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Akarni kell érteni egymást f 6. oldal
Börtönpasztoráció f 10. oldal
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„Ma Ku nos La jos evan gé -
li kus lel kész tart ja éb ren
Szé kely zsom bor ban az
író em lé ke ze tét.”

Nyirő József hazatér
f 9. oldal

„Az ag resszi vi tás őr láng ja
mind annyi unk ban pis lá -
kol, és be lob ban hat.”

…tartsd oda 
a másik arcodat is…

f 5. oldal

„A bi zal mat lan ság ugyan is meg -
mérgezi az em be ri kap cso la to kat,
rom bol ja a kö zös sé get, po kol lá te szi
az éle tet. Azt az éle tet, ame lyet Is ten
bi zal má ból ka punk aján dék ba!”

Égtájoló f 3. oldal

„Töb bek kö zött ez utób bi érv alap ján ve zet ték 
már be több nyu gat-eu ró pai or szág ban az abor tusz -
tablet tát, és 1999-ben pél dául Mar got Käss mann
– ak ko ri han no ve ri evan gé li kus re gi o ná lis püs pök –
is en nek alap ján tá mo gat ta be ve ze té sét.”

A tablettás abortuszról f 5. oldal

Az  egy há zi  év  ezen  ün ne pé vel  so kan  nem
tud nak mit kez de ni. Az üd vös ség tör té net ese -
mé nye i hez  kap cso ló dó  je les  na po kat  ér tik,
fel dol goz zák,  ün nep lik  az  em be rek  –  ki-ki
ke gyes sé gi irá nya, ha gyo má nyai vagy vér mér -
sék le te sze rint. De mi a hely zet a Szent há rom -
ság ün ne pé vel? 
A leg töb ben ak kor sem tud ják ho va ten ni ezt

a na pot, ha hosszú évek-év ti ze dek óta mél tó mó -
don ün nep lik; és an nak el le né re nem tud nak mit
kez de ni ve le, hogy az év fo lya mán még vagy
húsz-hu szon öt ször em le get jük, hi szen az egy -
há zi  év  vé gé ig  a  va sár na po kat  így  je löl jük:
Szent há rom ság ün ne pe utá ni … va sár nap. 
Fé lő  hát,  hogy  míg  az  ad vent től  Exa udi

(hús vét utá ni 6.) va sár na pig ter je dő részt jól ért -
jük, sze ret jük, hang sú lyoz zuk, pün kösd ün ne -
pét – mint a Szent lé lek ki töl té sé nek ün ne pét –
, ha csak két na pig is, de ki emelt nap ként ke zel -
jük, a Szent há rom ság ün ne pe hát tér be szo rul,
el szür kül, je len ték te len né vá lik. Bár meg ér tem
a  szán dé kot, még sem he lye sel ném  azt,  amit
prak ti kus  meg ol dás ként  né hány  egy ház ban
be ve zet tek, hogy a kö vet ke ző fél év va sár nap ja it
pün kösd utá ni va sár na pok nak ne ve zik.
Szent há rom ság ün ne pe több fé le je len tés tar -

tal mat is hor doz.
Ez a nap le het az összeg zés ün ne pe.Az egy -

há zi év ben ed dig a va sár na pig jut va az üd vös -
ség tör té net sok-sok rész le tét is mer jük meg, is -
mé tel jük  át,  mé lyít ve  szí vünk ben-lel künk -
ben-fe jünk ben  a  mon da ni va ló ju kat.  Is ten
cso dá la tos al ko tá sát, azt, hogy gon dun kat vi -
se li, hogy em ber ré lett, hogy meg hoz ta ér tünk
a  leg na gyobb  ál do za tot,  hogy  meg szen tel
min ket Lel ke ál tal.

Ez a nap le gyen az Is ten-is me ret nap ja.A mai
in for má ció ára dat ban, a val lá sok szín ka val kád -
já ban, a nagy ideo ló gi ák és a kis gon do lat rend -
sze rek nyüzs gő va ló sá gá ban kü lö nö sen is nagy
szük sé günk van a tisz ta ta ní tás ra. En nek hang -
sú lyo zott igé nye és fi gyel me az utób bi idő ben
igen csak  el sik kadt  a  mi  kis  egy há zunk ban.
Nem csak  sok szí nű  a  ta ní tás  (ige hir de tés ben,
gyer mek- és fel nőtt ok ta tás ban, vé le mény for má -
lás ban vagy ál lás fog la lás ban) – ami gaz dag sá got
is je lent het ne –, de né ha el tá vo lo dik a bib li kus,
az evan gé li kus vagy lu the ri ta ní tás tól. 
Szent há rom ság ün ne pe em lé kez tet min ket ar -

ra, hogy a ke resz tény ség két ezer éve alatt há nyan
s mi lyen nagy ál do zat tal óv ták a tisz ta ta ní tást,
ne hogy meg té vesz tő esz mék az üd vös sé gün ket
és az örök éle tet te gyék koc ká ra. Is tent Atya ként–
Fi ú ként–Szent lé lek ként meg is mer ni és eb ben az
is me ret ben él ni – a ke resz tény élet for ma na pon -
kén ti le he tő sé ge és fel ada ta. 
Aki csak az Atyá ról tud, az meg fe led ke zik a

meg vál tás ról. Aki csu pán a Fi ú ról be szél, az a Te -
rem tő és Gond vi se lő mun ká ját je len ték te le níti
el. Aki meg fe led ke zik a Szent lé lek meg ele ve ní -
tő és él te tő je len lé té ről, az könnyen vá lik a be -
tű, a sza bá lyok, a tör vény, a for ma sá gok rab já -
vá, s el megy az élő Ige aján dé ka mel lett. 
Szent há rom ság  ün ne pe  az  Is ten-is me ret

nap ja.  Ez  azon ban  nem  csu pán  a  ta ní tás
ered mé nye, ha nem az ab ból fa ka dó sze mé lyes,
éle tet je len tő kap cso lat a Szent há rom ság egy
Is ten nel.
Ezért ez a nap a hit val lás ün ne pe. Bár fon -

tos  sze re pet  ját sza nak  egy há zunk  min den -
nap ja i ban és az egyé nek éle té ben a hit val lá sok
– az ősi, úgynevezett egye te mes hit val lá sok ép -
pen úgy, mint a re for má to ri hit val lá sok, köz -
tük  a  név adó Ágos tai hit val lá sunk –,  nincs

egyet len olyan nap, ami kor ki tün te tet ten fog -
lal koz nánk a hit val ló őse ink től ka pott és ál ta -
lunk is hasz nált ha gyo mánnyal az zal a cél lal,
hogy  a  sa ját,  mai  hit val lá sun kat  meg fo gal -
maz zuk és az utá nunk kö vet ke zők nek sta fé ta -
bot ként át ad juk. 
Szent há rom ság ün ne pe nagy sze rű al ka lom

ar ra, hogy a nem csu pán szel le mi in for má ci -
ót, ha nem élet kö zös sé get je len tő Is ten-is me -
re tet sza vak ba önt sük, s el mond juk val lo más -
ként Is ten nek, meg erő sí tés ként ön ma gunk nak,
ta nú ság té tel ként kör nye ze tünk nek és a vi lág -
nak. Jó len ne ma – akár a gyü le ke zet kö zös sé -
gé ben, akár imád sá gunk csend jé ben – úgy el -

mon da ni  az  egyik  hit val lást,  hogy  mon da -
ton ként meg áll va hoz zá tesszük a mi bi zony ság -
té te lün ket is. 

Ez a nap vál hat az imá dás va sár nap já vá.
Attól,  hogy  Jé zus  a  Min den ha tót  mennyei
Atya ként mu tat ta be, akit sze mé lye sen (te gez -
ve) meg le het szó lí ta ni; attól, hogy Jé zus a test -
vé rünk, em ber tár sunk, ba rá tunk lett; attól, hogy
a  Szent lé lek  egé szen  kö zel  jött,  szí vünk ben
mun kál ko dott  –  még  nem  fe led kez he tünk
meg az ő nagy sá gá ról, min de nütt je len va ló sá -
gá ról, szá munk ra fel fog ha tat lan, ha tal mas tit -
ká ról.  Ha  pe dig  ezt  az  eszünk kel  ko mo lyan
vesszük és szí vünk kel is meg érez zük, ak kor ter -
mé sze tes  moz du lat,  hogy  fe jet  vagy  tér det
haj tunk, és imád juk őt. 
Tu dom, az ado rá ció, az imá dat ré szint ki halt

mai gon dol ko dá sunk ból, ki ke rült ak tív szó kin -
csünk ből, ré szint pe dig át ér tel me ző dött. Ma
leg fel jebb sztá ro kat, éte le ket, au tó kat, well ness -
he lye ket imád nak. Mi, mai ke resz té nyek – ak -
kor is, ha ez nem tren di és nem di va tos – Is -
tent, a Há rom-egy Is tent imád juk. S le het, hogy
egy há zunk ban ez zel a kér dés sel töb bet kel le -
ne fog lal koz ni – ta lán ez ál tal a fon tos nak tű -
nő dol gok he lyük re ke rül het né nek, és szá mos
prob lé mát meg tud nánk ol da ni. Ne fe led jük, ez
az el ső pa ran cso lat ügye! 

Ez a nap szá munk ra a tel jes ség ün ne pe.Mi
tö re dé kes vi lág ban tö re dé kes éle tet élünk. Is -
ten azon ban ma ga a tel jes ség. Min den szép és
min den nyo mo rult vá gyunk ban a tel jes ség re vá -
gyunk. Ezt a tel jes sé get ün ne pel jük – s egy út -
tal lel ki aján dék ként be le kós tol ha tunk – Szent -
há rom ság ün ne pén. Is ten, aki Atya, Fiú, Szent -
lé lek: tel jes egy ség ben és har mó ni á ban. Vé ges
ér tel münk kel fel fog ni ezt nem tud juk, de az ün -
nep igé i ben, imád sá ga i ban, az aján dék ba ka pott
kö zös ség ben  át él he tünk  a  tit ká ból  annyit,
amennyi szá munk ra be fo gad ha tó.
A szür ke, ért he tet len, ide gen és ké nyel met -

len nap ból, a fur csán dog ma ti kus va sár nap ból
így lesz nagy, szép és gaz dag je len té sű ün nep
Szent há rom ság ün ne pe. Úgy le gyen! 

A szer ző evan gé li kus lel kész, a rév fü lö pi Or -
dass La jos Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont
igaz ga tó ja

ASzentháromságdicsérete
g Dr. Ha fen scher Ká roly (ifj.)

„aki csak az atyá ról tud, 
az meg fe led ke zik a meg vál tás ról.
aki csu pán a fi ú ról be szél, 
az a Te rem tő és Gond vi se lő 
mun ká ját je len ték te le níti el. 
aki meg fe led ke zik a Szent lé lek
meg ele ve ní tő és él te tő je len lé té ről,
az könnyen vá lik a be tű, 
a sza bá lyok, a tör vény, 
a for ma sá gok rab já vá, 
s el megy az élő Ige aján dé ka 
mel lett. 

g Dr. Blázy Ár pád

Az új év ez red ro ha nó vi lá gá nak
egyik ta lál má nya a „há rom az
egy ben” ter mé kek meg je le né -
se. Ki nek van ma még ide je ar -
ra, hogy pél dá ul a ká vé ját ke dé -
lye sen, nyu godt kö rül mé nyek
kö zött fo gyassza el? Si et ni kell,
sü rög ni-fo rog ni, ne hogy le ma -
rad junk  va la mi ről!  Ezt  a  célt
szol gál va je lent meg a pi a con –
a tel jes ség él mé nyét ígér ve – a
„3 in 1” kom pakt cso ma go lá sú
kof fe in cso da.  Az  ép pen  egy
adag  ká vét  tar tal ma zó  ta sa -
kocs ka ma gá ban fog lal ja a tej -
port  és  a  cuk rot  is.  Nincs  is
más ra szük ség, csak egy csé sze
for ró víz re.
Köz is mert, örök ér vé nyű bib -

li ai mon dás: „Nincs sem mi új a
nap alatt.” (Préd 1,9b) Re for má -
to runk ra,  Lu ther Már ton ra
utal va  ezért  eszünk be  jut hat,
hogy ha „há rom az egy ben”-ről
még nem is, ám „há rom a ket -
tő ben”-ről vagy „ket tő az egy -
ben”-ről már ő is tu dott. 
Év szá za do kon át hú zó dó ko -

moly  vi ta  övez te  pél dá ul  a
szent sé gek szá mát. Hány is van
pon to san: öt, hét, tíz vagy ép -
pen ti zen ket tő? Lu ther – mint
a teo ló gia dok to ra s a Szent írás
ma gya rá zó ja – fon tos nak tar -
tot ta e kér dés kör új ra gon do lá -
sát.  Két  alap el vet  ha tá ro zott
meg. A szent ség at tól szent ség,
hogy  Krisz tus tól  ren del te tett
(szer zé si ige), és lát ha tó je le van.
E kri té ri u mok szű rő jén csak két
– ko ráb ban  is –  szent ség nek
tar tott cse lek mény akadt fenn:
a  ke reszt ség  és  az úr va cso ra. 
Lát ha tó jel hí ján – töb bek

kö zött  –  ki hul lott  az  ad dig
min den ki  ál tal  szent ség nek
tar tott gyó nás is az zal a re for -
má to ri  meg jegy zés sel,  hogy
az to vább ra is az úr va cso ra (vé -
tel) el en ged he tet len (elő) fel té -
te le. Él ve a fen ti pa ra dig má val,
a gyó nás hoz kö tött úr va cso ra
szent sé ge ezért „ket tő az egy -
ben” (2 in 1). Az evan gé li kus

szent ség tant  il le tő en pe dig a
gyó nás „há rom a ket tő ben”…
Ugor junk vissza az egy ház -

atyák ko rá ba. Ha mar ki de rül,
hogy ők is tud tak már a „Há rom
az Egy ben” el vé ről. Igaz, kez det -
ben he ves vi ta övez te a Szent -
há rom ság tit kát: va jon mi lyen
kap cso lat ban áll az Atya a Fi ú -
val és a Szent lé lek kel? Ám bár a
Szent há rom ság ki fe je zés nem
sze re pel a Bib li á ban, e há rom
sze mély össze tar to zá sa mégis
két ség te len tény a ke resz tyén hí -
vő szá má ra. Sok fé le kép pen pró -
bál ták  ezt  szem lél tet ni.  Az
egyik,  mind má ig  leg ta lá lóbb
ha son lat ta lán a na pé. 
A nap a Te rem tő höz ha son -

ló an  ha tal mas  és  meg fog ha -
tat lan, elég csak be le néz nie az
em ber nek, és már is meg va kul.
Fé nye nél kül vi szont sem mi lyen
élet sem lé tez ne boly gón kon.
Az élet Fé nye, Vi lá gos sá ga ma -
ga a Fiú,  aki  így azo no sí tot ta
ma gát: „Én va gyok a vi lág vi lá -
gos sá ga.” (Jn 8,12) És a Szent lé -
lek?  A  Szent lé lek  nem  más,
mint a nap él te tő me le ge és ere -
je. Su gár zik, árad, és ké pes az
em be rek gon dol ko dá sát át for -
mál ni, a kő szí vet hús szív vé vál -
toz tat ni (Ez 36,26).
Vé gül áll jon itt egy rit káb -

ban idé zett apos to li mon dat,
me lyen ke resz tül egy ér tel mű -
en vissza kö szön a ke resz tyén
„Há rom az Egy ben”: „A ke gyel -
mi aján dé kok kö zött ugyan
kü lönb sé gek van nak, de a Lé -
lek ugyan az. Kü lönb sé gek van -
nak a szol gá la tok ban is, de az
Úr ugyan az. És kü lönb sé gek
van nak az is te ni erő meg nyil -
vá nu lá sa i ban is, de Is ten, aki
mind ezt vég hez vi szi min den -
ki ben, ugyan az.” (1Kor 12,4–6) 
Ál dott Szent há rom ság-ün -

ne pet kí vá nok min den ked ves
Ol va só nak!

A szerző a Kelenföldi Evan gé -
li kus Egyházközség igazgató
lel késze

Há rom az Egy ben

„Ahol a ke resz tyén anya szent -
egy ház van, ott ta lál ha tó a Te -
rem tő Is ten, a Meg vál tó Is ten
és a Szent lé lek Is ten, aki na -
pon ként meg szen tel a bű nök
bo csá na ta ál tal, stb. Az egy ház
pe dig  ott  van,  ahol  Is ten nek
igé jét iga zán hir de tik és vall ják.
En nek kap csán so kat gon dol -
kod hatsz  mind ar ról,  amit  a
Szent lé lek  az  egy ház ban na -
pon ként vég be visz, stb. Adj há -
lát  azért,  hogy  te  is  eb be  az
egy ház ba hí vat tál és ju tot tál!
Gyónd meg és valld meg tö re -
de lem mel, hogy mind ezt fi gye -
lem re sem mél tat tad. Kö nyö -
rögj igaz, szi lárd hi tért, amely
itt ki tart és meg ma rad, amíg el
nem jutsz oda, ahol örök ma -
ra dá sod lesz, ti. a ha lot tak kö -
zül  va ló  fel tá ma dás  után  az
örök élet ben. Ámen.”

d� Lu ther Már ton:
Így imádkozzál!

(Balikó Zoltán for dí tá sa)

Semper reformanda

Ho gyan jut ha tunk a menny or szág ba? cím mel in vi tál ták az ér dek -
lő dő ket má jus 17-én a bu dai Pró fé ta Ga lé ri á ba. A Szak ra li tás és
mű vé szet so ro zat évad zá ró al kal mán volt – a töb bi kö zött – lát -
ha tó Mát rai Erik fen ti kom po zí ci ó ja.

f Írá sunk a 9. ol da lon

Pünkösdi
hang-

foglalás
b Míg a ta va szi szél a Du nát

bor zol ta a Pe tő fi híd lá ba -
i nál, a Ma gyar or szá gi Egy -
há zak Öku me ni kus Ta ná -
csá nak (ME ÖT) ká pol ná -
já ban pün kösd vá rá sá ra,
ün nep lé sé re gyűl tek össze
má jus 25-én a tag egy há -
zak ból ér ke zett if jak. A vi -
gí lia részt ve vő it a ME ÖT
fő tit ká ra, Fischl Vil mos
han gol ta rá az el kö vet ke ző
„han gos ko dás ra”, ál dást pe -
dig a szer ve ző if jú sá gi bi -
zott ság el nö ke, Szont ágh
Sza bolcs kért az al ka lom ra.
Kez dőd he tett te hát a fel -
sza ba dult Is ten-di cső í tés… 

Az Ég Ígé rő gos pel kó rus öröm -
mel tett ele get a zsol tá ros fel szó -
lí tá sá nak: „Éne kel je tek né ki új
éne ket, lan tol ja tok lel ke sen, har -
so gón.” A  kó rust  ve ze tő  Kör -
mendy Pet ra evan gé li kus egye -
te mi  lel kész  rasz ta fürt je i ből
húz ta  elő  a  hang vil lát,  és  jó
pél dá val élen jár va buz dí tot ta
erő tel jes ének lés re, tánc moz du -
la tok ra  ma rok nyi,  ám  an nál
lel ke sebb  csa pa tát  (két  bá tor
fér fi út és majd egy tu cat le ányt).

f Folytatás a 4. oldalon
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Nem két sé ges: az igénk ben le írt ese -
mény egy sze ri és meg is mé tel he tet len,
a  kér dés  és  ké rés  azon ban  örök.
Mó zes küz del me Is ten né pe tör té ne -
té nek egy konk rét hely ze té hez kap -
cso ló dik. Mi köz ben ő fenn jár Is ten -
nél a Sí nai-he gyen, és át ve szi tő le a
Tíz pa ran cso la tot, a  hegy  lá bá nál
ször nyű ese mé nyek tör tén nek: Iz rá -
el né pe lát ha tó, kéz zel fog ha tó is tent
kö ve tel  ma gá nak,  és  el ké szít teti
Áron nal az arany bor jút. 
Min den  vesz ni  lát szik.  Mó zes

össze tö ri a kő táb lá kat, és Is ten is ma -
gá ra akar ja hagy ni el rom lott (2Móz
32,7), ke ménynya kú né pét. Mó zes
köz ben já rá sá ra azon ban Is ten még -
is meg ígé ri, hogy ve lük ma rad. De
Mó zes nek ez az ígé ret egy elő re nem
elég.  Más faj ta  bi zo nyos ság ra  vá -
gyik: Is ten di cső sé gét sze ret né lát ni.
S ez az az örök ké rés, kér dés, amely
oly sok szor meg kí sér ti Is ten föl dön
küz dő né pé nek tag ja it. Ben nün ket is.
Ezért olyan fon tos, hogy en ge del mes
szív vel  hall gas suk  Is ten  igé jé nek
üze ne tét.
Az Is ten után vá gyó dó, je len lé té -

nek  bi zo nyos sá gát  és  ab ban  biz -
ton sá got  ke re ső  és  igény lő  em ber
szá má ra nincs más le he tő ség, csak
az  ige  és  az  ígé ret!  Fi gyel jük  csak
meg, hogy ami kor Is ten en ged Mó -
zes ké ré sé nek, és kí ván sá gát – leg -
alább is rész ben – tel je sí ti, azt hely -
re is iga zít ja. Is ten ez zel a kor rek ci -
ó val  ar ra  a  fel is me rés re  ve ze ti  el,
hogy az em ber ezt a ha tárt sem mi -
kép pen nem hág hat ja át. 

És ez nem csak Mó zes és Iz rá el szá -
má ra  ér vé nyes  pa rancs,  ha nem  az
egy ház né pé re, ránk is vo nat ko zik.
Az evan gé li um is en nek ér vény ben
tar tá sá ról  ta nús ko dik:  „Is tent so ha
sen ki sem lát ta: az egy szü lött Is ten,
aki az Atya ke be lén van, az je len tet -
te ki őt.” (Jn 1,18) Az ige mö gé nem ve -
zet út. Nincs le he tő sé günk mö gé je
ku kucs kál ni. 
Aki eb be nem tud be le tö rőd ni, az

biz to san ku darc ra ítéli ma gát, ma gá -
nak és má sok nak is csak csa ló dást és
ke se rű sé get  okoz.  Aki  vi szont  ezt
bi zo dal mas hit tel tu do má sul ve szi, az
öröm mel és meg vi gasz ta lód va is me -
ri fel, hogy a hal ha tat lan, lát ha tat -
lan egy Is ten (1Tim 1,17) igé jé vel, a ke -
gye lem ígé re té vel ke res ben nün ket, és
így akar ta lál koz ni ve lünk.
Van itt még más ta nul ni va ló is! Is -

ten,  ami kor  a  kő szik la  ha sa dé ká ba
ál lít ja Mó zest, és ke zé vel be ta kar ja, ez -
zel ön ma gá tól vé di meg. Csak így él -
het az em ber Is ten kö ze lé ben. Ol tal -
ma zó kö zel ség ben, de a szín ről szín -
re  lá tás  ha lá los  ve sze del me  nél kül.
Egye dül Is ten nek ez az ol tal ma zó kö -
zel sé ge ad biz ton sá got és biz to sít sza -
bad sá got az em ber nek. Ez zel men ti ki
az em bert az ag go dal mas ko dás ból és
a jö vő bi zony ta lan sá gá ból. A ben ne bí -
zó, gond ja i val hoz zá me ne kü lő, a se -
gít sé get egye dül tő le vá ró em ber szá -
má ra Is ten nél min dig van hely.
Ugyan ez  a  vi gasz ta ló  bá to rí tás

szól Jé zus Urunk sza vá ban is: „Jöj je -
tek én hoz zám mind nyá jan, akik meg -
fá rad ta tok, és meg vagy tok ter hel ve,
és én meg nyug vást adok nek tek.” (Mt
11,28) Az evan gé li um össze füg gé sé -
ből vi lá gos sá vá lik, hogy ez zel az igé -
vel az is ten ke re sés be be le fá rad ta kat
hív ja  ma gá hoz.  Mert  ne  fe led jük,
min den pró bál ko zás, min den kí sér -
let ku darc ra van ítél ve, amely nem ve -

szi tu do má sul, hogy sen ki sem me het
az Atyá hoz, csak is őál ta la (Jn 14,6).
Is ten né pé nek, de sze mé lyes éle -

tünk nek  a  ta pasz ta la tai  is  egy be -
csen ge nek  igénk nek az zal a  fon tos
üze ne té vel, hogy az em ber Is ten di -
cső sé gét min dig csak utó lag, mint egy
há tul ról is mer he ti fel. De ez a fel is -
me rés  csak  azok  szá má ra  ada tik
meg, akik Is ten kö ze lé ben él nek, és
igé jé re fi gyel ve tá jé ko zód nak éle tük
és  a  tör té ne lem  ese mé nyei  kö zött.
Még ne kik is meg kell vív ni uk a har -
cot,  hogy ne  az  el rej tőz kö dő  Is ten
(Ézs 45,15) nyo ma it ke res sék a te rem -
tett vi lág ban, a tör té ne lem ese mé nye -
i ben és az em be ri sor sok for du la ta -
i ban,  ha nem  a  Jé zus  Krisz tus ban
ön ma gát  ki nyi lat koz ta tó  Is ten  fe lé
for dul ja nak bi zo dal mas hit tel. 
Hisszük és ta nít juk, hogy a min den -

ha tó  Is ten szent Fia,  Jé zus Krisz tus
szen ve dé sé nek és ha lá lá nak szé gye né -
be és a ke reszt ről szó ló be széd bo lond -
sá gá ba rej tet te di cső sé gét és ha tal mát.
S az a re mény sé günk, hogy Szent lel -
ké nek mun ká já val ha té konnyá te szi
szí vünk ben az evan gé li um üze ne tét,
és el ve zet mind nyá jun kat e ti tok meg -
is me ré sé re, az üd vö zí tő hit re. 
Szent há rom ság ün ne pén Is ten igé -

je alá zat ra ta nít, és ar ra hív, hogy őt bi -
zo dal mas hit tel ma gasz tal juk. Ta lán
van nak kö zöt tünk olya nok, akik nek se -
gít het a ré gi tör té net, amely a ne gye -
dik-ötö dik szá zad for du ló ján – 354-től
430-ig – élt Au gus ti nus egy ház atyá ról,
Szent Ágos ton ról szól. Hosszú ide ig tel -
je sen  le kö töt te Ágos ton fi gyel mét a
Szent há rom ság  tit ká nak  vizs gá la ta.
Min den ere jét ar ra össz pon to sí tot ta,
hogy fel fejt se a misz té ri um arany fo na -
lát. De pon to san tud ta, hogy nem ju -
tott kö ze lebb a meg ol dás hoz. 
Egy al ka lom mal a ten ger par ton sé -

tál va megint eze ken a nyug ta la ní tó

kér dé se ken töp ren gett. Ek kor egy ját -
szó kis gyer mek von ta ma gá ra a fi -
gyel mét. A gye rek a ho mok ban göd -
röt ásott, és egy kagy ló héj jal hord ta
a ten ger ből a vi zet a ma ga ké szí tet -
te mé lye dés be. Ágos ton kér dé sé re,
hogy mit csi nál, így vá la szolt: „Ki me -
rem ez zel a kagy ló val a ten gert.” Mi -
re Ágos ton: „Ó, te bal ga gyer mek, hát
ho gyan kép ze led, hogy az zal a csöpp -
nyi kagy ló héj jal ki mer he ted a vég te -
len ten gert?!” Ek kor a le gen da sze rint
a gyer mek így szólt: „És te ho gyan
kép ze led,  bölcs  Au gus ti nus,  hogy
em be ri ér tel med del meg fejt he ted a
Szent há rom ság örök tit ka it?”
Eb ből, mint Is ten üze ne tét, meg -

ér tet te  a  tu dós  teo ló gus,  hogy  a
Szent há rom ság tit ka it nem meg fej -
te nünk kell, ha nem imád ni és há la -
adás sal ma gasz tal ni. 
Is ten ezt a tit kot sa ját fenn ha tó sá -

gá ban tar tot ta meg, más – éle tün ket,
sor sun kat és jö vőn ket is érin tő – tit -
kok kal együtt. De az evan gé li um mal
mind azt tud nunk en ge di, amit tud -
nunk szük sé ges ah hoz, hogy tel jes
szív vel sze res sük őt, és fel té tel nél -
kül bíz zunk ben ne. És ak kor meg -
nyug szik raj tunk az Atya, Fiú, Szent -
lé lek, Szent há rom ság egy igaz Is ten
ál dá sa.

g Itt zés Já nos

Imád koz zunk! Min den ha tó és ir gal -
mas Is te nünk, hisszük és vall juk,
hogy te vagy min den élet for rá sa, a vi -
lág üd vö zí tő je és az új élet te rem tő -
je. Ál dunk és ma gasz ta lunk té ged,
hogy ki nyi lat koz tat tad sze re te ted tit -
kát, és meg nyi tot tad előt tünk az üd -
vös ség re ve ze tő utat. Ezért egye dül ti -
éd a di cső ség és há la adás, Atya, Fiú,
Szent lé lek, Szent há rom ság egy igaz Is -
ten, most és mind örök ké. Ámen.

SZenT Há rom SáG Ün ne pe – 2mÓZ 33,18–23

Imádnivalótitok
a va Sárnap IG éje

Az  el múlt  né hány  év ben  sa já tos
fo lya mat ra let tem fi gyel mes. Nem
egy – évek óta hely ben la kó lel kész
nél kül élő – gyü le ke zet ben úgy épí -
tet tek  vagy  újí tot tak  fel  pa ró ki át,
hogy még nem vol tak biz to sak ab -
ban, lesz-e be lát ha tó időn be lül la -
kó ja  az  épü let nek.  A  re mény ség
dön té se és cse le ke de te ez. An nak ki -
fe je zé se, hogy egy gyü le ke zet éle té -
hez nél kü löz he tet len, hogy hely ben
le gyen  lel ki  ve ze tő je.  A  lel ké szi
szol gá lat – sze mély től füg get len –
ma gas ra  ér té ke lé se,  hi szen  Is ten
em be re ken ke resz tül szól hoz zánk,
em be re ken  ke resz tül  cse lek szik.
Meg kell hát ad ni min den hát te ret
és élet te ret an nak, aki ezt a szol gá -
la tot – több nyi re messzi ről ér ke zett
ván dor ként – vál lal ja az adott te le -
pü lé sen.
A lel kész la kás meg ál dá sát a püs -

pök – aki a lel ké szek pász to ro lá sá ra
hi va tott – vagy meg bí zott ja vég zi. Az
ál dó  is ten tisz te let  a  be já ra ti  ka pu

előtt zaj lik – en nek transz pa rens ér -
tel me van azon túl me nő en, hogy a
kulcs át adás és a be lé pés ön ma gá ban
mély ér té kű jel ké pet hor doz. 
A li tur gia az is ten tisz te let rend je

sze rint zaj lik – lám, min den li tur gi -
kus  al ka lom  így  vá lik  ko he rens,
össze csen gő  szol gá lat tá  –,  ezért  a
leg fon to sabb ele me ket itt is fel lel jük.
A zsol tár a bol dog em ber Is ten hez
kö tött vol tá ról be szél, az Úr irán ti bi -
za lom ról, amely föl di ott ho nunk ban
vá lik na pi va ló ság gá. A Ky rie eb ben
az  eset ben  is  Krisz tus  meg vál tói
mű vé nek össze füg gé sé be eme li éle -
tünk e fon tos ese mé nyét: „Úr Jé zus
Krisz tus, aki ben Is ten la kik kö zöt -
tünk,  Uram,  ir gal mazz!  Úr  Jé zus
Krisz tus, aki nem ta lál tál szál lást az
em be rek  kö zött,  Krisz tus,  ke gyel -
mezz!  Úr  Jé zus  Krisz tus,  aki  a
menny ben örök haj lé kot ké szí tet tél
ne künk, Uram, ir gal mazz!”
A kö nyör gő imád ság ban meg em -

lé ke zünk ar ról, hogy min den jó ado -

mány és tö ké le tes aján dék Is ten től va -
ló, van hát mi ért há lát ad nunk. Ké -
ré sünk ezért így sum máz ha tó: „Fo -
gadd ke gyel med be és áldd meg fá ra -
do zá sunk  ered mé nyét,  hogy  ez  az
épü let min den kor al kal mas ott hont
ad jon  azok nak,  akik  a  te or szá god
ügyé ért  fá ra doz nak,  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 má nyok kö zül a le vél be li

a krisz tu si bé kes ség re és sze re tet re
em lé kez tet („hi szen er re vagy tok el -
hí va” –  Kol  3,15),  az  evan gé li u mi
pe dig a jól meg ala po zott élet re: „Aki
hall ja az én be szé de i met, és cse lek szi
azo kat, ha son ló lesz az okos em ber -
hez, aki kő szik lá ra épí tet te a há -
zát.” (Mt 7,24)
Mi előtt a püs pök meg áld ja a há -

zat, így kö nyö rög: „Úr Jé zus Krisz -
tus,  nél kü led  sem mit  sem  te he -
tünk, de ha kö zöt tünk vagy, min dent
új já te rem tesz.  Hall gasd  meg  kö -
nyör gé sün ket, és ma radj min den kor
e ház la kó i val, hogy té ged szol gál jon
min den  mun ká juk,  szent  le gyen
min den  örö mük,  és  ke reszt jü ket
bé ké vel és re mény ség gel hor doz zák
a te vég te len sze re te te dért.” 
Majd ezek kel a sza vak kal foly tat -

ja: „Is ten ke gyel mé be és ol tal má ba
ajánl juk  ezt  a  há zat  az  Atya,  Fiú,
Szent lé lek ne vé ben. Ál dott  le gyen
min den ki, aki át lé pi kü szö bét, és ál -
dott le gyen min den ki, aki ben ne la -
kik. Is ten bé kes sé ge, amely min den
ér tel met meg ha lad, tölt se be ezt a

há zat és la kó it, hogy a gyü le ke zet lel -
ké sze i nek bé kés ott ho na le gyen, és
e ház ál tal is épül jön Krisz tus egy -
há za a Szent lé lek ál tal, nem ze dék -
ről nem ze dék re.”
Ked ves, de mély je len tést hordoz

mind az, ami az aj tó meg nyi tá sa után
tör té nik:  elő ször  a  lel kész  lép  be
csa lád já val, és sor ra üd vöz li a be lé -
pő ket: a püs pö köt, a lel kész tár sa kat,
a gyü le ke zet ve ze tő it, pres bi te re it és
a ven dé ge ket. A gyü le ke zet tag jai kint
ma rad nak, és éne kel nek. A be lé pők
va la mennyi en  a  „Bé kes ség e ház -
nak!” (Lk  10,5)  bib li ai  üd vöz let tel
jön nek be. 
Benn  a  ház be li ek  ke nyér rel  és

só val kí nál ják az ér ke ző ket, és hoz -
zá ezt az imád sá got mond ják: „Ket -
tőt ké rünk tő led, Urunk: add meg
na pi ke nye rün ket, és bo csásd meg
vét ke in ket.” Ez után a lel kész ve ze té -
sé vel  vál ta koz va  el mond ják  a  103.
zsol tárt az éne kes könyv 34. éne ke
sze rint („Áld jad, lel kem, az Urat, és
ne fe ledd el, mennyi jót tett ve led!”).
Be fe je zé sül  a  püs pök  a  Já nos-ál -
dást mond ja: „Az Úr Jé zus Krisz tus
ke gyel me le gyen mind nyá ja tok kal!”
(Jel 22,21)
g Dr. Ha fen scher Ká roly (ifj.)

Alelkészlakásmegáldása
Egy so kat mon dó szer tar tás
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[Lel kész:] Mennyei Atyánk! Te rem -
tőnk, Meg tar tónk, Meg ele ve ní tőnk!
Is ten sé ged tit kát be fo gad ni nem le he -
tünk ké pe sek. Még is lát tasd meg di cső -
sé ge det te remt mé nye i den ke resz tül,
hogy té ged szol gál has sunk, ami kor te -
remt mé nye id fe lé for du lunk.
[Lek tor:]  Kö nyör günk  a  te rem -

tett vi lá gért. Lát tasd meg te rem tő ha -
tal ma dat a te rem tés ben, hogy tisz te -
let tel és alá zat tal él jünk a ter mé szet
kin cse i vel. Ben ne a te di cső sé ge det
tisz tel jük. Tégy al kal mas sá, hasz nálj
min ket  te rem té sed meg őr zé sé ben!
Jé zus Krisz tu sért ké rünk… 

[Gyü le ke zet:] …Urunk, hall gass
meg min ket!
[Lek tor:] Kö nyör günk az em be ri -

sé gért. Lát tasd meg atyai sze re te te -
det min den em ber iránt. Jöjj Lel ked -
del, hogy test vér ként, a te gyer me ke -
id ként tud junk egy más ra te kin te ni.
Add meg lát nunk di cső sé ge det olyan
em be rek ben  is,  aki ket  ed dig  nem
tud tunk el fo gad ni. Nö veld ben nünk
a nyi tott sá got és meg ér tést. Éb ressz
ben nünk fe le lős sé get, hogy a vi lá got
a te aka ra tod sze rint for mál juk. Jé zus
Krisz tu sért ké rünk… 

[Gyü le ke zet:] …Urunk, hall gass
meg min ket!
[Lek tor:] Kö nyör günk a tes ti-lel -

ki ín sé get szen ve dő kért. Add meg lát -
nunk az ő éle tük ben is a te di cső sé -
ge det. Add, hogy érez tet ni tud juk ve -
lük je len lé te det, amely ből re ményt,
vi gasz ta lást, erőt me rít het nek. Jé zus
Krisz tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] …Urunk, hall gass
meg min ket!
[Lek tor:] Kö nyör günk gyü le ke ze -

tün kért. Add át él nünk a fel tá ma dott
Krisz tus je len lé té nek örö mét! Add,
hogy Krisz tus ban egy más vi gasz ta -
lói, se gí tői, erő sí tői le hes sünk! Lát tasd
meg di cső sé ge det a gyü le ke zet ben, a
gyü le ke zet  kü lön bö ző  cso port ja i -
ban,  a  gyer me kek ben,  idő sek ben,
kö zép ko rú ak ban,  sé rült  em be rek -
ben. Add, hogy a gyü le ke zet ben el -
jö ven dő or szá god kö zös sé gé nek örö -
mé ből ré sze sed jünk! Jé zus Krisz tu -
sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] …Urunk, hall gass
meg min ket!
[Lek tor:] Kö nyör günk ma gun kért,

csa lá dun kért, ba rá ta in kért. En gedd
fel is mer nünk  sze re te te det  éle tünk
ese mé nye i ben, csa lá dunk ban, ba rá -
ta ink éle té ben. Add, hogy ez zel a bi -
za lom mal tud junk él ni és má so kat is
él tet ni.  Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] …Urunk, hall gass
meg min ket!
[Lel kész:] Hall gasd meg kö nyör gé -

sün ket, érints meg Lel ked del, ami kor
hoz zád  imád ko zunk,  vál toz tass  az
imád ság ál tal, hogy éle tünk a te di -
cső sé ged tisz te le te le gyen. 

