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A reformáció fejedelemasszonya f 6. oldal
Evangélikus Cserhátik 
a katolikus Gál Ferenc-főiskolán f 7. oldal
Gospelfesztivál Solymáron f 8–9. oldal
Ki is a gyülekezeti nővér? f 13. oldal
Új-élet-jelek Szarvas-Újtemplomból f 14. oldal

„A re for má tus egy há zat test vé rünk nek te kint jük – azt is 
mond hat nánk, hogy iker test vé rünk –, még hoz zá olyan faj ta 
szi á mi iker ség van kö zöt tünk, hogy ha az egyi ket fáj da lom éri,
ak kor ezt a má sik is mé lyen át ér zi. Ép pen ezért a Mi kó-ügy ben
tel jes mell szé les ség gel kí vá nunk ki áll ni test vé re ink mel lett.”

Romániáda f 3. oldal

„Ke zük be fog tak egy fe hér, egy mé te res szi vacs -
hengert, és hit tek ben ne. Ki emel ték a hét köz na pi
tár gyak so rá ból, és szo ros kap cso lat ba ke rül tek vele.
Be le tud ták kép zel ni, hogy most csi ga, nin dzsa,
dino szau rusz vagy akár ba jusz, amely élet re kel.”
Interjú Palocsay Kisó Kata bábművésszel f 5. oldal

„Ezt a lakk ré te get
kellett be ex po nál ni 
a hé li um-kad mi um
lézer se gít sé gé vel.”

Gimnazisták 
a laborban f 7. oldal

g Szeg fű Ka ta lin

Mos tan ság,  ami kor  is mét  je len tős
szám ban kez de nek is ko lá kat és óvo dá -
kat mű köd tet ni egy há zak Ma gyar or -
szá gon, min den ke resz tény nek ér de mes
el gon dol kod nia azon, va jon ez a ked -
ve ző nek tű nő fo lya mat mi nek az ered -
mé nye. Csu pán po li ti kai tö rek vé se ket
kell  lát nunk ben ne, ame lyek je len leg
ked ve zőbb fel té te le ket te rem te nek az
egy há zak nak az in téz mény fenn tar tás -
ra, mint pél dá ul az ön kor mány za tok -
nak? Vagy az ilyen ér tel mű sza bá lyo zás
egy faj ta gesz tus a na gyob bik kor mány -
zó párt ré szé ről a ko a lí ci ós part ner ke -
resz tény de mok ra ta párt fe lé? Eset leg
egé szen más po li ti kai cél hú zó dik meg
a hát tér ben, amely ed dig még nem ke -
rült nap vi lág ra? Vagy pe dig – ha el te -
kin tünk a po li ti kai csi ki-csu ki tól – ér -
de mes  át gon dol nunk:  mi  a  hely zet
ak kor, ha  le gyen bár mi  is az em beri
szán dék, mö göt te Is ten aka ra ta rej lik! 
Ma min den ki nek, aki  fe le lős sé get

érez a  jö vő ge ne rá ci ói  és  Is ten  igé je
iránt, úgy kell te kin te nie, ez a fo lya mat
esély ar ra, hogy a ni hi liz mus és a dro -
gok csap dá já ban ver gő dő, ta laj vesz tett
fi a tal ság  más  im pul zu so kat  kap jon,
mint a vég le te kig el vi lá gi a so dott is ko -
lák tól. Ta lán túl zás nak tűn het nek ezek
a jel zők, ezért el áru lom az ol va sók nak,
hogy e  so rok  író ja  je len leg egy aránt
óra adó ta nár egy ál la mi kö zép is ko lá -
ban és egy evan gé li kus gim ná zi um ban.
Tu dom te hát, mi ről be szé lek. Ég be ki -
ál tó a kü lönb ség a ket tő szel le mi sé gé -
ben, a di á kok vi sel ke dé sé ben és a ta -
nu lás hoz va ló hoz zá ál lá sá ban, a ta ná -
rok meg be csü lé sé ben, ön be csü lé sé ben,
gon dos ko dó szem lé le té ben! 
Min den ki nek, aki nek a ma gyar ok -

ta tás ügy re rá lá tá sa és emel lett egy há -
zi el kö te le ző dé se van, hin nie kell, hogy
ami kor egy in téz mény egy há zi ke ze lés -
be ke rül, ak kor az óri á si esélyt je lent a
lé lek men tés re. Még ak kor is, ha a ko -
ráb bi,  „vi lá gi” pe da gó gu si kart  tel jes
egé szé ben át ve szi az új fenn tar tó. Hi -
szen a mű köd te tés gya kor la tá ban ren -
ge teg esély mu tat ko zik az evan gé li u -
mi szem lé let ér vé nye sí té sé re, ezért a
ne ve lőmun ka – amely ugyan szi szi fu -
szi – re mény tel jes sé vá lik. A vi lág só -

vá rog va vár ja az Is ten fi a i nak meg je le -
né sét. Olyan he lye ken kü lö nö sen, ahol
ko ráb ban so ká ig nem le het tek je len,
ahol a lel ki szá raz ság min den em beri
tar ta lé kot fel élt. Friss le ve gő re, új, sta -
bil ala pon ál ló szel le mi ség re van szük -
ség az ok ta tá si in téz mé nyek ben. Ad -
ja Is ten, hogy en nek meg tud ja nak fe -
lel ni az egy há zak!
Az in téz mé nyek át vé te le nem megy

min den hol zök ke nő men te sen. Ab ban
a vi har sar ki kis vá ros ban, ahol élek, az
egyik, zö mé ben ci gá nyok ál tal lá to ga -
tott ál ta lá nos is ko la és az ugyan ilyen
mu ta tók kal  ren del ke ző  óvo da  mű -
köd te té sét a Ma gyar Pün kös di Egy ház
Or szá gos Ci gány misszi ó ja vet te át a vá -
ros ve ze tés től. Kis szá mú, de za jos el len -
ző szé gyell ni va ló, egy ház el le nes ség ről
és  mé ly  ci gány gyű lö let ről  árul ko dó
köz he lyeket  han goz tat va  igye kezett
fel lép ni  az  át adás  meg aka dá lyo zá sa
érdekében. 
Mert  az  el vi lá gi a so dott  is ko lá kat

el vi lá gi a so dott fel nőt tek hív ták élet re,
és a fel nőt tek ki lá tás ta lan, ér té ke ket és
er köl csö ket nem is me rő tár sa dal má -
ra adott vá lasz a fi a ta lok ni hi liz mu sa és
szen ve dély ke re sé se. 
Meg kell lát ni eb ben a fo lya mat ban,

az em lí tett el len zők vi sel ke dé sé ben a
21. szá zad min den gond ját, köz tük a
mö göt tünk ha gyott, de a lel kek ben még
élő párt ál la mi idők nosz tal gi kus le nyo -
ma tát, ami kor az egy ház gya nús, a ci -
gány ság el fo gad ha tat lan, a ren det len -
ség és sza bá lyo zat lan ság a di va tos. 
Nem két lem, hogy a na gyobb egy -

há zak ese té ben könnyebb le het az el -
fo ga dás, és zök ke nő men te sebb az át -
ál lás. De a le írt je len ség túl nő ön ma gán,
ér de mes fel fi gyel ni rá.
Ha hisszük, hogy a 21. szá zad ele jén

egé szen vá rat la nul tör té nel mi esélyt ka -
pott a ke resz tény ség az is ko lák, óvo -
dák és eset leg más, pél dá ul szo ci á lis in -
téz mé nyek  át vé te lé vel,  ak kor  eb ben
min den egy ház tag nak fe le lős sé get kell
vi sel nie. Ha más sal nem, rend sze res
kö nyör gés sel, hogy en nek a nagy ki hí -
vás nak bot la do zó em ber ként és egy -
ház ként is meg tud junk fe lel ni Is ten -
nek tett el kö te le ző dé sünk sze rint. 

A szer ző új ság író

Az új egy há zi is ko lák 
re mény sé ge

Az utol só kat rúg ja ez a nyár is. Ilyen
for ró tán még nem is volt. Bő rünk -
be ége tett pár új szep lőt, szí vünk be
írt pár új he lyet, ne vet. Az au gusz tus -
ból szep tem ber be úszás ta lán még
na gyobb fel adat, mint a Ba la ton-át -
úszás. De te kint sük a tan év vé gét a
túl só  part nak,  egy  újabb  nyár nak.
Nyár ból nyár ba úszunk. Nem mind -
egy azon ban, mi lyen tech ni ká val! 
Az év kö zi kar csa pá sok hoz Is ten ál -

dá sát kér jük. Ál dást a ta ná rok ra, ta -
nu lók ra és pár be szé dük re. Ál dást a
tan órák ra, a rend re ki fo gyó filc tol lak -
ra, sza már fü les tan köny vek re, el ve -
szett el len őr zők re. Ál dást az is ko lai

rend re, fe gye lem re. Ál dást a ta nu lás -
ra, mely fo lya ma tá ban is öröm le het. 
A 2012–13-as  tan év ben az ed di gi

har minc mel lett – Is ten ál dá sá val – a
Ma gyar or szá gi  Evan gé li kus  Egy ház
hét új ok ta tá si in téz mé nye nyit hat ja
meg ka pu it Bu da pes ten, il let ve öt vi -
dé ki te le pü lé sen. Rá kos ke reszt úron a
Pod ma nicz ky Já nos Evan gé li kus Óvo -
da és Ál ta lá nos Is ko la, Pest szent lő -
rincen a Szteh lo Gá bor Evan gé li kus
Óvo da, Ál ta lá nos Is ko la és Gim ná zi -
um tag in téz mé nye ként a Fecs ke fé szek
Evan gé li kus Óvo da.Kis kő rö sön a Pe -
tő fi Sán dor Evan gé li kus Ál ta lá nos Is -
ko la, Gim ná zi um és Ker té sze ti Szak -

kö zép is ko la (mely egye sül a ta valy in -
dí tott Ha rang vi rág Evan gé li kus Óvo -
dá val), Solt vad ker ten a Kos suth La jos
Evan gé li kus Ál ta lá nos Is ko la,Me ző -
be rény ben a Pe tő fi Sán dor Evan gé li kus
Gim ná zi um, Szar va son a Vaj da Pé ter
Evan gé li kus Gim ná zi um,La jos ko má -
rom ban a Ke rek er dő Evan gé li kus Óvo -
da vár ja a gye re ke ket. 
Az új is ko lá kat és óvo dá kat bir tok -

ba  ve vő  ki csik kel  és  na gyob bak kal
együtt szep tem ber 3-án 15 633 gye rek
és 1507 pe da gó gus ru gasz ko dik ne ki
az új tan év nek ma gyar or szá gi evan -
gé li kus  ok ta tá si  in téz ménye ink ben.

g – ki nyit –

Tanév- és iskolanyitogató

ÖkumenikuskönyörgésaSzékelyMikóKollégiumért
Az 1859-ben ala pí tott pa ti nás re for má tus in téz ményt a kom mu niz mus ide -
jén ál la mo sí tot ták. A sep si szent györ gyi épü let együt test az Er dé lyi Re for -
má tus Egy ház ke rü let 2006-ban vissza kap ta, mi u tán iga zol ta, hogy az ál -
la mo sí tás előtt a kol lé gi um az ő tu laj do ná ban volt. 
A vissza szol gál ta tás mi att azon ban per in dult, amely idén jú ni us 28-án az -

zal zá rult, hogy a kol lé gi u mot el vet ték az egy ház ke rü let től, és vissza ad ták
a ro mán ál lam nak, a vissza szol gál ta tás ügyé ben el já ró egy há zi és ál la mi tiszt -
vi se lő ket pe dig le töl ten dő, il let ve fel füg gesz tett bör tön bün te tés re ítél ték. 
Az íté let el len szep tem ber 1-jé re til ta ko zó me ne tet hir det tek Sep si szent -

györ gyön. En nek tá mo ga tá sá ra öku me ni kus kö nyör gés lesz a sze ge di dóm -
ban szep tem ber 1-jén, szom ba ton dél után négy órai kez det tel, dr. Kiss-Ri -
gó Lász ló ró mai ka to li kus me gyés püs pök, va la mint dr. Bölcs kei Gusz táv
re for má tus és dr. Fa bi ny Ta más evan gé li kus püs pök szol gá la tá val. Az al -
ka lom ra min den ér dek lő dőt sze re tet tel vár nak.

„Aki ket pe dig Is ten Lel ke ve zé rel, azok
Is ten fi ai” (Róm 8,14) – állt a meg hí -
vón az új fel ügye lő ál tal mot tó ul vá lasz -
tott ige. Pré di ká ci ó ja ele jén Sze me rei
Já nos az új  fel ügye lő vel kap cso la tos
sze mé lyes em lé ke it idéz te fel, hi szen
több év ti ze des is me ret sé gük egé szen
a kö zös if jú sá gi tá bo ro zá so  kig nyú lik
vissza. „Mos tan tól egy új hely zet ben,
az egy ház ke rü let el nök sé ge ként kell
kö zös szol gá lat ba in dul nunk” – mond -
ta a püs pök, majd az ige kap csán ki -
fej tet te: nem mind egy, hogy ve zér lés
nél kü li, ön ve zé relt (ér tel münk, ér zel -

me ink vagy ösz tö ne ink ál tal ve zé relt)
vagy  Is ten től  ve ze tett  em be rek  va -
gyunk-e.
„Kik a Lé lek től ve zé relt em be rek?

Akik Is ten Lel ké nek von zá sá ban for -
má lód nak…  Mi  az  a  ve ze tés?  Az,
ami kor  a  Krisz tus  Lel ke  át jár ja  az
em bert; ami kor már nem az em ber
ön ző ér de ke a fon tos. Ami kor egy bel -
ső küz de lem, egy bel ső harc nyo mán
rá cso dál ko zunk ar ra, hogy mennyi vel
fel eme lőbb,  mennyi vel  ál dot tabb,  a
kör nye ze tünk szá má ra mennyi vel ér -
té ke sebb az, ami kor a sze re tet ve zé rel

dön té se ink ben” – fo gal ma zott az egy -
ház ke rü let lel ké szi ve ze tő je.
Az  is ten tisz te let hez  kap cso ló dó

ün ne pi köz gyű lést a le kö szö nő fel -
ügye lő, Sza bó György ve zet te, aki hat
év vel  ez előtt  ép pen  ezen  a  na pon
kezd te meg szol gá la tát. 
Szék fog la ló já ban Mé szá ros Ta más

el ső ként meg kö szön te a csák vá ri evan -
gé li kus kö zös ség, va la mint csa lád ja tá -
mo ga tá sát, majd szol gá la ta szeg let kö -
ve i ről be szélt: „Meg győ ző dé sem és ta -
pasz ta la tom alap ján azt kell mon da -
nom,  hogy  ahol  a  gyü le ke zet  élén
olyan szol ga tár sak áll nak, aki ket Is ten
Lel ke ve zé rel, és akik szá má ra Is ten
tör vé nye nem kül ső kény szer, ha nem
bel ső kész te tés, azon a gyü le ke ze ten ál -
dás  van,  és  ez  meg ta pasz tal ha tó  a
kül vi lág szá má ra is.” Vé gül konk rét re -
mény sé gét  is  meg fo gal maz ta:  azt,
hogy nem ma rad egye dül a vál lalt fel -
adat ban, ha nem tár sak ra ta lál. 

A Lé lek ve zér le te alatt
Be ik tat ták a Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let új fel ügye lő jét

b A Lé lek sze lét erő sen érez het ték mind azok, akik részt vet tek Mészá-
rosTamásnak, a Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let meg vá lasz tott fel -
ügye lő jé nek be ik ta tá sán. Az ün ne pi is ten tisz te let re au gusz tus 26-án,
va sár nap dél után ke rült sor a csák vá ri evan gé li kus temp lom ban. Az
ige hir de tés szol gá la tát SzemereiJános püs pök vé gez te, mel let te li tur -
gus ként BenczeAndrás püs pök he lyet tes, va la mint SzebikKároly he -
lyi lel kész se géd ke zett. Az al ka lom ze nei ke re tét a gyü le ke zet ének -
ka ra, va la mint a la jos ko má ro mi fú vós ze ne kar ad ta.

f Folytatás a 13. oldalon
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Ezé ki el pró fé ta sza va i ból vi lá gos, hogy
Is ten az em bert cse le ke de tei alap ján
íté li meg. Rész let kér dés nek tű nik – bár
nem az –, hogy az utóbb vég hez vitt
cse le ke de tek na gyobb súllyal es nek lat -
ba a ko ráb bi ak hoz ké pest. 
A mai evan gé li um ban Jé zus is az ir -

gal mas ság cse lek vé sét ajánl ja a tör vény -
tu dó nak, aki meg kér dez te tő le: „Mes -
ter, mi jót te gyek, hogy el nyer jem az örök
éle tet?” (Mt 19,16) A pél dá za tá ban is ar -
ra  int,  hogy  az  íté let  nap ján  sem mi
mást, mint az ir gal mas ság cse le ke de -
te it fog ja szá mon kér ni: „Ak kor így szól
a ki rály a jobb ke ze fe lől ál lók hoz: Jöj -
je tek, Atyám ál dot tai, örö köl jé tek a
vi lág kez de te óta szá mo tok ra el ké szí tett
or szá got. Mert éhez tem, és en nem ad -
ta tok, szom jaz tam, és in nom ad ta tok,
jö ve vény vol tam, és be fo gad ta tok, me -
zí te len vol tam, és fel ru ház ta tok, be teg
vol tam, és meg lá to gat ta tok, bör tön ben
vol tam, és el jöt te tek hoz zám.” (Mt
25,34–36)
Pál  apos tol ról  ál ta lá ban  az  jut  az

eszünk be, hogy a hit ál tal, ke gye lem -
ből va ló meg iga zu lást, il let ve üd vö zü -
lést  ta nít ja  a  cse le ke de tek ből  va ló
meg iga zu lás sal szem ben. Azt ke vés bé
szok tuk tu da to sí ta ni, amit Pál töb bek
kö zött a Ró mai le vélmá so dik fe je ze -
té ben ír: „Te azon ban ke mény szív vel
és meg té rés nél kül gyűj tesz ma gad nak
ha ra got a ha rag nap já ra, ami kor az Is -
ten nyil ván va ló vá te szi, hogy igaz sá go -
san ítél. Mert min den ki nek cse le ke de -
tei sze rint fog meg fi zet ni…” (Róm 2,5–
6) Ta lán még a Pál ta ní tá sát le ve lé ben
ki fo gá so ló Ja kab fi gyel mét is el ke rül -
ték azok a mon da tok, ame lyek vi lá go -

san ta nú sít ják, hogy az íté let Pál sze -
rint is cse le ke de tek alap ján lesz. 
Pál nem mond el lent ön ma gá nak,

ami kor a Ró mai le vélké sőb bi fe je ze te -
i ben azt ír ja, hogy a meg iga zu lás és az
üd vös ség hit ál tal, ke gye lem ből le het a
mi énk. Mint aho gyan Is ten sem kö vet -
ke zet len, ami kor azt mond ja Ezé ki el
pró fé ta ál tal: „Ha az igaz el tér az igaz -
ság tól, ál no kul él, és meg hal: azért hal
meg, mert ál no kul élt. Ha pe dig a bű -
nös meg tér, és nem kö ve ti el töb bé bű -
nét, ha nem tör vény és igaz ság sze rint él,
ak kor meg men ti az éle tét. Ha be lá tás -
ra jut, és meg tér, és nem kö ve ti el vét ke -
it, él ni fog, nem hal meg.” (Ez 18,26–28) 
Is ten nem ne vez he tő kö vet ke zet len -

nek,  ami ért  az  em ber  cse le ke de te it
nem ön ma guk ban vizs gál ja, ha nem az
em ber élet út ját szem előtt tart va. A
sza kaszt  meg elő ző  mon dat  ezt  így
vi lá gít ja meg: „Ha pe dig az igaz el tér
az igaz ság tól, és ál no kul él, el kö ve ti azo -
kat az utá la tos dol go kat, ame lye ket a
bű nös em ber szo kott, az ilyen él jen-e?
Igaz tet tei, ame lye ket az előtt vég hez vitt,
nem ma rad nak em lé ke zet ben.” Az itt
pél da ként em lí tett em ber ese té ben a
kér dés az, hogy Is ten me lyik idő szak -
ban vég hez vitt cse le ke de te i ről em lé -
ke zik meg, ami kor a ró la ho zott íté le -
tét in do kol ja? Is ten nyil ván nem vá dol -
ha tó kö vet ke zet len ség gel, ami kor azt
mond ja er ről az em ber ről: „Igaz tet tei,
ame lye ket az előtt vég hez vitt, nem ma -
rad nak em lé ke zet ben. Hűt len sé gé ért,
amely re ve te me dett, és vét ké ért, ame -
lyet el kö ve tett, meg fog hal ni!” (18,24)
Ugyan ezt a lo gi kát lát juk Jé zus nak a

