túl zó a ki je len tés, hogy
Kő sze gen a ma gyar or szá gi lo vas -
szak ma csúcs ta lál ko zó ja zaj lott le,
mely al kal mat adott a ver seny ben
részt ve vő fi a ta lok te het sé gé nek, tu -
dá sá nak felvil lan tá sá ra épp úgy, mint
a szak mai ta pasz ta lat cse ré re, a kap -
cso lat épí tés re, s re mél he tő leg nincs
tá vol az az idő, ami kor az if jú lo vas -
ta nu lók is mét az Al pok al ján mér he -
tik össze tu dá su kat.

g T. T.

Biztosanvettékazakadályt
A leg jobb lo vas-szak is ko lai ta nu lók ver se nye Kő sze gen

Lipicai félvérfogat

Mondd, hogy ááá…

Anatómiafeladat

Megnyitó a kőszegi evangélikus templomban

b Aló tar tó- és -te nyész tő szak ma ki vá ló ta nu ló ja versenyta2011/12-es
tanévben–azelmúltévekkiemelkedőpedagógiaiésszakmaimun-
kájának elismeréseként – a kőszegi Evangélikus Mezőgazdasági,
Kereskedelmi,InformatikaiSzakképzőIskolaésKollégiumrendez-
hette meg. A versenyt a Vidékfejlesztési Minisztérium felhívása
alapjánaMagyarAgrárkamaraszervezi.

„Afejetetejére
állítottvilág
azIsten
országa…”

Há la adó ün nep kez de tét je lez ve
szó lalt meg a ha rang má jus 5-én
a nyír egy há zi Élim Evan gé li kus
Sze re tet ott hon ban, ahol az Is ten -
nek va ló há la az édes anyá kért,
édes apá kért, a pót ma má kért és
pót pa pá kért szólt. 

Az ün ne pi szol gá lat előtt Bo -
gár Ág nes ott hon ve ze tő kö szön -
töt te a „nagy csa lá dot”, rá mu tat -
va, hogy mennyi re fon tos és a je -
len ben is ta pasz tal ha tó a szü lők,
pót szü lők ki tar tó és hű sé ges
sze re te te. Ezt kö ve tő en a Fé bé
Evan gé li kus Di a ko nissza egye -
sü let ne vé ben szólva Veper di
Zol tán lel kész az Élim nek mint
a pusz tai ván dor lás má so dik oá -
zi sá nak fel üdü lést biz to sí tó sze -
re pét lát tat ta meg, amely ma is
oá zis min den ki nek.

Az ott hon la kói, a lá nyok
hang já té kok kal és szem lél te tő
moz du la tok kal mu tat ták be hét -
köz be ni „te en dő ik” so ka sá gát; a
dol go zók Is ten sze re te tét és gon -
dos ko dá sát meg je le ní tő ver se ket
sza val tak. A kö zös szol gá la tot Is -
tent di cső í tő éne kek ölel ték át.

Az is ten tisz te le ti li tur gi á ban
Sztan kó Gyön gyi es pe res-lel kész
és Tor zsa Ta más ott hon lel kész
szol gált, majd Krá mer György
püs pök he lyet tes hirdette Isten
igé jét Mt 13,45–46 alapján: „Ha -
son ló a mennyek or szá ga a ke res -
ke dő höz is, aki szép gyön gyö ket
ke res. Ami kor egy nagy ér té kű
gyöngy re ta lál, el megy, el ad ja
min de nét, ami je van, és meg vá -
sá rol ja azt.”

„Azt gon do lom, hogy mind -
azok, akik itt, eb ben az in téz -
mény ben dol goz nak, szol gál nak,
akik a lá nyok kal évek, év ti ze dek
óta kap csolt ban van nak, egy fe -
je te te jé re ál lí tott vi lá got lát -
nak… Mert ah hoz a vi lág hoz
ké pest, amely kö rül vesz ben -
nün ket, ide bent min den más ként
mű kö dik, a lá nyok kal min den
más ként ért he tő és él he tő meg…
Egy fe je te te jé re ál lí tott vi lág,
mert itt más ér té kek van nak,
mert más cé lok van nak, más
örö mök, más ered mé nyek, más
si ke rek” – mond ta az ige hir de tő,
majd így foly tat ta: 

„A fe je te te jé re ál lí tott vi lág az
Is ten or szá ga… A kincs… és mi
is ugyan olya nok le he tünk, mint
eb ben a pél dá zat ban a ke res ke -
dő, aki ke res gél, de ami kor meg -
ta lál ja ezt a kin cset, ak kor min -
den ál do za tot meg hoz, hogy az
övé le hes sen, mert mind annyi -
unk nak meg kell lát nunk, meg
kell ta lál nunk Is ten or szá gát!”

Az is ten tisz te let után az ud va -
ron a 23. zsol tár bi zony ság te vő
sza vai szó lal tak meg, majd Krá -
mer György fel szen tel te az ott -
hon ala pí tók és az ott hon ban
szol gált di a ko nisszák ne vét rög -
zí tő em lék táb lát, em lék ék kö vet. 

„Áld jad én lel kem, a di cső ség
örök ki rá lyát…” – zen gett a zá ró -
ének, me lyet a Lu ther Már ton
Kol lé gi um igaz ga tó ja, Mar ti -
novsz ky Ist ván kí sért. A há la adó
ün nep kö zös ün ne pi ebéd del és
hosszan tar tó, sze re tet tel jes be -
szél ge té sek kel zá rult.

g Tor zsa Ta más

Az övméret felvétele
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A Ci ty Pla za Szál ló eme le ti
elő adó ter mé ben Szi lá gyi Má -
tyás fő kon zul kö szön töt te az
egy be gyűl te ket. Hang sú lyoz -
ta, hogy a ho lo kauszt-em lék -
nap a Ra o ul Wal len berg és
más em ber men tők em lé ke
előt ti fő haj tás is egy ben. Fő haj -
tás olya nok előtt, akik em be -
rek ma rad tak az em ber te len -
ség ben. Utalt ar ra, hogy leg -
több jük a sztá li ni dik ta tú ra
ál do za tá ul esett. A fő kon zul
ugyan ak kor ki emel te, hogy a
ren dez vény fő haj tás az ál do za -
tok és a túl élők előtt is.

A meg em lé ke zést Né meth
Zsolt, a ma gyar Kül ügy mi -
nisz té ri um par la men ti ál lam -
tit ká ra nyi tot ta meg. Be szé dét
Jób köny ve 19. fe je ze té nek 16–
17. ver se i vel kezd te.
Rá mu ta tott, hogy
Ra o ul Wal len berg
sor sa pár hu za mos a
ko lozs vá ri evan gé -
li kus lel kész, a né -
hai Já ro si An dor,
va la mint Es ter há -
zy Já nos sor sá val,
hi szen mind hár -
man a ná ciz mus el -
len har col tak, és a
szov jet kom mu niz mus nak es -
tek ál do za tul. „Sor suk drá -
mai mó don bi zo nyít ja, hogy a
nem ze ti és a szov jet tí pu sú
szo ci a liz mus egy lé nye gű” –
fo gal ma zott az ál lam tit kár.

Ki emel te, hogy múl tunk -
nak leg alább két ar ca van: az
el nyo más és a fáj da lom, va la -
mint az ál do zat vál la lás és az
em ber men tés ar ca. Ép pen
ezért bo nyo lult fel adat a múlt -
tal, az em ber ál do zat, il let ve az
egyé ni és a kö zös sé gi szo li da -
ri tás kér dé sé vel szem be néz ni.
El mond ta, hogy az em ber -
men tők leg in kább az er köl csi
fe le lős ség pél dá ját ál lít ják a
tár sa da lom elé, ami rend kí vül
fon tos nak bi zo nyul hat nap -
ja ink ban, ami kor „a nem ze ti
ön zés di vat ja” új ra elő tér be
ke rült. Ép pen ezért fon tos az
em ber men tő óri á sok hoz for -
dul ni, hi szen az ő pél dá ju kat
kö vet ve meg ta lál hat juk az eu -
ró pai szo li da ri tás út ját.

A meg nyi tó be széd után a
részt ve vők do ku men tum fil -
met néz tek meg Ra o ul Wal -
len berg zsi dó men tő te vé keny -
sé gé ről és há bo rú utá ni tra gi -
kus sor sá ról, amely rész le te i -
ben mind má ig nincs tisz táz va.
Ezt kö ve tő en ke rült sor az
Ada lé kok a ko lozs vá ri zsi dó ság
múlt já hoz cí mű kö tet ma gyar
nyel vű ki adá sá nak be mu ta tá -
sá ra. A könyv ről Szi lá gyi Jú lia
és Nussba um Lász ló szólt.

Szi lá gyi Jú lia Kos suth La jost
ci tál ta („Én em ber és em ber kö -
zött faj, nyelv, val lás fe le ke zet
mi att so ha nem tet tem s nem
is fo gok ten ni kü lönb sé get; az
an ti sze mi ti kus agi tá ci ót mint
a XIX. szá zad em be re szé gyel -
lem, mint ma gyar res tel lem,
mint ha za fi kár hoz ta tom”),
majd fel idéz te meg me ne kü lé -

sé nek em lé ke it. „Van olyan
idő szak a tör té ne lem ben, ami -
kor az em ber sé get bün te tik, s
ezt meg men tő im vál lal ták” –
mond ta ar ra em lé kez ve, hogy
gye rek ként jó te vői meg men -
tet ték az éle tét.

Nussba um Lász ló hoz nem
ért el sem Já ro si An dor, sem
Wal len berg ke ze. Ti zen öt éves
volt, ami kor Ausch witz ba hur -
col ták, egy év vel ké sőbb
Buchen wald ban sza ba dult fel.
A nyu gal ma zott köz gaz dász
el mond ta, hogy ha ak ko ri ban
gyű löl te is az őt el ve rő di ák tár -
sa it, ma már meg bo csá ta na
ne kik. Úgy vé li, ke resz tény
di ák tár sai nem vol tak tel jes
mér ték ben hi bá sak, hi szen az
ag resszió el kö ve té sé re a ko ra -

be li zsi dó el le nes mé dia buz dí -
tot ta és ta ní tot ta őket. Nem
ha rag szik már ami att sem,
hogy a há bo rú vé gén né met
ka to ná kat föl del tek el a ko lozs -
vá ri zsi dó te me tő ben. Szü lő -
ként ugyan is tud ja, hogy le -
gyen bár né met vagy zsi dó, a
szü lő nek egy for mán fáj fia el -
vesz té se, akár le lőt ték, akár a
gáz kam rá ban vé gez ték ki.

Fáj da lom mal ál la pí tot ta meg,
hogy bár Ro má ni á ban – akár -
csak más ál la mok ban – ha tá lyos
tör vé nyek íté lik el az an ti sze mi -
ta, a ná ci és a fa sisz ta meg nyil -
vá nu lá so kat, és ezek a jog sza bá -
lyok bün te té se ket is ki lá tás ba
he lyez nek, egyet len ha zai el ítélt
sze mély ről sincs tu do má sa. Ez
pe dig rend kí vül ve szé lyes, mert
a tör vény be nem tar tá sa a
szél ső sé ge sek meg erő sö dé sé -
hez ve zet, a szél ső sé gek pe dig
dik ta tú rá ra tö re ked nek.

A ho lo kauszt túl élők be szá -
mo ló ja után Ador já ni De zső
Zol tán, a Ro má ni ai Evan gé li -
kus-Lu the rá nus Egy ház püs -
pö ke Já ro si An dor alak ját fel -
idé ző be szé dé ben hang sú lyoz -
ta, hogy ke resz tyén kö te les sé -
günk az em lé ke zés és az em -
lé kez te tés. Ki emel te, hogy az
er dé lyi evan gé li ku sok nak
meg tisz te lő és fel eme lő ér zés
– Ra o ul Wal len berg, Se ré di
Jusz ti ni án her ceg prí más, Már -
ton Áron püs pök, Sal ka há zi
Sá ra nő vér, gróf Es ter há zy Já -
nos és Szteh lo Gá bor evan gé -
li kus lel kész mel lett – a ko lozs -
vá ri fő té ri evan gé li kus temp -
lom „ki csi pap já ra”, Já ro si An -
dor ra em lé kez ni, aki nek a ne -
ve a nagy vi lág ban ke ve sek
szá má ra is mert, de azok, akik
is mer ték őt, ma is sze re tet tel
és há lá val em lé kez nek rá. Mél -
tán és jo go san ne ve zi őt Lőwy

Dá ni el a Sza mos-par ti vá ros
Wal len berg jé nek, hi szen hős -
ként vál lal ta az élet men tő
szol gá la tot. 

A püs pök hang sú lyoz ta,
hogy a ke resz tyén ség szí vét,
szubsz tan ci á ját nem va la mely
ál ta lá nos elv fe je zi ki, ha nem
az a konk rét cse lek vés, amely
az ál ta lunk jól is mert jé zu si
pél dá zat ban, az ir gal mas sa -
ma ri tá nus tör té ne té ben fo -
gal ma zó dik meg. Ki emel te to -
váb bá, hogy ami kor Já ro si An -
dor ra em lé ke zünk, lát nunk
kell, hogy „a meg vi lá go sí tó
is te ni sze re tet nek a meg ta -
pasz ta lá sa ad erőt, tisz tán lá -
tást, jó zan sá got, bá tor sá got
em ber nek ma rad ni az em ber -
te len ség ben, ki ál tó szó vá len -
ni a né ma cin ko sok kö zött. Hi -
te les ke resz tyén em ber ré, aki
nem cse rél te fel a sze re tet
krisz tu si evan gé li u mát sem mi -
fé le vér- és faj mí tosszal, gyű -
lö let tel, sem mi fé le élet ta ga -
dó ideo ló gi á val.” 

Ador já ni De zső Zol tán rá -
mu ta tott, hogy Já ro si ra is ér -
vé nyes mind az, amit Per Wes -
teberg, a svéd par la ment el nö -

ke mon dott Wal len berg ről
(„Nem csak nem ze ti hős, ha -
nem er köl csi bá tor ság gal és
tett re kész ség gel bí ró… hu ma -
nis ta”), de hoz zá tet te, hogy
Já ro si olyan hi te les ke resz -
tyén volt, aki mö gött nem állt
sem mi fé le kor mány, aki nek
nem volt más tá ma sza, mint
Is ten és a csa lád ja. Ép pen
ezért vált hős sé és min den
kor szá má ra pél da kép pé.

A to váb bi ak ban Já ro si An -
dor uno ká ja, An tal Mar git
szá molt be nagy ap ja élet men -
tő te vé keny sé gé ről, a „rejt ve
mű kö dő” kö nyö rü le tes lel -
kész ről, aki job ban fél tet te
em ber tár sai éle tét, mint a sa -
ját ma gá ét.

An tal Mar git Mak kai Sán -
dor em lé ke zé sé vel kezd te elő -
adá sát: „Já ro si An dor, a szel -
le mi em ber egyi ke volt a leg -
ér de ke sebb és leg ér té ke sebb
sze mé lyi sé gek nek. Tu do má -
nyos, iro dal mi és mű vé sze ti
ér dek lő dé se az ak ko ri er dé lyi
ma gyar élet egyik, sok szor
rejt ve mű kö dő, de igen ha tá -
sos mo tor já vá tet te őt. (…)
Ezen a té ren el ső sor ban nem
írá sa i val, ha nem sze mé lyes
be szél ge té se i vel vég zett ál dá -
sos se gí tő mun kát. (…) 

Já ro si An dor pász tor volt, és
bár sok min den ér de kel te, so -
kat utaz ga tott, el ső sor ban
még is a ko lozs vá ri gyü le ke ze -
té volt. Nagy mű velt sé gű egye -
te mi ta ná rok hoz épp olyan kö -
zel tu dott ke rül ni, mint a sze -
ré nyebb tu dá sú kis em ber hez.
Min den ki a lel ki pász tort tisz -
tel te és sze ret te ben ne. Pasz -
to rá ci ó já nak tit ka ab ban rej -
lett, hogy hí ve it nem fe lül ről
ke zel te. A nyo mo rult, ha hoz -
zá ment, meg érez te, hogy nem
föl dön tú li szent tel van dol ga,

ha nem em ber rel, aki nem jó -
cse le ke de tek től, de Is ten ke -
gyel mé ből az, ami. 

Es pe res ként til ta ko zott a
zsi dók el hur co lá sa el len. Már
til ta ko zá sa is ki ma gas ló cse le -
ke det nek szá mí tott ak kor,
ami kor a nyil vá nos ság előtt
egye dül Már ton Áron püs -
pök emel te föl sza vát. Já ro si
azon ban en nél töb bet tett: a
zsi dó tör vé nyek be ve ze té se -
kor ki állt a sár ga csil lag vi se -
lé sé re kö te le zett ba rá tai mel -
lett, majd egy há zi sze mé lyi -
ség ként és ma gán em ber ként
egy aránt el le nez te a zsi dók
el hur co lá sát, vé ge lát ha tat la -
nul ki lin cselt a kü lön bö ző hi -
va ta lok nál, hogy ba rá tai men -
te sí té sét ki jár ja; ha mis ke -
reszt le ve le ket bo csá tott ki,
ott ho ná ban több zsi dó sze -
mélyt is búj ta tott, majd mun -
ka szol gá la to so kat és a get tó ki -
ürí té se után vissza ma radt ha -
lot ta kat te me tett. 

Gyak ran idéz te Ta má si Áron
meg jegy zé sét, mi sze rint Ma -
gyar or szá gon nem zsi dó kér -
dés, ha nem ke resz tény kér -
dés van. Zsú folt temp lo má ban

– a Kos suth ut ca Fő
tér fe lé eső tor ko la -
tá ban – a szil vesz te -
ri pré di ká ció után
meg rá zó imát mon -
dott a fa siz mus ál do -
za ta i ért. Ezt kö ve tő -
en be idéz ték a had -
bí ró ság ra, és a szél -
ső sé ges la pok ban
saj tó kam pányt in dí -
tot tak el le ne.

Já ro si An dort 1944 őszén,
ok tó ber 13-án hur col ták el a
szov je tek, 1944 ka rá cso nyán
Mag nyi to gorszk ban hunyt el,
ahol is me ret len tö meg sír ba
te met ték” – hang zott el az
elő adás ban.

Szteh lo Gá bor bu da pesti
evan gé li kus lel kész em ber -
men tő te vé keny sé gé ről Prőh -
le Ger gely he lyet tes kül ügyi ál -
lam tit kár, a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház or szá gos
fel ügye lő je tar tott elő adást.
Hang sú lyoz ta: az em lé ke zés fő
cél ja, hogy be le él jük ma gun -
kat azok nak az em be rek nek a
sor sá ba, akik re em lé ke zünk,
hi szen „ami kor az em ber men -
tők ről be szé lünk, az ál do za tok
előtt tisz tel günk”. 

Az eu ró pai kul tú ra és tár sa -
da lom zsi dó–ke resz tény ha -
gyo má nya i ról szól va Prőh le
Ger gely ki emel te, hogy „tisz -
tes sé ges ke resz tény so ha, sem -
mi lyen kö rül mé nyek kö zött
nem le het an ti sze mi ta”, mint
aho gyan azt sem le het pa ti ka -
mér le gen le mér ni, ki mi lyen
mér ték ben volt em ber men -
tő. Prőh le sze rint a mai ál la mi
ve ze tők nek, tiszt ség vi se lők -
nek, to váb bá mind azok nak,
akik ér ték köz pon tú an gon -
dol koz nak, fel ada tuk hi dat
épí te ni az eu ró pai tér ség alap -
ját ké pe ző zsi dó–ke resz tény
ha gyo má nyok és a mo dern
em ber sok szor ni hi liz mus ra
haj ló élet fel fo gá sa kö zött.

A ren dez vény vé gén Ador -
já ni De zső Zol tán mon dott
imád sá got az ál do za to kért, az
élet men tő kért és a túl élő kért,
majd – a ha lot tak em lé ké re –
Kal lós Mik lós egye te mi ta nár
zár ta kad dis sal a ko lozs vá ri
Wal len berg-ren dez vényt.

g Fej ér Oli vér

Életmentőkésmegmentettektársaságában

Aho gyan dr. Üve ges
Ist ván pol gár mes ter
fo gal ma zott, az óvo -
da si ke ré nek kul csa
az a lel kü let, ame lyet
az in téz mény ve ze -
tő je kép vi sel. Négy
szív do bog ben ne:
egy az óvo dá ért, egy
a csa lád já ért, egy
gyü le ke ze tün kért és
egy a köz ség egé szé ért – a nap
hu szon négy órá já ban. Hogy
ez mennyi re így van, azt pél -
dáz za az óvo da fo lya ma tos fej -
lő dé se, a szám ta lan al ter na tív
prog ram, amellyel a gyer me ke -
ket és szü lő ket fo gad ják, a si ke -
res pá lyá za tok, to vább kép zé sek,
a gyer me kek nö vek vő szá ma, a
he lyi gyü le ke ze tek kel va ló szo -
ros együtt mű kö dés…

Kü lö nö sen is fi gye lem re
mél tó, hogy Ar nó ton az óvo -
dai ne ve lés ben ré sze sü lő gyer -
me kek szá ma – Mis kolc kö zel -
sé ge el le né re – év ről év re nő,
sőt a re gi o ná lis re fe ren cia in -
téz mény be több te le pü lés ről is
hoz zák a gyer me ke ket. Ezért
sem volt meg le pő, hogy az
ün nep lők kö zött mis kol ci ze -
ne kar, sa jó vá mo si ének kar

vagy ép pen Bu da pest ről ha za -
tért éne kes- és szí nész pa lán -
ták – volt óvo dá sok – is he lyet
fog lal tak.

Az al ka lom öku me ni kus
há la adó is ten tisz te le tén a
négy he lyi gyü le ke zet lel ké -
szei szol gál tak és kér tek ál dást
az óvo da to váb bi mű kö dé -
sé re, a gyer me kek, il let ve az
ott dol go zók éle té re.

Csö bör Ka ta lin or szág gyű -
lé si kép vi se lő kö szön tő jé ben
meg em lé ke zett az óvo da öt let -
adó já ról – Bar csák Bé lá ról –,

aki az evan gé li kus
gyü le ke zet tag ja -
ként meg ala poz ta
az in téz mény és az
evan gé li kus kö zös -
ség nem szok vá nyos
kap cso la tát is.

Nem meg szo kott
az sem, hogy egy
ilyen „vi dé ki” ese -
mé nyen or szá gos

nép sze rű ség nek ör ven dő ze -
ne kar lép jen fel. A volt óvo dá -
so kat és az óvo dá sok szü leit
kép vi sel ve hoz ta el csa pa tát
Gál La jos, a Fo nog ram-dí jas
Hold vi o la együt tes ve ze tő je.
A Hold vi o la – és az együt tes
tag ja it ki egé szít ve Gál Lé na
(nem ré gi ben még ma ga is
óvo dás) – nép dal fel dol go zás-
cso kor ral kö szön töt te a szü -
le tés na pot (képünkön).

A há zi gaz da evan gé li kus
egy ház köz ség lel ké sze, Bu day
Bar na bás ar ra kér te az al kal -
mi gyü le ke zet tag ja it, hogy
őriz zék meg em lé ke ze tük ben
a pil la na tot, azt a ké pet, ami -
kor a ke resz te lő kút és a pa dok
kö zött zon go rát, do bo kat, gi -
tárt és egyéb hang sze re ket
lát hat tak, em lé kez ze nek az

or go ná ra és az ének kar ra a kó -
ru son, a pa dok ban a leg alább
há rom ge ne rá ció, négy fe le ke -
zet és szám ta lan hi va tás kép -
vi se lő i re, és ne fe led jék, mi lyen
„jól meg fér nek együtt”. Hi -
szen nem pusz tán negy ven
évért, ha nem egy hi he tet le nül
gaz dag és szí nes he lyi kö zös -
sé gért ad hat nak há lát, amely -
nek örök sé gét a most óvo dás
gyer me ke ik nek ad hat ják át,
hogy majd ők őriz zék, gaz da -
gít sák, vi gyék to vább.
g Bu day-Ma lik Ad ri enn

Hálaadás
Holdviolával

b Rendhagyóalkalombólteltekmegmájus11-éndélután
anemrégibenmegújultarnótitemplompadsorai:szüle-
tésnapihálaadásragyűltösszeazökumenikusgyüleke-
zet.Negyvenévejöttlétreközösségikezdeményezésre
azazóvoda,amelynekvezetőjeaszinténnegyvenéveott
dolgozóBar csák Pál né, azarnótievangélikusgyüleke-
zet–ismételtenmegválasztott–felügyelője.