[Gyü le ke zet:] Ámen.
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b A Ré gi-új li tur gi kus sa rok kö vet ke ző két írá sa la ká sok kal, ott ho -
nok kal kap cso la tos. A lel kész la kás és a ke resz tény em ber la ká sa
úgy vá lik iga zán ott hon ná, ha nem egy sze rű en min den na pi lé tünk
ke re té nek te kint jük, ha nem olyan hely nek, ahol éle tün ket Is ten kö -
zel sé gé ben él jük. Nem szak rá lis te rek ről, is ten tisz te le ti he lyi sé -
gek ről van szó, te hát nem szen tel jük eze ket (a szen te lés Is ten nek
va ló el kü lö ní tést je len te ne). Az ott hon a Krisz tust kö ve tő em ber
szá má ra azon ban még is ál dá sok he lye le het, ezért hasz ná lat ba vé -
te le kor meg áld juk. Ez ter mé sze tes a lel kész la kás ese té ben, és nagy -
sze rű le he tő ség egy ott hont épí tő vagy fel újí tó ke resz tény csa lád
szá má ra.



Evangélikus Élet 2012. június 3. f evangélikus élet

„Is ten kö zel sé ge jó” – állt az ün ne pi
meg hí vón a 73. zsol tár 28. ver se, a lel -
kész nő  sze mé lyes hit val lá sa ként  is.
„Ez egy ki sebb sé gi vé le mény a ma gyar
tár sa da lom ban” – fej tet te ki pré di ká -
ci ó já ban Sze me rei Já nos. „De a só sem
több sé gi elem a le ves ben. A ki sebb -
sé gi szol gá lat na gyon fon tos le het egy
na gyobb  kö zös ség  szá má ra”  –  fo -
gal ma zott.  Majd  az  ige hir de tés ről
mint a  lel ké szi  szol gá lat  lé nye gé ről
szól va hoz zá tet te: „Mon da ni va lónk,
üze ne tünk  lé nye ge  az,  hogy  Is ten
tet te it hir det jük – so ha nem az em -
be rét. Ezt új ra és új ra fris sí te nünk kell:
az ige hir de tés min dig Is ten tet te i nek
pré di ká lá sa. Nem ab ban van az erő,
nem ab ban van az úju lás, a gyó gyu -
lás, amit az em ber nek kell ten nie, ha -
nem ab ban, amit az Is ten tesz.”
Az úr va cso rás is ten tisz te le tet kö -

ve tő sze re tet ven dég sé gen a gyü le ke -
zet, a kol lé gák, a csa lád ta gok és a ba -
rá tok kö szön töt ték Eni kőt, aki hosszú
és  ne héz  úton  ju tott  el  a  lel ké szi
szol gá lat vál la lá sá ig.
Sa ját sza va i val így vall er ről a fo lya -

mat ról: „1967-ben Mis kol con lát tam
meg a nap vi lá got szü le im ne gye dik

gyer me ke ként. Hat élő test vé rem mel
ke resz tyén  ne vel te tés ben  ré sze sül -
tünk, a mis kolc-bel vá ro si gyü le ke zet -
be jár tunk rend sze re sen. 1987-ben, a
gim ná zi um el vég zé se után egy év vel
je lent kez tem az Evan gé li kus Teo ló gi -
ai Aka dé mi á ra. Az egye te mi ta nul má -
nyok be fe je zé se után, 1992-ben ke rül -
tem Ba kony szent lász ló ra, ahol az ot -
ta ni  gyü le ke zet ben  mint  hit ok ta tó
dol goz tam, lel tem ott hon ra, s let tem
a ba ko nyi táj és a hely be li evan gé li kus
mű em lék  temp lom  »sze rel me se«.
2008-ban  lel ké szi  mun ka társ ként
vet tem át a gyü le ke zet ve ze té sét, s az -
óta ne ve lem egye dül két kis lá nyo mat,
a ki lenc és fél éves Esz tert és a hét éves
Zsó fi át.Húsz év vel a dip lo mám meg -
szer zé se után, hosszas ví vó dást kö ve -
tő en kér tem or di ná lá so mat.”

g A. M.

Istenközelségében
b Csa lá di as lég kö rű or di ná ci ó ra ke rült sor má jus 26-án, szom ba ton Ba -

kony szent lász lón. Han vay Eni kőt – húsz év vel a teo ló gia el vég zé se után
– Sze me rei Já nos, a Nyu ga ti (Du nán tú li) Evan gé li kus Egy ház ke rü let
püs pö ke avat ta lel késszé. A li tur gi á ban az Evan gé li kus Hit tu do má -
nyi Egye tem kép vi se lő je, dr. Var ga Gyön gyi do cens, va la mint Lup ták -
né Han vay Má ria kis kő rö si má sod lel kész se géd ke zett.

b Nem túl zás: szin te nincs olyan
hét, hogy va la ki ne vet né sze -
münk re a múlt év pün kösd jén –
Itt zés Já nos püs pök nyug ál lo -
mány ba vo nu lá sá val – „fel füg -
gesz tett” Ég tá jo ló foly ta tá sá nak
el ma ra dá sát. Nos, Szent há rom ság
ün ne pé vel új ra in dít juk ro va tun -
kat! Az zal a kü lönb ség gel, hogy
egy ház ke rü le te ink lel ké szi ve ze -
tő i től nem jegy ze te ket vá runk,
ha nem vá la szo kat – ol va só ink
kér dé se i re. Az „el ső kör ben”
azon ban még mi kér dez zük püs -
pö ke in ket… – A szerk.

– A zsi na ton el hang zott el nök-
püs pö ki je len té sé benA bi za lom egy -
há za té ma kör egy tel jes fe je ze tet ka -
pott. Eb ből idé zem a kö vet ke ző mon -
da tot: „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.”
Ha ek ko ra ter je del met kap ez a prob -
lé ma a je len tés ben, ak kor nem ke rül -
he tő meg a kér dés: konk ré tan mit je -
lent és mi ben mu tat ko zik meg a fent
em lí tett bi za lom hi ány?
– Alap kér dés, hogy a min den ko ri

egy ház ban tör vény sze rű en tük rö ződ -
nie kell-e a kö rü löt te élő vi lág min den
nyo mo rú sá gá nak. Vagy bi zo nyos te -
rü le te ken tu dunk-e va la mi mást – Pál
apos tolt idéz ve –, „kü lönb utat”, mo -
dellt mu tat ni? Gyak ran hall juk a kis -
sé ci ni kus böl cses sé get: „Jó do log a bi -
za lom, de még jobb az el len őr zés…”
Tény, hogy a bi za lom min dig koc -

ká zat tal jár, hi szen vissza le het él ni
ve le, és ez nem rit kán meg is tör té nik.
De hi szem, hogy még sem le het bi za -
lom nél kül él ni. Pon to sab ban fo gal -
maz va: le het él ni bi za lom nél kül, de
nem  ér de mes!  A  bi zal mat lan ság
ugyan is meg mér ge zi az em be ri kap -
cso la to kat,  rom bol ja  a  kö zös sé get,
po kol lá te szi az éle tet. Azt az éle tet,
ame lyet  Is ten bi zal má ból ka punk
aján dék ba!
Ha zánk ban kü lön fé le tör té nel mi,

po li ti kai okok mi att óri á si a bi za lom -
hi ány. Ez saj nos igaz a ve ze tők és a ve -
ze tet tek kö zött épp úgy, mint a kü lön -
bö ző nem ze dé kek és egyéb em ber -

cso por tok  kö zött.  De  minden nek
nem  kel le ne,  nem  sza bad na  ilyen
mér ték ben tük rö ződ nie egy há zunk
éle té ben. Az egy ház ban el kel le ne fe -
lej te ni a „fel ső és al só szint” fo gal mát.
A Mes ter ar ra fi gyel mez te ti mai ta -
nít vá nya it is, hogy kö zöt tünk le het
„más a rend”… Az egy ház ban nin cse -
nek ha tal mi ágak, csak szol gá la ti te -
rü le tek,  hi szen  min den nap  imád -
koz zuk, hogy „ti éd az or szág, a ha ta -
lom és a di cső ség”.Akik Is ten gyer me -
ke ként, csa lád ja tag ja i ként hi szik és
tud ják, hogy szü le té sük és ke resz te -
lé sük óta Is ten meg elő le ge zett bi zal -
má ból és sze re te té ből él het nek, azok
nem fél nek bi zal mat aján dé koz ni a
má sik em ber nek.
Mind ezt cso dá la to san él het tük át az

idei  egy ház ke rü le ti  misszi ói  na po -
kon, ame lyek nek a mot tó ja – Kül de -
tés ben Is ten csa lád já ban– irány tű ként
szol gál hat a jö vő fe lé ve ze tő úton.

– A hat éven te ak tu á lis ál ta lá nos
tiszt újí tás évé ben já runk. Egy há zunk
leg ma ga sabb szin tű gré mi u má nak, a
zsi nat nak az ülé se i ről szó ló tu dó sí tá -
sok ban több ször ol vas ha tó az in for -
má ció: fon tos sza va zá sok nál már
nincs meg a meg fe le lő lét szám, mert
a zsi na ti ta gok az ülés vé ge előtt el -
men nek. Nem gon dol ja, püs pök úr,
hogy az új cik lus ban fe gyel me ző ha -
tá sú len ne a je len lé ti ív köz zé té te le e
te kin tet ben is?
– Ter mé sze tes, hogy az egy ház ban

is szük ség van a jó rend re és egész -
sé ges fe gye lem re. De szá mom ra még
ezen a ne u ral gi kus te rü le ten is a bi -
za lom a kulcs szó. Ha a meg vá lasz tott
zsi na ti ta gok ki vé tel nél kül tu da tá ban
len né nek an nak, hogy ők a vá lasz tók
bi zal má ból  kép vi sel he tik  a  kül dő
tes tü le te ket, ame lyek igény lik és vár -
ják, hogy rend sze re sen be szá mol ja -
nak mun ká juk ról, más len ne a zsi nat
mű kö dé se.  Saj nos  je len leg  –  töb -
bek kö zött a  túl mé re te zett pót tag -
rend szer mi att – sok szor hi ány zik ez
a fe le lős és egy ben köl csö nös bi zal -

mon  ala pu ló  kap cso lat  a  vá lasz tó,
kül dő  tes tü le tek  és  meg vá lasz tott
kül döt te ik kö zött.
Re mény ség sze rint a kö vet ke ző cik -

lus ra ter ve zett új rend, amely nem ad
le he tő sé get a pót ta gok kal va ló – oly -
kor fe le lőt len – he lyet te sít ge té sek re,
elő se gí ti majd a zsi nat ha té ko nyabb
mun ká ját és meg té pá zott te kin té lyé -
nek hely re ál lí tá sát. Emel lett lét fon tos -
sá gú stra té gi ai fel adat a kü lön bö ző egy -
ház kor mány za ti szer ve ze tek – zsi nat,
or szá gos  pres bi té ri um,  püs pö ki  ta -
nács – kö zöt ti rend sze res kom mu ni -
ká ció és a köl csö nös bi zal mon ala pu -
ló együtt mű kö dés ja ví tá sa.

– El nök-püs pök ként az egyik fő fel -
ada ta az or szág más ke resz tény egy -
há za i val va ló kap cso lat tar tás. Ho -
gyan ér té ke li a min den na pi együtt -
mű kö dést más fe le ke ze tek kel?
–  A  test vé ri  kap cso la tok  iga zi

pró bá ja min dig  a  hét köz na pok ban
va ló gya kor la ti együtt mű kö dés. Kö -
zö sen  ün ne pel ni  már  szé pen  tu -
dunk. Ör ven de tes, hogy az év ti ze dek
óta jól mű kö dő ja nu á ri öku me ni kus
ima hét mel lé kezd fel nő ni a te rem -
tés  he té nek  kö zös  meg ün nep lé se
szep tem ber vé gén. A Ma gyar or szá -
gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csá -
nak er ről szó ló – im már kö zel négy -
éves – fel hí vá sát egy há zunk püs pö -
ki ta ná csa a kö zel múlt ban meg erő -
sí tet te a gyü le ke ze tek nek szó ló aján -
lá sá val. Ezt ol vas hat tuk is az Evan gé -
li kus Élet pün kös di szá má ban.
Az  ilyen  ün ne pé lye sebb  ak ci ók

mel lett  min den na pos  te rü le te  az
öku me ni kus  együtt  mun kál ko dás -
nak  az  egy há zi  ok ta tá si  in téz mé -
nyek ben fo lyó lel ki pász to ri mun ka,
misszi ói szol gá lat. A be ve ze tés alatt
ál ló köz ne ve lé si tör vény hit tan- és eti -
ka ok ta tás sal  kap cso la tos  ter vei  új
fel ada to kat, ko moly ki hí vást je len te -
nek egy há za ink szá má ra. Ezen a te -
rü le ten kü lö nö sen fon tos az egy más
sa já tos sá ga it tisz te let ben tar tó, fo lya -
ma tos egyez te tés. Szo mo rú len ne, ha

kö zös ál dás for rás he lyett a fe le ke zeti
is ko lák fe szült ség gócokká vál ná nak…

– Ha már az egy há zi is ko lák nál tar -
tunk: eb ben az év ben egy ház ke rü le te -
ink újabb ok ta tá si in téz mé nyek kel
gya rap sza nak. Töb ben in kább az ez zel
já ró fel ada to kat és anya gi ter he ket
eme lik ki.Ra dos né Len gyel An na dé li
ke rü le ti fel ügye lő az áp ri lis vé gén
Nagy szé ná son meg tar tott ke rü le ti köz -
gyű lé sen ez zel szem ben azo kat az or -
szá gos és nem zet kö zi si ke re ket so rol ta,
ame lye ket evan gé li kus kö zép is ko lá ink
di ák jai ér tek el a leg kü lön fé lébb meg -
mé ret te té se ken. Az ok ta tá sért fe le lős
püs pök ként ho gyan lát ja ezt a kér dést?
– Nagy öröm, hogy La jos ko má -

rom ban és Rá kos ke reszt úron óvo dát
ve he tünk át, il let ve az utób bi he lyen
ál ta lá nos is ko lát is – ez Pod ma nicz -
ky Já nos ne vét fog ja fel ven ni. Solt vad -
ker ten az im már két év ti ze de re me -
kül mű kö dő óvo dánk nak lesz vég re
foly ta tá sa a Kos suth La jos Ál ta lá nos
Is ko lá ban. A Dé li Egy ház ke rü let leg -
na gyobb gyü le ke ze té ben, Kis kő rösön
ta valy in dult a Ha rang vi rág-óvo da,
ősz től pe dig itt is meg lesz a foly ta tás
a Pe tő fi Sán dor Ál ta lá nos Is ko la és
Gim ná zi um ban. 
Me ző be rény ben  két  tan nyel vű,

ma gyar–né met  gim ná zi u mot  ve -
szünk át há rom száz fős kol lé gi um mal
együtt. Szar va son is ki tel je se dik az
evan gé li kus  ok ta tá si  rend szer:  két
óvo dánk és a Ben ka Gyu la ál ta lá nos
is ko la mun ká já ra épít ve át vesszük a
Vaj da Pé ter Gim ná zi u mot. 
Ezek mel lett em lí tem még, hogy

Bé kés csa bán vi szont „le fe lé épít ke -
zünk” to vább, a gim ná zi um mel lett
szep tem ber ben in dul két osz tállyal az
evan gé li kus ál ta lá nos is ko la, jö vő re
pe dig, re mény ség sze rint, az evan gé -
li kus óvo da is.
Mind ez óri á si le he tő ség és fe le lős -

ség! Dön tő fel adat, hogy el kö te le zett
evan gé li kus in téz mény ve ze tő ket, pe -
da gó gu so kat  és  is ko la lel ké sze ket
tud junk szol gá lat ba ál lí ta ni, hi szen

raj tuk ke resz tül kap hat nak va ló ban
evan gé li kus színt és tar tal mat ősszel
in du ló  új  óvo dá ink  és  is ko lá ink.
Ezen kí vül na gyon fon tos a he lyi gyü -
le ke ze tek kel és lel ké szek kel va ló szo -
ros együtt mű kö dés. Ezen a te rü le ten
ke vés  a  hét köz na pi  bé kés  egy más
mel lett élés, meg kell ta nul ni az egy -
má sért élés mű vé sze tét is.

– Két hét tel ez előtt volt a ke rü le tek
idei misszi ói nap ja. Ho gyan ér té ke li a
dé li ke rü let bony há di nap ját?
– Cso dá la tos él mény, iga zi öröm -

ün nep, ma já lis volt a dé li gyü le ke ze -
tek  nagy  csa lád já nak  ta lál ko zó ja.
Óri á si fel adat több mint ezer em ber
tes ti, lel ki, szel le mi táp lá lék kal va ló
igé nyes „el lá tá sa”. Há la Is ten nek, úgy
ér zem, hogy meg tör tént a „ke nyér -
cso da” a bony há di at lé ti kai csar nok -
ban. Min den szem pont ból jól la kot -
tan, fel töl te kez ve tér het tünk ha za. Si -
ke rült  meg ta lál ni  a  ko moly  és  a
könnye debb mű fa jok egész sé ges ará -
nyát: az evan gé li zá ci ó tól és bib li kus
elő adás tól ki in dul va a né pi tán cig és
báb je le ne tig, a klasszi kus ének kar tól,
szín ját szás tól kezd ve a réz fú vós- és
gi tár együt te sig. 
Hi szem és re mé lem, hogy az ün -

ne pi nagy kö zös asz tal és ta lál ko zás
öröm mor zsá i ból még so ká ig fo gunk
él ni a hét köz na pok ban.

g Bo da Zsu zsa
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Gyön gyö sön  fon tos,  dön tés re  vá ró
ügye ket kel lett vol na meg tár gyal nia
és el fo gad nia a tes tü let nek. Ilyen volt
egy há zunk 2011. évi gaz da sá gi be szá -
mo ló ja. A zár szám adást a szám vi teli
tör vény  elő írá sa  sze rint  má jus  31-
éig kell(ene) el fo gad ni, mert el len ke -
ző eset ben a Ma gyar or szá gi Evan gé -
li kus Egy ház tör vény sér tést kö vet el.
Rá adá sul eb ben az eset ben egy há zunk
jú ni us  1-jé től  a  leg több  pá lyá za ton
nem  in dul hat na,  mert  nem  tud ná
köz re ad ni az el fo ga dott mér leg ada -
ta it. Ez pe dig fo rint mil li ók ban mér -
he tő ká ro kat okoz na egy há zunk nak.
Saj nos ép pen er re a fon tos sza va zás -
ra nem ke rül he tett sor a sza va zat kép -
te len ség mi att má jus 12-én. 
A  ba lul  si ke rült  gyön gyö si  ülés -

szak nak – saj ná la tos mó don – más
ne ga tív ho za dé ka is lett. Bár már csak
egy  –  a  szep tem ber ben  ese dé kes
őszi – ülés szak van hát ra eb ből a cik -
lus ból,  több  zsi na ti  tag  nem  vár ta
meg az ün ne pé lyes cik lus zá ró ülést,

ha nem azon na li ha tállyal le mon dott
tag sá gá ról.  Így  a  rend kí vü li  ülés re
pót ta gok  be hí vá sá ra  volt  szük ség,
hogy a ha tá ro zat ké pes sé get biz to sí -
ta ni le hes sen.
A ta nács ko zás Ko rá nyi And rás nak,

a zsi nat lel ké szi el nö ké nek imád sá gá -
val  kez dő dött.  Mint egy  na pi rend
előt ti fel szó la lás ként Mun tag And rás
nem lel ké szi el nök szólt a gyön gyö -
si ha tá ro zat kép te len ség ről és az azt
kö ve tő  le mon dá sok ról.  El is mer te,
hogy fe le lős ség ter he li a zsi nat el nök -
sé gét, ami ért ko ráb ban nem lé pett fel
ha tá ro zot tab ban az in do ko lat la nul tá -
vol  ma ra dók kal  szem ben,  no ha  a
zsi na ti  tör vény  meg fe le lő kép pen
szank ci o nál ja az iga zo lat lan hi ány zá -
so kat. Hi báz tak ab ban is, hogy nem
ve zet tek  olyan  pon tos  nyil ván tar -
tást, amely több év táv la tá ban is ki -
mu tat ha tó vá ten né, kik és hány szor
hi á nyoz tak az ülés sza kok ról. 
Fe le lős ség ter he li az el nök sé get ab -

ban is, hogy nem fi gyelt kel lő kép pen

a ha tá ro zat kép te len ség ve szé lyé re –
hi szen több eset ben hang zott el ja -
vas lat a na pi rend meg vál toz ta tá sá ra,
vagy is  hogy  a  ha tá ro za tot  igény lő,
fon tos na pi ren di pon to kat ve gye a
zsi nat előbb re, amíg a ha tá ro zat ké -
pes ség biz to sít va van. Eze ket a ja vas -
la to kat azon ban az el nök ség nem vet -
te fi gye lem be, és nem vál toz ta tott az
elő ze te sen ki kül dött na pi ren den.
Mind azon ál tal  –  hang sú lyoz ta

Mun tag And rás – nem tud ja az el nök -
ség ma gá ra vál lal ni azok fe le lős sé gét,
akik ta nács ko zás köz ben el men tek, ve -
szé lyez tet ve ez zel a zsi nat mun ká ját. 
Ezek után ke rült sor egy há zunk elő -

ző évi zár szám adá sá nak meg tár gya -
lá sá ra. A be szá mo lót Csor ba Gá bor,
az or szá gos iro da gaz da sá gi osz tá lyá -
nak ve ze tő je ter jesz tet te a zsi nat elé,
még pe dig  hu szon egy mil li árd-négy -
száz öt ven nyolc mil lió-száz ki lenc ven -
ki lenc ezer fo rint mér leg fő összeg gel és
egy mil li árd-ki lenc ven öt mil lió-két -
száz hu szon hat ezer fo rint po zi tív ered -
ménnyel. Az elő ter jesz tés hez mind -
össze hár man  fűz tek  vé le ményt,  és
már is sza va zás ra ke rül he tett sor. 
A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -

ház 2011. évi egy sze rű sí tett éves be -
szá mo ló ját tar tóz ko dás és el len sza -
va zat nél kül fo gad ta el a gré mi um. Az
alig fél órás rend kí vü li zsi na ti ülés szak
ez után be is fe jez te mun ká ját.

g Kiss Mik lós
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Túlórázottazsinat
b Amint ar ról la punk ban már be szá mol tunk, a leg utóbb – má jus 11–12-

én – Gyön gyö sön tar tott két na pos zsi na ti ülés szak szom ba ton ha tá -
ro zat kép te len né vált, így mun ká ját nem tud ta el vé gez ni. Ezért a zsi -
nat el nök sé ge úgy dön tött, hogy má jus 25-ére, pén tek re rend kí vü li ülés -
sza kot hív össze egy há zunk Ül lői úti szék há zá ba. A na pi ren den
egyet len pont sze re pelt: egy há zunk 2011. évi gaz da sá gi be szá mo ló já -
nak el fo ga dá sa.
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Utol só, vér pezs dí tő da rab juk tak tu sait
a kö zön ség so ra i ból is te nyér csap ko -
dás, láb do bo gás kí sér te. 
A gos pelt kö ve tő en lá gyabb fel vo -

nás kö vet ke zett, egy gi tá ros kí sé re té -
vel. A Kö zös pont cí mű fü zet ből, il let -
ve ki ve tí tő ről le he tett együtt zen ge -
dez ni a Szent lel ket hí vó dal la mo kat:
„Szent lé lek, jöjj, vi ha ros szél…” 
A gyü le ke zet el hall ga tá sá val újabb

hang fog la lók  ér kez tek:  az  Aga pé
együt tes  if jú  tag jai.  A  nyolc  lel ket
szám lá ló,  dob hár tyát  nem  kí mé lő
ze ne kar „a Zúr ról” éne kelt – lát ha tó -
an nagy sze re tet tel és  igye ke zet tel. 
„Egy re ke mé nyebb a stí lus, és még

csak most jön az ige hir de tés” – je -
gyez te meg Pa ta ky Al bert pün kös di
egy ház el nök, aki Ap Csel 1,8-ra ala -
po zó ige hir de té sé ben a ta nú ság prob -
lé má já val fog lal ko zott. Pé ter áru lá sá -
tól egé szen az Irán ban már tír ha lált
halt ke resz tény csa lád pél dá já ig ju tott
el. Sze ren csé re ne künk nem kell ek -
ko ra ál do za tot vál lal nunk, a hét köz -
na pok ban, kis dol gok ban kel le ne ta -
nú sá got ten nünk (pél dá ul úgy, hogy
a ránk zú du ló hír ára da tot meg fe le lő
tá vol ság tar tás sal  ke zel jük).  Pa ta ky
Al bert az 51. zsol tár 12. ver sé vel bú -

csú zott: „Tisz ta szí vet te remts ben -
nem, oh Is ten, és az erős lel ket újítsd
meg ben nem.”
A rö vid szü net után, mely alatt ka -

csa zsí ros ke nyér mel lett le he tett meg -
vi tat ni az el hang zot ta kat, az es te fő
előadója ként a Miszt rál együt tes lé pett
a pó di um ra. Ré gi jó szo ká suk hoz hí -
ven vers meg ze né sí té sek kel ér kez tek.
A mar káns fér fi ze ne kar ér zé ke nyen
ta lál ta el a csend, a hang és a szó ará -
nya it. Já té kuk le tisz tult, még is te le van
erő vel. Ze né jük kö zép pont já ban ma -
guk a ver sek áll nak, alá zat tal nyúl nak
hoz zá juk. Ba las si val in dí tot tak, akit
az után több ször is meg idéz tek az es -
te fo lya mán. A Bo csásd meg, Úr Is ten
vagy az Óh, én édes ha zám, te jó Ma -
gyar or szág re ne szánsz szó la mai után
el söp rő  ha tá sa  volt  Ady üte me sen
üge tő lo va sá nak és Dsi da hi deg le lős
es ti hal lu ci ná ci ó i nak. Ke vés bé is mert
szer ző től, a nyu ga tos Fa lu Ta más tól
is ját szot tak egy ta va szi szél ről re gé -
lő köl te ményt.
A sok szí nű vers csok rot – ke ret be

fog lal va ez zel az elő adást – Ba las si
Adj már csen des sé get cí mű ver ses kö -
nyör gé se zár ta, amely mél tó le zá rá -
sa volt ma gá nak a vi gí li á nak is. Szó -
ból és hang ból csend lett… 

g Ki nyik Ani ta

Pünkösdihangfoglalás

Kirschner Pé ter, a Ma gyar Zsi dó Kul -
tu rá lis Egye sü let el nö ke a ko szo rú zás
előt ti  be ve ze tő jé ben  Szteh ló ról  el -
mond ta, hogy olyan kor ban mu ta tott
bá tor sá got, ami kor a leg töb ben nem
vol tak bátrak, de ki vé te les pe da gó gi -
ai ér zé ke is má ig ha tó pél da. 

Do náth Lász ló evan gé li kus lel kész
szin tén a ko szo rú zás előtt tar tott be -
szé dé ben hang sú lyoz ta, hogy Szteh lo
Gá bor ne ve sem han goz hat el Ra o ul
Wal len bergne vé nek em lí té se nél kül, és
ez for dít va is így van. A lel kész meg em -
lé ke zett ar ról a gya lá zat ról is, ame lyet
a Wal len berg-szo bor el len kö vet tek el
van dá lok a mi nap. Do náth Lász ló el -
mond ta: Szteh ló hoz ha son ló an el kell
dön te nünk, me lyik ol da lon ál lunk. A
73.  zsol tár ból  idéz ve  zár ta  sza va it:

„Hogy ha ke se reg ne szí vem, és há bo rog -
ná nak ve sé im: ak kor bal ga tag és tu dat -
lan vol nék én, ok ta lan ál lat vol nék te
irán tad. De én min den kor ve led va gyok,
te fo god az én jobb ke ze met. Ta ná csod -
dal igaz gatsz en gem, és az után di cső -
ség be fo gadsz be en gem.” (21–24. v.)

Smi dé li usz Gá bor, a Pes ti Evan gé -
li kus Egy ház De ák Té ri Egy ház köz -

ség igaz ga tó lel ké sze már a De ák té -
ri  gyü le ke zet  ta nács ter mé ben  fo -
gad ta  a  ko szo rú zást  kö ve tő  meg -
em lé ke zés re egy be gyűl te ket. A fi a tal
lel kész el mond ta, hogy ko rá ból adó -
dó an  sem  is mer het te  sze mé lye sen
Szteh lo Gá bort, még is, mi u tán hét
éven át la kott azon a pa ró ki án, ahol
a nagy előd em lé ke még ele ve nen élt
a fa lu idő se i ben, sok szá lon kö tő dött
az  egy ko ri  nagy tar csai  lel kész hez.
Szteh lo sze re te te, egyé ni sé ge ma ga
kö ré gyűj töt te az em be re ket Nagy tar -
csán épp úgy, mint a Ga u dio po lis ban
vagy ép pen Svájc ban, ahol éle té nek
utol só éve it töl töt te. 
Az al kal mon szó lás ra emel ke dett

még Feld máj er Pé ter, a Ma gyar or szá -
gi Zsi dó Hit köz sé gek Szö vet sé gé nek

el nö ke, Prőh le Ger -
gely, a Ma gyar or szá -
gi Evan gé li kus Egy -
ház or szá gos fel ügye -
lő je, a Kül ügy mi nisz -
té ri um he lyet tes ál -
lam tit ká ra, va la mint
Fü zé ki Bá lint pszi -
cho ló gus és Hor váth
Ádám ren de ző, egy -
ko ri „Szteh lo-gye re -
kek”.  Vé gül  D. dr.
Har ma ti Bé la nyu -
gal ma zott  evan gé -
li kus  püs pök  gyó -
gyí tó  em lé ke zés re
hí vott, hogy lás suk a

múl tunk ban: vol tak iga zak.
A be szé de ket Ta káts And rea szí -

nész nő fel ol va sá sa, az Új Ma gyar Ka -
ma ra ze ne kar mu zsi ká ja,  va la mint
az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye -
tem li tur gi kus ének-sze mi ná ri u má nak
elő adá sa szí ne sí tet te.

g Szö veg és fo tó: Kiss Ta más 
– Evan gé li kus.hu

Mentőésáldozat
Em lé ke zés és ko szo rú zás 
Szteh lo Gá bor szob rá nál

b Szteh lo Gá bor evan gé li kus lel kész em lé ke előtt tisz tel gett má jus 25-
én a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház és a Ma gyar Zsi dó Kul tu rá -
lis Egye sü let. A De ák té ri evan gé li kus temp lom előt ti Szteh lo-szo bor -
nál ko szo rú zást tar tot tak, majd a gyü le ke zet nagy ter mé ben em lé kez -
tek az em ber men tő lel kész re.

f Folytatás az 1. oldalról

Donáth László: „El kell döntenünk, melyik oldalon
állunk”

b Öröm ün ne pük volt pün kösd -
hét főn a rá kos pa lo tai evan gé li -
ku sok nak: a kis temp lo muk ud -
va rá ban ál ló sze re tet ott hon
név adó ün nep sé gé re gyü le kez -
tek össze. Az in téz mény mos -
tan tól egy ko ri sze re tett lel ké -
szük, Bol la Ár pád ne vét vi se li.
Az ün ne pi is ten tisz te le ten D. dr.
Har ma ti Bé la nyu gal ma zott
püs pök szol gált.

A fő vá ros XV. ke rü le té ben ta lál ha -
tó gyü le ke zet sok éves pro jekt je ért
vé get 2005 jú ni u sá ban: az egy ko ri
evan gé li kus is ko lá ért ka pott kár pót -
lás ból és ado má nyok révén fel szen -
tel het ték az ak kor hu szon hat fé rő -
he lyes,  új  sze re tet ott hont.  A  kis -
temp lom kert jé ben  ál ló,  or szá gos
egy há zi fenn tar tá sú in téz mény két
év vel ké sőbb lift tel, majd a rá kö vet -
ke ző év ben újabb öt szo bá val gya -
ra po dott.
A hí vek rég óta sze ret ték vol na az

im már har minc négy fé rő he lyes sze -
re tet ott hont egy ko ri lel ké szük ről, a
hat éve el hunyt Bol la Ár pád ról el ne -
vez ni – az idei pün kös dön tel je sed -
he tett be e kí ván ság.
A  má jus  29-ei  is ten tisz te le ten

D. dr. Har ma ti Bé la, a Dé li Egy ház -
ke rü let nyu gal ma zott püs pö ke Ef
36,26 alap ján tar tott pré di ká ci ó já -
ban sze re tet tel és nagy ra be csü lés -
sel idéz te fel Bol la Ár pád alak ját. Az
egy ház szü le té sé nek ün ne pén em -
lé kez te tett ar ra a szol ga társ ra, aki
a leg ne he zebb idők ben is a rá bí zott
kö zös sé gek lel ki épí tésén mun kál -
ko dott.

Az is ten tisz te let vé gén a gyü le ke -
zet – kö zöt tük a Bol la csa lád tag jai és
a sze re tet ott hon né hány la kó ja – az
ud var ra vo nult, ahol a püs pök meg -

ál dot ta az im már Bol la Ár pád Evan -
gé li kus Sze re tet ott hon táb lá val – és új
ke rí téssel – el lá tott in téz ményt.

g bo dazs

Szeretetotthon-névadóRákospalotán

b A név adó ün nep sé gen a né hai lel kész öz ve gye, Bol la Ár pád né is
ott volt. Meg kér tük az egy ko ri pap nét, né hány mon dat ban fog lal -
ja össze a rá kos pa lo tai gyü le ke zet hez va ló kö tő dé sü ket, il let ve a
név adás sal kap cso la tos ér zé se it.

A fér jem négy rész let ben szol gált itt – össze sen hu szon öt
évet töl töt tünk eb ben a gyü le ke zet ben. Na gyon sze ret tünk
itt len ni, na gyon sok ked ves em lék fűz ide. Igaz, ak kor ez a
pa ró kia kert más ként né zett ki: volt ve te mé nyes ker tünk is…
Na gyon jól esik, hogy a fér jem ről ne vez ték el a sze re -

tet ott hont, bár azt gon do lom, ő nem na gyon örül ne ne ki, mert nem ezért
vé gez te a szol gá la tát. Ha él ne, va ló szí nű leg az len ne a ko moly kí ván sá -
ga, hogy bé kes ség le gyen. Szol gá la ti hely től füg get le nül a mot tónk min -
dig így hang zott: légy öröm ho zó bé ke kö vet. Fon tos, hogy Is ten gyer me -
ke i ként ezt kép vi sel jük – min dig és min den hol.
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Az eu ró pai uni ós tá mo ga tás sal meg -
va ló sult, már ci us ban át adott, kor sze -
rű épü let ben – ahol öt gyó gyí tó osz tály
ka pott he lyet, és ti zen egy szak te rü let
já ró be teg-el lá tá sa tör té nik – ez út tal az
ima  je len tő sé gé re  és  a
lé lek  gyó gyí tá sá ra  irá -
nyult a fi gye lem. 
A  ben ső sé ges  han -

gu la tú,  pün kösd  előtti
ká pol na át adá si ün nep -
sé gen – ahol mu zsi ka és
vers is ran de vú zott egy -
más sal  –  dr. Kocs ev
Mik lós, a Pá pai Re for -
má tus Teo ló gi ai Aka -
dé mia  tan szék ve ze tő
ta ná ra a Ma gyar or szá -
gi Re for má tus Egy ház
két  év ti ze des kór ház -
misszi ó já ról  be szélt.
Öröm mel szólt ar ról, hogy a re for má -
tu sok  be kap cso lód hat tak  e  ne mes
szol gá lat ba, ami több nyi re pénz és
po li ti ka kér dé se is. 
Mint meg je gyez te, a kór ház misszió

szót szí ve sen le cse rél né kór há zi lel ki -
gon do zás ra, hi szen  nem meg győz ni
sze ret nék az em be re ket; az a fel ada tuk,
hogy se gít sék Is ten és em ber ta lál ko zó -
ját. A be te gek egy ré sze a ma ga nyo mo -
rú sá gá ban  és  ki szol gál ta tott sá gá ban
lel ki  ka pasz ko dók ra  vá gyik,  s  eb ben
kulcs sze re pet  kap hat  a  kór há zi  lel -
kész, aki a vi lá gi mun ka tár sak kal együtt
kö ze lebb hoz hat ja szá muk ra az Is tent. 