már em lí tett pél dá za tá ban is. Egé szen

biz tos,  hogy  nincs  olyan  em ber,  aki
min dig, min den al ka lom mal en ni adott
min den éhe ző nek, in ni adott min den
szom ja zó nak, és so ha sen ki vel szem -
ben sem mu lasz tot ta el az ir gal mas ság
cse le ke de tét.  Ilyen  tö ké le tes  em ber
nincs. De aki ket Jé zus a pél dá zat sze -
rint a jobb já ra ál lít majd, azok nak az éle -
té ben  azok ról  a  cse le ke de tek ről  fog
meg em lé kez ni,  ami kor  meg tet ték
mind ezt akár csak eggyel is az el eset -
tek kö zül. És nem fog ja föl em le get ni
azo kat az ese te ket, ami kor el mu lasz tot -
ták, mert meg bo csá tott ne kik. Azok -
nak az éle té ben vi szont, aki ket kár ho -
zat ra ítél, egy olyan cse le ke det ről fog
meg em lé kez ni, ami kor va la ki vel szem -
ben el mu lasz tot ták az ir gal mas sá got.
Mert ne kik nem bo csá tot ta meg vét -
kes mu lasz tá su kat.  És  egyet len meg
nem bo csá tott vé tek is elég ah hoz, hogy
az em ber kár ho zat ra jus son! 
De Jé zus sem kö vet ke zet len, mert

nem ön ké nye sen bo csát ja meg vagy
tart ja em lé ke ze té ben a vét ke ket. Akik
hisz nek ben ne, és ezért meg is mer ték
bű ne i ket, majd meg bán ták és meg val -
lot ták őket, azok nak meg bo csát. Ezért
az íté let kor a jó cse le ke de te ik kö zül
emel ki egyet, és an nak alap ján üd vö -
zí ti  őket – ke gye lem ből. Akik nem
hisz nek ben ne, és ezért sok bű nük ről
nem is gon dol ják, hogy azok bű nök,
sőt még di cse ked nek is ve lük, azok -
nak Jé zus nem bo csát meg, és ezért
szá mol ni uk kell az zal, hogy az íté let
nap ján egyet len bű nös mu lasz tá su kért
örök kár ho zat ra íté li őket.
Is ten nem kö vet ke zet len, ha nem na -

gyon is kö vet ke ze tes! Mi va gyunk kö -

vet ke zet le nek, ha eb ből nem von juk le
az  egyet len  le het sé ges  kö vet kez te -
tést: mi vel  Is ten ke gyel mes, és nem
akar ja  a  bű nös  ha lá lát,  ha nem  azt
akar ja,  hogy  meg tér jen  és  él jen,  a
meg té rés ki vé tel nél kül min den ki szá -
má ra el ke rül he tet le nül szük sé ges, ha
üd vö zül ni akar. A meg té rés pe dig a
gon dol ko dás  száz nyolc van  fo kos
irány vál tá sá val kez dő dik: an nak fel is -
me ré sé vel, hogy én va gyok a bű nös, és
nem má sok; én ju tok biz tos kár ho zat -
ra az Is ten bűn bo csá tó ke gyel me nél -
kül. Az Is ten bűn bo csá tó ke gyel mét
pe dig  csak  hit tel  le het meg ra gad ni.
Ezért és nem má sért le he tet len Is ten -
nek hit nél kül tet sze ni! De aki min den -
nap tu da tá ban van el kár ho zott bű nös
vol tá nak, és min den nap meg ra gad ja
hit tel az Is ten bűn bo csá tó ke gyel mét,
az re mény ked het ab ban, hogy vét kei
ki let tek tö röl ve a bí ró em lé ke ze té ből,
és az íté let nap ján csak az olyan igaz
tet te i ről esik em lí tés, ami kor ir gal ma -
san le ha jolt az el esett hez. 
Is ten kö vet ke ze tes! Le gyünk hát mi

is  kö vet ke ze te sek  a  meg té rés  na -
pon kén ti gya kor lá sá ban!

g Vég he lyi An tal

Imád koz zunk! Is te nünk, te kö vet ke ze -
te sen el íté led a bűnt, de épp oly kö vet -
ke ze tes ség gel sze re ted és meg men te -
ni aka rod a bű nös em bert. Ta níts
min ket is kö vet ke ze tes ség re, hogy
min den nap meg hall juk és kö ves sük
meg té rés re hí vó sza va dat, és bű ne in -
ket meg bán va re mény ked jünk bűn bo -
csá tó ir gal mad ban. Ámen.
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Hit ál tal üd vö zü lünk – 
cse le ke de te ink alap ján ítél te tünk meg

avaSárnapigéje

Ez a rö vid mon dat vá lasz, a gyü le ke zet
vá la sza a lel kész nek a sze rez te té si igék
el hang zá sát kö ve tő be je len té sé re. Ez a
be je len tés így hang zik: „Íme, meg vál -
tá sunk szent tit ka!” Ezt a két mon da -
tot egy há zunk ban ta lán még rit káb ban
hasz nál ják az is ten tisz te let úr va cso rai
li tur gi á já ban, mint a Krisz tus bé kes sé -
gé nek  to vább adá sát  jel ző  ki fe je zést:
„Bé kes ség né ked!” Rit kán és ke ve sen
hasz nál ják és hasz nál juk, pe dig na gyon
fon tos és lé nye ges tar tal mat ki fe je ző
mon dat mind a ket tő: evan gé li kus ke -
resz tyén  hi tünk nek  köz ponti  ele me
fo gal ma zó dik meg ben nük, ép pen az
is ten tisz te let csúcs pont ján. 
Fel tá rul a ti tok, Is ten cso dá la tos, pá -

rat lan cse le ke de té nek, a meg vál tás nak
szent tit ka! Pár má sod perc cel ez előtt
a mi Urunk, Jé zus Krisz tus sza vai – a
meg vál tás ra, ál do za ti ha lá lá ra ké szül -
ve az utol só va cso rán el mon dott sza -
vai – hang zot tak el. Krisz tus Urunk te -
rem tő, szent sé ges igéi, át tör ve a tér és
idő kor lát ját, szá munk ra is je len va ló -
vá te szik az utol só va cso ra is te ni cso -
dá ját: az éle tét – irán tunk ér zett sze -
re tet ből – oda ál do zó Úr itt van, je len
van  kö zöt tünk  va ló sá go san,  tény le -
ge sen és sze mé lye sen. 
Az ő tes te, mely ér tünk tö re tett meg:

az örök élet ke nye re; az ő vé re, mely
mi at tunk, bű ne ink mi att és azok bo -
csá na tá ra  on ta tott  ki:  az  üd vös ség
drá ga ita la! Krisz tus Urunk tes té nek
meg tö re té se és vé ré nek ki on tá sa, az az
éle té nek oda ál do zá sa a mi meg vál tá -
sunk: bűn től és ha lál tól va ló sza ba du -
lá sunk mi att tör tént, őmi at ta, őve le és
őál ta la van éle tünk, és van üd vös sé -
günk! Az is ten tisz te le ten, az úr va cso -

ra szent sé gé ben tá rul fel előt tünk új -
ra és új ra a meg vál tá sunk drá ga tit ka,
ezért vá la szol juk rá: „Ha lá lo dat hir det -
jük, Urunk, amíg el nem jössz!”
De mi ért a ha lált, Krisz tus ha lá lát

hir det jük? Azért, mert nem a lát vá nyos
cso dák ban, a le nyű gö ző, ma gá val ra -
ga dó sza vak ban, ha nem a csú fos, bot -
rá nyos és gya lá za tos ke reszt ha lál ban
mu tat ko zik meg Is ten Lel ké nek mély -
sé ge: a ke gyel me és a sze re te te. Is ten
ke gyel mes  sze re te te  nyil vá nult meg
Krisz tus szen ve dé se i ben, gyöt rel mes
fáj dal ma i ban és kí nos ha lá lá ban, mely -
ben sze mé lye sen érin tet tek va gyunk:
„Mé lyen vésd em lé ke ze ted be, és so ha
ne ké tel kedj ben ne – ír ja Lu ther a Ho -
gyan szem lél jük Krisz tus szent szen ve -
dé sét? cí mű írá sá ban –, hogy te vagy
az, aki Krisz tust így meg kí noz za. Bi -
zo nyo san a te bű ne id tet ték ezt ve le!” 
Ép pen  sze mé lyes  érin tett sé günk

mi att sze mé lye sen ne künk szól Is ten
ke gyel me és sze re te te, mely Krisz tus
szen ve dé sé ben tel je se dett be, és vált
két ség te len né: az ár tat lan és bűn te len
a  mi  bű nün ket  ma gá ra  vé ve  tör te
meg és győz te le ha lá lá val a bűn és a
ha lál ha tal mát, ezért a ke reszt meg vál -
tá sunk zá lo ga, bi zo nyí té ka és biz to sí -
té ka.  A  ke reszt,  Krisz tus  ke reszt je
mi att biz tos szá munk ra a bűn bo csá -
nat, az élet, az üd vös ség! Emi att hir -
det jük az ő ha lá lát, amíg di cső sé ge sen
vissza nem jön.
Az ő vissza jö ve te lé vel be tel je se dik

a hi tünk, és lá tás sá vál to zik: lát ni fog -
juk őt, a győz tes Krisz tust, lát ni fog juk
a te rem tő Is tent, az ő örök or szá gát,
mely nek Krisz tus ál do za ti ha lá la mi -
att le he tünk és va gyunk ré sze sei.

So kan kö zü lünk azt mond ják: az is -
ten tisz te let nek ezek a mon da tai olya -
nok, mint a ró mai ka to li kus mi sé ben
is el hang zó mon da tok. Ezért ér de mes
egy más mel lé ten ni a ket tőt. A ka to -
li kus mi sé ben ez hang zik el: „Íme, hi -
tünk szent tit ka!” – mond ja a pap. „Ha -
lá lo dat  hir det jük,  Urunk,  és  hit tel
vall juk fel tá ma dá so dat, amíg el nem
jössz!” – vá la szol a gyü le ke zet. Ott a
pap sza va a ben nünk le vő hit re, te hát
az em ber re mu tat; a mi is ten tisz te le ti
ren dünk ben  a  lel kész  a  meg vál tá -
sunk ra, te hát Krisz tus ra utal. A gyü -
le ke zet vá la szá ban ott a Krisz tus ha -
lá lá nak hir de té se mel lé oda ke rül  az
em ber hi té nek cse le ke de te.
Mi ma rad junk meg a ke reszt nél –

aho gyan Pál apos tol is ír ja: „…a ke -
reszt ről szó ló be széd bo lond ság ugyan
azok nak, akik el vesz nek, de ne künk,
akik üd vö zü lünk, Is ten nek ere je.”
„…úgy ha tá roz tam, hogy nem tu -
dok kö zöt te tek más ról, csak Jé zus
Krisz tus ról, ró la is mint a meg fe szí -
tett ről.” (1Kor 1,18; 2,2) –, mert ott van
Is ten ke gyel mes sze re te té nek, az Is -
ten is me re té nek és aján dék ba ka pott
hi tünk nek  is  a  kö zép pont ja,  aho -
gyan Lu ther fo gal maz za a Hei del ber -
gi dis pu tá ci ó ban: „Is ten nem ta lál ha -
tó meg más ként, csak az ő szen ve dé -
se i ben és ke reszt jé ben.” 
Mond juk  ezért  mi nél  töb ben  és

mi nél  gyak rab ban:  „Ha lá lo dat  hir -
det jük, Urunk, amíg el nem jössz!”

g Isó Zol tán,
a Veszp ré mi Evan gé li kus 

Egy ház köz ség lel ké sze

Ha lá lo dat hir det jük,
Urunk, amíg el nem jössz!

régi-újliturgiKuS
SaroK

Mennyei Atyánk, kö szön jük ne ked az
el múlt nyár aján dé ka it, a pi he nés, a
fel töl tő dés al kal ma it. Igéd és test vé -
ri  ta lál ko zá sok  ál tal  gaz da gí tot tál
min ket fesz ti vá lo kon, kon fe ren ci á kon,
tá bo rok ban.  Kö nyör günk  hoz zád
úju ló  erő ért  a  kez dő dő  mun ka év -
hez. Add meg fi a tal ja ink nak, ta ná rok -
nak, szü lők nek, lel ké szek nek, gyü le -
ke ze ti  mun ka tár sak nak  egy aránt,
hogy igéd del és ál dá sod dal in dul junk
az előt tünk ál ló tan év nek. 
Kö nyör günk gyü le ke ze tün kért. Se -

gíts  ben nün ket,  hogy  új ra in du ló
prog ram ja ink a ve led va ló ta lál ko zás
al kal mai le hes se nek. A meg szo kott
for má kat te tedd élő vé, és se gíts új ta -
lál ko zá so kat  szer vez nünk,  ame lyek
or szá god épí té sét szol gál ják. Meg szo -
kott ban és szo kat lan ban te adj ne künk
úju lást. Ké rünk, add, hogy mind töb -
ben érez zünk el hí vást ar ra, hogy má -
so kat meg lá to gas sunk,  fel ke res sünk
öröm hí red kö ve te i ként. Igéd ből hal -
lot tuk: meg té rés re, bű ne ink el ha gyá -
sá ra  hívsz  ben nün ket.  Ké rünk,  adj
élet úju lá so kat, hogy hit tel, gyer me ke -
id  sza bad sá gá nak  örö mé vel  ta nús -
kod junk  ró lad  min den nap ja ink ban.
Kö nyör günk csa lá dun kért és ön -

ma gun kért is. Rád bíz zuk sze ret te in -
ket, ba rá ta in kat. Se gíts min ket, hogy
éle tünk  va ló ban  aján dék,  ál dás  le -
gyen  a  kö rü löt tünk  élők  szá má ra.

Rád bíz zuk azo kat a kap cso la ta in kat,
ame lyek  össze tör ni  lát sza nak.  Rád
bíz zuk azo kat az em be re ket is, aki ket
ne he zen vagy egy ál ta lán nem tu dunk
sze re tet ben el hor doz ni. Se gíts, hogy
a kö ve tés út ján mind annyi an meg ta -
lál juk a hoz zád és az em ber tár sa ink -
hoz ve ze tő utat. Ké rünk, se gíts ben -
nün ket, hogy fel ada ta in kat, mun kán -
kat tisz tes ség gel, a ne ked va ló szám -
adás fe le lős sé gé vel tud juk el vé gez ni.
Kö nyör günk min den szen ve dő ért.

A szen ve dő vi lá gért és a szen ve dő em -
be rért. Ké rünk, te gyó gyíts éle tet adó
sza vad dal min den be teg sé get, min den
sé rü lést, min den szen ve dést. Adj erőt
azok nak, aki ket ar ra hív tál el eb ben a
vi lág ban, hogy eny hít sék a szen ve dést
és a fáj dal mat. Ké rünk ne héz sor sú
kor tár sa in kért.  Sok  ma gá nyos,  ki -
égett, be teg, szo ron gó, gyá szo ló, re -
mény te len em ber él kö zöt tünk. So kan
ál do za tai a mun ka nél kü li ség nek, alig
hor doz ha tó anya gi ter hek nek. Min -
dent fe lül mú ló erőd ből, ké rünk, adj
min den ter het hor do zó nak, és ra gyog -
tasd fel előt tük a sza ba du lás út ját. 
Kö nyör günk te le pü lé sün kért, or -

szá gun kért. Te adj erőt egy há zunk -
nak,  meg szó lí tott  gyer me ke id nek,
hogy a bé kes ség kö ve te i vé  le gyünk
eb ben a tár sa da lom ban, szű kebb és
tá gabb kör nye ze tünk ben. Jé zus Krisz -
tu sért ké rünk. Ámen.
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„Mó zes a né pet ala pos tör vé nyek kel
lát ja el, nem hagy ván he lyet az ér te -
lem nek cse le ke de tek vagy más faj ta is -
ten tisz te let ki esze lé sé re. Mert nem -
csak ar ra ta nít, hogy Is tent fél jük, ben -
ne bíz zunk, és őt sze res sük, ha nem a
kül ső is ten tisz te let né mely szer tar tá -
sát is meg szab ja, ál do zat tal, es kü vel,
böj tö lés sel, tes ti sa nyar ga tás sal stb.,
hogy sen ki nek ne jus son eszé be mást
ki gon dol ni. Ha son ló kép pen ta nít ül -
tet ni,  épí te ni,  le ányt  kér ni,  vi táz ni,
gyer me ke ket, cse léd sé get, a ház né pet
irá nyí ta ni, ad ni és el ad ni, hi te lez ni és
a hi telt meg vál ta ni, és min dent, amit
kül ső- vagy bel ső kép pen cse le ked ni
kell; mind ezt olyan ala po san, hogy
bo lond ság és hi á ba va ló ság vol na ezt
bár mi vel meg tol da ni. De mi ért te szi
Is ten mind ezt,  ked ve sem? Vé gül  is
ezért:  né pé ül  vet te  őket,  hogy  az
övéi le gye nek, és ő az Is te nük akart
len ni;  és  úgy  akar ta  kor má nyoz ni,
hogy bi zo nyos le hes sen cse le ke de te -
ik he lyes sé gé ben. Mert olyan a cse -
le ke det, amely fe lől Is ten nem ha gyott
pa ran cso la tot,  akár  az  ol va dó  hó:
sem mi vé lesz őe lőt te.”
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–  A nyár de re kán a Ro má ni ai
Evan gé li kus-Lu the rá nus Egy ház püs -
pö ke és ta ná cso sa nyílt le vél ben hív -
ta fel „hit test vé re ink és min den jó aka -
ra tú em ber” fi gyel mét a Ro má ni á ban
zaj ló an ti de mok ra ti kus tör té né sek re.
Az EvÉ let au gusz tus 5-i szá má ban is
kö zölt le vél a re for má tus egy ház sep -
si szent györ gyi Szé kely Mi kó Kol lé gi u -
má nak „vissza ál la mo sí tá sa” el le ni
til ta ko zás ra szó lít, ám afe lől sem
hagy két sé get, hogy a jog tip ró eset pre -
ce dens ér té kű le het… Mi hát a va ló di
ol va sa ta a „kol lé gi u mi bot rány nak”?
– A Mi kó-ügy, a re for má tus kol -

lé gi um kö rül ki ala kult po li ti kai ízű
bot rány  hát te ré ben  tu laj don kép -
pen az áll, hogy az ál lam nem te kinti
a re for má tus egy há zat a Mi kó-kol -
lé gi um (épü let együt tes) jog utód já -
nak. Ar ra az ál lás pont ra he lyez ke dik
ugyan is, hogy a kol lé gi um az ál la mo -
sí tás előtt mint ön ál ló jo gi sze mély
mű kö dött  –  igaz,  hogy  az  egy ház
igaz ga tá sa és jog ha tó sá ga alatt, de a
te lek köny vi ki vo nat ban nem az or -
szá gos egy ház meg ne ve zé se sze re pel
tu laj do nos ként, ha nem a re for má tus
Szé kely Mi kó Kol lé gi um. 
Bár az in gat lant vissza szol gál tat -

ták az egy ház nak, sőt fel ső bí ró sá gi
ha tá ro zat is el is me ri e dön tés jo gos -
sá gát, még is 2007-ben – egy újabb
„jó ma gyar” fel je len tés alap ján – új -
ra per be fog ták a vissza szol gál ta tá -
si bi zott ság tag ja it, és vi tat ták ma gát
a vissza adás jo gos sá gát. Ez évben le -
töl ten dő bör tön bün te tés re ítél ték a
bi zott ság két ma gyar nem ze ti sé gű
tag ját  az zal  az  in dok kal,  hogy  a
köz ada ko zás ból épült is ko la a ro mán
ál lam,  il let ve  a  vá ros  tu laj do na,  a
vád lot tak pe dig meg ká ro sí tot ták az
ál la mot  a  vissza szol gál ta tás sal.
Emel lett egy toll vo nás sal vissza ál la -

mo sí tot ták az épü le tet, a re for má tus
egy há zat  pe dig  óri á si  kár té rí tés
meg fi ze té sé re kö te lez ték.
Rész ben ha son ló igaz ság ta lan sá got