Raoul Wallenberg, Járosi Andor és Sztehlo Gábor

Bar csák Pál né

Az Ön 1%-ából sokan tanulhatnak
Támogassa adója 1%-ával a Magyarországi 

Evangélikus Egyház oktatási intézményeit.

b AmagyarkormányWallenberg-évvényilvánította2012-t,
azembermentősvéddiplomatátésmászsidómentőkeresz-
tyénszemélyiségeketállítvapéldaképkéntamagyartár-
sadalomelé.ABudapestenkezdődöttrendezvénysorozat
május 11-én Kolozsváron folytatódott Magyarország
kolozsvárifőkonzulátusa,aRomániaiEvangélikus-Lu-
theránusEgyház,valamintaKolozsváriZsidóHitközség
közösszervezésében.
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h i R d e t é s

Meg hí vó
Va sár na pi is ko la Já ván cím mel az evan gé li kus kül -
misszi ói est ke re té ben Dé vai György, a fa so ri evan -
gé li kus gyü le ke zet má sod fel ügye lő je ve tí tett ké pes
elő adást tart az in do né zi ai tar tóz ko dá sa so rán a kö -
zel múlt ban szer zett ta pasz ta la ta i ról, va la mint misszi -
ós él mé nye i ről az ot ta ni egy ház ban.

Idő pont: má jus 21., hét fő, 18 óra. Hely szín: 1085 Bu -
da pest, Ül lői út 24. (ut ca fe lő li elő adó te rem).

Sze re tet tel hí vunk min den ér dek lő dőt gyü le ke ze -
te ink ből, va la mint a misszi ói mun ka iránt el kö te le -
zett test vé re ket, tá mo ga tó in kat.

Az Evan gé li kus Kül misszi ói Egye sü let ve ze tő sé ge

h i R d e t é s

Meg hí vó
A Ke resz tyén Ér tel mi sé gi Fó rum kö vet ke ző al kal -
mán, má jus 21-én, hét főn 18.30-kor a bu da hegy vi -
dé ki evan gé li kus temp lom ban (Bu da pest XII., Kék
Go lyó u. 17.) Egy há zi épít mé nyek a Ben czúr Épí tész -
iro da ter ve zé sé ben cím mel tart elő adást és ve zet fó -
rum be szél ge tést dr. Ben czúr Lász ló Ybl-dí jas épí -
tész mér nök.

Az al ka lom ra min den ér dek lő dőt sze re tet tel vá -
runk!

h i R d e t é s

Mint egy nyolc van püs pök és
egy ház ve ze tő ér ke zett szá mos
eu ró pai or szág ból a kon fe ren -
ci á ra, de vol tak részt ve vők a
dia kó nia te rü le té ről is, hi szen
a há rom fő ta nács ko zá si nap té -
má i nak egyi ke ép pen a dia kó -
nia volt. Egy há zun kat dr. Fa bi -
ny Ta más püs pök, a Lu the rá -
nus Vi lág szö vet ség al el nö ke,
Sza bó Szi lárd dom bó vá ri lel -
kész, a ka posszek csői idő sott -
hon ve ze tő je, va la mint e so rok
író ja, az öku me ni kus és kül ügyi
osz tály ve ze tő je kép vi sel te.

Az össze sen öt na pos ülés el -
ső te ma ti kus nap ján a re for má -
ció kez de té nek öt szá za dik év -
for du ló já ról ta nács koz tak Eu -
ró pa evan gé li kus
egy ház ve ze tői és
di a kó nai kép vi se -
lői. A nap meg ha tá -
ro zó ele me volt a
Lu the rá nus Vi lág -
szö vet ség fő tit ká -
rá nak, dr. Mar tin
Jun gé nak az elő adá -
sa, amely nek té mái
a to váb bi na po kon
vissza té rő elem ként
ke rül tek elő mind a ple ná ris
ülé se ken, mind a cso port be -
szél ge té se ken.

Az elő adás egyik je len tős
ré szé ben a fő tit kár arról be -
szélt, hogy mennyi re sze ren -
csés ge ne rá ció a je len le gi, hi -
szen – ha Is ten is úgy akar ja,
és élünk – meg ér het jük Lu ther
Már ton tör té nel mi tet té nek
fél év ez re des év for du ló ját. Azt
az év for du lót, amely Eu ró pa és
a vi lág szá má ra hang sú lyoz -
hat ja a pro tes tan tiz mus je -
len tő sé gét, szű kebb kör ben
pe dig az evan gé li kus egy há zak
ma is élő kö zös sé gét. 

Egy út tal azon ban Mar tin
Jun ge ar ra is fi gyel mez te tett,

hogy a 2017. évi ju bi le um ne
le gyen ki zá ró lag győ ze del mes
öröm ün nep, hi szen – kö ze -
led ve az év for du ló fe lé – sok
szem pont ból le he tünk kri ti -
ku sak ma gunk kal szem ben
is. (Elég, ha pél dá ul ar ra gon -
dol az ol va só, hogy mi ként
ün ne pel het tek az evan gé li -
ku sok száz év vel ez előtt, 1917-
ben – az el ső vi lág há bo rú
ide jén.) 

Min de nek előtt fon tos le -
szö gez ni – mu ta tott rá az
LVSZ fő tit ká ra –, hogy a re for -
má ció nem csu pán wit ten -
ber gi ün nep. Hi szen az egész
vi lág pro tes tan tiz mu sa in nen
ered, en nél fog va a re for má ció

ma a vi lág kü lön bö ző pont ja -
in bír sa já tos kul tu rá lis be -
ágya zott ság gal. És min de nütt
egy for mán lét jo go sult sá ga
van. A re for má ció már ré gen
nem egy köz pon tú, ha nem
száz negy ven öt egy ház „sze -
mé lyé ben” gaz da gít ja a vi lág
ke resz tyén kö zös sé gét.

Mar tin Jun ge elő adá sá nak
má sik lé nye ges té má ja a csa lád,
há zas ság, sze xu a li tás úgy ne ve -
zett „em mau si út ja” volt. Itt az
LVSZ jár jel ké pe sen az em -
mau si úton, az az kí sé ri az egy -
há za kat. A vi lág szö vet ség nem
kí ván ál lást fog lal ni, dön tést
hoz ni – pél dá ul a ho mo sze xu -
a li tás sal össze füg gő kér dé sek -

ben –, ha nem csu pán med ret
kí ván ad ni a vi ták nak. Az a
fon tos, hogy egy kö zös ség hez
tar to zunk – ke leti és nyu gati
egy há zak egy aránt –, s egy el -
té rő vé le mény vagy gya kor lat
mi att nem sza bad ezt a kö zös -
sé get ve szé lyez tet ni. Min den
egy ház sza ba don, be lá tá sa sze -
rint dönt.

A 2017., ju bi le u mi év re va ló
elő ké szü le tek kel fog lal ko zó na -
pon Fa bi ny Ta más mo de rál ta
a be szél ge té se ket, a kö vet ke ző,
a dia kó nia té má ját kö zép pont -
ba ál lí tó te ma ti kus ülés so ro za -
ton pe dig Sza bó Szi lárd sze re -
pelt elő adó ként, a Ba jor Dia kó -
nia ke let-kö zép-eu ró pai re fe -
ren sé vel, Fritz Blanz cal kö zö -
sen. Je len so rok író ja két nap
egy-egy mun ka cso port já nak
be szá mo ló ját fog lal ta össze a
ple ná ris ülé se ken.

A ta lál ko zó részt ve vői az
ülés har ma dik nap ján – va sár -
nap – a Szi lé zi ai Evan gé li kus
Egy ház, va la mint a Cseh Test -
vé rek Egy há za kü lön bö ző gyü -
le ke ze te i ben vet tek részt is ten -

tisz te le ten Ost ra vá -
ban és a kör nye ző
vá ro sok ban. (Az
utol só na pon a kon -
fe ren cia üze ne tét fo -
gal maz ta meg a
kon zul tá ció kö zös -
sé ge, ez azon ban
lap zár tán kig még
nem is mert. – A
szerk.)

Sok szem pont -
ból fon tos volt egy há zunk
rész vé te le a Lu the rá nus Vi lág -
szö vet ség egy ház ve ze tői ta -
lál ko zó ján: az egyik ta lán ép -
pen az, hogy má sok tük ré ben
min den ki pon to sabb ké pet
kap a sa ját egy há zá ról. A kö -
zös prob lé mák és fo lya ma tok
pe dig mind nyá jun kat meg -
erő sí te nek ab ban, hogy nem
va gyunk egye dül, hi szen a
föld több mint het ven mil lió
evan gé li ku sát tö mö rí tő szer -
ve zet ta lán még is csak ké pes
hat ni va la me lyest a vi lág ra…
Ha ki csit más képp is, mint an -
nak ide jén Lu ther Már ton.

g Cse lovsz kyné 
dr. Tarr Klá ra

ALutheránusVilágszövetség
egyházvezetőitalálkozója

b Verőfényes napsütésben érkeztek a résztvevők az el-
múltcsütörtökönacsehországiOstravába,aLutheránus
Világszövetség(LVSZ)négyéventemegrendezendőegy-
házvezetőitalálkozójára.(A má jus 10–15. kö zött zaj lott
ta lál ko zó lap zár tánk után fe je ző dött be.) Akonzultáció
vendéglátóiaSziléziaiEvangélikusEgyházésaCsehTest-
vérekEgyházavoltak.Mindkettőazerősenszekularizált
Csehországegy-egykisebbségiegyháza.
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Né meth Zsolt, a ma gyar Kül -
ügy mi nisz té ri um par la menti
ál lam tit ká ra – az Ale xan der
Dubček ál tal 1968-ban meg al -
ko tott ki fe je zés, az em -
ber ar cú szo ci a liz mus ap -
ro pó ján – az asszony ar cú
du a liz mus meg tes te sí tő -
jé nek ne vez te Er zsé bet
ki rály nét: „A ma gyar ság
szá má ra el fo gad ha tó vá
va rá zsol ta a du a liz must,
ami nem volt könnyű
mun ka, is mer ve azt, hogy
fér je, Fe renc Jó zsef ho -
gyan kezd te az ural ko dá -
sát.” Az ál lam tit kár sze -
rint Sis si meg ta lál ta a
kul csot a ma gyar szí vek -
hez, emi att pél da mu ta tó
a sze mé lye a ro mán ak tu -
ál po li ti ka sze rep lő i nek
is. „Az el múlt évek ben
ki bon ta ko zott, de az
utób bi na pok ban el hal vá -
nyo dott em ber ar cú ro -
má ni ai ma gyar ság po li ti ka foly -
tat ha tó és foly ta tan dó” – üze -
ni Sis si Né meth Zsolt sze rint.

Kö tő Jó zsef RMDSZ-es par -
la men ti kép vi se lő nem a „ked -

venc” meg vi lá gí tás ban ér te ke -
zett a ba jor szár ma zá sú ki rály -
né ról, ha nem a lát no ki erő vel
ren del ke ző sze mé lyi sé gét

dom bo rí tot ta ki be szé dé ben.
„Hitt a ma gyar ság or szág épí -
tő ere jé ben, eu ró pai kül de té -
sé ben, a nem ze ti emel ke dett -
ség ben, és ar ra sar kall, hogy

meg fo gal maz zuk a ma gunk
hit val lá sát is. Saj nos ön pusz -
tí tó csa tá ro zá sok ko rát él jük
itt hon és Eu ró pá ban, a ki rály -
né pe dig azt üze ni en nek a
kor nak: em be ri ma ga tar tá -
sunk emel ke dett sé ge a gya kor -
lat ban a kö zös ség ja vá ra for dí -
tott cse le ke de tek ben ér he tő
tet ten” – mond ta a kép vi se lő.

Ger gely Ba lázs, a szo bor ál -
lí tás kez de mé nye ző je ün ne pi
be szé dé ben el mond ta: egy év -
vel ez előtt dön töt ték el, hogy
ha za hoz zák és is mét köz -
kinccsé te szik. „Re mél jük, hogy
egy újabb sza kasz ban a Ko lozs -
vá ri Mű vé sze ti Mú ze um ban
idő köz ben meg ta lált ere deti
Sis si-szob rot vissza ál lít hat juk
majd az ere de ti he lyé re, a Fel -
leg vár alá” – kö zöl te az Er dé -
lyi Ma gyar Nép párt (EMNP)
or szá gos al el nö ke, a párt ko -
lozs vá ri pol gár mes ter je lölt je.

Az evan gé li kus-lu the rá nus
püs pök ség ud va rán le lep le zett
Sis si-szo bor a mis kol ci Er zsé -
bet-szo bor má sa. A má so la tot
Ger gely Zol tán szob rász mű -
vész ké szí tet te, a pa dot is ma -
gá ban fog la ló ta lap zat pe dig
Czil li Lász ló mű ve. A le lep le zést
kö ve tő en Ador já ni De zső meg -
ál dot ta a szob rot, és ta lap za tá -
nál el he lyez te a ma gyar ság és az
egy ség ko szo rú ját. 

g Ko vács-Hont Im re
For rás: Sza bad ság 

– er dé lyi köz éle ti na pi lap

Sissi-szoborakolozsvári
evangélikustemplomkertben

b „Hazatértakirályné,Er zsé bet!”–köszöntötteazünnep-
lőketAdor já ni De zső Zol tán evangélikus-lutheránuspüs-
pökKolozsvárottErzsébetkirálynémellszobránakmájus
11-iavatásán.„Védelmező,erősvárvoltszámunkra,akiar-
ratanít,hogyhaakarjuk,megtaláljukaközösutat.Meg
lehetegyezni,kilehetbékülni”–fogalmazottapüspök.
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Azegyházkerület
hűségérmesei
fü löp Mi hály né 
Fü löp Mi hály né (szül. Vá czi Ilo na)
1930. má jus 4-én Kis apos ta gon szü -
le tett. Val lá sos, evan gé li kus gyü le ke -
ze té hez hű sé ge sen ra gasz ko dó szü lők
ne vel ték, akik től mél tán ta nul ha tott
jó pél dát. Édes ap ja a gyü le ke zet ál do -

zat kész pres bi te re volt, so kat dol go zott
a temp lom épí té sén, és anya giakkal is
se gí tet te an nak meg va ló su lá sát. Édes -
any ja a temp lom ta ka rí tást vé gez te,
és gon dos ko dott ar ról, hogy az ol tá ron
min dig le gyen friss vi rág és az ün nep -
hez ren delt ol tár te rí tő. 

Ilon ka né ni ezt lát ta szü le i től, így
nőtt fel ő is a gyü le ke zet ak tív tag ja ként.
Ko rán pres bi ter ré vá lasz tot ták, 1971–
2008 kö zött a gyü le ke zet pénz tá ro sa
volt, 1992-ig egy út tal a gond no ki fel ada -
tot is el lát ta. 2012-ig, ti zen egy éven át
volt a gyü le ke zet fel ügye lő je. A mai na -
pig ő ve ze ti a te me tő-nyil ván tar tást, és
rend sze re sen se gít a temp lom va sár na -
pi fel ké szí té sé ben, dí szí té sé ben. Cso -
dá san ápolt és gon do zott kert jé ből
gyak ran ke rül nek vi rá gok az ol tár ra. 

Gyü le ke ze ti mun ká ját min dig hű -
sé ge sen és oda adó sze re tet tel vé -
gez te. Mél tán vív ta ki szor gal má val
mind a gyü le ke zet, mind a te le pü lés
el is me ré sét. Az el múlt idő szakban
Kis apos ta gon szol gált lel ké szek kö -
zül ma is töb ben kö szön tik Ilon ka né -
nit ün ne pek al kal má val. 

Csa lád já ban nagy sze re tet tel ve szik
kö rül, két lá nya, há rom uno ká ja és
két déd uno ká ja min dig öröm mel lá -
to gat ják őt ott ho ná ban.

dr. gom bos And rás
1943. au gusz tus 23-án szü le tett Csa -
nád al ber ti ben, mely szü le té se ide jén
szín tisz ta szlo vák evan gé li kus te le -
pü lés volt, majd az 1947-es la kos ság -
cse re ide jén lett fé lig ma gya rok lak ta
fa lu. Fel me női ge ne rá ci ó kon át evan -
gé li ku sok vol tak. A csa lá di lég kör
dön tő en be fo lyá sol ta az Is ten ben va -
ló szi lárd hi tét és az evan gé li kus egy -
ház hoz va ló hű sé ges ra gasz ko dását.

Ál ta lá nos is ko lá it szü lő fa lu já ban,
a kö zép is ko lát Ma kón, a Jó zsef At ti -
la Gim ná zi um ban vé gez te. Az Ál lat -
or vos-tu do má nyi Egye te men szer zett
dip lo mát.

Az egye tem el vég zé se után, 1966–
67-ben Med gyes egy há zán volt gya kor -
nok, majd 1975-ig Eper je sen, 1975-től
1994-ig Szen te sen ha tó sá gi ál lat or vos,
az után 2007-ig – nyug díj ba vo nu lá sá -
ig – ke rü le ti fő ál lat or vos ként dol go zott. 

Fe le sé ge Le hocz ky Éva ta nár, a
szen te si evan gé li kus gyü le ke zet fel -
ügye lő je, aki vel 1967-ben kö tött mind
a mai na pig tar tó, bol dog há zas sá got.
Zi ta lá nyuk bel gyó gyász és an gio ló -
gus szak or vos Bu da pes ten, a fi a ta labb
lá nyuk és fér je pe da gó gu sok, Do ma -
szé ken él nek. A Gom bos há zas pár éle -
tét gyer me ke ik és két uno ká juk, a 12
éves Má té és a 9 éves An na ara nyoz -
za be, akik a sze ge di evan gé li kus gyü -
le ke zet ak tív tag jai.

Dr. Gom bos And rás a Szen te si
Evan gé li kus Egy ház köz ség pres bi te -
re ként te vé keny ke dik a gyü le ke zet
szer ve ze ti, anya gi, inf ra struk tu rá lis
meg úju lá sá ban, és igyek szik a kö zös -
ség hasz ná ra len ni.

ken de re si Sán dor 
és ken de re si Sán dor né
A Ken de re si há zas pár más fél év ti ze -
des hű sé ges szol gá la ta alap ve tő en
meg ha tá roz za egy fő vá ro si pe rem ke -

rü le ti, ki csiny le ány gyü le ke zet éle tét.
Mind ket ten nyug dí ja sok már, de
nem tét le nek. A más fél év ti zed nem
nagy idő, de Ken de re si ék ez idő alatt
fél év szá zad nyi mun kát vé gez tek el. 

Az ez red for du lón tör tént gyü le ke ze ti
föl mé rés so rán Mar git ka szin te egye -
dül jár ta be a XVI II. ke rü let pest szent -
im rei ré szét, föl ku tat va min den rej tő -
ző evan gé li kus test vért. Amíg te het te,
ak tí van köz re mű kö dött a gye re kek
nyá ri tá bo roz ta tá sá ban. Mi vel köz ben
sú lyos térd mű té ten esett át, már nem
tud ke rék pár ra száll ni és kony hai szol -

gá la tot vál lal ni, de meg ta lál ta a gyü le -
ke zet gon do zás meg fe le lő mód ját. Min -
den hó nap ban te le fo non ke resi föl a
szü le tés nap ju kat ün nep lő test vé re ket,
szá mon tart ja a be te ge ket, és jel zi a lá -
to ga tá si igényt a lel késznek. Min den
hét főn fel hív ja a „te le fo nos ima kör” tag -
ja it az ak tu á lis ima té mák kal. 

A Bu da pest-Pest szent im rén élő
két száz evan gé li kus nak nincs sa ját
temp lo ma, va sár na pi is ten tisz te le te -
i ket a re for má tus temp lom ban tart -
ják. A Ken de re si há zas pár a hét kö zi
bib lia órák tar tá sá ra sa ját ott ho nát bo -
csá tot ta ren del ke zés re, így is épít ve
a sze mé lyes kap cso la to kat. A te rü le -

ti leg il le té kes lel kész nek egy kü lön
he lyi sé get ala kí tot tak ki, hogy lá to -
ga tá sai köz ben meg pi hen hes sen. 

Sán dor jól ért a vi de ó zás hoz, ezért
vál lal ta, hogy min den evan gé li kus
egy há zi mű sort föl vesz a te le ví zi ó ból,
rá di ó ból. A fel vé te le ket a gyü le ke zeti
ar chí vum ból bár ki ki köl csö nöz he ti. 

A Ken de re si há zas pár ju ta lom nak
te kin ti, hogy szol gál hat, hogy fi zi kai
és anya gi ál do za tot vál lal hat. Mi ből te -
lik ne kik er re? Cse lek vő sze re te tük
Krisz tus ból, a na pon kén ti bib lia ol va -
sás ból és imád ság ból me rít erőt.

ko szo rús osz kár né
Ko szo rús Osz kár né Ko vács Haj nal ka
1944-ben szü le tett Szar va son. Édes ap -
ja, Ko vács Bé la a Bu da pest-Fa so ri,
majd a szar va si Vaj da Pé ter Evan gé li -
kus Gim ná zi um ta ná ra, a Szar vas-
Ótemp lo mi Evangélikus Egy ház köz ség
pres bi te re. Édes any ja, Tóth Klá ra a
szar va si Lu ther Ta ní tó kép ző ben szer -
zett ok le ve let. Nagy ap ja, Tóth Lász ló az
oros há zi evan gé li kus ság ta ní tó ja, kán -
to ra, hi va tal ve ze tő je, öt ven há rom esz -
ten dőn ke resz tül jegy ző je volt.

Ko szo rús Osz kár né az is ko láit
Szar va son vé gez te. 1957-ben kon -
fir mált, 1962-ben érett sé gi zett, 1964-
ben szer zett dip lo mát a Szarvasi
Fel ső fo kú Óvó nő kép ző In té zet ben. 

Oros há zán 1964-ben kezd te óvo -
da pe da gó gu si pá lyá ját, 1974-től 1993-
ig a Könd ut cai óvo dá ban ve ze tő he -
lyet tes, 1995-ig óvo da ve ze tő. Ek kor
hív ták az Evan gé li kus Haj nal Óvo dá -
ba, ahol 1999-es nyug díj ba vo nu lá sá -
ig ve ze tő he lyet tes ként dol go zott.
Há rom év ti ze den át vett részt az
óvó nő kép zés ben, ez idő alatt ti zen -
öt gya kor ló óvó nő nek volt men to ra,
ve ze tő pe da gó gu si cí met is ka pott.

1993-tól a mai na pig az Oros há zi
Evan gé li kus Egy ház köz ség pres bi te -
re, 2000-től 2012-ig jegy ző je, 2002-től
az egy ház köz ség Fény su gár nyug dí jas-
egye sü le tét ve ze ti. A 2001-ben Oros -
há zán meg ren de zett – há rom ezer
fős – III. or szá gos evan gé li kus ta lál -
ko zó egyik fő szer ve ző je volt. Az utób -
bi két év ti zed ben al kal man ként kán -
to ri szol gá la tot is el lát gyü le ke ze té ben.

Lack ner Ala dár né 
zász ka lic ky Már ta 
1940-ben szü le tett Fó ton, evan gé li kus
lel kész csa lád ne gye dik gyer me ke ként.
Bu da pes ten ta ní tó kép zőt vég zett, majd
Fó ton ta ní tott há rom éven ke resz tül. 

1962-ben kö tött há zas sá got Lack -
ner Ala dár evan gé li kus lel késszel, és
pon to san öt ven év vel ez előtt ke rült
a tol nai dom bok kö zé, Ke sző hi deg -
kút ra, ahol a mai na pig él és szol gál.
Ne héz, sok meg pró bál ta tás sal já ró
idő ben vál lal ta fér je és csa lád ja mel -
lett oda adó hű ség gel a szol gá la tot a
ki ter jedt szór vány ban. 

Fér jé vel 1970-től gyűj töt ték a Tol -
na me gyei né met ség nép raj zi em lé -
ke it, és a hosszú évek alatt nép raj zi
szem pont ból egye dül ál ló gyűj te -

ményt hoz tak lét re, amely ma is
meg te kint he tő a Gy ön ki Táj ház ban. 

Négy gyer me kü ket ne vel ték sze re -
tet ben, és Már ta né ni vé gez te mind -
azt a szol gá la tot – a be lecs kai ta ní tói
mun ka mel lett –, ami ép pen adó dott
a gyü le ke ze tek ben, 1974-től Gy ön -
kön él ve. 1990-ben fér jé vel – ha tal mas
ener gi á val és ál do zat kész ség gel – ala -
kí tot ták át a ke sző hi deg kú ti pa ró ki át
és hív ták élet re a Ta lál ko zá sok Há zát
mint if jú sá gi szál lás he lyet, amely az -

óta is mű kö dik. Mos tan ra már sok-sok
ge ne rá ció ked ves em lé kei kö zé tar to -
zik a ke sző hi deg kú ti tá bor ban töl tött
na pok él mé nye. 

Már ta né ni mind a mai na pig tö -
ret len lel ke se dés sel és ener gi á val
szer ve zi a Ta lál ko zá sok Há za kö rüli
te en dő ket, vég zi hű ség gel Be lecs -
kán és Ke sző hi deg kú ton kán to ri
szol gá la tát, és sze re tet tel ve szi kö rül
gyer me ke it és ki lenc uno ká ját.

dr. ivá nyi já nos 
Bé kés sám son Gyu la me ző ne vű ta -
nya te rü le tén szü le tett 1924-ben. Is -
ko lá it Szen te sen vé gez te, or vo si dip -
lo mát 1949-ben Sze ge den szer zett.
1983 óta cím ze tes egye te mi do cens.
Bel or vos ta nár, a fer tő ző be teg sé gek
szak or vo sa, dia be to ló gus. 