Az  elő adó,  aki  egy kor  So mogy -
ban volt lel ki pász tor, ar ra is utalt: a
mo dern or vos tu do mány jól meg van
a lel ké szek nél kül is, vi szont egy kór -
ház gyó gyí tó kul tú rá ját az is mi nő sí -

ti, tö rő dik-e az em be ri lé lek kel. A ka -
pos vá ri kór ház eb ben élen jár: hu szon -
há rom  ön kén tes  be teg lá to ga tó  visz
rend sze re sen vi gaszt a be teg ágyak hoz.
Miután  elhangzottak  dr. Mo izs

Ma ri ann stra té gi ai igaz ga tó ün ne pi
gon do la ta i – és az álom tól a meg va -
ló sí tá sig  ter je dő  idő szak ról  is  be -
szá molt –, át ad ta a ká pol na kul csát
Kö te les At ti la kór há zi lel kész nek.
A má so dik szin ten ki ala kí tott ká -

pol ná ban Ku rucz Mik lós fes tő mű vész
bib li ai je le ne te ket áb rá zo ló, nagy mé -
re tű ké pei fo gad ják a be té rő ket, de
meg akad a szem Be iczer Ju dit ipar -

mű vész üveg ab la kán  is,  ame lyen  a
Dá vid-csil lag, a ga lamb, a Lu ther-ró -
zsa s az élet fa is fel tű nik, de az ős rob -
ba nás ra és az ős ele mek re is utalt a
mű vész, aki ól mo zott, „ro gyasz tott”
tech ni ká val  ké szí tet te  bá mu la tos
mű vét az „élő glas si ku sok Mek ká ja -
ként”  em le ge tett Bárd ud var no kon.
El ső ként Ba lás Bé la ka pos vá ri me -

gyés püs pök ál dot ta meg és szen tel -
te fel az ima he lyet, majd Sze me rei Já -
nos evan gé li kus püs pök kér te Is ten ál -
dá sát a ká pol ná ra: „Le gyen a bé kes ség
he lye ez a ká pol na, ahol meg pi hen het
a  fá radt  lé lek,  le gyen  erő for rás sá,

ahol  fel töl te kez het az
em ber, s le gyen gyó gyí -
tó  hely,  ahol  együtt
gyó gyul hat test és lé -
lek!  Le gyen  Úr nak
szen telt hely, tá bo roz -
zon e szent he lyen Is -
ten di cső sé ge.”

Schön ber ger And rás
pé csi  fő rab bi és Nagy
Csa ba re for má tus es -
pe res  is  Is ten  ál dá sát
kér te a ká pol ná ra, ahol
az ima je lenti a kö zös
nyel vet  és  a  gyó gyu -
lás ba ve tett hi tet. 

Kö te les At ti la re for má tus kór há -
zi lel kész, ke zé ben a ká pol na kul csát
tart va, zár sza vá ban kö szö ne tet mon -
dott az eu ró pai szín vo na lú kór há zi
ká pol ná ért,  amely  a  Min den ha tó
lak he lye. Ar ra biz ta tott: hasz nál juk,
kop tas suk,  ta lál juk meg ben ne  lel -
künk  gyó gyu lást  ho zó  bé ké jét,  s
mint meg je gyez te, ugyan meg kap ta
a ká pol na kul csát, ám az ajtaja so ha
nem lesz be zár va. 
Az ava tó ün nep ség részt ve vői vé -

ge ze tül kö zö sen el imád koz ták a Mi -
atyán kot.

g Lő rincz Sán dor

Ökumenikuskórházkápolna
b „Jöj je tek én hoz zám mind nyá jan!” – idéz te Jé zus sza va it Sze me rei Já nos,

a Nyu ga ti (Du nán tú li) Evan gé li kus Egy ház ke rü let püs pö ke (ké pün kön)
a ka pos vá ri Ka po si Mór Ok ta tó kór ház új öku me ni kus ká pol ná já nak ava -
tó ün nep sé gén. A püs pök, aki hosszú éve ken át szol gált lel kész ként, majd
es pe res ként a so mo gyi me gye szék he lyen, ar ra kér te a részt ve vő ket: imád -
koz za nak azért, hogy e ká pol na le gyen ta lál ko zó hely az élő és örök ké -
va ló Is ten nel s Jé zus sal, aki le győz te a bűn és a ha lál ha tal mát. 
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A nyír egy há zi Ol ta lom Sze re tet szol -
gá lat ta valy de cem ber ben in dí tot ta el
Ba tyu elnevezésű pro jekt jét, amellyel
a Csil lag ut cai anya óvó ban – csa lá -
dok át me ne ti ott ho ná ban – el he lye -
zett, gyak ran épp a bán tal ma zás elől
me ne kült gyer me kek és édes anyák si -
ke res  tár sa dal mi be il lesz ke dé sé hez
kí ván nak út ra va lót ad ni. A komp lex
szo ci a li zá ci ós prog ram min tá kat, ér -
té ke ket köz ve tít. 
A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -

ház  Ol ta lom  Sze re tet szol gá la tá nak
anya óvó  in téz mé nye  Nyír egy há zán
egye dü li ként nyer te el az Eu ró pai Unió
és  az  Eu ró pai  Szo ci á lis  Alap  kö zel
har minc mil lió fo rin tos tá mo -
ga tá sát  eh hez  a  pro jekt hez,
így az után még in kább fel ér té -
ke lő dik együtt mű kö dé se azok -
kal  a  nyír egy há zi  in téz mé -
nyek kel  és  szer ve ze tek kel,
ame lyek  ugyan csak  a  gyer -
mek vé de lem ben  dol goz nak:
ha son ló  mun kát  vé gez nek,
ugyan an nak a cél cso port nak a
tá mo ga tá sá ért dol goz nak. 
A  nyer tes  pro jekt ben  te -

hát part ner a Te rü leti Gyer -
mek vé del mi Köz pont, a Gyer -
mek jó lé ti Köz pont Csa lá dok Át me ne ti
Ott ho na  és  a Ma gyar  Vö rös ke reszt
Sza bolcs-Szat már-Be reg me gyei szer -
ve ze té nek Anya-gyer mek Se gí tő ott ho -
na. A kli en sek kö ré ben vég zett, sok ele -
met ma gá ban fog la ló, két éven át tar -
tó mun kát  így ki egé szíti a vá ros ban
dol go zó gyer mek vé del mi szak em be -
rek nek szánt to vább kép zés, amely ab -
ból  a  nyil ván va ló  tény ből  in dul  ki,
hogy  a  gyer me ki  ag resszió  prob lé -
má i val mind annyi an küz de nek. 
– Má jus ban már a má so dik kur zust

tart juk a Deb re ce ni Egye tem Egész ség -
ügyi  Ka rá nak  elő adó i val  –  mond ja
Dask óné Sós Ani ta, a csa lá dok át me -
ne ti  ott ho ná nak  rész leg ve ze tő je,  a
pro jekt szak mai ve ze tő je. – Az a cé -
lunk, hogy a kép zés so rán a gyer me -
ki ag resszió ke ze lé sé re és meg elő zé sé -
re olyan új esz kö zö ket és mód sze re ket
sa já tít sunk el, me lyek kel min den na pi

mun kánk ha té kony sá gát se gít het jük
elő,  erő sít ve  a  szak em be rek  közti
együtt mű kö dést is, köz vet ve ugyanis
ez is hoz zá já rul a leg főbb cél el éré sé -
hez: a gyer me kek és a szü lők si ke res
tár sa dal mi in teg rá ci ó já hoz.
A to vább kép zé sen te hát kü lön bö -

ző szer ve ze tek szo ci á lis szak em be rei
ül nek együtt a hall ga tó ság so ra i ban.
Az  erő szak  bib li ai  vo nat ko zá sa i ról
elő adó  Dar vas Ani kó ér zé kel te  is
né me lyek  két sé ge it,  el zár kó zá sát,
mi kor mon dan dó já ba kez dett. 
– De ér zé kel tem a nyi tott sá got is

–  fű zi  hoz zá  a  Nyír egy há zán  ha -
tod-, azaz gya kor la ti évét töl tő teo -

ló gus. – Elő ször is azt kell tud nunk,
hogy  a  Bib lia  ren ge teg  erő sza kos
tör té ne tet ír le. Szó van ben ne gyil -
kos ság ról, nép ir tás ról, nők meg erő -
sza ko lá sá ról, csak ezek ről ke ve seb bet
be szé lünk, kü lö nö sen a hit ok ta tás ke -
re tei kö zött, és ez, lás suk be – a gye -
re kek, fi a ta lok élet ko ri sa já tos sá gait
szem előtt tart va –, így is van jól. A
lé nyeg  azon ban  az,  hogy  az  erő -
szak ra va ló haj lam ben nünk van, és
nem igaz, hogy nem ha rag szunk né -
ha a má sik ra, nem igaz, hogy nem
szü let nek  ben nünk  in du la tok.  A
mun ká val  töl tött  so ka dik  órá ban
jog gal érez heti úgy va la ki az is ko lá -
ban, hogy most de szí ve sen ké pen tö -
röl né azt a ren det len gye re ket! Más
do log  azon ban  így  érez ni,  és  más
meg cse le ked ni. 
A lé nyeg épp ab ban van, aho gyan

eze ket az ag resszív ér zé se ket le ve zet -

jük.  Zsol tá ro kat  ol vas ha tunk  tel ve
gyil kos  in du la tok kal!  Csak hogy  aki
Is ten előtt ki tud ja mon da ni, hogy így
érez, az ezt a ba ját jó hely re tet te le,
mert utá na már nem fog erő sza ko san
cse le ked ni. A má sik as pek tus pe dig,
ami re a Bib lia ta nít, az erő szak men tes
el len ál lás. Hogy  az  ag resszi ó ra nem
sza bad ag resszi ó val vá la szol ni, mert ak -
kor so sincs vé ge: vagyis tartsd oda a
má sik ar co dat is…
– Az ag resszi vi tás őr láng ja mind -

annyi unk ban pis lá kol – erő sí ti meg La -
borczi Gé za, az Ol ta lom Sze re tet szol -
gá lat igaz ga tó lel késze is –, és be lob ban -
hat.  Er ről  be szél get ni  kell  eb ben  a
kör ben, és ar ról is, hogy ho gyan le het
ezt el ke rül ni, a fe szült sé ge ket más képp
le ve zet ni. De van er re egy jé zu si for ga -
tó könyv is, és sok-sok csa lád és kö zös -
ség éle te ta nú sít ja, hogy mű kö dik. Ezt
a min tát kell fel mu tat nunk, de meg kell
ér te nünk az ag resszió ter mé sze tét is.
Mi ért ne le het ne a sze re tet is fer tő ző? 
Az ag resszió ag resszi ót szül – erő -

sí tet te meg a té telt Hor váth Lász ló, az
akk re di tált kép zést le bo nyo -
lí tó nyír egy há zi egész ség ügyi
kar dé kán he lyet te se, rá mu tat -
va, hogy oly kor ma guk a szo -
ci á lis szak em be rek is le het nek
a ba jok elő idé zői hoz zá nem
ér tés ből, vagy mert már a ki -
égés  tü ne te i vel  küz de nek,
anél kül  hogy  ész re ven nék.
Min den eset re  a  gya kor la ti,
mód szer ta ni is me re tek mel -
lett biz tos er köl csi és szak mai
alap ra van szük sé gük ah hoz,
hogy min den na pi mun ká juk

so rán fel tár has sák a prob lé mák oka -
it, s kö ze lebb jus sa nak ah hoz a meg -
ol dás hoz, me lyet a kö zös sé gi szo ci á -
lis mun ka hor doz ma gá ban.
Az anya óvó ban élő cson ka csa lá -

dok je len tős ré sze bán tal ma zás elől
me ne kült. Ab ban a kö zeg ben, ahol
ők szo ci a li zá lód tak, a konf lik tu sok
ren de zé sé nek  leg ké zen fek vőbb
mód ja az erő szak. Sok szor nem is is -
mer nek más esz közt és más ren de -
ző el vet, mint hogy az erős aka ra ta
ér vé nye sül a gyen géé fö lött. Ez még
ír ha tó  a  kul tu rá lis  kü lönb sé gek
szám lá já ra. De ott a má sik, kul tú rák -
tól füg get len tör vény sze rű ség, mi -
sze rint a bán tal ma zot tak ból lesz nek
ké sőbb a bán tal ma zók. És nem árt
az zal  is  tisz tá ban  len ni,  hogy  ag -
resszi ót nem csu pán tett le ges ség gel
kö vet he tünk el.

g Veszp ré mi Er zsé bet

jéZ uSI SZ elle mben IG yek eZ nek me GTölTenI a BATYUT

…tartsdodaamásikarcodatis…
b Egy pil la nat mű ve csu pán, hogy csat tan a po fon, hogy csusszan a gyil kos

pen ge, s van nak, akik sze rint a pil la nat min dig meg döb ben tő en vá rat -
lan. Pe dig de hogy. Az ag resszió fo lya mat. Ha a ma ga tör vény sze rű sé gei
sze rint, za var ta la nul ha lad elő re, há bo rí tat la nul gyű lik, go mo lyog va
ter pesz ke dik szét az in du lat, meg jó sol ha tó an jön len dü let be az a kéz,
amely ből ki sza lad az ár tó moz du lat. De a fo lya mat meg sza kít ha tó, el te -
rel he tő, ha van ava tott szak em ber, aki ké pes és haj lan dó be avat koz ni…

g Orosz Gá bor Vik tor

Az el múlt hé ten az evan gé li kus püs -
pö ki kar nyi lat ko za tot tett köz zé az
úgy ne ve zett  abor tusz tab let ta  ma -
gyar or szá gi be ve ze té sé vel kap cso lat -
ban. Nem csu pán a nyi lat ko zat ban, de
a mé di á ban  is szá mos olyan pró és
kont ra érv je lent meg, amely nek ér -
tel me zé se ép pen a gyak ran egy más -
nak el lent mon dó ér ve lé sek mi att üt -
kö zik ne héz sé gek be. Az ér tel me zést
ne he zí ti, hogy az abor tusz kér dés kö -
re, mi köz ben or vo si, jo gi és er köl csi
vo nat ko zá sú, mind eze ket meg elő ző
vi lág né ze ti meg győ ző dé se ket is érint.
Ezek  kö zül  az  egyik  leg fon to sabb,
hogy mi ként vé le ke dünk az em ber ről. 

Im ma nu el Kant meg fo gal ma zá -
sá ban az em ber ön ma gá ban vett cél,
az az so ha sem le het esz köz ként ke zel -
ni egy má sik cél el éré se ér de ké ben. A
teo ló gi á ban az is ten ké pű ség fo gal mán
ke resz tül fe je ző dik ki az em be ri élet
mél tó sá ga, amely pro tes táns vé le ke -
dés sze rint az em ber sza bad sá gá ban
és  Is ten hez  fű ző dő  kap cso la tá ban
ra gad ha tó  meg,  vagy is  az  em be ri
élet érint he tet len sé gét te remt mény
vol tunk ad ja,  és  en nek  tisz te let ben
tar tá sa sza bá lyoz za. Hi szen a má sik
te remt mény mél tó sá gát a ve le kap -
cso lat ba ke rült em ber tár sa tart hat ja
egye dül tisz te let ben, amennyi ben el -
is me ri ve le egyen lő sza bad sá gát. 
Ugyan ak kor az élet kez de tét érin -

tő er köl csi meg fon to lá sok so rán gyak -
ran ve tő dik fel a kér dés, hogy egy ál -
ta lán mi kor kez dő dik egy em ber éle -
te, mi kor tól be szél he tünk sze mély ről.
Er re több fé le vá lasz fo gal ma zó dott

meg a teo ló gi án be lül is, de a leg in kább
el fo ga dott és iga zol ha tó ál lás pont az
anyai és apai kro mo szó mák egye sü -
lé sét  kö ve tő  be ágya zó dást  te kinti
kez det nek. Ek kor tól be szél he tünk in -
di vi du um ról – még ha az ik re se dés le -
he tő sé ge fenn is áll –, és ek kor tól biz -
to sí tot tak az emb rió fej lő dé sé hez szük -
sé ges  fel té te lek,  az  anya méh  él te tő
vé dett sé ge. Eb ből kö vet ke zik, hogy mi -
köz ben az emb rió édes any ja mé hé ben
fej lő dik, az anyá nak nem a tu laj do na,
ha nem a gyer me ke, aki nek élet hez va -
ló jo gát és az er re va ló sza bad sá gát nem
kor lá toz hat ja, csak tá mo gat hat ja. Er -
re utal az evan gé li kus ál lás fog la lás is,
ami kor el len zi az abor tuszt. 
A meg fo gant  em be ri  éle tért nem

csu pán a szü lők tar toz nak fe le lős ség -
gel, ha nem mind azok, akik va la mi lyen
kap cso lat ba ke rül nek ve le, tu laj don -
kép pen az egész  tár sa da lom. Ép pen
ezért a tár sa dal mat mi nő síti a szü le tés -
sza bá lyo zás kér dé se i re adott vá la sza. 
A fe le lős ség vo nat ko zik a vá ran dós

nő re is, aki nek egész sé ge ép pen úgy
vé den dő, mint a szí ve alatt hor do zott
gyer me kéé. Azon ban – rit kán, de –
adód hat  olyan  hely zet,  ami kor  az
anya éle tét ter hes sé ge ve szé lyez te ti.
A nyi lat ko zat ban ez a szem pont je -
le nik meg, ami kor or vo si in dok kal az
abor tuszt meg en ged he tő nek tart ja,
ha csak ezen az áron ment he tő meg
a vá ran dós nő éle te. 
A ma gyar jog, ha son ló an más or -

szá go ké hoz, ak kor sem bün te ti a ter -
hes ség meg sza kí tást, ha a  ter hes ség
bűn eset  kö vet kez mé nye,  vagy  sú -
lyos vál ság hely zet re hi vat koz va ké ri
az édes anya, és kór ház ban tör té nik.
Ezek ben az ese tek ben csak a 12. hé -
tig va ló sít ha tó meg (eset leg a 18. hé -
tig). A ha tá lyos jog sze rint nem bün -
te ten dő abor tusz le he tő sé gét a teo ló -
gi ai és er köl csi vé le ke dés – mint lát -

tuk – a leg több eset ben nem iga zol -
ja, de et től még na pi gya kor lat, amely
éven te ha zánk ban több ezer em be ri
élet ki ol tá sát je len ti se bé sze ti úton. 
Az evan gé li kus do ku men tum he -

lye sen mu tat rá ar ra, hogy az „abor -
tusz tab let ta  al kal ma zá sa  a  mű vi
abor tusz  se bé sze ti  meg va ló sí tá sá -
nak ké mi ai al ter na tí vá ja”, és a „ké mi -
ai be avat ko zás le he tő sé ge nem vál -
toz tat az abor tusz jo gi sza bá lyo zá sán,
sem teo ló gi ai meg íté lé sén”. Ha azon -
ban tör vé nye ink le he tő sé get ad nak
a  ter hes ség meg sza kí tá sá ra,  ak kor
eb ből er köl csi leg kö vet ke zik, hogy az
abor tusz  „le he tő  leg kí mé le te sebb”
mód ját kell al kal maz ni.
Töb bek kö zött ez utób bi érv alap -

ján ve zet ték már be több nyu gat-eu -
ró pai or szág ban az abor tusz tab let -
tát,  és  1999-ben  pél dául  Mar got
Käss mann – ak ko ri han no ve ri evan -
gé li kus re gi o ná lis püs pök – is en nek
alap ján  tá mo gat ta be ve ze té sét. Az
ak ko ri  né met or szá gi  vi tát  egyéb -
ként az ál lás pon tok fe le ke ze ti meg -
osz tott sá ga jel le mez te. Mi köz ben a
ró mai ka to li kus egy ház és a sza bad -
egy há zak til ta koz tak el le ne, ad dig a
Né metor szá gi  Pro tes táns  Egy ház
be le egye zett  a  tab let ta  or vo si  fel -
ügye let  mel let ti  hasz ná la tá ba,  de
dön té sét nem in do kol ta. 
Ta nul sá gos a Né met or szá gi Pro tes -

táns Dia kó ni ai Szol gá lat saj tó köz le -
mé nye is. Eb ben az áll, hogy a ter hes -
ség meg sza kí tá sok té nyét nem eny híti
a mód szer más sá ga, de a köz le mény
hang sú lyoz za az egész ség ügyi koc ká -
zat csök ken té sé hez va ló jo got. En nek
alap ján nem tar tot ta el ve ten dő nek a
se bé sze ti be avat ko zás far ma ko ló gi ai
al ter na tí vá ját, ha az ki sebb koc ká zat -
tal és ke ve sebb fáj da lom mal jár. 
Ugyan ak kor, ha son ló an a ma gyar -

or szá gi nyi lat ko zat hoz, több ve szély -
re is fel hív ta a fi gyel met. Ezek kö zül a
leg fon to sab bak: szem ben a se bé szeti
be avat ko zás sal a mag zat ké mi ai el haj -
tá sa több na pig is el tart hat, ami a nőt
lel ki leg job ban meg ter hel he ti. A tab -
let ta be vé te le a ter hes nő sa ját tet té nek
mi nő sül, szem ben a vá ku u mos el já rás -
sal vagy a méh fal esz kö zös ka pa rá sá -
nak mód sze ré vel. Ez a tény még in kább
meg ne he zít he ti a ter hes ség meg sza kí -
tás ké sőb bi fel dol go zá sát, jól le het az
or vos szá má ra ép pen a for dí tott ja le -
het igaz. Hi szen eb ben az eset ben az
or vos „csak” se gít sé get nyújt a mag zat
el haj tá sá hoz, de nem ő vi szi vég hez. 
Több  nyu gat-eu ró pai  pro tes táns

egy ház te hát nem azért fo gad ta el az
abor tusz tab let ta  be ve ze té sét,  mert
egyet ér te ne az abor tusz nem or vo si ja -
val lat ra tör té nő gya kor la tá val, ha nem
azért, mert bi zo nyos ese tek ben ez a
mód szer ki sebb meg ter he lést je lent az
abor tusz ra kény sze rü lő nő nek. Emel -
lett a ko ráb ban em lí tett vál ság hely zet -
ről  és  kény szer ről  nem  csu pán  az
anya te het, ha nem az a tár sa da lom,
amely nem ké pes olyan ha té kony lel -
ki és anya gi tá maszt nyúj ta ni, hogy a
vá ran dós nő meg tart has sa mag za tát. 
Ép pen ezért ör ven de tes az ál lás fog -

la lás utol só mon da tá ban meg fo gal ma -
zott szán dék, amely nek meg va ló sí tá -
sa  kö zös  fel ada tunk:  „Egy há zunk
ugyan ak kor a vál ság hely zet be ke rült
nők irán ti fe le lős sé gét is ko mo lyan ve -
szi, ezért lel ki pász to ri oda fi gye lés sel
min den kor kész mel let tük áll ni.”

A szerző az Evangélikus Hittudo má -
nyi Egye tem Rend sze res Teo ló giai
Tan szé ké nek ad junktusa

A  tab let tás abor tusz ról

Új se bé sze ti tömb bel bő vült
az Or szá gos On ko ló gi ai In -
té zet.  A má jus  24-i  ava tá si
ün nep sé gen Kásler Mik lós,
az in té zet fő igaz ga tója, Ma -
tolcsy Györgynem zet gaz da -
sá gi  mi nisz ter  és  Szócs ka
Mik lós egész ség ügyi ál lam tit -
kár mel lett az egy há zi ve ze -
tők is szót kap tak. Az ál dá sok
a fő be já rat nál fel ál lí tott szo -
bor le lep le zé se után hang zot -
tak el. Egy há zunk kép vi se le -
té ben dr. Fa bi ny Ta máspüs -
pök  volt  je len,  aki  Ko vács
Im re lel kész nek a be teg sé ge
alatt  írt  gon do la ta it  idéz te.
Ko vács  Im re  ma ga  is  sok
ke ze lést ka pott az on ko ló gi -
ai in té zet ben 2010 jú li u sá ban
be kö vet ke zett ha lá lá ig. A fel -
szó la lá sok so rán több ször is
hang súlyt ka pott az egy há -
zak, a hit és a lel ki gon do zás
fon tos sá ga  a  gyó gyí tás ban:
„A be teg az or vos ban, az or -
vos pe dig Is ten ben hisz.”
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A kon fe ren ci át fes tői kör nye zet ben, egy
gyógy vi zé ről hí res szál lo dá ban ren dez -
ték, mely nek ud va rán  tör  fel a hí res
Her li ans ky-gej zír! Bár ezt a Kö zép-Eu -
ró pá ban  egye dülálló  lát vá nyos sá got
nem si ke rült mű kö dés köz ben meg -
szem lél ni,  azok  az  él mé nyek  azon -
ban, ame lye ket a ta nács ko zá son át él -
het tünk, bőven kár pó tol tak ben nün ket. 
A  ren dez vény  ap ro pó ját  az  ad ta,

illetve hely szí nét az indokolta, hogy a
kö ze li Čer ve ni cá ban az evan gé li kus

egy ház át vett egy si ket va ko kat gon do -
zó ott hont, és sze ret né a le he tő leg job -
ban mű köd tet ni.
A kon fe ren ci á ra szlo vák, cseh és

ma gyar szak em be re ket hív tak meg.
Az elő adók kö zött vol tak or vo sok, te -
ra peu ták, pe da gó gu sok és lel ké szek.
Meg in dí tó  volt,  ahogy  el tűn tek  a
nyel vek és a szak te rü le tek kö zötti ha -
tá rok.  Jól  ér tet ték  egy mást,  mert
akar ták egy mást ér te ni. Együtt ke res -
ték az utat azok hoz az em ber tár sa -
ink hoz,  akik nek  kom mu ni ká ci ó ját
a leg na gyobb kor lá tok – a lá tás és a
hal lás hi á nya – aka dá lyoz zák. Egy -

más hi té ből, szak mai is me re te i ből és
ta pasz ta la tá ból me rít het tünk.
Az or vo si elő adá sok a be teg sé gek

oka i nak, le fo lyá sá nak is mer te té sé től a
le het sé ges gyógy mó dok be mu ta tá sá -
ig ter jed tek, be le ért ve az ős sejt ku ta tá -
sok leg újabb, ígé re tes ered mé nye it. A
te rá pi á val  fog lal ko zó  szak em be rek
olyan  min den na pi  ta pasz ta la to kat
osz tot tak  meg  az  egy be gyűl tek kel,
ame lyek kel más in téz mé nyek mun ká -
ját könnyít he tik. 

Át men tünk Čer ve ni cá ba is,
ahol az ott hon ve ze tő je, Mi loš
Kol lármu tat ta be az épü le tet,
a gon do zot ta kat és az ott fo lyó
mun kát.
Saj nos  a  kon fe ren cia  lel ki -

gon do zás sal fog lal ko zó ré szén
már nem tud tunk ma rad ni, de
bi zo nyos va gyok ab ban, hogy
lesz még al ka lom, ami kor ezek -
ről a ta pasz ta la tok ról is be szél -
get he tünk egy más sal.
Nagy öröm volt szá mom ra,

hogy a meg hí vó Mi loš Klá tik egye te -
mes püs pök mel lett ta lál koz hat tam az
ot ta ni ke leti egy ház ke rü let püs pö ké -
vel, Sla vom ír Sa bol lal is. Kö zö sen el -
fo gyasz tott ebéd köz ben cse rél het tük
ki ta pasz ta la ta in kat egy ház ke rü le te ink
min den na pos örö me i ről és gond ja i ról.
A kon fe ren ci án egy há zunk kép vi se -

le té ben részt vett fe le sé gem, Sze me re -
i né Szi ge thy Eni kő és lá tás sé rült mun -
ka tár sa, Hosszú Já nos is. A tol má cso -
lás ban  Sel me czi né Fü ze ko va Di á na
szil sár ká nyi lel kész nő és Nagy Oli vér
al só sze li lel kész volt se gít sé günk re. 

g Sze me rei Já nos püs pök

Akar ni kellérteniegymást
b A Szlo vá ki ai Evan gé li kus Egy ház szer ve zé sé ben tar tot tak nem zet kö zi kon -

fe ren ci át – kö lön bö ző szak te rü le tek szak em be re i nek rész vé te lé vel – má -
jus 18–19-én a Kas sa mel let ti Herľany ban. A si ket va kok gon do zá sá nak
kér dé se it kö zép pont ba ál lí tó ta nács ko zás ra kö zel egy esz ten de je, múlt
év jú ni u sá ban – a hi va tal ba lé pé sem utá ni el ső mun ka na pon – kap tam
a meg hí vást Mi loš Klá tik szlo vák egye te mes püs pök től. Ami kor sze mé -
lyes lá to ga tá sát vi szo noz tam Po zsony ban, a meg hí vást nem csak meg is -
mé tel te, de fe le sé ge met – aki vak sza kos ta nár – elő adás ra is fel kér te. 

A más fél hét alatt szám ta lan as pek tus -
ból is mer het tük meg a kü lön bö ző fe -
le ke ze tek  és  nem ze tek  imád ko zá si
szo ká sa it.  Te ma ti kus  na po kon  ke -
rül het tünk kö ze lebb az evan gé li kus,
a re for má tus, a ró mai ka to li kus és az
or to dox tra dí ci ók hoz. 
És nem csak az imák hoz. Éne kel tük

a fan tasz ti kus ko rá lok ba fo gal ma zott
evan gé li kus imád sá go kat, áhí ta to kon
is mer ked tünk a re for má tus ige-imád -
ság-ének lés hár mas egy sé gé vel, ben cés
szer ze te sek kel éne kel tük vé gig a ve spe -
rást. Pén te ken or to dox böjt tel ün ne pel -
tük  Krisz tus  nagy pén te ki  ál do za tát,
hall ga tás sal és csend del a szom ba tot. 
Nagy sze rű és iga zi lel ki fel üdü lés

volt ez mind a negy ven részt ve vő nek,
akik Eu ró pa ti zen nyolc or szá gá ból ér -
kez tek ugyan, de mind egy egy ház ból:
az egye te mes ke resz tény egy ház ból. 
Kü lö nö sen ér de kes volt az egy azon

fe le ke zet hez  tar to zó,  de  más-más
nem zet ből ér ke zett részt ve vők imád -
sá gos ha gyo má nya i val va ló is mer ke dés.
Hogy mi ként hat ja át len gyel evan gé -
li kus test vé re ink éle tét a ki sebb sé gi lét
ér zé se, mi köz ben 38 mil lió hon fi tár suk -
kal együtt ők is nem ze tük ke resz tény
több sé gé hez  tar toz nak.  Mi ként  éli
meg min den nap ja it a misszi ós hely zet -
ben lé vő ang li kán lel kész egy dél-ang -
li ai kis vá ros ban, ho gyan él egy val dens
lel kész  az  olasz  ka to li kus  ten ger ben
vagy  az  a  fi a tal  észt  pásztor,  aki nek
temp lo mát ko ráb ban év ti ze de kig tor -
na te rem ként hasz nál ták. 
Ren ge teg fel fe de zés, ren ge teg új in -

for má ció, sok be nyo más – és mind -
ez nem köny vek ből, in ter ne tes cik -
kek ből, ha nem el ső kéz ből, ked ves,

sze re tet re mél tó és köz vet len test vé -
rek től. Ez az, amit át él tem a né met -
or szá gi  kon fe ren ci án:  meg ta pasz -
tal ni a krisz tu si test vé ri ség össze tar -
tó, in teg rá ló, bé kí tő ere jét.
Ta lán az egyik leg iz gal ma sabb fel fe -

de zés ben már az uta zás előtt ré szem
volt. Ami kor a meg hí vót át néz tem, ész -
re vet tem, hogy bár Ma gyar or szág ról
csu pán két részt ve vőt vár nak (a re for -
má tus, il let ve az evan gé li kus
egy ház ból),  a  kur zu son
még is öten le szünk ma gya -
rok, il let ve még ket ten le het -
nek – ne vük alap ján – ma -
gyar  szár ma zá sú ak.  Nagy
le he tő ség volt ve lük kö zö sen
tar ta ni áhí ta tot és imád koz -
ni azért, hogy a so kat szen -
ve dett Kár pát-me den cé ben
min den ki úgy él hes se meg
nem ze ti és val lá si iden ti tá -
sát, hogy ezért sen ki se bánt -
sa, és ő se bánt son má so kat. 
Kü lö nö sen so kat je len tett meg is -

mer ked ni a Ro má ni á ban, Szlo vá ki á -
ban élő ma gya rok kal – köz tük Szé -
kely Le ven te tat ran gi  evan gé li kus
lel késszel –, akik szin tén nem akar -
nak mást, mint meg él ni a fent em lí -
tett test vé ri sé get. Meg ha tó volt lát -
ni és hal la ni, ami kor es tén ként ro má -
nok, szlo vá kok, ma gya rok, szer bek,
uk rá nok  az  egy  Jé zus  Krisz tus ról
be szél get nek egy más sal, majd a be -
szél ge tés  után  min den ki  a  má sik
anya nyel vén kí ván jó éj sza kát.
Hét száz öt ven ki lo mé ter. Bá tyám -

nak,  aki  ren dez vé nyek,  ki ál lí tá sok
szer ve zé sé vel fog lal ko zik, és ha von ta
két szer uta zik mun ká ja mi att Eu ró pa

nagy vá ro sa i ba,  nem  nagy  tá vol ság.
Szá mom ra az örök ké va ló sá gig tar tó…
Mind vo nat tal, mind szel le mi ek ben. 

* * *

Ha za tér ve a Nyi rő Jó zsef szé kely ud var -
he lyi új ra te me té se kö rü li hí rek fo gad -
nak. En nek kap csán az Or szág gyű lés
el nö ke, Kö vér Lász ló – egye bek mel -
lett – így fo gal maz: „Győ ze lem re ren -
delt  az  a  nép,  amely nek  olyan  fia
van, aki nek a ham va i tól is fél nek.” Ne -
kem két ige jut eszem be: „A sze re tet -
ben nincs fé le lem, sőt a tel jes sze re tet
ki űzi a fé lel met.” (1Jn 4,18) „Mert nem
a fé le lem nek lel két ad ta ne künk az Is -
ten, ha nem az erő, a sze re tet és a jó -
zan ság lel két.” (2Tim 1,7) 
E két ige alap ján annyit biz to san

tu dok, hogy a test vé ri sze re tet és a fé -

le lem kel tés nem csak hogy egé szen
tá vol es nek egy más tól, ha nem egy -
mást ki zá ró dol gok. 
Há lát adok Is ten nek, hogy Né met -

or szág ban meg él het tem, hogy az egyet -
len út – nem csak az egy ház ban, ha nem
az egész Kár pát-me den cé ben – a test -
vé ri sze re tet út ja. Ha ma ro san itt van jú -
ni us ne gye di ke. So kan ké szül nek már
rá (az is ko lák ban is) fe ke te bro ká tok -
kal, gyász in du lók kal. Sok he lyen az or -
szág ban – bo rí té ko lom – uszí tás sal.
Nem  lenne  jobb  gyász nap  he lyett
tény leg az össze tar to zást és vég re a bé -
kés együtt élés le he tő sé gét ünnepelni?

g Si mon At ti la
aszódi iskolalelkész

Atestvériszeretetútja

A ta lál ko zó mo de rá to ra Ke res ké nyi -
né Ne mes Lí via re for má tus lel kész és
dr. Kiss Im re, a sze ged–csa ná di ró mai
ka to li kus püs pök ál ta lá nos hely nö ke,
plé bá nos volt, aki egyéb ként a ren -
dez vény elő ké szí té sét és le bo nyo lí tá -
sát is kéz ben tar tot ta. 
A  há zi gaz da  Ba logh Bar na bás

bap tis ta lel ki pász tor kö szön tő jé vel és
imád sá gá val kez dő dött a prog ram. 

Gyu lay End re nyu gal ma zott ka to -
li kus püs pök a 133. zsol tár sza va i val
ve zet te  fel  meg nyi tó be szé dét:  „Ó,
mily szép és gyö nyö rű sé ges, ha a test -
vé rek egyet ér tés ben él nek.” Utalt  a
kez de ti be zár kó zás idő sza ká ra, ami -
kor az egy há zak prog ram sze rű en tá -
vol  tar tot ták  ma gu kat  és  hí ve i ket
egy más tól. Hang sú lyoz ta a mos ta ni,
test vé ri kap cso la tok gaz da gí tó le he -
tő sé gét, fel hív va a fi gyel met a szol gá -
lat fe le lős sé gé nek tu da to sí tá sá ra.

A püs pö ki be ve ze tő után dr. Ke res -
ké nyi Sán dor re for má tus lel ki pász tor
tar tott elő adást. „Egyet len ke resz tyén
kö zös ség sem mond hat ja el ma gá ról,
hogy  az  ő  fe le ke ze té nek  ta ní tá sát
kö ve tő, temp lo ma i ban össze gyü le ke -
ző hí ve i re gon dolt Jé zus, ami kor azt
mond ta:  »Ti vagy tok a föld só ja.«
Nem. A föld só ja az a ta nít vá nyi kö -
zös ség, amely… az Úr ra fi gyelt. Nem
egy más ra, ha nem együtt – az Úr ra.
Az egyes kis só szem csék ön ma guk -
ban sem mit nem ér nek. Ne künk, kis
lel kész  só szem csék nek  össze  kell
áll nunk egy só da rab bá!” – hív ta fel
a fi gyel met. 

Tóth Pál ró mai ka to li kus ta nár, az
Új Vá ros cí mű fo lyó irat szer kesz tő -
je a köl csö nös ség kul tú rá já ról be szélt,
azt ke res ve, ho gyan já rul ha tunk hoz -
zá a köz jó hoz, ho gyan le het az egy -
ház ha té ko nyabb mó don je len a tár -

sa da lom ban. Ki fej tet te: a ke resz tény
egy há zak nak egy új köz éle ti sze rep
be töl té sé ben kell nyil ván va ló vá ten -
ni ük  az  evan gé li um ban  rej lő  erőt,
amely a tár sa da lom szá má ra szük sé -
ges pol gá ri eré nye ket – be csü le tes -
ség, ki tar tás, köl csö nös ség, együtt -
mű kö dés – jut tat ja ér vény re, hi te les
ke resz té nyek, hi te les ál lam pol gá rok
mun kál ko dá sán ke resz tül.
Az el hang zott elő adá so kat kor re -

fe rá tu mok kö vet ték. Pél dák han goz -
tak el ar ra néz ve, ho gyan ér vé nye -
sül  a  tár sa dal mi  fe le lős ség vál la lás
ke resz tyén szel le mi sé gű vál lal ko zá -
sok ban.