él tünk át mi is – az evan gé li kus egy ház
– a bras sói ré gi fe le ke ze ti is ko lánk kal
kap cso lat ban.  1930–1935  kö zött  fel -
épí tet tünk egy is ko lát (ele mit és gim -
ná zi u mot) Bras só ban, ki zá ró lag egy há -
zi  fi nan szí ro zás sal,  köz ada ko zás ból.
Az épü le tet 1948-ban ál la mo sí tot ták,
1958 és 1961 kö zött hoz zá épí tet tek egy
szár nyat, ame lyet egyéb ként szin tén a
hí ve ink nek kel lett köz mun ká val fel épí -
te ni ük – ez volt a ti pi kus kom mu nis -
ta ro bot. Miután 2009-ben ha tá ro zat
szü le tett  az  is ko la  vissza adá sá ról  –
mely nek jo gos sá gát do ku men tu mok -
kal bi zo nyí ta ni tud tuk –, 2010-ben ki -
ürí tet ték,  tönk re tet ték,  szét ver ték az
épü le tet, és 2011. má jus 5-én úgy ad ták
vissza bí rói ha tá ro zat tal, hogy kár té rí -
tést kell fi zet nünk az 1961-ben el ké szült
is ko la sz ár nyért. Ez is mu tat ja, hogy nem
jog őr zés,  igaz ság szol gál ta tás,  ha nem
sze rin tünk jog or zás fo lyik.
Az a po li ti kai ér dek, hogy a ki sebb -

sé gi in téz mé nyek, szer ve ze tek, egy há -
zak ne épül je nek, ne fej lőd je nek, ha -
nem in kább le épül je nek és meg sem -
mi sül je nek. Fé lő, hogy egy ilyen íté let
pre ce denst te remt het. Könnyen meg -
tör tén het, hogy ezek után min den is -
ko lá ra,  amely  ön ál ló  jo gi  sze mély -
ként mű kö dött – még ha a ne vé ben
ben ne  van  is  az,  hogy  re for má tus,
evan gé li kus, uni tá ri us, ró mai ka to li -
kus  –,  egész  nyu god tan  azt  le het
mon da ni, hogy nem az egy há zé. A jo -
gi sze mély an nak ide jén meg szűnt, az
is ko la  így az ál la mé, vá ro sé, bár kié,
csak ép pen nem az egy há zé.
Ro má nia gya kor la ti lag ket tős mér -

cét al kal maz. Mi köz ben az or to dox
egy ház olyan in gat la nok, föl dek, er dők

bir to ká ba  jut,  ame lyek nek  so ha sem
volt a tu laj do no sa, ame lyek kel so ha
nem ren del ke zett (pél dá ul ho te le ket,
ré gi párt szék há za kat, bel vá ro si épü le -
te ket  kap nak  meg  olyan  he lye ken,
ahol nem ren del kez tek épü let tel; nem
be szél ve a hat ha tós anya gi tá mo ga tás -
ról),  ad dig más  egy há zak  nem hogy
nem ré sze sül nek meg fe le lő tá mo ga -
tás ban, ha nem még azt is el  akar ják
ven ni tő lük, ami a jo gos tu laj do nuk
volt. Egy ko ri tu laj do nunk nak csak a
tö re dé két kap tuk ed dig vissza, és nem
is fog juk vissza kap ni csak a tö re dé két,
mi vel „lyu kak” van nak a jog ban, s a
jog al kal ma zó  ké nye-ked ve  sze rint
csű ri-csa var ja a jog sza bá lyo kat.
A re for má tus egy há zat test vé rünk -

nek te kint jük – azt is mond hat nánk,
hogy  iker test vé rünk  –,  még hoz zá
olyan faj ta szi á mi iker ség van kö zöt -
tünk, hogy ha az egyi ket fáj da lom éri,
ak kor ezt a má sik is mé lyen át ér zi. Ép -
pen ezért a Mi kó-ügy ben tel jes mell -
szé les ség gel kí vá nunk ki áll ni test vé re -
ink mel lett. És ha bár Jó zsef At ti la így
vé le ke dik: „Mért le gyek én tisz tes sé -
ges? / Ki te rí te nek úgy is! / Mért ne le -
gyek tisz tes sé ges! / Ki te rí te nek úgy is”,
mi azt mond juk, hogy a küz de lem nek,
az igaz ság irán ti igény nek van lét jo go -
sult sá ga. A küz del mek nek pe dig van
ered mé nyük,  és mi  eb ben  hi szünk.
Hisszük azt, hogy a tör té ne lem Ura, a
min den ha tó Is ten ke gyel mé ből ezek a
kér dé sek meg fog nak ol dód ni. 
– Szá mos for rás ból ér te sül het tünk

ar ról, hogy a bel po li ti kai hely zet Ro má -
ni á ban in sta bil lá vált az utób bi hó na -
pok ban, de mind ed dig úgy tud tuk,
hogy a Ro má ni ai Evan gé li kus-Lu the -
rá nus Egy ház a rend szer vál tás óta vi -
szony lag konst ruk tív kap cso la to kat tu -
dott ápol ni min den ko ri po li ti kai, tár -
sa dal mi part ne re i vel. Egy ilyen vál to -

zé kony ha tal mi erő tér ben el vi leg fel is
ér té ke lőd het ne az egy há zak te vé keny -
sé ge, akár a po li ti kai élet sze rep lő i nek
sze mé ben is. Je len kö rül mé nyek kö zött
mi lyen esé lye ik, re mé nye ik le het nek a
ki sebb sé gi (nem ze ti sé gi) egy há zak nak?
– A ro má ni ai bel po li ti ká ban két ség -

te le nül  nagy  az  in sta bi li tás.  De  ez
nem  a  meg szo kott  ro mán–ma gyar
konflik tus, ha nem bel ső ha tal mi harc
a ha tal mon lé vő és az el len zé ki pár tok
kö zött. Köz tu dott, hogy Ro má ni á nak
vé gül is az el len zé ki párt ál tal tá mo ga -
tott  ál lam el nö ke  van. A kor mány zó
bal ol da li párt pe dig a ha tal mi harc ban
fel füg gesz tet te és igyek szik vég le ge sen
le vál ta ni Tra ian Băses cu ál lam főt. Az
nem  el ső sor ban  ma gyar  ki sebb sé gi
ügy, ha nem a ro mán bel po li ti kai de -
mok rá cia fok mé rő je, hogy a kü lön bö -
ző po li ti kai pár tok mi lyen tör vé nyes
vagy tör vény te len esz kö zök kel tö rek -
sze nek cél ja i kat meg va ló sí ta ni.
Ami az egy ház és a po li ti kum vi szo -

nyát il le ti – ne ve ze te sen az evan gé li -
kus egy ház és a po li ti ka vi szo nyát –,
úgy tud juk ér tel mez ni, ha ket té vá laszt -
juk a kér dést. Egy részt ter mé sze tes,
hogy  a  ma gyar  ér dek kép vi se le tek -
hez  konst ruk tív-kri ti kai  at ti tűd del
vi szo nyu lunk: part ne rek tud tunk len -
ni min den olyan kér dés ben, amely a
ma gyar ki sebb sé get, a de mok rá ci át,
va la mint az em be ri jo go kat érin ti. Ez
vi szont nem mond ha tó el  a  ro mán
pár tok vo nat ko zá sá ban, ame lyek kel
szin te sem mi fé le kap cso la tunk nincs,
mi vel  ők  egy ál ta lán  nem  tar ta nak
igényt mű kö dő kap cso lat ra. 
Mi el ső sor ban a ma gyar ér dek kép -

vi se le te ken  ke resz tül  érint kez tünk
(vagy csak na gyon hi va ta lo san) a min -
den ko ri  ro mán  kor mánnyal,  amely
nem el ső sor ban a ma gyar egy há za kat,
ha nem  a  ma gyar  ér dek-kép vi se le ti

szer ve ze te ket te kin ti part ner nek. Ezért
az tán itt is ket tős ség érez he tő: míg a
ro mán or to dox egy ház ki emelt part -
ne re az ál lam nak és a min den kori kor -
mány zó  pár tok nak,  ad dig  ez  nem
mond ha tó el a ki sebb sé gi egy há zak ról. 
Úgy gon do lom, be lő lünk nem hi -

ány zik a kész ség, azon ban egy há zas -
ság hoz két fél re van szük ség. Azt vi -
szont nem érez zük a ro mán pár tok ré -
szé ről, hogy ke res nék ve lünk a kap cso -
la tot,  sőt  azt  lát juk,  hogy  bi zo nyos
mér té kig el is zár kóz nak a köz vet len
dia ló gus elől. Mi csak „él ve zői” vol tunk
azok nak a rossz vagy jó tör vé nyek nek,
ame lye ket  ránk  vo nat koz va  ho zott
meg a ro mán par la ment. 
Hogy  az  egy há zak  te vé keny sé ge

fel ér té ke lő dik-e eb ben a vál to zó ha tal -
mi erő tér ben? Va ló szí nű leg igen, hi -
szen ami kor bi zo nyos fo kú in sta bi li tás
van a tár sa da lom ban, olyan kor ez zel
szem ben az egy ház az ak tu ál po li ti kai
ká osz mar káns kont raszt ját tud ja meg -
je le ní te ni, ugyan is ilyen kor a tár sa da -
lom az egy ház ban vé li fel fe dez ni a nyu -
ga lom és a sta bi li tás szi ge tét.

g Ador já ni De zső Zol tán

Ro má ni á da
Aki vá la szol: Ador já ni De zső Zol tán, a Ro má ni ai Evan gé li kus-Lu the rá nus Egy ház püs pö ke

égtájoló

Adorjáni Dezső Zoltán püspök
Romániai Evangélikus-Lutheránus

Egyház

Gáncs Pé ter pré di ká ci ó já ban  Jé zus
Krisz tus  „pél dát lan”  pél da adá sá ra
irá nyí tot ta a fi gyel met. Jé zus fő pa pi
hi va tá sá ban jó pász tor ként te rel ge -

ti, le gel te ti, őr zi az övé it, az éle tét is
oda szán va ér tük. A lel ki pász tor el hí -
va tá sa ar ra szól, hogy pász tor le gyen.
A  püs pök  meg em lí tett  né hány

olyan „kor sze rű” kí sér tést, amely a lel -
készt hi va tá sá nak lé nye gé től, a pász -
tor ság tól, a pász to ro lás tól tart ja tá vol.
Nem tölt he ti ki a fel szen telt lel ki pász -

tor  éle tét  a  „me ne dzser lel kész ség”,
amely ben a szün te len szer ve zés, in téz -
mé nyek ala pí tá sa, pá lyá zás, ak tív köz -
éle ti  sze rep vál la lás  ke rül  elő tér be  a
pász to ri mun ka vég zé se he lyett. Úgy -
szin tén kí sér tést je lent olyan „tu dós
pap pá” vál ni, aki a tu do mány mű ve -
lé sé be me ne kül, egy re ma ga sabb fok -
ra fej lő dik, és köz ben ki vész szí vé ből
„a jó pász tor lel kü le te és in du la ta”. 
A gyü le ke zet nek nem „vil lany pász -

tor ra” van szük sé ge, aki a tech ni ka vív -
má nya it  hasz nál va  mo bil te le fo non
és Fa ce boo kon kom mu ni kál a rá bí zot -
tak kal.  Ha nem  olyan ra,  „aki nek  a
sze mé be le het néz ni, aki nek van fü -
le, és meg hall ja, ha va la ki nek gond ja,
kér dé se van, aki nek be le le het ka pasz -
kod ni a ke zé be…” – szó lí tot ta meg az
ige hir de tő Győ ri Gá bor Dá vi dot. Ez
pe dig csak ak kor le het sé ges, ha mi is
így  te kin tünk  az  éle tét  oda adó  jó
pász tor ra, ha ő az erő for rá sunk. Jé zus
egye dül ál ló pél dá ját kell kö vet ni, mely
ma  is  kö vet he tő,  nyi tott  szív vel  és
szem mel – mu ta tott rá az egy ház ke -
rü let lel ké szi ve ze tő je.

„Er re hí vat ta tok el”
Győ ri Gá bor Dá vid avatása Pestszentlőrincen 

b Ál lam ala pí tá sunk ün ne pe előtt két nap pal szen tel te lel késszé Győri
Gábor Dávidot a pest szent lő rin ci–pest szent im rei gyü le ke zet ben
GáncsPéter, a Dé li Egy ház ke rü let püs pö ke. Az ün ne pi li tur gi á ban az
édes apa, GyőriGábor és dr.KorányiAndrás he lyi lel ké szek mű köd -
tek köz re. Az ige hir de tés alap igé jé ül szol gá ló tex tust ma ga az or di -
nált lel kész vá lasz tot ta Péterelsőleveléből: „Hiszenerrehívattatokel,
mivelKrisztusisszenvedettértetek,éspéldáthagyottrátok,hogyaz
őnyomdokaitkövessétek.” (1 Pt 2,21) 

A há zas fe lek kö zöt ti „erő vi szo nyok”
ese tük ben egész sé ges nek mond ha -

tók: tud ni il lik Deb re cen Vir gil, Sze -
ged pe dig Anett szü lő vá ro sa. A ket -
tős ün nep szé pen meg moz gat ta kis
or szá gunk evan gé li kus sá gá nak Du -
nán in ne ni fe lét: a kül dő gyü le ke ze -
te ken kí vül azok nak az egy ház köz sé -

gek nek – Bu da vár nak és Cin ko tá nak
–  a  tag jai  is  tisz te le tü ket  tet ték  a

csong rá di me gye szék he lyen, ahol az
if jú lel ké szek a ha tod évü ket töl töt ték.
Az  al ka lom  to váb bi  sa já tos sá ga

volt, hogy az Észa ki Egy ház ke rü let
püs pö ke, dr. Fa bi ny Ta más (aki a na -
pok ban ün nep li or di ná ci ó já nak har -

min ca dik  év for du ló ját)  ki vé te le sen
egy ház ke rü le te ha tá ra in túl vé gez het -
te a dup la lel kész szen te lést – mel les -
leg ép pen ott, ahol lel ké szi szol gá la -
ta kez de te kor pár hó na pot he lyet tes -
ként töl tött el.
A püs pök  ige hir de té sé ben  a  lel -

kész je löl tek ál tal kö zö sen vá lasz tott
ige (Gal 2,20) alap ján szólt: „Töb bé te -
hát nem én élek, ha nem Krisz tus él
ben nem.” Fa bi ny  Ta más  elő ször  a
for mai, majd a tar tal mi ha son ló sá gok

alap ján  vont  pár hu -
za mot  az  egy  év vel
ez előt ti  es kü vő  és  a
lel kész szen te lés  kö -
zött:  né pes  gyü le ke -
zet ben, csa lá dok, ba -
rá tok  je len lé té ben,
rek ke nő  hő ség ben,
nem  hét köz na pi  ru -
há ban egy szer csak el -
hang zik az igen, kez -
de tét  ve szi  az  élet -
hosszig lan kö tött kap -
cso lat,  és  meg szó lal
az Is ten ál dá sát köz ve -
tí tő püs pö ki szó. 
Ha a „Sze re ted-e a

mel let ted ál lót?” és a
„Sze re ted-e Krisz tust
és az ő egy há zát?” kér -
dés re  vá la szul  adott
ige nek va ló ban őszin -

ték és szív ből jö vők, ak kor azok ba egy
éle ten át le het ka pasz kod ni – akár a
há zas ság, akár a szol gá lat ne héz sza -
ka sza i ban.

Még egy szer igen
Agod Anett és Lász ló Vir gil or di ná ci ó ja Sze ge den

b Egy há zunk lel ké szei mint egy ne gye dé nek lel kész há zas tár sa van, és
ez az arány in kább nő, mint csök ken – ál ta lá ban két éven te ta núi le -
he tünk újabb lel kész há zas pár szen te lé sé nek. Dr.AgodAnett és dr.Lász-
lóVirgil im már má so dik al ka lom mal áll ha tott meg együtt ol tár előtt
kö zös éle tük je les ese mé nyén: ta valy au gusz tus ban a deb re ce ni evan -
gé li kus temp lom ban if jú pár ként, idén au gusz tus 25-én pe dig a sze -
ge di evan gé li kus temp lom ban if jú lel kész ként.

f Folytatás az 5. oldalonf Folytatás az 5. oldalon
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b Ingeborg Midttømme püs pök
asszony ve ze té sé vel au gusz tus
22-én az Észa ki Evan gé li kus
Egy ház ke rü let Püs pö ki Hi va ta -
lá ba lá to ga tott a Nor vég Evan gé -
li kus Egy ház Møre-i Egy ház ke -
rü le té nek de le gá ci ó ja. A kül -
dött ség tag ja ként ér ke zett ti -
zen öt püs pö ki hi va ta li mun ka -
társ kü lön bö ző te rü le te ken se gí -
ti a püs pök asszony mun ká ját.
Töb bek kö zött a kul tú ra, a gaz -
da ság, az if jú sá gi mun ka, a
misszió, a dia kó nia, a kül kap cso -
la tok a fon tos te rü le tek a ha tal -
mas Nor vég Evan gé li kus Egy ház
møre-i ke rü le té nek éle té ben,
aho gyan ná lunk is. 

A ven dé ge ket dr. Fa bi ny Ta más, az
Észa ki Egy ház ke rü let püs pö ke, Ben -
czúr Lász ló ke rü le ti  fel ügye lő,  dr.
Lász ló Vir gil teo ló gi ai  asszisz tens
és e so rok író ja fo gad ta.
Je len tős ré szét ké pez te a ta lál ko -

zó nak két, dia ve tí tés sel kí sért rö vid
elő adás. Az egyi ken Fa bi ny Ta más
mu tat ta be egy há zun kat, rész le te sen
ki tér ve az Észa ki Egy ház ke rü let re, a

má si kon  pe dig Pál Ma ri et ta gyer -
mek- és if jú sá gi re fe rens be szélt az or -
szá gos egy ház  if jú sá gi mun ká já ról. 
Hosszú évek re vissza nyú ló jó nor -

vég kap cso la ta ink nak kö szön he tő en
Ma ri et ta  szep tem ber  vé gé től  egy
évet Nor vé gi á ban tölt het, hogy ta -
pasz ta la ta i val se gít se a nor vég egy -
ház  if jú sá gi  mun ká ját,  és  egy út tal
épít se a két egy ház kö zöt ti part ner -
kap cso la tot.
A ta lál ko zót zá ró sza va i ban Ben czúr

Lász ló  ke rü le ti  fel ügye lő  el mond ta,
hogy bár föld raj zi lag nagy tá vol ság ra

va gyunk egy más tól, és a nyel vünk is
na gyon más, még is egy a hi tünk, s ez
min den nél  job ban  meg ha tá roz za
össze tar to zá sun kat a vi lág ban. 
Az  al ka lom  vé gén  ven dé gek  és

ven dég lá tók együtt csen de sed tek el,
s mind annyi u kat meg érin tet te az „Ó,
ter jeszd ki, Jé zu som…” kez de tű, kö zös
evan gé li kus éne künk, amely Nor vé -
gi á ból  szár ma zik,  s  amely mind két
nyel ven el éne kel ve meg ha tó ke re tet
adott a né hány órás együtt lét nek. 
Vissza vár juk a ven dé ge ket.

g Cse lovsz kyné dr. Tarr Klá ra

Nor vég evan gé li kus kül dött ség 
lá to ga tá sa egy há zunk ban 

aMagyarországievangélikusegyház
ésaMagyarországireformátusegyházközleménye
atotalitáriusrendszerekemléknapjaalkalmából

Egy há za ink üd vöz lik az Eu ró pai Unió Ta ná csa 2011. jú ni us 8-án ho zott
dön té sét, amely ben Len gyel or szág, Lit vá nia és Ma gyar or szág kez de mé -
nye zé sé re au gusz tus 23-át a to ta li tá ri us rend sze rek ál do za ta i nak em lék -
nap já vá nyil vá ní tot ta. 
Az em lék nap ki je lö lé se se gít he ti azt, hogy a dik ta tó ri kus rend sze -

rek ál do za tai ne me rül je nek fe le dés be, és hoz zá já rul hat ah hoz is, hogy
az idő mú lá sá val egy re tá vo labb ke rü lő bor zal mak és szen ve dé sek meg -
íté lé se vé let le nül se le gyen el fo ga dóbb és meg ér tőbb. Ma gunk előtt kell
lát nunk azo kat a gyer me ke ket, idő se ket és min den sze mélyt, akik től
ép pen az em be ri mél tó ság egyik meg ha tá ro zó je gyét, az ön ál ló em be -
ri sze mély vol tu kat akar ták el ven ni a dik ta tú rák. 
Osz to zunk azok nak a csa lá dok nak és kö zös sé gek nek a fáj dal má ban,

ke se rű sé gé ben, amelyek a ná ciz mus vagy a kom mu niz mus em ber te len -
sé gé ben vesz tet ték el sze ret te i ket. Tö rek szünk ar ra, hogy az em lé ke zés
kul tú rá já nak mé lyí té sé vel is mer tes sük meg a fel nö vek vő ge ne rá ci ó kat
a to ta li tá ri us rend sze rek bor zal ma i val és az ár tat la nul szen ve dett em -
ber tár sa ink em lé ké vel. Az ál do za tok és a szen ve dők em lé ké nek meg -
őr zé se mel lett há la adás sal gon do lunk mind azok ra, akik sok szor biz -
ton sá guk, sza bad sá guk és éle tük árán is men te ni, se gí te ni pró bál ták
azo kat az em ber tár sa i kat, akik re kü lö nös oda fi gye lés sel és mód sze res -
ség gel súj tott le a rend szer.
Fon tos nak tart juk, hogy az em lé ke zés mel lett a ta nul sá gok le vo ná sát is

el vé gez zük,  és  eb ben  se gít sük  kö zös sé ge in ket,  az  egész  tár sa dal mat.
Hisszük, hogy az em lé ke zés nek ab ban kell se gí te nie min ket, hogy ide jé ben
fel is mer jük a szél ső sé ges ér zel mek és in du la tok meg erő sö dé sét, hogy még
ide jé ben és mi nél szé le sebb össze fo gás sal ten ni tud junk el le ne. Em lé kez -
zünk mél tó ság gal az em be ri mél tó sá guk tól meg fosz tott ál do za tok ra!
Bu da pest, 2012. au gusz tus 23.