Szá mos el is me rés iga zol ja mun -

kás sá ga je len tő sé gét: Ivá nyi Já nos
élet kör nye ze té ben má ig meg ha tá -
ro zó sze mé lyi ség. Jó szak em be re -
ket, jó or vo so kat ne velt. 

Em be ri tar tá sa is so kak szá má ra
pél da. Fe le sé ge, El la né ni hű sé ges
társ ként áll mel let te ma is. Uno kái
ha tá ro zott „Erős vá runk né künk az
Is ten” kö szö né se a csa lá di tra dí ció
mel lett a hit sze mé lyes meg élé sét is
bi zo nyít ja.

Já nos bá csi a po li ti ka i lag ne héz
évek ben sem rej tet te el ke resz tyén

ér ték rend jét és ma gyar sá gát. A hit
gya kor lá sá nak fon tos sze re pe volt
éle té ben. Min dig tö re ke dett ar ra,
hogy tu da to sít sa a lé lek ápo lá sá nak
fon tos sá gát, fel éb ressze a gyu lai
evan gé li kus kö zös ség fenn ma ra dá -
sa irán ti fe le lős ség ér ze tet a csüg ge -
dők ben. Több év ti zed óta – nap ja -
ink ban is – a je lö lő bi zott ság el nö ke.
A lel ké szek min den élet hely zet ben
szá mít hat tak se gít sé gé re. Já nos bá -
csi mun ká ja so rán fel tér ké pez te
mun ka tár sa i nak val lá si ho va tar to zá -
sát, és igye ke zett őket a gyü le ke ze -
tek éle té be be kap csol ni.

Ivá nyi Já nos szak mai élet út ja,
em be ri pél dá ja és hit éle te, a gyu lai
evan gé li kus kö zös sé gért foly ta tott,
sok év ti ze des mun kál ko dá sa mél tó
a tisz te let re, az el is me rés re és a kö -
ve tés re.

Szka licz ki ist ván né 
1936. áp ri lis 13-án szü le tett Ge ren -
dá son hi tü ket gya kor ló evan gé li kus
szü lők há rom gyer me kes csa lád já -
ban. Édes ap ja a gyü le ke zet fel ügye lő -
je ként szép pél dát adott csa lád já nak
a hit meg élé sé ről. Gyer mek ko rá -
ban még ta nyá ról jár tak be az is ten -
tisz te le ti al kal mak ra, így az egész
csa lád és az ő min den na pi éle tét is
meg ha tá roz ta a va sár na pon ként ka -
pott lel ki táp lá lék. Ami kor az el ső
hit tan köny vét meg kap ta, vé gig sír ta
Jé zus Krisz tus tör té ne tét. Az Úr
meg vál tó mun ká ja olyan ha tás sal
volt rá, hogy az óta is meg ha tá roz za
egész éle tét.

Fér jé vel, Szka licz ki Ist ván nal 1956-
ban kö töt tek há zas sá got. A min -
den ha tó Is ten két fiú gyer mek kel ál -

dot ta meg frigyüket: Ist ván nal és Ti -
bor ral. A gyer me kek lát ták szü le ik hi -
tét, ame lyet azok előttük megél tek,
így az ő éle tük ben is iga zán meg lát -
szik a krisz tu si lel kü let. Fi ai mel lé
azok fe le sé ge i ben „lá nyo kat” is ka pott
a há zas pár, majd uno kák kal is gya ra -
pod ha tott csa lád juk. 

Szka licz ki Ist ván né test vé rünk
több mint húsz esz ten dőn ke resz tül
hű sé ge sen, pre cí zen és ön zet le nül,
tel jes oda adás sal lát ta el a ge ren dá -
si gyü le ke zet ben a pénz tá ro si te en -
dő ket. Min dig és min den ki re volt
ide je. A gyü le ke zet volt és je len le gi
lel ké sze i nek se gí tő je ként él te és éli
éle tét, ame lyet csa lád ja, egy há za és
ha zá ja irán ti fél tő sze re tet jel le mez.
Egy há zunk szá má ra ado má nyo zott
hű ség ér me sze rény egyé ni sé gén
Krisz tus nagy sá gát mu tat ja.

Szur ma jó zsef 
1930. jú li us 25-én Kis apos ta gon szü -
le tett evan gé li kus pa raszt csa lád gyer -
me ke ként. Édes ap ja – Szur ma Jó zsef
pres bi ter – és édes any ja – Var ga Ro -
zá lia – ak tív gyü le ke ze ti ta gok vol -
tak. Mun ká juk kal és ado má nya ik kal
részt vet tek a temp lom épí té sé ben,
amely 1950-re ké szült el, és ez év ta -
va szá ra meg újult. 

A misszi ói nap a Dé li Evan gé li kus Egy ház ke rü let nagy
csa lád já nak leg na gyobb ün ne pe. Ilyen kor adunk há lát Is -
ten nek azo kért a test vé re in kért – lel ké sze kért, pe da gó gu -
so kért, dia kó ni ai mun ká so kért és gyü le ke ze ti ta go kért –,
aki ken ke resz tül az egy ház Ura kü lö nö sen is gaz da gon
meg aján dé ko zott min ket. Őket ün ne pel jük és kö szönt -
jük a kü lön bö ző egy ház ke rü le ti dí jak kal a bony há di
sport csar nok ban.

Ki tün te tett szol ga tár sa ink pél dá ja és az apos tol sza va bá -
to rít son min ket Is ten csa lád já ban kül de té sünk fel vál la lá sá -
ra: „Sze re tett test vé re im, le gye tek szi lár dak, ren dít he tet le -
nek, buz gól kod ja tok min den kor az Úr mun ká já ban, hi szen
tud já tok, hogy fá ra do zá so tok nem hi á ba va ló az Úr ban!”

g Gáncs Pé ter püs pök

A mellékletet szerkesztette Wiszkidenszky András
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Az ele mit Kis apos ta gon vé gez te az
evan gé li kus is ko lá ban, majd a du na -
föld vá ri pol gá ri is ko lá ba járt. Fi a tal -

ko rá ban ne héz séggel kellett szembe -
néz nie mun ka he lyén bát ran vál lalt
evan gé li kus hit val lá sa miatt. Kez det -
ben gép ko csi ve ze tő volt, majd a Du -
nai Vas mű ben gép ke ze lő ként he lyez -
ke dett el. 1962-től 1990-es nyug dí ja -
zá sá ig a Du na új vá rosi Pa pír gyárban
dol go zott mint gép la ka tos. 

Az evan gé li kus if jú sá gi kör ben meg -
is mert Var ga Má ri á val 1953-ban fo gad -
tak örök hű sé get egy más nak. Gyer me -
ke ik, Jó zsef és Györ gyi, majd az uno kák
is ren ge teg örö möt ad nak számukra. 

1992-ben vá laszt ották a gyü le ke zet
gond no ká vá. Ne vé hez fű ző dik a temp -
lom ha rang já nak vil la mo sí tá sa, a
temp lom te tő szer ke ze té nek több szöri
fel újí tá sa és leg újab ban a temp lom és
gyü le ke zeti ház tel jes fel újí tá sa. Fe le -
sé gé vel együtt rend sze re sen el lát ja a
gond no ki te en dők mel lett az egy házfi
mun ka köri fel ada tait is a temp lom ban. 

Mint hit val ló evan gé li kus jó pél dát
mu tat oda adó szol gá la tá val. Ren de zett
éle te és sze re tő csa lád ja so kak szá má -
ra öreg bí ti gyü le ke ze tünk hír ne vét.

We il end re 
A gy ön ki evan gé li kus gyü le ke zet kán -
to ra több mint öt ven éve vég zi hű sé -
ges sze re tet tel szol gá la tát. 1940-ben
szü le tett Gy ön kön evan gé li kus csa lád
el ső gyer me ke ként. Édes ap ja, Weil
Ele mér a gyü le ke zet fel ügye lő je volt,
így We il End re már ott hon ról hoz ta
az evan gé li kus gyü le ke zet iránti fe le -
lős és hű sé ges el kö te le zett sé get. 

A gy ön ki gim ná zi um ban érett sé -
gi zett, majd Bu da pes ten ta nult elekt -
ro mű sze rész nek. A fő vá ros ban kez -
dett dol goz ni, és itt kö tött há zas sá -
got. Mi u tán Gy ön kön ál lást ta lált, fe -
le sé gé vel ha za tér tek szü lő vá ro sá ba.
A DD Gáz nál dol go zott Pé csen, majd
kis ki té rő után Dom bó vá ron gáz sze -
re lő ként, in nen ment nyug díj ba. 

Fe le sé ge, két gyer me ke és öt uno ká -
ja je len ti a szű kebb csa lá dot szá má ra. 

A mu zsi ka sze re te te meg ha tá roz -
ta We il End re éle tét. A kán to ri szol -
gá lat mel lett sa ját ze ne ka ruk ban is
rend sze re sen ját szott tár sa i val Gy ön -
kön és kör nyé kén. 

Ti zen két éves ko ra óta, ami kor is
egy al ka lom mal Or dass Lajos püs pök
szol gált a gy ön ki gyü le ke zet ben, ki -
sebb meg sza kí tá sok kal az egy ház köz -

ség hű sé ges szol gá ló ja, és re mél jük,
Is ten még so ká ig en ge di, hogy az is
ma rad jon.

tessedik-díjasok
Lá zár né Skor ka ka ta lin,
az év lelkésze 
1973. má jus 25-én szü le tett Szar va -
son. Az ál ta lá nos is ko lát Kon do ro son,
a kö zép is ko lát Bé kés csa bán, a Ró zsa
Fe renc Gim ná zi um ban vé gez te. 1991-
ben je lent ke zett az Evan gé li kus Teo -
ló gi ai Aka dé mi á ra. 

1997. au gusz tus 16-án D. dr. Har -
ma ti Bé la püs pök Kecs ke mé ten lel -
késszé szen tel te. El ső szol gá la ti he lye

Oros há za lett. 2002-ben há za so dott
össze Lá zár Pé ter rel, két gyer me -
kük szü le tett, Le ven te és Bog lár ka.

2004 ele jén hív ta meg lel ké szé nek
a Me ző be rény I. Ke rü le ti Evan gé li kus
Egy ház köz ség. A Ta nu ló kö zös ség ben
cí mű kon fir má ci ós se géd könyv és az
El mé lyü lés cí mű mun ka prog ram
társ szer ző je. Gyü le ke ze té ben és az
or szá gos if jú sá gi mun ká ban is fon tos -
nak tart ja a fi a ta lok meg szó lí tá sát és
az in ten zív he tek meg szer ve zé sét,
leg fő kép pen a gyü le ke ze ti ze nei élet -
hez kap cso lód va. A nyá ri idő szak ban
egy ház me gyei ze nei tá bort és a mös -
sin ge ni Pos a u nenc hor ral kö zös réz -
fú vós he tet szer vez. 

Az utób bi évek ben be kap cso ló dott
az evan gé li kus vak misszió mun ká já -
ba. Több éves óvo dai hit ok ta tást kö -
ve tő en kez de mé nyez te az egyik ön -
kor mány za ti óvo da át vé te lét, mely
2011. szep tem ber 1-je óta Ka ti ca bo -
gár Evan gé li kus Né met Nem ze ti sé -
gi Óvo da né ven mű kö dik. 

Egyet ér tés ben dol go zik a he lyi
né met ön kor mány zat és ha gyo mány -
ápo ló egye sü let tag ja i val, a me ző be -
ré nyi ön kor mány zat ok ta tá si bi zott -
sá gá nak tag ja. 

Kon fir má ci ói igé je egy be fog lal ja
hi tét és hi va tá sát, egész éle tét át hat ja:
„Krisz tus azért halt meg min den ki ért,
hogy akik él nek, töb bé ne ön ma guk nak
él je nek, ha nem an nak, aki ér tük meg -
halt és fel tá madt.” (2 Kor 5,15)

ga dó né kéz dy edit, 
az év pe da gó gu sa
1964-ben szü le tett Bu da pes ten. Szü -
lei Kézdy Pál mér nök és Né meth
Edit gyógy sze rész, akik nek há zas sá -
gá ban a ke me nes al jai és a nyír egy há -
zi evan gé li kus ság ta lál ko zott; há rom
gyer me kü ket ke resz tyén szel lem ben,
sze re tet ben ne vel ték. 

Edit a De ák té ren kon fir mált, mely -
nek if jú sá gá ban ren ge te get ol vas tak-
vi tat koz tak Takácsné Ko vács há zi Zel -
ma né ni ve ze té sé vel; töb bek kel együtt
ő is gyer mek bib lia kört ve ze tett, nyári
tá bo ro kat szer ve zett. Nya rainak fon -
tos hely szí ne volt a fóti Kán tor kép ző
In té zet. A Man dák-ott hon szel le mi sé -
ge má ig meg ha tá ro zó az éle té ben. 

A ke len föl di gyü le ke zet tag ja, ahol
má sod fel ügye lő ként és az ének kar
tag ja ként szol gál.

Az EL TE bio ló gia–ké mia ta ná ri
sza kán dip lo má zott. Az in du ló fa so -
ri gim ná zi um ban fel sze rel te a bio ló -
gia-szer tá rat, majd 1989-től ta ní tott. 

1997-ben Schu lek Má tyás hí vá sá ra
a De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um -
ba ke rült. Igaz ga tó he lyet tes ként, ta -
nár ként, osz tály fő nök ként dol go zott.
2001-ben a Bu da pes ti Mű sza ki és

Gaz da ság tu do má nyi Egye te men köz -
ok ta tá si ve ze tő sza kot vég zett. Kol lé -
gái 2005-ben és 2011-ben is el len sza -
va zat nél kül, egy ön te tű igen nel vá lasz -
tot ták meg igaz ga tó nak. 

Fér je Ga dó György ter mé szet vé dő.
Fi uk, Be ne dek gyógy pe da gó gus. 

Ga dó né Kéz dy Edi tet szak mai tu -
dá sa, ol va sott sá ga, mű velt sé ge és
em be ri ér té kei egy aránt hi te les ve ze -
tő vé eme lik. Időt, erőt nem kí mél, ha
sze re tett is ko lá já ról van szó. A ve ze -
tői fel ada tok el vég zé sén túl ala po san
ki ve szi ré szét a min den na pi mun ká -
ból is: pá lyá za to kat ír, ha kell, he lyet -
te sít egy be teg kol lé gát, vagy el lát egy-
egy be teg gye re ket. Min dig ott van,
ahol szük ség van rá.

fri c ker And rea, 
az év di a kó nu sa
A ka posszek csői Evan gé li kus Dia kó -
ni ai Ott hon in téz mény ve ze tő je,
2004-től, a sze re tet ott hon meg ala pí -
tá sa óta dol go zik az in téz mény ben.

Meg nye rő sze mé lyi sé ge mel lett ki -
vá ló kom mu ni ká ci ós és prob lé ma -
meg ol dó ké pes ség, szak mai fel ké -
szült ség és ma xi ma liz mus jel lem zi
mun ká ját. Ki emel ten fon tos nak tart -
ja, hogy az in téz mény dol go zói és la -
kói ak tív mó don ve gye nek részt az egy -
há zi, dia kó ni ai köz élet ben. Az ott hon
a tér ség egyik meg ha tá ro zó szo ci á lis
in téz mé nye, amely ki vá ló szak mai és
kö zös sé gi kap cso la to kat ápol a kör nyék
szo ci á lis el lá tó rend sze ré vel. Ör ven de -
tes, hogy And rea a kez de tek től részt
vett és részt vesz a he lyi evan gé li kus
gyü le ke ze tek éle té ben, sok eset ben al -
kal mak, ese mé nyek, szol gá la tok kez -
de mé nye ző je ként. 

Sa ját mun ká já ról így vall: „A dia kó -
ni ai szol gá lat ban dol goz ni nagy meg -
tisz tel te tés és fe le lős ség. Meg tisz tel te -
tés, mert a szol gá lat ban Is ten mun ka -
tár sa le he tek, mi köz ben em ber tár sa -
i mat szol gá lom. Fe le lős ség, mert az én
szol gá la tom ál tal is meg íté lik az em -
be rek in téz mé nyün ket és egy há zun kat.
Úgy gon do lom, hogy bár én ve szem át,
a ki tün te tés az egész in téz mény nek
szól. Szá mom ra ez a díj az el múlt évek
bi zal mon ala pu ló mun ká já nak el is -
me ré se. Sze ret ném meg kö szön ni mun -
ka tár sa im nak, hogy egy csa pat ként,
egy más ra fi gyel ve és egy mást tá mo gat -
va dol goz ha tunk együtt. Vé gül kö -

szö net a sok-sok sze re te tért, ame lyet la -
kó ink tól, el lá tott ja ink tól ka punk nap
mint nap, ez ad erőt a foly ta tás hoz, ez
az iga zi ki tün te tés!”

emlékplakettel
jutalmazottak
prónay-emlékplakett

dr. gá los Mik lós
1938. jú li us 15-én szü le tett Bu da pes -
ten, evan gé li kus csa lád ban. A pest -
er zsé be ti temp lom ban ke resz tel ték,
és itt kon fir mált. Gyer mek ko ra és if -
jú sá ga is ide kö töt te. 

Az érett sé git kö ve tő en a Mű egye -
tem mér nö ki ka rán szer zett mér nö -
ki, majd szak mér nö ki dip lo mát. Az
egye tem után ki vi te le ző, ké sőbb szer -
ke zet ter ve ző mér nök ként dol go zott.
Nyug díj ba vo nu lá sá ig a Bu da pesti
Mű sza ki Egye tem Épí tő mér nö ki Ka -
rán ok ta tott és ku ta tott, ugyan ott
1999-től egye te mi ta nár. 

Negy ven öt év vel ez előtt Schür ger
Évá val kö tött há zas sá ga ré vén lett a
fa so ri evan gé li kus gyü le ke zet tag ja.
1969-ben pres bi ter ré, 1987-ben a
gyü le ke zet fel ügye lő jé vé vá lasz tot ták.
1984-ben szer ve ző mun ká já val se gí -
tet te a Lu the rá nus Vi lág szö vet ség
nagy gyű lé sé nek le bo nyo lí tá sát. A
ki lenc ve nes évek ben a Dé li Evan gé -
li kus Egy ház ke rü let pres bi te re, majd
két cik lu son ke resz tül vi lá gi fő jegy -
ző je. A Bu da pes ti Evan gé li kus Gim -

ná zi um új ra in dí tá sa után az igaz ga -
tó ta nács tag ja ként, 1992-től 1997-ig
az igaz ga tó ta nács el nö ke ként dol go -
zott. Mik lós fi u kat fe le sé gé vel hit ben
ne vel ték, ő a fa so ri gyü le ke zet or go -
nis ta-kán to ra ként szol gál.

Dr. Gá los Mik lós a fa so ri evan gé -
li kus temp lom és gyü le ke ze ti in gat lan
fel újí tá sát és kar ban tar tá sát szak ér tel -
mé vel, a kö zös ség éle té nek bé ké jét és
jó rend jét ki egyen sú lyo zott és hű sé -
ges jel le mé vel se gí tet te. A fa so ri lel ké -
sze ket hi va tá suk gya kor lá sá ban test -
vé ri oda adás sal tá mo gat ta.

dr. né meth pál
1923-ban szü le tett Szek szár don Né -
meth Gyu la gyü le ke zet szer ve ző és
temp lom épí tő lel kész fi a ként. A Ga -
ray Já nos Gim ná zi um ban érett sé gi -
zett, majd a Pé csi Er zsé bet Tu do -
mány egye tem Jo gi Ka rán szer zett
dip lo mát 1947-ben. 

1939-ben, ti zen hat éve sen állt be a
Szek szár di Evan gé li kus Egy ház köz ség
or go nis ta-kán to ri szol gá la tá ba. Ké -
sőbb sze re pet vál lalt a há bo rút kö ve -
tő idő szak ban a he lyi hang ver seny élet
meg in dí tá sá ban. Egy ház ze nei áhí -
ta to kat, a vá ros kö zön sé gét is von zó
ének ka ri, ka ma ra-ze ne ka ri, szó ló -
hang sze res hang ver se nye ket szer -
ve zett, ame lye ken or go na já ték kal
mű kö dött köz re, és ve zé nyelt is. A ze -

ne ba rá tok szá mon tar tot ták és ked -
vel ték ne ve ze tes or go na fél órá it. 1976-
tól a Liszt Fe renc Tár sa ság tag ja. 

Az el telt het ven há rom egy há zi esz -
ten dő ben a li tur gi kus rend hez il lő ze -
ne da ra bok elő adá sá val kí sér te Is ten
igé jé nek szol gá la tát, gaz da gí tot ta és
gaz da gít ja a gyü le ke zet ün ne pe it. Te -
me té se ken ének kel, es kü vő kön or go -
na kí sé ret tel szol gál. Ko ráb ban rend -
sze re sen tar tott gyer mek-bib lia órá kat,
se gí tő je volt a fel nőtt-bib lia kö ri és kór -
há zi is ten tisz te leti szol gá la tok nak. 

Dr. Né meth Pál – ko rát cá fo ló fris -
ses ség gel – ma is gyü le ke ze té nek
hű sé ges, igé nyes ze nei tu dá sú or go -
nis ta-kán to ra.

ordass-emlékplakett

ri bár já nos 
1947. már ci us 27-én szü le tett Csa nád -
apá cán. Oros há zán érett sé gi zett
1965-ben. 1966 őszé től az Evan gé li -
kus Teo ló gi ai Aka dé mia di ák ja. 

1971-től se géd lel kész Sze ge den,
1973-ban ei se na chi di ák, majd a Bu -
da pest-Pest er zsé be ti Evangélikus
Egy ház köz ség ben se géd lel kész. El ső
ön ál ló he lye 1975-től a ceg lé di gyü -
le ke zet ben volt. Ez idő ben for dult ér -
dek lő dé se a tana to ló gia (ha lál tu do -
mány) fe lé. Több, ez zel a té má val fog -
lal ko zó rá dió- és té vé mű sor ban vett
részt. 1983 ok tó be ré től Sze ge den
szol gált lel kész ként. Köz éle ti sze -
rep lé se élénk, fő leg a vi lá gi mé dia fog -
lal koz tat ja a tana to ló gia okán.

1984–85-ben Tü bin gen ben foly -
tat ta teo ló gi ai ta nul má nya it. 1993.
no vem ber 28-ától az oros há zi gyü le -
ke zet lel ké sze, 1995-től a Nyugat-bé -
ké si Egy ház me gye es pe re se. Lel kész -

ként Oros há zán egyik fon tos ügye az
is ko la; a má sik 1994-től az egy ház köz -
ség lap ja, az Oros há zi Ha rang szó.
Volt vá ro si kép vi se lő is és a me gyei bi -
zott ság tag ja két cik lu son ke resz tül. 

Há rom gyer mek édes ap ja.
Az Evan gé li kus Élet be gyak ran ír

pub li cisz ti kát, ige hir de té si elő ké -
szí tőt. Írá sai egy ré szét 2007-ben
gyü le ke ze te és a Dé li Egyházkerület
Püs pö ki Hi va tala kö tet ben is meg -
je len tet te – a szer kesz tés mun ká ját
fe le sé ge vé gez te. Szá mos dol go zat
szer ző je. Gyak ran ven dég elő adó.

2009-ben Oros há za Vá ro sá ért ki -
tün te tés ben ré sze sült, 2012-ben
meg kap ta a Ma gyar Arany Ér dem -
ke reszt ál la mi ki tün te tést.

  L Át  A d u n K ,
  S z Ö n t ü n K



b „Ittállok,máskéntnemtehetek”
–hogyazelhíresültmondatel-
hangzott-e ebben a formában,
aztatudománymindenkétséget
kizáróannemigazolta,ámhogy
aLu ther Már ton nak tulajdoní-
tottkijelentéssajátosutóélettel
bír,azkétségtelen.Anémetor-
szágiWittenbergben bizonyo-
san,aminterrőlszemélyesenis
meggyőződhetettmúlthétvégén
azországosiroda,illetveaLu-
therKiadónéhánymunkatársa,
valamint az Evan gé li kus Élet
szerkesztőbizottságának egyik
tagja.Amájus10.és13.között
zajlotttanulmányúthétrésztve-
vőjenemcsakareformációböl-
csőjekéntszámontartottvárost
keresteföl,hanemLipcsétésa
mifelénk kevesebb figyelemre
érdemesítettTorgautis–mind-
eztazzalacéllal,hogy„testkö-
zelbekerüljön”areformátorok
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A „tör té nel mi uta zás” Bo da Zsu zsa
öt le te volt, aki ta valy áp ri lis ban egy -
há zunk de le gá ci ó já nak tag ja ként,
mint hetilapunk kép vi se lő je járt a hi -
va ta lo san Lu ther stadt Wit ten berg
ne vet vi se lő vá ros ban. A ma gyar
evan gé li kus kül dött ség ak kor – amint
la punk ban is be szá mol tunk ró la –
egye bek mel lett az zal a cél lal ke res -
te föl Wit ten ber get, hogy fát ül tes sen.
Mert hogy a Lu the rá nus Vi lág szö vet -
ség kez de mé nye zé sé re a ter vek sze -

rint 2017-ig öt száz – a lu the rá nus
egy há zak, il let ve más fe le ke ze tek
kép vi se lői ál tal plán tált – fa is em lé -
kez tet ni fog a re for má ci ó ra a Lu ther-
kert el ne ve zé sű park ban. Az EvÉ let
ko ráb bi szer kesz tő ség ve ze tő je nem -
csak az öt le tet ad ta, ha nem meg is
szer vez te az uta zást, és – im már a
Dé li Egy ház ke rü let püs pö ki tit ká ra -
ként – a cso port „ide gen ve ze té sé re”
is vál lal ko zott.