Ta ri Sán dor, a Fo kolá re Moz ga lom
egyik  el kö te le zett  tag ja  egy  épí té si
pro jekt kap csán hív ta fel a fi gyel met
ar ra a ve szély re, hogy a pénz és az
időn ként adó dó, jó nak lát szó aján la -
tok és le he tő sé gek sok szor át akar ják
ven ni a lel ki ve ze tés, az imád ság ban
meg ér le lő dött igei lá tás he lyét.
Ke res ké nyi né Ne mes Lí via re for -

má tus lel kész is mer tet te a Ma gyar -
or szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná -

csa ál tal szer ve zett, Sze ged kü lön bö -
ző  is ko lai  és  egy há zi  hely szí ne in
mag va ló sí tott TI ÉD (Tra di ci o ná lis és
in no va tív ér té kek dia ló gus ban) prog -
ra mot, amely nek ke re té ben elő adá -
sok,  ke rek asz tal-be szél ge té sek,  is -
ko lai és kul tu rá lis, va la mint gyü le ke -
ze ti ren dez vé nyek zaj lot tak a te rem -
tés meg óvá sa és a fenn tart ha tó ság té -
ma kö ré ben.
„Hi szünk a sze re tet ben” a mot tó -

ja an nak a gaz da cso port nak, ame lyet
Do bó Lász lóme ző gaz da ság gal fog lal -
ko zó ős ter me lő mu ta tott be a ta lál -
ko zón. Az öt ven-hat van fős kö zös ség
rend sze res  ta lál ko zó kat  tart,  ame -
lyek nek lel ki és szak mai ré sze egy -
aránt van. Bib li á ra épü lő gon dol ko -
dá suk kal a ve vőt nem csu pán vá sár -
ló ként, ha nem fe le ba rát ként tart ják
szá mon, mi nő sé get,  kor rekt  üz leti
part ner sé get nyújt va szá má ra. A ke -
resz tyén lel ki ség a szak ta nács adás -
ban,  gé pek  köl csön adá sá ban  és  az
egy mást se gí tő, ön zet len fi gyel mes -
ség ben is meg nyil vá nul. Így összeg -
zik igye ke ze tü ket: „Út ke re sés Is ten fe -
lé és a fe le ba rát fe lé”.

Pa uk Já nos ga bo na ku ta tó szak em -
ber  fel szó la lá sá ban  szor gal maz ta  a
ke resz tyén ar cu lat mar kán sabb meg -
je le ní té sét a tár sa da lom ban. Úgy vé -
le ke dett ugyan ak kor, hogy a saj tó al -
kal man ként bán tó mó don, rossz in -
du la tú an mu tat ja be az egy há zat.

Dá nyi Zol tán re for má tus lel kész,
a Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház
Há zas ság- és Csa lád se gí tő Szol gá la -

tá nak ve ze tő je a há zas ság he te ren -
dez vény so ro zat meg va ló sult prog -
ram ja it is mer tet te. Ki emel ten, ér ték -
ként em lí tet te en nek a prog ram nak
az öku me ni kus jel le gét, va la mint a
szí nes kul tu rá lis, iro dal mi és ze nei
blok kok mel lett azo kat a bi zony ság -
té te le ket, ame lye ket har minc-negy -
ven  éves  kö zös  út ra  vissza te kin tő
há zas pá rok tet tek, sze mé lyes élet pél -
dá ju kon ke resz tül be mu tat va  a ke -
resz tyén  há zas ság  ér té ke it.  Eh hez
kap cso ló dó an szí nes, vi dám han gu -
la tú be szá mo ló is el hang zott a há zas -
ság he te sze ge di prog ram ja i ról.
A  ple ná ris  ülé sek  után  kis cso -

por tok ban foly ta tó dott a prog ram.
Min den ki nek  le he tő sé ge volt ar ra,
hogy meg ossza a test vé rek kel, amit
az elő adá so kon ka pott, il let ve a ki -
fe lé irá nyu ló szol gá lat már mű kö dő
gya kor la tá ról és an nak fejlsz té si le -
he tő sé ge i ről, eset le ges új út ja i ról is
szót ej tet tek.
A prog ram aján lók so rá ban a Re -

mény ség fesz ti vál ra és a Gen fest 2012
nem zet kö zi if jú sá gi ta lál ko zó ra hí vo -
gat tak a szer ve zők.
A lel kész kö rök or szá gos ta lál ko -

zó ján  a  kö zös  ének lést  Cser há ti
Sán dor evan gé li kus  lel kész és Ba -
logh né Ko vács Mag dol na ze ne ta -
nár ve zet te.
Zár szót  és  összeg zést Kiss  Im re

mon dott, majd a ta lál ko zó e so rok
író já nak imád sá gá val zá rult. 

g Sztup kai Mi hály 
me to dis ta lel kész

LelkészkörökországostalálkozójaSzegeden
b Im már ki len ce dik al ka lom mal ren dez ték meg ta lál ko zó ju kat má jus 24-

én azok az öku me ni kus szel le mi sé gű lel kész kö rök, ame lyek nek tag jai
az év egyéb nap ja in is rend sze res test vé ri együtt lé tek ben élik meg a hit
nyi tott sá gát. A ká posz tás me gye ri volt az el ső öku me ni kus kö zös ség,
amely 2004-ben meg hív ta az or szág kü lön bö ző te le pü lé se in egy más -
sal kö zös sé get ápo ló lel kész kö rö ket. 2010-ben új ra ők vol tak a ven dég -
lá tók. Gö döl lő ugyan csak két íz ben volt há zi gaz da. Kecs ke mét, Szol -
nok, il let ve Gyöm rő egy-egy al ka lom mal vál lal ta a ven dég lá tó sze re pét.
Sze ge den 2007-ben elő ször a ka to li kus ház adott he lyet a ta lál ko zó nak,
idén pe dig a Sze ge di Bap tis ta Gyü le ke zet nyi tot ta meg ima há zát az egész
na pos ren dez vény előtt. Szin te va la mennyi lel kész kör kép vi sel tet te ma -
gát, több mint száz fő rész vé te lé vel. Az Egy ház a vá ro sért cí met vi se lő
együtt lét té má ja az egy há zak tár sa dal mi fe le lős ség vál la lá sa volt.

b Hét száz öt ven ki lo mé ter. A bá tyám nak, aki ren dez vé nyek, ki ál lí tá sok
szer ve zé sé vel fog lal ko zik, és ha von ta két szer uta zik mun ká ja mi att Eu -
ró pa nagy vá ro sa i ba, nem nagy tá vol ság. Ne kem, aki már évek óta nem
vol tam kül föl dön, hi he tet lenül hosszú nak tűnt a ti zen há rom órás vo -
nat út Jo sefst ha lig. Eb ben a né met or szá gi vá ros ban ve het tem részt má -
jus ele jén azon a tíz na pos eu ró pai öku me ni kus kon fe ren ci án, amely -
nek té má ja – idén – az imád ság volt. 

Feleségem jobbján Hosszú János

Közösen tartott áhítat Székely Leventével (jobbra)
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b Egy nap alatt – má jus 17-én – há -
rom is ko lát és egy óvo dát vett át
egy há zunk Rá kos ke reszt úron,
Szar va son és Me ző be rény ben.
„Egy in téz mény át vé te li meg ál la -
po dás alá írá sa kor kü lö nös él -
mény, ami kor az evan gé li kus
gyü le ke zet je len lé vő tag jai
könnyek re fa kad nak, mert az
1948-ban el vett is ko lát vég re
vissza kap ták” – mond ta Ká kay
Ist ván, a Ma gyar or szá gi Evan gé -
li kus Egy ház Or szá gos Iro dá já -
nak igaz ga tó ja, aki vel az in téz -
mény át vé te lek ről be szél get tünk. 

Az át vé te lek alá írá sá ra nem csak az
ön kor mány za ti kép vi se lő-tes tü le tek
tag jai, pol gár mes te rek és egy há zunk
or szá gos iro dá já nak ve ze tő je és mun -
ka tár sai men tek el, ha nem az érin tett
evan gé li kus  gyü le ke ze tek  tag jai  is.
Idős em be rek bot tal a ke zük ben lép -
ték át a pol gár mes te ri hi va ta lok kü -
szö bét, csak hogy hall has sák, ami kor
ki mond ják:  egy ko ri  is ko lá juk  új ra
evan gé li kus  egy há zi  fenn tar tás ba
ke rül. Meg ha tot ta őket az, amit már
nem is re mél tek: egy ko ri al ma ma te -
rük  új ra  evan gé li kus  is ko la  lett,
könnyek kel a sze mük ben tá voz tak a
meg ál la po dás alá írá sá ról.
Rá adá sul ezek az in téz mény át vé te -

lek szá mos gyü le ke zet ben a meg bé ké -
lést szol gál ták. A kü lön bö ző egy ház -
köz sé gek tag jai sok szor több év ti zed -
nyi csend után áll tak szó ba egy más sal,
és  egy  em ber ként  küz döt tek  azért,
hogy kö zös ha tá ro zat tal új ra evan gé -
li kus is ko lá juk le gyen. Tör té nel mi pil -
la na tok nak va gyunk te hát ta núi most,
ami kor mint egy kétezer-öt száz új di -
ák kal is gaz da go dott egy há zunk.

– Idén ta vasszal egy faj ta in téz -
mény át vé te li döm ping fi gyel he tő meg
az or szág ban, egy re több ok ta tá si
in téz mény ke rül ön kor mány za ti ból
egy há zi fenn tar tás ba. Az utób bi na -
pok ban egy há zunk is szá mos ok ta tá -
si in téz ményt vett át. Mi ért tör tént ez
ilyen gyors tem pó ban?
– A köz ne ve lé si tör vény sze rint a

ta ní tá si szü net ide jén, jú li us 1-jé től
au gusz tus 31-éig ke rül het sor in téz -
mé nyi át szer ve zés re, fenn tar tó vál tás -
ra. Ez azt je len ti, hogy tan év köz ben
nem  tu dunk  át ven ni  in téz ményt.
Ren ge teg olyan mun kát kell azon ban
el vé gez ni ez idő alatt, amely az át vé -
telt ké szí ti elő. Má jus 31-e a mű kö -
dé si  en ge dély re  vo nat ko zó  ké rel -
mek le adá sá nak ha tár ide je, és ezt szi -
go rú an be kell tar ta ni, kü lön ben az
in téz mény át vé te le meg hi ú sul. Sok
he lyen  már  no vem ber–de cem ber
óta ko moly mun ka folyt, az év köz -
ben meg fo gal ma zó dott át adá si, il let -
ve át vé te li szán dék, el kép ze lé sek ki -
dol go zá sa, írás ba fog la lá sa.
Most ju tot tunk el te hát a meg ál la -

po dá sok alá írá sá ig, az in téz mény ala -
pí tá so kig,  a  nyil ván tar tás ba  vé teli
ké rel mek be adá sá ig. Az  ala pí tá sok
nem egyik nap ról a má sik ra tör tén -
nek,  ha nem  ren ge teg mun ka  elő zi
meg őket. Az ön kor mány za tok kal, il -
let ve a je len le gi fenn tar tók kal ap ró -
lé kos,  min den  rész let re  ki ter je dő
tár gya lá so kat kell le foly tat nunk, ame -
lye ken a köz ne ve lé si tör vény től kezd -
ve a szám vi te li tör vé nyen át az ön kor -
mány za ti va gyon tör vé nyig min den -
fé le elő írás nak meg kell fe lel ni, ezért
itt ko moly csa pat mun ká ra van szük -
ség. Eb ben az MEE Or szá gos Iro dá -
já nak  több  osz tá lya,  il let ve  kül ső
szak ér tők is részt vesz nek, és az ön -
kor mány za tok nak is szá mos osz tá lya
kap cso ló dik be a mun ká la tok ba. A fő
tár gya ló part ner  az  ön kor mány za -

tok kép vi se le té ben min den eset ben
a pol gár mes ter, az egy ház kép vi se le -
té ben pe dig a zsi na ti fel ha tal ma zás
alap ján én va gyok.
Ab ban,  hogy  en nek  a  rend kí vül

nagy fe le lős ség gel já ró fel ha tal ma zás -
nak tör vé nye sen ele get tud jak ten ni,
mun ka tár sa im ren ge te get se gí te nek
ne kem, úgy hogy kü lön kö szö net tel
tar to zom mun ká ju kért, mert le he tő -
vé tet ték, hogy az idén is át ve hes sünk
ön kor mány za ti in téz mé nye ket.
A ma gam ré szé ről kü lön is

há lás va gyok Is ten nek, hogy eb -
ben a tör té nel mi pil la nat ban én
ír hat tam alá a szer ző dé se ket.

– Mi lyen in téz mé nye ket
vesz át egy há zunk 2012-ben?
– Szá mos meg ke re sés ér ke -

zett hoz zánk, mind egyik ese -
té ben fe le lős ség tel jes dön tést
kel lett hoz nunk, és sok szem -
pon tot kel lett fi gye lem be ven -
nünk. A dön tés ho za tal ban se -
gít sé günk re volt az or szá gos
pres bi té ri um ál tal el fo ga dott
szem pont rend szer, amely ben
rög zít ve van, mi lyen fel té te lek -
nek kell meg fe lel nie egy in téz -
mény nek ah hoz, hogy az át vé -
te lé ről tár gyal has sunk. Ez egy -
faj ta szű rő, és csak azok kal az
in téz mé nyek kel  tu dunk  ér -
dem ben fog lal koz ni, ame lyek a
ros tán fenn ma rad nak. 
A  meg ke re sé sek nek  kö rül be lül

húsz szá za lé ká ból lesz konk rét át vé -
tel. El kell is mer ni: az át adá si szán -
dé kok mö gött sok eset ben az a fé le -
lem hú zó dik meg, hogy a ter ve zett
ál la mi fenn tar tás ba vé tel lel az ál lam
dönt het úgy, hogy el ve szi a te le pü -
lés  is ko lá ját, ha  a  fenn tar tást nem
tart ja gaz da sá gos nak, így az ön kor -
mány za tok sok eset ben fé lel mük ben
ke res tek part nert az egy há zak ban.
Ne künk is van nak meg va ló sí tan dó
szem pont ja ink.
Eb ben  az  év ben  két  óvo dát  ve -

szünk  át.  Az  egyi ket  La jos ko má -
rom ban; ez azért spe ci á lis eset, mert
a te le pü lés nek nincs több óvo dá ja.
Ezért az tán esély egyen lő sé gi szak ér -
tői vé le ményt is be kel lett kér ni ah -
hoz, hogy lét re jö hes sen az át vé tel. A
kor mány hi va tal csak ak kor ad ja ki a
mű kö dé si en ge délyt, ha az át szer ve -
zés nem ró arány ta la nul nagy ter het
a szü lők re, il let ve a gye re kek re.
A má sik óvo da Rá kos ke reszt úron,

a XVII. ke rü let ben  lesz,  ahol  ilyen
prob lé ma nin csen, hi szen a ke rü let -
ben több mint húsz óvo da mű kö dik,
és ha a szü lők nem ér te nek egyet az
egy há zi fenn tar tás sal, a ke resz tény ér -
ték rend del, ak kor át vi he tik gyer me -
kü ket egy má sik in téz mény be. Eh hez
az óvo dá hoz kap cso ló dó an egy ál ta -
lá nos is ko lát is át ve szünk, amely jó
szak mai  szín vo na lon mű kö dő,  ha -
gyo má nyos mé re tű és kül le mű in téz -
mény Rá kos ke reszt úr köz pont já ban,
jó köz le ke dés sel. A rá kos ke reszt úri a
leg na gyobb evan gé li kus gyü le ke zet
Pes ten, négy temp lo ma van, így a jó
meg kö ze lít he tő ség se gít het majd ab -
ban, hogy a ke rü let ben, il let ve az agg -
lo me rá ci ó ban élő evan gé li kus szü lők
is ide tud ják utaz tat ni gyer me ke i ket.
Egy má sik ál ta lá nos is ko la, ame lyet

át ve szünk, Solt vad ker ten mű kö dik.
Ez  egy nagy mé re tű  is ko la,  ko moly
gyer mek lét szám mal,  szin tén  olyan
sa já tos ság gal, hogy a te le pü lés egyet -
len  is ko lá ja,  így az át vé tel hez  itt  is
esély egyen lő sé gi szak ér tői vé le ményt
kel lett be kér nünk. Az is ko lát nem az
ön kor mány zat,  ha nem a Kis kő rö si
Kis tér sé gi Tár su lás tart ja fenn, az in -
gat lan tu laj do no sa vi szont az ön kor -
mány zat, így há rom ol da lú meg ál la -
po dás alá írá sá ra van szük ség.

Ha son ló a hely zet a Kis kő rö si Pe -
tő fi  Sán dor  Ál ta lá nos  Is ko lá val  is,
amely – a solt vad ker ti hez ha son ló -
an – volt evan gé li kus is ko la is egy ben.
Pá lyá za ti pén zek ből szé pen fel újí tot -
ták,  rend be  tet ték  az  épü le tet.  A
tor na te rem  azon ban  je len leg  egy
épít te tő cé gé, amely az in téz mény át -
vé tel után hasz ná lat ba ad ja ne künk,
új fenn tar tók nak is az in gat lant.
Kis kő rö sön ma rad va: itt egy gim ná -

zi u mot is át ve szünk, a Pe tő fi Sán dor

Gim ná zi um és Ker té sze ti-me ző gaz da -
sá gi Szak kö zép is ko lát. Ez szá mos szak -
kal  ren del ke zik,  és  egy  in téz ményt
al kot majd a ta valy át vett Ha rang vi rág
óvo dá val és az ál ta lá nos is ko lá val. A
kiskőrösi lesz így az evan gé li kus ok ta -
tá si  rend szer  leg na gyobb  in téz mé -
nye, kö rül be lül 1200-1250 ta nu ló val.
Szar va son ve szünk át egy gim ná -

zi u mot, amely  jog utód ja a ko ráb bi
szar va si evan gé li kus gim ná zi um nak.
Ez azon ban egé szen kü lön le ges hely -
zet, mert az in téz mény még nin csen
a vég le ges he lyén.
A szar va si kö zép is ko lák tár su lá sa

ke re té ben egy épü let ben fog mű köd -
ni a Vaj da Pé ter Gim ná zi um a szak -
kö zép is ko lá val és a szak mun kás kép -
ző vel,  de  egy  bel ső  le vá lasz tás sal
meg old ha tó, hogy di ák ja ink szá má -
ra a kö vet ke ző tan év ben sze pa rált he -
lyet  biz to sít sa nak.  Szar vas  Vá ros
Ön kor mány za ta  a  ko ráb ban  az  ál -
lam tól ka pott kár ta la ní tá si pén zen
fel újí ta ni, kor sze rű sí te ni és bő ví te ni
sze ret né azt a volt ál ta lá nos is ko lát,
amely  az  Új temp lo mi  Evan gé li kus
Egy ház köz ség temp lo ma mö gött áll,
és amely ben ko ráb ban evan gé li kus is -
ko la mű kö dött. A ter vek sze rint jö -
vő nyár ra ké szül el az épü let, és ak -
kor köl töz het oda a gim ná zi um. Ez
jó le he tő sé get je lent, hi szen a temp -
lom mal  szer ves  egy sé get  al kot hat
az is ko la, ami a spi ri tu a li tás szem -
pont já ból is előny, hi szen az is ko lai
is ten tisz te le te ket, ün nep sé ge ket  itt
tud ják majd tar ta ni.
Az utol só gim ná zi um át vé tel Me -

ző be rény ben  lesz.  Utol já ra  ke rült
kép be  ez  az  in téz mény,  az  ön kor -
mány zat elég ké sőn dön tött az át adá -
sá ról,  en nek  el le né re  azon ban  –
meg fe szí tett  mun ká val  –  si ke rült
elő ké szí te ni és alá ír ni a meg ál la po -
dá so kat. Az ön kor mány zat ré szé ről
so ha  nem  ta pasz talt,  rend kí vü li
konst ruk ti vi tás nak le het tünk ta núi.
Csak di csér ni tu dom a mun ká ju kat,
és ter mé sze te sen a mun ka tár sa i mét
is. A Pe tő fi Sán dor Gim ná zi um és
Kol lé gi um ban  né met–ma gyar  két
tan nyel vű  ok ta tás  fo lyik,  rá adá sul
az  Arany  Já nos  prog ram ban  is  –
amely ní vós te het ség fej lesz tő prog -
ram  –  részt  vesz nek  a  bony há di
evan gé li kus gim ná zi um mal együtt.

– Sok he lyen egy-egy egy há zi át vé -
tel el len szü lők, ta ná rok, gye re kek
együtt til ta koz nak. Ta pasz tal ha tó
volt-e ne ga tív hoz zá ál lás az evan gé -
li kus in téz mé nyi át vé te lek ese té ben?
– El len ál lást  is  ta pasz tal tunk, de

nem olyan erő tel je set, hogy tün te tés -
sé fa jult vol na. Sok szü lő a fé lel meit
fo gal maz za meg, ami kor tár gya lunk
ve lük, de a fő ok a tá jé ko zat lan ság. A
har min cas-negy ve nes ge ne rá ció tag -
jai – akik nek most is ko lás ko rú gyer -

me ke ik van nak – alig is me rik
a ke resz tény val lást, az egy há -
za kat,  a  spi ri tu a li tást.  Ret -
teg nek a bi zony ta lan tól, nem
tud ják el kép zel ni, mi lyen le het
egy egy há zi is ko la, így sok szor
egy mást agi tál ják el le ne.
Ren ge teg ener gi át igé nyel,

hogy sok órás tá jé koz ta tó kat
tart sunk egy há zunk ról, ok ta -
tá si  rend sze rünk ről,  vá la -
szol junk  a  szü lők,  ne ve lők
kér dé se i re,  ame lyek  leg in -
kább a ke resz tény ér ték rend -
re,  az  imád ság,  na pi  áhí tat
mi ben lé té re, az is ten tisz te let
for má já ra  irá nyul nak.  Ha
azon ban a tá jé koz ta tás szé les
kö rű, ele jét ve he ti a ké sőb bi
el len ke zé sek nek,  tévin for -
má ci ók nak.
Ta pasz ta la tom  sze rint  az

el len ál lás in kább a nagy vá ro -
sok ra jel lem ző, és azok kö ré ben, akik -
nek még ki sebb gyer me ke ik van nak.
Mi nél  idő seb bek  a  gye re kek, mi nél
ma ga sabb fo kú az is ko la, és mi nél ki -
sebb a te le pü lés, an nál in kább el fo ga -
dott az egy há zi fenn tar tás ba adás.

– Mi vál to zik az in téz mé nyek mű -
kö dé sé ben az át vé te lük után?
– Egy há zunk to le ráns, be fo ga dó és

tü rel mes egy ház, így az is ko la át vé -
te lek kor sem ron tunk aj tós tul a ház -
ba. Azok nak a di á kok nak, akik még
a ko ráb bi fenn tar tá sú in téz mény be
je lent kez tek, nin csen kö te le ző hit -
tan ok ta tás, ők ki fu tó rend szer ben vá -
laszt hat nak a hit tan és az eti ka tan -
tárgy kö zött. A di á kok nak kö te le ző
részt ven ni ük a hét fői áhí ta to kon (15-
20  per ces  igei,  lel ki  al ka lom),  az
ün ne pi  is ten tisz te le te ken  (év nyi tó,
év zá ró, nagy ün ne pek előt ti  al kal -
mak), ezen kí vül csen des na pot szer -
ve zünk  éven te  egy  al ka lom mal,
amely tu laj don kép pen egy lel ki tar -
tal mú is ko lai nap nak fe lel meg.

– Ha az em be rek egy há zi is ko lá ról
hal la nak, so kak nak rög tön a kö te le -
ző egyen ru ha-vi se lés jut az eszük be,
az, hogy a ta ná rok be le szól nak a
ru ház ko dás ba, tilt ják az ext rém haj -
vi se le tet, a kö röm- és arc fes tést…
– Az is ko la ve ze tő sé gé nek, a lel ké -

szek nek és a pe da gó gu sok nak a tü rel -
mé re van szük ség ezek ben a kér dé sek -
ben, de ez meg is van az evan gé li kus
is ko lák ban. Kö te le ző egyen ru ha-vi se -
lés  egyet len  is ko lánk ban  sin csen.
Nagy is ko lai ün ne pe ken – ame lyek re
egy  vi lá gi  in téz mény ben  is  pél dá ul
mat róz blúz vi se lé sét ír ják elő – ná lunk
is van egyen ru ha, ame lyet vi sel ni ük
kell a di á kok nak. Eze ket az öl tö ze te -
ket  ál ta lá ban  hím zett  Lu ther-ró zsa
dí szí ti.  Van  egy-két  is ko lánk,  ahol
pél dá ul egy jel ké pes sál vagy nyak ken -
dő je len ti az egyen ru hát, ame lyet csak
je les na po kon vi sel nek.
Az ext rém ru ház ko dást, haj vi se le -

tet  ál ta lá ban  más  is ko lák ban  sem
to le rál ják, és mi  is a szél ső sé gek től
men tes ér ték ren det tart juk kö ve ten -
dő nek.  Át vé tel kor  egy-egy  be szél -
ge tés se gít het az ál lás pon tok kö ze lí -
té sé ben,  ha  pe dig  va la ki  tu da to san
vál lal ja az is ko lá ba va ló je lent ke zést,
ak kor is, úgy gon do lom, meg be szél -
he tők a prob lé más kér dé sek.

Kül de té sünk nek  tart juk,  hogy  a
más né ző pon tot val ló gyer me kek nek
is tá maszt ad junk, ve lük fon tos hit -
be li kér dé sek ről el be szél ges sünk.

– Van-e olyan is ko la, amely nél az
át vé tel után sze ret né nek pro filt vál -
ta ni, új kép zé sek kel el in dul ni? 
– Ez ké nyes kér dés, hi szen min -

den  is ko lá nak  van  egy  pe da gó gi ai
prog ram ja, ame lyen mi nem sze ret -
nénk  vál toz tat ni,  rá adá sul  azok  a
gye re kek, akik az is ko lá ba je lent kez -
tek, ezt a pro filt vá lasz tot ták ma guk -
nak.  Aki  bio ló gia  sza kon  kez dett,
an nak  biz to sí ta ni  kell  a  vég zett ség
meg szer zé sé ig ezt a sza kot. A ko ráb -
bi szín vo nal és szak mai pro fil rend -
kí vül fon tos szá munk ra, és ezt tö rés
nél kül sze ret nénk meg is tar ta ni.
Van  olyan  ter vünk,  hogy  plusz

kép zé si  irá nyo kat  in dí tunk,  mint
pél dá ul a Szteh lo-gim ná zi um ban –
ott a dia kó nia, il let ve az ének lesz új
szak –, de ez min dig szé le sí tést je -
lent, és azo kat érin ti, akik újon nan
je lent kez nek az is ko lá ba. A he lyi igé -
nyek függ vé nyé ben az igaz ga tó ha -
tás kö ré be tar to zik, hogy mi vel tud -
ja a kör nyék gye re ke it meg szó lí ta ni.
Eb be az or szá gos egy ház nem tud és
nem is akar be le szól ni. Csak ak kor
kell eh hez fenn tar tói hoz zá já ru lás,
ha az ala pí tó ok irat ban is vál to zást
ered mé nyez.

– Az egy há zi is ko lá kat sok szor il -
le tik az elit kép zés vád já val. Van-e
olyan is ko lánk, ahol ki fe je zet ten hát -
rá nyos hely ze tű gye re ke ket ok ta tunk?
– Az elit kép zés vád ja alap ta la nul

ér min ket, hi szen 48 in téz mé nyünk
– a gyer me kek szo ci á lis hely ze tét te -
kint ve – egy ál ta lán nem kü lön bö zik
a ma gyar át lag tól. Ki fe je zet ten hát -
rá nyos hely ze tű, va la mi lyen szem -
pont ból  ké pes sé ge ik ben  kor lá to -
zott gye re kek kel több in téz mé nyünk
is fog lal ko zik. A ko ráb ban em lí tett
Arany Já nos prog ram pe dig ki fe je zet -
ten hát rá nyos hely ze tű, te het sé ges fi -
a ta lok ta nu lá si le he tő sé ge i nek meg -
nyi tá sá ra jött lét re. A bony há di mel -
lett a me ző be ré nyi is ko lá val rá adá sul
mi le szünk az egyet len olyan fenn tar -
tó az or szág ban, amely két ilyen is ko -
lát is mű köd tet.
Ke resz tény  ér ték ren dünk ből,  a

sze re tet pa ran csá ból kö vet ke ző en
hát rá nyos hely ze tű em ber tár sa ink
fel ka ro lá sa  ki fe je zett  kö te les sé -
günk,  és  hang sú lyo zot tab ban  is
kell ez zel él nünk.

– A tan tes tü le te ket ho gyan érin tik
a vál to zá sok?
– Alap já ban vé ve a tan tes tü le tek

száz szá za lék ban meg ma rad nak, de
egyes  he lye ken  lesz  né mi  moz gás.
Eze ket azon ban ele ve egyez tet tük is
az  ön kor mány za tok kal.  Kar di ná lis
kér dés min dig az igaz ga tó sze mé lye,
hi szen tör vé nye ink sze rint evan gé li -
kus in téz mény ve ze tő nek kell len nie.
Az idén át vett in téz mé nyek ve ze tői
több sé gük ben ele ve evan gé li ku sok,
akik  sok  eset ben  erő sen  am bi ci o -
nál ták a fenn tar tó vál tást, és meg har -
col tak azért, hogy egy há zi is ko la le -
gyen in téz mé nyük ből.
Az is ko lá kat jog utód lás sal vesszük

át, a fel adat el lá tás hoz szük sé ges pe -
da gó gus lét szá mot mi szab juk meg, és
a ta ná rok nak nyi lat koz ni uk kell ar ról,
hogy vál lal ják-e a vi lág né ze ti ok ta tást.
Azt ta pasz tal juk, hogy több sé gük

ma rad, és szí ve sen vál lal ja to vább ra
is – az im már evan gé li kus is ko lá ban
– a ta ní tást. Azt gon do lom azon ban,
hogy az is ko la lel ké szek re és a gyü le -
ke ze ti lel ké szek re a kö zöt tük vég zett
mun ká ban is nagy fel adat há rul, fő -
leg misszi ói szem pont ból.
g Hor váth-Bol la Zsu zsan na

For rás: Evan gé li kus.hu
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H i r d E t é s

Ta valy há rom elem mel bő vült a szel -
le mi kul tu rá lis örök ség ma gyar jegy -
zé ke. A már meg lé vő nyolc mel lé ez
al ka lom mal ke rült fel a men dei evan -
gé li kus temp lom pün kös -
di  dí szí tésének  szo ká sa
is.  Bár Tes se dik Sá mu el
egy ko ron öröm mel nyug -
táz ta,  hogy  meg szű nő -
ben van a temp lo mi zöld -
ága zás pün kös di szo ká sa,
a Pest me gyei te le pü lé sen,
Men dén en nek tö ret len a
gya kor la ta. 
A Szent lé lek el jö ve te lé -

nek ün ne pén a gyü le ke zet
tag jai ün ne pi dísz be öl töz -
te tik a temp lo mot. Nyolc
nyár fát ál lí ta nak a temp -
lom két pad so ra kö zé, s a
fá kat  sza la gok kal,  kéz zel
hím zett  és  hor golt  ken -
dők kel, úgy ne ve zett  lep -
kék kel dí szí tik fel. 
En nek  a  ha gyo mány -

nak most már évek óta a
nyolc van két éves And rej -
ko vics Mi hály né, Ró zsi ka
né ni  a  szak ér tő  él te tő je
(képünkön). Szü le i től,

nagy szü le i től les te el már gye rek ko rá -
ban az ün ne pi temp lom dí szí tés csín -
ját-bín ját, és csak re mél ni tud ja, hogy
lesz nek fiatalok, akik  tő le  is el le sik. 

A temp lo mi zöld ága zás pün kös di
szo ká sát a tót (nem szlo vák – mond -
ja Ró zsi ka né ni) ősök hoz hat ták ma -
guk kal Tren csén vár me gyé ből. Azért
dí szí tik ép pen a nyár fát, mert az a ta -
vasz leg ko ráb bi hír nö ke, akár csak a
lep ke, amely a te rí tők nek köl csön zi
alak ját. Az éle tet akar ták így meg kö -
szön ni  Is ten nek  a  ré gi  öre gek.  A
máj fák ké sőbb nem csak a temp lom
dí sze i vé vál tak, ha nem aján dé kul is
szol gál tak a fa lu le á nya i nak.
Ha a mai fi a ta lok ezt a szo kást ko -

ráb ban  meg mo so lyog ták  is,  most
már ér ték nek te kin tik. Bak sa Bri git -
ta nép rajz ku ta tó, he lyi pe da gó gus pe -
dig nem csak a kö zös ség ben tu da to -
sí tot ta a ha gyo mány meg tar tá sá nak
fon tos sá gát, ha nem – mint szel le mi
kul tu rá lis örök sé get – a szent end rei
mú ze um il le té ke se i nek is a fi gyel mé -
be aján lot ta. És a pün kös di temp lom -
dí szí tés men dei szo ká sa fel is ke rült
a nem ze ti örök ség lis tájá ra… 
Ez a to váb bi ak ban kö te le zett sé get is

ró a kö zös ség re: hosszú tá von meg őriz -
ni  és  to vább ad ni  a  ha gyo mányt  –
mond ta el la punk nak dr. Cson ka-Ta -
kács Esz ter, a Szent end rei Szab ad téri
Nép raj zi Mú ze um Szel le mi Kul tu rá -
lis Örök ség Igaz ga tó sá gá nak ve ze tő je. 
A men de i ek nek ta lán nem lesz ne -

héz dol guk, hi szen a nem ze ti lis tá ra
va ló fel ke rü lés nek szin tén ez volt a
fel té te le. Ak kor csak re mél ték, hogy
szo ká suk  kü lön le ges  és  ér té kes  –
ma már tud ják is.

g Ve res Eme se-Gyöngy vér

Ünnepilepkékamendeimájfákon
Né hány év ti zed del ez előtt a kap cso lat -
tar tás fő for má ja a kéz zel  írott  le vél
volt. Ma már ez ret ró.A le ve le zés mint
„rí tus” ki ve szett min den nap ja ink ból,
be tű ka nya rí tás  he lyett  pö työ günk  a
kla vi a tú rán, a ké pes lap vá lasz tás, cím -
zés, bé lyeg nyá la zás ak tu sát is ha nya -
gol juk, hi szen csak a „Kül dés” gomb -
ra kell kat tin ta nunk… 
Ré gi  le ve le ket  ol vas ni  te hát  már

csak ezért is iz gal mas – hát még ha a
cím zett jük tör té ne te sen Pi linsz ky Já -
nos.A levélírók hol anyás ko dón ag gó -
dó,  hol  já té ko san  fed dő,  hol  írás ra
ösz tön ző so ra i ból ki raj zo ló dik a köl tő
mint  em ber;  aki  jól  te szi,  ha  eszik
(aho gyan er re Ne mes Nagy Ág nes – a
ké sőb bi ek ben csak NNÁ – több íz ben
fel hív ja fi gyel mét), és még in kább jól te -
szi, ha nem iszik (mi ként er re or vos ba -
rát ja, Wi e ner Pál vagy a ra jon gá sig sze -
re tett ame ri kai szí nész nő, Sheryl Sut -
ton rá vi lá gít). 
A do hány zás szer ve sen hoz zá tar to -

zik Pi linsz ky alak já hoz. Ar ra sen ki sem
ké ri, hogy a ci ga ret tát te gye le; az olyan
vol na, mint ha ar ra kér -
nék, le gyen szí ves, és ne
ír jon több ver set. A kö -
dös, foly ton szö kő anyag
– ahogy a je len lét le he -
tet len sé ge – ve le jár. Ver -
se i nek  for má já ra  azon -
ban nem te lep szik  rá a
füst köd, köl té sze tét vég -
le te kig le tisz tult, le csu pa -
szí tott  so rok  jel lem zik. 
Az  Új  For rás  Ki adó

ál tal meg je len te tett, Le ve lek Pi linsz -
kynek cí mű  kö tet ből meg tud hat juk,
ho gyan vé le ked tek ezek ről a so rok ról
Pi linsz ky  ro ko nai,  ba rá tai,  sors-  és
kor tár sai. Ho gyan biz tat ták, kri ti zál ták,
ho gyan  vi szo nyul tak  ah hoz  a  „lí rai
én”-hez, aki ma gát örök ide gen ként de -
fi ni ál ja itt, a föl di lét ben, s ah hoz a „pró -
zai én”-hez, aki fé nyes nap pal is sö tét
szo bá ban kuk sol. 
Ma guk a le ve lek tíz évig kal lód tak,

mi re nap vi lág ra ke rül het tek. Ugyan az
a Haf ner Zol tánvolt a do ku men tu mok
gon do zó ja,  vá lo ga tó ja,  szél jegy ze te -
lő je, aki Pi linsz ky össze gyűj tött le ve leit
is szer kesz tet te ’97-ben. 2700 le vél ből
(!) 240-et vá lo ga tott be töb bek kö zött
Ben de Jó zsef mű for dí tó  és  Pi linsz ky
uno ka öccse, Ko vács Pé ter se gít sé gé vel. 
A le ve lek ere je in ti mi tá suk ban rej -

lik: ahogy „le j ancs iz zák” a ka to li kus
köl tőt, ahogy iro ni zál nak ma gá nak -
va ló sá gá val, ahogy mo hó sze re tet tel
kö ve te lik azon na li meg je le né sét… 
Nagy, ágas-bo gas há ló kép ző dik a le -

ve lek ál tal Pi linsz ky kö rül, aki meg csak

hall gat. Fi gye lem be vé ve a köl tői élet -
mű vet nem is le het ne hí vebb „a ku tya -
ólak csönd jé hez” a kö tet kom po zí ció. 
Még is, má sok le ve lei ál tal meg je len -

nek előt tünk éle té nek fon to sabb ese -
mé nyei, így édes any ja vagy nő vé re ha -
lá la, nő sü lé sei, uta zá sok (ezek kö zül a
leg meg ha tá ro zóbb a pár hó na pos ró -
mai tar tóz ko dás köl tő ba rát já val, Tol -
dala gi Pál lal),  kü lön bö ző  vers-  és
kö tet meg je le né sek.  Ez  utób bi ak ra
per sze rész le te sebb élet raj zot búj va is
rá ta lál ha tunk, na de ar ra az NNÁ ál -
tal raj zolt ke cses kéz fej re, mely Pi linsz -
ky gesz ti ku lá ci ó ját hi va tott il luszt rál -
ni,  már  ba jo san!  Ilyen  fi nom sá gok,
ínyenc sé gek tár há za a kö tet. 
Ám nem csak Pi linsz kyt is mer jük

meg job ban a le ve lek ből: meg ele ve ne -
dik  előt tünk  az  öt ve nes,  hat va nas,
het ve nes évek egész szel le mi kö ze ge
Aczél Györ gyös tül,MSZMP-üdü lőstül,
emig rá ci ós tul. És per sze lá ge rek kel, fül -
ledt, ful lasz tó hall ga tás sal ter hel ten „a
szen ve dés  szűk,  las san  höm pöly gő
erén” (Né meth Lász ló, 9. le vél). 