Gáncs Pé ter,
a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház el nök-püs pö ke

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

Au gusz tus 20. al kal má ból öku me ni -
kus is ten tisz te le tet tar tot tak a Ma -
gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus
Ta ná csa (ME ÖT) tag egy há za i nak és
a  Ma gyar  Katolikus  Egyháznak  a
ve ze tői a bu da pes ti Szi lá gyi De zső té -
ri re for má tus temp lom ban. 
Az im már ha gyo má nyos, au gusz -

tus 19-i al ka lom li tur gi á já ban kö zö -
sen szol gált Er dő Pé ter bí bo ros, prí -
más,  esz ter gom–bu da pes ti  ér sek,
Bölcs kei Gusz táv, a Ma gyar or szá gi
Re for má tus Egy ház Zsi na tá nak lel -
ké szi el nö ke és Gáncs Pé ter, a Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház el -
nök-püs pö ke. Az ige hir de tés szol gá -
la tát  Ste in bach Jó zsef re for má tus
püs pök, a ME ÖT el nö ke vé gez te. Dr.
Fischl Vil mos evan gé li kus lel kész, a
ta nács fő tit ká ra kö nyör gő imád sá got
mon dott.

Öku me ni kus ün ne pi is ten tisz te let
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Hosszú évek kö zös mun ká ja so rán
fel is mer ve, hogy az egye te mes er köl -
csi  nor mák  és  ér té kek  tár sa dal mi
ér vé nye sü lé sé nek elő se gí té sé ben, va -
la mint a ve szé lyez te tett ré te gek gon -
do zá sá ban a ma gyar or szá gi egy há -
zak nak és fe le ke ze tek nek is je len tős
sze re pük van, a két fél együtt mű kö -
dé si meg ál la po dást írt alá.
A kö zös te vé keny ség gyö ke rei már

ré gebb re nyúl nak vissza, a szá mos si -
ker és ered mény azon ban mind két
fe let ar ra ösz tö nöz te, hogy Veszp rém
me gye köz biz ton sá gát és bé kés fej lő -
dé sét szol gál va ezt az össze fo gást alá -
írá sá val  hi te le sít se,  mint egy  meg -
tisz tel ve az ed di gi össze fo gást.
A meg ál la po dás ban a fő ka pi tány -

ság vál lal ta, hogy az eset le ge sen be -
kö vet ke ző bűn cse lek mé nyek so rán
el tu laj do ní tott, a kul tu rá lis ja vak kö -
ré be  tar to zó  tár gyak  ered mé nyes
fel ku ta tá sa ér de ké ben – az egy há zak
fel ké ré sé re – azo kat elő ze te sen kri -
mi na lisz ti kai szem pont ból fel mé ri és
do ku men tál ja, va la mint – bűn meg -
elő zé si cél zat tal – az egy há zak ré szé -
re tá jé koz ta tó anya go kat jut tat el, elő -
adá so kat tart.
Az egy há zak és val lá si kö zös sé gek

ez zel pár hu za mo san vál lal ták, hogy

igény ese tén a fő ka pi tány ság fog dá -
já ban  lé vő  fog va tar tot tak,  il let ve  a
rend őr ség gel hi va ta los el já rás so rán
kap cso lat ba ke rü lő szen ve dély be te -
gek és fi a tal ko rú ak, bün te tés-vég re -
haj tá si  in té zet ből  sza ba dul tak  lel ki
prob lé má it ke ze lik, er köl csi gya ra po -
dá su kat elő se gí tik. Ugyan így a rend -
őri ál lo mány ré szé re is biz to sít ják val -
lás gya kor lá suk fel té te le it, hoz zá já rul -
nak lel kigon do zá suk hoz; il let ve igény
ese tén elő adást tar ta nak az egy ház
tör té nel mé ről, szer ve ze té ről, sze re -
pé ről és te vé keny sé gé ről is – kö zöl -
te  Kó már Vik tó ria rend őr  fő had -
nagy, a Veszp rém Me gyei Rend őr-fő -
ka pi tány ság saj tó re fe ren se.
A  meg ál la po dást  alá író  ke resz -

tény egy há zak és más val lá sok kép -
vi se lői a kö vet ke zők:

Veszp ré mi Ér sek ség, Du nán tú li Re -
for má tus Egy ház ke rü let Püs pö ki Hi -
va ta la, Veszp ré mi Evan gé li kus Egy -
ház me gye Es pe re si Hi va ta la, Pá pai
Sa rok kő Bap tis ta Gyü le ke zet, Veszp -
ré mi Zsi dó Hit köz ség, Ma gyar Uni -
tá ri us Egy ház, Bu da pes ti Ro mán
Or to dox Egy ház köz ség, Tan Ka pu ja
Budd his ta Egy ház, Ma gyar Isz lám
Kö zös ség.

d For rás: nap lo-on line.hu

Egy házakkal kö tött meg ál la po dást 
a rend őrség

b A Veszp rém Me gyei Rend őr-fő ka pi tány sá gon dr.TörekiSándor rend -
őr dan dár tá bor nok, rend őr fő ka pi tány és ki lenc egy ház és val lá si kö -
zös ség kép vi se lő je írt alá együtt mű kö dé si meg ál la po dást au gusz tus
23-án, Veszp rém me gye köz biz ton sá gát és bé kés fej lő dé sét szol gál va. 

A pün kösd hét fői ülés foly ta tá sa ként
tar tot ta meg a Fé bé Evan gé li kus Di -
a ko nissza egye sü let au gusz tus 24-én
új ra ala ku ló köz gyű lé sét – pon to sab -
ban  ma  már  tag gyű lés a  hi va ta los

meg ne ve zés – Pi lis csa bán, a Bé thel
Evan gé li kus Misszi ói Ott hon ban. A
nagy múl tú, 1924-ben ala pí tott, ké -
sőbb har minc ki lenc év nyi kény szer -
szü net re ítélt és 1990-ben új ra in dult

egye sü let éle té ben nagy vál to zást je -
lent het a tag gyű lés mos ta ni dön té se. 
Az egy há zak ról szó ló új tör vé nyi ren -
del ke zé sek mi att kény sze rült a Fé bé ci -
vil egye sü let té ala kul ni. A köz gyű lés
– ame lyet az egye sü let szo ká sos au -
gusz tu si négy na pos kon fe ren ci á ja ke -
re té ben tar tot tak – el len sza va zat nél -
kül, egy han gú lag mond ta ki az egye -
sü let té va ló ala ku lás szán dé kát.
Az újon nan meg vá lasz tott lel kész

Sztoj ano vics And rás, a fő nök asszony
pe dig is mét Gö rög Zol tán né lett. A
szám vizs gá ló  bi zott ság  el nö ké nek
tisz tét Bak Pé ter töl ti be.
Az  új  vá laszt mány tag jai Csor ba

Gá bor, egy há zunk or szá gos iro dá ja
gaz da sá gi osz tá lyá nak ve ze tő je, Bu -
da An na má ria, a dia kó ni ai osz tály
ve ze tő je,  Her zog Csa ba lel kész-
könyv tá ros  (Bu da pest),  va la mint
Szvi til György né (Pi lis csa ba), dr. Fa -
bók Ju li an na (Bu da pest), Po le recz ki
György né (Kis kő rös)  és Tom csá nyi
Ist ván (Bu da pest) let tek. 

g – ki nyik – 

Köz gyű lés ből tag gyű lés, 
egye sü let ből egye sü let
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tanévkezdés–karitatívan
A Ma gyar Öku me ni kus Se gély szer ve zet (MÖSZ) szán dé ka, hogy ada -
ko zók se gít sé gé vel ezer is ko la tás kát tölt sön meg tan köny vek kel. A tan -
év kez dés kü lö nö sen nagy anya gi ter het je lent a gyer me ke i ket is ko láz ta -
tó csa lá dok nak, so kan nem tud ják meg vá sá rol ni a tan sze re ket. Csak az
el múlt egy hét ben több mint fél ezer se gély ké rő le vél ér ke zett ez ügyben
a szer ve zet hez. 
A MÖSZ múlt csü tör tö kön is ko la kez dé si ado mány gyűj tést hir de tett.

Az 1353-as ado mány vo na lat fel tár csáz va hí vá son ként két száz öt ven fo -
rint tal tá mo gat hat juk az ak ci ót. Negy ven hí vás egy ne bu ló tan szer cso -
mag ját fe de zi. Az ak ció el ső he té ben nyolc ezer hí vás ér ke zett, ez össze -
sen két mil lió fo rint nyi fel aján lást je lent. Min den hí vás se gít!



Az or di ná ció al kal má val a kér de ző a
hí vó és a kül dő Jé zus. A hű ség a má -
sik kulcs szó, amely nél kül nem le het
ki tar ta ni  élet hosszig lan  egy  el hí vás
mel lett. Eh hez azon ban Jé zus meg tud -
ja ad ni az erőt, akár az egy más ra bí zott

há zas fe lek nek, akár az egy ház ban, a
na gyobb csa lád ban egy más ra bí zott hí -
vők nek, lel kész nek, gyü le ke ze tek nek. 
A szen te lé si li tur gi á ban a püs pök

ol da lán dr. Orosz Gá bor Vik tor, az
Evan gé li kus  Hit tu do má nyi  Egye -
tem ad junk tu sa és ifj. Cser háti Sán -
dor, a Sze ge di Evan gé li kus Egy ház -

köz ség lel ké sze vett részt. A kö szön -
té sek so rá ban töb bek kö zött meg -
szó lalt  Vir gil  és  Anett  ha tod éves
men to ra, Ben ce Im re és Ve tő Ist ván
is.  Utób bi  gon do la ta it  a  cin ko tai
gyü le ke zet ének ka ra egé szí tet te ki:
„Mit Is ten tesz, mind jó ne kem…”

g – HHÁ –

Lász ló Vir gil érett sé gi után az Eöt vös Lo ránd Tu do -
mány egye tem Ál lam- és Jog tu do má nyi Ka rá ra irat ko -
zott be. 2003 nya rán avat ták jo gi dok tor rá. 
Bel ső el hí vás nak en ged ve 2003 őszé től az Evan gé -

li kus Hit tu do má nyi Egye tem (EHE) teo ló gus-lel kész
sza kán foly tat ta ta nul má nya it. Emel lett fő ál lás ban a Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Bu da pes ti Kol lé gi u mai
Ró zsák te rei kö zép is ko lai kol lé gi u má ban ne ve lő ta nár -
ként dol go zott há rom tan éven át. 
A 2006–07 és a 2007–08 tan év ben ösz tön dí jas hall -

ga tó ként az ame ri kai Ohio ál lam be li Co lum bus ban, a
Tri nity Lu the ran Se mi naryben (Szent há rom ság evan -
gé li kus teo ló gi ai egye tem) ta nult, Ma s ter of Theo logi -
cal Stu di es vég zett sé get szer zett. 
Itt ho ni  ta nul má nyai  mel lett  egy há zunk  or szá gos

iro dá ja kül ügyi osz tá lyá nak mun ka tár sa volt két éven ke -
resz tül, majd el kezd te az EHE Dok to ri Is ko lá ját új szö -
vet sé gi és teo ló gia tör té ne ti szak te rü le ten. Ez zel pár hu -
za mo san fél ál lás ban teo ló gi ai és kül ügyi re fe rens ként az
Észa ki Evan gé li kus Egy ház ke rü let püs pö ki hi va ta lá ba ke -
rült, e mun ka kör ben dol go zik az óta is – így e so rok író -
já nak köz vet len mun ka tár sa, egy ben szom széd ja. 
Most, hogy teo ló gus-lel kész sza kon be fe jez te ta nul -

má nya it, foly tat ja a ku ta tást A ke resz tyén em ber Is ten-

gyer mek sé ge az új szö vet sé gi teo ló gia és a ke resz tyén misz -
ti ka fé nyé ben té ma kör ben.

***

Agod Anett hosszú éve kig ak tí van részt vett a sze -
ge di gyü le ke zet hét köz nap ja i ban: a gyer mek- és if jú -
sá gi mun ká ban, a hit ok ta tás ban. Ha kel lett, ze ne is ko -
lá ban szer zett tu dá sát ka ma toz tat ta akár gi tá ro zás, akár
nép dal ének lés for má já ban. Érett sé gi után ő is jo gi kar -
ra ment, 2009-ben szer zett dip lo mát Sze ge den. 
Már 2006-ban be irat ko zott az EHE teo ló gus-lel -

kész sza ká ra, vál lal va, hogy pár hu za mo san vég zi a
két egye te met. A 2009–2010-es tan évet a po zso nyi
Co me ni us Egye tem Evan gé li kus Teo ló gi ai Ka rán töl -
töt te ösz tön dí jas ként. Most, hogy meg sze rez te lel -
kész ava tá si  ok le ve lét,  a  bu da vá ri  gyü le ke zet ben,
fér je ha tod éves he lyén kez di meg szol gá la tát, ahol
lel ké szi fel ada tok mel lett a hit ok ta tás ban is ak tí van
részt fog ven ni. 
Hogy mit hoz a hol nap, és ho gyan ala kul kö zös szol -

gá la tuk, az ma még mind ket te jük előtt ti tok. Min den -
eset re – sa ját be val lá suk sze rint – nyi tot tak, és csöp -
pet sem ag gód nak a jö vő fe lől. Aho gyan fo gal maz tak:
„Nem aka runk Is ten nél oko sab bak len ni.”

Evangélikus Élet 2012. szeptember 2. f keresztutak

b Ki ne ál mo do zott vol na egy
olyan vi lág ról, amely ben min -
dent a kép ze le tünk ala kít? A
pi li si evan gé li kus gyü le ke zet
gyer mek tá bo rá ban ez az álom
rész ben va ló ra vált, hi szen a
részt ve vő gye re kek bá bok kal
játsz hat ták el a vi lág te rem té sét.
Az elő adást PalocsayKisóKata
báb mű vész, a ko lozs vá ri Ba beș–
Bo lyai Tu do mány egye tem báb -
mes ter ség ta ná ra ta ní tot ta be
ne kik, aki vel a pró bák után egy
ár nyas pa don tud tunk be szél get -
ni. Bár nem ket tes ben, ugyan is
kö rü löt tünk a gye re kek jöt tek-
men tek, fá ra mász tak, és kí ván -
csi an hall ga tóz tak. 

– Gye rek ko ra óta báb mű vész sze -
re tett vol na len ni?
– Nem, de az édes anyám báb szín -

ház ban dol go zott, így kis gye rek ként
én is na gyon sok időt töl töt tem ott, fő -
leg a var ro dá ban. Mint ahogy min den
kis gye rek,  aki re  nincs,  aki  vi gyáz -
zon, bent téb lá bol a szü lei mun ka he -
lyén. Ne kem sze ren csém volt, hogy
épp egy báb szín ház ban te het tem ezt.
Leg in kább bá bo kat sze ret tem ké szí -
te ni, és néz ni, ahogy az ak ko ri, rend -
kí vül te het sé ges báb ké szí tő, Lu kász
Ane li al kot, de emel lett sok pró bá ra is
be ül tem, min den elő adást több ször
meg néz tem. Ak ko ri ban a ko lozs vá ri
báb szín ház ban Ko vács Il di kó ve ze té -
sé vel kí sér le tez tek és al kot tak ki vá ló
te het sé gű, lel kes, fi a tal báb szí né szek,
kép ző mű vé szek, ze ne szer zők és iro -
dal má rok.  Olyan  gyer mek-  és  fel -
nőtt elő adá sok  szü let tek,  ame lyek
meg ha tá ro zó ak vol tak em be ri, szak -
mai gon dol ko dás mó dom ra.
A  leg fon to sabb  még is  az,  hogy

sze ren csés gye rek vol tam, mert a szü -
le im mel, nagy szü le im mel so kat ját -
szot tunk, sok mu zsi kát hall gat tunk,
ren ge te get  me sél tek,  be szél get tek
ve lem.  Bá boz tunk  bá bu val,  kéz zel;
vagy akár a kert leg na gyobb csó ré csi -
gá já nak  épí tet tünk  csi ga or szá got;
vagy ap ró or vos sá gos üve gek ben iga -
zi té li be fő zést tar tot tunk a ba bá im -
nak; zseb ken dő ből nyu szi lett, gyö -
kér ből sár kány, se lyem sál ból has fá -
jást gyó gyí tó va rázs esz köz. 

– Ön is bá bo zott a gye re ke i nek?
Anya ként se gít sé gé re volt a szak má ja?
– Ez csak ter mé sze tes! De amúgy

min den szü lő bá bo zik – le het, hogy
nem tud ró la, de bá bo zik. Ami kor egy
rosszul evő kis gye rek szá já ba be au -
tóz tat ja a spe nó tot, vagy épp a für dő -
kád ban a szap pan tar tót ha jó ként el -
in dít ja az óce á non, ak kor is ezt te szi.
Me lyik szü lő nem va rá zsolt még ár -
nyak ból nyu szit a fal ra al ta tás kor? Ez
is bá bo zás! Olyan nyelv, ame lyet gye -
rek ként fo lyé ko nyan be szé lünk, ösz -
tö nö sen hasz ná lunk és ér tünk, az tán
ahogy mú lik az idő, már egy re rit káb -
ban gya ko ro lunk. Et től ki csit be rozs -
dá so dik, el fe lej tő dik, de ér te ni ért jük,
és bár mi kor új ra éleszt het jük.

– A gya kor la ti as ság mel lett mi lyen
tu laj don sá gok kal kell ren del kez nie egy
bá bos nak?
– Er re nincs re cept, de azért nem

árt, ha né hány ké pes ség gel bír… Nem
mind egy pél dá ul – akár egy se bész -
nél vagy zseb tol vaj nál –, hogy mi lyen
a ke ze. El kél a rit mus ér zék, mu zi ka -
li tás, a jó lo gi ka és a stí lus ér zék is. Na -
gyon fon tos még a hit és a bi za lom,
mert egé szen ad dig, amíg a  já té kos
nem hi szi el, nem bí zik ab ban, hogy
egy  tárgy  élet re  tud  kel ni,  biz to san
nem is fog tör tén ni sem mi. El en ged -
he tet len tu laj don ság a ru gal mas ság, a
nyi tott ság,  hogy  az  il le tő  rá  tud-e
cso dál koz ni az őt kö rül ve vő egy sze -
rű dol gok ra, és hogy hány sze le tet lá -
tott már a vi lág ból. És per sze az a meg -
ne vez he tet len va la mi, ami re jobb szó
ed dig még nem akadt: te het ség.

– A gye re kek nyi tot tak és ru gal -
ma sak, de ta lán nem annyi ra vi lág -
lá tot tak.
– Ó, de hogy nem! Ők  job ban fi -

gyel nek – és más képp! Mi, fel nőt tek
ugyan le het, hogy több ide je jö vünk-
me gyünk a nagy vi lág ban, de sok szor
hi á ba, mert csak fi zi ka i lag va gyunk
je len, vagy elő íté le te ink ve zé rel nek
ben nün ket.  A  gye re kek,  ha  vé gig -
men nek  egy szer  egy  úton,  sok kal
több min dent megje gyez nek, mert
ké pe sek  rá cso dál koz ni  a  dol gok ra.

Fel nőt tek sok szor hoz zák elő po zi tí -
vum ként, érv ként, hogy ők már tud -
nak, már ta pasz tal tak, de ez a bá bo -
zás nál leg több ször nem je lent előnyt.
Ha már tudsz va la mit, ta pasz tal tad,
s  ed di gi  él mé nye id ből,  tu dá sod ból
akarsz min dig in dí ta ni, sok szor ne -
héz dol god lesz bá bos ként! 
Az itt tá bo ro zó gye re kek nek nem

kel lett  so kat  ma gya ráz ni,  ho gyan
bá boz za nak, né hány irány adó
él mény,  az  ábé cé  is me re te
után fo lyé ko nyan be szél ték a
nyel vet, együtt gon dol kod tak.
Ke zük be  fog tak  egy  fe hér,
egy mé te res  szi vacs hen gert,
és hit tek ben ne. Ki emel ték a
hét köz na pi tár gyak so rá ból,
és szo ros kap cso lat ba ke rül -
tek ve le. Be le tud ták kép zel -
ni, hogy most csi ga, nin dzsa,
di no szau rusz vagy akár ba -
jusz, amely élet re kel. Ezek a
gye re kek  ki mond ták  a  bá -
bos gon dol ko dás egyik kulcs -
mon da tát: nem ül nek rá er -
re a szi vacs hen ger re, mert az
előbb még ma dár volt, és a
vé gén még meg hal na. 