* * *

Öröm mel je lent het jük: a Ma gyar or -
szá gi Evan gé li kus Egy ház hárs fács ká -
ja a leg jobb egész ség nek ör vend, jól ér -
zi ma gát a Lu ther-kert ben, egy év alatt
lát ha tó an nö ve ke dett. Lá to ga tá sunk
óta pi ros-fe hér-zöld sza lag is hir deti
„nem ze ti ho va tar to zá sát”.

* * *

Ki hagy ha tat lan cél pont volt ter mé -
sze te sen a Lu ther-ház is, az egy ko ri
Ágos ton-ren di ko los tor, amely több
mint har minc öt éven át volt Lu ther
Már ton ott ho na. A szer ze te sek ru há -
já nak szí né ről „fe ke te ko los tor ként”
em le ge tett épü let ma mú ze um.

A ma gyar lá to ga tó nak a pénz tár -
nál kel le mes meg le pe tés ben van ré -
sze: a vi lág nyel vek mel lett ma gya rul
is ol vas ha tó az íz lé ses és in for ma tív
ki ál lí tás ve ze tő fü zet. Egy ki csit mind -
annyi un kat meg hat ez a szá munk ra
kül föl dön szo kat lan fi gyel mes ség…
(Hogy PR-szem pont ból mek ko ra a
je len tő sé ge, nem tud hat juk, azt azon -
ban jó érez ni, hogy itt szá mon tar ta -
nak ben nün ket is.)

A to rony nak, amely ben Lu ther el -
ső dol go zó szo bá ja volt – és amely ben
ne ve ze tes „to rony él mé nyét” át él te –
, már csak az alap jai áll nak, ám a mú -
ze um más lát ni va lót bő sé ge sen kí nál.
A mint egy ezer ki ál lí tá si tárgy kö zött
lát ha tó pél dá ul bú csú cé du lás lá da, a
95 té tel ere de ti nyom tat vá nya 1517-
ből, X. Leó ki át ko zás sal fe nye ge tő pá -
pai bul lá ja (1520) – sa já tos mó don ezt
Lu ther meg bí zá sá ból Spa la tin ki -
nyom tat ta né met for dí tás ban –, az el -
ső, Wit ten berg ben meg je lent evan gé -

li kus éne kes könyv egyik pél dá nya
(1524) és ter mé sze te sen a Lu ther-Bib -
lia (1534), il let ve az Ágos tai hit val lás
nyo ma ta is (1531). Ér de kes ér zés át sé -
tál ni a re for má tor csa lád fő szo bá ján,
amely egy kor a hí res asz ta li be szél ge -
té sek nek adott he lyet.

* * *

Csen des, au tó for ga lom tól men tes
ut ca Wit ten berg óvá ro sá ban a Jü -
denst ras se. Szál lá sunk, a Col leg Wit -
ten berg – a 8-as szá mú ház – két ut -
cá ra néz; a má sik, ha le het, még en -
nél is nyu gal ma sabb. Az in téz mény
el sőd le ge sen az ok ta tás szol gá la tá ban
áll, di á ko kat vár – egyé ni leg és cso -
por to san ér ke ző ket egy aránt –, kon -
fe ren ci ák, sze mi ná ri u mok hely szí -
ne ként szol gál. Szál lás hely ként is
mű kö dik azon ban, ki fo gás ta lan szol -
gál ta tást nyújt , de a szál lo dák hoz
ké pest sok kal ked ve zőbb ár-ér ték
arányt kí nál  – szá munk ra, mint hogy
mind annyi an ma gunk fe dez tük a ta -
nul mány út költ sé ge it, ez egy ál ta lán
nem volt mel lé kes szem pont. 

Alig hogy meg ér ke zünk, és asz tal hoz
te lep szünk az ét ke ző ben, mo soly gós
úri em ber lép be, és ré gi is me rős ként
üd vöz li Bo da Zsu zsát. Ő Hans W.
Kasch, a Lu the rá nus Vi lág szö vet ség
wit ten ber gi köz pont já nak igaz ga tó ja.
Élő cá fo la ta „a né me tek kel” kap cso -
la tos szte reo tí pi ák nak: ba rát sá gos,
köz vet len, ke dé lyes. És rend kí vül
se gí tő kész: ami kor em lí tjük ne ki,
hogy szük sé günk len ne a Lu ther-ker -
tet – amely nek szin tén ő a gaz dá ja –
fe lül ről áb rá zo ló fo tók ra, azon nal
elő va rá zsol né há nyat a szá mí tó gé pén. 

* * * 

A wit ten ber gi vá ro si temp lom, ahol
Lu ther a leg több ször pré di kált, és
ahol az idő sebb Lu cas Cra nach ne -
ve ze tes „re for má ci ói ol tá ra” áll, kí vül -
ről te tő től tal pig áll vány zat ban vár -
ja a lá to ga tó kat, szin te ki sem lát szik
be lő le – ál la pít hat tuk meg a pén tek
dél előt ti vá ros né ző sé tán.

Al kal mi, de ala pos és kész sé ges
ide gen ve ze tőnk Ma ko vicz ky Gyu la

sze ge di evan gé li kus lel kész volt, aki
ezt az évet Wit ten berg ben töl ti mint
a Né met or szá gi Pro tes táns Egy ház
(EKD) nem zet kö zi re zi den se. Szí ve -
sen ka la u zol ja, lát ja el a szük sé ges in -
for má ci ók kal a ma gyar lá to ga tó kat –
mond ta –, ez ré sze az itt vég zett
mun ká já nak. 

Mi köz ben út ba ejt jük a vár temp lo -
mot és Cra nach pa ti ká ját is, meg tud -
juk tő le, hogy egyes ne ve ze tes épü le -
tek – pél dá ul az előb bi – fel újí tá sá hoz
a né met ál lam is hoz zá já rul.

A Me lancht hon-ház is ép pen meg -
újul, és má sutt is lép ten-nyo mon
épít ke zés be, renoválás ba bot lik az
em ber; a vá ros in ten zí ven ké szül a
kö zel gő ju bi le um ra. Wit ten berg hez
kö ze led ve már messzi ről lát sza nak a
da ruk, kö zel ről pe dig hal lat sza nak is
– szom ba ton reg gel hét óra kor is,
amint mó dunk volt ta pasz tal ni…

* * * 

Tor gau, a Wit ten berg től mint egy
öt ven ki lo mé ter re fek vő, El ba-parti
kis vá ros in kább ar ról is mert, hogy
1945-ben itt ta lál koz tak a szov jet és
az ame ri kai csa pa tok – a ne ve ze tes
kéz fo gás fo tó ja vissza kö szön a tör -

té ne lem köny vek lap ja i ról, az ese -
mény nek em lék mű ve is van a fo lyó -
par ton –, azt vi szont ke ve seb ben
tud ják, hogy a vá ro si St. Ma ri en-
temp lo mban nyug szik a re for má tor
hű tár sa, Bó ra Ka ta lin, a vár temp lo -
mot pedig Lu ther szen tel te föl 1544-
ben, s hogy ez az el ső evan gé li kus
temp lom a tör té ne lem ben.

Ha az em ber evan gé li kus ként a re -
for má ció böl cső jé nél jár, jól te szi, ha
nem ke rü li el Lip csét. Ott jár tunk kor,
szom bat dél után a Ta más-temp lom -
ban Max Re ger-mű ve ket, il let ve
Bach-ora tó ri u mot hall hat tak – és

ter mé sze te sen ige hir de tést is – a hí -
vek meg a kí ván csi tu ris ták. Fel -
eme lő él mény volt, és nem csak szá -
munk ra: tá vo zó ban nem egy em ber
tö röl get te a sze mét…

* * *

Hogy Lu ther „Wit ten berg ar ca”, aki vel
rek lá moz ni le het a vá rost, az itt hon is
nyil ván va ló volt. Meg ta pasz tal ni mégis
mell be vá gó, hogy re for má to runk ma -
nap ság „áruvédjegy”, s hogy ennyi re az:
kulcs tar tón és tá nyé ron, cso ko lá dés -
do bo zon és sö rös üveg cím ké jén lát ha -
tó a kép má sa, pó lón az alá írá sa. A be -
ve ze tő ben idé zett, ne ki tu laj do ní tott
mon dat pe dig egye ne sen láb ra ve he -
tő: zok nin dí sze leg ugyan is.

Nos, hogy a re for má tor er ről mi ként
vé le ked ne, azt azért sejt  jük…

g Bal la Má ria 
Dob so nyi Sán dor

Luther-kortyok
areformációszülővárosában
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Ká vé zott már együtt a Lu ther há zas pár ral? Ha nem, Wit ten berg ben meg te -
he ti! – Ven dég csa lo ga tó asz tal az óvá ros egyik ká vé zó ja előtt.

Wittenberg madártávlatból – előtérben a Luther-kert, bal szélen a vártemplom, jobboldalt a kéttornyú városi templom
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Krisz tus mond ja: „Ha fel emel te tem
a föld ről, ma gam hoz von zok min de -
ne ket.” (Jn 12,32)

Hús vét ün ne pe után a ha to dik hé ten
az Út mu ta tó reg ge li és he ti igé i ben az
e föl dön szol gá ló gyü le ke ze té nek Jé zus a Szent lel ket – mint vi gasz ta ló, bá to -
rí tó, szó szó ló ügy vé det – ígé ri, és ta nú ság té tel re bá to rít: „Ami kor el jön a Párt -
fo gó, akit én kül dök nek tek az Atyá tól, az igaz ság Lel ke, aki az Atyá tól szár -
ma zik, az tesz majd bi zony sá got én ró lam; de ti is bi zony sá got tesz tek…” (Jn 15,26–
27) Pün kösd böjt jé ben Jé zus meg hall gat ja erőt len né pe ki ál tá sát. Exa u di – „Halld
meg, Uram, hí vó han go mat! Kö nyö rülj raj tam, hall gass meg en gem!” (GyLK
687,6) „Az Úr gaz da gon meg áld min den kit, aki őt se gít sé gül hív ja.” (Róm 10,12;
LK) S nem hagy ta ma gá ra egy há zát Urunk, ha nem Aty ja jobb ján szün te le nül
köz ben jár ér te. Pál e köz ben já ró imá já ban a Szent há rom ság mind egyik sze -
mé lye je len van, és azt mun kál ja, hogy el jus sunk min de ne ket át fo gó tel jes sé -
gé ig. Is ten tel jes sé ge Krisz tus ban la ko zik! „Ezért meg haj tom tér de met az Atya
előtt…, hogy ha tal ma san meg erő söd jék ben ne tek a bel ső em ber az ő Lel ke ál -
tal; hogy a Krisz tus lak jék szí ve tek ben a hit ál tal, a sze re tet ben meg gyö ke rez -
ve…” (Ef 3,14–17) Lu ther pe dig így ta nít: „Krisz tus nak a szí vünk be va ló te -
le pí té se azt je len ti, hogy meg is mer jük őt, s amit tő le vár ha tunk. Hogy ő a
mi Meg vál tónk, ki ben Is tent Atyánk nak ne vez het jük. Vesszük a Szent lel ket;
ő min den ba junk ban bá tor sá got ad. De csak élő hit tel ra gad hat juk meg a szí -
vünk ben Krisz tust!” Őben ne tel je se dett be az Is ten né pé nek adott ígé re te:
„Egy szí vet adok majd ne kik, és új lel ket adok be lé jük… Az én né pem lesz nek,
én pe dig Is te nük le szek.” (Ez 11,19–20) Lel ke ál tal az Úr Jé zus szól a ró la áll ha -
ta to san ta nús ko dó ta nít vá nyok sza va i ban a rá juk vá ró nagy meg pró bál ta tás
ide jén is. A ne ve mért vál lalt ül dö zés „al ka lom lesz nek tek a ta nú ság té tel re. …mert
én adok nek tek szá jat és böl cses sé get, amely nek nem tud el len áll ni vagy el le -
ne mon da ni egyet len el len fe le tek sem.” (Lk 21,13.15) Urunk min den ko ri kö ve -
tő it ba rá ta i ként bá to rít ja a ró la szó ló bi zony ság té tel re, mert „ha va la ki val lást
tesz ró lam az em be rek előtt, az Em ber fia is val lást tesz ar ról az Is ten an gya -
lai előtt. …ne ag gód ja tok ami att: ho gyan vagy mi vel vé de kez ze tek, vagy mit mond -
ja tok, mert a Szent lé lek ab ban az órá ban meg ta nít majd ti te ket ar ra, amit mon -
da no tok kell.” (Lk 12,8.11–12) Pé ter ta ná csá ra az apos to lok Jú dás he lyé re két je -
löl tet ál lí tot tak, majd imád koz tak, és „sor sot ve tet tek rá juk: a sors Má tyás ra
esett, és a ti zen egy apos tol kö zé so rol ták őt” (Ap Csel 1,26). A ke resz ten Jé zus
gon dos ko dott édes any já ról: „Asszony, íme, a te fi ad!” És a sze re tett ta nít vány -
ról is: „Íme, a te anyád!” (Jn 19,26.27) Pün kösd elő es té jén már fel csen dül a pró -
fé ta aj kán az ün nep igé je ként az Úr Is ten ki je len té se: „Nem ha ta lom mal és nem
erő szak kal, ha nem az én lel kem mel! – mond ja a Se re gek Ura.” (Zak 4,6) Ezért
már mi is kér het jük: „Szent lé lek, Lel ke Atyá nak s Fi ú nak, / Jöjj se bes zen dü -
lő szél szár nya kon! (…) / Jer, töltsd be… // Tisz títsd meg… // Gyűjtsd össze…
// Építsd meg né pe det, Szent lé lek Is ten!” (EÉ 245)

g Ga rai And rás

HetIÚtrAVALÓ
Má so dik éve dol go zom egy ke resz tyén
drog pre ven ci ós misszi ó ban. Min den hé -
ten má sik osz tály ban, más-más is ko -
lá ban töl tünk el egy tel jes ta ní tá si
na pot. Di dak ti kus for mák he lyett meg -
pró bál juk a nagy be tűs élet ből elő va rá -
zsol ni és oda vissza ve zet ni a fi a ta lok
kér dé se it és ér zé se it. A be szél ge té sek és
a já té kos fel ada tok nem a dro gok ha -
tás me cha niz mu sá val is mer te tik meg a
ka ma szo kat, ha nem az iden ti tás tu da -
tuk mé lyí té sét, a he lyes dön té se ik fel -
vál la lá sát erő sí tik. 

Iro da lom órát tar tot tam a hé ten egy
he te di kes osz tály ban. Az óra ele jén
min den ki le ír ta egy pa pír ra azo kat a
dol gokat, ame lyek a szí vét nyom hat -
ják, el szo mo rít hat ják. Eze ket a bel ső
har co kat és fáj dal ma kat imp ro vi za -
tív, szi tu á ci ós já té kok ban igye kez -
tünk fel ol da ni. Nem csak a meg él he -
tő ér zé sek vol tak fon to sak, ha nem a
kom mu ni ká ci ós tech ni kák tu da to sí -
tá sa: mi lyen egy ha té kony, egy más ra
fi gye lé sen ala pu ló be szél ge tés, és mi -
lyen az a pár be széd, ame lyik te le
van íté le tek kel, bé lye gek kel. 

Mind az öt cso port azt a je le ne tet
vá lasz tot ta, hogy rossz je gyet ka -

pott az is ko lá ban. Ilyen még so ha
nem tör tént! A rög tön zött je le ne tek
után „ki be szél tük” a sze rep lő ket. Mi -
lyen ér zés volt olyan gye rek nek len ni,
aki rossz je gyet ho zott ha za? Mi lyen
ér zés volt meg ér tő szü lő nek len ni? Mi -
lyen volt ne ga tív sze rep ben olyan
szü lőt ját sza ni, aki meg ítél ni és nem
meg ér te ni pró bál… 

A gye re kek sa ját él mé nye ket és vá -
gya kat visz nek be le min dig ezek be a
je le ne tek be: a gesz tu sa ik ból, sza va ik -
ból, ne ve té sük ből, za va ruk ból… ki ku -
kucs kál egy ki csit a sors tör té ne tük is.
A já té kon ke resz tül lesz nek el ér he tő -
ek, sze ret he tő ek, meg szó lít ha tó ak…
vagy akár meg kö ze lít he tet le nek.

Sze re pet vál tok. Ki lé pek a ta nít vá -
nya im vi lá gá ból, és a sa ját élet já té -
kom ba érek. Fe le ség va gyok és édes -
anya, aki vá rom ha za a csa lá do mat.
Ha za ért a nagy fi am, ötö dik osz tá lyos
kis ka masz. 

Ami kor rám néz, már tu dom, hogy
baj van! Va la mi ké szül! Va la mit ké -
szül el mon da ni. Hát baj van! Ma te -
ma ti ká ból! So ha, so ha nem ho zott
még ha za ennyi re rossz je gyet, de most
meg tör tént! 

Fo gal ma sem volt a fi am nak ar ról,
ho gyan fo gok re a gál ni, de szi dás ra ké -
szült! Nem ér tet te azt, ami kö vet ke -
zett: „Várj! A Ka ti ezt mon da ná:
Már megint el néz tél va la mit! Ha így
ta nulsz, sem mi sem lesz be lő led!
Min dig csak ál mo do zol! To mi le ül tet -
ne, és meg vi gasz tal na, be szél get ne…
Pis ti nya kon vág na…Tu dom, hogy
mi lyen ér zés ez is, az is…, hát én most
meg ölel lek és sze ret lek.” 

S köz ben po tyog tak a könnye im a
sí rás tól és a ne ve tés től, mert érez tem,
hogy ott van ve lünk az Úr! 

Tel je sít mény cent ri kus vi lá gunk ban
olyan sok szor túl re a gá lunk a fi ó ká ink -
nál olyan dol go kat is, ame lye ket nem
kel le ne, mert nem a sze mé lyes üdv tör -
té ne tük nek a ré szei. Vi dá man és
könnye dén em ber lesz be lő lük egy
rossz ma tek jegy után is. De egy el ron -
tott sze re tet kap cso lat!… az már még -
is csak szá mít! 

Há lát adok az Is ten nek, hogy vi -
gyáz ránk, és gon dos ko dik ró lunk, át -
fon va a sze re pe in ket, per ce in ket, gon -
do la ta in kat… ta ní tunk, ta nu lunk,
gyó gyí tunk, gyó gyu lunk…

g Papp And rea

Előrelátóistenigondviselés

fel vé tel a Bib lia szö vet ség bu da pes ti bib lia is ko lá já ba
A Bib lia szö vet ség bu da pes ti bib lia is ko lá ja fel vé telt hir det szep tem ber -
ben in du ló kép zé sé re. Sze re tet tel vár juk azok je lent ke zé sét, akik vágy -
nak ar ra, hogy job ban meg is mer jék Jé zus Krisz tust, és sze re tet ből szol -
gál ják őt mun ka he lyü kön, csa lád juk ban és gyü le ke ze tük ben.

A 2 + 1 éves kép zés szep tem ber től jú ni u sig min den hó nap má so dik
szom bat ján Bu da pes ten tör té nik. 

Az ok ta tás te ma ti ká ja: 1. év: Ó- és Új szö vet ség (be ve ze tés, bib lia is -
me ret, kor tör té net); 2. év: bib li ka teo ló gia (a Bib lia egy sé ges üze ne té -
nek ki bon ta ko zá sa), dog ma ti ka (a ke resz tyén hit rend szer be fog lal va),
eti ka (a ke resz tyén élet nor mái), her me ne u ti ka (az írás ma gya rá zat mód -
sze re), gya kor la ti ke resz tyén ség; 3. év: gyü le ke ze ti élet (bib li ai ta ní tás
a gyü le ke zet ről és az egyes gyü le ke ze ti szol gá la tok ról), lel ki gon do zás,
apo lo ge ti ka (a ke resz tyén ség és a töb bi vi lág né zet), evan gé li zá ció (hi tünk
to vább adá sa má sok nak).

Je lent ke zé si ha tár idő: 2012. má jus 31. Je lent ke zés és to váb bi in for má -
ció: www.bp bib lia is ko la.hu.

h i R d e t é s

Meg hí vó
Az Asz ta li Be szél ge té sek Kul tu rá lis Ala pít vány a Pe tő fi Iro dal mi Mú ze -
um mal együtt mű köd ve sze re tet tel vár ja az ér dek lő dő ket jú ni us 14-én,
csü tör tö kön 18 órá ra a Pe tő fi Iro dal mi Mú ze um ba (Bu da pest V., Ká ro -
lyi Mi hály u. 17.) a kö vet ke ző dis pu tá já ra.

Té ma: „Ver i tas et vi ta”, avagy igaz ság ér tel me zés a tu do mány és hit ol -
da lá ról. Be szél ge tő part ne rek: Vi zi E. Szil vesz ter Szé che nyi-nagy dí jas or -
vos, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia ko ráb bi el nö ke és Bé res Ta más
evan gé li kus lel kész, az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem Rend sze res
Teo ló gi ai Tan szé ké nek ve ze tő je.

Be lé pő: fel nőt tek nek 600 Ft, di á kok nak/nyug dí ja sok nak 300 Ft. A be -
lé pő jegy árá val a Pe tő fi Iro dal mi Mú ze u mot tá mo gat ja.

A be szél ge tés ről élő in ter ne tes köz ve tí tést adunk a pim.hu ol da lon.

h i R d e t é s

g Ri bár Já nos

Az egyik leg gyöt rel me sebb fog lal -
atosság nap ja ink ban a na pi hí rek
hall ga tá sa. Mind egy, hogy kül föl di
vagy bel föl di hí rek ről van-e szó.
Mind egy, hogy mi lyen csa tor nát en -
ge dünk ép pen a lel künk be, lé nyünk -
be foly ni, olyan el ké pesz tő si lány ság,
gát lás ta lan ság, mo csok, ha zug ság
öm lik be lénk, amely em ber lé tünk
rot ha dá sát si et te ti. Mond hat nám,
hogy nem nyi tom ki a té vé ké szü lé ket
vagy nem kap cso lom be a rá di ót, de
ak kor mél tó len nék egy „strucc toll ki -
tün te tés re”. Fe jem a ho mok ban, és
még csak ész re se ven ném, ami kor el -
süllye dünk a mél tány ta lan ság gyil kos
gő zű mo csa rá ban. 

Lent és fent, sze ré nyen be ren de zett
la ká sok tól a lu xus vil lá -
kig: ret te ne tes, lé lek el le -
nes, kí sér te ti es va ló ság
tom bol, s eb ben még az a
ször nyű, hogy min den
ék te len ha zu do zás nak
van nak kért vagy ké ret len,
meg fi ze tett vagy ön kén tes
vé dő ügy vé dei, akik az ál -
meg győ ző dés től el tor zult
arccal, esz mé let len gát lás -
ta lan ság gal vé del me zik a
tö ké le te sen véd he tet lent.
Az a ret te ne tes, hogy a
rom lás e mo csa rá nak sok -
szor a temp lom fa lak sem
áll nak el len, a szel le mi ví rus fer tő zést
nem le het ki zár ni még a temp lom ha -
jó ból sem. 

Le het sé ges-e, hogy a hely zet csak
fo ko za to san rom lik to vább? Mert
mint ha fo ko za to san, de biz to san
egy re rosz-szab bá vál na a ha zai er köl -
csi hely zet. Haj dan a bűn ügyi ese mé -
nyek re kon cent rá ló mű so rok sem
tud tak olyan mennyi sé gű és – ne ga -
tív ér te lem ben ve en dő – mi nő sé gű
lé lek rom bo ló hír anya got elénk öm -
lesz te ni, mint ma nap ság. Lát ha tó an
min den kü lö nö sebb erő fe szí tés nél -
kül, a té ma tény leg az ut cán he ver. 