Kü lön  fi gyel met  és
meg be csü lést  ér de mel -
nek az „egy szem” le ve lek,
így pél dá ul Kas sák La jo sé
vagy Ker tész Im réé. Ker -
tész hi á nyol ja Pi linsz kyt a
szig li ge ti al ko tó ház ból. A
mű hely egyéb ként Bö lö ni
György kez de mé nye zé sé -
re ’52-től fo gad ta a term -
(el) ékeny el mé ket. A vi dé -
ki idill ben le he tő ség volt

el vo nu lás ra és esz me cse ré re egy aránt.
Pi linsz ky is föl-föl tűnt Szig li ge ten, s az -
tán új is me ret sé gek kel, cí mek kel, új ins -
pi rá ci ó val tá vo zott, ma ga után hagy -
va pár ké pet, nyo mot. 
„Árok part, zseb ken dő, éji bo gár –

lá tom az ar cát, amint föl me rül va la -
hon nét.  Ál ta lá ban  min dig  úgy  jut
eszem be,  hogy  »föl me rül«,  víz ből,
rom ból (Pil vax), in du lat ból, az elő re -
bu kó haj fürt je i vel, ahogy köl tő nek il -
lik.” (NNÁ, 18. le vél) Ma is él nek, élet -
re kel(te)nek ezek az ’52 nya rán Ba -
la ton föld vá ron rótt so rok. 
A le vél őr ző, élő kap cso lat le nyo ma -

ta, fel adó ját és cím zett jét túl élő, örök
ér vé nyű  do ku men tum.  Pi linsz ky  is
„föl me rül” a ne ki szánt le vél ten ger ből,
mi pe dig el me rül he tünk egy le tűnt kor -
szak szel le mi és lel ki gaz dag sá gá ban. 

g Ki nyik Ani ta

Levelek Pilinszkynek. Szerkesztette
Haf ner Zoltán. Új Forrás Kiadó, Bu -
da pest, 2012. Ára 2600 forint.

„Drá ga Jan csi!”

Meghívótanévzáróra
„Mert meg ör ven dez tet tél tet te id del, Uram, ke zed al -
ko tá sa i nak uj jon gok.” (Zsolt 92,5)
Az  Evan gé li kus  Hit tu do má nyi  Egye tem  jú ni us

15-én, pén te ken 14.30-kor tart ja tan év zá ró is ten tisz -
te le tét és ün ne pi ülé sét a bu da pest-zug lói evan gé li -
kus temp lom ban (Bu da pest XIV., Lő csei út 32.). Az
ige hir de tői szol gá la tot Sza bó né Mát rai Ma ri an na vég -
zi. Ün ne pünk re sze re tet tel meg hív juk.

Dr. Sza bó La jos rek tor

az ün ne pi ülés rend je:
• Meg nyi tás
• Rek to ri be széd
• Dip lo ma osz tás
• Ju bi lán sok kö szön té se
• A Só lyom Je nő-díj át adá sa
• Be je len té sek
• Him nusz

Köz re mű kö dik: dr. Fin ta Ger gely (or go na), az egye tem
li tur gi kus ének-sze mi ná ri u ma, fú vós együt te se Tóth Pé -
ter ve ze té sé vel, va la mint az Aga pé ze ne kar. Az ének kart
Wulf né dr. Kincz ler Zsu zsan na ve zény li. Az of fer tó ri -
um a Dr. Só lyom Je nő Ala pít vány ja vát szol gál ja.

H i r d E t é s

b A pün kös di so ka da lom je gyé ben telt má jus 27–28-a a szent end rei skan -
zen ben. A ren dez vény egy ben a szel le mi kul tu rá lis örök sé gek má so -
dik nem zet kö zi ta lál ko zó ja is volt. Be mu tat ko zott va la mennyi ha zai
cso port, amely fel ke rült a szel le mi kul tu rá lis örök ség nem ze ti lis tá -
já ra, va la mint – ven dég ként – Bul gá ria, Al bá nia és Tö rök or szág egy-
egy ha gyo mány őr ző együt te se. Még a fesz ti vál előtt, má jus 26-án tar -
tot ták a Pest me gyei Men dén az örök ség ele mek szak mai kö zös sé gi
fó rumát, s en nek ke re té ben a kül föl di és bel föl di részt ve vők meg te -
kin tet ték a men dei temp lom dí szí tés szo ká sát is. 
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g Med vigy End re

1889. jú li us 28-án a tör té nel mi Ma -
gyar or szá gon, Er dély ben, a szék ely -
föl di  Ud var hely me gyé ben,  a  Ri ka
ren ge teg  tö vé ben, Ho mo ród zsom -
bor ban szü le tett. A ké sőbb Szé kely -
zsom bor nak  ne ve zett  te le pü lést
több sé gé ben evan gé li kus val lá sú szé -
ke lyek lak ták. Nyi rő Jó zsef szü lő fa -
lu ja ka to li kus ki sebb sé gé hez tar to -

zott.  (Ma Ku nos La jos evan gé li kus
lel kész  tart ja  éb ren  Szé kely zsom -
bor ban az író em lé ke ze tét.)
Nyi rő szí ve sen meg for dult gyer -

mek ko rá ban Ho mo ród zsom bor ősi,
kö zép ko ri  ere de tű  evan gé li kus
temp lo má ban, ahol Er dély hí res re -
ne szánsz szár nyas ol tá ra i nak egyi -
két te kint het te meg. Az ol tár a 16.
szá zad negy ve nes éve i ben ké szült,
ab ban az idő ben, ami kor az ön ál ló
Er dély,  az  Er dé lyi  Fe je de lem ség
meg szü le tett. Az em lí tett mű kincs
ké sőbb Ko lozs vár ra ke rült, az Er dé -
lyi Nem ze ti Mú ze um ba. 1920 után
az  író  Ko lozs vá ron  ta lál koz ha tott
gyer mek ko ra szár nyas ol tá rá val, gyö -
nyör köd he tett  ős val lá sunk  Bol dog -
asszo nyá ban  és  Szent Ist ván ki rá -
lyunk szob rá ban. Ek kor so kat ál mo -
dott  ar ról  a  füg get len  Er dély ről,
amely ben a hí res ol tárt meg al kot ták
a csil lag fa ra gó mű vé szek.
If jú éve i ben meg ta pasz tal ta szü lő -

fa lu ja kü lön bö ző felekezetű, de egy
em ber sé gű la kó i nak a bé ké jét, har -
mo ni kus együtt élé sét. Ta lán már a fa -
lu ele mi jé ben – ahol édes ap ja, Nyi -
rő Mi hály volt az igaz ga tó ta ní tó –
hall ha tott a tor dai or szág gyű lés 1557-
ben meg fo gal ma zott tü rel mi el vé ről,
mi sze rint min den ki meg vall hat ja és
sza ba don gya ko rol hat ja a ma ga hi tét.
Eh hez ha son ló elv tör vény be ik ta tá -
sá ra a tor dai or szág gyű lés előtt Eu -
ró pá ban nem volt pél da. 
E ne mes gon do lat je gyé ben a har -

min cas évek ele jén ír ta meg Er dély cí -
mű el be szé lé sét. A fa lu ha tá rá ban egy
is me ret len  ha lot tat  ta lál nak,  nem
tud ják a ne vét, val lá sát, nem ze ti sé gét.
A kü lö nös ha lott előbb za vart okoz,
a falu lakói nem tud ják, mi té vők le -
gye nek. Az tán fe lül ke re ke dik a fa lu -
si kö zös ség job bik én je, a szé kely lé -
lek ben rej lő em ber ség és tü re lem. Vé -
gül együtt tesz vég tisz tes sé get a két
pro tes táns  fe le ke zet  lel ké sze  és  a
ka to li kus pap. Ta lán nem is tud ják,

hogy tet tük az er dé lyi múlt ne mes ér -
té két, a tor dai or szág gyű lés tü rel mi
el vét vissz han goz za.
Ba jor or szág ban, az emig rá ci ó ban

to vább zeng Nyi rő ben e szép, zsol tá -
ros  gon do lat.  Szí ve sen  em lék szik
vissza ar ra az idő re, ami kor a két há -
bo rú kö zöt t a pro tes táns fe le ke ze tek
püs pö kei a ka to li kus püs pök kel nem -
rit kán meg tár gyal ták, hogy mit is te -
het né nek kö zö sen né pük, az er dé lyi
ma gyar ság ér de ké ben.

Ma nap ság,  az  oly kor  túl  han gos
disszo náns han gok ide jén fel me rül a
kér dés,  hogy  mi lyen  vi szo nya  volt
Nyi rő Jó zsef nek a zsi dó ság gal. A mai
po li ti kai hang za var mi att ta lán meg -
le pő nek tűn het a fe le let, hogy igen jó.
Ez megint az er dé lyi múlt ból, a tü -

re lem ből kö vet ke zik. Beth len Gá bor
ide jén a szom ba to sok, az ana bap tis -
ták és a zsi dók is há bo rí tat la nul gya -
ko rol hat ták val lá su kat. 
Nyi rő  Jó zsef  1933-ban  ír ta  meg

má ig igen nép sze rű pi ka reszk re gé -
nyét, az Uz Ben cét.A re gény XIV. fe -
je ze té ben meg hal Uz Ben ce édes any -
ja. Fel ra va ta loz za a Szé kely föld egyik
or mán, de szem fe dőt nincs mi ből ve -
gyen.  Ke ser vé ben  ször nyű  tett re,
úton ál lás ra szán ja el ma gát. Az úton,
egy fa mö gül elő lép ve meg ál lít ja az
el ső sze ke rest, a zsi dó Róth Sá mit.
Azon ban Ben cé nek nincs az úton ál -
lás ban ta pasz ta la ta, így fej szé je ha -
mar  Róth  Sá mi  ke zé be  ke rül.  Az
úton ál lás ból az lesz, hogy Ben ce ki -
sír ja  ma gát  „ál do za ta”  vál lán,  el -
mond ja bá na tát, majd út já ra en ge di
a sze ke rest. A szem fe dőt vé gül Róth
Sá mi szer zi meg és he lye zi el a ha -
lott asszony ra va ta lán. 
A  ko ra be li  iz ra e li ta  ol va sók nak

igen tetsz he tett a tör té net. Ezt bi zo -
nyít ja a Li ba non zsi dó tu do má nyos
és kri ti kai fo lyó irat 1936. jú li us–au -
gusz tu si szá má ban meg je lent, igen
ba rát sá gos,  sze re tet tel jes  könyv is -
mer te tés. Uz Ben ce bel ső vi lá gá nak
pil la nat ké pek re bon tott raj zai kö zött
alig ha akad lé lek saj ga tóbb és nagy sze -
rűbb je le net, mint Uz Ben ce és Róth
Sá mi ta lál ko zá sa: 

„Lé lek ta ni lag is fi nom, em be ri leg pe -
dig ép pen ség gel meg döb ben tő Ben ce
mu száj-úton ál lá sa, ki út ta lan di lem -
má ja, bel ső küsz kö dé se, aho gyan fej -
szét emel a ro zo ga sze ke rén dö cö gő bá -
rány bőr ke res ke dő zsi dó ra, aho gyan
sá padt arc cal, könnye ző szem mel
vissza ad ja a so vány er szényt, s ki szol -

gál tat ja ma gát Róth Sá mi nak. Ez zel
a ha tá sos han gu lat ütem mel kez dő dik
a je le net to váb bi so ro za ta: Ben ce a zsi -
dó jó sá go san biz ta tó sza vá ra be vall -
ja, hogy ha lott édes any ja szem fe dő jé -
re kel lett vol na a kraj cár: ke zet fog nak,
ki bé kül nek; a zsi dó el tá vo zik; majd ké -
sőbb, míg Ben ce fenn jár a hegy or mon,
hogy sírt ás son any já nak, a zsi dó sír -
va, Ó, Ado nájt… éne kel ve, tit kon
oda lop ja a ha lott asszony vi rág ra va -
ta lá ra a »fa jin fi nom szem fe dőt«. Ez
a je le net komp le xum olyan rész le te a
ma gyar pró za iro da lom nak, amely hez
ha son lót lel ki rajz, han gu la ti fi nom -
ság, ha tás kel tő mű vé szi es ség te kin te -
té ben nem so kat ta lál ni iro dal munk
zsi dó vo nat ko zá sú lap ja in.”
En nek tük ré ben nem okoz meg le -

pe tést,  hogy  Nyi rő  Jó zsef  1942-től
1945 már ci u sá ig nem va la me lyik ra -
di ká lis cso por to su lás nak, ha nem az
Er dé lyi Párt nak volt az or szág gyű lé -
si kép vi se lő je a ma gyar par la ment ben.
Nyi rő  Jó zsef  el ső  köny vé től,  az

1924-ben Ko lozs vá ron meg je lent Jé -

zus fa ra gó em ber től mű ve i ben a szé -
kely ség, szé le sebb ér te lem ben az er -
dé lyi ma gyar ság ön azo nos ság-tu da tá -
nak a raj zát ad ja. Erő sí ti a ma gyar ol -
va sót  iden ti tá sá ban.  Ékes,  vi rá gos
ma gyar nyel ven ír, rit ka szé kely táj sza -
va kat hasz nál. Is me ri a ré gi szo ká so -
kat, a szé kely-ma gyar hi e de lem vi lá got,
a hu nok mű velt sé gét, a né pi kul tú ra
tör té ne lem előt ti mély ré te ge it.
Ar cha i kus, még is mo dern, nem csak

a ré gi ma gyar nyelv és iro da lom ér té -
ke i ből épít ke zik, az avant gárd tö rek -
vé se ket is is me ri. Exp resszi o nis ta stí -
lus je gyek is jel lem zik mű vé sze tét. 
Ki mit sze ret ben ne? Van, aki pró -

zá ban írt bal la dá it ér té ke li (Kop ja fák),
más ter mé szet áb rá zo lá sá nak szép sé -
gé ért, an nak pan te is ta jel le gé ért lel ke -
se dik  (Ha va sok köny ve). A  ma gyar
múlt ba ré ve dők tör té nel mi re gé nye it
for gat ják (A si bói bö lény, Ma dé fal vi ve -
sze de lem).Aki Tri a non előz mé nye i re,
az er dé lyi föld el her dá lá sá nak fo lya ma -
tá ra kí ván csi, az is ta lál Nyi rő nél el mé -
lyült  elem zést,  út mu ta tást  (Né ma
küz de lem). A szü lő föld től va ló kény -
sze rű tá vol lét lel ki gyöt rel mét és a me -
ne kült tá bo ri lé tet is hi te le sen áb rá zol -
ja a szé kely író (Íme, az em be rek!).
Ide je, hogy mi nél töb ben ta lál koz -

za nak  élet mű vé nek  kin cses tá rá val.
Ha za té ré se, szé kely ud var he lyi új ra -
te me té se  több  ke gye le ti  ak tus nál.
Al kal mat ad ar ra, hogy az élet mű vet
meg is mer je és bir tok ba ve gye, akit il -
let: a ma gyar ság.

* * *

(Szé kely ud var he lyen 2012. má jus 27-
én, pün kösd va sár nap ján öku me ni kus
meg em lé ke zé sen Nyi rő Er dély cí mű
el be szé lé sé nek  szel le mé ben  együtt
imád ko zott és együtt gon dolt a szé kely
író ra az evan gé li kus, a re for má tus, az
uni tá ri us lel kész és a ka to li kus pap.)

A szerző irodalomtörténész

NyirőJózsefhazatér
b Nyi rő Jó zsef – író tár sá hoz, Ta má si Áron hoz ha son ló an – a két há -

bo rú kö zöt ti er dé lyi ma gyar iro da lom egyik leg nép sze rűbb író ja. Mű -
ve it ott hon, szü lő föld jén a sza bad el vű Er dé lyi Szép mí ves Céh je len -
tet te meg, amely nek ala pí tói kö zé tar to zott. Ma gyar or szá gon a pol -
gá ri kö rök ben nép sze rű Ré vai Ki adó hoz ta for ga lom ba köny ve it a
szé kely ha ris nya anya gá ra em lé kez te tő, ké nyes ha li na kö tés ben és több
tíz ez res pél dány szám ban. A leg utób bi más fél év ti zed ben a Ka i rosz
Ki adó ti zen hét kö tet ben je len tet te meg le zá rat lan, foly ta tás ra vá ró
élet mű so ro za tát. Négy év ti ze des til tás után új ra hoz zá fér he tő ek mű -
vei. Lel ké nek tit kos bel ső rez dü lé se i hez hoz zá fér he tünk-e? Fel is mer -
jük-e mű ve i nek va ló di ér té ke it?
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A székelyudvarhelyi pünkösdi megemlékezés helyszíne

Ho gyan jut ha tunk a menny or szág ba?
– szól a cím. Ezt ol vas ván fel de reng
az em ber ben a re mény, hogy ta lán itt
és  most  va la ki  tény leg  be szá mol
majd ar ról, hogy mi is a menny or -
szág,  és  nem  utol só sor ban  ar ról,
hogy mi ként ér he tő el. Per sze van an -
nak  va la mi  ir ra ci o na li tá sa,  hogy
2012-ben  Bu dán,  a  Gel lért  té ren,
egy ga lé ri á ban ül ve ez a té ma tel je -
sen meg vi lá go sod hat az em ber előtt. 
Ha bár tud va le vő, ami kor val lá sos

té má ról van szó, ez so ha sem zár ha tó
ki! Az em be rek kí ván csi sá ga, transz -
cen dens re va ló nyi tott sá ga és ér dek -
lő dése a túl vi lág iránt, ami óta em ber
az em ber, je len van, volt és lesz. Ar -
ról nem is be szél ve, hogy hit kér dé sek -
kel fog lal koz ni ma nap ság új ra di vat
lett. Mint ha  az  em ber ben ki ala kult
vol na egy faj ta in tel lek tu á lis és ér zel -
mi igény ar ra, hogy ne ér je be pár al -
kal mi böl cse lő fi lo zó fi á já val, ha nem
pró bál jon  a  dol gok  mö gé  néz ni  és
meg lát ni a lé nye gü ket. 
Az ér dek lő dők a Pró fé ta Ga lé ri á ban

is a „menny or szágté ma” mé lyebb fel -
tá rá sát vár ták, és per sze re mél ték a ti -
tok  meg fej té sét:  ho gyan  le het  oda
be jut ni. Mind ezen el vá rá sok nak Jim
Kni es, a Fő vá ro si Bap tis ta Gyü le ke zet
pré di ká to ra  és Mát rai Erik kor társ
kép ző mű vész igye ke zett ele get ten ni,
más-más mód szer rel.
Az érez he tő igye ke zet el le né re nem

si ke rült ma ra dék ta la nul meg fe lel ni a
hall ga tó ság vá ra ko zá sa i nak. Jim Kni -
es nek a Ró mai le vél alap ján – „Mert a
bűn zsold ja a ha lál, az Is ten ke gyel mi
aján dé ka pe dig az örök élet Krisz tus
Jé zus ban, a mi Urunk ban” (6,23) – el -
hang zott  sza vai nem mond tak újat
számukra. Né hány evan gé li kus hall -
ga tó ki fe je zet ten ke ve sell te a lel kész

el mé le ti és for má lis út mu ta tá sát. A
rek la má lók ki fej tet ték:  in kább ar ra
let tek  vol na  kí ván csi ak,  hogy  mi -
ként va ló sít sák meg  Is ten or szá gát
ma guk kö zött – itt és most –, em be -
ri kap cso la ta ik ban. 
A kér dés meg vá la szo lá sa lát ha tó lag

prob lé mát oko zott a lel ki pász tor nak,
mi vel ő ma ga a menny or szá got és a
pok lot – a Bib lia alap ján – va ló sá gos
hely nek, nem pe dig kö zöt tünk lé vő is -
te ni vagy ör dö gi ál la pot nak te kin ti. Az
el lent mon dás csak lát szó la gos. Va ló -

já ban mind két vé le mény re le váns, és
jól meg fér egy más mel lett. 
Mát rai  Erik  kép ző mű vész  nem

vál lal ko zott ar ra, hogy el dönt se, hol
van a menny or szág, és ho gyan le het
meg kö ze lí te ni. Nem is volt fel tét le -
nül el vár ha tó tő le, hi szen őt nem a
be széd és a teo ló gia tu do má nyá ra ké -

pez ték  ki.  Ké pe i vel  vi szont  an nál
töb bet mon dott. Füst tel, fénnyel és
vi de ó ins tal lá ci ók kal va ló ság hű ka pu -
kat, uta kat – pél dá ul szét vá lasz tott
ten gert – al ko tott meg, ame lye ken
ke resz tül  az  em be rek  el jut hat nak
va la hon nan va la ho vá. 
Fel te he tő leg a menny or szág ba is

va la hon nan, va la min ke resz tül jut hat
el az em ber – mond ta. En nek il luszt -
rá lá sá hoz el ső ként egy olyan kép so -
ro za tot mu ta tott be, amely Krisz tus
ti zen öt stá ci ó ját áb rá zol ta. Krisz tus
út ja volt az el ső út, amely el ve ze tett
egé szen a menny or szá gig. A töb bi al -

ko tás meg te kin té se csak
ez után kö vet ke zett,  il -
let ve kö vet kez he tett. 
Az in ter ak tív te rek a

lá to ga tók szá má ra is át -
jár ha tó nak bi zo nyul tak.
A kü lön bö ző utak, alag -
utak, csa tor nák el jut tat -
ták  a  lá to ga tót –  va la -
hon nan va la ho vá. Ezek -
nek az utak nak a  fa lai,
osz lo pai,  ka pui  nagy -
részt fény ből és füst ből
ké szül tek,  te hát  el mé -
le ti leg tel je sen át jár ha tók
vol tak, nem kor lá toz ták
a  moz gás te ret.  En nek
el le né re a csa ló ka fa lak
és  osz lo pok men tén  –
val lá sos  szim bó lu mok
so ka sá gát al kal maz va –
Mát rai Erik  ké pes  volt
ki fe jez ni azt, amit sza -
vak kal ő sem tu dott vol -
na el mon da ni.
Olyan az Is ten or szá -

ga, mint ami lyen nek el kép zel jük? Jó
úton ha la dunk fe lé, vagy csak az em -
be ri kép zel gés füst- és fény fa lai men -
tén já runk? 
Mint aho gyan sej te ni le he tett, Is -

ten leg na gyobb tit ka it nem si ke rült
meg fej te ni a Pró fé ta Ga lé ri á ban, hi -
szen ma még „tü kör ál tal ho má lyo -
san lá tunk” (1Kor 13,12). A szer ve zők
min den eset re – ősz re – újabb szak -
rá lis ki ál lí tás- és elő adás-so ro za tot
ter vez nek.

g Gomb kö tő Be á ta

Ho gyan jut ha tunk 
a menny or szág ba?

b Is ten or szá gá nak „kö rül já rá sá ra” vál lal koz tak má jus 17-én a bu dai Pró -
fé ta Ga lé ri á ban. Egy lel ki pász tor ra és egy kép ző mű vész re há rult a fel -
adat, akik egy más tól tel je sen kü lön bö ző mó don pró bál ták meg ra gad -
ni, mi több, for má ba ön te ni a té mát. A Szak ra li tás és mű vé szet so ro -
zat zá ró elő adá sa igen sok hall ga tót von zott. Nem vé let le nül. 
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Sze me rei Já nos misszi ó ért  fe le lős
püs pök  nyi tot ta  meg  áhí ta tá val  a
kon zul tá ci ót.  Majd  Já no sa At ti la
győ ri rész mun ka idős bör tön lel kész
tar tott  ve tí tés sel  egy be kö tött  elő -
adást  a  bör tön pasz to rá ció  bib li ai,
jo gi, pszi cho ló gi ai alap ja i ról és sa ját,
va la mint  a  misszi ó ban  részt   ve vő
ön kén te sek mun ká já ról.
Ezt kö ve tő en Ro szík Gá bor, a Ma -

gyar  Test vé ri  Bör tön tár sa ság  és  a
Bör tön lel ké szek Ma gyar or szá gi Szer -
ve ze té nek el nö ke vet te át a szót. Be -
szélt  azok ról  a  te vé keny sé gek ről,
ame lye ket  mun ka tár sa i val  együtt
misszi ós ként vé gez a bör tö nök ben,
se gít ve  ez zel  nem csak  a  bün te tés-
vég re haj tás mun ká ját, de a lel kész -
kép zés  cél ja i nak meg va ló sí tá sát  is.
Mun ká ja  túl ter jed  a  ha tá ro kon,  és
egy szer re je lent misszi ót és ta pasz -
ta lat szer zést, va la mint a ta pasz ta la -
tok to vább adá sát is.
A kon zul tá ció  az zal a cél lal szer -

ve ző dött, hogy  is mer teb bé  te gye a
bör tön misszi ói mun kát, és job ban rá -
irá nyít sa a fi gyel met. Az elő adók ki -
tér tek ar ra, hogy a bűn nem ér vé get
a  sze mé lyi ség  ha tá ra i nál,  ha nem
mind ere de tét te kint ve, mind ha tá -
sa i ban és kö vet kez mé nye i ben be le -
ágya zó dik és be le gyö ke re zik a tár sa -
da lom ba. Ez ar ra kö te lez mind annyi -
un kat,  hogy  fo ko zott  fi gye lem mel
for dul junk azok fe lé, akik a rá csok
mö gött vár nak vi gasz ta lást, he lyes ér -
ték ren det, fáj dal ma ik kö ze pet te út -
mu ta tást és se gít sé get. A misszi ói pa -
rancs ha tá lya nem tor pan meg a rá -
csok és a fa lak tö vé ben. El len ke ző leg:
épp hogy kü lö nös ha tállyal ér vé nyes
„ott, túl a rá cson”.
Ezért kü lö nö sen fon tos, hogy ne

csak  a  bör tön ben  hi va tás sze rű en
dol go zó lel ké szek érez zék a ma guk
fel ada tá nak a fog va tar tot tak meg lá -

to ga tá sát,  ha nem  min den  lel kész.
Azok  pe dig  kü lö nö sen  is,  akik nek
szol gá la ti te rü le te kö ze lé ben bün te -
tés-vég re haj tá si in té zet mű kö dik.
Szó  esett  a  kül föl di  ta pasz ta la -

tok ról  is.  Van,  ahol  ter mé sze tes,
hogy egy adott ré gió lel ké szei az év
so rán  be  van nak  oszt va:  fél éven te
egy-egy al ka lom mal min den lel kész
vé gez  szol gá la tot a bör tön ben, leül
be szél get ni a fog va tar tot tak kal. Mi -
lyen jó len ne, ha el ér het nénk, hogy
ná lunk  is  így  legyen!  Es pe re se ink
el kö te le zett sé ge so kat je len te ne a jó
ál la pot meg va ló su lá sá ban. 
A je len le vő, „bör tönt járt” mun -

ka tár sak szí ve sen aján lot ták fel se gít -
sé gü ket az es pe re sek meg győ zé sé ben.
De ve gyük ész re, hogy ta pasz tal ha -
tók már ez  irá nyú po zi tív lé pé sek, hi -
szen  van  egy ház me gye,  ahol  nem
szá mít kü lön le ges al ka lom nak, hogy
a  rá cso kon  be lül  tar ta nak  lel ké szi
mun ka kö zös sé gi gyű lést.
Van  rá  igény,  és  van  kül de té -

sünk a rá cso kon túl ra. Jé zus nem -
csak hogy nem for dult el ezek től az
em be rek től, ha nem egye ne sen azo -
no sí tot ta ma gát  ve lük, mi kor  így
be szélt: „Bör tön ben vol tam, és el jöt -
te tek  hoz zám.” (Mt 25,36) A ko rai
egy ház sem el for dult a bör tön ben
le vők től, ép pen el len ke ző leg: „Pé -
tert te hát a bör tön ben őriz ték, a
gyü le ke zet pe dig buz gón imád ko zott
ér te Is ten hez.” (Ap Csel 12,5)
Imád koz zunk mi is azo kért, aki ket

fog va tar ta nak. De ne csak imád koz -
zunk, lép jünk is oda hoz zá juk, akár
a rá cso kon túl van nak még, akár a
sza ba du lá suk után. Ne fe led jük, ami -
kor a ke reszt re és a raj ta füg gő Jé zus -
ra te kin tünk, ben ne egy ra bot lá tunk,
akin ép pen vég re haj tot ták az íté le tet.
Mi at tunk és ér tünk.

g Já no sa At ti la

„Börtönbenvoltam,
éseljöttetekhozzám”

Kon zul tá ció a bör tön pasz to rá ci ó ról

b „Mit je lent ne ked az a mun ka, amit a bör tön ben vég zel?”– hang zott
a kér dés az egyik lel kész nek cí mez ve. A vá lasz pe dig rö vid és meg -
le pő volt: „Min dent.” Ez a vi szo nyu lás jel le mez te azt a kon zul tá ci -
ót, ame lyet Sze ve ré nyi Já nos or szá gos misszi ói lel kész szer ve zé sé -
ben má jus 22-én tar tott egy há zunk Bu da pes ten, az Ül lői út 24. szám
alatt. Bör tön lel ké sze ket és bör tön kö zel sé gé ben la kó vagy bör tön -
misszi ós mun ká val már „be ol tott” test vé re ket és ér dek lő dő ket hív -
tak meg és vár tak a szer ve zők. So kan tud ják, hogy Charles W. Col son

éle te és szol gá la ta nagy ha tást gya ko -
rolt nem csak a fog va tar tot tak mil li ó -
i ra és csa lád tag ja ik ra, ha nem a bün -
te tés-vég re haj tás ra, az igaz ság szol gál -
ta tás ra vagy épp a bűn cse lek mé nyek
ál do za ta i ra is az egész vi lá gon. Tő le
szár ma zik az a meg fo gal ma zás, hogy
a bör tön misszió mind azok fe lé irá nyul,
aki ket egy-egy bűn cse lek mény el kö -
ve té se érint. Te hát nem kor lá to zó dik
a bör tön fa la in be lül re, ha nem jó sze -
ri vel az egész tár sa dal mat érin ti. 
Chuck olyan ma gá val ra ga dó sze -

mé lyi ség volt, hogy aki egy szer ta lál -
ko zott ve le, az év ti ze dek múl tán is em -
lé ke zett  rá.  Sze me rei Já nos püs pök
test vé rem me sé li, hogy ott volt azon
a ne ve ze tes na pon (1992. szep tem ber
11-én), ami kor Chuck Bu da pes ten – a
kép vi se lői  iro da ház ban  –  elő adást
tar tott. Ne ve ze tes nap ez az én éle tem -
ben is, hi szen én vol tam Chuck tol má -
csa,  én  szer vez tem  meg  bu da pesti
prog ram ját, elő adá sa után pe dig együtt
lá to gat tuk meg a Bu da pesti Fegy ház és
Bör tönt. Az óta is büsz kén mon dom el,
ha le he tő sé gem van rá, hogy éle tem -
ben elő ször Chuck Col son ol da lán lép -
tem be egy bör tön ka pu ján. 
Ak kor nem gon dol tam ar ra, hogy

ez a ta lál ko zás for du ló pon tot je lent
az éle tem ben, hogy meg vál to zik lel -
ké szi  szol gá la tom  irá nya,  új  vi lág
nyí lik meg előt tem. 
A meg elő ző tíz hó nap ban szám ta -

lan szor kér tek, hogy szer vez zem meg
Ma gyar or szá gon a Test vé ri Bör tön tár -
sa sá got (Pri son Fel lows hip).Min dig el -
uta sí tot tam a ké rést, mond ván: bár
na gyon fon tos nak tar tom, most még -
is fon to sabb fel ada ta im van nak… De

már az el ső al ka lom mal olyan erő vel
ra ga dott meg az Is ten Chuck Col so -
non ke resz tül, hogy jó val fon to sab bá
vált szá mom ra a bör tön misszió, mint
azt va la ha el kép zel ni tud tam vol na.
Né hány hó nap pal ké sőbb pe dig már
job ban érez tem ma gam egy bör tön -
ben (hir det ve az evan gé li u mot), mint
a Par la ment ben. (Ezen ma már senki
nem csodálkozna, de ak kor a par la -
menti mun ka el ké pesz tő ta pasz ta la -
tot, él ményt je len tett ne kem.)
A  bün te tés-vég re haj tás  ve ze tői

nagy  fo ga dást  ren dez tek  Col son
tisz te le té re a bör tön ben, de az ün ne -
pelt egy idő után fe szen ge ni kez dett,
és azt mond ta, sze ret ne már fog va -
tar tot tak kal is ta lál koz ni. Egy nyolc -
sze mé lyes zár ká ba ve zet tek be min -
ket,  ahol  –  az  or szá gos  pa rancs -
nok,  a  bör tön pa rancs nok  és  más
kí sé rők je len lé té ben – fe lejt he tet len
dol gok tör tén tek. 
Chuck oda lé pett egy rab hoz, aki

vi gyázz ban állt az ágya mel lett, ke zet
fo gott ve le, má sik ke zét a vál lá ra tet -

te, és mo so lyog va meg kér dez te: „Tu -
dod,  hogy  az  Is ten  sze ret  té ged?”
„Tu dom” – mond ta a rab, és fel emel -
te a pár ná ját, amely alatt egy Bib lia fe -
küdt. Chuck meg ölel te.
Egy  má sik  rab tól  azt  kér dez te:

„Is me red Jé zust?” „Is me rem” – vá la -
szol ta a kér de zett, és az ágya fö lé mu -

ta tott egy ke nyér bél ből ké szí tett kis
ke reszt re, amely fog krém mel volt a
fal ra ra gaszt va. Őt is meg ölel te.
Az tán így ment fo goly tól fo go lyig,

s min den ki érez te azt a  sze re te tet,
amely be lő le áradt. 
Ne kem ez volt az el ső bör tön él mé -

nyem, s va la hány szor ke zet fo gok egy
fog va tar tot tal,  vagy  meg öle lem,
eszem be jut Chuck. Tő le ta nul tam.
Ő meg Jé zus tól (ahogy vég ső so ron
per sze ma gam is). De hogy ez mit je -
lent, ho gyan kell „csi nál ni” a va ló élet -
ben, ho gyan kell sze re tet tel for dul ni
a bű nös em ber hez – még a bör tön -
ben is –, ezt két ség kí vül Chuck tól.

Az nap  éj jel  haj na lig  be szél get -
tünk: test vé rek ké, ba rá tok ká let tünk.
A kö vet ke ző év ben több ször is ta -

lál koz tunk. Egy szer Wa shing ton ban,
az tán Szö ul ban, ahol egy hé tig vol tunk
együtt.  Ezek  az  együtt lé tek  szin tén
meg ha tá ro zó ak vol tak szá mom ra.
1993-ban je lent meg ma gya rul Born

Aga in (Újon nan szü let tem) cí mű
köny ve, ame lyet szám ta lan nyelv re le -
for dí tot tak, szám ta lan ki adást meg ért,
s lett mil li ók szá má ra nem csak él ve -
ze tes ol vas mány, ha nem bi zony ság té -
tel is Krisz tus meg vál tó sze re te té ről,
a Szent lé lek új já te rem tő ere jé ről. 
Chuck me sél te: va la hány szor tu do -

má sá ra  ju tott,  hogy  egy  po li ti kus
bör tön be ke rült va la hol a nagy vi lág -
ban – ak ko ri ban leg fő kép pen va la -
me lyik af ri kai or szág ban –, kül dött
ne ki egy pél dányt eb ből a könyv ből.
Sőt sok szor ő ma ga ad ta át egy-egy
volt mi nisz ter nek vagy or szág gyű lé -
si kép vi se lő nek a cel lá já ban. Ő, aki a
wa shing to ni Fe hér Ház „ma gas la ta -
i ról” zu hant a bör tön be. 

Col son el jött köny vé nek ma gyar -
or szá gi be mu ta tó já ra. Ez al ka lom ból
az ak ko ri köz tár sa sá gi el nök, Göncz
Ár pád is fo gad ta. Szá mom ra is nagy
él mény volt a két „öreg”, bör tön járt
em ber be szél ge té se…
A könyv be mu ta tón  egy új ság író

meg kér dez te Chuck tól, mi a vé le mé -
nye a meg él he té si bű nö zés ről. Szen -
ve dé lye sen fej tet te ki – ezt sok szor
hal lot tam tő le –: „A bű nö zés mo rá -
lis  kér dés.”  Nem  szo ci á lis  kér dés,
nem a meg él he tés kér dé se, ha nem
mo rá lis kér dés. 
Pél da ként em lí tet te – s el gon dol -

kod ta tó  ez ma  is  –  a  kö vet ke zőt:
Ang li á ban sta tisz ti ka i lag ki mu tat ták,
hogy  ami kor  el kez dett  erő söd ni  a
sze ku la ri zá ció, a hit ok ta tás ban ré -
sze sü lő gye re kek  szá ma csök kent.
Tíz év vel ké sőbb pe dig azt mu tat ták
ki, hogy  for dí tott arány ban nőtt a
bűn cse lek ményt el kö ve tő fi a tal ko -
rú ak szá ma…
Chuck Col son ren dü let le nül hit te és

hir det te, hogy az em ber szá má ra az el -
ső he lyen min dig az Is ten kell, hogy áll -
jon, az tán kö vet ke zik a csa lád, és csak
ezek után jön a mun ka, a hi va tás.
Két nagy pél da ké pe volt Chuck nak.