– A tá bor ban a te rem tés -
tör té ne tet ját szot ták el a gye -
re kek. A Bib li á ban le írt ese -
mé nyek könnyeb ben rög zül -
nek a fe jük ben, ha el játsz hat -
ják őket?
– Mi nél több ol dal ról jársz

kö rül egy mon da tot, egy szö -
ve get, an nál könnyeb ben tu dod be -
fo gad ni. Ugyan így van egy bib li ai tör -
té net tel is. A vi lág te rem té se jól is -
mert a Bib li á ból, de bá bok kal elő ad -
va új meg vi lá gí tást nyert. Lát ha tó an
a gye re kek is könnyen meg ta nul ták
így, hi szen új ra fel fe dez ték. 

– Em lí tet te már, hogy a bá bos nak
fon tos tu laj don sá ga a hit. Egy bib li -
ai tör té net el ját szá sá hoz is ten hit re is
szük ség van?
– Nem fel tét le nül. Egy szí nész is -

ten hi te ma gán ügy, a ci vil éle té hez tar -
to zik,  hogy  ma gán em ber ként  mi -
ben hisz. 

– Leg utóbb, ami kor itt járt Pi li sen,
Jó zsef tör té ne tét mu tat ták be a ko lozs -
vá ri evan gé li kus báb cso port tal. Már
ak kor is fel tűnt, hogy az elő adá sok so -
rán a bá bu kon kí vül kü lön le ges fény-
és hang ha tá so kat, anya go kat is hasz -
nál tak. Ez egy új stí lus a bá bo zás ban?
– Nem. Min den tárgy min den kor

ma gá ban  hor doz ta  és  hor doz za  a
bá bu vá vá lás le he tő sé gét. Nem csak

az bá bu, ami ab ból a cél ból ké szült,
hogy majd egy szer élet re kel tik. Más
ren del te té sű tár gyak is bá buk ká vál -
nak: a fény, a kéz, az ár nyék, kü lön bö -
ző nyers anya gok is – akár át ala kí tás
nél kül – bá bok lesz nek egy sze rű en a
bá bos  ál tal  köl csön zött  rit mus  és
ener gia ré vén. Goe the, aki ma ga is sze -
re tett bá boz ni, mond ta a kö vet ke zőt:
„A gyer mek min den ből min dent tud
csi nál ni.” Ez ilyen egy sze rű.
Er re bi zo nyí ték ez a tá bor is. A reg -

ge li pró ba szü ne té ben a lá nyok gyö -
nyö rű her ceg nőt va rá zsol tak szí nes
anya gok ból, sely mek ből pusz tán az -

zal,  hogy  be le kép zel ték  ezek be  az
anya gok ba, ke zük be fog ták és moz gat -
ni kezd ték őket; az elő adás kez dő ké -
pé ben pe dig meg vi lá gí tott ubor kás -
üveg és vi lá gí tó tal pú ci pők vol tak a
bá buk, az árny pa ra ván egy fe hér pa -
pír, no meg né hány hang szert is meg -
szó lal tat tunk. A nagy ti tok vi szont az
volt, hogy jó ke zek ben vol tak ezek a
tár gyak  és  hang sze rek,  így  együtt
me sél tek el ne künk egy olyan tör té ne -
tet, ame lyet már mind annyi an is me -
rünk,  de most még is meg le pett,  és
más képp kö ze le dett hoz zánk. A mi
tör té ne tünk ké vált, mert mi, né zők

egé szí tet tük ki a fan tá zi ánk kal.
– A fel nőt tek ne vé ben bát -

ran mond ha tom, hogy a pró -
bá kat mi is na gyon él vez -
tük… A báb szín há za kat is
lá to gat ják fel nőt tek?
– Na gyon örü lök, hogy él -

vez ték… A báb szín ház ere de -
ti leg nem volt gyer mek mű faj,
ahogy  a  me se  sem  volt  az.
Töb bé-ke vés bé  az zá  vált  a
köz tu dat ban,  de  akár csak  a
gyer mek iro da lom, ez sem ki -
zá ró lag a ki csik nek szól. No
meg ter mé sze te sen lé tez nek
ki mon dot tan fel nőt tek nek ké -
szí tett báb elő adá sok is. 
Egy gye re kek nek írt me sét

vagy  ver set,  egy  gye rek dalt
vagy  egy  gye re kek nek  szánt
báb elő adást a fel nőtt is él vez,
ha az meg van be csü le te sen
„fa rag va”. Mint az a ba ba bú tor,
ame lyet  ugyan olyan  igé nye -
sen, sze re tet tel és tu dás sal ké -
szít el al ko tó ja, mint egy ke len -
gyés bú tort  –  pon to san  úgy,

csak ki csi ben. Ezt a pél dát Ká nyá di
Sán dor tól idéz te a Ka lá ka együt tes a
leg utób bi evan gé li kus báb fesz ti vá lon
a Ko lib ri Szín ház ban, és na gyon ta lá -
ló. Utá na pe dig úgy mu zsi kál tak, hogy
mind annyi an,  ki csik  és  na gyok  úgy
érez tük, ne künk szól a dal. 
Egy báb elő adás nak le het al só kor -

ha tá ra, at tól  füg gő en, hogy mi lyen
hosszú, mennyi re  ért he tő  az  adott
kor osz tály nak. De egy fel nőtt ép pen
úgy  él vez het  egy  há rom éve sek nek
szánt elő adást, mint egy fel nőt tek nek
szó lót. Fel ső kor ha tár te hát nincs! 

g Ko vács Bar ba ra

Új vi lá got te rem te ni
Pa lo csay Kisó Ka ta báb mű vész a pi li si gyer mek tá bor ban

Győ ri Dá vid csa lád ja bő vel ke dik a lel -
ké szi  hi va tást  vál la lók ban:  fel me női
kö zött hat ge ne rá ci ó ig vissza me nő leg
ta lál ha tunk lel ké sze ket. Dön té sét még -
sem a tra dí ció be fo lyá sol ta: Krisz tus
sze mé lyes el hí vá sá nak tett ele get.
A  csa lá di as  hang vé te lű  al kal mon

meg hitt, ben ső sé ges kö szön té se ket fo -
gad ha tott a fris sen or di nált lel kész. A
Dé li Egy ház ke rü let ne vé ben Ra dos né
Len gyel An na egy ház ke rü le ti fel ügye -
lő; az EHE ne vé ben dr. Ko rá nyi And -
rás do cens; az MEE Or szá gos Iro dá ja
ne vé ben Ká kay Ist ván iro da igaz ga tó
mon dott  kö szön tő be szé det.  Jo hann
Gyu la csö mö ri lel kész is kö szön töt te

volt ha tod éves men to rált ját, va la mint
Lá zár né Skor ka Ka ta linme ző be ré nyi
lel kész is ki fe jez te jó kí ván sá ga it.
A helyi gyü le ke zet ne vé ben Ná ná -

si Jó zsef fel ügye lő mon dott rö vid be -
szé det, a gyü le ke zet tag jai pe dig ze né -
vel, éne kek kel kö szön ték meg Győ ri
Dá vid nak a kö zö sen el töl tött ti zen -
négy év él mé nye it, if jú sá gi és ze nei te -
rü le ten vég zett szol gá la tát. 
A fris sen or di nált lel ki pász tort püs -

pö ke  szep tem ber től  Me ző be rény be
 kül dte ki ket tős fe la dat tal: be osz tott lel -
kész ként fog szol gál ni, és az újon nan
egy há zi fenn tar tás ba vett Pe tő fi Sán dor
Gim ná zi um és Kol lé gi um is ko la lel ké -
sze lesz. 

g Bal la Má ria

„Er re hí vat ta tok el”Még egy szer igen
f Folytatás a 3. oldalról

Győ ri Gá bor Dá vid evan gé li kus lel kész csa lád ból szár ma zik. Gyer mek -
éve it Iha ros be rény ben, if jú ko rát Oros há zán, fi a tal fel nőtt éve it Pest szent -
lő rin cen töl töt te. Bár ti zen öt éves ko rá ban sze mé lyes Meg vál tó já nak fo -
gad ta el az Úr Jé zust, és min dig ter mé sze tes élet te re volt a gyü le ke zet, ahol
sok ré tű szol gá la tot is vál lalt, mind ez nem volt elég mo ti vá ció ar ra, hogy
a lel ké szi pá lya fe lé in dul jon. Az érett sé gi után ta nul má nya it az Eöt vös Lo -
ránd Tu do mány egye tem tör té ne lem sza kán foly tat ta. Egye te mi évei alatt
ka pott sze mé lyes el hí vást a lel ké szi pá lyá ra, így a tör té ne lem szak el vég -
zé se után je lent ke zett az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem re. 
Teo ló gi ai ta nul má nyai so rán ösz tön díj jal egy évet Chi ca gó ban töl tött.

Ha tod éves gya kor la tát a csö mö ri evan gé li kus gyü le ke zet ben vé gez te. Ta -
nul má nya i val pár hu za mo san há rom évig a Ma gyar Evan gé li kus Rá dió -
misszió mun ka tár sa volt. 2006-ban há zas sá got kö tött Pa ta ki Ju dit tal, egy
két éves kis lány és egy két hó na pos kis fiú édes ap ja.

f Folytatás a 3. oldalról
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A Nem zet kö zi Gal lup Szö vet ség 57
or szág la kos sá gá nak (a vi lág össz né -
pes sé gé nek több mint 73 szá za lé ka)
val lá sos sá gá ról  ké szí tett  fel mé rést.
Összes sé gé ben a vá lasz adók 59 szá -
za lé ka mond ta ma gát val lá sos nak, 23
szá za lé ka nem val lá sos nak, 13 szá za -
lé ka pe dig meg győ ző dé ses ate is tá nak.
A kö vet ke ző or szá gok ban a leg ma -

ga sabb a ma gu kat val lá sos nak ne ve -
zők szá za lé kos ará nya: Ghá na, Ni gé -

ria, Ör mény or szág, Fi dzsi-szi ge tek,
Ma ce dó nia, Ro má nia, Irak, Ke nya,
Pe ru, Bra zí lia. 
A kö vet ke ző or szá gok ban a leg ma -

ga sabb a ma gu kat meg győ ző dé ses ate -
is ták nak ne ve zők szá za lé kos ará nya: Kí -
na, Ja pán, Cseh or szág, Fran cia or szág,
Dél-Ko rea, Né met or szág, Hol lan dia,
Auszt ria, Iz land, Auszt rá lia, Ír or szág.
A mos ta ni és a leg utób bi – 2005-

ös – fel mé rés ben is vizs gált 39 or szág

val lá sos sá gi mu ta tó ja az el telt hét év
alatt  át la go san 9  szá za lék kal  csök -
kent. Leg töb ben nem a hi tük től, ha -
nem a val lás tól tá vo lod tak el. Az ate -
is ták ará nya ugyan ak kor 3 szá za lék -
kal nőtt.
A val lá sos ság te rén a leg na gyobb,

20 szá za lék fö löt ti vissza esést a kö -
vet ke ző or szá gok ban ta pasz tal ták: Vi -
et nam, Ír or szág, Svájc, Fran cia or szág. 

g MK

Kí na a leg val lás ta la nabb or szág

Er zsé bet Mar burg ban szü le tett 1502.
már ci us 4-én. Há rom éves ko rá ban
édes ap ja, II. Vil mos hes se ni őr gróf
oda ígér te lá nyát a szász György her -
ceg  öt éves  fi á nak.  A  há zas sá got
1515-ben meg kö töt ték,  a  há -
zas pár 1517-től élt együtt
Drez dá ban. 
Er zsé bet  gyak ran

ha za u ta zott  meg lá -
to gat ni  be teg  édes -
ap ját. Az őr gróf ha -
lá los ágyán őrá bíz ta
hét év vel fi a ta labb hú -
gát és két év vel fi a ta -
labb öccsét is, hogy gon -
dos ko dó sze re te té vel ve gye
kö rül őket.
Meg öz ve gyült  édes any ja,  An na

mel lett Er zsé bet lát ta, hogy édes any -
já nak mek ko ra küz del mé be ke rült,
amíg meg kap hat ta fér je utá ni örök -
sé gét, és a vég ren de let ben biz to sí tott
jo ga it ér vé nye sít het te. A hes se ni ta -
nács  ma ka csabb  volt  an nál,  sem -
hogy egy „per szó ná nak” a fe let tük va -
ló – egyéb ként jo gos – ural mát el is -
mer te és el fo gad ta vol na.
A drez dai ud var ban szi go rú rend

és ko mor han gu lat ural ko dott. Er zsé -
bet há zas sá ga gyer mek te len ma radt,
gú nyol ták is emi att. So kat sírt, és ál -
mat lan ság ban szen ve dett. Élet ked vét
még is meg őriz te. Há zas ság tö rés sel
vá dol ták, de test vé re, Fü löp őr gróf
nem adott hi telt a vád nak.
Er zsé bet a re for má ció ügyét tar tot -

ta szem előtt, szün te le nül ezt igye ke -
zett elő re moz dí ta ni; fel lé pett az evan -
gé li ku sok el nyo ma tá sá val szem ben, és
bé két kí vánt te rem te ni. Ez uno ka test -
vé ré nek, Mó ric her ceg nek írt le ve le -
i ből is ki tet szik. Ve le ko ra if jú sá gá tól
bi zal mas, őszin te kap cso lat ban állt.
Kü lö nös te kin tet tel a két szász ural -

ko dó ház  kö zöt ti  so ro za tos  konf-
liktusok ra  és  a  hes se ni,  va la mint  a
meck len bur gi kap cso la tok ra, Er zsé -
bet szí vén vi sel te a fe je del mi ud va rok
együtt élé sét és a fe szült sé gek csen de -
sí té sét.  Bé kes ség re  tö rek vő  és  bé -
kes sé get köz ve tí tő sze mé lyi ség volt. 
Ke mény  össze üt kö zé sei  vol tak  a

drez dai ud var ban, mi vel nem tit kol ta
lu the rá nus meg győ ző dé sét. 1526-ban
– ki vált va ez zel apó sa, anyó sa és a her -
ce gi ta nács ha rag ját egy aránt – csat -
la ko zott a „mar ti nu sok hoz”. Lu ther rel
sze mé lye sen nem ta lál ko zott, de írá -
sa it jól is mer te; ked vel te a re for má tor
éne ke it, ol vas ta mű ve it. 
He ten te részt vett a ko ra reg ge li is -

ten tisz te le te ken. A re for má tus ud var

her ce gei kö zül né me lyek ezt ke vés -
nek tar tot ták. Er zsé bet így uta sí tot -
ta vissza a vá da kat: „Sok kal jobb, ha
fér jem  ol da lán  al szom  az  ágy ban,
mint  ha a temp lom ban te szem ezt…

Mi vel éj sza ka nem tu dok alud -
ni, kény te len va gyok reg -
gel, kü lön ben al vás nél -
kül meg bo lon dul nék.”
Sok szor  em le get te:
„Is ten  jó ra  for dít ja
ezt az ő is te ni aka ra -
ta sze rint.”
Ke gyes sé gét is kri -

ti zál ták. Nem já rult az
úr va cso rá hoz,  mert  két

szín alatt kí ván ta ven ni. Nem
gya ko rol ta a sze mé lyes gyó nást, mert
evan gé li u mi mó don a kö zös gyó nás
hí ve volt. 
Er zsé bet  Roch litz ban  meg szer -

vez te  a  fe je del mi  in té ző  hi va talt,
sza bá lyos pénz tár köny vet ve zet te tett.
Meg adóz tat ta az ital fo gyasz tást, nö -
vel te a be vé te le ket, és szor gal maz ta
a fa ül te tést.
Ma gát a bi ro da lom fe je de lem asszo -

nyá nak te kin tet te. Lel ki is me re tét kö -
vet te, ami kor el fo gad ta Kassel ben élő
test vé re ta ná csa it, aki ud va ri pré di ká -
tort kül dött ne ki An ton lel kész sze mé -
lyé ben;  a  pász tor  Roch litz ban  lett
gyü le ke ze ti lel kész. Ké sőbb Er zsé bet
szu per in ten dens sé ne vez te ki.
Ahol György ka to li kus fe je de lem el -

nyom ta az evan gé li ku so kat, ott Er zsé -
bet gon dos ko dott lel ké szek kül dé sé -
ről. Az el űzött  evan gé li ku sok pe dig
vissza tér het tek ere de ti la kó he lyük re.
A  ko los to ro kat  érin tet le nül  hagy ta.
Mei ssen ben és Mer seb urg ban a ka to -
li kus  ud var ban  dip lo ma ti ku san  ér -
velt a re for má ció fel is me ré sei mel lett.
1537 de cem be ré ben fon tos le ve let

bo csá tott  ki  Roch litz ban  a  vá ro si
ta ná csok szá má ra: el ren del te, hogy
azok a ró mai ka to li kus pa pok, akik
nő vel él nek – vagy ese tük ben fenn -
áll en nek a gya núja –, és kap cso la tuk -
ból gyer mek szü le tett, ezt az élet kö -
zös sé get szün tes sék meg. Há zas ság -
ra nem kény sze rí tet te őket, de a so -
rok kö zött ki ol vas ha tó ez a szán dék,
mint hogy a fe je de lem asszony meg kí -
ván ta  szün tet ni  a  ke resz tény  er -
kölccsel össze nem egyez tet he tő fel -
fo gást és élet foly ta tást.
Az úr va cso ra kér dé sé ben is kör le ve -

let adott ki. Ál lás pont ja sze rint az egy -
sze rű hí vők is jo go sul tak az úr va cso ra
két szín alat ti (ke nyér és bor) vé te lé re,
mert  Krisz tus  Urunk  így  ren del te.
Ugyan ak kor meg erő sí tet te, hogy a be -

te gek  sza bad  dön té sük  alap ján  egy
szín alatt – csak os tyá val – is úr va cso -
ráz hat nak. Egy ide jű leg azon ban hang -
sú lyoz ta mind két úr va cso rai elem vé -
te lé nek fon tos sá gát. Ha ezt va la mely lel -
kész nem gya ko rol ta, Er zsé bet nem en -
ge dé lyez te a szol gá lat ban ma ra dá sát. 
Úgy  vé le ke dett,  hogy  sen ki nek

sem  ta ná csos  lel ki is me re te  el len
dön te nie. Nagy vo na lú és óva tos volt
(el len tét ben nagy báty já val, a ke gyes
Hen rik szász her ceg gel, aki a lu the -
ri tra dí ció ter jesz tésé se ér de ké ben a
kény szer től sem ri adt vissza, mi u tán
György her ceg el hunyt). A szár ma -
zá sa sze rint re for má tus gyö ke rű Er -
zsé bet Já nos her ceg fe le sé ge ként a lu -
the ri hit ben és ha gyo mány ápo lá sá -
ban élt a drez dai ud var ban. 
Ké sőbb fe je del mi átok kal fe nye get -

ték. György her ceg az öz ve gyi el lá tást
is meg akar ta tő le von ni. Egy be hív ta a
bi ro dal mi ka ma rát, cél ja Er zsé bet meg -
fé lem lí té se volt a bi ro dal mi átok kal –
mi vel sze rin te Er zsé bet nek nem volt jo -
ga  a  fe le ke zet vál tás ra  biz tat ni  –,  de
György 1539 áp ri li sá ban meg halt. 
A re for má ció ez után egész Szász -

or szág ban gyö ke ret eresz tett, és el -
ter jedt.
Er zsé be tet idő vel fel kér ték, hogy

vál lal jon  sze re pet  a  bel ső,  egy há zi
konflik tu sok ren de zé sé ben.
1534-ben se gí tet te test vé re, Fü löp

győ zel mét Fer di nánd ki rály fö lött, és
meg kez dőd he tett Würt tem berg tar -
to mány re for má ci ó ja.
1542-ben a Mó ric her ceg és Fri gyes

őr gróf kö zöt ti konflik tus ban Er zsé -
bet köz ve tí tő sze rep re vál lal ko zott,
mint annyi szor föl di éle té ben. Lu ther
is  bé kes ség re  in tet te  az  egy más sal
szem ben ál ló fe le ket, si ker rel.
Er zsé bet 1546-ban fog ság ba esett,

mi u tán a csá szá ri csa pa tok a schmal -
kal de ni há bo rú ban el fog lal ták Roch -
litz vá rát. Egy év vel ké sőbb sza ba dí -
tot ta ki őt Fri gyes őr gróf. Kassel be
me ne kült,  ahon nan  test vé ré nek,
Fü löp nek a sza ba don bo csá tá sá ért
küz dött. 
Köz ben meg rom lott az egész sé ge,

a sza bad láb ra ke rült Fü löp gon dos -
ko dott ró la, va dat, ha lat és bort kül -
dött  ne ki.  Or vost  csak  ab ban  az
eset ben biz to sít – tu dat ta Er zsé bet -
tel –, ha ő be tart ja az uta sí tá sa it. Er -
zsé bet er re nem tett ígé re tet. Utol só
üze ne te test vé ré hez: „Bíz zál az Is ten -
ben, me ne külj a há bo rú elől, mert az
a Go nosz tól va ló.”
Er zsé bet 1557. de cem ber 6-án fe -

jez te be a re for má ció ter je dé sé ért igaz
meg győ ző dés sel vál lalt küz del me it,
gyöt rel mes éle tét. Sír em lé ke a mar -
bur gi Er zsé bet-temp lom ban lát ha tó.
Sze mé lyé ben mi, ké sői hit test vé rei
egy ön ál ló, cél tu da tos és Is ten aka ra -
tá ban bí zó fe je de lem asszony ra em -
lé ke zünk, aki mél tó he lyet fog lal el a
re for má ció ide jén élt, nagy for má tu -
mú asszo nyok kö zött. 

g D. Sze bik Im re

Szász or szá gi Er zsé bet, 
a re for má ció fe je de lem asszo nya

(1502–1557)

b Sze mé lye gyor san fe le dés be me rült, em lé két in kább csak az egy ház -
tör té net po ros lap jai őr zik. Pe dig SzászországiErzsébet mél tó ar ra,
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rá is em lé kez zünk. Mit tett ez a név te len ség ho má lyá ba tűnt nagy -
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rész le tes is mer te té sé re egy he ti lap ha sáb ja in alig ha van mód, de rö -
vid éle té ről és je len tő sebb dön té se i ről szól ha tunk.