Nem aka runk hin ni a fü lünk nek,
ami kor azt hall juk, hogy va la hol va -
la kik – ál lí tó lag – holt cse cse mők le -
da rált test ma rad vá nya it kap szu lá ba
tölt ve akar ták élet ak ti vá ló gyógy -
szer ként áru sí ta ni. Vagy hol itt, hol
ott sül nek el fegy ve rek, és hang zik a
hír, hogy meg halt az ál do zat. Az ag -

resszív tett le ges ség nél kü li, ne u ro ti -
kus ha zu do zá sok ék te len so ro za ta
szín te le ní ti tár sa dal mi lé tün ket. Hí -
res mon dá sa a ná zá re ti Jé zus nak:
„Mert nincs olyan rej tett do log, amely
nap vi lág ra ne ke rül ne, és nincs olyan
ti tok, amely ki ne tu dód na, és is mert -
té ne vál na.” (Lk 8,17) 

Be le gon dol ni se jó, hogy ezek a ne -
ga tív hí rek mi lyen meg ren dí tő mér -
ték ben fer tő zik meg a fej lő dés ben le -
vő gyer me ki lel ket vagy az if jú ság
még ki nem for rott szel le mi sé gét. Ép -
pen ele gen dő en rom bo ló ak a „csak”
tu dat alat ti ha tá sok. Ami kor ész re vét -
le nül szi vá rog be a sá tá ni ha zu do zás
a fej lő dő lé lek mé lyé re, de rom bo ló
ha tá sa ké sőbb is tet ten ér he tő.

Egy ki sebb tár sa ság ban a mi nap
egy ti zen éves fej te get te tő mon da tok -
ba szo rí tott élet fi lo zó fi á ját: ci ni kus

vi gyor ral biz to sí tot ta szü le it és je len
lé vő ro ko na it, ő kar ri ert fog csi nál -
ni, mert lát ja a mód ját. Ér tet len te -
kin te tün ket ki ne vet ve foly tat ta: „Ti
nem lát já tok, amit én? Bár mit meg -
te he tek, csak le gyen ben nem gát lás -
ta lan ki tar tás, hogy ki ma gya ráz -
zam ma ga mat, a fe ke tét fe hér nek
mond jam, vagy a gaz sá got ad dig
csűr jem és csa var jam, amíg igaz ság -
nak tün tet he tem fel. Csak egy kis
vag dal ko zó szó kincs kell, ab ból se
ter je del mes, csak sok szor mon do -
gat has sam szennyes vé dő be szé de -
met. Nek tek nem tűnt még fel – kér -
dez te az if jú ci ni kus –, hogy a gaz -
ság s az igaz ság szót csak egyet len -
egy be tű vá laszt ja el? Meg van nak az
én pél da ké pe im. S azo kat nem az ak -
ció fil mek vagy bűn ügyi al ko tá sok vi -
lá gá ban fe dez tem fel, nap mint nap
je lent kez nek, hírt ad nak ma guk ról,
és ró luk szól nak a hang szó rók.” 

Meg ren dül ve hall gat tuk, és egy -
szer re ki ál tott fel a kis tár sa ság: de ez
nem le het… 

Az nem le het, hogy egy szer ne jöj -
jön a nagy meg tisz tu lás. Bár mennyi -
re ri asz tó és fé lel met kel tő a vi lág a
hír adá sok zu ha ta gá ban, egy sze rű en
nem le het sé ges, hogy min dent a
mo csok önt sön el. Az em ber csak
ad dig ké pes men tá li san egész sé ges
ma rad ni, amed dig meg őriz heti azt a
bi zal mát, hogy vég re egy szer csak el -
kez dő dik a nagy ta ka rí tás, mert eset -
leg lesz nek olya nok az em be rek so -
ra i ban, akik nem bír ják to vább gyo -
mor ral és szag ló szerv vel mind azt a
bűzt, amely lel ki hul lák ból gő zö lög
ki, ful lasz tó vá té ve em be rek mil li ói
szá má ra az éle tet. Egy szer csak so -
kak aka ra ta lesz a szel lőz tet ni aka rás,
mert mé dia kor sze rű en ki fi ca mo -

dott em ber lé tünk ápo ro -
dott le ve gő je annyi ra két -
ség be ej tő, hogy már a szel -
le mi gáz ál ar con is át üt
mér ge ző gő ze, bű ze.

Nyo masz tó, kö dös idő
volt, a ké mé nyek on tot ta
füs töt le nyom ta az ala -
csony lég nyo más. Ful lasz -
tó volt. Jött a ta va szi szél,
és fel lé le gez het tünk. 

A szél nem áll ha tal -
munk ban. Kü lö nö sen az a
Szél, akit mi vá runk, nem
áll ha tal munk ban. Hin -
nünk kell, hogy va la mi -

kor jön ni fog a spi ri tu á lis ta va szi szél,
és ke resz tül fúj sze re tett ma gyar ha -
zán kon, és fel lé le ge zünk. A Ná zá reti
egy szer egy elő ke lő ség nek mond ta:
„A szél ar ra fúj, amer re akar; hal lod
a zú gá sát, de nem tu dod, hon nan jön,
és ho va megy: így van min den ki, aki
a Lé lek től szü le tett.” (Jn 3,8)

Szent lé lek től szü le tett em be re -
kért imád ko zunk, ami kor azt só -
hajt juk, hogy „jö vel, pün kös di szél -
vi har”, mert gyen ge szel lő ma már
nem elég sé ges. 

Ki kel le ne szel lőz tet ni ke resz tyén
éle tün ket is, hogy „jó il la tú” élet ál do -
za tok has sák át egy re erő seb ben a
szel le mi lég kört, és érez he tő ha tás -
fo ka le gyen a pün kös di szel le mi hu -
zat nak. Na gyon itt van az ide je.

A szerző evangélikus lelkész, a
Nyugat-békési Egyházmegye esperese

Jövel,tisztítószélvihar!
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A fi a ta lok szá má ra kulcs fon tos sá gú a ba rát ság.
Ugyan már gyer mek kor ban is meg fi gyel he tő ez
a szo ros ra gasz ko dás és erős szim pá tia né hány
ki vá lasz tott irá nyá ban, ti zen éves kor ra azon -
ban mér ték adó vá vá lik. A ba rá ta ink vé le mé nye
az el ső, az ő el vá rá sa ik nak kell leg in kább meg -
fe lel nünk. Mi at tuk szem be ke rü lünk akár a
szü le ink kel, és so kan fel rúg ják a meg ta nult nor -
má kat is. A ba rát ság el kö te le ző.

Hi bás vol tam ben ne én is, a kör nye ze tem is,
hogy csak az ál ta lá nos is ko la vé gé re si ke rült va -
ló di ba rá tok ra lel nem. Vissza te kint ve még is azt
kell mon da nom, sem mi sem volt vé let len. Nyol -
ca di kos ko rom tól a leg jobb ba rát nőm mel na gyo -
kat be szél get tünk, ki tár gyal tuk ön ma gun kat és
a fi ú kat, át bi cik liz tünk a szom széd fa luk ba
meggyet szed ni vagy stran dol ni, még a tánc is -
ko lá ba is együtt men tünk. De ő hí vott a gyü le -
ke ze ti ifi be is – ez egész éle tün ket át ala kí tot ta.

Hu szon va la hány év vel ez előtt Gye ne sen
kon fe ren ci áz tunk ren ge teg evan gé li kus fi a -
tal lal együtt. Ak kor és ott va la hogy min den
meg vál to zott ben nünk. Azok nak az if jú sá gi
kon fe ren ci ák nak a han gu la ta, lel ki sé ge fe led -
he tet len. Az ak ko ri fi a ta lok kö zül ma már so -
kan egy há zunk in téz mé nye i ben, gyü le ke ze te -
i ben szol gál nak.

De nem csak tá vo li te le pü lé sek evan gé li ku -
sa i val is mer ked tünk meg a Ba la ton part ján.
Olyan ba rá tot kap tunk, aki ben az óta sem kel -
lett csa lód nunk, és aki re min dig szá mít ha tunk.
Jé zus min den na pos tár sunk lett. Olyan erős sze -
re tet és olyan ha tá ro zott hí vás hang zott el tő -
le, hogy el dön töt tük: őt akar juk hall gat ni, kö -
vet ni, az ő vé le mé nye lesz a dön tő, és sze ret -
nénk ne ki meg fe lel ni. Má ig előt tem van nak a
haj na lig tar tó sé ták a Ka per na um-ott hon kert -
jé ben, fü lem ben csen ge nek az el ső bá tor ta lan
imák, a cso dá la tos kö zös ének lé sek.

Még a fel nőtt ko ron in nen vol tunk, ami kor
mind ez tör tént, érett sé gink sem volt. Az óta sok
év el telt: dip lo mát sze rez tünk, ön ál ló csa lá dunk

lett, gyer me ke ink szü let tek. Én két szer húsz -
nál is több tá bor ban vol tam ve ze tő, szer ve ző,
ahol gye re kek nek, ti zen éve sek nek szól tunk
Jé zus ról, aki éle tünk egyet len igaz ba rát ja. Hi -
szen sen ki ben nincs na gyobb sze re tet an nál,
mint ha va la ki az éle tét ad ja a ba rá ta i ért.

Re mé lem, hogy a Ba la ton part ján eb ben az
év ben is lesz nek nagy ta lál ko zá sok, ki ala kul hat -
nak és meg erő söd het nek ba rát sá gok. Jó len ne,
ha a Fo nyód li get re ér ke ző fi a ta lok öröm te li kö -
zös ség nek lát nák egy há zun kat, és meg is mer -
nék szí ne i nek har mó ni á ját, a kü lön fé le szol gá -
la ti te rü le te ket, azt a sok fé le sé get, ame lyet
össze köt a Lé lek egy sé ge. Hadd kí ván jak en nél
még is töb bet. 

Sze ret ném, ha a Szél ró zsá ra ér ke ző fi a ta lok
meg érez nék azt a ki mond ha tat la nul erős sze -
re te tet, amely Jé zus ból ered, amely Is ten lé nye -
ge. Sze ret ném, ha ki nyíl na a szí vük en nek be -
fo ga dá sá ra. S ha most még nem kö te le ződ nek
is el Jé zus mel lett, új ra vá gyód ná nak az után,
hogy érez hes sék és hall has sák őt, aho gyan ezen
a nyá ron is.

g Lá zár né Skor ka Ka ta lin

pA L AC k p oS TA

elkötelezőbarátság

Stop – Nem mindenki tud -
ja, hogy a szü ne tek meg tar tá -
sa ugyan olyan fon tos ré sze a
ta nu lás nak, mint az ol va sás és
a jegy ze te lés. Két té tel ta nu lá -
sa kö zött min den eset ben tart -
sunk rö vid szü ne tet (elő re
tűz zük ki az idő tar ta mot, tíz-
ti zen öt per cet ér de mes). Ez -
alatt mo zog junk va la mit!

Al vás – Hi á ba ta nul tunk, ha
nem pi hen jük ki ma gun kat
kel lő kép pen. Kü lö nö sen a
vizs ga előt ti utol só éj sza ka
fon tos, sem mi képp se ma rad -
junk fönn csak azért, mert
„még nincs min den át néz ve”.

Moz gás – Reg ge li tor ná -
val, ko co gás sal vagy egy esti
sé tá val a szel le mi tel je sít mé -
nyün ket is nö vel het jük, és a
stresszel is könnyeb ben küz -
dünk meg.

Szén hid rát – Egy sze let cso -
ki vagy egy zacs kó sző lő cu kor
azon na li táp lá lék az agy nak,
fenn tart ja a vér cu kor szin tet
(ha el fe lej tet tünk vagy nem
bír tunk reg ge liz ni), és ál ta lá -
ban meg is nyug tat.

Imád ság – Jó, ha a vizs ga
előtt be tu dunk ül ni egy nyu -
godt hely re. La zít suk el a tes -
tün ket, nyug tas suk meg a lég -
zé sün ket, és imád koz zunk.
Bíz zuk ma gun kat ar ra az Is -
ten re, aki eb ben a hely zet ben
is ve lünk van!

Ön bi za lom – Ar ra pró bál -
junk kon cent rál ni, amit tu -
dunk, és ne ar ra, amit nem. Ne
mant ráz zunk ma gunk ban ne -
ga tív íté le te ket a tu dá sunk ról
(„Még egy nap kel lett vol na”;
„Nem tu dok sem mit”)!

Kon cent rá lás – A vizs gá ra
be lép ve már nincs ve szí te ni va -
lónk. Min den elő ké szü let nek
vé ge van, ezért össz pon to sít -
suk min den fi gyel mün ket a
hely zet re, a ka pott té tel re, fel -
adat ra. Ne a vizs gáz ta tó vagy
a töb bi vizs gá zó kös se le a fi -
gyel mün ket!

Té tel hú zás – Ha a sze ren cse
is köz re ját szik a té tel hú zás nál,
ak kor se té to váz zunk, ne pró -
bál juk ki ta lál ni, me lyik bo rí -
ték ban me lyik kér dés le het, és
ne al kal maz zunk ba bo nás esz -
kö zö ket. Bát ran és ha tá ro zot -
tan húz zuk ki a té telt!

Ki dol go zás – Le he tő ség sze -
rint úgy dol goz zuk ki a té tel váz -
la tot, hogy vi lá go san át te kint -
he tő le gyen! Van nak, akik szó
sze rint le ír ják az el ső mon da tot,
amellyel kez de ni akar nak. Ha
több olyan fon tos gon do la tunk
is van, ame lyet min den kép -
pen hang sú lyoz ni sze ret nénk,
azt is ér de mes egész mon da -
tok ban le ír ni, ne hogy el fe lejt -
sük! Néz zük át még egy szer a
váz la tun kat, mi előtt el kez de -
nénk a fe le le tet! Ha több idő re
van szük sé günk, je lez zük bát -
ran – le he tő leg mond juk be az
idő tar ta mot is: „Még két perc -
re len ne szük sé gem!” Ne fél jünk
hasz nál ni az en ge dé lye zett se -
géd anya go kat!

Fe le lés – Han go san, jól ar -
ti ku lál va be szél jünk, ez ön bi -

zal mat su gá roz. Ül jünk ren de -
zet ten, a váz la tunk le gyen
előt tünk, de néz zünk gyak ran
a vizs gáz ta tó(k)ra! A ke zün ket
pi hen tes sük a váz la tun kon –
ha van, ak kor az asz ta lon –, az
egyik uj junk kal kö vet het jük is
a so ro kat, ez se gít vissza ta lál -
ni a gon do lat me net hez, ha
köz be ve tett kér dés sel meg -
akasz tot tak vol na ben nün ket.
A szi lárd tá masz mi att ke vés -
bé lát szik a kéz re me gé se. Ha
ki szá rad a szánk, el megy a
han gunk, vagy be re ke dünk,
kér jünk egy kis vi zet!

Rosszul lét – Elő for dul hat,
hogy tü ne tek ben is meg mu -
tat ko zik a drukk. Ha rosszul
érez zük ma gun kat, nyit tas suk
ki az ab la kot, kér jünk egy
po hár vi zet, lé le gez zünk mé -
lye ket! Ha vissza nyer tük
egyen sú lyun kat, foly tas suk a
fe le lést!

Blok ko lás – Két tí pu sát kü -
lön böz tet het jük meg. Az el ső
a té tel lel tör té nő szem be sü lés -
kor kö vet kez het be, ami kor
úgy érez zük: er ről a té má ról
sem mit sem tu dunk. Vagy
tény leg nem ta nul tuk meg,
vagy meg ta nul tuk, de nem
jut eszünk be. Ha az utób bi ról

van szó, min den kép pen ül jünk
le ki dol goz ni, mert egy kis
lég zés ren de zés, imád ság, át -
gon do lás után eszünk be jut hat
sok min den. 

A má so dik a szó be li fe le lés
köz ben tör tén het, pél dá ul egy
köz be ve tett kér dés nél úgy
érez het jük, er re sem tu dunk
vá la szol ni, és a ki fej tést sem
tud juk foly tat ni. Ilyen kor kér -
jünk egy per cet át gon do lás ra,
és fi gyel mün ket te rel jük vissza
a té má hoz! Ha vég képp nem
tud juk foly tat ni, ad juk át a
ki dol go zott váz la tun kat a vizs -
gáz ta tó nak át né zés re!

Kér dé sek – Ha nem ért jük a
kér dést, kér jünk pon to sí tást
vagy át fo gal ma zást! Ha nem
tud juk a pon tos vá laszt, ak kor
is ér de mes el mon da ni mind -
azt, ami eszünk be jut a té má -
val kap cso lat ban, ami re asszo -
ci á lunk, ta lán se gí tő kér dé sek -
kel kö ze lebb ke rül he tünk a
vá lasz hoz.

Ob jek ti vi tás – Ne a vizs gáz -
ta tó sze mé lyé re kon cent rál -
junk, még ha „em ber evő” hí -

ré ben áll is. Fi gyel mün ket
össz pon to sít suk a tárgy ra, és
ne az zal fog lal koz zunk, hogy
vajon mit gon dol hat ró lunk,
mennyi re néz bu tá nak vagy
lus tá nak min ket!

Ered mény – Fo gad juk fe -
gyel me zet ten az ér té ke lést,
ha ne ga tív is, ne ren dez zünk
je le ne tet! Ha biz to sak va gyunk
ben ne, hogy igaz ság ta lan a
dön tés, je lez zük ezt a vizs gáz -
ta tó nak ott hely ben! Ha pe dig
nem olyan fon tos szá munk ra,
vagy nem egy ér tel mű en hi bás
a dön tés, ak kor fo gad juk el, és
utó lag ne hő bö rög jünk, és ne
is rá gód junk raj ta! El len ke ző -
leg, nyug táz zuk elé ge dett ség -
gel a tel je sít mé nyün ket, hi szen
meg tet tük, amit le he tett! Ad -
junk há lát Is ten nek a si ke res
vizs gá ért, és ju tal maz zuk meg
ma gun kat va la mi ap ró, de
örö möt adó do log gal: sé ta a
nap fény ben, egy ki adós ebéd,
sport, be szél ge tés egy jó ba rát -
tal, egy film.

Amit min den kép pen ke rül -
jünk mint stressz ol dót:

Al ko hol – Az al ko hol ban
ins tant ol dó dik a fe szült ség és
a drukk, de az agyunk ha mar
meg ta nul ja, hogy a stressz ke -
ze lés nek ez a „mód ja” gyor san
hat, és az át me ne ti meg ol -
dás ból füg gő ség gé vá lik. Ke -
res sünk egész sé ges mód sze re -
ket: la zí tás, moz gás, ki kap -
cso ló dás, ba rá ti-csa lá di be -
szél ge tés!

Gyógy sze rek – A vizs gá zó
nap pal gyak ran „aj zó sze re -
ken” (ká vé, ener gia ital, kof fe -

in tab let ta) él, éj sza ka pe dig
csak nyug ta tó val, al ta tó val tud
el alud ni. Fon tos tud ni, hogy
ezek a sze rek ör dö gi kör be
ker get het nek, és hosszú tá von
csök ken tik a tel je sít ményt!
Egész sé ge sebb ser ken tő ket
vá lasszunk: te át, gyü möl csöt,
sok fo lya dé kot, ás vány vi zet!

Le ve ze tés a sze ret te in ken –
A hisz té ri kus jel le gű ki ro ha ná -
sok nem csök ken tik a stresszt,
el len ben za vart okoz hat nak
em be ri kap cso la ta ink ban. Ha
nem bír juk to vább a fe szült sé -
get, in kább men jünk el ma gá -
nyo san sé tál ni, vagy ül jünk le
egy csen des he lyen ren dez ni a
gon do la ta in kat és imád koz ni.

Re mé lem, ez a né hány ap -
ró tipp se gít bő ví te ni a
stresszel va ló meg küz dé sünk
fegy ver tá rát! Ta nul juk – ne
csak az anya got, ha nem a hit,
a bi za lom, a rá ha gyat ko zás
tech ni ká it is! Ál dott vizs gá kat
kí vá nok!

g Se ben Gló ria 
pszi cho ló gus, 

ne gyed éves teo ló gus hall ga tó

Győzzükleavizsgadrukkot!

Az oldalt szerkesztette: Vitális Judit

név jegy: Lá zár né
Skor ka ka ta lin
1997 óta va gyok lel kész,
el ső szol gá la ti he lyem
az oros há zi gyü le ke zet
volt. Nyolc éve a Me ző -

be rény I. Ke rü le ti Evan gé li kus Egy ház -
köz ség ben vég zem szol gá la to mat. Egy há -
zunk if jú sá gi bi zott sá gá nak tag ja ként szív -
ügyem a gyer me kek és a fi a ta lok kö zött
vég zett misszió. Tí zek-tag ként a Szél ró zsán
a le he tő sé gek pi a cát szer ve zem. Itt mu tat -
koz nak meg a kü lön fé le szer ve ze tek, ki -
adók, ke resz tény egye sü le tek, or szá gos
vagy te rü le ti evan gé li kus mun ka ágak.

Idén nyá ron, jú li us 18. és 22. kö -
zött a fo nyód li ge ti 9. Szél ró zsa
or szá gos evan gé li kus if jú sá gi ta -
lál ko zón re mé nyünk sze rint
el ső sor ban ab ból a spi ri tu á lis
erő tér ből me rít he tünk, ame lyet
Urunk kí nál szá munk ra az is -
ten tisz te leti al kal ma kon, el -
csen de se dé se ken az öt nap lel -
ki sé gét meg ha tá ro zó ézsa i ási
bá to rí tá son, a rend kí vüli hely -
szín adott sá ga in ke resz tül.

A Szél ró zsa evan gé li um-
köz pon tú, tar ta lom ra kon cent -
rá ló, több nem ze dék szá má ra
is iga zi ün ne pet je len tő ta lál ko -
zá si le he tő ség, ahol a kre a ti vi -
tás, a nyi tott ság, a prog ra mok
sok szí nű sé ge, a for mák gaz dag -
sá ga a Krisz tus sal és egy más sal
át él he tő kö zös ség kö tet len
mód ját te szi le he tő vé. Sze ret -
nénk hin ni, hogy a kü lön bö ző
egy há zi szer ve ze tek, moz gal -
mak, ke gyes sé gi irány za tok, a
ke resz tény hit ki fe je zé si mód -
jai, a kü lön fé le mű vé sze ti ágak
kép vi se lői is meg fér het nek egy -
más mel lett.

A ba la to ni ta lál ko zó mind -
emel lett igé nyes kul tu rá lis
fesz ti vál nak is ígér ke zik, ahol
a ne ves elő adó kon kí vül sok
egy há zi, gyü le ke ze ti szol gá la -
tot is vál la ló ze nész, kép ző mű -
vész vagy ép pen szín ját szó
cso port mu tat ko zik majd be.

Az im már hu szon há rom
éve mű kö dő Csík-ze ne kar el ső -

sor ban a ma gyar nép ze ne hi te -
les tol má cso ló ja. Az utób bi
né hány év ben olyan ze nei utat
vá lasz tot tak, amely le he tő sé get
ad ar ra, hogy mi nél több em -
ber nek nyújt son a nép ze ne vá -
rat lan, de kel le mes él ményt.
Bát ran mond hat juk, hogy a
nép ze ne és a könnyű  mű fa jok
ed dig so ha nem al kal ma zott,
iga zán ér de kes és si ke res öt vö -
zé sét egy új mű faj meg te rem -
té sé vel hoz ták lét re.

Ven dé günk lesz a sze ge di
Fo ol Mo on vo kál együt tes is, öt
ko moly- és könnyű ze nei kép -
zett sé get is szer zett fi a tal em ber,
akik Ma gyar or szá gon és Eu ró -
pa szá mos or szá gá ban nép -
sze rű sí tik az a cappel la, az az
hang sze res kí sé ret nél kü li, tisz -
tán éne kelt ze nei mű fajt.

A Road movie a Thel ma és
Lo u i se cí mű ame ri kai film tör -
té ne tén ala pul. Két ba rát nő in -
dul út nak, hogy ki rúg ja nak a
hám ból, az tán nagy baj ba ke -
rül nek… A ka lan dot kü lön le -
ges, négy ke zes zon go ra ver -
seny ele ve ní ti meg úgy, hogy
az al ko tók a nyolc va nas évek
slá ge re i nek se gít sé gé vel me sé -
lik el a tör té ne tet.

Az Ac cord Qu ar tet a Liszt
Fe renc Ze ne mű vé sze ti Egye -
tem négy hall ga tó já ból 2001-
ben ala kult együt tes. Cél juk a
mo der ni tás és a klasszi kus
ér té kek össze kap cso lá sa.

A ka pos vá ri if jú ság Ba rab -
bás cí mű elő adá sá ban a pas -
sió tör té net ele ve ne dik meg
új sze rű meg kö ze lí tés ben. A
sa já tos da rab a bib li ai ese mé -
nyek hát te ré ben hú zó dó fik tív
moz za na tok ra épít, mi köz -
ben egy re mar kán sab ban ki -
raj zo ló dik, hogy Is ten ak kor is
kö zel set ten ke dik az em ber -
hez, ha az ép pen el le ne van.