Az  egyik  Wil li am Wil ber for ce 18.
szá za di  an gol  po li ti kus,  kép vi se lő,
aki nek ne vé hez a rab szol ga-fel sza ba -
dí tás fű ző dik. (Sok szor beszélt róla,
és egy ál ta la ala pí tott dí jat is ró la ne -
ve zett el.) A má sik pél da kép Di et rich
Bon hoef fer né met evan gé li kus már -
tír teo ló gus, akit jól is mer het nek az
Evan gé li kus Élet ol va sói.
Áp ri lis 16-án volt Charles W. Col -

son  bú csúz ta tá sa  a  wa shing to ni
nem ze ti ka ted rá lis ban, pres bi te ri á -
nus is ten tisz te le ten. A bú csúz ta tást
in ter ne ten  is  le he tett  kö vet ni.  (A
fel eme lő há la adó is ten tisz te let ma is
meg te kint he tő a http://www.na ti o -
nal cat hed ral.org/exec/cat hed ral/
web he lyen.)
Az  em lé ke zők  so rá ban  elő ször

Col son le á nya be szélt, aki el mond ta:
édes ap já nak  az  volt  a  kí ván sá ga,
hogy „a te me té se öröm te li le gyen, ne
szo mo rú”. 
Nem ré gen Tor on tó ban, a Nem -

zet kö zi Test vé ri Bör tön tár sa ság vi -

lág gyű lé sén – aho vá Ma gyar or szág -
ról is né pes de le gá ci ó val ér kez tünk
– Chuck a ha lál hoz va ló vi szo nyá -
ról  be szélt.  El mond ta,  hogy  szá -
má ra a ha lál – ha za ér ke zést je lent.
Úgy ér zi – mond ta –, hogy ké szen
áll a ha za té rés re. Ad dig is min den
nap  ke gye lem,  az  Is ten  ir gal ma,
sze re te te.
Há lás va gyok az Is ten nek Chuck

Col so nért. Min den na pért,  órá ért,
per cért, ame lyet ve le tölt het tem, és
azért a szol gá la tért, me lyet az Is ten
raj ta ke resz tül in dí tott el ben nem hu -
szon egy év vel ez előtt.
Az zal az igé vel fe je zem be, amely

az  egész  vi lá gon  bör tön misszi ós
szol gá la tunk igé je, és amely nek iga -
zát mil li ók ta pasz tal hat ták meg sze -
mé lyes  éle tük ben  is.  Te  is,  én  is,
Chuck  Col son  is.  Hogy  tud ni il lik
Jé zus Krisz tus az, aki a „meg re pedt
nád szá lat nem tö ri el, a füs töl gő
mé csest nem olt ja ki…”.

g Ro szík Gá bor 
evan gé li kus lel kész

Örömtelibúcsúzás…
b Chuck, az az Charles W. Col son ha lá lát kö ve tő en so kan föl hív tak te -

le fo non, még a bün te tés-vég re haj tás ki lenc ve nes évek be li or szá gos pa -
rancs no ka is, hogy –„jobb hí ján” – ne kem fe jez zék ki meg ren dü lé sü -
ket, együtt ér zé sü ket, hi szen so kan tud ták, mennyit kö szön he tek
Chuck nak, mennyi re fon tos em ber volt szá mom ra. Na gyon szép és mél -
tó meg em lé ke zés je lent meg ró la az Evan gé li kus Élet ben pár hét tel ez -
előtt (2012/17. szám, 10. o.) Bé ke fy La jos nyugalmazott református bör -
tön lel kész tol lá ból, ez úton is kö szö net ér te. Most – az Evan gé li kus Élet
fő szer kesz tő jé nek ké ré sé re – ma gam is sze mé lyes hang vé te lű írás sal
kí vá nok em lé ket ál lí ta ni a Test vé ri Bör tön tár sa ság ala pí tó já nak.

kol lé gi u mi fel hí vás

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Bu da pes ti Kol lé gi u ma (VII. ke rü let,
Ró zsák te re 1.) fel vé telt hir det a 2012/2013-as tan év re kö zép fo kú kép zés ben
részt ve vő lá nyok nak és fi úk nak egy aránt. Elő nyünk a fo lya ma tos nyit va tar -
tás, a jó meg kö ze lít he tő ség és a hely ben fő zött, vál to za tos ét rend. Ugyan -
itt szor gal mi idő sza kon kí vül szál lás le he tő ség – szo lid he lyen, szo lid ára -
kon – min den kor osz tály szá má ra ha tá ron in nen és ha tá ron túl! 
Ér dek lőd ni és je lent kez ni a ver mes ne.ni ko let ta@lu the ran.hu e-mail cí -

men, az 1/351-0522-es és a 20/824-9060-as te le fon szá mo kon le het. Sze -
re tet tel hív juk és vár juk az ér dek lő dő ket!

H i r d E t é s

meg hí vó az öTk köz gyű lé sé re
Az Öku me ni kus Ta nul má nyi Köz pont ez évi köz gyű lé sét (a hu szon ket -
te di ket) jú ni us 15-én (pén te ken) 14 és 18 óra kö zött tart ja a Ma gyar or -
szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csának szék há zá ban (Bu da pest XI., Ma -
gyar tu dó sok kör út ja 3.). Fő té má ja az Eu ró pai Unió és Ma gyar or szág,
amely ről dr. Bölcs kei Gusz táv püs pök, a Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy -
ház Zsi na tá nak lel ké szi el nö ke tart elő adást. 
Min den öku me ni kus lel kü le tű ke resz tyént és ér dek lő dőt sze re tet tel

hí vunk és vá runk. A fő elő adást kö ve tő en a ko ráb bi évek ben min dig élénk
esz me cse re ke re té ben szól tak hoz zá a részt ve vők a té má hoz, amely nap -
ja ink ban kü lö nö sen so ka kat ér de kel ha tá ra in kon be lül és kí vül egy aránt.
Az egy más sal szo ro sabb együtt mű kö dést és köl csö nös meg ér tést mun -
ká ló öku me ni kus ta lál ko zó igé je: „Is ten a mi ol tal munk és erős sé günk!”
(Zsolt 46,1)

H i r d E t é s

Chuck Colsonnal 1992-ben… …és 2007-ben
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„Szent, szent, szent a Se re gek Ura, di -
cső sé ge be töl ti az egész föl det!” (Ézs 6,3)

Szent há rom ság he té ben az Út mu ta -
tó reg ge li és he ti igéi a te rem tő, meg -
vál tó, meg szen te lő Úr Is ten imá dá sá -
ról szól nak. „Di csé re tet mond junk mind nyá jan az Atya Is ten nek és Fiú Is ten -
nek  és  Szent lé lek  Is ten nek  egye tem ben,  most  és  mind örök kön-örök ké!”
(GyLK 778) „Örök ké va ló Is ten az Úr. Ő a föld ke rek ség te rem tő je…, ér tel me ki -
für kész he tet len.” (Ézs 40,28) A há rom sá gos egy Is ten ről ta nít ja Lu ther: „Nem
kell azon vi táz ni, hogy mi ként le het Is ten Atya, Fiú, Szent lé lek, s még is egy, mert
ez úgy is meg fog ha tat lan. De mi cso da vi gasz ta lás ez: a tel jes Szent há rom ság mind -
egyik sze mé lye azon van, hogy a sze gény, nyo mo rult em bert a bűn ből, a ha -
lál ból s az ör dög ha tal má ból meg iga zu lás ra, örök élet re, Is ten or szá gá ba se gít -
se.” Az Úr Jé zus azt ta ná csol ja nem csak Ni ko dé mus nak, de mind azok nak, akik
hoz zá men nek akár éj jel, akár nap pal azért, „hogy aki hisz, an nak örök éle te le -
gyen őben ne”: „…ha va la ki nem szü le tik víz től és Lé lek től, nem me het be az Is -
ten or szá gá ba.”Ma is „újon nan kell szü let ne tek” az Atya-Fiú Lel ké től. (Jn 3,15.5.7)
Ez ál tal vá lunk ké pes sé a Szent há rom ság szív ből fa ka dó di cső í té sé re is: „Ó, Is -
ten gaz dag sá gá nak, böl cses sé gé nek és is me re té nek mély sé ge! (…) Bi zony, tő le, ál -
ta la és ér te van min den: övé a di cső ség mind örök ké.” (Róm 11,33.36) S ő ki je len -
tet te ma gát pró fé tái ál tal is. A bál vá nyok csu pán ügyes mes te rek csi nál má nyai:
„De az Úr az igaz Is ten, élő Is ten, örök ké va ló Ki rály! (…) Az Úr ere je al kot ta a
föl det, az ő böl cses sé ge szi lár dí tot ta meg a vi lá got, az ő ér tel me fe szí tet te ki az
eget.” (Jer 10,10.12) Az örök Va gyok ta nú i ul hív ja ki vá lasz tott szol gá it, „hogy meg -
is mer je tek, higgye tek ben nem, és meg ért sé tek, hogy csak én va gyok… Én, én va -
gyok az Úr, raj tam kí vül nincs sza ba dí tó. …én Is ten va gyok. Ez után is csak én
le szek!” (Ézs 43,10–13) Ró la ta nús ko dott Pál Athén ben, az Are o pá go szon: „Az
Is ten…, aki menny nek és föld nek Ura…, most azt hir de ti az em be rek nek, hogy
min den ki min de nütt tér jen meg.” (Ap Csel 17,24.30) Ő szá munk ra nem is me -
ret len Úr, ő Szent há rom ság Is ten, őt di cső ít jük, mert „egy a Lé lek…, egy az Úr…,
egy az Is te ne és Aty ja min de nek nek; ő van min de nek fe lett és min de nek ál tal és
min de nek ben.” (Ef 4,4–6) Ma is ezt vall juk: „Az egye te mes-ke resz tyén hit pe -
dig ez: az egy Is tent a há rom ság ban, a há rom sá got pe dig az egy ség ben tisz tel -
jük; s ne ke ver jük össze a sze mé lye ket, se a lé nye get szét ne vá lasszuk. Aki te -
hát üd vö zül ni akar, az így vé le ked jék a Szent há rom ság ról.” (Atha na si us hit val -
lá sa) Jé zus ha lá la pil la na tá ban, így ki ál tott: „Atyám, a te ke zed be te szem le az
én lel ke met!” (Lk 23,46; lásd Zsolt 31,6) S ő egy lé nye gű az Aty já val! „Higgye tek
ne kem, hogy én az Atyá ban va gyok, és az Atya én ben nem van…”Aki hisz őben -
ne, an nak meg ígé ri a ne vé ben mon dott ké ré sei tel je sí té sét, „hogy di cső ít tes sék
az Atya a Fi ú ban”. (Jn 14,11.13) Mondd: „Hi szek ben ned, Is te nem ben, / Tel jes
egész éle tem ben, // Atya, Fiú és Szent lé lek! / Hi szem, ve led cél hoz érek, / Örök -
kön-örök ké élek!” (EÉ 251,1.9) 

g Ga rai And rás

HETIÚTRAVALÓ

Hány  ön je lölt  nép bol do gí tó  van,
akik  va ló já ban  ön ma gu kat  akar ják
bol do gí ta ni – a né pet pe dig bo lon -
dí ta ni. Az zal is, hogy „Is ten ke gyel -
mé ből”. És köz ben ar ra gon dol nak,
hogy mi lyen nagy sze rű, okos, ügyes,
min den ha tó em be rek, és az ő ke zük -
ben van min den ki.
Pál  apos tol tól  ko mo lyan  le het

ven ni eze ket a sza va kat: „Is ten ke gyel -
mé ből va gyok, ami va gyok.”Mi ért hi -
te le sek az ő sza vai? Mi ért má sok, ha
ugyan az hang zik  is el? Mi ért  le het
mind az pél da, amit mond? – Mert
pél da az, amit tesz.

Az apos to lok cse le ke de te i ről írt
könyv 9. ré szé ben ol va sunk er ről. (A
könyv tu laj don kép pen a Szent lé lek
cse le ke de te i ről szól!) Saul, a ké sőb -
bi Pál apos tol nagy düh vel, meg átal -
ko dott el ha tá ro zás sal ül döz te a ke -
resz tyé ne ket. De eb ből a buz gó ül dö -
ző ből buz gó kö ve tő lett… 
So kat  be szél ge tek  hi tet le nek kel

és nyi tott szí vű ke re sők kel. De nem
le het őket tu do má nyos vagy fi lo zó -
fi ai ala pon meg győz ni. Elő ször te hát
el mon dok né hány ér vet, hadd lás sák,
hogy van alap ja an nak, amit mon -
dunk, az tán rá té rek a bi zony ság té tel -
re. Ar ra, ho gyan ta lál koz tam az Úr -
ral, ho gyan nyúlt be le az éle tem be, és
vál toz tat ta meg.  És  ho gyan  let tem
bol dog gá, ami ad dig min den igye ke -
ze tem el le né re sem si ke rült. És a Lé -
lek le száll, meg érin ti és sok eset ben
meg nyit ja a hall ga tó szí vét. S et től a
pil la nat tól kezd ve bi zo nyos ben ne,
hogy Jé zus él.
Saul (Pál) nagy tu dá sa el le né re is vak

volt. Ezt fi zi ka i lag is tu do má sá ra hoz -
ta Is ten, ami kor a da masz ku szi úton

meg va kult. Nem ér tet te, hogy va ló já -
ban mit ta nít az Ószö vet ség a Mes si -
ás ról. Meg bot rán ko zott a ke resz ten,
mert  a  sa ját  böl cses sé gét  tar tot ta
igaz nak. Azt, hogy ő mit ért el Is ten
se gít sé gé vel. A ma ga út já ra kér te Is -
ten pe csét jét. De Is ten ke gyel em ből
meg for dí tot ta a hely ze tet. A da masz -
ku szi sze mé lyes ta lál ko zás után Is ten
ké ri, hogy az ő út já ra mond jon Pál
igent en ge del mes és alá za tos szív vel.
Saul ed dig úgy ment – „öl dök lés től

li heg ve” –,mint egy meg va dult ál lat. De
va la ki meg ál lít ja, és a föld re ros kad.
Nem tud az ösz tö ke el len ru gó doz ni.
Meg döb ben, hogy a Mes si ást ül döz te.
Jé zus él, és ha ez így van, meg kell vál -
toz tat nia vé le mé nyét Jé zus fe lől – és
ön ma ga fe lől is. Ő egy el ve szett bű nös,
aki nem ér de mel sem mit, de min dent
meg kap hat. Ez a ke gye lem. 
Így ír ja le mind ezt a ko rinthu si ak nak:

„Is ten ke gyel mé ből va gyok, ami va gyok.”
Így  éli  meg  mind ezt  alá zat ban.  A
„nagy apos tol” tud sze rény ma rad ni, 
a ha tal mas em ber  tud  le mon da ni, a
gyű lö lő tud sze ret ni, a ma ga ér té keit
lát va tud bol do gan há lát ad ni ér tük Is -
ten nek. S mi vel tud ja, hogy „min den jó
ado mány és min den tö ké le tes aján dék
on nan fe lül ről, a vi lá gos ság Aty já tól
száll alá” (Jak 1,17), ezért min den ké -
pes sé gét és ere jét az Úr szol gá la tá ra for -
dít ja. Ez után is megy nagy len dü let tel,
buz gón, éle tét oda szán va – de most
már egy más ügyért, a lel kek el veszej -
té se he lyett a lel kek meg men té sé ért.
A meg nem ér de melt aján dék, az Is -

ten ke gyel me ad ja, hogy te se légy so -
ha el bi za ko dott, ön telt, ha nem még lé -
ted is a sze re tő Atyát hir des se!

g Széll Bul csú

Ahónapigéje
„Is ten ke gyel mé ből va gyok, ami va gyok” 

(1Kor 15,10)

A für dő szo bánk ba pár he te be vit tünk
egy lét rát, mert fur csa ne sze ket hal -
lot tunk a kis ab lak ból. És a lét ra ott
ma radt a fal nál, mert min den nap
több ször is ácsin gó zik raj ta va la ki,
aki ép pen a ri gó csa lá dot sze ret né
meg néz ni. 

Lát tuk a párt fész ket rak ni, a to jót
a to já so kon ül ni, a to já so kat mo co rog -
ni, négy ki csi csőrt tá tog ni a ma má -
juk fe lé; má ra meg alig fér nek el a fé -
szek ben a pely hes test vé rek! Sze rin tem
tel je sen egy for mák mind a né gyen, de
a sa ját fi ó ká im ha tá ro zot tan meg
tud ják kü lön böz tet ni őket, úgy hogy
még ne vet is ad tak a szür ke jó szá gok -
nak. Ara nyo sak! 

A fé szek épí tés és köl tés csend jét
már han gos ének lés, csi vi te lés vál tot -
ta fel. Sze rin tem a ri gó csa lád is be fo -
gad ta azt a négy buk si fe jet is, ame -
lyik időn ként meg je le nik a ma dár né -
zés iz gal má nak lát szat csend jé ben.

A gye re kek min den él ményt ki ját -
sza nak ma guk ból: a te rem tett vi lág
meg ér té sé nek és kó do lá sá nak ez a
leg tisz tább és leg egy sze rűbb mód ja.
Ri gó ku ta tó nak len ni re mek do log, és
gaz da gít ja az em be ri böl cses ség
tár há zát, de anya-apa ágyán egy
nagy pléd be be te ke rőz ni és össze búj -
ni a test vé rek kel: az már lét él mény
és fé szek me leg! Jó el néz ni őket. Egy
nagy apai csik lan do zás is be le fér a
já ték ba; az em ber ma ma meg né -
hány ro pi szál lal old ja meg a ku kac -
kér dést.

Anya nem le het fá radt, nem le het
be teg…, de most még is meg tör tént. A
nagy pléd be ne kem kel lett be búj -
nom. A gye re kek a sa ját sze re tet -
nyel ve i ken azon nal el kezd tek „táp lál -
ni”, és csep pet sem za var ta őket ez a
vá rat lan sze rep cse re. 

A leg ki seb bik, aki a mi nő sé gi idő -
vel tud töl tőd ni leg in kább, báb elő -

adás ba kez dett. Négy szer egy más
után meg kel lett néz nem, ho gyan in -
dul el ván do rol ni a kis ma lac, ho gyan
en ge di el az anyu ká ja, ho gyan bú -
csúz nak… A nagy fi am és a nagy lá -
nyom va cso ra ké szí tés be kez dett: rá -
jöt tek, hogy nem is olyan egy sze rű
do log négy fé le kép pen el ké szí te ni a
rán tot tát. A ki seb bik fi am pe dig
hoz zám bújt, és si mo gat ta a hom lo -
kom, mert ő csak az öle lés ben és a
tes ti kon tak tus ban ér zi biz ton ság ban
és sze ret ve ma gát, és így tud ja ki mu -
tat ni a sze re te tét! 

Az es ti me se ol va sás nál már min -
den ki ott ku cor gott mel let tem és a
kö zös imánk nál, amely be még be le -
fo nó dott a ri gó ink éne ke. Há lát ad -
tam azért, hogy az Úr az em be ri fé -
szek me le get sok-sok év re nyúj tot ta,
amely nek min den per cé ért kö szö ne -
tet mon dok!

g Papp And rea

Ri gók, sze re tet nyel vek, fészekmeleg

b Nem in dul tunk üres kéz zel ha za -
fe lé a Dé li Egy ház ke rü let má jus
19-i bony há di misszi ói nap já ról.
Út ra va lót kap tunk a tót kom ló si
gyü le ke zet nő egy le té től. Mé zes ka -
lács há zi kó kat sü töt tek, és úgy
dí szí tet ték cu kor- és cso ko -
lá dé min ták kal, hogy
egy for mán gyö nyö rű
volt az el ső is, a ki lenc -
szá za dik is és az ezer -
négy szá za dik is. Sze -
re tet kell hoz zá. Az a
sa já tos ma ga tar tás,
amely a Krisz tus-
kö ve tő ket év ez re -
dek óta jel lem zi és
össze kö ti.

Az  el ső  eu ró -
pai ke resz té -
nyek em lé -
két  idé zik
ezek  a  há zi -
kók. Pál apos -
tol má so dik misszi ói út -
ján lé pett elő ször Eu ró -
pa föld jé re, Fi lip pi vá -
ro sá ba.  Szom bat  lé -
vén fel ke res te azt a
he lyet,  ahol  a  zsi -
dók és a hoz zá juk
csat la ko zott  is -
ten fé lők  imád -
koz ni szok tak. A
vá ros tól mint egy
két ki lo mé ter nyi -
re, a fo lyó part ján
volt ez a hely. Asszo -
nyo kat ta lált ott. 
A  be szá mo ló  (Ap Csel

16) egy jó mó dú asszonyt ne vez meg,
Lí di át,  aki  az  azo nos  ne vű  tar to -
mány (Ly dia) lu xus ter mé ké vel, bí bor -
ral ke res ke dett. Nyil ván ez az üz let
ala poz ta meg va gyo nát és füg get len -
sé gét. Ő az el ső eu ró pai, aki szí vé be
zár ta Krisz tus evan gé li u mát. Azon -
na li, reflex sze rű a re ak ci ó ja: há zá ba
in vi tál ja a misszi o ná ri u so kat, száll -
ja nak meg ná la. Nem áll hat tak kö tél -
nek el ső szó ra, mert a bib li ai be szá -
mo ló hoz zá fű zi: kér lel te (Ká ro li így
mond ja: un szol ta) őket. 
Lí dia há za lett az után a fi lip pi ke -

resz té nyek gyü le ke ző he lye. Mert az
el ső ke resz tény kö zös sé gek há zi gyü -
le ke ze tek ként  mű köd tek.  Mű köd -
tek? Vi rá goz tak és nö ve ked tek. Jól is -
mer jük a foly ta tást. A há za kat ha mar
ki nőt ték. Let tek az tán temp lo ma ik.

És nem volt meg ál lás a hét nyel ven
be szé lő ka ted rá li so kig. Lí di ák, az az
a  kö zös ség  ter he it  hor dó,  fe le lős
em be rek eköz ben min dig vol tak kö -
zöt tük, de ve lük együtt itt van a ki -

üre se dés, a fe le lőt len je len lét is. Az
a ma ga tar tás, amely aj tót ugyan nem

nyit, ter het ugyan nem hor doz, ám
kö ve te lé se és kri ti ká ja ren ge teg van. 
Ma új ra di vat juk van a há zi gyü -

le ke ze tek nek. Nem  csak azért, mert
nem  a  ka ted rá lis épí tés  kor sza kát
él jük. Ér de kes mó don új ra fel fe de zik
a meg úju ló, épü lő gyü le ke ze tek a há -
zi cso por tok ál dá sa it. Hat-nyolc em -
ber össze tar to zó cso port ként, egy -
má sért fe le lős sé get hor doz va ta -
lál ko zik  két he ten te  egyi kük
la ká sán, és a lel ki nö ve ke dé -
sük ről,  éle tük ről  be szél -
nek. Imád koz nak együtt,
töp ren ge nek az Ige üze -
ne tén,  fon tol gat ják,
mit te het nek a gyü -
le ke zet  nö ve ke -
dé sé ért, épü lé -
sé ért. Szol gá -
la tot vál lal -
nak. Nem
al kal ma -
zott ként!
Ön kén -
te sen. 
Ép pen ez a

Lí dia-fé le ma ga tar tás.
Meg szó lít az evan gé li -
um, és én ki nyi tom a
há zam aj ta ját. Annyi -
fé le mó don  tör tén -
het  ez,  amennyi en
va gyunk. 
Mi Bony hád ról

gyö nyö rű kis mé -
zes ka lács  há zat
vit tünk  ha za.
Azt kér di tő lünk
ez a há zi kó: fel is -
mer ted-e, ke re sed-

e,  ho gyan  le hetsz  a
ma gad  he lyén,  a  sa ját

gyü le ke ze ted ben Lí dia?
g Sza bó né Mátrai Marianna
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A bib li ai pres bi té ri um
Már az apos to li le ve lek ben ta -
lá lunk uta lást a pres bi te ri tiszt -
ség re. Gon dol junk Ti mó te us -
ra, aki tő lük kap ja kéz rá té tel lel
a  fel ha tal ma zást  (1Tim 4,14).
Ti tusz nak pe dig az a kül de té -
se, hogy szer vez ze meg a pres -
bi te ri  szol gá la tot,  és  ál lít son
mun ká ba  vá ro son ként  pres -
bi te re ket, igaz, na gyon ke mény
kri té ri u mok alap ján (Tit 1,5) –
tud juk meg dr. Sza bó La jos tól,
az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye tem rek to rá tól. 
– A presbiter ki fe je zé sen a

Szent írás ban min den hol gyü -
le ke ze ti elöl já rót kell ér te nünk.
Je len té se: „idő sebb, ko ro sabb,
nem  egé szen  fi a tal.” Utal
ar ra, hogy a tiszt ség hor do -
zó já nak  te kin té lye  van.
Nem is annyi ra az élet kor
a dön tő, ha nem az, hogy
ele gen dő élet ta pasz ta lat -
tal ren del ke zik már az il -
le tő, ne he zebb élet hely ze -
tek ben  is  helytállt,  tud
má so kat meg szó lí ta ni és
ve zet ni.
Ta lán egy szép és ré gi -

es ma gyar for ma fe je zi ki
tö mö ren azt, hogy kik le -
het tek kez det ben pres bi -
te rek:  „akik nek  szép  bi -
zony sá guk volt a kö zös ség
előtt”. Jó ér te lem ben fel tű -
nő,  akár  „ki tű nő”  em be -
rek, akik már bi zo nyí tot -
tak a ta ní tás ban, az imád -
ko zás ban, a sze re tet szol gá lat -
ban  és  nem  utol só sor ban  a
csa lád juk  tes ti-lel ki  rend ben
tar tá sá val.
A  pres bi te ri  tiszt ség  nem

egy sze mé lyes  meg bí zás,  ha -
nem  egy  el is mert  és  te kin -
tély nek  ör ven dő  tes tü let be
va ló be ke rü lés – hív ja fel a fi -
gyel met a teo ló gus. – Az if jú
Ti mó te ust Pál ar ra bá to rí tot -
ta,  hogy  ne  ag gód jon  fi a tal
ko ra mi att, a kö zös sé get pe dig
fi gyel mez tet te, hogy ne ves sék
meg őt fi a tal ko rá ért (va ló já -
ban kö zép ko rú volt).

A „ta pasz talt” fi a tal
Vá nyai Lász ló az elő ző cik lus -
ban pró bál ta ki ma gát pres bi -
ter ként a sze ge di gyü le ke zet -
ben. Lel ké sze, Cser há ti Sán dor
biz ta tá sá ra vál lal ta 2006-ban
a je lölt sé get.
– Az zal a fel té tel lel mond -

tam igent a fel ké rés re, hogy más
is részt vesz a tes tü let mun ká -
já ban az ifi ből. Így ket ten ke rül -
tünk be fi a ta lok a pres bi té ri um -
ba. A cik lus fe lét töl töt tem ki,
mert ak kor friss dip lo más ként
Bu da pest re ke rül tem. 
Sze rin tem sok olyan mun -

ka  van  az  egy ház ban,  ami
anél kül is vé gez he tő, hogy az
em ber  pres bi te ri  tiszt sé get
vál lal na. Ugyan ak kor a meg bí -
za tás mo ti vál hat ja az em bert,
vagy egy faj ta el is me rés le het.

Én min den képp üd vöz len dő -
nek  tar ta nám,  hogy  mi nél
több hu szon éves vál jon pres -
bi ter ré, mert – amel lett, hogy
ak tív és hasz nos se gít sé get je -
len te nek – több fi a talt tud ná -
nak meg szó lí ta ni, vagy új öt -
le tek kel  áll hat ná nak  elő,  ez
pe dig  a  kö zös ség  éle té re  is
élén kí tő leg hat na.
La ci azt is el árul ta, hogy bár

szem be tű nő volt a kor kü lönb -
ség a tes tü le ten be lül, „ge ne -
rá ci ós sza ka dé kok” nem ne he -
zí tet ték a mun kát.
–  Min den kit  meg ta lált  a

fel adat, tet tük a dol gun kat, és
ahol tud tuk, se gí tet tük egy -
mást.

Há rom ülés után…
Vi tá lis Nó ranem csak a mo nori
gyü le ke zet tör té ne té nek leg fi -
a ta labb  pres bi te re,  ha nem  a
ma ga hu szon két évé vel min den
bi zonnyal az or szág egyik leg -
if jabb egy há zi tiszt ség vi se lő je.
– Ko ráb ban anyu kám volt

pres bi ter,  a  vá lasz tá sok  előtt
elő ször  tő le  kér dez ték  meg,
hogy  én  va jon  vál lal nám-e  a
meg bí za tást. Hir te len vá la sza
a nem volt, de ja va sol ta, hogy
kér dez ze nek  meg  en gem  is.
Alud tam  rá  né hány  na pot,
imád koz tam,  és  vé gül  igent
mond tam a je lölt ség re. Egye -
dü li fi a tal ként ülök a tes tü let -
ben, a kor ban utá nam kö vet ke -
zők  a  szü le im  kor osz tá lyá ba
tar toz nak. Apu kám, aki szin tén
most lett gyü le ke ze tünk pres -
bi te re, úgy fo gal maz ta meg a
sze re pe met, hogy én le he tek az
össze kö tő  a  gyü le ke zet ve ze -
tés, az idő sek, va la mint a fi a ta -
lok kö zött. Ed dig két ren des és
egy so ron kí vü li ülé sen vet tem
részt. Rög tön volt fel adat, mert
az egy ház köz ség meg ala ku lá -
sá nak év for du ló já ra és a kon -
fir má ci ó ra ké szül a gyü le ke zet.
Nó ra is meg le he tő sen moz -

gal mas éle tet él. Mi vel Sze ge den
ta nul szo ci ál pe da gó gia sza kon,
a hét több nap ját is a nap fény
vá ro sá ban töl ti. Úgy ér zi azon -
ban, hogy ez nem aka dá lyoz za
a szol gá lat vég zé sé ben.

– Va sár na pon ként min dig
ott hon va gyok, fo lya ma to san
ka pom  az  in for má ci ó kat,  és
ak tí van részt ve szek a gyü le ke -
zet  éle té ben.  Hi szem,  hogy
ha ezt az el hí vást kap tam Is -
ten től,  ak kor  meg te rem ti  a
le he tő sé gét an nak, hogy el lás -
sam a vál lalt fel ada to kat.
Ar ra a kér dés re, hogy a nagy

kor kü lönb ség nem okoz-e fe -
szült sé get a gyü le ke zet ben, a
mo no ri lány így vá la szolt:
– A kér dés elő ször év ele -

jén me rült fel ben nem, ami -
kor fel kér tek, hogy egy csa lá -
di is ten tisz te le ten pré di kál jak
la i kus ként. Vé gig gon dol tam,
hogy  mi lyen  fur csa  do log
hu szon éve sen  het ven éves,
ta pasz talt gyü le ke ze ti ta gok -
nak  pré di kál ni.  Az tán  pont
egy böl cses ség ről szó ló igét
kap tam,  és  ez  meg erő sí tett
ab ban, hogy lé nye gé ben nem
is én pré di ká lok, én csak to -
vább adom azt, amit kap tam.
Ed dig is érez tem a „fel nőt tek”
sze re te tét,  és  úgy  ér zem,
pres bi ter ként is el fo ga d a kö -
zös ség.

Evan gé li u mi len dü let re
szom ja zunk…
Dr. Sza bó La jos sze rint van
he lyük a gyü le ke zet ben a fi -
a tal tiszt ség vi se lők nek. Leg -
fon to sabb nak  azt  tart ja,
hogy a gyü le ke zet össze té -
te lét tük röz ze a dön tés ho -
zó tes tü let. Mint mond ja,
ak ko ra kü lönb ség van ma a
ge ne rá ci ók vi sel ke dé sé ben,
gon dol ko dá sá ban és élet fel -
fo gá sá ban, hogy már csak
emi att is nél kü löz he tet len
a fi a ta lok je len lé te a pres bi -
té ri u mok ban.
A  rek tor  úr  sze rint  a

kor kü lönb ség  okoz hat
egy fé le  nor má lis  és  jól
meg él he tő fe szült sé get.
– Ön ma guk ban is „időt

je lez nek” a fi a ta lok az idő seb -
bek nek. Ez nem kel le mes. De
min den tes tü let ben, ahol dön -
tés ho za ta li és ve ze té si mun ka
zaj lik, van he lye a fe szült ség -
nek, mert ép pen ez ér le li meg
a jó és he lyes dön té se ket. Egy
hí vő, ke resz tyén kö zös ség ben
azon ban so ha sem le het olyan
szin tű és irá nyult sá gú, hogy ne
egy más el fo ga dá sát, meg ér té -
sét se gít se elő, ha nem a má sik
le já ra tá sát, meg ke se rí té sét és
hi té nek „csor bí tá sát” ered mé -
nyez ze.  Ha  ilyen nel  ta lál ko -
zunk, ak kor csak a lel ki meg -
úju lá sért és az iga zi, „gyó gyult
bi za lom” el éré sé ért imád koz -
hat és küzd het a kö zös ség.
Dr.  Sza bó La jos úgy  lát ja,

hogy leg in kább a kom mu ni ká -
ci ós esz kö zök hasz ná la tát kel -
le ne a fi a ta lok ra bíz ni.
– Sok lel kész nek és gyü le -

ke zet nek nagy örö me  len ne,
ha  az  in for má ci ó kat  a  fi a tal
pres bi te rek su gá roz nák to vább
mai esz kö zök kel. Evan gé li u mi
fi a tal  len dü let re  szom jaz nak
gyü le ke ze te ink. A bib li ai pres -
bi te rek kel szem ben is fon tos el -
vá rás volt, hogy a más gyü le ke -
ze tek ből és a kí vül ről jö vő ket
„ven dég sze re tet tel”  fo gad ják.
A mai kor sze rű, új ven dég sze -
re te tet és nyi tott sá got a fi a ta lok
te remt he tik meg a gyü le ke ze -
tek ben, ez az ő kom pe ten ci á juk.

g Lász ló Je nő Csa ba
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A szent hár mas ság hoz kap cso ló dó an, me lyet
most va sár nap ün nep lünk, egy szá mom ra na -
gyon ked ves hár mas tör té ne tét me sé lem el.
Pár nap ja ke resz tel tem egy olyan há zas pár

el ső gyer me két, akik Ná poly ban is mer ték meg
egy mást. Mind ket ten egye tem re jár tak; a ma -
gyar fiú ösz tön dí jas ként volt kint Olasz or szág -
ban, és meg is mer ke dett egy olasz lánnyal. Az
ösz tön díj azon ban le járt, és a fi ú nak ha za kel -
lett jön nie. Ez után te le fo non tar tot ták a kap -
cso la tot, a szor gal mi idő sza kok szü ne te i ben pe -
dig egyi kük vo nat ra vagy re pü lő re ült, és le -
küzd ve a 833 ki lo mé ter tá vol sá got el uta zott a
má sik hoz. Majd új ra hó na po kig nem lát ták egy -
mást, és ez így ment két és fél éven ke resz tül.
Ak kor si ke rült a lány nak egy fél éves bu da pesti
ösz tön dí jat el nyer nie. De an nak  le jár ta után
még újabb hó na pok vár tak rá juk, me lye ket egy -
más nél kül kel lett el töl te ni ük. Össze sen öt évig
tar tott ez az idő szak az éle tük ben. Az tán két év -
vel ez előtt össze há za sod tak, az óta Ma gyar or -
szá gon él nek, ősszel pe dig meg szü le tett el ső
gyer me kük.
Mi tart össze két em bert ennyi időn ke resz -

tül? Ez az élet egyik leg fon to sabb kér dé se. A vá -
lasz pe dig sze rin tem elég egy sze rű…
A Hét mér föl des sze re lem (Go ing to dis tance)

cí mű víg já ték fér fi fő sze rep lő je New York ban,
a női fő sze rep lő pe dig San Fran cis có ban él. New
York  egyik  klub já ban  össze is mer ked nek,  és
egy más ba sze ret nek. De el kell vál ni uk egy más -
tól, és hosszú hó na po kig nem ta lál koz hat nak,
hi szen több mint négy ezer ki lo mé ter nyi tá vol -
ság vá laszt ja el őket. Az tán el kez dő dik a tör té -
net ben egy hosszú és ne héz idő szak, me lyet a
víg já té ki ele mek pró bál nak könnyed dé ten ni, de
aki át élt ha son lót, az tud ja, hogy a vá ra ko zás mi -
lyen gyöt rel mes tud len ni. 
Köz ben pe dig mind ket ten pró bál ják meg ta -

lál ni a mód ját, hogy ál lás hoz jus sa nak ab ban a
vá ros ban, ahol a má sik él, de hi á ba. Fo lyik a bel -
ső küz de lem, hogy ki ad ja fel az éle tét a sze rel -

mé ért. Vé gül a fiú hoz za meg a vég ső dön tést,
el vál lal ja egy Los An ge les-i rock együt tes nek,
a Bo xer Re bel li on nak a me ne dzse lé sét, és a film
az zal a ke ser édes be fe je zés sel zá rul, hogy így
im már csak hat száz ki lo mé ter fog ja őket el vá -
lasz ta ni egy más tól.
A  film  a  Bo xer Re bel li on igen  szép,  lí rai

hang vé te lű szá má val ér vé get, amely a ma gá nyos
sze rel mes egye dül lé té nek és vá ra ko zá sá nak pa -
nasz da la. Va la ki a You Tu be-ra egy olyan vi deó -
vál to zat ban töl töt te fel ezt a szá mot – cí me: If
you run–, mely hez be ve ze tő ként ezt a pár szót
ír ta kom men tár ként: „Tá vol ság – a sze re lem pró -
ba té te le, so kan el buk nak mi at ta, de az, aki ki -
tart, meg kap ja a vá laszt: és ez az igaz sze re lem.”
Tá vol ság: Is ten is tá vol van, és mi más ez a

vi lág, mint Is ten tá vol lé te? Tá vol lét, ti tok: mint
a sé tá ló láb nyo ma, mely apály kor a ho mo kos
par ton ott  ma radt. Egye dül, egy ma gá ban, ap -
ró jel ként, ám a láb nyom üres ség for má já ban
még is  ta nús ko dik  Is ten  lé te zé sé ről.  Hi szen
nem a min ket el vá lasz tó tá vol ság a gond, ha nem
az, ha nincs elég erőnk, hi tünk vár ni, meg vár -
ni az időt, ami kor el jön a ta lál ko zás pil la na ta.

g Réz-Nagy Zol tán
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Van-e he lyük a fi a ta lok nak a pres bi té ri u mok ban?