Tisz telt Sza bó Má té Om buds man Úr!
Nem  tu dom,  hogy  Ön  mi lyen

csa lád ban nőtt fel, de én mind a mai
na pig há lás va gyok a szü le im nek,
hogy  ön zet len  sze re te ten  ala pu ló
há zas ság kö té sük kel olyan csa lá dot
ala pí tot tak, amely ben bol dog gyer -
mek ként nő het tem fel, hat test vér
kö zül ötö dik ként.
Ma, több mint öt év ti ze des lel -

ki pász to ri, hit ok ta tói ta pasz ta lat
alap ján, még in kább há lás va gyok
ne kik, hi szen saj ná la to san egy re
ke ve sebb bol dog csa lád ban fel nö -
vő gyer mek kel ta lál koz tam. Nem
nyo mo rog tunk, de so ha nem iri -
gyel tem gye rek is me rő se im kö zül
azo kat, akik gaz da gok vol tak, és
jó lét ben  él tek,  akik nek  min de -
nük meg volt, csak bol dog csa lá di
ott ho nuk nem volt. Nem iri gyel -
tem őket, mert hi ány zott éle tük -
ből a meg ta pasz talt ön zet len sze -
re tet,  az  a  biz ton ság tu dat,  hogy
édes anyám ban  és  édes apám ban
fel tét le nül bíz ha tok, hi szen a há -
zas ság kö tés kor el kö te lez ték ma gu -
kat  egy más nak,  és  ezt  az óta  is
ko mo lyan ve szik.
Tisz telt  Om buds man  Úr!  Az

Ön ál tal jú ni us ele jén köz zé tett al -
kot mány bí ró sá gi be ad vá nyok el -
vi ek ben az együtt élő pá rok és a
gyer me kek jo ga it, ér de ke it szol -
gál ják.  En ged je  meg,  hogy  ezt
két ség be von jam. A ré gi köz mon -
dást: „Min de nütt jó, de a leg jobb
ott hon!”, az utób bi évek ben már
nem le het el mon da ni, mert az is -
ko lás ko rú gyer me kek nagy ré sze
nem  él  bol dog  csa lád ban.  Van
any ja és ap ja, akik vagy el vál tak,
vagy  nem  is  kö töt tek  há zas sá -
got.  Lát szó lag min dent meg kap
tő lük, csak a bol dog csa lá di ott -
hont nél kü lö zi, szü lei ön zé se mi -
att,  akik nem vál lal ták az élet re
szó ló el kö te le zett sé get, ame lyet a
há zas ság  je lent,  vagy  nem  tar -
tot ták  meg  a  há zas ság kö tés kor
tett ígé re tü ket.
Szá mos olyan anyu kát is me rek,

aki sze ret né, ha gyer me ke ap ja fe -
le sé gül ven né, de az a há zas ság kö -
tést nem vál lal ja, mond ván: „Az
csak egy pa pír!” Az anyu ka ér zi az
el kö te le zett ség hi á nyát, a fe le lős -
ség  vál la lá sá nak  el uta sí tá sát,  de
nem tud mit ten ni, gyer me ke és
jö vő je  ki  van  szol gál tat va  éle te
pár ja pil la nat nyi jó aka ra tá nak. 
Om buds man Úr! Ön ja vas la tá -

val több let jo go kat akar biz to sí ta -
ni olyan em be rek nek, akik nem
haj lan dók  több  kö te le zett sé get
vál lal ni. Ha az Ön be ad vá nya el -
éri, amit akar, ak kor le het, hogy
né há nyan  anya gi lag  jól  jár nak,
de a tár sa da lom min den képp ve -
szí te ni fog, mert a há zas ság kö tés
va ló ban csak pa pír ma rad, még -
hoz zá olyan pa pír, ame lyet ve szé -
lyes alá ír ni, mert ha eset leg még -
is fel akar ja va la ki bon ta ni, ak kor
az sok pén zé be ke rül.
Ré gi,  gu nyo ros,  de  ta nul sá gos

mon dás volt: „Mi ért van szük ség a
sze re lem re?” „Azért, hogy az em -
ber a jó zan esze el le né re is meg há -

za sod jon.” Igen, jó zan ésszel min -
den ki be lát ja, hogy a há zas ság kö -
tés fe le lős ség tel jes do log, egy fiú és
egy le ány ön zet len sze re te ten ala -
pu ló, élet re szó ló dön té se, hogy hű -
sé ge sek lesz nek egy más hoz, min -
dent  meg tesz nek  egy má sért  és
gyer me ke i kért. Ez a há zas ság kö tés
a csa lád alap ja, és ők már ak kor is
egy csa lád, ha még nincs gyer me -
kük. Ami óta azon ban a sze xu a li tást
füg get le ní tet ték a há zas ság tól, az -
óta  „a  sze re lem  nem  mű kö dik”,
nem  kész tet  a  há zas ság ra,  ezért
egy re ke ve sebb a há zas ság kö tés, és
ke ve sebb a bol dog csa lád és a bol -
dog gyer mek.
Egy ha son lat. Le vél nek ne vez -

zük azt, amit a pos tás hoz, és le -
vél nek ne vez zük azt is, ami a fán
nő. Mind a ket tő  le vél, azon ban
sem mi  kö zük  egy más hoz,  csak
annyi, hogy mind a ket tő  la pos.
Azt, hogy a jog mit ne vez csa lád -
nak, az al kot mány bí rák és a jo gá -
szok  meg fo gal maz hat ják,  et től
füg get le nül a „csa lád” ma rad az a
kap cso lat, amely a férj és a fe le ség
há zas ság kö té sén ala pul. Más kap -
cso lat so ha nem lesz „csa lád”, még
ak kor sem, ha a  jo gá szok an nak
fog ják is ne vez ni, ha nincs mö göt -
te  ön zet len  sze re te ten  ala pu ló,
élet re szó ló el kö te le zett ség, az az
há zas ság.
Ön a gyer me kek jo ga it és ér de -

ke it kí ván ja vé de ni. Azt hi szem, ha
már  jo gok ról  és  ér de kek ről  van
szó, ak kor fon to sabb egy gyer mek -
nek, hogy  jo ga van ah hoz, hogy
bol dog csa lád ban él hes sen, mint
ah hoz, hogy na gyobb anya gi jut -
ta tás ban ré sze sül jön. Vagy nem jo -
gos igé nye egy gyer mek nek, hogy
szü le i sze res sék egy mást, és hű sé -
ge sek le gye nek egy más hoz? Vagy
ele ve ön ző vé akar juk ne vel ni gyer -
me ke in ket, akik nek nem a sze re -
tet a fon tos, ha nem az, hogy mi -
nél több jük le gyen?
Jó len ne tu da to sí ta ni, hogy a be -

csü le tes em ber, aki ha zá ját sze re -
ti, há zas sá gá val, né pes csa lád já val
a nem ze tét is épí ti. Aki csa lád já -
nak jót akar, akár több gyer me ket
is vál lal.
Tisz telt  Om buds man Úr!  Ké -

rem,  von ja  vissza  be ad vá nya it  a
gyer me kek,  az  anyu kák  és  Ma -
gyar or szág jö vő je ér de ké ben!
Ter mé sze te sen  hi vat koz hat  a

stras bour gi  em be ri  jo gi  bí ró ság
gya kor la tá ra, de er köl csi kér dé sek -
ben, az em be ri ér ték rend re vo nat -
ko zó dön té sek ben nem őket tar -
tom az il le tékes fó rum nak. Mint
hi te met ko mo lyan ve vő ke resz tény
val lom,  hogy  ha  a  stras bour gi
em be ri jo gi bí ró ság olyan dön tést
hoz,  amely  szem be megy  Is ten
tör vé nye i vel, a tíz pa ran cso lat tal,
ak kor szá munk ra is ér vé nyes Pé -
ter apos tol sza va: „In kább kell en -
ge del mes ked ni Is ten nek, mint az
em be rek nek.” (Ap Csel 5,20)
Győr, 2012. jú li us 16.
Tisz te let tel:

g Dr. Rédly Ele mér 
ny. plé bá nos

Nyílt le vél Sza bó Má té 
om buds mannak

Meghívótemplomszentelőre
„Ne kem olyan jó Is ten kö zel sé ge! 

Ura mat, az Urat tar tom ol tal mam nak. Hir de tem min den tet te det.”
(Zsolt 73,28) 

A Me ző la ki Evan gé li kus Egy ház köz ség el nök sé ge sze re tet tel ér te sít min -
den ér dek lő dőt, hogy 2012. szep tem ber 8-án, szom ba ton dél után 17 óra -
kor Me ző la kon temp lom szen te lő is ten tisz te let re ke rül sor. Igét hir det
Sze me rei Já nos, a Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let püs pö ke.

h i r d e T é s
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A Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia
Ter mé szet tu do má nyi  Ku ta tó köz -
pont Mű sza ki Fi zi kai és Anyag tu do -
má nyi In té ze te (MFA) ál tal meg ren -
de zett nyá ri is ko la azt a célt szol gál -
ja, hogy a kí ván csi, re ál tár gyak ból
(fő leg  fi zi ká ból)  jól  tel je sí tő,  de
nem  vég zős  di á kok nak  le he tő sé -
get  ad jon  kü lön fé le  ku ta tá sok ba
be kap cso lód ni és ma gá val a ku ta tói
szak má val is meg is mer ked ni. Mind -
ezt ösz tön dí jas rend szer ben, az az a
sze ren csés ki vá lasz tot tak nak az úti -
költ ség mel lett szál lást és ét kez te -
tést is biz to sí ta nak – nem is akár -
mi lyet!
Nagy örö möm re szol gált, hogy

si ke res pá lyá zás után jú ni us ban én
is részt ve het tem az immár ötödik
alkalommal megrendezett fi zi ku si
nyá ri is ko lá ban, s így egye dül kép -
vi sel het tem  Nyír egy há zát  az  or -
szág  min den  ré szé ről  (vala mint
Er dély ből is) ér ke zett lel kes ku ta tó -
tár sak kö zött.
Idén hu szon há rom di á kot – köz -

tük  ki lenc  lányt  –  vá lasz tot tak  ki.
Szin te mind annyi an kü lön ku ta tá si
té mát vá lasz tot tunk, csu pán két ku -
ta tó duó és két -trió ala kult. 
A hét fői nap a Köz pon ti Fi zi kai

Ku ta tó in té zet (KF KI) te rü le tén mű -
kö dő la bo ra tó ri u mok meg lá to ga tá -
sá val telt, az iga zi mun ka más nap
kez dő dött a részt ve vők szá má ra. Én
az Op ti kai rács ké szí té se ho log rá fi -
á val cí mű té má ban te vé keny ked tem
men to rom, dr. Há mo ri And rás irá -
nyí tá sa mel lett, aki től ren ge te get ta -
nul tam. 
Elő ször meg kel lett is mer ked nem

a ho log rá fi ai la bor ral és az el vég zen -
dő mun ká val. A la bo runk több szo bás
ste ril tér, vagy is olyan he lyi ség volt,
amely ben  túl nyo más  ural ko dik.  A
túl nyo más mi att a le ve gő ki fe lé áram -
lik, s a bent lé vők re a tes tü ket szin -

te tel je sen be bo rí tó ru ha „rá fe szül”,
meg aka dá lyoz va  ez zel  a  leg ki sebb
szennye ző dés be ke rü lé sét és a min -
ták tönk re té te lét (fő leg szi lí ci um la -
pocs kák ról van szó). 
A la bor ban elő ké szí tet tem a mun -

kám hoz  szük sé ges  üveg hor do zó -
kat,  és  a  sa lét rom sa vas  le tisz tí tás
után egy spe ci á lis cent ri fu ga se gít -
sé gé vel fo tor eziszt lakk ré te get vit -
tem fel rá juk. Ezt a lakk ré te get kel -
lett be ex po nál ni a hé li um-kad mi um
lé zer se gít sé gé vel. Már az el ső pró -
bál ko zá som is si ke res lett, ezért ké -
sőbb (pár sza bá lyos min ta el ké szí -
té se  után)  szán dé ko san  el  kel lett
ron ta nom né há nyat, hogy lás sam a
kü lönb sé get a jó és a rossz kö zött. 
A mun ka be fe jez té vel min den ki -

nek pre zen tá ci ót kel lett ké szí te nie,
amely ben ki-ki szá mot ad ha tott a tá -
bor ban szer zett is me re te i ről és él mé -
nye i ről. 
Ter mé sze te sen nem csak mun ká -

val töl töt tük a he tet. Volt is mer ke -
dé si  és  sza lon na sü té ses  bú csú est,
ren ge teg kö zös prog ram. A prog ra -
mok egy részt Bu da pest meg is me ré -
sét  szol gál ták  (Mil le ná ris  Park,
Mar git-szi get, Hő sök te re, Gel lért-
hegy), más részt spor to lá si, ter mé -
szet já rá si al kal mak vol tak (tú rá zás
Csil le bér cen,  csil lag né zés  a  tá bor
mel let ti csil lag vizs gá ló ban, für dő -
zés, ping pon go zás stb.). 
Ez zel a kis be szá mo ló val sze ret -

ném bá to rí ta ni az összes kí ván csi és
ka land vá gyó ter mé sze tű di á kot ar -
ra, hogy jö vő má jus–jú ni us ban pá -
lyáz zon  az  MFA  nyá ri  is ko lá ban
va ló rész vé te li le he tő ség re, mert ha
be ke rül (ami iga zán nem ne héz do -
log),  egy  élet re  szó ló  él mény ben
lesz ré sze!

g Ná da si Gá bor
Nyír egy há zi Evan gé li kus 

Kos suth La jos Gim ná zi um

Gimnazisták a laborban
Egy „if jú aka dé mi kus” le ve le

Köz tu do má sú, hogy XVI. Be ne dekpá -
pa  2012-ben  a  ka to li kus  egy ház ban
meg hir det te a hit évét, mi u tán egye dül -
ál ló mó don köz zé tet te Jé zus Krisz tus -
ról szó ló köny vét, ez zel a fi gyel met a né -
met nyelv te rü le ten nagy ha gyo mánnyal
ren del ke ző Jé zus-ku ta tás ra irá nyít va. A
pá pa el mél ke dő köny vé ben Jé zus az Is -
ten Fia, meg vál tó, vagy is XVI. Be ne dek
az egy ház ban őr zött és tör té ne ti leg hi -
te les Jé zus-ké pet erő sí ti. Az új szö vet -
sé gi ira tok és a ben nük ta lál ha tó üze -
net tör té ne ti hi te lét ugyan is az el múlt
év szá zad ban szá mos kri ti ka ér te. 
Má ra a Jé zus éle té ről szó ló vi ta iro -

da lom szin te át te kint he tet len. Al bert
Sch we i tzer a ma ga köny vé ben mint -
egy hat van Jé zus-élet raj zot szám lált
össze. Ma gyar or szá gon hosszú időn
át a leg na gyobb vissz han got Ern est
Ren an mű ve vál tot ta ki, aki egyéb -
ként Pá rizs ban Mun ká csy Mi hállyal
kap cso lat ba ke rül vén ih le tő je lett a
mű vész Gol go ta cí mű ké pé nek is.
A ka to li kus „Jé zus éle te”-ku ta tás a

19–20. szá zad ban jó részt ki me rült a li -
be rá lis és ra ci o na lis ta kri ti kák cá fo la -
tá ban, oly annyi ra, hogy so ká ig a for -
rás el mé le tek vi tá ját sem vet ték fi gye -
lem be. 
Lé nye ges újabb vál to zást ho zott a

zsi dó „Jé zus éle te”-ku ta tás, amely nek

el ső rep re zen ta tív alak ja Jo seph Klaus -
ner (Yes hu Ha-Notz ri, Je ru zsá lem,
1922; ma gya rul: Jé zus, 1946, 1993), aki
sok kal po zi tí vabb ké pet fest a Ná zá re -
ti ről, mint a ko ráb bi zsi dó szer zők vagy
a Tal mud.Klaus ner cá fol ta, hogy tör -
té ne ti ala pot nél kü lö ző mí tosz ter mé -
ke len ne Jé zus alak ja, és fő leg er köl csi
ta ní tá sát  ér té kel ve  úgy  te kin tett  rá,
mint hi te les zsi dó ta ní tó ra, aki nek az
éle te tra gé di á ba tor kol lott. Sze rin te Jé -
zus ta ní tá sá nak hel le ni zá lá sát a ta nít -
vá nyok vé gez ték el. 
A leg hí re sebb zsi dó Jé zus-ku ta tók

Mar tin Bu ber, Da vid Flus ser, Scha lom
Ben-Cho rin, Ja cob Ne us ner, Kai Kjaer-
Han sen, N. P. Le vi son vol tak.  Ők
mind annyi an Jé zus zsi dó iden ti tá sát
hang sú lyoz zák, és el fo gad ják test vér -
nek, mes ter nek, rab bi nak, ka riz ma ti -
kus ta ní tó nak, de ter mé sze te sen nem
fo gad ják el Is ten fi á nak, mes si ás nak,
meg vál tó nak. (A vi ta össze fog la lá sát
lásd Pinc has Lap i de-Ul rich Luzmun -
ká já ban:  A zsi dó Jé zus [Bu da pest,
Lo gosz, 1994].) A qum rá ni iro da lom
és az el ső szá za di ju da iz mus fé nyé ben
Jé zust a leg ér de ke seb ben Ver mes Gé -
zamu tat ta be.
Öröm mel  vet tük,  hogy  a  sze ge di

kon fe ren ci án meg je lent Cser há ti Már -
ta, a Jé zus-ku ta tás har ma dik kér dés -

kö ré nek szak ér tő je, és elő adott a Gál
Fe renc Hit tu do má nyi Fő is ko lán. Nagy
si ke rű elő adá sá nak cí me Erő szak men -
tes ség és a Jé zus-moz ga lom volt. A tör -
té ne ti Jé zus-ku ta tás nak ez mind má ig
sar ka la tos kér dé se ma radt. 
A do cens asszony ku ta tá sai Jé zus

mű kö dé sé nek po li ti kai as pek tu sá ra
irá nyul nak.  Töb bek  kö zött  Gerd
Theis sen és Mar cus Borg nyo mán
vizs gál ta a zsi dó meg úju lá si moz gal -
ma kat, köz tük Jé zus moz gal mát is a
Ró mai  Bi ro da lom ban.  Kü lö nö sen
so kat me rí tett Ric hard Hors ley el mé -
le té ből, aki az el ső szá za di me di ter -
rán Pa lesz ti na tár sa dal mi vi szo nya it
ku tat ta. Mind Hors ley, mind Cser há ti
Már ta igen ér dek lő dik az eu ró pai po -
li ti ká ban Ma hat ma Gan dhi ál tal is -
mert té tett erő szak men tes el len ál lás
prob lé má ja iránt.
A  kon fe ren ci án  Cser há ti  Már ta

ko ráb bi mes te ré nek, a skót szár ma -
zá sú James Dunn-nak a re a lisz ti kus
tör té ne lem szem lé le té vel mu tat ta be
a té mát, és né hány köz is mert bib li -
ai he lyet elem zett új szem pont ból. A
nagy ér dek lő dést kel tő elő adás után
a Va ti ká ni Rá dió an gol nyel vű adá sa
rö vid össze fog la lót kért tő le. 
A do cens asszonyt kel le me sen meg -

lep te a kon fe ren ci án ural ko dó ba rá ti és
konst ruk tív vi ta szel lem. Elő adá sa után
édes ap ja, Cser há ti Sán dor meg je le nés
előtt  álló  köny vét  is  be mu tat tuk  a
kon fe ren cia részt ve vő i nek.

g Be nyik György

A szer ző ka to li kus pap, a Gál Fe renc
Hit tu do má nyi Fő is ko la Bib li kus Tu -
do má nyok Tan szé ké nek fő is ko lai ta -
ná ra, a sze ge di bib li kus kon fe ren cia
igaz ga tó ja

Evan gé li kus Cser há tik 
a ka to li kus Gál Fe renc-fő is ko lán

„Jé zus tól Krisz tu sig” – bib li kus kon fe ren cia Sze ge den

b A Cserháti csa lád és név rég óta is mert Sze ge den. Id.CserhátiSándor
pro fesszor hosszú lel ké szi és teo ló gi ai mun kás sá gá val ír ta be ne vét Sze -
ged tör té ne té be. Ma nap ság ifjabb Cserháti Sándor ve ze ti a vá ros
evan gé li kus gyü le ke ze tét, de a 24. bib li kus kon fe ren ci án vég re fel tűnt
test vé re, CserhátiMárta is, aki az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem
Új szö vet sé gi Tan szé kén ok tat do cens ként. A Gál Fe renc Hit tu do má nyi
Fő is ko lán au gusz tus 21–23. kö zött meg ren de zett, hu szon há rom elő adót
fel vo nul ta tó ta nács ko zá son cseh, né met, hor vát, szerb, ro mán, ka na -
dai és ma gyar szak ér tők ad tak elő a tör té ne ti Jé zus kér dé sé ről.

b Ez év ben új ra a nyír te le ki Fi la -
del fia Evan gé li kus Egy ház köz ség
volt a há zi gaz dá ja au gusz tus 17.
és 21. kö zött a már ha gyo má nyos
Közösasztal ci gány kon fe ren ci -
á nak, mely re az or szág min den
ré szé ről ér kez nek ci gány misszi -
ó val fog lal ko zók, e szol gá lat
iránt ér dek lő dők, ci gá nyok és
nem ci gá nyok egy aránt. Ez út tal
leg na gyobb szám ban a he lyi
gyü le ke zet te rü le té hez tar to zó
Gö rög szál lás ról és Be leg rád ról
ér kez tek a ro mung ró ci gány
test vé rek, hogy sár szent lő rin ci
be ás és szen te tor nyai oláh ci gá -
nyok kal, va la mint győ ri, bé kés -
csa bai, bu da pes ti, deb re ce ni,
fel vi dé ki, szlo vé ni ai test vé rek kel
kö zös ség ben ve gye nek részt a
prog ra mo kon. 