Az ere de ti leg húsz év vel ez -
előtt szü le tett, Jó nás és Jé zus cí -
mű roc ko ra tó ri um szin tén a
pas si ót és Jó nás pró fé ta köny -
vét dol goz za fel oly mó don,
hogy a két tör té net egy más ra
reflek tál. A kap cso ló pon tot
ma ga Jé zus te rem ti meg az
evan gé li u mok sze rint, ami kor
Jó nás je lé ről be szél, és egy ben
sa ját ha lá lá ra és fel tá ma dá sá ra
is utal. A da ra bot 2011-ben az
evan gé li kus ze nei tá bor részt -
ve vői ele ve ní tet ték fel, és Bony -
hád, Győr, Sop ron, Kő szeg,
Oros há za, Sze ged, Szar vas,
Szol nok és Al ber tirsa után a Ba -
la ton part ján is fel csen dül nek
majd a so kak szá má ra is mert
dal la mok, köz vet le nül a Szél ró -
zsa meg nyi tó ját kö ve tő en.

g SzG

Me ríT S!

Szélrózsa-hangolás

b Astresszegészenhétköznapikísérőjeazéletünknek.Nyo-
másnehezedikránkmindennapimunkánkvégzéseköz-
ben,családiésemberikapcsolatainkfeszültségeiben.Ez-
zelanyomással,teherrelpedigmegkellküzdenünk.Az
érettségireésazegyetemivizsgaidőszakratekintettelnéz-
zünkmostnéhánytippetazokszámára,akiknekavizs-
gastresszhelyzetébenkellteljesíteniük.
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b „Kétemberjárjavégigazutcát,
sbecsöngetnekmindenhova.Kis
írásokat adnak azoknak, akik
eztelfogadjáktőlük.Néholmeg
isállnakegykisidőrebeszélget-
ni.Másoktöbb-kevesebbbizal-
matlansággalfogadjákalátoga-
tást.Alegtöbbenügynököknek
vagy valamilyen újfajta vallás
aktivistáinakgondoljákőket.Pe-
digezúttalegymárhúszévemű-
ködő keresztyén szervezet, az
Evan gé li u mot Min den Ott hon ba
(EMO)kétönkéntesekerestefel
őket.”–EztapársortazEMO
honlapjánolvastam.Tetszettez
abevezetés,hiszensokanvannak,
akik nem tudják,mit jelent az
irat misszió kifejezés.Sztanó Pé -
ter rel,azEMOtitkárávalazala-
pítványnyolcadikkerületiirodá-
jában,avárossűrűjébenültem
lebeszélgetni.

Ab la kuk ból a ház te tők re lát ni – óha -
tat la nul eszem be jut: mennyi ott hon,
aho vá már és aho vá még el kell jut -
nia Is ten üd vö zí tő üze ne té nek. Az
arat ni va ló sok, s há la Is ten nek, mun -
ká sok is van nak, im már húsz éve… 

– Ez a faj ta irat misszi ós mun ka
1946-ban in dult el egy ka na dai lel kész
szol gá la ta nyo mán. A kez de ti moz -
ga lom ba az óta be kap cso ló dott or szá -
gok ban az Every Ho me for Ch rist In -
ter na ti o nal ne vű szer ve zet fog ja
össze a munkát. A ma gyar EMO szo -
ro sab ban en nek eu ró pai cso port já val,
a Euro pe Every Ho me for Ch rist tel áll
kap cso lat ban. 

– Fe le ke zet kö zi a szer ve zet, de úgy
tu dom, ez a gya kor lat ban szin te tel jes
mér ték ben pro tes táns hát te ret je lent. 

– Így van, túl nyo mó részt pro tes tán -
sok ból áll a szer ve zet. Ez mind a mun -
ka tár sak fe le ke ze ti ho va tar to zá sá ban,
mind az együtt mű kö dő gyü le ke ze tek
kö rét te kint ve ér vé nyes. Fon tos hang -
sú lyoz ni, hogy az EMO mun ka tár sai
min dig a he lyi gyü le ke ze tek kel együtt -
mű köd ve, ott ho na ik ban ke re sik fel az
em be re ket a szó ró anya gok kal, és az
ér dek lő dők nek több fé le le he tő sé get
kí nál nak a to vább lé pés re. A cél fel kel -
te ni az ér dek lő dést, a szom jú sá got az
élő víz iránt, és ha az evan gé li um üze -
ne te el éri az il le tőt, ak kor csat la koz -
ni tud la kó he lye ke resz tény kö zös sé -
gé nek al kal ma i hoz. 

Mi a te re pen min dig úgy dol go -
zunk, hogy le gyen egy gyü le ke zet,
amelybe be kap cso lód hat nak az ér -
dek lő dők. Ezek a gyü le ke ze tek dön tő
több sé gé ben pro tes tán sok. Ér te sí tést
min den eset ben kap nak a he lyi ró -
mai/gö rög ka to li kus gyü le ke ze tek lel -
ki pász to rai is, hogy kik va gyunk, mi -
lyen cél lal vé gez zük a te vé keny sé -
gün ket. Mun ka tár sa ink is szin te száz
szá za lék ban pro tes táns gyü le ke ze tek -
ből ke rül nek ki: re for má tu sok, evan -
gé li ku sok, bap tis ták, me to dis ták.

– Jé zus ket te sé vel küld te ki ta nít -
vá nya it. („Ezek után ma gá hoz hív ta
a ti zen ket tőt, és ki küld te őket ket te -
sé vel.” Márk 6,7) Önök szó sze rint
ház ról ház ra jár nak ma is a jé zu si ki -
kül dés ér tel mé ben. Mi lyen volt a fo -
gad ta tá suk húsz éve, és mi lyen ma?

– A fo gad ta tás ott, a ka pu ban nem
so kat vál to zott. Job ban függ a hely szín -
től, mint az el telt húsz év től. Fa lun, kis -
vá ros ban ba rát sá go sabb. Egy kis vá rosi
pa nel ház ba ma is be le het jut ni! Nagy -
vá ros ban, Bu da pes ten min dig is ne -
héz volt. Érez ni, hogy azok ban a vá -
ros ré szek ben, ahol te he tő seb bek él -
nek, bi zal mat la nab bul fo gad ják a be -
csön ge tőt. Ahol „van mit fél te ni ük”. 

Ami vál to zott, az a ta lál ko zás utá -
ni re ak ció. Min dig át adunk a szó ró -
lap mel lé va la mi lyen meg hí vót a csa -
lád nak egy ren dez vény re, ame lyet a
gyü le ke zet vagy az ala pít vány szer vez.
A leg na gyobb vál to zás a szó ró la pon
ta lál ha tó vá lasz kár tya fel hasz ná lá sá -
ban ta pasz tal ha tó; ab ban, hogy há -

nyan kér nek tő lünk to váb bi ol vas ni -
va lót. Húsz éve száz ból át la go san
egy vá lasz lap jött vissza.

– Ez nem volt el szo mo rí tó arány?
– Ellenkezőleg! Ez ép pen hogy

lel ke sí tő volt! Kül föl di part ne re ink
biz tat tak is: „Hű, az na gyon jó arány!”
Iga zuk volt, ma négy-öt száz ból jön
vissza egy! 

– Mi le het en nek az oka? Bi zo nyá -
ra van rá el mé le tük…

– Ta lán az, hogy fá sul tab bak let -
tek az em be rek. Más részt az „in gyen
kí ná lunk va la mit, tes sék meg ren -
del ni, el fo gad ni” tí pu sú mar ke tin ges
aján la tok az el múlt húsz év -
ben jöt tek di vat ba, saj nos
so kan pó rul jár tak ilyenek -
kel. Mert ki de rült, hogy még
sincs in gyen, az ap ró be tűs
rész ben ugyanis ott áll, hogy
amíg le nem mond ják, kül -
de ni fog ják az „in gye nes”
ter mé ket, a min ta kár tyá kat,
per sze jó pén zért…

– Döb be ne tes, hogy az
evan gé li um ter jesz té se köz -
ben az ilyen be csa pós mar -
ke tin ges mód sze rek okoz ta
rossz ta pasz ta lat is aka -
dályt je lent het. Mo dern ko -
runk ban még is a ré gi mód -
szer rel ke re sik fel az em be re -
ket. Azt hi szem, ke ve sen is -
me rik annyi ra a mai ma gyar
tár sa da lom prob lé má it, na -
pi gond ja it, mint Önök…

– Az em be rek fá sul tak,
szkep ti ku sak, nem hi szik el,
hogy at tól va la mi jobb lesz, ha Bib li -
át for gat nak. Nem ér tik, a baj nem az,
hogy ke vés a pén zük, ha nem hogy be -
teg a lel kük. Az or szág nak sem az a ba -
ja, hogy ez, vagy az a párt van a kor -
mányon, ha nem az, hogy el for dul tunk
az Is ten től. So kak nak el mon dom:
ame lyik tár sa da lom is ten te len né lesz,
az em ber te len né is vá lik. Az utób bit ta -
pasz tal ják, az előb bit nem hi szik…

Sőt so kak ban ele ve ha mis kép él a
ke resz tény ség ről (er ről bi zony a ke -
resz té nyek is te het nek!). Azt hi szik,
tud ják, mi az, és azt unal mas nak ta -
lál ják. Az is fel ada tunk, hogy rá mu -
tas sunk: ha így gon dol ják, nem jól
tud ják. A ke resz tény hit gyakorlása
min den, csak nem unal mas! 

A meg szó lí tott em ber ből rögtön ki -
buggyan, ami vel te le van az éle te – a
szív tel jes sé gé ből szól a száj. Ez a mi ta -
lál ko zá sa ink ra is igaz. Mint egy gomb -
nyo más ra: a szü le i nek az el vesz té se,
amit ti zen öt-húsz éve nem tud fel dol -
goz ni, eg zisz ten ci á lis bi zony ta lan sá gá -
nak a ke se rű sé ge… Szám ta lan ne héz
élet hely zet, krí zis tá rul fel előt tünk.

– Ide á lis eset ben mi lyen irány ba
megy egy be szél ge tés?

– Rit ka eset, hogy be hív ják az EMO
ön kén te se it. A be szél ge tés a ka pu ban,
aj tó ban zaj lik. A lép cső ház ban. Vi -
szünk va la mit – át ad juk az írást, a
meg hí vót. Meg szó lí tunk, és itt a le he -
tő ség a to vább lé pés re. Fel kí nál juk, be -
szél jen az il le tő ar ról, ami fog lal koz tat -
ja. Van-e Bib li á ja, jár-e temp lom ba, stb.
Ha fogékonyságot ta pasz ta lunk, ak kor
konk rét té má kat is meg be szél he tünk.
Gya ko ri a kö zöny, de sze ren csé re rit -
ka a ha tá ro zott vagy dur va el uta sí tás.
Van ér dek lő dés, bár ez sem gya ko ri.

Mun ka tár sa ink alap ál lá sa el ső ren -
den a bi zony ság té tel. Mind annyi an el -
kö te le zett ke resz té nyek, akik el mond -
ják, őket hon nan hoz ta ki Is ten, hogy
ne kik mit je lent az éle tük ben a hit, a
Jé zus hoz tar to zás. Ki-ki a ma ga kép -

zett sé ge, is me re tei sze rint meg vá la -
szol ja a fel me rü lő kér dé se ket. De nem
teo ló gi ai kép zés a cé lunk, a mun ka tár -
sa ink tól sem ezt a tu dást kí ván juk meg;
ele gen dő, ha el tud ják mon da ni, amit
a va kon szü le tett mon dott: „Én vak vol -
tam, és most lá tok.” Ak kor már van mi -
ről és ki ről be szél ni! 

Egy-egy ilyen rö vid lá to ga tás aj tó -
nyi tás. Rá érez ni ar ra, hogy hol tart
most az il le tő, és ha ab ban tu dom se -
gí te ni, hogy akár csak egyet lép jen
elő re – már nem volt hi á ba va ló a
mun kánk. Te gyen egy lé pést elő re az
Is ten nel va ló kap cso la tá ban. 

Egy fér fi val be szél get tem hosszan,
és az ő sa ját Bib li á já ból ke res tük ki a
vá la szo kat a kér dé se i re. Egy szer csak
fel ki ál tott: „Eb ben így ben ne van
min den?” Igen, fe lel tem. „Ak kor ezen -
túl én is ezt ol va som.” 

Nem rég hallottam egy asszony-
ról, aki kapott tőlünk szó ró la pot és
meg hí vót. A szó ró lap pal nem fog lal -
ko zott, de a meg hí vó – az, hogy őt hív -
ják va la ho va! – meg fog ta. El ment, és
be épült a gyü le ke zet be. Az Is ten nek
rej tett cso dái van nak!

– Mi lyen csa pat tal dol goz nak, mi -
lyen terv alap ján vi szik az öröm hírt
a misszi ói pa rancs ér tel mé ben?

– A csa pat rész ben az ala pít vány,
rész ben a he lyi gyü le ke zet ön kén te -
se i ből áll. Egy-egy ak ció al kal má val a
ki vá lasz tott te le pü lést jár juk vé gig
ház ról ház ra, aj tó ról aj tó ra. Mot tónk
tu laj don kép pen ez: el men ni azok -
hoz, akik nem jön nek. Hi szen nem
min den ki megy be a temp lo mok ba,
hi á ba áll nyit va a ka pu juk. Min den év -
ben tar tunk egy misszi ós he tet, ami -
kor vé gig já runk egy vá rost. Dél előtt
kö zös sé gi al kal ma kat tar tunk, ebéd
után ki vo nu lunk, es tén ként be szá mo -
lunk ar ról, hogy ki mit vég zett.

– Szá mo kat is hadd kér dez zek, bár
tu dom, Is ten or szá gá ban az egy meg -
té rő bű nös nek ör ven de zünk. Ered mé -
nye ik ről, erő fe szí té se ik ről azon ban
két év ti zed meg ál ló já ban szól ni kell,
hi szen ez is ok a há lá ra.

– Ami kor el in dul tunk, spon tán
mó don töb ben is csat la koz tak hoz -
zánk. Ma már egy sta bil, negy ven-öt -
ven fős gár dánk van. Kö zü lük egy-egy
al ka lom mal az a tíz-ti zen két em ber
jön el, aki hez kö zel esik az adott hely,
és rá ér. Húsz év alatt kö rül be lül nyolc -
száz ezer ott hon ban jár tunk; mint -
egy négy-öt ezer meg ke re sés ér ke -
zett vissza le vél ben, e-mail ben, te le -
fo non. Új szö vet ség ből már leg alább
négy ezer pél dányt küld tünk ki, má -

sok nak bib lia ta nul mányt, bib lia ol va -
só so ro za tot vagy egyéb ki ad ványt.
Szol gá la tun kat egy ezer-ezer száz fős
kör hor doz za imád ság ban, anya gi se -
gít ség ben. Eh hez a mun ká hoz töl te -
kez ni kell. Bu da pes ti mun ka tár sa ink
min den má so dik hét főn fél hat ra
ima órá ra jön nek az EMO iro dá já ba.

– Ho gyan tud ják biz to sí ta ni mun -
ká juk hoz az anya gi hát te ret?

– Mun ka tár sa ink mind sza bad ide -
jük ben, in gyen vég zik a mun kát.
Do lo gi ki adá sa ink – az iro da fenn tar -
tá sa, ki ad vá nyok ké szí té se, for dí tá sa,
nyom ta tá sa, úti költ ség, pos ta költ -

ség stb. – igé nyel nek ál lan dó össze -
ge ket. Azt mond ha tom, hogy a ha zai
ado má nyok ál ta lá ban fe de zik a ki adá -
sa ink fe lét. Ez már ma gá ban Is ten
nagy cso dá ja. A má sik fe lét kül föld -
ről, test vér szer ve ze tek től kap juk se -
gít ség ként. Az oszt rák Evan ge li um in
je des Ha us tól a kez de tek től fel be csül -
he tet len tá mo ga tást ka punk. De az
an gol, fran cia, ame ri kai test vér szer -
ve ze tek is rend sze re sen el jut tat nak
hoz zánk ki ad vá nyo kat (for dí tás ra), il -
let ve anya gi se gít sé get. Írá sa ink több -
sé ge egyéb ként itt hon ké szül. Ala pít -
vány ként az egy szá za lé kos fel aján lást
is fo gad ni tud juk. 

– Sze mé lyes élet út ja ho gyan ve ze -
tett az ala pít vány ba? El árul hat juk,
hogy Ön nem „fe le ke zet kö zi”, ha nem
– örö münk re – evan gé li kus. 

– A zug lói evan gé li kus gyü le ke zet -
ben ke resz tel tek, de nem vol tunk
temp lom ba já rók. Ked ves, ré gi „éb re -
dé si em ber” nagy bá tyám tól vi szont
sok evan gé li u mi út mu ta tást kap tam.
Ké sőbb ért be a mag ve tés. Va la mi kor
el kez dett von za ni az Is ten igé je. Meg -
ér tet tem, hogy amit Jé zus el vég zett, az
ne kem is elég. A hi tem, éle tem, gon -
dol ko dá som súly pont ja át ke rült ar ra,
amit Jé zus tett – nos, az óta va gyok
sza bad. Az óta van bi zo nyos sá gom.

Mi u tán ez a sta bi li tás meg ada tott
ne kem, ki sebb szol gá la to kat vál lal tam.
Bia tor bá gyon if jú sá gi mun kát vé gez -
tem a rend szer vál tás ide jén – ak kor ez
még fé lig-med dig il le gá lis volt – bi -
zony ság té tel lel, ige szol gá lat tal. Amúgy
egyéb ként ag rár mér nök va gyok. 

1990 után az oszt rák test vér szer -
ve zet ve ze tő je  ke res te meg a ha za i -
a kat, hogy segítenének el in dí ta ni
ná lunk az irat misszi ót. A test vé rek
meg kér dez tek, vál lal nám-e fő ál lá sú
ve ze tő ként az ala pít vá nyi mun kát.
Imád ság, ala pos meg fon to lás után
mond tam igent. 1991 no vem be ré ben
ír ták alá az ala pí tó ok ira tot, 1992 ta -

va szán in dul tunk el az el ső írá sok kal.
Az év szep tem be ré től va gyok ál lás -
ban az ala pít vány nál. Köz ben meg -
há za sod tam, gye re ke im szü let tek, a
csa lád együtt nőtt, együtt élt ez zel a
szol gá lat tal. Fő ál lás ban dol go zom
itt, két rész mun ka idős kol lé ga dol go -
zik még mel let tem.

– Mi ad iga zán örö möt Ön nek?
Sok vissza uta sí tás, ne héz ség adód hat
a mun ká juk so rán. Én még is egy har -
mo ni kus, bol dognak tűnő em ber rel
be szél ge tek.

– Van sok csüg gesz tő do log, stressz,
gyo mor görcs. Ha őszin te va gyok, nem
egy szer hagy tam vol na már ab ba, ha
Is ten nem visz to vább. De tu dom,
hogy itt a he lyem. Öröm lát ni min den
moz du lást. Öröm lát ni, amit Jé zus
meg ígért: „én ve le tek va gyok min den
na pon”. Ezt konk ré tan a misszi ói pa -
rancs hoz kö ti. Azt lát ni, hogy itt az Is -
ten dol go zik. 

Nem olyan ré gen be ko pog tunk va -
la ho vá. A há zi gaz da sok ne héz ség gel
küzd – me séli –, és imád ko zott, hogy

Is ten se gít sen raj ta. Itt a vá -
lasz, mond tuk, mi va gyunk
az Is ten vá la sza. Is ten sze ret -
né to vább vin ni az éle tét a
gyó gyu lás fe lé. Is ten em be -
re ket hasz nál, esz kö zök le he -
tünk a ke zé ben. Öröm lát ni
a Mes tert mun ka köz ben! És
nem utol só sor ban: azok nak
is ál dást je lent ez, akik vi szik
az evan gé li u mot!

Mon dok még egy tör té -
ne tet. Pest kör nyé ki te le pü -
lé sen – ke rí té sen át – be -
szél ge tek egy szép ker tes
ház ban la kó fér fi val. La -
men tál, hogy „á, nincs er -
re időnk, meg kell él ni”. A fi -
á nak a szom széd ut cá ban
van ha son ló an szép há za.
El kö szön tem, s men tem
to vább, ke resz tül a te me -
tőn. Meg lát tam egy idős
né ni két, ott ka pir gált az

egyik sír nál. Egy ige volt a sír kö vön:
„Elég ne ked az én ke gyel mem.” Ar ra
gon dol tam, ilyen az „elég”. 

Meg szó lí tot tam a né nit. Ki de rült,
ott él a te me tő sar ká nál egy kis ház -
ban a vak fér jé vel. Ide még ki tud jön -
ni a sze ret tei sír já hoz. Há lá san me -
sél te, mi lyen bol dog, hogy itt la kik,
és van az a kis há za, ahol együtt él -
het a pár já val, és hallgatni tudja a rá -
di ós istentiszteleteket. Ar ra gon dol -
tam, ezt a né nit fel ké ne ven nem a
há tam ra, és bi zony sok hely re el vin -
ni, hogy meg ta nul ja nak má sok is
há lás nak len ni. Mert rossz kö rül mé -
nyek kö zött él, de az igé vel él. 

– Mi lyen ak tu a li tást tud na em -
lí te ni?

– Je len leg a VI II. és a II. ke rü let ben
vé gez zük a nagy bu da pes ti misszi ói
mun kát. (A 2013 ta va szá ig tar tó bu -
da pes ti ak ció ke re té ben 2011-ben
csak nem har minc öt ezer ott hon ba
ju tott el az új trak tá tus – na gyobb -
részt pos tán. Össze sen mint egy fél mil -
lió ott hont kí ván nak meg szó lí ta ni
ezek kel a szó ró la pok kal a prog ram so -
rán. Pár hu za mo san több ke rü let ben
fo lyik az elő ké szí tő mun ka. Meg ke res -
nek, tá jé koz tat nak gyü le ke ze te ket az
I., III., VI., VII. ke rü le tek ben is. – A
szerk.) Sok a te en dő. Azt gon do -
lom, nem az a lé nyeg, hogy mek ko -
ra mo za ik va gyunk, ha nem hogy
me lyik ké pen. Ki rak ja össze a ké pet?
– ez a kér dés. Le gyünk csak egy pi -
ci mo za ik, de azon a ké pen, ame lyi -
ket a Mes ter rak  össze.

– Mi lyen vá gyai van nak a má so -
dik húsz év re?

– Jó len ne húsz év múl va ar ról be -
szél get ni itt, az alapítvány irodájában,
hogy az or szág meg moz dult, fel éb redt
a lel ké ben. Ki tud ná mon da ni: Is te nem,
iga zad van – ne künk kell meg vál toz -
ni! Ha ebben mi is eszközök lehetünk,
ak kor azt mon dom: hal le lu ja.

g Kő há ti Do rottya

eMo 1992–2012

Húszéveviszikazevangéliumot
magyarországiotthonokba

Ta lál ko zás Sztanó Pé ter rel, az EMO tit ká rá val
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Sztanó Péter a magyar EMO húszéves szolgálatáért hálát adó múlt szombati istentiszteleten



Húsvét ünnepe után 6. vasárnap (Exaudi). Liturgikus szín: fehér. 
Lekció: Jn 15,26–16,4; Jer 31,31–34. Alapige: ApCsel 6,1–7. Énekek: 321., 366.