Az oldalt szerkesztette: Vitális Judit

név jegy: réz-nagy
Zol tán
Evangélikus  lel kész  va -
gyok. A Szél ró zsát szer -
ve ző  Tí zek  tag jaként  a
ta lál ko zó té má já nak rész -

le tes ki dol go zá sát kap tam egyik fel adat ul,
va la mint a fó rum be szél ge té se ket, elő adá -
so kat  ko or di ná lom.  1998-ban  ke rül tem
Deb re cen be, a he lyi evan gé li kus gyü le ke -
zet be. Az óta négy fi unk szü le tett. Két he -
te új tag gal gya ra po dott a csa lá dunk: egy
hat he tes, fe ke te-fe hér kis ci cá val, aki nek a
gye re kek az Assza szin ne vet ad ták.

Szin te hi he tet len, de már tény -
leg csak né há nyat kell alud ni,
és itt a nyár. Per sze ad dig még
le het, hogy vár rá tok egy ja ví -
tó ma tek dol go zat, eset leg né -
hány szi gor lat, ám tény: ha ma -
ro san már csak azon kell tör -
nö tök a fe je te ket, mit kezd je tek
a rá tok sza ka dó sza bad  idő vel.
A fi úk min den bi zonnyal a fo -
ci-Eu ró pa-baj nok ság meccseit
elem zik majd, de higgyé tek el
ne künk: a fü ves pá lyán túl
is ta lál tok ma ga tok nak va -
ló prog ra mo kat.
A tan év utol só és a va -

ká ció  el ső  nap ján  lesz
Veszp rém ben a Qu imby-
hét vé ge. A két na pos ren -
dez vé nyen nem csak a Kiss
Ti bor ne vé vel  fém jel zett
ze ne kar  lép  a  kö zön ség
elé,  ha nem  az  al ter na tív
könnyű ze ne  él vo na lá ból
mind azok,  akik nek  mu -
zsi ká ja a Qu imby ze né jé re
ha jaz. Két nap alatt nyolc
ze ne kar, össze sen har minc
ze nész  dol go zik  azért,
hogy ne  csak  a  bi zo nyít -
vány osz tás mi att le gyen em lé -
ke ze tes a hét vé ge. A prog ram
15-én 18 óra kor a Mr. Pri vá ti
(Kár pá ti Jó zsef nek, a Qu imby
trom bi tá sá nak sa ját ze ne ka ra)
kon cert jé vel  kez dő dik,  és
szom bat ké ső es te a Brain dogs
mű so rá val zá rul. Az együt te -
sek azt ígé rik: nem csak a fel -

lé pők szá ma mi att lesz kü lön -
le ges  ez  a  két  nap,  ha nem
azért is, mert más hol ed dig be
nem mu ta tott pro duk ci ók kal
is ké szül nek.
El ső ol va sás ra ta lán azt gon -

do lod, csak vic ce lünk, hogy a
szün idő el ső nap ján te me tő be
in vi tá lunk. Nem ten nénk ezt,
ha  jú ni us  16-án  nem  len ne
kü lön le ges prog ra mok hely szí -
ne a bu da pes ti Fi u mei úti sír -

kert, ahol a ma gyar tör té ne lem
és mű vé sze ti  élet  szá mos ki -
emel ke dő alak ja nyug szik De -
ák Fe renc től Vö rös mar ty Mi há -
lyig.A ha ran gok nap ja el ne ve -
zé sű, kü lön le ges te me tői na pon
töb bek kö zött ha rang já ték kal,
kis plasz ti ka-ki ál lí tás sal, a Zur -
gó együt tes és Mol nár Fe renc

Ca ra mel kon cert jé vel vár ják
az ér dek lő dő ket. A leg ki seb -
bek kel Le ven te Pé ter fog lal ko -
zik, Cza kó Fe renc pe dig ki fe -
je zet ten a sír kert be szer kesz -
tett  ho mok ani má ci ó val  lesz
je len. Aki  ké ső  es tig ma rad,
részt ve het a szel le mes című
Iro dal mi szel lem vas út prog ra -
mon is.
Jú ni us 16-áról 17-ére vir ra -

dó ra ren de zik or szág szer te a
mú ze u mok éj sza ká ját. Eb -
ből az al ka lom ból a fer tő -
di  Es ter há zy-kas tély ban
kü lön le ges ki ál lí tás ra ké -
szül nek. Csak  két  na pon
ke resz tül  lesz  lát ha tó  a
gyö nyö rű kas tély ban Raf -
fa el lo San ti Es ter há zy-Ma -
don ná ja, amely ki zá ró lag
er re  a  hét vé gé re  „köl tö -
zik” a Fer tő tó mel lé. Bi zo -
nyá ra pro tes táns ként is él -
ve zet tel né zed majd meg a
fest mény hez ké szü lő egye -
di  ins tal lá ci ót  is, amely a
re ne szánsz  ko rá nak  más
Má ria-áb rá zo lá sa it  is be -
mu tat ja. A kas tély mun ka -

tár sai sze rint a rö vid ki ál lí tás
min den  pil la na ta  iga zi  mé -
dia ese mény lesz.
Nem  ma radt  más  hát ra,

mint hogy ki tar tást kí ván junk
a kö vet ke ző két hét re, és kel -
le mes idő töl tést az azt kö ve tő
két hó nap ra.
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g Lis ka And rás

A Ke let-bé ké si Egy ház me gye gyűj -
te mé nyi meg bí zott jai 1973 és 2009
kö zött ki zá ró lag lel ké szek vol tak: a
gyűj te mé nyi ügyek el ső ki ne ve zett
fe le lő se  1973-tól  1986-ig Po váz say
Mi hály, 1986 és 1999 kö zött Ko vács
Pál volt, majd egy évig (1999–2000)
Kon dor Pé ter gon dos ko dott az egy -
ház me gye  gyűj te mé nyi  anya gá ról.
2000-től  2009-ig Né meth Mi hály
lát ta el eze ket a te en dő ket. 
Ré gész-fő mu zeo ló gus ként  ma -

gam 2010-ben vál lal tam el a gyűj -
te mé ny  gon do zá sá nak  fel ada ta it.
Az  anyag  át vé te le kor  át te kin tet -
tem a ren del ke zés re ál ló fo tó do ku -
men tá ci ót, a le író kar to no kat, va la -
mint  az  egy ház me gyé hez  tar to zó
gyü le ke ze tek től addig be ke rült ada -
to kat. 
A mű tár gyak ról év ti ze dek kel ko -

ráb ban ké szí tett kis mé re tű, fe ke te-
fe hér fel vé te lek és író gép pel írt le író -
kar to nok az évek alatt szí nes fo tók -
kal egé szül tek ki, ám bő vít he tő, di -
gi tá lis nyil ván tar tás mind ad dig nem
ké szült. Az  1970-es  évek ben nagy
oda fi gye lés sel fel mért mű tárgy anyag
szá má ban  je len tő sen  ugyan  nem
bő vült az utób bi év ti ze dek ben, de az
az óta le fo tó zott és le írt tár gyak kö -
ré be  több  nem  mű tár gyi  té tel  is
be ke rült. 
El ső lé pés ként meg kel lett ha tá -

roz ni az ed dig gyűj te mé nyi anyag -
ként  ke zelt  tárgy anyag ban  azok -
nak a mű tár gyak nak és do ku men -
tu mok nak a kö rét, ame lyek va ló ban
tör té ne ti ér té kű ek, s a gyűj te mé nyi
szak lel tár ba kell, hogy ke rül je nek.
Az át vett gyűj te mé nyi lajst rom ban
sze rep lő (nem ré gi) tár gyak egy ré -
sze  –  bár  kegy tárgy ként  be lel tá -
roz ták – sem tör té ne ti, sem mű vé -
szeti  ér té ket  nem  kép vi sel,  ezért
nem  in do kolt  a  mű tár gyak  kö zé
so rol ni őket.
A  di gi tá lis  nyil ván tar tás  2010-

ben cél ként ki tű zött el ké szí té se fe -
lé az el ső na gyobb lé pést már si ke -
rült  meg ten ni.  E  nyil ván tar tást  –
köz gyűj te mé nyi ta pasz ta la tok alap -
ján  –  egy  egy sze rű,  de  min den
szem pont ból  könnyen  ke zel he tő,
kon ver tál ha tó  for má tu mú,  Ex cel-
táb lá zat ba  szer kesz tett  ál lo mány
ki ala kí tá sá val kezd tem el. 
Az ada tok össze gyűj té sé hez át te -

kin tet tem és rend sze rez tem a mű -
tár gyak ról ko ráb ban ké szí tett kis -
mé re tű,  fe ke te-fe hér  fel vé te le ket
és az író gép pel írt (egyéb ként sok -
szor igen rész le tes és szak sze rű) le -
író kar to no kat, va la mint a ké sőb bi
szí nes fel vé te le ket. Az egy ház me gye
ko ráb bi  gyűj te mé nyi  fe le lő se i nek
ál dá sos szol gá la ta ré vén már ren del -
ke zés re  áll tak  olyan,  kü lön bö ző

idő pon tok ban ké szí tett lajst ro mok,
ame lyek ugyan el té rő szem pon tok
alap ján, de sor ba ren dez ve  tar tal -
maz ták a gyü le ke ze tek nél lé vő mű -
tár gyak leg fon to sabb ada ta it. Eze -
ket az el sőd le ge sen ren del ke zés re
ál ló ada to kat egye sít ve ala kí tot tam
ki a Ke let-bé ké si Egy ház me gye mű -
tárgy anya gá nak el ső kö zös, di gi tá -
lis adat bá zi sát.
Az Ex cel-táb lá zat je len leg 185 té -

tel (340 tárgy) meg ne ve zé sét, le írá -
sát, mé re te it, ol vas ha tó  fel ira tát, a
ko ráb bi ada tok ban rög zí tett ál la po -
tát tar tal maz za. Az egyes té te lek a
nyil ván tar tás alap ja ként – a tu laj do -
nos gyü le ke ze ten ként al ko tott cso -
por to kon be lül – egy mást kö ve tő, ki -
ha gyás nél kü li li ne á ris sor szám ból ál -
ló, ide ig le nes nyil ván tar tá si szá mot
kap tak.  A  to váb bi ak ban  az  egyes
gyü le ke ze tek nél ter ve zett lá to ga tá -
sok al kal má val tör té nő adat egyez te -
tés so rán a nyil ván tar tás ki egé szül
majd  a  tár gyak  je len le gi  ál la po tát
rög zí tő ada tok kal és a ké szí té si kor -
sza kok le he tő leg pon to sabb meg ha -
tá ro zá sá val. 
A je len leg ren del ke zés re ál ló, ré -

gi  adat fel vé te lek  át te kin té se  so rán
már fel tűnt, hogy egyes ese tek ben
pél dá ul a tár gyak anya gá ról, ké szí té -
sük tech ni ká já ról szó ló in for má ci ók
nin cse nek  össz hang ban  a  fo tó kon
lát ha tó  és  fel is mer he tő  ada tok kal.
En nek oka egy sze rű el írás vagy hely -
te len fel is me rés is le het. Ezek az el -
té ré sek is tisz táz ha tók majd a sze mé -
lyes lá to ga tá so k alkalmával. 
A le írá sok nál sok eset ben ki egé -

szí té sek re (például az ezüst tár gyak
ese té ben a súly ada tok meg adá sá ra)
lesz szük ség. A di gi tá lis nyil ván tar -
tás ba  be ke rül het nek majd  azok  a
meg jegy zé sek is, ame lyek az egyes
tár gyak kal  kap cso la tos  mű tárgy -
vé del mi ja vas la to kat, te en dő ket tar -
tal maz zák.  To váb bi  tá jé ko zó dást
igé nyel, hogy a ké sőbb el ké szí ten -
dő  di gi tá lis  fény kép fel vé te lek  ho -
gyan  lesz nek  hasz nál ha tó mó don
tár sít ha tók az el ső sor ban szö ve ges
és szám sze rű ada to kat tar tal ma zó
Ex cel-táb lá zat hoz. Azt is ér de mes
vé gig gon dol ni, hogy a gyü le ke ze tek
meg lá to ga tá sa so rán a mű tár gyak a
nyil ván tar tás ban  sze rep lő,  egye di
azo no sí tót is kap hat ná nak.

A szer ző ré gész-mu zeo ló gus, a Ke let-
bé ké si Evan gé li kus Egy ház me gye gyűj -
te mé nyi meg bí zott ja

b Fon tos nak tart juk, hogy e ro vat ha sáb ja in a gyűj te mé nyi meg bí zot -
tak mun ká já val is meg is mer tes sük az ol va só kat, hi szen az egy ház -
me gyék gyűj te mény ügyé vel köz vet le nül ők fog lal koz nak. Sze ret nénk
be mu tat ni va la mennyi egy ház me gye gyűj te mé nyi hely ze tét s az eset -
le ge sen fel me rü lő prob lé mák mel lett be szá mol ni az ered mé nyek -
ről, il let ve az el kez dett mun kák ról is, ame lyek mód szer ta ni lag is
hasz no sít ha tók le het nek a töb bi egy ház me gye szá má ra. E so ro zat -
ban el ső ként a Ke let-bé ké si Evan gé li kus Egy ház me gyé ről ol vas hat -
nak be szá mo lót.
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Leírókartonokhelyett…
Meg kez dő dött a Ke let-bé ké si Evangélikus 

Egy ház megye gyűjteményi anya gá nak 
di gi tá lis nyilván tar tás ba vé te le

THe SauruS

Rovatgazda: Kovács Eleonóra

Ta lán lesz, aki meg le pő dik, ha el áru -
lom, hogy ze ne ta nár a fog lal ko zá som.
So kan néz tek már rám ki ke re ke dett
sze mek kel, ami kor  meg tud ták, nem
va gyok lel kész. Nem tu dom, mi ért.
Hi szen en gem – azt hi szem – az Is -
ten is pe da gó gus nak te rem tett.
Már  kis is ko lás ként  min dig  vol -

tak  vé den ce im,  aki ket  te rel get tem,
sze ret tem, véd tem, s ahogy múl tak az
évek, ez a vágy  ben ne m a gye re kek
iránt  csak egy re nőtt. Míg a töb bi ek
nagy szó ló kar ri er ről ál mo doz tak az
is ko lánk ban, nek em az volt a csúcs -
él mény,  ami kor  a  busz meg ál ló ban
meg szó lí tott egy cop fos, fog hí jas kis
óvo dás:
– Tu dom ám, hogy te vagy a té vé -

ma ci. (Tény le g én vol tam né hány hét -
te l a z e lőtt a hang szer be mu ta tón a fa -
got tos.)
Szó val  ta nár  let tem.  És  ami kor

ép pen nem a sa ját csa lá do mat lá tom
el, ak kor min dig is ta ní tot tam. Volt a
ta ní tás ban ren ge teg szép és jó, meg
per sze sok ne héz sé g is. (A leg job ban

ad mi niszt rál ni utá lok, de ez szük sé -
ges rossz. És mond jon ne kem  va la ki
egy fog lal ko zást ma nap ság, ahol nem
kell  mil li ó  pa pírt ki töl te ni…)
A leg ne he zeb ben azt vi se lem, hogy

az  em ber  ta nár ként  olyan,  mint  a
mag ve tő.  Csak  szór ja,  szór ja  a  jó
ma got, és olyan las san-las san, sok -
szor csak hosszú évek múl va lát szik
va la mi  ab ból, amit tett.
Eb ben az év ben ép pen húsz éve,

hogy ta ní ta ni kezd tem. Ak kor még a
fő is ko la mel lett fél ál lás ban, de tel jes
ko moly ság gal star tol tam. Min den nap
ha tal mas mál há val ér kez tem az is ko -
lá ba, hang sze rek, kot ták gar ma dá ját
ci pel tem.
Ak ko ri  kis  csa pa tom  tag ja i val

meg si rat tuk egy mást az el vá lás kor.
Az ar cu kat  ma is fel tu dom idéz ni, a
ne vek kel  na gyobb  baj ban  len nék.
Mo so lyuk, fi gyel mes te kin te tük, igye -
ke ze tük  ne velt, buz dí tott és ön bi zal -
mat  adott. Ked vet a  fel nőtt   lét hez,
ami től a hú szas éve ik ben még úgy fél -
nek  a fi a ta lok. Tő lük  tud tam meg,
hogy ta nár ként min dig gye re kek kö -
zött le he tek, és az ő fris ses sé gük ből
én is me rít he tek, sőt kell is me rí te -
nem,  ha  nem  aka rok  kö zöm bös
tárggyá  vál ni a ta ná ri asz tal mö gött.
A kö vet ke ző csa pa tom tag jai nem

vol tak  kü lö nö seb ben   ki vé te le se k  a
kül ső szem lé lők szá má ra. A kez dő ta -
nár  ál ta lá ban nem a ki ma gas ló di á -
ko kat szok ta meg kap ni. Az együtt ze -
né lés, össze fi gye lés él mé nye még is
cso dák ra tet te őket ké pe ssé, és na -
gyon meg sze ret tük egy mást. Má ig ér -
kez nek a kö zös sé gi ol da la kon ke resz -
tül ré gi ta nít vá nya im tól  szív me len -
ge tő  kis üze ne tek.
Kü lö nö sen  ked ves   nek em  az  a

moz gás kor lá to zot tan  szü le tett  kis -
lány, Ágo ta, aki a jobb ke zét nem tud -
ta hasz nál ni, és fu vo láz ni akart. Na -
gyon.  Könny be  lá badt  sze mek kel
állt a fel vé te li bi zott ság előtt, és né -
mán,  le haj tott  fej jel,  össze szo rí tott
száj jal hall ga tott, ami kor el uta sí tot -

ták a je lent ke zé sét. Nem bír tam néz -
ni. Fel vet tem egy pró ba fél év re. Ma -
gam  sem  tu dom,  mi ben  re mény -
ked tem,  tel je sen éssze rűt len volt a
dön té sem,  nem  is  fe lej tet tem   ki
egyet len nap sem az ima lis tám ból.
Az el ső he tek ben csak me sél tünk.

A  tör té net  min dig  egy  kis lány ról
szólt, aki el in dult a nagy ke rek er dőn
át,  a  nagy kék  ta von  ke resz tül,  a
nagy zöld he gyet meg mász va, a nagy
vi rá gos ré ten át buk fen cez ve, min den
ször nyet le győz ve el ju tott vé gül  egy
cso dá la to san  sz ép  vi rág hoz,  amely
gyö nyö rű en mu zsi kált. Az egész me -
sét mu to gat tuk, min den „nagy”-nál
emel get tük, tor náz tat tuk, te ker get -
tük a kar ja it.
Sze gény na gyon el fá radt min den

ka land vé gé re, de so sem pa nasz ko -
dott, min dig há lá san és mo so lyog va
bú csú zot t el  tő lem. Sok szor majd nem
sír tam,  olyan  re mény te len nek  lát -
szott, hogy egy szer ő is el ér ah hoz a
me se be li  vi rág hoz.  Az tán  egy  nap
még is csak meg szó lalt az a fu vo la. Ki -

csit ló gott a vé ge, ki csit re me gett a ke -
zecs ke, amely  tar tot ta – de hi he tet -
len pil la nat volt.
Fél év kor  Ágo ta   vizs gá zott a  leg -

szeb ben a tan sza kon. Töb ben kér ték,
át vet ték vol na, de ve lem ma radt. A ke -
ze et től kezd ve – meg ma gya ráz ha tat -
lan mó don – ro ha mos ja vu lás nak in -
dult, és ma már kéz mű ves ként ke resi
a ke nye rét. 
Én ma gam éle tem egyik nagy cso -

dá já nak él tem meg őt, és há la van a szí -
vem ben, hogy ré sze se le het tem an nak,
ami ve le tör tént. En nek bi zony már
sok éve. Má ig tu dok örö me i ről, bá na -
ta i ról, meg-meg lá to gat, ha er re ve zet
az út ja, be-be se gít a hit tan tá bo runk -
ba, ha hí vom. (Egyéb ként  meg egy hűt -
len ku tya, el kez dett he ge dül ni. Egy fu -
vo lás!)
Má sik  ked ves   rég i  ta nít vá nyom

Tün dér. Fris sen el vált édes any ja sa -
ját  de presszi ó já val  volt  el fog lal va,
ami kor az osz tály  „bü dös ké jeként”
meg is mer tem. Gyö nyö rű nagy sze -
mű, hosszú ha jú kis lány volt, csak  ép -
pen… ápo lat lan. A töb bi ek csú fol ták,
én té to váz tam. Mit kell ilyen kor ten -
ni? Most für des sek meg egy gye re ket
az is ko lá ban?
Tün dér nem na gyon  fi gyel t a csú -

fol ko dás ra. Az órá kon ré ve te gen me -
redt ma ga elé, is ko la után hang nél -
kül össze cso ma gol ta  sze dett-ve dett
kis  cók mók ját, és el ment az óvo dá ba
a kis öccsé ért. Nem tud hat tam, de es -
te va cso rát fő zött, el al tat ta a ki csit,
majd be ájult az ágy ba. Több re nem -
igen volt ere je, és per sze ő nem érez -
te ma gát  bü dös nek, te hát nem is za -
var ta a do log. A csú fo lás meg nem
volt  új  ne ki.  Ő  va la ho gy  ad dig  is
min dig  a ki ve tet tek kö zé  tar to zott.
Egy nap az tán el kezdt em  el kí sér -

ni az  óvo dá ba, és  ilyen kor csak mi
ket ten be szél get tünk. Las san, óva to -
san en ge dett kö ze lebb és kö ze lebb.
Vé gül  egy  dél ben,  míg  a  töb bi ek
ebé del tek, meg für det tem szi vaccsal
a ta ná ri mos dó csap já nál. Ha jat mos -

tunk-szá rí tot tunk,  csil lo gott-vil lo -
gott az egész gye rek. Ágo ta ki nőtt, il -
la tos, tisz ta  kis ru há ját ad tam rá. Csak
állt ámul va a tü kör előtt, hó na pok óta
elő ször lát tam mo so lyog ni.
Töb bé  nem jött bü dö sen. Ez zel a

kis lö ket tel erőt ka pott a foly ta tás hoz.
Né hány hó nap múl va az édes any ja is
job ban lett, igye ke zett tö rőd ni  ve lük,
va la mics két ja vult Tün dér hely ze te az
osz tály ban is, de az is ko lai le ma ra dást
ne héz volt be hoz nia.
– Min den ből én va gyok a le ges -

leg bu tább a vi lá gon – haj to gat ta  fej -
csó vál va. 
Az tán egy ta va szi reg ge len meg -

lát tam a ver seny ki írást. Nép dal cso -
kor ral le he tett je lent kez ni. Több jó
han gú kis lány ké szült már ré geb ben
er re a ver seny re. Tün dér a fe jét va -
kar ta: „Á, túl ké ső már, meg az tán
úgy is a töb bi ek lesz nek az ügye sek.”
Igye kez tem lel ket ön teni be lé, és az
óvo da fe lé me net el kezd tünk nép da -
lo kat ta nul ni.
Per sze csak hal kan mert  éne kel ni,

és ele in te nem is vol tam biz to s ab ban,
hogy jó öt let volt be le rán gat ni eb be az
egész be ezt a kis lányt. Ha itt is ve szít,
még egy ku darc a töb bi után. Ek kor
már hó na pok óta imád koz tam ér te, de
va la hogy nem si ke rült ne ki Is ten ről
be szél nem, in kább csak őt hall gat tam
foly ton. Most vi szont egy bo ron gós
dél után még is  ki buggyant  be lő lem:
– Tün dér, Is ten se gí te ni  fog ne ked,

mert ked vel té ged.
Őszin tén  szól va  azon nal  Jó nás

pré di ká ci ó ja  ju tott  eszem be:  „Még
negy ven  nap,  és  el pusz tul Ni nive.”
Egyet len mon dat, nesz tek. Sem mi lo -
gi ka  ben ne,  se  ele je,  se  vé ge,  csak
tény köz lés, nem is vá laszt hatsz, nincs
ben ne út mu ta tás, sem mi. De ahogy
Ni ni vé ben  ha tott  Jó nás  bu gyu ta
mon da ta, és ez rek meg té ré sé hez ve -
ze tett, úgy in dí tot ta meg és el ez a
mon dat ak kor ott az én Tün dé re met.
–  Ked vel  en gem  –  is mé tel get te

meg ba bo náz va, és pár nap pal ké sőbb
is ezt mor zsol gat ta ma gá ban, ami kor
ki állt a ver se nyen a nép dal csok rá val
a sok jól  fé sült, jól  ne velt  je les ta nu -
ló után: „Ha fo lyó víz vó nék, bá na tot
nem tun nék, he gyek-vő gyek kö zött
zen ge dez ve jár nék.”
So ha úgy nem hal lot tam se előt te,

se az óta ezt a dalt, mint ak kor tő le.
Messze  zen gőn, vá gya ko zón, va rázs -
la to san. He gyek  zen dül tek, völ gyek
vissz han goz tak,  pa ta kok  árad tak  a
csöpp lány tor ká ból. Meg állt a le ve -
gő a te rem ben, a csen det ta pin ta ni le -
he tett, és – a szo ká sok  el le né re – a
dal vé gén, egy perc döb bent csend
után föl áll va tap solt min den ki.
Tün dér hosszú út ra in dult el ezen

a na pon. Az óta is ezen jár. So kak nak
el mond ta már, hogy van Va la ki, aki
ked ve li őt és mind azo kat, akik ezt
ké szek el fo gad ni. Ta nul, éne kel, ta -
nít, nép da la i val jár ja a vi lá got. Oly -
kor-oly kor  föl buk kan  egy-egy  le -
vél lel, vagy át ölel vá rat la nul há tul -
ról. Nagy sze mei csil log nak, hosszú
ha ja leb ben utá na, aki rá néz, biz to -
san kap va la mit. Én meg há lás va -
gyok, hogy is mer he tem.
Hát igen. Húsz év alatt két gye rek –

nem  sok.  Azért   per sze   töb ben  is
van nak, akik kel mély sze re tet ala kult
ki kö zöt tünk, és ta lán ta nul tunk is 
va la mi t egy más tól, de ők ket ten vol -
ta k a leg döb be ne te sebb ka land ja im.
Ha  pe dig a kol lé gá im egy más kö -

zött ar ról be szél get nek, hogy hány
ta nít vá nyuk lett kö ve tő jük a pá lyán,
ez zel mér ve mun ká juk ered mé nyes -
sé gét, ak kor csak hall ga tok és mo soly -
gok. Bár ze ne ta nárt még nem ad tam
a  vi lág nak,  de  né hány  ál dás osz tót
ta lán  már  igen.
És az is szép hi va tás ám…

g Fül ler Tí mea

Pe da gó gus nap ra
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Ül lői út 24. de. fél 11. Szabó Bertalan; VIII., Rákóczi út 57/a de. 10. (szlo vák)
Gu lá csi né Fabulya Hilda; VIII., Karácsony S. u. 31–33. de. 9. Szabó Ber ta lan;
Fe renc vá ros, IX., Gát u. 2. (katolikus templom) de. 11. (úrv., énekes li tur -
gia) Ko czor Tamás; du. 6. (vespera) Bolba Már ta, li tur gus: Muntag Lőrinc; Kő -
bá nya, X., Kápolna u. 14. de. 10. (úrv.) Ben kó czy Pé ter; Kerepesi út 69. de.
8. (úrv.) Tamásy Tamásné; Kelenföld, XI., Bocs kai út 10. de. 8. (úrv.) dr. Blázy
Ár pád; de. fél 10. (családi) Kovács Vik tor; de. fél 11. (úrv.) dr. Blázy Árpád; du.
6. (vespera) Kovács Viktor; XI., Né met völ gyi út 138. de. 9. dr. Blázy Árpádné;
Bu da gyön gye, XII., Szilágyi E. fa sor 24. de. 9. (úrv.) Ben cé né Szabó Márta;
Bu da hegy vi dék, XII., Kék Go lyó u. 17. de. 10. (úrv.) Kecz kó Pál; de. negyed
12. (családi, tanévzáró) Keczkó Szilvia; An gyal föld, XIII., Kassák La jos u. 22.
de. 10. (úrv., tanévzáró, családbarát is ten tisz te let) Grendorf-Balogh Me lin da;
Zug ló, XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Ta má sy Tamásné; XIV. Gyarmat u.
14. de. fél 10. Tamásy Tamásné; Pest új hely, XV., Templom tér de. 10. (úrv.)
Sza bó B. András; Rákospalota, XV., Régi Fó ti út 73. (nagytemplom) de. 10.
(úrv.) Ponicsán Erzsébet; Rá kos szent mi hály, XVI., Hősök tere 10–11. de. 10.
(úrv., tanévzáró) Börönte Már ta; Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. (úrv.,
tan év zá ró) Vető István; Má tyás föld, XVI., Pro dám u. 24. de. 9. (úrv.) Vető
Ist ván; Rá kos hegy, XVII., Tes se dik tér de. 9. (úrv.) Nagyné Szeker Éva; Rá -
kos ke resztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél 11. (úrv.) Nagyné Szeker Éva; Rá kos -
csa ba, XVII., Pé ce li út 146.de. 9. (úrv.) Kovács Áron; Rákosliget, XVII., Gózon
Gy. u. de. 11. (úrv.) Kovács Áron; Pest szent lő rinc, XVIII., Kossuth tér 3. de.
10. (úrv.) Győ ri Gábor; Pest szent imre, XVIII., Rá kó czi út 83. (református
temp lom) de. 8. (úrv.) Győ ri Gábor; Kispest, XIX., Temp lom tér 1. de. 10.
(úrv.) Széll Bulcsú; XIX., Hun gá ria út 37.de. 8. (úrv.) Széll Bulcsú; Pest erzsébet,
XX., Ady E. u. 89. de. 10. (úrv.) Győri János Sámuel; Cse pel, XXI., Deák tér
de. fél 11. (úrv.) Zó  lyo  mi Mátyás; Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 10. (úrv.)
Solymár Gá bor; Bu da örs, Szabadság út 75. de.  10.  (úrv.) End reffy Géza;
Budakeszi, Fő út 155. (gyü le kezeti terem) de. fél 10. Hor váth-He gyi Áron.
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Összeállította: Boda Zsuzsa

könyv- éS fIlm vá Sár

A Lu ther Ki adó sze re tet tel és ked vez -
mé nyek kel vár min den kit az aláb bi két
könyv vá sár ba, ren dez vény re: 

83. ün ne pi könyv hét 
és 11. gyer mek könyv na pok
Hely szín: Bu da pest, Vö rös mar ty tér –
a Kál vin Ki adó val és a Ma gyar Bib lia -
tár su lat tal kö zös 85-ös stand. Idő pont:
jú ni us 7–11.

ke resz tény film- és könyv vá sár
Hely szín:  Bu da pest,  Urá nia  Nem ze ti
Film szín ház. Idő pont: jú ni us 8–10.

Prog ram
• Jú ni us 8., pén tek
Kis te rem: 18.00: Szé csi Zol tán: Gö mö ri lám pás sal… – Czen the Zol -

tán port ré ja. 
Dísz te rem: 17.00: Bon hoef fer éle te (Agent of Grace, an gol nyel vű, fel -
ira tos film, 88 perc, ős be mu ta tó).
19.30: A fe hér ru hás ván dor – II. Já nos Pál pá pa éle te (len gyel do -
ku men tum film, hang alá mon dás sal, 90 perc, ős be mu ta tó).

Ká vé zó: 19.00: Dr. Csep re gi And rás teo ló gus sal be szél get Bol la Zsu -
zsa új ság író; té ma: Di et rich Bon hoef fer.

• Jú ni us 9., szom bat
Kis te rem: 15.00: Al bert Sch we i tzer – Egy élet Af ri ká ért (szink ro ni zált
já ték film, 110 perc).
17.30: Al bert Sch we i tzer – Az élet tisz te le te (do ku men tum film, 30 perc).

Ká vé zó: 18.00: A ké szü lő Lu ther-rajz film – Ki ál lí tás, be mu tat ja Richly
Zsolt ren de ző.
18.30: Dr. Fa bi ny Ta más evan gé li kus püs pök kel, szer kesz tő vel be -
szél get Ga lam bos Ádám, az Asz ta li Be szél ge té sek Ala pít vány el nö -
ke; té ma: Al bert Sch we i tzer.

Dísz te rem: 20.00: Bu da Folk Band – vi lá gi nép ze ne Er dély re for má -
tus vi dé ke i ről.

• Jú ni us 10., va sár nap
Kis te rem: 15.30: Or dass La jos evan gé li kus püs pök (do ku men tum film,
60 perc).
17.00:  Is ten min dig na gyobb – Trip ti chon Ken deh-Kirchk nopf
György éle té ről (do ku men tum film, 58 perc).
18.30: Te réz anya – Is ten sze gé nye i nek a ne vé ben (szink ro ni zált já -
ték film, 89 perc).

Ká vé zó: 18.30: Ken deh K. Pé ter lel késszel, a Lu ther Ki adó ve ze tő jé vel be -
szél get Győ ri Já nos Sá mu el lel kész; té ma: Ken deh K. György éle te.

Most, pün kösd ün ne pé nek hét vé gé -
jén, hús vét után öt ven nap pal nem az
es pe res  és  a  fel ügye lő  áll  a  kö zép -
pont ban, ha nem az egy há zat meg tar -
tó Szent lé lek. „Nem a ti ün ne pe tek

ez!” – mond ta a püs pök. – Ezért éne -
kel jük: „Ó, jöjj, te rem tő Szent lé lek!”
Meg tar ta tunk, ha ben ne bí zunk, és
hű sé ges esz kö zei ma ra dunk: pres bi -
te rek, fel ügye lők, lel ké szek, es pe re -
sek, püs pö kök. Pün kösd kor a ta nít -
vá nyok vol tak Is ten esz kö zei az egy -
ház meg szü le té sé ben, ma pe dig mi
va gyunk so ron, hogy a bűn bo csá na -

tot fel aján ló egy ház ban mun kál kod -
junk, ahol meg bí zónk igé jé be be le -
mar ko lunk,  és  to vább visszük  oda,
ahol vágy nak rá. Mert bár a ta nú ság -
te vők  vál toz nak,  a  ta nú ság té tel

ugyan az.  „Pün kösd  nem  ér  vé get
hét főn!” – zár ta sza va it a püs pök.
Az  ik ta tá sok  utol só moz za na ta -

ként ti zen ki lenc lel kész sze mé lyes ál -
dá sa és a Con fir ma hang zott el a kö -
zé pen  ál ló  egy ház me gyei  el nök ség
meg erő sí té sé re.
Az  ün ne pi  köz gyű lé sen  elő ször

az egy ház me gyei fel ügye lő mon dott

be szé det,  ame lyet  szék fog la ló  he -
lyett  in kább  mun ka terv nek  és  ja -
vas lat nak szánt. Mind eze ket már a
cik lus ele jén meg fo gal maz va hat év
után lesz mi nek alap ján szá mon kér -
ni az el nök sé get. 
A ti zen két pont ba ren de zett terv ben

szó  esett  töb bek  kö zött  a  me gyei
misszi ói mun ka ha té kony sá gá nak, a lel -
ké szi lá to ga tá sok szá má nak a nö ve lé -
sé ről, a hí vek egy ház fenn tar tói haj lan -
dó sá gá nak ser ken té sé ről, de sze re pelt
a pon tok kö zött az is, hogy szük ség van
a ha té ko nyabb fel adat be osz tás ra, in for -
má ció köz lés re, il let ve a pá lyá za to kon
va ló si ke res rész vé tel re. És ter mé sze -
te sen fon tos fel adat a nem lel ké szek
szol gá lat ba hí vá sa és az is ko la lel ké szek
sze re pé nek meg erő sí té se is.
Az idén har minc har ma dik élet évét

be töl tő új es pe res szék fog la ló já ban a
lel ki  meg úju lás ra  tet te  a  hang súlyt.
Nem  a  rek lá mok ban  meg hir de tett
„Ma gyar or szág meg újul” szlo gen ben
kell a meg ol dást lát nunk, ha nem az „ál -
ló vi zet fel ka var ni aka ró Is ten re” va ló
fi gye lés ben – fej tet te ki Zsar nai Krisz -
ti án –, tölt se ki éle tünk mi nél nagyobb
ré szét az ő kö zel sé ge. Ün ne pi be szé dét
ek kép pen fe jez te be: „Most ne kem az
volt a fel ada tom, hogy »szék fog la lót«
mond jak, de be val lom őszin tén, mon -
da ni va lóm mal nem szék fog la lót, ha -
nem  in kább  a  tró non  ülő  mennyei
Atyá ra és az ő jobb ján ülő Fi á ra, Jé zus
Krisz tus ra  mu ta tó  be szé det  sze ret -
tem vol na mon da ni.”
A szá mos szó be li kö szön tés mel lett

dal ban meg fo gal ma zott ál dás kí vá ná -
sok is el han goz tak a „fi a tal lel ké szek és
nem lel ké szek” al kal mi cso port ja, az
óvo dá sok  és  a  gö rög szál lá si  ro ma -
misszi ó ban részt ve vők ré szé ről. 

g HHÁ

NádszálaklennénkaSzentléleknélkül
Be ik tat ták a Haj dú-Sza bol csi Egy ház me gye új el nök sé gét

b Az Észa ki Egy ház ke rü let ben a ne gye dik egy ház me gyei el nök ség ik -
ta tá sá ra ke rült sor má jus 26-án, a pün kösd ün ne pét meg elő ző
szom bat dél után. A nyír egy há zi evan gé li kus Nagy temp lom ün ne pi
is ten tisz te le tén a Haj dú-Sza bol csi Egy ház me gye új ra vá lasz tott fel -
ügye lő je, Már föl di Ist ván új el nök tár sá val, Zsar nai Krisz ti án es pe -
res sel áll ha tott meg az ol tár előtt a több mint fél ezer hí vő jelenlétében.
Az ik ta tást az egy ház me gye lel ké szi ka rá nak kor el nö ke, Adá mi
Lász ló, il let ve Tor zsa Ta más nagy cser ke szi lel kész vé gez te. Igé vel dr.
Fa bi ny Ta más püs pök szol gált Jó el 3,1–2 alap ján.