A kon fe ren cia ide jé re esett a Fi la del -
fia-gyü le ke zet hu sza dik szü le tés nap -
ja, a részt ve vők így a gyü le ke zet tag -
ja i val együtt ad hat tak há lát az el múlt
húsz évért az au gusz tus 20-i ha gyo -
má nyos csen des na pon. 
Nem csak az  ige, ha nem a kö zös

mun ka is kö zös sé get for mált, tud ni -
il lik  az  el ső,  nem  hi va ta los  prog -
ram pont ként az egy be gyűl tek el lá tá -
sá ról kel lett gon dos kod ni. Ez pe dig
nem  más sal,  mint  disz nó vá gás sal
tör tént. Már a haj na li órák ban folyt
a  mun ka  a  temp lom ud va ron  ál ló
két óri á si ka to nai sá tor ban.
A kon fe ren cia té má ja a bűn, kí sér -

tés, ha lál, fé le lem fe let ti győ ze lem volt.
Ba kay Pé ter, egy há zunk  or szá gos
ci gány misszi ói re fe ren se, a hét ve ze -

tő je nyi tó áhí ta tá ban ki emel te: dön -
te nünk kell, a győz tes vagy a vesz tes
ol da lon  ál lunk-e.  El ső sor ban  ma -
gun kat kell le győz ni, mert
a töb bit Jé zus Krisz tus már
meg tet te he lyet tünk. 
A  részt ve vők  na pon ta

kis cso por tos be szél ge té se -
ken mé lyí tet ték el a té mát,
hall gat ták meg egy más győ -
zel me it, ve re sé ge it. E so rok
író ja mint teo ló gus hall ga tó
az  egyik  cso port  ve ze tő je
volt. Ilyen kor szem be sül ve -
le  az  em ber  lá nya,  hogy
mennyi re az éle ten ke resz -
tül ta nít min ket az Is ten, és
hogy nem az egye te mi szi -
gor lat, ha nem az ilyen hely -
zet ben va ló helyt ál lás a ne -
héz fel adat: el ma gya ráz ni a
„klasszi ku san  tö ké le te sen”
ala kult éle tem mel Is ten ke -
gyel mét és bé kes sé gét olyan
va la ki nek, aki az egész csa -
lád ját  el vesz tet te  egy  bal -
eset ben,  vagy  egy  ve lem
egy idős  fi a tal nak,  aki  be -
dro go zott ál la po tá ban már több ször
is pró bál ko zott ön gyil kos ság gal… A
va ló ság gal  szem ben ül tünk ott, mi,
cso port ve ze tők, pél dá ul olya nok mel -
lett, aki ket a leg dur vább al ko ho liz mus -
ból emelt ki az Is ten. A győ ze lem re va -
ló fel hí vás mind annyi unk nak szól! 

Lacz ki Já nos oros há zi lel kész áhí -
ta tá ban ar ról be szélt, hogy a kí sér té -
sek le győ zé sé nek kul csa az Is ten be

ve tett bi za lom. Az a kér dés, hogy tu -
dunk-e vár ni, ami kor szük sé get szen -
ve dünk.  Mert  az  Is ten  ve zet ne  és

meg őriz ne  min ket,  ha  hagy nánk.
Pe dig ő olyan kin cset tud ne künk ad -
ni, ame lyet sen ki sem ve het el tő lünk
– ez zel a gon do lat tal ér ke zett Tor zsa
Ta más lel kész a szom széd nagy cser -
ke szi gyü le ke zet ből. 
Szom bat  es te  kü lö nö sen  ne héz

té ma ke rült elő. Ma lik Pé ter Ká roly
luc fal vai lel kész a ha lál fe let ti győ ze -
lem ről  be szélt.  Fé lünk  a  ha lál tól,

mert az em ber fél az is me ret len től.
Az Is ten még is azt mond ja ne künk,
ne fél jünk, mert Jé zus már győ zött a

ha lál fe lett, s ő szá munk ra is ad ja bé -
kes sé gét. 
E  té ma  szo ro san  kap cso ló dott

And re jek Mit jamás na pi pré di ká ci ó -
já hoz, aki a fé le lem le győ zé sé ről be -
szélt. Nem ak kor tud juk le győz ni a fé -
lel mün ket, ha ko pasz ra nyí rat juk a fe -
jün ket,  és  el kez dünk  „gyúr ni”  –
mond ta a teo ló gus hall ga tó –, ha nem
csak is az Is ten bé kes sé gé vel. A fé le -

lem el vá laszt az Is ten sze re te té től, de
aki rá tud ja ma gát bíz ni, azt az Is ten
kar jai tart ják a mély ség fö lött. Nem
mi  ma ra dunk  meg  a  nyo mo rú ság
ide jén az Is ten mel lett, ha nem ő az,
aki meg tart. És ez a sze re tet nem csak
le győ zi a fé lel met, ha nem vé del mez
és vi gasz tal is. 

Es tén ként több prog ram
kö zül vá laszt hat tak a részt -
ve vők:  gyé ké nye zés,  a  ci -
gány  fes té szet  be mu ta tó ja,
film né zés, bib lia ver seny, tá -
bor tűz. Bár a tu dó sí tó a bib -
lia ver se nyen  csak  kül ső
szem lé lő ként ve he tett részt,
nagy  öröm mel  lát ta  azt  a
gyer me ki lel ke se dést, amely-
lyel a csa pa tok be le ve tet ték
ma gu kat  a  ve tél ke dés be.
Ta pint ha tó volt a fe szült ség,
és  meg szé gye ní tő  volt  az 
az egy sze rű gon dol ko dás,
amellyel a részt ve vők el ju -
tot tak a jó vá la szok hoz. 
Au gusz tus 20-án, a gyü -

le ke ze ti csen des nap után a
kon fe ren ci á ra  egy be gyűl -
tek  a  te le pü lés  la ko sa i val
kö zö sen vet tek részt a ke -
nyér szen te lés al kal mán. 
Az  utol só  nap  a  hét

összeg zé sé nek al kal ma volt,
és Györ fi Mi hály he lyi evan gé li kus
lel kész  zá ró gon do la tai  hang zot tak
el. A részt ve vők az zal a re ménnyel
bú csúz tak, hogy egy kor mind annyi -
an Is ten győz tes ol da lán áll nak majd.
Meg ha tó  pil la nat  volt  az  alatt  a  fa
alatt bú csúz ni, ame lyet évek kel ez -
előtt  egy  ugyan ilyen  kon fe ren cia
részt ve vői ül tet tek el…

g And re jek Györ fi Ju dit

A győ ze lem íze
Kö zös asz tal ci gány kon fe ren cia Nyír te le ken
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Evan gé li kus gyü le ke ze te ink re jel lem -
ző, hogy a hí vek fe le ke ze ti vagy nem -
ze ti sé gi ki sebb ség ben él nek. Az idei tá -
bor is be bi zo nyí tot ta, hogy a tá bo ro zás
az egyik leg fon to sabb kö zös ség épí tő le -
he tő ség, amely az anya nyelv ápo lá sát
és a fe le ke ze ti, nem ze ti iden ti tás meg -
erő sí té sét egy aránt szol gál ja. A gye re -
kek Apá ca, Fa ze kas var sánd, Halm ágy,
Kis ka pus, Ko lozs vár, Nagy bá nya, Négy -
fa lu-Bács fa lu,  Négy fa lu-Hosszú fa lu,
Al szeg, Olt sza ka dát, Tat rang-Zaj zon
gyü le ke ze te i ből ér kez tek. 
A kon fir má ció előtt ál ló, va la mint a

2012-ben  kon fir mált  fi a ta lok  a  ka -
masz ko ri  iden ti tás vál ság  ér zé keny
idő sza ká ban meg ta pasz tal hat ták a kö -
zös ség el fo ga dó és meg tar tó ere jét, és
meg is mer het ték azo kat az ér té ke ket,
ame lyek re a jö vő jü ket is épít he tik. A
de ka ló gus a kon fir man dus-tan anyag
szer ves  ré sze,  tö mö ren  és  lé nyeg re
tö rő en fog lal ja össze a ke resz tyén em -
ber nek szó ló út mu ta tást, amely se gít -
sé gül  szol gál hat  dön té si  hely ze tek -
ben. A sze re tő Is ten fél tett gyer me ke -
i nek ke zé be ad ta a két kő táb lát, hogy
az a vi lág út vesz tő jé ben, sö tét sé gé ben
mé cses, irány mu ta tó lám pás le gyen. 
A be szél ge té sek so rán a ge ne rá ci -

ók és az em ber tár sak kö zöt ti tisz te -
let meg va ló su lá si le he tő sé ge it vizs -
gál ták, a fe le ba rá ti sze re tet kap csán
a szo ci á lis ér zé keny ség, a pár vá lasz -
tás kap csán pe dig az abor tusz prob -
lé má ja is elő ke rült. 
Az es ti áhí ta to kon köz is mert kor társ

sze mé lyi sé ge ket mu tat tak be a szer ve -
zők. Ka ká, Gyur ta Dá ni el, Syl ves ter
Stal lone, Nick Vu ji cic, va la mint  a
Tank csap da éne ke sé nek, Lu kács Lász -
ló nak az éle te iga zol ja, ma is le het sé -
ges ke resz tyén ér té kek sze rint él ni. 
A Tíz pa ran cso lat fel dol go zá sa mel -

lett vál to za tos prog ra mo kon ve het tek
részt a gye re kek. Meg néz ték a pa ran -
cso la tok ere de té ről szó ló, Mó zes cí mű
rajz fil met.  Kéz mű ves-fog lal ko zá so -

kon a tá bor mot tó já nak meg fe le lő en
mé csest fes tet tek, kar kö tőt ké szí tet tek
– két nagy pi ros go lyót kap tak a kar -
kö tő jük re, ame lyek a sze re te ten túl a
két nagy pa ran cso la tot is szim bo li zál -
ták. Si mon Ilo na lel kész nő ve ze té sé -
vel meg ta nul tak ne me zel ni, to váb bá
agya goz tak és em lék sá lat fes tet tek.
Az Apá ca kö ze lé ben kez dő dő Er dő -

vi dék táj egy ség nek igen gaz dag a ha -
gyo mány vi lá ga. Oláh Or so lyagyü le ke -
ze ti ön kén tes – aki a ko lozs vá ri Ör dög -
tér gye nép tánc cso port tag ja – já té kos
tánc há zat tar tott, Si mon Lász lópe dig
apá cai né pi anek do ták kal, il let ve az ős -
ma gyar íjá szat tal és os tor csat tint ga tás -
sal is ámu lat ba ej tet te a tá bo ro zó kat. 
A ko sár lab da- és fo ci meccsek mel -

lett sor ke rült egész na pos ki rán du -
lás ra is, ahol Oláh Zsolt nak, a gyü -
le ke zet ön kén te sé nek ve ze té sé vel az
apá cai  Tol va jos-bar lan got  és  kör -
nye ze tét is mer ték meg és ka lan doz -
ták be a részt ve vők. 
A zá ró es ten ve tél ke dő, cso port je -

le ne tek  és  tán cos  mu lat ság  szó ra -
koz tat ta a kö zös ség gé ér le lő dött tár -
sa sá got.  Va sár nap  pe dig  az  apá cai
gyü le ke zet tel kö zös is ten tisz te let ko -
ro náz ta az együtt töl tött tá bor he tet. 
A tar tal mas, „ér le lő” kö zös hét so -

kak se gít sé gé nek kö szön he tő en szü le -
tett meg! Is ten nek le gyen há la a tá bort
ve ze tő fi a ta lo kért, a há zi gaz da gyü le -
ke ze tért és mind azo kért a tá mo ga tó -
kért, akik nél kül nem va ló sul ha tott vol -
na meg ez az épí tő al ka lom. Kö szö net
il le ti a Ro má ni ai Evan gé li kus-Lu the -
rá nus Egyház püs pök sé gét, a Beth len
Gá bor Alap ke ze lő Zrt.-t, az apá cai,
bu ka res ti, ko lozs vá ri és nagy bá nyai
gyü le ke ze te ket. Öröm mel fo gad tuk a
bar ca sá gi és ko lozs vá ri vál lal ko zók tá -
mo ga tá sát. Kö szön jük, hogy a szer ve -
zők  ál tal  fon tos nak  ítélt  cél  kö zös
cé lunk, és együtt mun kál ko dunk a jö -
vő fe le lős sé get vál la ló kö zös sé gén. 

g Ka lit Esz ter

Ér le lő nyár
b A Bras só me gyei Apá cán az evan gé li kus gyü le ke ze ti ház adott ott hont

au gusz tus 7–12-én az idei, ne gye dik or szá gos evan gé li kus kon fir man -
dus tá bor nak. Az együtt töl tött hat nap alatt, a Tízparancsolat kö zös fel -
dol go zá sa so rán ér le lő dött az or szág ti zen egy gyü le ke ze té ből össze se -
reg lett har minc hat fi a tal a nagy be tűs élet re és Krisz tus kö ve té sé re. A szí -
nes és vál to za tos prog ra mo kat a tá bor hét se gí tő je (KalitEszter,NagyAdél,
IllyésSándor,BandiAttila,GazdaMárta és GulácsiAndrea), va la mint
az apá cai lel ké szek (Simon László és Ilona) és ön kén te sek biz to sí tot ták. 

Meghívó–Sarepta-születésnap
Sze re tet tel hí vunk min den kit a Sa rep ta Bu dai Evan gé li kus  Sze re tet ott -
hon (1029 Bu da pest, Bá t ho ri u. 8.) 61. szü le tés nap já ra.

program
Szep tem ber 14., pén tek
9.00: Áhí tat
15.00: Fűke Sza bolcs evan gé li kus lel kész ve ze té sé vel a Lar ge Room ze -

ne kar – evan gé li kus „ne héz”-ze nei for má ció, amely ben a fun ky
és a dzsessz ele mei ke ve red nek a rock kal

Szep tem ber 15., szom bat
10.00: Szteh lo Gá bor sír jának meg ko szo rú zá sa a Far kas ré ti te me tő ben
16.00: Céd rus tánc együt tes
Szep tem ber 16., va sár nap
10.00: Ün ne pi há la adó is ten tisz te let – igét hir det: Anya Za de mack lel -

kész, köz re mű kö dik a pest hi deg kú ti gyü le ke zet kó ru sa
Kö szön té sek, Szteh lo-ház meg ko szo rú zá sa

11.30: Ebéd, amely re min den kit vá runk: ber li ni brat wurst, töl tött ká posz -
ta, tú rós, meggyes-má kos ré tes, ká vé, üdí tők

12.30: Sal ty Dog ze ne kar: Mol nár Bo tond (gi tár, ének), Be se nyei Csa ba
(száj har mo ni ka, ének) – észak-ame ri kai nép ze ne: blues, count -
ry, spi ri tu á lé

13.30: Di vat be mu ta tó – az in téz mény ado mány ru há it be mu tat ják a la -
kók és a dol go zók

14.30: a Sa rep ta Sze re tet kó rus szol gá la ta

Ün nep sé ge in ken ado má nyo kat el fo ga dunk, mert új há zat épí tünk fo gya -
té kos la kó ink szá má ra. Szí ves se gít sé gü ket kö szö net tel és há lá val fo gad -
juk. Szám la szá munk: 11702036-22380599.

Sztoj ano vics And rás igaz ga tó lel kész
 Je ge si Zol tán né  ott hon ve ze tő

h i r d e T é s

Ide nem kell a szö veg. (Ezt eset leg a
mű sor ve ze tő – egyéb ként rá di ós –
hölgy is tu da to sít hat ta vol na.) A szó
elég te len, ön ma gá ban ha lott, de dal -
lam mal szárny ra kap, és meg ál lít ha -
tat la nul a szí vek be ha tol. 
Ősi esz kö ze az em ber nek a ze ne.

Csa tor na a ki mond ha tat lan nak, ér -
zé sek nek, in du la tok nak. Híd a ba rá -
tok hoz, fe le ba rá tok hoz, híd Is ten hez. 

„Éne kel je tek az Úr nak új éne ket,
mert cso dá kat tett! Sza ba du lást szer -
zett jobb ja, az ő szent kar ja” – szól a
zsol tá ros (Zsolt 98,1). De uj jon ga ni,
ör ven dez ni, zen ge dez ni fel szó lí tás ra
ho gyan le het?
A gos pel fesz ti vál fel lé pő i nek fel -

ada ta ab ban állt, hogy ezt meg mu tas -
sák. Nem a pro fesszi o ná lis ze né lé sen,
a pro fesszi o ná lis di cső í té sen volt a
hang súly! 
A  kó ru sok  –  há ti zsák juk ban  az

egyen ru há val, cso mag tar tó juk ban a
hang sze rek kel – azért  jöt tek, hogy
öröm hírt hir des se nek. Ki Csák vár ról,
ki Olasz or szág ból, ki a szom szé dos
ke rü let ből ér ke zett. 