Budavár,I.,Bécsikaputér de. 9. (úrv.) Balicza Iván; de. 10. (német) Johannes
Erl bruch; de. 11. (úrv.) Bence Imre; du. 6. Bence Imre; Fébé,II.,Hűvösvölgyi
út193. de. 9. (úrv.) Keveházi László; Sarepta,II.,Modoriu.6. de. 3/4 11.
Szto ja no vics András; Pesthidegkút,II.,Ördögároku.9. de. fél 10. (úrv.)
Fo dor Viktor; Csillaghegy–Békásmegyer,III.,Mezőu.12. de. 10. Donáth
Lász ló; Óbuda,III.,DévaiBíróM.tér de. 10. Hokker Zsolt; Újpest,IV.,Lebs-
tückM.u.36–38. de. 10. Solymár Péter Tamás; Deáktér,V.,Deáktér4.
de. 9. (úrv.) Smidéliusz Gábor; de. 11. (úrv.) Gerőfiné dr. Brebovszky Éva; du.
6. Cselovszky Ferenc; Fasor,VII.,Városligetifasor17. de. fél 10. (angol nyelvű,
úrv.) Scott Ryll; de. 11. (úrv.) Szirmai Zoltán; Józsefváros,VIII.,Üllőiút24.
de. fél 11. (úrv.) Szabó Bertalan; VIII.,Rákócziút57/a de. 10. (szlovák, úrv.)
Gu lá csi né Fabulya Hilda; VIII.,KarácsonyS.u.31–33. de. 9. Szabó Ber talan;
Ferencváros,IX.,Gátu.2.(katolikustemplom) de. 11. (úrv., énekes liturgia)
Ko czor Tamás; du. 6. (vespera) Bolba Márta, liturgus: Muntag Lőrinc; Kő-
bánya,X.,Kápolnau.14. de. 10. Benkóczy Péter; Kelenföld,XI.,Bocskai
út10. de. 8. (úrv.) dr. Blázy Árpádné; de. fél 11. (úrv., konfirmáció) dr. Blázy
Ár pád né; du. 6. (vespera) dr. Blázy Árpád; XI.,Németvölgyiút138. de. 9.
dr. Blázy Ár pád; Egyetemiésfőiskolaigyülekezet,XI.Magyartudósok
krt.3. du. 6. Gáncs Tamás; Budagyöngye,XII.,SzilágyiE.fasor24. de. 9.
(úrv.) Bence Im re; Budahegyvidék,XII.,KékGolyóu.17. de. 10. (úrv.) Keczkó
Pál; negyed 12. Bencéné Szabó Márta; Angyalföld,XIII.,KassákLajosu.
22. de. 10. Gren dorf Péter; Zugló,XIV.,Lőcseiút32. de. 11. (úrv.) Tamásy
Ta más; du. 6. (zenés áhí tat) Tamásy Tamás; XIV.Gyarmatu.14. de. fél 10.
Ta másy Tamás; Pestújhely,XV.,Templomtér de. 10. (úrv.) Szabó B. András;
Rákospalota,XV.,RégiFótiút73.(nagytemplom) de. 10. Ponicsán Erzsébet;
Rákosszentmihály,XVI.,Hősöktere10–11. de. 10. Fekete Gy. Viktor; Cin-
kota,XVI.,BatthyányI.u. de. fél 11. dr. Agod Anett; Mátyásföld,XVI.,Pro-
dámu.24. de. 9. dr. Agod Anett; Rákoshegy,XVII.,Tessediktér de. 9. Nagy -
né Szeker Éva; Rákoskeresztúr,XVII.,Pestiút111. de. fél 11. Nagyné Szeker
Éva; Rákoscsaba,XVII.,Péceliút146. de. 9. Kovács Áron; Rákosliget,XVII.,
GózonGy.u. de. 11. Kovács Áron; Pestszentlőrinc,XVIII.,Kossuthtér3.
de. 10. dr. Korányi András; Pestszentimre,XVIII.,Rákócziút83.(refor-
mátustemplom) de. 8. dr. Korányi András; Kispest,XIX.,Templomtér
1. de. 10. Széll Bulcsú; XIX.,Hungáriaút37. de. 8. Széll Bulcsú; Pesterzsébet,
XX.,AdyE.u.89. de. 10. Győri János Sámuel; Csepel,XXI.,Deáktér de.
fél 11. Zó lyomi Mátyás; Budafok,XXII.,Játéku.16. de. 10. Solymár Gábor;
Budaörs,Szabadságút75. de. 10. Endreffy Géza; Soroksár,OtthonKö-
zösségiHáz,Szitásu.112. du. 4. Győri János Sámuelné; Budakeszi,Főút
155.(gyülekezetiterem) de. fél 10. (úrv., konfirmáció) dr. Lacknerné Pus -
kás Sára.
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Összeállította: Boda Zsuzsa

b Azevangélikusegyetemigyüle-
kezetekhétvégéjéthatodikalka-
lommal rendeztékmegmájus
4–6. között a balatonszárszói
Evangélikus Konferencia- és
MisszióiOtthonban.

A deb re ce ni, győ ri, pi lis csa bai és bu -
da pes ti egye te mi kö zös sé gek egy be -
gyűlt tag jai – mint egy nyolc va nan –
ak tív spi ri tu á lis és szel le mi éle tü ket eb -
ben az év ben is egy ak tu á lis, köz életi
kér dés meg vi ta tá sá val pezs dí tet ték
fel. Az idei ta lál ko zó té má ja a ki ván -
dor lás volt, ame lyet Kézdy Pé ter pi lis -
csa bai egye te mi lel kész aján lott. Az el -
múlt évek ben egy re több ag go dal mas
vagy egye ne sen két ség be esett be szél -
ge tés bi zo nyít ja a gyü le ke ze tek ben,
hogy a kér dés – amint azt a pár hu zam
is su gall ja – lét kér dés sé vált Ma gyar -
or szá gon.

Mi előtt fel tet ték vol na a szer ve -
zők a hét vé ge ham le ti alap kér dé sét
– Men ni vagy nem men ni? –, Ba -
lázs Vik tó ria deb re ce ni egye te mi
lel kész já té kos is mer ke dé si prog -
ram ján a részt ve vők leírhatták az ál -
ta luk megálmodott or szá got. Így az
amúgy is idil li, ba la to ni víz part
kép ze let be li tér ké pé re fel ke rül he tett
Gom bóc ar tú ria, amely nek cso ko lá -
dé ügyi mi nisz te re is volt. 

Az ol dott han gu lat se gí tett az egy -
ál ta lán nem köl tői kér dés meg vá la -
szo lá sá ban és a prob lé ma össze tett -
sé gé nek be mu ta tá sá ban. Gáncs Ta -

más, a bu da pes ti gyü le ke zet lel ké szé -
nek be ve ze tő gon do la tai után dr.
Ka ma rás Ist ván val lás szo cio ló gus
vi lá gí tott rá elő adá sá ban ar ra, hogy
az ott hon ép pen annyi min dent je -
lent het, ahány fé le mó don és for má -
ban tudja jól és ott ho no san érez ni
ma gát az ember egy adott he lyen
vagy hely zet ben. Meg tud hat tuk,
hogy ez a pa let ta vég te le nül szí nes:
a ti né dzse rek hou se-tech no szó ra ko -
zá sá tól a pro fesszor úr uno ká i nak kö -
ré ig ter jed het.

Szom bat dél előtt a ke rek asz tal-be -
szél ge tés ben Kör mendy Pet ra, a bu -
da pes ti gyü le ke zet lel ké sze a ta lál ko -
zó hat részt ve vő jét kér dez te ar ról,
hogy ki nek hol van a ha zá ja, mit je -
lent szá má ra az ott ho na, és ha azt el -
hagy ná, mi lyen in dít ta tás ból ten né. 

A mint egy há rom órás be szél ge tés
tar tal má ról so kat el árul a be szél ge -
tés ben részt ve vők élet pá lyá ja. A
meg kér de zet tek kö zött volt Sza úd-
Ará bi át meg járt fi zi kus, Ang li á ban
élt, szlo vá ki ai ma gyar ként Bu da pes -
ten dol go zó an gol for dí tó, egy mun -
ká ja mi att or szá gon be lül so kat in gá -
zó in for ma ti kus, egy ka li for ni ai lel -
késszel össze há za so dott ápo ló nő,
egy po li ti kai in dít ta tás ból ki te le pü -
lést fon tol ga tó ma te ma ti kus nő és
egy Ma gyar or szá gon mű kö dő oszt -
rák cég vál lal ko zó ja, aki ro ko nai
ked vé ért akár he ten te au tó ba ül a csa -
lád já val.

A dél utá ni cso por tos fog lal ko zá so -
kon a szel le mi út ke re sést és ott hon ta -
lá lást a deb re ce ni Film kedd csa pa tá -

nak film ve tí té se, Bog dá nyi Má ria
győ ri evan gé li kus lel kész ter mé sze tes
gyógy mó dok ról szó ló be szél ge té se és
Szi lá gyi Csil la üveg mű vész kéz mű ves-
fog lal ko zá sa se gí tet te. 

A ta lál ko zót to váb bi szí nes prog ra -
mok gaz da gí tot ták: szom bat es te
Már ta Lász ló nyug ta tó és gyó gyí tó
hang für dő jé ben me di tál hat tak a részt -
ve vők. A tel jes nap le zá rá sa ként Kol -
tai Ka ta lin gi tár mű vész gyer tya fé nyes
kon cert jé vel egy za rán dok lat tól a
tánc té rig ve ze tő, cso dá la tos ze nei
uta zás ra in vi tál ta a hall ga tó sá got.

A hét vé gi áhí ta tok alatt is hosszú
lel ki utat jár tak be a gyü le ke ze tek tag -
jai: az el ső áhí ta ton az egy ség meg -
élé sé től in dul va a má so dik el csen de -
se dé sen a bűn be esé sen át az Is ten től
va ló ki sza ka dást él het ték meg a
részt ve vők. A har ma dik áhí tat a té -
koz ló fiú vissza fo ga dá sá nak tör té ne -
tét dol goz ta fel.

A ta lál ko zót va sár nap dél előtt
ze nés is ten tisz te let zár ta, amely – az
áhí ta tok gon do la ti ívét foly tat va –
az is te ni sze re tet kö zös ség be va ló
vissza ta lá lás ról szólt. Az is ten tisz -
te le ten a bu da pes ti Égig érő gos pel -
kó rus éne kelt. 

A szár szói hét vé ge után – ame lyet
az egye te mis ták egyéb ként egy más
kö zött „men tál well ness ként” em le get -
nek – nemcsak a kó rus élet vi dám éne -
kei és a jó kedv ér t az égig, ha nem ta -
lán az azo kért mon dott imák is, akik
még eb ben a pil la nat ban is ott ho nu -
kat, ha zá ju kat ke re sik.

g Vár na gyi Már ta

„Mentálwellness”:aholazénekégigér

ked vez mé nyes üdü lé si le he tő sé gek Ba la ton szár szón

A ba la ton szár szói Evan gé li kus Kon fe ren cia- és Misszi ói Ott hon  a kö vet -
ke ző ked vez mé nyes üdü lé si le he tő sé geket kínálja.

fő sze zon ban
Jú li us 2. – au gusz tus 27. kö zött he ti tur nu sok ban (a tur nu sok hét fő től hét -
fő ig tar ta nak)

Rész vé te li díj: fel nőt tek nek (14 év fe lett) 37 800 Ft/fő/7 éj sza ka (18 éves
kor fe lett + 380 Ft/fő/nap ide gen for gal mi adó); gye re kek nek (3–14 éves
kor kö zött) 18 900 Ft/fő/7 éj sza ka; 3 éves kor alatt in gye nes.

utó sze zon ban
Au gusz tus 29. – szep tem ber 1. kö zött (3 éj sza ka)

Rész vé te li díj: fel nőt tek nek (14 éves kor fe lett) 14 100 Ft/fő/3 éj sza ka
(18 éves kor fe lett + 380 Ft/fő/nap ide gen for gal mi adó); gye re kek nek
(3–14 éves kor kö zött) 7500 Ft/fő/3 éj sza ka; 3 éves kor alatt in gye nes.

Szep tem ber 3–10. (7 éj sza ka)
Rész vé te li díj: fel nőt tek nek (14 éves kor fe lett) 32 900 Ft/fő/7 éj sza ka (18

éves kor fe lett + 380 Ft/fő/nap ide gen for gal mi adó); gye re kek nek (3–14 éves
kor kö zött) 17 500 Ft/fő/7 éj sza ka; 3 éves kor alatt in gye nes.

Az árak a tel jes el lá tás (reg ge li, ebéd, va cso ra) és a szál lás dí ját is tar tal -
maz zák.

On-line fog la lás hon la pun kon, a http://ba la ton szar szo.lu the ran.hu
cí men le het sé ges. Ér dek lőd ni a 20/824-6389 te le fon szá mon le het. Min -
den kit sze re tet tel vá runk!

Nagy ese mény nek volt részt ve vő je má jus 13-
án a kis Sár szent lő rinc nagy temp lo má nak kis
lét szá mú, de an nál in kább ün nep lő gyü le ke -
ze te. Né hány hó nap ja a ci gány bib lia órá sok há -
rom tag ja – Sza bó And rás né, Kő hal mi Jó zsef
és Ta si Gá bor – dön tött úgy, hogy Krisz tus ba
ve tett hi tét, va la mint a gyü le ke zet és az evan -
gé li kus egy ház irán ti el kö te le zett sé gét meg vall -
ja, és ál dást, meg erő sí tést kér új, bi zony ság -
te vő élet út já hoz.

Karl Já nos né Csep re gi Er zsé bet lel kész a Ro -
gate va sár nap já ra ki je lölt ige hir de té si alap igé -
ből ki in dul va – amely ben, láss cso dát, a „se -
gít a Lé lek a mi erőt len sé gün kön” biz ta tás is
ben ne fog lal ta tik – irá nyí tot ta a kon fir man -
du sok és a gyü le ke zet fi gyel mét a Lé lek ben -

nünk vég zett cso dá la tos, rej tett, de ugyan ak -
kor egy szer csak min den ki szá má ra nyil ván -
va ló vá vá ló mun ká já ra, az el in du lást és a
meg ma ra dást meg elő ző, kí sé rő imád ság fon -
tos sá gá ra.

A gyü le ke zet fel ügye lő je, Nagy Zol tán bá to -
rí tó kö szön té sé ben sa ját éle tét ál lí tot ta pél da -
ként, hisz ő is fel nőtt fej jel él te át mind azt, ami -
nek az ol tár előtt ál lók ép pen ez al ka lom mal vol -
tak ré sze sei. 

A kon fir man du sok a kö zös úr va cso ra vé tel
előtt szó val, ének kel val lot ták meg hi tü ket, el -
mond ták a fo ga da lom té telt. Ez utób bi ba né mi
de rű is ve gyült, mert Sza bó And rás né test vé -
rünk az „Én…” kez det után nem a hi va ta los ne -
vét, ha nem a ci gány ra gad vány ne vét – „Lam -

ba da Ma ri” – mond ta. Így ke rült tán a tör té ne -
lem ben elő ször kon fir man du si es kü be egy dél-
ame ri kai tánc ne ve… (És mily nagy sze rű, hogy
en nek el le né re még min dig áll a temp lom, de
az Úr is ten lát ha tat lan temp lo ma is, ahol nem -
csak a bűn bá nat nak, ha nem a sza ba du lás örö -
mé nek és a ter mé sze tes em be ri meg nyil vá nu -
lá sok nak is he lyük van.)

Ezen az is ten tisz te le ten nem csak a fel nőtt
kon fir man du sok erő sít tet tek meg, ha nem a gyü -
le ke zet is – jó úton já runk, ami kor a ci gá nyok
el fo ga dá sá nak, be fo ga dá sá nak és a tő lük va ló el -
fo ga dás nak az út ját jár juk. Egy ben ez az al ka -
lom meg erő sí tő üze net gyü le ke ze te ink, egész
egy há zunk szá má ra is.

g Ba kay Pé ter

Megerősítve

„Ta pasz talt ve ze tők, ru ti nos tiszt ség -
vi se lők kap ják Jé zus új pa ran cso la -
tát (Jn 13,34–35): »Sze res sé tek egy -
mást« – hang sú lyoz ta a
püs pök. – Jó volt ezt a sze -
re tet tel jes lég kört évek -
kel ez előtt, So mogy-Za lá -
ba ér kez ve lel kész ként
érez ni, az tán es pe res ként,
és jó érez ni most is, hogy
a ba rát ság ki bír ta a tiszt -
ség vál tás lé pé se it. Öröm
vissza em lé kez ni, hogy sze -
re tet ben hor doz tuk egy -
mást, s hogy ez a hely zet
nem vál to zott. A fel szó lí -
tás ki ter jeszt he tő: gyü le ke -
ze ti ta gok és ve ze tők, sze -
res sé tek egy mást, mert
így tud juk csak kül de té -

sün ket be töl te ni” – fo gal ma zott
Sze me rei Já nos. Ma is igaz: „Ar ról
fog ja meg tud ni min den ki, hogy a ta -

nít vá nya im vagy tok, ha sze re ti tek
egy mást.”

Az es pe res és fel ügye lő be ik ta tá sát
De me Dá vid nagy ka ni zsai és Sik ter
Já nos por rog szent ki rá lyi lel kész vé -
gez te. Be kö szön tő jé ben az es pe res
meg em lé ke zett a So mogy-Za lai Egy -
ház me gye lét re jöt té nek hat va na dik
év for du ló já ról, il let ve az egy ház me -
gye el ső, száz éve szü le tett es pe re sé -
ről, Ku tas Elek ről. A jö vő fel adatai
kö zött em lí tet te, hogy a cik lus vé gé -

re je len tős nem ze dék -
vál tás megy vég be, amely
már el is kez dő dött – a
múlt szom ba ti ün ne pi
is ten tisz te le ten Kó czán
Bé la le kö szö nő szám ve -
vő szé ki el nök nek mond -
tak kö szö ne tet hű sé ges
szol gá la tá ért.

Az úr va cso rai asz tal -
tól az ün na pi al ka lom
vé gez té vel a sze re tet ven -
dég ség asz ta la i hoz me -
he tett át test vé ri be szél -
ge tés re a gyü le ke zet.

g Smi dé li usz né 
Dro b i na Er zsé bet

Indulásújparancsolattal
b ASomogy-ZalaiEgyházmegyeünnepiistentiszteletéregyülekeztek
ahívekmájus12-énanemespátróitemplomba.Arégi-újesperes,Smi -
dé li usz Zol tán gyékényesi–nemespátrói lelkész, valamint a fel-
ügyelő,dr. Há ri Ti bor ügyvédésazegyházmegyetisztségviselőinek
fogadalomtételeésbeiktatásaelőttSze me rei Já nos, aNyugati(Du-
nántúli)EgyházkerületpüspökehirdetteIstenigéjét.

Smidéliusz Zoltán esperes és dr. Hári Tibor felügyelő
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Az ál ta lá nos is ko la va la me lyik al só ta -
go za tos ol va só köny vé ben sze re pelt
egy af fé le tan me se. A fő sze rep lő
gye rek lel ke sen ro hant be az ap já hoz,
hogy ő bi zony a nya rat sze re ti leg job -
ban az év sza kok kö zül, mert…, és itt
kö vet kez tek az ér vek a nyár mel lett.
Ezt az után min den év szak ban meg -
is mé tel te, a vé gén pe dig össze za va -
rod va állt, hogy ak kor me lyik is a
ked venc év sza ka. 

Az óta min dig eszem be jut ez a kis
me se, mert bi zony tény leg igaz, hogy
min den év szak nak meg van nak a szép -
sé gei, és jó is, ha meg tud juk ta lál ni
eze ket, és tu dunk örül ni an nak, hogy
ép pen tél, ta vasz, nyár vagy ősz van.

De azért a ta vasz és a má jus…!
Ezek a szí nek, il la tok, han gok! A
nap hosszat a fe nyő leg ma ga sabb, el -
szá radt ágán ének lő ri gó egé szen
meg ba bo náz za az em bert. A vi rág -
zó bo dzá tól fű sze res il la tú es té ben
pe dig a fü le mü le ad han gos kon cer -
tet. Ezer nyi kis ma dár szé pít ge ti a
fész ke ket, ame lyek ben az tán a fa lánk
utó dok kö ve te lik az en ni va lót. 

A kör te fánk ra ki he lye zett odú ba
idén vég re be köl tö zött egy ci ne ge pár.
Most fá rad ha tat la nul hord ják a fi ó -
kák nak az élel met, szin te per cen ként
je len nek meg egy-egy her nyó val a
cső rük ben az odú nyí lá sá nál. 

A gye re kek fel fe dez ték a ri gó fész -
ket is az egyik bo kor ban. Már ké szül -
nek, mert min den év ben meg kell
men te ni ük né hány fi ó kát a ku tya
va dász ösz tö né től ve zé relt is mer ke dé -
sé től. Volt, hogy a meg men tett és a
fé szek be vissza ra kott kis ma dár ha -

ma rabb le ért a föld re, mint ahogy a
meg men tő le má szott a lét rá ról, hi -
szen a re pül ni vá gyás má mo rá ban
nem ér zé kel te a ve szélyt. Ezért a
kis ri gók, ami kor még nem tud nak jól
re pül ni, könnyen a ku tyák vagy a
macs kák ál do za tá vá vál nak. 

Min den fi ó ka mel lé nem tu dunk
őr sé get ál lí ta ni, de sok fé le mó don
tud juk se gí te ni a ma da ra in kat. Na -
gyon szá raz, aszá lyos idő já rás van,
ilyen kor nem ta lál nak vi zet, szom jaz -
nak, ezért na gyon hasz nos, ha ita tót
he lye zünk ki a kert be, de akár a
par kok ba, er ké lyek re is. Egy na -
gyobb vi rág cse rép-alá tét is meg te szi,
amely be egy na gyobb kö vet vagy el -
szá radt fa ágat ra kunk. A ma dár kák
gyor san meg fog ják ta lál ni, és há lá -
san isz nak, für de nek ben ne. Mi pe -
dig gyö nyör köd he tünk a „sa ját” ma -
da ra ink han cú ro zá sá ban. Az ita tót a
sü nök, gyí kok és egyéb ál la tok is szí -
ve sen és há lá san fel ke re sik. 

Most ar ra is nagy szük ség le het,
hogy akár egy la vór ban sa rat te -
gyünk ki, hi szen a nagy szá raz ság mi -
att sa rat sem tud nak ta lál ni a fész kek
ta ta ro zá sá hoz. Er re leg in kább a fecs -
kék nek van szük sé gük, ame lyek nek
a szá ma drá ma i an le csök kent. 

A Ma gyar Ma dár ta ni Egye sü let ar -
ra ösz tö nöz min den kit, hogy ma dár -
ba rát tá ala kít sa a kert jét, er ké lyét,
mun ka he lyét vagy a la kó he lyé hez
kö ze li par kot. Eh hez sok hasz nos tip -
pet és út mu ta tást is ta lál ha tunk az
egye sü let hon lap ján (www.mme.hu).

A má jus az íz le lő ér zék szer vünk nek
is ked vez. Igaz, a med ve hagy ma las san

el öreg szik, de még le het ta lál ni fi a tal
haj tá so kat raj ta. Vi szont a csa lán most
kezd iga zán bur ján za ni! Na gyon egész -
sé ges, és sok fé le mó don fel hasz nál ha -
tó, akár sa lá ta ként is fo gyaszt ha tó. A
zöld spár gát is ér de mes meg kós tol ni, és
nem so ká ra érik az eper is. Per sze az
iga zi, nem a mos ta ná ban úton-út fé len
„méz édes ma gyar ként” rek lá mo zott,
mert az iga zá ból im port, ízet len, és
ren ge teg vegy szert tar tal maz. 

Most van az ide je a bo dza vi rág
sze dé sé nek is, amely ből fi nom há zi
bo dza ször pöt vagy lek várt le het ké -
szí te ni. De a me ré szeb bek ki pró -
bál hat ják a pa la csin ta tész tá ban hir -
te len ki sü tött bo dza vi rá got is. 

Szó val – má jus, te fi nom és il la tos,
és ma dár da los…!

g S. A.

Hamájus…

Evangélikus Élet 2012. május 20. f mozaik

Üz eneT Az Ar Ar áTróL

Rovatgazda: Sánta Anikó

Meg hí vó
Győr-mo so ni egy ház me gyei misszi ói nap lesz má jus 28-án, pün kösd hét -
főn Győ rött, az evan gé li kus Öreg temp lom ban (Pe tő fi tér 2.). 

Prog ram
10.00: Is ten tisz te let úr va cso rá val. Igét hir det: Sze me rei Já nos püs pök. 

Misszió a jö vő ért – kö ze le dik a re for má ció kezdetének 500. év for -
du ló ja. Az új egy ház me gyei el nök ség ter vei. Be szél ge tés ar ról, hogy
mit hagy junk el, mit ve zes sünk be, töb bek kö zött a kon fir má ci ó ban.

12.00: Ebéd (sze rény virs lis ebé det biz to sí tunk).
13.00: Cso por tos be szél ge tés. A gon do la tok meg fo gal ma zá sa és ki he -

lye zé se a temp lom ban fel ál lí tott „vár ka pu ra”.
14.00: Kon cert: or go nál Wag ner Szi lárd egy ház ze nész, éne kel So mo -

gyi Ba lázs.
14.30: Fó rum.
15.00: Úti ál dás.

A ren dez vény ide jé re a gyer me kek nek kü lön fel ügye le tet és prog ra -
mot biz to sí tunk. Kér jük, hogy aki te he ti, hoz zon po gá csát vagy sü te -
ményt a ven dég lá tás hoz. A kí nál ni va lók ból ver senyt is szer ve zünk, ezért
kér jük, hogy aki eb ben részt kí ván ven ni, egy jel igés do boz ban ad ja
le az ál ta la ké szí tett sü te mé nye ket. Ezen a va sár na pon az egy ház me -
gye gyü le ke ze te i ben egy-két ki vé te les al ka lom tól el te kint ve nem
lesz is ten tisz te let.

Min den kit sze re tet tel vár nak a szer ve zők!

h i R d e t é s

Meg hí vó

„Sem mi ért se ag gód ja tok, ha nem imád ság ban és kö nyör gés ben min den -
kor há la adás sal tár já tok fel ké ré se i te ket Is ten előtt; és Is ten bé kes sé ge, mely
min den ér tel met meg ha lad, meg fog ja őriz ni szí ve te ket és gon do la ta i to -
kat a Krisz tus Jé zus ban.” (Fil 4,6–7)

Is ten irán ti há lá val hív juk a Bu da hegy vi dé ki Evan gé li kus Egy ház köz -
ség temp lo má ba (1123 Bu da pest, Kék Go lyó u. 17.) a má jus 17-én, menny -
be me ne tel ün ne pén 18 óra kor kez dő dő is ten tisz te let re, ame lyen az egy -
ház me gye meg vá lasz tott el nök sé gét: Né me thy né Uzo ni Han na egy ház -
me gyei fel ügye lőt és Ben ce Im re es pe rest be ik tat juk hi va ta lá ba. 