Az ün ne pi úr va cso rás is ten tisz te le ten
Kiss Mik lós es pe res vé gez te az ige hir -
de tés szol gá la tát, még pe dig az az nap -
ra elő írt ige, Ez 36,25–28 alap ján. Ar -
ról  a  le he tő ség ről
szólt,  ame lyet  Is ten
adott a tő le el sza kadt
em be rek nek  az zal,
hogy meg tisz tít ja őket,
hogy a meg ke mé nye -
dett, ön ző kő szív he -
lyett  a  fe le ba rát  fe lé
for dul ni tu dó hús szí -
vet ad, és hogy lel két
ad ja azok nak, akik az
ő  ta ní tá sát  kö vet ve
vál lal ják  a  kes keny
úton já rást. Ezen túl -
me nő en rá adá sul ígé -
re te  sze rint  ne künk
ad ja az ő or szá gát. 
Az is ten tisz te let li -

tur gi á já ban és az úr -
va cso ra osz tás ban Já -
no sa At ti la győ ri, Ko -
há ry Fe renc lé bé nyi
és  Smi dé li usz And -
rás ka jár pé ci  lel kész
vett részt.
Az egy be gyűl tek a

to váb bi ak ban cso port be szél ge té se -
ken dol goz tak fel há rom té mát: a hit -
ok ta tás és a gyer mek mun ka hely ze -
tét, a dia kó ni ai mun kát, vé gül a gyü -

le ke ze ti ének és az egy há zi ze ne sze -
re pét  az  is ten tisz te le ti  élet ben.  A
be szél ge té sek vé gén a cso port ve ze -
tők egy igé vel, egy gon do lat tal, egy

mon dat tal fog lal ták össze a be szél ge -
té sek  so rán  ki kris tá lyo so dott  leg -
fon to sabb gon do la to kat, ame lye ket
az tán pa pír ra ve tet tek, és – stíl sze rű -

en, a re for má ció kez de té nek öt szá za -
dik év for du ló já ra ké szül ve – a temp -
lom ban fel ál lí tott ka pu ra sze gez tek ki
(képünkön).
Szí ne sí tet te az egy ház me gyei nap

prog ram ját, hogy „sü te mény ver senyt”
is  meg hir det tek  a  szer ve zők.  Sok
asszony test vér vet te a fá rad sá got, hogy
íz re és kül lem re egy aránt ki vá ló fi nom -
ság gal ké szül jön az al ka lom ra.
Az egy ház me gyei nap az ér té ke -

lé sek  sze rint  min den  te kin tet ben
jól si ke rült, ezért Ko há ry Fe renc úti

ál dá sá ban be je len tet te, hogy a ter vek
sze rint a jö vő esz ten dő ben is meg -
ren de zik.

g K. M.

HagyományteremtőalkalomGyőrött
b Egy hét tel a Ta ta bá nyán meg ren de zett egy ház ke rü le ti misszi ói nap után

a Győr-Mo so ni Egy ház me gye szer ve zett misszi ói na pot pün kösd má so -
dik nap ján a győ ri Öreg temp lom ban. Pün kösd hét főn az egy ház me gye
gyü le ke ze te i ben nem tar tot tak is ten tisz te le te ket, ha nem Győr be vár ták
a me gye né pét. Szin te mind egyik gyü le ke zet né pes kül dött ség gel kép -
vi sel tet te ma gát, mint egy há rom száz öt ve nen jöt tek el az ese mény re. 
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A Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház
el kö te le zett a te rem tett vi lág iránti fe -
le lős ség vál la lás ban,  ezért  –  a  Skót
Egy ház ban fo lyó mun ka min tá já ra –
egy ön kén tes te rem tés vé del mi, kör -
nye zet tu da tos prog ram ki dol go zá sát
kezd te meg a ma gyar gyü le ke ze tek
és  egy há zi  in téz mé nyek  szá má ra.
A prog ram se gít sé get sze ret ne nyúj -
ta ni azok nak, akik ten ni akar nak a
te rem tett  vi lág  meg óvá sá ért.  Az
Öko gyü le ke zet prog ram öku me ni kus
szem lé le tű, min den ke resz tény kö -
zös ség be kap cso ló dá sát sze re tet tel
fo gad ják.
Rög tön  adó dik  per sze  a  kér dés,

hogy mi től öko az öko gyü le ke zet? A
leg ál ta lá no sabb vá lasz er re megint az,
hogy az öko gyü le ke zet igyek szik be -
le plán tál ni a te rem tés vé de lem szem -
lé le tét a tag ja i ba. Eb be na gyon sok
min den be le tar to zik: pél dá ul nap kol -
lek to rok kal  sze re lik  fel  a  temp lo -
mo kat,  az  egy há zi  in téz mé nye ket

és pap la ko kat, sze lek tí ven gyűj tik a
hul la dé kot. 
Lé te zik már „zöld Bib lia” is, amely

tar tal mi lag nem kü lön bö zik az ere de -
ti től,  de  új ra hasz no sí tott  pa pír ra
nyom tat ják. Ér de kes sé ge, hogy a kör -
nye zet tel és a te rem tett vi lág gal kap -
cso la tos ezer ige he lyet zöld be tű vel
szed ték, va la mint a vé gén ol vas ha tó
né hány kér dés kör te rem tés vé del mi,
kör nye zet vé del mi fel dol go zá sa is. 
Az Öko gyü le ke ze ti Ta nács Az ég

haj la ta cím mel  szer ve zett  kon fe -
ren ci át.  „Mi lyen  ál la pot ban  lesz  a
Föld, ami kor Jé zus Krisz tus vissza tér
hoz zánk?” – tet te fel a kér dést Ko dá -
csy Ta más, az öko gyü le ke ze ti prog -
ram ve ze tő je nyi tó áhí ta tá ban. Hang -
sú lyoz ta, hogy Jé zus eb be a vi lág ba
szü le tett,  az  em be ri ség  fel ada ta  a
Föld meg őr zé se, ame lyet a Te rem tő -
től ka pott lak he lyül. A te rem tés hez
is föld re volt szük ség: „a hu musz ból
ho mo lett”. 

Ko dá csy-Si mon Esz ter, egy há -
zunk  Ara rát  mun ka cso port já nak
ve ze tő je teo ló gi ai alap ve tést adott a
te rem tés vé de lem hez, va la mint fel -
vá zol ta azo kat a kri ti kai né ze te ket,
ame lyek sze rint a ke resz té nyek  ko -
moly fe le lős sé get viselnek boly gónk
ál la po tá ért.

Ad ri an Shaw, a Skót Egy ház kli -
ma to ló gi ai  szak ér tő je  be mu tat ta,
ho gyan mű köd nek az öko gyü le ke -
ze tek Skó ci á ban, és ho gyan foly tat
az egy ház lob bi te vé keny sé get a po -
li ti ká ban  a  glo bá lis  fel me le ge dés
el len.  „A  klí ma vál to zás  azt  jel zi,
hogy Is ten te rem té sé nek rossz sá fá -
rai va gyunk” – mond ta Shaw. 
Nem sza bad vár ni a cse lek vés sel,

ezért tá mo gat ják a gyü le ke ze te ket a
szem lé let vál tás ban.  Bá to rí tás ként
öko gyü le keze ti  dí jat  is  ala pí tot tak,
amely nek pla kett je új ra hasz no sí tott
gyü le ke ze ti pa dok ból ké szült.

d For rás: www.oko gyu le ke zet.hu
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Rovatgazda: Sánta Anikó

Elöl já ró ban  meg  kell  is mé tel ni  az
1999-es tel jes nap fo gyat ko zás kor, a
2003-as Mer kúr- és a 2004-es Vé -
nusz-át vo nu lás kor el hang zott fi gyel -
mez te tést: le gyen szó sza bad sze mes
vagy táv csö ves meg fi gye lés ről, meg -
fe le lő  fény csök ken tő esz köz nél kül
ve szé lyes a Nap ba te kin te ni, az óvat -
lan ság  könnyen  vak sá got  okoz hat!
Fon tos  meg je gyez ni,  hogy  míg  az
úgy ne ve zett  nap fo gyat ko zás-né ző
és a leg alább 14-es erős sé gű he gesz -
tő szem üve gek ki vá ló an al kal ma sak
a meg fi gye lés re, ad dig nap szem -
üveg, kor mo zott üveg, CD vagy
DVD nem.
A  je len ség  tel jes  le fo lyá sa

Ma gyar or szág ról nem lát ha tó.
Aki  pusz ta  szem mel  kí ván ja
nyo mon kö vet ni az ese mé nye -
ket, a 4 óra 49 per ces nap fel kel -
te után egy, a sza bad sze mes lát -
ha tó ság  ha tá rán  tán co ló  fe ke te
pöttyöt  lát hat  el ha lad ni  köz ponti
égi tes tünk,  a  Nap  ko rong ja  előtt.
Aki  spe ci á lis  nap szű rő vel  el lá tott
csil la gá sza ti táv cső be pil lant, az a Nap
ko rong ja előtt el vo nu ló, óri á si folt -
ként  lát hat ja  boly gó szom szé dunk
fe ke te szi lu ett jét – egé szen 6 óra 55
per cig, ami kor vé get ér a  je len ség.
A táv cső fel ta lá lá sa előt ti kor szak -

ból, az az óko ri ci vi li zá ci ók és a kö zép -
kor  vi lá gá ból  egyet len meg fi gye lés
sem is me re tes. Az el ső si ke res ész le -
lés 1639-ben az ang li ai Li ver pool ban
tör tént, ahol Je re miah Hor rocks an -
gol lel kész volt szem ta nú ja az át vo -
nu lás nak. 1761-ben már meg fi gye lő -
ál lo má sok  épül tek,  és  ex pe dí ci ók
so ra in dult a vi lág min den tá ja fe lé. 

Ma gya rok is eb ben az esz ten dő ben
fi gyel het ték meg elő ször a cso dá la tos
égi  tü ne ményt: Hell Mik sa je zsu i ta
csil la gász a bé csi egye te mi csil lag vizs -
gá ló igaz ga tó ja ként, míg két rend tár -
sa, Weiss Fe renc igaz ga tó és Saj no vics
Já nos ob szer va tó ri u mi asszisz tens a
nagy szom ba ti csil lag vizs gá ló ból.

A ne ve ze tes dá tum 1769. jú ni us 3.
Ek kor a két ta pasz talt ész le lő, Hell és
Saj no vics – aki ta nul má nyai so rán két
évig szor gos ko dott Hell pá ter mel lett
a  csá szár vá ros ban  –  egy  ab ban  az
idő szak ban  igen csak  pá rat lan nak
szá mí tó uta zás csúcs pont ja ként lát -
hat ta  az  át vo nu lás  ese mé nye it.  A
két csil la gász a dán ural ko dó meg hí -
vá sá ra két évig tar tó, nyolc ezer ki lo -
mé te res szá raz föl di és ten ge ri ex pe -
dí ció so rán Eu ró pa egyik leg észa kibb
pont já ról,  a  je len leg  Nor vé gi á hoz
tar to zó  Vardø  szi ge té ről  haj tot ta
vég re meg fi gye lé se it. Pá rat lan sze ren -

csé jük volt, hi szen a je len ség ész le -
lé sé re in du ló ex pe dí ci ók több sé ge a
fel hők mi att nem járt si ker rel. Raj tuk
kí vül még a hí res ten ge rész, James
Co ok em lít he tő, aki a fris sen „meg -
lelt” Ta hi ti szi ge tén lát ta az át vo nu -
lást, és fon tos ada lék, hogy Co ok ka -
pi tány  ezen  út ja  so rán  fe dez te  fel
Auszt rá li át és Új-Zél an dot.
A ma gyar tu dós fér fi ak a po zi tív

ész le lés mel lett – mely nek se gít sé gé -
vel  ké sőbb  nagy  pon tos ság gal  ki -
szá mí tot ták a Föld és a Nap tá vol sá -
gát – to váb bi ér de kes ered mé nyek -
kel já rul tak hoz zá a tu do mány fej lő -
dé sé hez.  Lapp föl dön  jár va  Saj no -
vics elő ször fog lal ko zott az utóbb so -
kat vi ta tott finn ugor nyelv ro kon ság
kér dé sé vel. A tor da si ne me si csa lád -
ból szár ma zó tu dóst jog gal te kint het -
jük  az  össze ha son lí tó  nyelv tu do -
mány ha zai út tö rő jé nek. 
A  ma gát  ma gyar nak  val ló  Hell

Mik sát – vagy ahogy vi lág szer te is -
me rik: Ma xi mi li an Hellt – há rom
nem zet is ma gá é nak tud ja. Sel mec -
bá nyai szü le té se ré vén a Fel vi dé -
ken szlo vák nak te kin tik, míg csa -
lád já nak  né met  ere de te,  va la -
mint a bé csi kap cso ló dá si pon -
tok mi att az oszt rá kok sa ját hon -
fi tár suk ként tisz te lik. 
2012-ben  azt  re mél het jük,

hogy a 21. szá zad meg fi gye lői ked -
ve ző idő já rá si kö rül mé nyek kö zött,
de rült, ko ra nyá ri na pon lát hat ják
mind azt,  amit  egy ko ron  a  ki vá ló
ma gya rok em ber pró bá ló kö rül mé -
nyek kö zött ész lel het tek, és a cso -
dá la tos ter mé sze ti je len ség pá rat lan
lát vá nyá val le het nek egy élet re gaz -
da gab bak.
(Az idő ada to kat a Ve ga Csil la gá -

sza ti Egye sü let jó vol tá ból a szer ve zet
hon lap ján – www.vcse.hu – kö zölt,
Al ma nach a 2012. év re cí mű össze -
ál lí tá s alap ján tün tet tük fel. Az ese -
mény rész le te sebb csil la gá sza ti hát -
te ré ről az AAK – Al bi reo Ama tőr -
csil la gász-klub Köz hasz nú Egye sü let
–  www.al bi reo.hu –  por tál ján  ol -
vas ha tunk.)

g Re zsa bek Nán dor

AVénuszátvonulásaaNapelőtt
b Az idei esz ten dő leg fon to sabb csil la gá sza ti ese mé nye pe reg le a sze -

münk előtt jú ni us 6-án: a Vé nusz boly gó át vo nul csil la gunk, a Nap
előtt. A je len ség meg le he tő sen rit kán kö vet ke zik be. 2004-es lát vá nyá -
ra ugyan még em lé kez he tünk, de nincs olyan élő em ber, aki lát hat ta
vol na azt meg elő zően, 1882-ben. A Vé nusz-át vo nu lás a csil la gá szok
ál tal elő re jól ki szá mít ha tó mó don, meg ha tá ro zott cik lus alap ján –
8–121,5–8–105,5 éven ként – is mét lő dik. Így aki most le ma rad a lát -
vány ról, az vég leg le ma rad, hi szen ezt kö ve tő en csak 2117. (!) de cem -
ber 17-én lép új ra az Est haj nal csil lag köz pon ti égi tes tünk elé.

Hoz zá va lók a tész tá hoz: 30 dkg liszt,
15 dkg vaj vagy 12 dkg zsír, 2 evő ka nál
tej föl, csi pet nyi só, 5 dkg cu kor, 2-3
evő ka nál bú za da ra.
A töl te lék hez: 50 dkg tú ró, 2 to jás,

10 dkg cu kor, eset leg 1 zacs kó va ní li -
ás cu kor, 1 cit rom re szelt hé ja és le ve,
7-8 db bo dza vi rág.

El ké szí té se: a tész tá hoz va ló anya -
go kat  gyor san  össze gyúr juk,  két
lap ban ki nyújt juk. A na gyob bik kal
ki bé le lünk  egy  ki zsí ro zott  tep sit.
Meg szór juk da rá val, majd rá ken jük
a töl te lé ket. A bo dza vi rág gal óva -
to san  bán juk  (vi gyáz zunk,  hogy
ne ráz zuk ki be lő le a vi rág port!), a
töl te lék be csak a zöld szá rá tól meg -
tisz tí tott fe hér fe je ket te gyük be le.
Rá he lyez zük a má sik la pot, a te te -

jét meg ken jük to jás sal vagy tej jel,
vil lá val meg szur kál juk, és egyen le -
tes tűz nél vi lá gos sár gá ra süt jük.

Bodzavirágostúrósbéles
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b A vi lág val lá sa i nak na gyon fon tos sze re pük van a kör nye zet tu da tos
gon dol ko dás mi nél szé le sebb kö rű el ter jesz té sé ben. És hogy mit je -
lent a kör nye zet tu da tos gon dol ko dás? A leg egy sze rűbb vá lasz er re a
kér dés re az, hogy új ra har mó ni á ban él ni Is ten te rem tett vi lá gá val. Egy
új szem lé let mód ez, amely be min den be le tar to zik, ami a te rem tett vi -
lág meg őr zé sé hez hoz zá já rul. 

A Cla rín cí mű ar gen tin  lap val lá si
mel lék le te há rom hét tel a hús vét, a
ke resz té nyek  leg na gyobb  ün ne pe
előtt vont szo mo rú mér le get az el -
múlt év ke resz tény el le nes ak ci ó i ról. 
Ta valy min den öt perc ben meg öl -

tek egy ke resz tényt a vi lág ban, és más
sta tisz ti kai ada tok sem vi gasz ta lób -
bak: tíz év alatt há rom száz szá za lék -
kal  nőtt a ke resz té nyek el le ni gyil kos -
sá gok ará nya, vagy is ennyi en vál tak
val lá suk már tír ja i vá.
Ezek a hi he tet len és sok ko ló ada -

tok nem most hang zottak el elő ször.
Más si mo Int ro vig ne, az Eu ró pai Biz -
ton sá gi és Együtt mű kö dé si Szer ve -
zet (EBESZ) kép vi se lő je ép pen ná -
lunk, Bu da pes ten fi gyel mez te tett e
szám ra  ta valy,  a  szer ve zet  jú ni u si
val lás kö zi ta nács ko zá sán. A kon fe -
ren cia részt ve vői hi tet len ked ve hall -
gat ták ezt az ál lí tást, mert ez azt je -
len te né,  hogy  éven te  több  mint

száz ezer hí vőt gyil kol nak meg. De
Int ro vig ne a bí rá ló han gok hal la tán
hoz zá tet te: ha nem ve szik ko mo lyan
a tényt, hogy fő leg a ke resz té nyek el -
len irá nyul az erő szak, és őket gyil -
kol ják meg nagy elő sze re tet tel, ak -
kor hi á ba va lók az egyes val lá sok és
kul tú rák  kö zöt ti  ta lál ko zók  és  a
pár be széd meg te rem té sét cél zó tö -
rek vé sek: ér tel met len, bár szép ta -
nács ko zá sok ma rad nak.
A már tí rok to vább ont ják vé rü ket

Krisz tus és a Szent írás irán ti sze re -
tet ből a leg in kább el len sé ges, fő leg az
in teg ris ta fun da men ta liz mus ural ta
tér sé gek ben (vagy is ahol a val lás és
a po li ti ka ke ve re dik). De egy re in kább
ér zé kel he tő  ve sze de lem, hogy már
Nyu gat-Eu ró pá ban is kez dik ül döz -
ni a ke resz té nye ket, pusz tán azért,
mert ők meg akar ják vé de ni er köl csi
ér té ke i ket.

d For rás: Ma gyar Ku rír
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ká kay Ist ván nak címezve
Az Evan gé li kus Élet Ro gate va sár na pi (má jus 13-i) szá má nak ve zér cik ké ben
ol vas tam so ra it, me lyek en gem mély sé ge sen fel há bo rí tot tak. (Biz to san tu -
dom, hogy eb ben nem va gyok egye dül.)

„Nem ki sebb a tét, mint hogy egy há zunk lét szá ma meg ha lad ja-e tár -
sa dal mi szin ten a kri ti kus há rom szá za lé kot” – ír ja egy há zunk or szá gos
iro dá já nak igaz ga tó ja ként. Tény leg er ről szól na a misszió? Én na i van min -
dig azt hit tem: az em be rek bol dog sá gá ért, üd vös sé gé ért, Jé zus hoz ve ze -
té sé ről szól ez a szol gá lat – és most is ezt hi szem és te szem a sa ját esz -
kö ze im mel.

„Fon tos hát a mi nő sé gi mun ka!” – foly tat ja. De szép mon dat! Ám ami mö -
göt te van, az – az én ol va sa tom ban – szá mí tó szán dék csu pán. Mint ha ká -
posz ta ter me lés foly na egy há zunk ban, és el kel le ne ér ni egy jó 3%-os ered -
ményt, hogy le ne csússzon egy há zunk meg íté lé se… Ar ról, hogy bol do gab -
bá te gyük, üd vös ség re ve zes sük a meg cél zott fi a ta lo kat és a lus ta hí ve ket, ezek -
ről egy szó sincs a ve zér cikk ben!
Tény leg ez vol na a kül de té sünk? Az, hogy jó po zí ci ó ban tet sze leg hes sünk?

Ez a cikk – val lá sos kön tö se el le né re is – messze, na gyon messze van Jé zus
lel kü le té től, de még Lu the ré től is!
Ar ra kap tunk el hí vást, hogy Krisz tus ha lá lát és fel tá ma dá sát hir des sük,

de mi egy re mé lyebb re ereszt jük a gyö ke re ket az e vi lá gi lét be, mert ez lát -
ha tó, ez mér he tő. Nem, nem va gyunk ká posz ták! Misszi ón kat ne a 3% mi -
att foly tas suk! Mert ha ezért kell, ak kor a nagy nál is na gyobb a baj!
Pün kösd idején kérdem (és ez zel zá rom so ra i mat): ha ki árad Is ten Szent -

lel ke, mit szól na di csek vé sünk höz, hogy el ér tük ám a 3%-ot?! 
Sze me rei Gá bor (Lajoskomárom)

Akár egyet is ért het nék Sze me rei Gá bor test vé rem mel, ha – a szó ban for -
gó ve zér cikk szer ző je ként – nem tud nám, hogy tel jes ség gel fél re ér tet te
írá so mat. Ab ban ugyan is egy há zunk tár sa dal mi meg íté lé sé nek össze füg -
gé sé ben vál lal koz tam rá mu tat ni né hány szem pont ra. Amit le ír tam (így
pél dá ul azt, hogy a misszi ó ban is kí vá na tos a „mi nő sé gi mun ka”), azt ter -
mé sze te sen vál la lom. Ami azon ban nem volt, nem le he tett té má ja az öt -
ezer ka rak ter re kor lá to zott „vál la lás nak”, az zal kap cso lat ban nincs – nem
is le het – okom ma gya ráz kod ni, fő leg nem men te ge tőz ni. De a misszió
spi ri tu á lis as pek tu sá nak elem zé se ta lán nem is az or szá gos iro da igaz ga -
tó fel ada ta. Mind azon ál tal hi szek ab ban, hogy egy ügyet szol gá lunk – ki-
ki a ma ga te rü le tén.
Sze re tet tel aján lom te hát test vé rem nek, hogy ol vas sa el új ra az írá so mat,

éle té re pe dig kí vá nom Is ten ál dá sát!
Ká kay Ist ván
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VASÁRNAP

6.00 / Bar tók rá dió
Mu zsi ká ló reg gel
Ben ne: 
va sár na pi or go na mu zsi ka
8.00 / Ci vil Rá dió
Lé lek han go ló
Az Evan gé li kus Rá dió misszió
össze ál lí tá sa
(www.ci vil ra dio.hu)
9.05 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Ben ne: 
Char pen ti er: Te De um
9.40 / m1
Re for má tus if jú sá gi mű sor
10.04 / Kos suth rá dió
Evan gé li kus is ten tisz te let
közve tí té se a nagy bör zsö nyi
evan gé li kus temp lom ból
Igét hir det: Laj tos Já nos lel kész
10.25 / m1
Evan gé li kus ma ga zin
(is mét lés: 13.30 / m2)

HÉTFŐ

7.35 / Du na Tv
„Egy har ma d or szág” 
– Tri a non-kon fe ren cia, Pá rizs
(ma gyar do ku men tum film,
2010)
9.00 / m2
A Szö vet ség
Bib lia-ve tél ke dő
12.25 / m2
A mú zsa csók ja
Ady End re sze rel me, Brüll Adél
13.30 / Kos suth rá dió
Erős vár a mi Is te nünk!
Az evan gé li kus egy ház
félórá ja
14.00 / m1
Bús dü le dé ke i den
(ma gyar is me ret ter jesz tő
soro zat, 2005)
20.40 / m1
Ábel a ren ge teg ben
(ma gyar já ték film, 1994)
(102’)

KEDD

9.25 / Du na World
Aján dék a vég zet től 
– Má rai Sán dor
(ma gyar do ku men tum film)
10.00 / Du na World
Del ta (tu do má nyos ma ga zin)
10.48 / m2
Az én Af ri kám
Fok vá ros
20.10 / Du na Tv
A pa pa szol gá la ti út ra ment
(ju go szláv film drá ma, 1985) (135’)
20.40 / m1
A ki rály nő
(an gol–fran cia–olasz
életrajzi drá ma, 2006) (103’)
22.15 / m2
2-s retró – Szí nes port ré
„Idé ző, kí sé rő, fur csa szó” 
– La ti no vits Zol tán 60 éves 
23.55 / m1
Ba ran go lá sok öt kon ti nen sen
Kö zép-Ázsia

SZERDA

5.00 / m2
Fő tér
Nyit ra, Nagy szom bat
10.00 / Du na World
Múlt kor
(tör té nel mi ma ga zin)
13.30 / Kos suth rá dió
„Te ben ned bíz tunk 
ele i től fogva…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
20.00 / Du na Tv
Lon don Ri ver
(an gol–fran cia–al gé ri ai
filmdrá ma, 2009) (87’)
22.35 / Du na Tv
Rost And rea és a Bu da pes ti
Vo nó sok ka ma ra ze ne kar
hang ver se nye
(ma gyar kon cert film, 2010)
23.40 / m1
Az utol só ket tő
(ma gyar do ku men tum film,
2010)

CSÜTÖRTÖK

5.20 / m1
Haj na li gon do la tok
12.40 / m2
Más fél mil lió lé pés 
Ma gyar or szá gon
(ma gyar is me ret ter jesz tő
soro zat, 1979)
Ba ran go lás a Bör zsöny ben
13.45 / m2
1100 éve Eu ró pa kö ze pén
Oda fenn Sze pes
vármegyében
14.20 / RTL Klub
Az ér te lem di a da la
(ame ri kai film drá ma, 2004)
(120’)
20.00 / Du na Tv
Esős va sár nap
(fe ke te–fe hér, ma gyar
romanti kus drá ma, 1962) (97’)
23.00 / m1
A ve len cei kal már
(ame ri kai film drá ma, 2004)
(138’)

PÉNTEK

5.20 / m1
Haj na li gon do la tok
15.00 / m2
Eu ró pa pá lya ud va rai
(né met is me ret ter jesz tő 
so ro zat)
Bu da pest – Csá szár nő, 
Sztá lin, Mc Do nald’s
22.00 / Pax Tv
Ifi ca fe – Ke reszt met szet
A Zá ke us Mé dia cent rum
mű so ra
22.10 / Du na World
El sza kít va
(ma gyar do ku men tum film,
2009)
22.25 / Du na Tv
Törzs asz tal
Köz éle ti be szél ge tek
0.10 / Du na Tv
Brahms-hang ver seny
Jan dó Je nő zon go ra mű vész
és a Ma táv Szim fo ni ku sok
kon cert je

SZOMBAT

6.00 / m2
Új szö vet ség 
– A Bib lia gyer me kek nek
(olasz ani má ci ós so ro zat)
A tar zus zi Pál
6.50 / m2
Ma gyar nép me sék
A ró ka sze mű me nyecs ke
10.30 / Du na Tv
Vi lág-Né zet
Áb ra hám gyer me kei
14.05 / Du na World
Lyu kas óra
(iro dal mi mű sor)
15.20 / m2
Égig érő fű
(ma gyar if jú sá gi film, 1979)
(80’)
18.40 / Pax Tv
In vo ca tio mu si ca lis
Ko rál- és zsol tár fel dol go zá sok
21.00 / Pax Tv
Hét szó az em be rért
(mul ti mé di ás pas sió)

VASÁRNAP

6.00 / Bar tók rá dió
Mu zsi ká ló reg gel
Ben ne: 
va sár na pi or go na mu zsi ka
7.00 / Má ria Rá dió
Öku me ni kus lap szem le
8.00 / Ci vil Rá dió
Re for má tus óra
A bu da pes ti re for má tus
egyház köz sé gek mű so ra
9.05 / Lánc híd Rá dió
Hit vi lág
11.00/ Du na Tv
Evan gé li kus is ten tisz te let
Hét fa lu ból
11.30 / m1
Re for má tus egy ség 
– Vaj da ság
12.15/ Du na World
Mü pArt Clas sic 
– Or go nasz to rik I.
17.34 / Ma gyar Ka to li kus
Rá dió
Ke resz tény köz éle ti aka dé mia

VASáRNAPTÓLVASáRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból június 3-ától június 10-éig

va sár nap (jú ni us 3.)
Ne fi zes se tek a go no szért go nosszal vagy a gya láz ko dá sért gya láz ko dás sal, ha -
nem el len ke ző leg: mond ja tok ál dást, hi szen ar ra hí vat ta tok el, hogy ál dást örö -
köl je tek. 1Pt 3,9 (Neh 13,2; Jn 3,1–8/9–15/; Róm 11,/32/33–36; Zsolt 145) Is ten
a gol go tai ke resz ten ál dás ra for dí tot ta az át kot: „a fán füg gő át ko zott” Jé zus
lett ál dás sá azok nak, akik el fo gad ják ezt az ál do za tot. Jé zus a ke reszt ről kín -
zó i ra te kint ve lát hat ta és hall hat ta gya láz ko dá su kat, mely a ben nük lé vő go -
nosz ság ból fa kadt. Egye dül a gya lá za tot el szen ve dő Krisz tus szí vé ben nem
volt he lye a go nosz ság nak. Ezért tu dott így imád koz ni ér tük és ér ted is: „Atyám,
bo csáss meg ne kik, mert nem tud ják, mit cse lek sze nek!” (Lk 23,34)

Hét fő (jú ni us 4.)
Így imád koz za tok: min den na pi ke nye rün ket add meg né künk ma. Mt
6,9.11 (5Móz 6,11–12; Jer 10,6–12; 1Kor 14,1–12) A ke nyér csak ak kor iga zi
em be ri táp lá lék, ha meg oszt ják má sok kal, és kö zös ség te rem tő kö te lék ké
vá lik: csak ek kor ad örö möt, és csil la pít ja az éh sé get. A ke nye ret em be ri
kö zös ség hoz ta lét re, ezért kö zö sen kell el osz ta ni és el fo gyasz ta ni. Ha mis
imád ság len ne, ha csak a ma gam szá má ra kér ném a min den na pi ke nye ret,
ha anél kül imád koz nám a Mi atyán kot, hogy test vé re im szük ség le te i re is
gon dom len ne: csak a „mi” ke nye rünk le het az Is ten ke nye re! A ke nye ret
kö zö sen kell Is ten től kér nünk, és kö zö sen kell ne ki ér te há lát ad nunk. Így
kell él nünk az igé vel is: na pon ta és kö zös ség ben. Így lesz szá munk ra Jé zus,
a test té lett Ige az élet ke nye re.

kedd (jú ni us 5.)
Pál ír ja a ko rinthu si gyü le ke zet nek: Kész va gyok har mad szor is el men ni hoz -
zá tok, és nem le szek ter he tek re, mert nem azt ke re sem, ami a ti e tek, ha nem
ti te ket ma ga to kat ke res lek. Mert nem a gyer me kek tar toz nak gyűj te ni a szü -
lők nek, ha nem a szü lők a gyer me kek nek. 2Kor 12,14 (5Móz 31,13; Ézs 43,8–13;
1Kor 14,13–25) Sok szü lő úgy pró bál ja a bol do gu lás fel té te le it meg te rem te -
ni gyer me ke i nek, hogy anya gi a kat gyűj tö get a szá muk ra. A bol dog élet nem
ezek től függ. Szü lők nek és gyer me kek nek egye dül Krisz tu sért és Krisz tus ál -
tal van bűn bo csá na tuk és üd vös sé gük. A szü lők fe le lős sé ge, hogy gyer me -
ke ik nek úgy „gyűjt se nek”, hogy az utá nuk jö vő nem ze dék el fo gad ja Krisz -
tust meg vál tó já nak. Így lesz nek együtt bol do gok – örök re!

Szer da (jú ni us 6.)
Dá vid utó dai kö zül tá masz tot ta Is ten ígé ret sze rint Iz rá el nek üd vö zí tő ül Jé -
zust.Ap Csel 13,23 (2Sám 7,25; Ap Csel 17,/16/22–34; 1Kor 14,26–40) Is ten nem
fe le lőt len ígér ge tő, ha nem igaz, és iga zak ígé re tei is. Ha a vi lág ra és ben ne
sa ját éle tünk re te kin tünk, min den rá cá fol ni lát szik az ígé re tek tel je sü lé sé -
re. Egye dül Jé zus ra néz ve lát hat juk meg, hogy Is ten ígé re tei va ló ra vál nak,
min den ígé re te meg bíz ha tó, le het rá juk épí te ni: nem csak föl di, mu lan dó éle -
tet, ha nem el ső sor ban örök éle tet, üd vös sé get.

csü tör tök (jú ni us 7.)
Nem tud já tok-e, hogy akik ver seny pá lyán fut nak, mind nyá jan fut nak
ugyan, de csak egy nye ri el a ver seny dí jat? Úgy fus sa tok, hogy el nyer jé tek.
1Kor 9,24 (Zsolt 119,19; Ef 4,1–7; 1Kor 15,1–11) Is ten úgy se gít győ ze lem re,
hogy Krisz tus hoz kap csol ja az éle tün ket. Hoz zá, aki vé gig fu tot ta a ver seny -
pá lyát: ha lá lá val és fel tá ma dá sá val győ zel met szer zett bűn, ha lál és ör dög
ha tal ma fe lett. Hoz zá, aki győ zel mé vel meg sze rez te szá munk ra az örök élet
her vad ha tat lan ko szo rú ját. Úgy fus sunk, hogy az ő győ zel mé re te kint sünk!
Úgy fus sunk, hogy nem egye dül küz dünk a cé lig, mert ő, a Győ ző ígér te:
„Én ve le tek va gyok min den na pon a vi lág vé ge ze té ig.” (Mt 28,20)

pén tek (jú ni us 8.)
Jé zus pél dá za tok ban kez dett szól ni: „Egy em ber sző lőt ül te tett, kö rül ke rí -
tet te, bor saj tót ásott, és őr tor nyot épí tett. Az után bér be ad ta mun ká sok nak,
és ide gen be tá vo zott.” Mk 12,1 (Jer 31,28; Lk 23,44–49; 1Kor 15,12–19) Az
em ber nek nagy kí sér té se az, hogy ön ma ga akar ja a sor sát ke zé be ven ni.
A sző lő mun ká sok bű ne is az volt, hogy a ma guk vélt bol do gu lá sa ér de -
ké ben min dent meg tet tek azért, hogy övék le gyen a gaz da sző lő je a bol -
do gí tó ter més sel együtt. Még a fiát is meg öl ték, és ki dob ták a sző lő ből.
Az örök élet bol dog sá ga vi szont azo ké, akik oda szán ják éle tü ket a sző lő
Urá nak, és egye dül tő le vár ják az üd vös sé get. „Ha pe dig Krisz tu séi vagy -
tok, ak kor… ígé ret sze rint örö kö sök.” (Gal 3,29)

Szom bat (jú ni us 9.)
Ná lad van a bo csá nat, ezért fél nek té ged. Zsolt 130,4 (2Kor 6,1; Jn 14,7–14;
1Kor 15,20–28) A bűn bá nó em ber is ten fé lőn, re mény ked ve imád ko zik, mert
tud ja, ki hez ki ált, is me ri azt, akit meg szó lít. Tud ja, hogy aki hez ki ált, az ir -
gal mas és ke gyel mes Úr, ná la van a bo csá nat és a sza ba dí tás. Pál így vall er -
ről: „Aki se gít sé gül hív ja az Úr ne vét, üd vö zül.” (Róm 10,13) Hit nél kül, a szív
fel tét len bi zal ma nél kül, amely se gít sé gül hív ja az Úr ne vét, nem le het üd -
vö zül ni. A leg na gyobb bi zony ság er re Jé zus nak a ve le együtt meg fe szí tett és
őt se gít sé gül hí vó la tor hoz in té zett sza va: „Bi zony, mon dom né ked, ma ve -
lem le szel a pa ra di csom ban.” (Lk 23,43)

g Ta másy Ta más

Újnap– újkegyelemFo ga dó órá mat min den hó nap
el ső hét fő jén tar tom. Min den kit
sze re tet tel vá rok dél után há rom
órá tól öt órá ig a Dé li Egy ház ke -
rü let szék há zá ban (1088 Bu da -
pest, Pus kin u. 12.).

Ra dos né Len gyel An na
or szá gos fel ügye lő-he lyet tes, 

a Dé li Egy ház ke rü let fel ügye lője

H i r d E t é s

A Ma gyar Pro tes táns Ta nul má nyi Ala pít vány fel vé telt hir det Pro tes táns Fel -
ső ok ta tá si Szak kol lé gi u má ba (1121 Bu da pest, Eöt vös út 35.) nap pa li ta go za -
tos pro tes táns egye te mi és fő is ko lai hall ga tók szá má ra. To váb bi in for má ci -
ók a fel vé te li fel té te le i ről a www.mp ta.hu hon la pon vagy az 1/391-9050 te -
le fon szá mon kérhetők. A je lent ke zés be ér ke zé si ha tár ide je: 2012. jú ni us 10.

„…tá gas tér re ál lí tot tad lá ba -
mat.” (Zsolt 31,9)
Az Úr irán ti há lá val ér te sí tem,

hogy  jú ni us  17-én  16  óra kor
Gáncs Pé ter el nök-püs pök a bu -
da pest-kis pes ti  evan gé li kus
temp lom ban  (1196  Bu da pest,
Temp lom tér 1.) lel késszé szen -
tel. Er re az al ka lom ra sze re tet tel
meg hí vom.

Széll Éva An na

H i r d E t é s

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.

HÍREK, HIRDETÉSEK

Höchs ter wünsch tes freu den fest – vár va várt öröm ün nep
A Fe renc vá ro si Kán to rá tus és Col le gi um Mu si cum kan tá ta est re in vi tál min -
den ér dek lő dőt Szent há rom ság elő es té jén, jú ni us 2-án, szom ba ton es te 18
órá ra a bé kás me gye ri evan gé li kus temp lom ba (1038 Me ző u. 12.).

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