Igét hir det dr. Fa bi ny Ta más püs pök. Az es pe res ik ta tá sát Bá lint né Var -
sá nyi Vil ma és Kecz kó Pál lel ké szek, az egy ház me gyei fel ügye lő ik ta tá sát
Ben ce Im re es pe res vég zi. A be ik ta tott egy ház me gyei el nök ség szék fog -
la ló be szé de az egy ház me gye ala ku ló köz gyű lé sén hang zik majd el. Az ün -
ne pi is ten tisz te let utá ni fo ga dás ra is tisz te let tel hív juk és vár juk!

A Bu dai Egy ház me gye egy ház köz sé gei

Idén he te dik al ka lom mal ren dez ték
meg az or szá gos evan gé li kus gyer -
mek na pot az el múlt hét vé gén Pi lis -
csa bán, a Bé thel Misszi ói Köz pont -
ban egy há zunk gyer mek- és
if jú sá gi osz tá lyá nak (GYIO)
szer ve zé sé ben.

A hit tan ver seny or szá gos
dön tő jé vel pár hu za mo san
zaj ló prog ram szí nes és vál -
to za tos volt, ki csik és na -
gyok egy aránt ta lál hat tak
ben ne ked vük re va lót. A
nap sü té ses szom bat reg gel
kö zös ének lés sel és Gren -
dorf-Ba logh Me lin da áhí ta -
tá val kez dő dött, majd a
Ka táng ze ne kar kon cert je
után a Lá bi ta Szín ház elő -
adá sa kö vet ke zett, Cser nik
Szen de szé kely láb bá bos
köz re mű kö dé sé vel.

A jó ízű ne ve tés után jö -
he tett a jó ízű ebéd, s már
foly ta tód ha tott is a prog ram, hi -
szen a dél után is sok ér de kes sé get

tar to ga tott a részt ve vők szá má ra. A
Ko lom pos együt tes kon cert jét a nap
té má ját – „Csa lá dok a Bib li á ban” –
fel dol go zó fog lal ko zá sok, já té kok

kö vet ték: in ter ak tív ki ál lí tás, a ten -
ge li ci és a zug lói gyü le ke zet báb elő -

adá sai, öt uj jas fo nás, agya go zás,
ko sár fo nás, szárdu da ké szí tés, „spon -
tán” rajz ver seny, ré gi idők ját szó te -
re, né pi ügyes sé gi já té kok, kéz zel

haj tott ko sa ras kör hin ta és
tram bu lin.

Az ese mény dús na pot a
21. or szá gos evan gé li kus hit -
tan ver seny, a „spon tán” rajz -
ver seny és az „Ál dott szép
pün kösd nek gyö nyö rű ide je
– Pün kösd ün ne pe” cí mű
rajz- és imád ság író pá lyá zat
ered mény hir de té se zár ta. A
dí ja zot tak nak ez út tal is szív -
ből gra tu lá lunk!

A mint egy hét száz gyer -
mek és csa lád ja ik kö zül, azt
hi szem, so kak ne vé ben
mond ha tom, hogy jó dön -
tés nek bi zo nyult ezen a
szom ba ton Pi lis csa bá ra lá -
to gat ni…

g Szö veg és fo tó:
Gáncs-Kiss Tün de 

Evan gé li kus.hu

JódöntésvoltPiliscsabáramenni
Or szá gos evan gé li kus gyer mek na pot tar tot tak

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

e vé L&Le vé L

Solt vad ker ti kó rus ta lál ko zó…
Ha gyo mány őr zé si cél lal ren dez te meg a Solt vad ker ti Evan gé li kus Egy ház -
köz ség azt a kó rus ta lál ko zót, amely el ső sor ban a „ma gyar nem zet ének ta -
ná rá ra”, Ko dály Zol tán ra, il le tő leg szü le té sé nek 130. év for du ló já ra em lé kez -
tet te má jus 11-én a né pes ze ne ked ve lő temp lo mi kö zön sé get. 

Meg hí vott ven dé günk volt a Kis kő rö si evan gé li kus gyü le ke ze ti kó rus – ve -
ze tő je Far kas né Gom bár Il di kó, zon go ra kí sé rő Far kas Sán dor –, a Solt vad -
ker ti bap tis ta kó rus – ve ze tő je Szlo bo dá né Ra kon czay Tün de és Fi csor Ve -
ro ni ka, zon go ra kí sé rő dr. Ma tus Ist ván –, míg a ven dég lá tó gyü le ke ze tet a
Da rá nyi né Ha ris Gab ri el la ve zet te Re vi val ve gyes kar és a Ho mo ki Pál lel -
kész ve zet te fér fi kar kép vi sel te. 

Igen szí nes volt a re per to ár: ko rá lok, mad ri gá lok, spi ri tu á lék hang zot tak el.
A kon cert után sze re tet ven dég ség gel zá rult az est a Ta lál ko zás Há zá ban, ahol

tar tal mas ba rá ti be szél ge té sek és a jö vő re vo nat ko zó egyez te té sek foly tak… 
Ho mo ki Pál lel kész öt le te alap ján va ló sult meg a kez de mé nye zés, de bí -

zunk ben ne, hogy – Lup ták György es pe res és Kecs ke mé ti Pál lel kész fel ve -
té sé re – egy év múl va a kis kő rö si ek temp lo má ban is lesz ha son ló al ka lom. 

g La ka tos Ré ka mo de rá tor

…és gyü le ke ze ti sport nap
Moz gal mas hét vé gét tud hat ma ga mö gött egy ház köz sé günk, hi szen a kó rus ta -
lál ko zó mel lett – Pécz ka Fe renc fel ügye lőnk öt le té ből ki in dul va – im má ron har -
ma dik al ka lom mal ren dez tük meg gyü le ke ze ti sport na pun kat. Is ten nek há la, gyö -
nyö rű idő, jó han gu lat (és ki tű nő mar ha pör költ) já rul ha tott hoz zá ah hoz, hogy
idén is ma ra dan dó él ményt tud junk nyúj ta ni ki csik nek és na gyok nak egy aránt. 

Szép össze fo gás nak le het tünk ta núi már a szer ve zés so rán is; kü lö nö sen
az újon nan meg vá lasz tott, il let ve a fi a ta labb pres bi te rek je les ked tek, élü kön
Kis Mol nár Gá bor ral. A ren de zők mel lett ti zen öt csa lá di csa pat és né pes szur -
ko ló tá bor vett részt az ese mé nyen. A sport fel ada to kat le en dő evan gé li kus
is ko lánk igaz ga tó ja, Ud var he lyi At ti la és kol lé gái ál lí tot ták össze. Volt kö tél hú -
zás, zsák ban fu tás, mo csár já rás, a fa kul ta tív röp lab da mér kő zé sek szü ne té ben
pe dig a leg bát rab bak szó sze rint is le hűt het ték ma gu kat a Vad ker ti-tó ban. A
kö zös ebé det kö ve tő en min den ki em lék la pot ka pott, az el ső há rom he lye zett
csa lá di csa pat dí ja zás ban is ré sze sült. 

Cé lunk a kö zös ség for má lás volt, és ter mé sze te sen az él mény adás gyer me -
ke ink nek, akik szép szám mal vol tak je len min den kor osz tály ból. 

Hogy ho gyan to vább? Ter mé sze te sen jö vő re ugyan ek kor ugyan itt! El ső gyü -
le ke ze ti sport na pun kon hét csa lád ver sen gett, most már több, mint a dup -
lá ja. Hát ha jö vő re si ke rül va la ki nek meg szo rí ta nia a cím vé dő el ső he lye zett
Ta kács csa lá dot!?

g Ho mo ki Pál lel kész

F
o

tó
: 

s
á

n
ta

 a
n

iK
ó



 e 2012. május 20. Evangélikus Élet

evangélikus élet – A Magyarországi Evangélikus Egyház hetilapja
E-mail:evelet@lutheran.hu.
EvÉleton-line: www.evelet.hu, www.evangelikuselet.hu.
Hirdetésfelvétel: hirdetes@evelet.hu. • Előfizetés: elofizetes@evelet.hu.
Szerkesztőség: 1085 Bu da pest, Ül lői út 24. Tel.: 1/317-1108; 20/824-5519, fax: 1/486-1195.
Szerkesztőségititkár(előfizetési és hirdetési ügyek referense): Balla Mária (maria.balla@lu the ran.hu).
Főszerkesztő: T. Pin tér Ká roly (ka roly.pin ter@lu the ran.hu). 
Olvasószerkesztő: Dob so nyi Sán dor (san dor.dob so nyi@lu the ran.hu). Korrektor: Fedor Sára (sara.fedor@lutheran.hu). 
Tervezőszerkesztő/EvÉleton-line: Nagy Ben ce (bence.nagy@gmail.com). Tördelőszerkesztő: Károly György Tamás
(evelet@kgyt.hu). Rovatvezetők: Hafenscher Károly – Régi-új liturgikus sarok (hafo@lutheran.hu), Ken deh K. Pé ter – Oratio
oecume ni ca (pe ter.ken deh@lu the ran.hu), Véghe lyi An tal – A va sár nap igé je (antal.veg he lyi@lu the ran.hu).

KiadjaaLutherKiadó (ki ado@lu the ran.hu) 1085 Bu da pest, Ül lői út 24. Tel.: 1/317-5478, 1/486-1228; 20/824-5518;
fax: 1/486-1229. Felelőskiadó: Ken deh K. Pé ter (pe ter.ken deh@lu the ran.hu).
Nyomdaielőállítás: Konsilo Kft. (1022 Budapest, Tapolcsányi u. 6.). Felelős vezető: Nagy Zoltán.
Áru sít ja a ki adó és a Ma gyar Pos ta Rt. (ÜLK) IN DEX 25 211, ISSN 0133-1302

Elő fi zet he tő köz vet le nül a ki adó nál vagy pos ta utal vá nyon. Az elő fi ze té si díj bel föl dön (illetve Románia és Szlovákia
területén) ne gyed év re 3250 Ft, fél év re 6500 Ft, egy év re 13 000 Ft, európai országba egy évre 43 800 Ft (168 euró), egyéb
külföldi országba egy évre 51 200 Ft (196 euró). Csak a min den hó nap 15-ig be ér ke ző le mon dá so kat tud juk az azt kö ve tő
hó nap el se jé vel tö röl tet ni, el len ke ző eset ben még egy hó na pig jár az új ság. Be kül dött kéz ira to kat nem őr zünk meg és nem
kül dünk vissza. Az adott lap szám ba szánt kéz ira to kat a meg elő ző hét csü tör tö ké ig kér jük le ad ni! A hét fő dél utá ni lap zár ta kor
ki zá ró lag a hét  vé gi ese mé nyek kel össze füg gő (és a szer kesz tő ség gel elő ze te sen egyez te tett) írá so kat tud juk fi gye lem be ven ni.
Az e-ma il ben küldendő kéziratokat az eve let@lu the ran.hu, a hirdetéseket a hirdetes@evelet.hu címre várjuk.

VASÁRNAP

8.00/CivilRádió
Lé lek han go ló
Az Evan gé li kus Rá dió misszió
össze ál lí tá sa
(www.ci vil ra dio.hu)
10.00/DunaTv
Élő egy ház (val lá si hír adó)
10.50/m1
A kecs ke mé ti re for má tus
gyűj te mény
13.50/m2
Re for má tus is ten tisz te let
15.05/Bartókrádió
Ju bi la te Deo
Év szá za dok egy há zi mu zsi ká ja
20.05/Kossuthrádió
Es ti sé ta
Ri por tok, be szél ge té sek
a kul tú ra ös vé nye in
21.30/DunaWorld
Shakes peare: A vi har
Köz ve tí tés a Víg szín ház ból
fel vé tel ről

HÉTFŐ

5.20/m1
Haj na li gon do la tok
6.00/DunaTv
Élő egy ház (val lá si hír adó)
12.15/Tv2
Az élet is ko lá ja
(ka na dai–ame ri kai 
csa lá di film, 2005) (110’)
12.25/m2
A Szö vet ség
Bib lia-ve tél ke dő
13.15/m2
A bu da vá ri szo bor le let
(do ku men tum film) (32’)
16.45/m1
Úszó-Eu ró pa-baj nok ság
Élő köz ve tí tés Deb re cen ből
22.30/HírTv
Ke reszt met szet
(ri port ma ga zin)
0.10/m1
Múlt-kor
(tör té nel mi ma ga zin)

KEDD

10.30/DunaWorld
Tal pa lat nyi zöld
(is me ret ter jesz tő ma ga zin)
12.25/m2
Ma gyar év szá za dok
(do ku men tum film-so ro zat)
13.40/m2
1100 év Eu ró pa kö ze pén
Arad és kör nyé ke
18.00/PaxTv
Nyi tott Aka dé mia 
– A lé lek dol gai
Dr. Bagdy Emő ke elő adá sa
21.00/m1
Eu ro ví zi ós dal fesz ti vál 2012
Első elő dön tő
22.00/DunaWorld
Vi lág-né zet
Püs pök ke nyér
1.05/m1
An gi je len ti
(do ku men tum film)
Lon don 2012

SZERDA

10.20/PaxTv
Chic ken Fly-kon cert
A Zá ke us Mé dia cent rum
kon cert film je
13.30/Kossuthrádió
„Te ben ned bíz tunk 
ele i től fog va…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
16.00/DunaTv
1 könyv
Lack fi Já nos mű so ra
16.45/PaxTv
Bach: Já nos-pas sió
Köz re mű kö dik 
a Lu the rá nia ének kar
20.05/DunaTv
Go ril lák a köd ben
(ame ri kai film drá ma, 
1988) (125’)
0.45/DunaTv
Arc élek
Kob zos Kiss Ta más 
ének mon dó, ze nész 

CSÜTÖRTÖK

5.00/m2
Fő tér – Kár pát al ja
13.20/m2
Zeg zu gos tör té ne tek
Bu da pest – Prá ter ut ca
14.15/DunaWorld
Rendhagyó tör té nele móra
Erdély aranykora
15.10/DunaTv
Lyu kas óra (iro dal mi mű sor)
17.15/DunaWorld
Ma gyar tör té nel mi 
arc kép csar nok
(ma gyar is me ret ter jesz tő 
so ro zat)
Hay nau
22.00/HBO2
Új élet
(fran cia ro man ti kus drá ma,
2009) (85’)
23.45/m1
El ve szett re mény
(ame ri kai film drá ma, 
2006) (93’)

PÉNTEK

5.20/m1
Haj na li gon do la tok
14.15/DunaWorld
Is ten ke zé ben
(val lá si ma ga zin mű sor)
14.40/m2
Da da
(ma gyar té vé film, 1985) (71’)
20.30/DunaWorld
Lant er na 
– Ahol a ma gány se jár
(ma gyar do ku men tum film,
2007) (58’)
22.00/PaxTv
Ani ma So ni-kon cert
(kon cert film)
23.35/m2
El ve szett re mény
(ame ri kai film drá ma, 
2006) (93’)
1.20/DunaTv
Az utol só kán tor ta ní tó
(ma gyar do ku men tum film,
2004)

SZOMBAT

17.00/Bartókrádió
150 éve szü le tett 
Cla ude De bus sy
Rán ki De zső és Klu kon Edit
zongoraest je
17.05/Kossuthrádió
Sport vi lág
Köz ve tí tés 
az úszó-Eu ró pa-baj nok ság ról
19.30/DunaTv
Nyírő Jó zsef: 
Jé zus fa ra gó em ber
A bé kés csa bai Jó kai Szín ház
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va sár nap (má jus 20.)
De há la az Is ten nek, aki a di a dalt ad ja ne künk a mi Urunk Jé zus Krisz tus
ál tal! 1Kor 15,57 (Zsolt 50,23; Jn 15,26–16,4; Ef 3,14–21; Zsolt 131) A mu lan -
dó ság fé lel me tes va ló sá gá val mind annyi an ta lál ko zunk, ami kor sze ret te ink -
től bú csú zunk, vagy ami kor sa ját erőnk, le he tő sé ge ink fo gyat ko zá sát ta pasz -
tal juk. Vesz tes hely zet ben va gyunk, Pál még is di a dal ról be szél, mert Jé zus
győz tes Úr, aki fel tá ma dá sá val meg tör te a ha lál ere jét, és aki hisz őben ne, az
ré sze se en nek a győ ze lem nek. Há lát ad ha tunk ma is ezért!

Hét fő (má jus 21.)
Kö ze led je tek az Is ten hez, és ő kö ze led ni fog hoz zá tok. Jak 4,8a (2Krón 30,18–
19; Ez 11,14–20; 2Tim 4,1–8) Akár kit nem en ge dünk kö zel ma gunk hoz, és akár -
ki hez mi sem aka runk kö zel ke rül ni, csak ah hoz, aki hez sze re tet, bi za lom és
tisz te let fűz. Kér dést vet fel az igé ben lé vő sor rend az zal, hogy elő ször mi in -
dul junk Is ten fe lé, az tán majd ő is lép fe lénk. Hát nem Is ten az, aki már azelőtt
bi zo nyí tot ta sze re te tét, hogy mi bár mit is te het tünk vol na? Itt ar ról van szó,
hogy akik egy szer már kö zel vol tak hoz zá, de el tá vo lod tak tő le, azok ne ar ra
vár ja nak, hogy Is ten megint kö ze led jen, ha nem ők kö ze led je nek, és meg fog -
ják ta pasz tal ni, hogy Is ten nem uta sít ja el a kö ze le dé sü ket, ha nem vi szo noz -
za. Egy sze rűb ben szól va: ha hí vő ként még is vét kez tünk, ak kor ne Is ten re vár -
junk, ha nem – meg vall ván bű ne in ket – mi tér jünk vissza hoz zá. 

kedd (má jus 22.)
Meg gyó gyít ja a meg tört szí vű e ket, és be kö tö zi se be i ket. Zsolt 147,3 (Mk 1,32.34;
Lk 21,12–19; 2Tim 4,9–22) Aki nek már volt meg tört a szí ve és seb zett a lel -
ke, s ek kor meg ta pasz tal ta Is ten gyó gyí tó, gon dos ko dó je len lé tét, az tud ja,
mi ről be szél a zsol tá ros. Ha ép pen ilyen hely zet ben va gyunk, ak kor bá to rít
a mai ige; egyéb ként pe dig ar ra in dít hat, hogy di csér jük Is tent!

Szer da (má jus 23.)
Min den ki vét ke zett, és hí já val van az Is ten di cső sé gé nek. Ezért Is ten in gyen
iga zít ja meg őket ke gyel mé ből, mi u tán meg vál tot ta őket a Krisz tus Jé zus ál -
tal. Róm 3,23–24 (Zsolt 46,8; Lk 12,8–12; Tit 1,1–16) Bib lia órán ve tő dik fel
né ha: van kü lönb ség a ki csit és a na gyon bű nös em be rek kö zött, hi szen van,
aki köz tör vé nyes bű nö ket kö vet el, és jog erős bün te té sét töl ti, és van, aki tisz -
tes sé ge sen él, és bű nei ke vés bé lát vá nyo sak. Em be ri mér ce sze rint jo gos e
meg ál la pí tás, de ha az üd vös ség fe lől néz zük, mind annyi an egy for mán rá -
szo ru lunk Is ten ke gyel mé re. Nem hi vat koz ha tunk ér de me ink re, jó tet te ink -
re, ke gyes éle tünk re, mint ha azo kat szám la ként be nyújt va Is ten tar toz na ne -
künk az örök élet tel. Mi lyen jó, hogy Jé zus Krisz tus ál tal tör té nik a mi meg -
vál tá sunk, hi szen kü lön ben nem sok ra jut nánk!

Csü tör tök (má jus 24.)
Nem kés le ke dik az Úr az ígé ret tel, amint egye sek gon dol ják, ha nem tü rel mes hoz -
zá tok, mert nem azt akar ja, hogy né me lyek el vessze nek, ha nem azt, hogy min -
den ki meg tér jen. 2Pt 3,9 (Ézs 50,2c; Ap Csel 1,12–26; Tit 2,1–10) A tü re lem nem
tar to zik a leg főbb eré nye ink kö zé, de má sok tól el vár juk, hogy tü rel me sek le -
gye nek ve lünk. Öröm mel vesszük, hogy Is ten tü rel mes hoz zánk, de ér tet len -
ke dünk, ha azt lát juk, hogy olya nok kal is így bá nik, aki ket mi nem szí ve lünk.
Mi kor jön már el az Úr nap ja? – kér dez get ték az Is ten or szá gá nak be tel je se -
dé sét vá ró ke resz tyé nek. Pé ter apos tol sza va a tü rel met len ke dők nek szól: Annyi -
ra sze ret az Úr, hogy má sok nak is ad még időt a meg té rés re.

pén tek (má jus 25.)
Ad ja tok há lát az Is ten nek, az Atyá nak min den kor min de nért, a mi Urunk
Jé zus Krisz tus ne vé ben. Ef 5,20 (5Móz 26,10–11; Jn 19,25–27; Tit 2,11–15)
Könnyű há lát ad ni, ami kor jól men nek a dol gok, de ku dar cok, két sé gek,
konflik tu sok vagy be teg ség ide jén nem há la adás sal te lik meg a szív, ha nem
in kább fé le lem mel, vá das ko dás sal, szo mo rú ság gal. Imád sá gunk ilyen kor te -
le van kö nyör gés sel: Se gíts meg, Uram, mu tass utat, adj erőt, hozd el vég re
a te bé kes sé ge det! Pál sza vai ar ra in dí ta nak, hogy ne a kö rül mé nyek ked ve -
ző ala ku lá sá tól te gyük füg gő vé há la adá sun kat, és a ne héz sé gek el le né re is ve -
gyük ész re azo kat az ál dá so kat, ame lyek kel meg aján dé ko zott az Úr.

Szom bat (má jus 26.)
Ne ked, Uram, iga zad van, ne künk pe dig szé gyen kez nünk kell még ma is. Dán
9,7 (Mk 14,72; Zak 4,1–14; Tit 3,1–15) Nem szí ve sen is mer jük be, hogy va -
la mit rosszul tet tünk, in kább igyek szünk más ra há rí ta ni a fe le lős sé get. Kel -
le met len len ne be val la ni: mi te he tünk ar ról, hogy va la mi el rom lott, si ker -
te le nül vég ző dött, vagy va la kit kár ért, és szé gyen kez het nénk, ha ki de rül ne,
mi lye nek va gyunk. A baj az, hogy időn ként Is ten nek sem akar juk őszin tén
be val la ni bű ne in ket. Dá ni el pró fé ta sza vai pél dát mu tat nak. A fog ság ban lé -
vő nép tag ja ként vál lal ja a fe le lős sé get, és be is me ri: Is ten sze re tet tel jes fi gyel -
mez te té se el le né re vét kez tek, és jo gos a bün te tés. Az imád ság nem ma rad
vá lasz nél kül, mert Is ten előtt ked ves a bűn val ló szív.
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F i z e s s e n  e l ő  l a p u n k r a !

HÍREK, HIRDETÉSEK GYÁSZ HÍR

Fáj da lom tól meg tört szív vel
tu dat juk, hogy dr. Eör dögh End -
re má jus el ső nap ján, éle té nek
74. évé ben el hunyt. 

Sze re tett hoz zá tar to zónk te -
me té se má jus 25. nap ján, 13
óra kor lesz a ba jai Ró kus te me -
tő ra va ta lo zó já ból evan gé li kus
szer tar tás sze rint.

ál lás hir de tés
A győ ri Pé ter fy Sán dor Evan gé li -
kus Gim ná zi um a 2012/13-as tan -
év től fi zi ka vagy fi zi ka–bár mely
sza kos kö zép is ko lai ta nárt ke res.
Ér dek lőd ni az in téz mény igaz ga -
tó já nál, a 96/510-172-es te le fon szá -
mon le het.

egye dül ál ló szü lők és gyer me ke ik kon fe ren ci á ja
A Női Misszi ói Szol gá lat sze re tet tel hív ja az ér dek lő dő ket a Nem ejt
hi bát cím mel Rév fü lö pön, az Or dass La jos Evan gé li kus Ok ta tá si Köz -
pont ban jú li us 24–31. kö zött egye dül ál ló szü lők és gyer me ke ik számára
meg ren de zen dő kon fe ren ci á já ra.

Je lent kez ni a kö vet ke ző el ér he tő sé ge ken le het jú ni us 10-ig: Női Misszió,
1085 Bu da pest, Ül lői út 24.; mar ta.pin ter@lu the ran.hu; 20/824-2791.

Meg hí vó
„Öreg ko rom ban se vess el en gem, ha el fogy az erőm, ne hagyj el!” (Zsolt 71,9)
Sze re tet tel hív juk és vár juk a Bol la Ár pád Evan gé li kus Sze re tet ott hon név -
adó ün nep sé gé re, me lyet a má jus 28-án 16 óra kor kez dő dő is ten tisz te -
let ke re té ben tar tunk. Cím: 1152 Bu da pest, Ju hos u. 28.
Erős vár a mi Is te nünk!

A rá kos pa lo tai evan gé li kus gyü le ke zet 
és a sze re tet ott hon ve ze tő sé ge