***

El ső ként a Don Bos co Gyer mek mu -
si cal Godspell cí mű ze nés elő adá sát
lát hat ta-hall hat ta a kö zön ség. A fe -
hér re  má zolt  ar cú,  pi ros  pa ró kás
gye re kek rend ha gyó mó don, de két -
ség kí vül  nagy  lel ke se dés sel  ad ták
elő Má té evan gé li u ma alap ján a Jé -
zus éle té ből és pél da be szé de i ből vett
je le ne te ket. A da rab a gro teszk dísz -
le tek kel  ta lán  azt  hang sú lyoz za,
mennyi re ne héz a mai ge ne rá ci ó nak
vi szonyt, élő kap cso la tot ki ala kí ta ni
az igé vel és Jé zus sal. Köz vet len ség,
sze mé lyes ség nél kül pe dig nin csen
hit…
A  da rab  já té ko san,  gu nyo ro san

in dul,  vé gül  ko moly ra  for dul,  az
utol só va cso ra je le ne te pél dá ul igen
jól si ke rült: a Jé zust ját szó fe hér ru -
hás fi úcs ka áll kö zé pen, a bo hóc ta nít -
vá nyok  kör be ülik,  s  mind egyi kük
meg kér de zi, ő-e az áru ló. A ti zen két -
fé le csen gé sű gye rek hang, ti zen két -
fé le  ar ti ku lá ci ó jú  és  ta go lá sú  „Én

va gyok-e az, Uram?” kér dé se „fel nőt -
te sen” drá mai hang súlyt kap. 
A  kö vet ke ző  fel lé pő  a Gyé mánt

gos pel kó rus volt Csák vár ról. Élet re hí -
vó ja és fő éne ke se, Palk óné Huf ná gel
Éva gosp el hang fek vés sel meg ál dott,
ener gi kus hölgy. A ma rék nyi csa pat
a fesz ti vá lon ötö dik al ka lom mal vett
részt.  És  vet te  ki  a  ré szét  be lő le,
szol gá la tá val  ugyan is  –  pél dá ul  a
ked velt  It’s me, it’s me, it’s me, oh
Lord…cí mű  szám mal  –  rá han go -
lód ha tott a kö zön ség a gos pelest re. 
A  csi szo lat lan  gyé mán tok  után

vissza fo got tabb, még is el bű vö lő elő -
adó ér ke zett Bal la Bet ti na Cla u dia
sze mé lyé ben. 
A hu szon öt éves – idén már dok -

tor – Bet ti na kis is ko lásko rá tól zon -
go rá zik, éne kel, és ma ga is ír da lo kat.
Az egyik Boly ki „bro ther”, a fesz ti vá -
lon törzs ven dég And rás kí sé ri szin -
te ti zá to ron és két dal ban du ett part -
ner ként  is. A da lok an gol nyel ven,
Beyon ce-ra em lé kez te tő haj lít ga tá -
sok kal, még is igen egye di hang vé tel -
lel, egye di han gu la tot áraszt va szó -
lal nak meg.
Az  ál mo do zó  dal la mok  után  a

Ger gó La jos ve zet te Lu men Ch ris ti
ér ke zik Rá kos pa lo tá ról egye ne sen a
szín pad ra. A for má ció már 1997 óta
lé te zik, és a fe ke te gos pel re es kü szik.
A zö mé ben gim na zis ta if ja kon lát -
szik, össze szok tak, és él ve zik a kö zös
di csé re tet, mely be egyé ni sé gü ket is
be dob hat ják egy-egy törzs for dí tás sal
vagy imp ro vi zá lás sal.
A kö vet ke ző fel lé pő egy ön je lölt s

el ső re  meg té vesz tő  csa pat:  Sza bó
Ba lázs és Ze ne ka ra.Nem, ők nem a
Sza bó Ba lázs Band a  Vi lág ta lan
zaj jal – zaj ta lan vi lág gal, ha nem
egy szent end rei il le tő sé gű, re for má -
tus szel le mű csa pat. Az éne kes kis -
lá nya az el ső sor ban tap sol, fe le sé ge
a szín pa don éne kel. Csa lá di, test vé -
ri vál lal ko zás ez. 
Az el ső re ta lán túl le zser nek tű nő

Sza bó Ba lázs ék Csű rös Csil lamű sor -
ve ze tő kel le met len meg jegy zé sei el -
le né re  nagy  öröm mel  nyúl nak  a
hang sze re kért,  s már az el ső  szám

alatt le ve szik a lá bá ról a hall ga tó sá -
got.  Va la hogy  érez ni  le het,  hogy
szív ből ját sza nak. Még ha né hol nem
is oly jól si ke rül tek a rí mek, nem le -
het nem sze ret ni eze ket a fi a ta lo kat.
Sza bó Ba lázs iz gá gán ug rál a szin te -
ti zá tor mö gött, s sű rűn mu to gat föl -
fe lé, a di cső í tés irá nyá ba. Két da los
há la adás kö zött pe dig sa ját meg té ré -
sé ről is me sél. A 139. zsol tárt ajánl -
ja  a  kö zön ség  fi gyel mé be. Könnyű
dro gok he lyett pe dig a gos pelt. 

***

Az est fény pont ja kö vet ke zik Ty na
Ma ria sze mé lyé ben.  A  sa len tói
éne kes nő a soly má ri fesz ti vál sztár -
ven dé ge. Ra jon gó i „a fe hér bő rű fe -
ke te hölgyként” emlegetik. Black on
White el ne ve zé sű  kó ru sá val  ma -
gá nak II. Já nos Pál pá pá nak is éne -
kel he tett.  Má ra  már  is ko lá ja  és
gos pel fi lo zó fi á ja van. Vall ja, hogy a
da lok ban ma gá val Is ten nel ta lál koz -
ha tunk, és hogy a ze né nek gyó gyí -
tó ere je van. 
A tün dök lő – sma ragd zöld – ru -

há jú és egyé ni sé gű hölgy dal la mos
olasz sá gá val,  le nyű gö ző  tem pe ra -
men tu má val  ha mar  meg hó dít ja  a
kö zön sé get. Nem csak elő ad ni, ad ni
akar.  Gya kor la ti lag  min den  egyes
szám kö zött misszi ói te vé keny sé get
foly tat.  Ezt  egye sek  ne hez mé nye -
zik, még sem tud ják per sze le ven ni a
sze mü ket a csu pa mo soly, ki rály női
alak ról. Az elő adás leg meg ha tóbb ré -
sze, mi kor épp egy evan gé li kus dalt
pró bál ma gyar nyel ven  is  éne kel ni
Ty na Ma ria: „Csak Te vagy ir gal mas,
csak  Te  vagy  nagy sze rű,  csak  Te
vagy cso dá la tos…”
Nem ily mé zes-má zas, de szin tén

ma gá val ra ga dó elő adó a Me ga sztár -
ból is jól is mert Pó ka An gé la, aki a
fesz ti vál ál lan dó ven dé ge. Idén nem -
rég  meg ala kult  tri ó já val  ér ke zett:
Nagy Sza bolcs (zon go ra) és Sza bó Ta -
más (száj har mo ni ka) kí sér te, ám – a
kö zön ség fél re ért he tet len til ta ko zá -
sa el le né re – csak há rom-négy szám
ere jé ig. De ma xi má lis erő be do bás sal
– nem mint ha a Los An ge les ben ta -
nult, szá mos dí jat el nyert éne kes nő -
nek  túl  nagy  erő fe szí tés re  vol na
szük sé ge a ze né lés hez…
Az est zá ró ak kord ja a Boly ki Soul

& Gos pel Kó rusmű so ra volt. A pro -
duk ció köz ben oly bá tűnt, mint ha a
kó rus hát tér be kény sze rült vol na név -
adó ja és ta ní tó ja sze rep lé se ked vé ért.
A bű vész ru há ba öl tö zött Boly ki Ba -
lázs a pop ze ne irá nyá ba vit te a gos pelt,
de úgy tű nik, zö mé ben szép fi a tal lá -
nyok ból ál ló kó ru sát ez az arány ta lan -
ság és mű faj ke ve re dés nem za var ta.
Per sze egy ilyen if jú for má ció, mely
alig múlt egy éves, még ke vés sé tud ja
meg ha tá roz ni ma gát…

***

A soly má ri PE MÜ sza bad té ri szín pa -
da előtt ma gyar és olasz, idős és gye -
rek a ze ne ere jé vel eggyé vál ha tott.
Va ló di kö zös ség gé, mely nek tag jai ér -
tik egy más nyel vét. Ez az egy ség ér -
zés  Is ten  di cső sé gé nek  és  a  ze ne
nyel vé nek cso dá ja. 
Az egy ség él mény öröm ér zést hoz

ma gá val. Az örö möt fel is mer ni egy -
más ban  pe dig  új ra  örö möt  te rem.
Ilyen  öröm sza po rí tás  folyt  te hát
Soly má ron. 
Ezek után nem kell fel szó lí tás a di -

cső í tés hez, jön az ma gá tól.
„Aki nek van fü le – de még in kább:

szí ve –, hall ja!”
g Ki nyik Ani ta

Aki nek van fü le – hall ja!
b So ha nem ér tet tem, mit ke res Eu ró pá ban a gos pel. Mond hat nánk,

kon ti nen se vá lo gat ja a spi ri tuszt: egy kar cos fe ke te hang ba jo san kép -
ző dik lágy Is ten-di cső í tő me ló di ák ra szo ci a li zált tor kok ban. Ez a kar -
cos ság mély ről jön. Egy ze nei mű fajt nagy ban meg ha tá roz az ere de -
te. Fur csa len ne pél dá ul, ha Chi lé ben csu jo gat ná nak. A tech ni kát
csak-csak el tud nák sa já tí ta ni, még sem len ne au ten ti kus so ha. Mi,
akik nek a fü le hoz zá szo kott a „sej-haj hoz”, va ló szí nű leg de rül nénk
a buz gó, ám de ke vés sé hi te les in terp re tá ci ón. Nem de rül nek-e ha -
son ló kép pen a nagy gos pe le sek is, vér sze gény gospelprodukciókat
hall va? A XII. soly má ri gos pel fesz ti vál, ame lyet au gusz tus 25-én da -
lol ha tott és tap sol ha tott vé gig a kö zön ség, ala po san meg in ga tott e
sar kos vé le ke dé sem ben…
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A lel kész szol gá la tá nak, az egy há zi
szol gá lat nak va ló di lé nye ge min de -
nek előtt ab ban áll, hogy hir des se az
evan gé li u mot, és ki ossza a szent sé -
ge ket: a ke reszt sé get és az úr va cso -
rát.  A  szol gá lat  cél já ról  így  ír  az
Ágos tai hit val lás: „Is ten azért ren del -
te  az  evan gé li um hir de tés nek  és
szent ség osz tás nak szol gá la tát, hogy
er re a hit re el jus sunk. Mert az igén
és szent sé ge ken mint köz ve tí tő esz -
kö zö kön ke resz tül kap juk a Szent lé -
lek  aján dé kát.  Ő  tá maszt  hi tet  –
ahol  és  ami kor  Is ten nek  tet szik  –
azok ban, akik hall ják az evan gé li u -
mot: azt tud ni il lik, hogy Is ten nem
ér de me ink mi att, ha nem a Krisz tu -
sért igaz nak fo gad ja el azo kat, akik hi -
szik,  hogy  Krisz tu sért  ke gyel met
nyer nek. »…hogy a Lé lek ígé re tét el -
nyer jük hit ál tal.« (Gal 3,14)” 
Az  evan gé li um  hall ga tá sa  és  a

szent sé gek kel va ló élés te hát olyan al -
ka lom, ami kor Is ten az ő Szent lel ke ál -
tal  hi tet  tá maszt hat  ben nünk.  Az
evan gé li um hir de té sé nek és a szent -
sé gek ki osz tá sá nak szol gá la ta pe dig
olyan fe le lős ség tel jes szol gá lat, ame -
lyet an nak tu da tá ban kell vé gez zen a
szol gá lat te vő lel kész, hogy Is ten ezt a
szol gá la tot  fel hasz nál ja  ar ra,  hogy
má so kat meg szó lít son, ben nük hi tet
tá masszon. Mind ez nem csak a lel kész
is ten tisz te le ti szol gá la tá ra ér vé nyes,
ha nem min den olyan szol gá lat vég zé -
sé re, ami kor a lel ki pász tor evan gé li -
u mot hir det, le gyen az val lás ok ta tás,
bib lia óra vagy lel ki gon do zás. 
Sok ré tű, ki hí vá sok kal tel jes, iga zán

szép hi va tás a lel ké szé, de sok fe le lős -
ség hor do zá sát is je len ti, és ala pos fel -
ké szü lést igé nyel. Ép pen ezért min den
egy ház nagy súlyt fek tet a lel kész kép -
zés re, hogy a kö vet ke ző nem ze dék nek
is  le gye nek  el hí vott  és  szak sze rű en
kép zett lel ki pász to rai.
A  Ro má ni ai  Evan gé li kus-Lu the -

rá nus Egy ház hi va ta los lel kész kép ző
in té ze te a Ko lozs vá ri Pro tes táns Teo -
ló gi ai In té zet, mely tör té nel mi szük -
ség hely zet ben ala kult. Ami kor 1948-
ban új val lás ügyi  tör vény  lé pett ér -
vény be, a tör vény ér tel mé ben a négy
tör té nel mi pro tes táns egy ház (re for -
má tus,  szász  evan gé li kus,  ma gyar
evan gé li kus  és  uni tá ri us)  egyet len
kö zös teo ló gi át tart ha tott fenn. Ez a
lé pés va ló já ban a há rom, ad dig lé te -
ző teo ló gi ai fa kul tás nak, a Re for má -
tus Teo ló gi ai Fa kul tás nak (itt ta nul tak
a ma gyar evan gé li ku sok is), az Uni tá -
ri us  Teo ló gi ai  Aka dé miá nak  és  a
szász evan gé li ku sok Teo ló gi ai Fő is ko -
lá já nak össze vo ná sát je len tet te. 
Ma a teo ló gia ál la mi lag el is mert,

akk re di tált fel ső ok ta tá si in téz mény,
mely négy éves alap kép zést (li cen ci -
á tus) és két éves ma gisz te ri kép zést
(mes te ri ok le vél) nyújt. Re mé nye ink
sze rint az in té zet ha ma ro san vissza -
nye ri dok tor kép zé si jo gát is.
A Ko lozs vá ri Pro tes táns Teo ló gi -

ai In té zet ben az evan gé li kus hall ga -
tók  a  leg több  tan tár gyat  kö zö sen
ta nul ják  a  re for má tus  és  uni tá ri us

hall ga tók kal. A sa já tos evan gé li kus
tar tal mat  ok ta tó  tan tár gyak kal  –
hit val lás is me ret,  dog ma ti ka,  eti ka,
ének, li tur gi ka – ter mé sze te sen a töb -
bi fe le ke zet től el kü lö nül ve fog lal ko -
zunk. A kép zés el ső éve i ben kü lö nö -
sen a bib li ai alap is me re tek és azok -
hoz kap cso lód va a bib li ai nyel vek (gö -
rög, hé ber), az egy ház tör té net és a
rend sze res teo ló gia ala po zó tan tár -
gyai (be ve ze tés a teo ló gi á ba, fi lo zó -
fia, hit val lás is me ret) kap nak hang -
súlyt. Azért,  hogy  a  kép zés  alatt  a
hall ga tók el tud ják ol vas ni az ide gen
nyel vű klasszi kus és leg újabb nem zet -
kö zi  teo ló gi ai  iro dal mat,  az  el ső
évek ben ide gen nyelv-ok ta tás ban is
ré sze sül nek. 
A  teo ló gia  épü le té ben  ta lál ha tó

könyv tár gaz dag anya got kí nál teo -
ló gi ai szak iro da lom ból, fo lyó ira tok -
ból és más szak te rü le tek iro dal má ból
egyaránt. A könyv tá ron kí vül ugyan -
ab ban az épü let ben ta lál ha tó a di ák -
bent la kás és a kon vik tus (ét kez de) is.
Sa já tos jel lem ző je teo ló gi ánk nak,

hogy nem csak el mé le ti kép zést nyújt,
ha nem már az el mé le ti kép zés évei
alatt súlyt fek tet a gya kor lat ra is. Hall -
ga tó ink rend sze re sen tar ta nak áhí ta -
to kat,  is ten tisz te le te ket,  de  a  ko -
lozs vá ri evan gé li kus gyü le ke zet ben
va ló köz re mű kö dés vagy más gyü le -
ke ze te ink ben va ló szol gá la tok al kal -
má val  (le gá ció,  nyá ri  szol gá lat)  a
teo ló gia  di ák ja i nak  gya kor la ti  ta -
pasz ta lok gyűj té sé re is le he tő sé gük
van is ten tisz te le tek tar tá sá ban, val -
lás ok ta tás ban  (val lás óra,  ká té óra,
if jú sá gi bib lia óra), il let ve lel ki gon do -
zói és dia kó ni ai szol gá lat ban (csa lád -
lá to ga tás, kór ház misszió, ut ca gye -
rek-misszió).
A Ko lozs vá ri Pro tes táns Teo ló gi -

ai In té zet hall ga tó i nak ta nul má nyai
nem  fel tét le nül  szo rít koz nak  csu -
pán a ko lozs vá ri teo ló gi ai ok ta tás ra.
Az úgy ne ve zett „cse re di ák prog ram”
ke re té ben min den di ák nak le he tő sé -
ge van két-két hét re vagy egy egész
fél év  idő tar ta má ra  ma gyar or szá gi
teo ló gi á kon ta nul ni, a Lu the rá nus Vi -
lág szö vet ség, a Gus tav-Adolf-Werk
vagy  más  ala pít vá nyok  ösz tön díj -
prog ram ja i val pe dig kül föl di egye te -
me ken gya ra pít hat ják is me re te i ket.
Mi lyen is a jó lel kész? Sok min dent

el mond ha tunk  ró la.  A  Ko lozs vá ri
Pro tes táns Teo ló gi ai In té zet ben pe -
dig min den le he tő ség adva van ah hoz,
hogy az ott vég zett hall ga tók ból Is ten
evan gé li u má nak jól kép zett, bib li kus
és hit val lá si ala po kon ál ló szol gái, egy -
há zunk nak pe dig sza bály sze rű en el -
hí vott lel ké szei le gye nek.

g Ben kő Tímea

A szer ző evan gé li kus lel kész, a Ko lozs -
vá ri Pro tes táns Teo ló gi ai In té zet ta -
nár se géd je

Fel vé te li tá jé koz ta tó a teo ló gia hon -
lap ján: http://pro teo.hu/pti/fel ve te -
li/Felv_2012_ev.pdf

Evan gé li kus 
lel kész kép zés 

a Ko lozs vá ri pro tes táns
Teo ló gi ai in té zet ben

b Kü lön bö ző el kép ze lé se ink van nak ar ról, hogy mi lyen is az iga zán jó
lel ki pász tor. Az anek do ta sze rint a tö ké le tes pap csak tíz per cig pré -
di kál, reg gel nyolc tól éj fé lig dol go zik, ő ta ka rít ja a temp lo mot is, csak
egy a baj: ilyen pap min dig a szom széd gyü le ke zet ben szol gál.

Boly ki Ba lázs és a Boly ki Soul & Gos pel Kó rus
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A Don Bosco Társulat gyermekeinek előadása

Tyna Maria Olaszországból

Lumen Christi 

Egy ifjú gospelrajongó

A Gyémánt gospelkórus vezetője
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b UrbánÁkos a Ri ma szom bat mel -
let ti Bát kán szü le tett lel kész csa -
lád ban. Is ko lá ba jár ni Kas sán
kez dett, egye te mi évei Po zsony -
hoz kö tik. A prá gai ta vasz bu ká -
sa után Hol lan di á ba emig rált.
Egy ki sebb sé gek ről ren de zett
düs sel dor fi kon fe ren ci án be szél -
get tünk éle té ről, ma gyar sá gá ról,
új ha zá já ról.

– Kas sai évei össze forr tak a leg sö -
té tebb sztá li ni dik ta tú rá val. Gyer -
mek ként ho gyan él te meg ezt az em -
bert pró bá ló idő sza kot?
– Rá kó czi vá ro sá ban 1950-től 1954-

ig la kott a csa lá dom. Kas sán ak kor a
leg töb ben  ma gya rul  be szél tek,  fel -
tűnt,  ha  va la ki más  nyel ven  szó lalt
meg. Az idő tájt még nem épí tet ték
meg a szlo vák be te le pü lést ösz tön ző
nagy la kó te le pe ket, az üz le tek ben is
ki zá ró lag ma gya rul kö szön töt ték a be -
té rőt. A sztá li ni rend szer vég já té kát él -
tük,  a  dik tá tor  ha lá la  után  ki lenc
nap pal, a te me tés ről ha za tér ve meg -
halt a ge ne ra lisszi musz  talp nya ló ja,
Kle ment Gott wald is.
Az or szág gyász ba bo rult, az is ko la

ab la ka it is fe ke te krepp-pa pír ral fed tük
be, és a ta ní tó né ni őszin tén sírt. A mi
csa lá dunk  vi szont  nem  könnye zett,
mi vel egy részt a kom mu nis ták sze mé -
ben a kle ri ká lis re ak ci ó hoz tar toz tunk,
más részt – ma gya rok lé vén – két sze -
re sen  is  hát rá nyos  meg kü lön böz te -
tés ben volt min dig ré szünk. No ha a
kas sai re for má tus gyü le ke zet iga zi csa -
lád ként mű kö dött, pap gyer me ke ként
ha mar fel fog tam, hogy et től a rend szer -
től nem sok jót re mél he tek. Az ate iz -
mus éve it él tük, ka rá csony he lyett a De -
do Mraz (Tél apó) ün ne pét ül tük. Az át -
ne ve lés tö ké lyét jel zi, hogy ma gam is
meg bot rán koz tam, ami kor a kocs má -
ból ki tán tor gó ré szeg „De do Mraz, vi -
gye el a frász” szö ve gű nó tá ra gyúj tott.

– Ez után – úgy tu dom – Gö mö r or -
szág ba köl töz tek.
– 1954-ben apá mat Gö mörsz ká ros -

ra he lyez ték. A Tu róc-pa tak völ gyé ben
meg bú vó, száz nyolc van lel kes te le pü -
lés a nyelv ha tár kö ze lé ben fe küdt, s
me leg szí vű  la kói  na gyon  ked ve sen
fo gad tak min ket. Kis kö zös ség lé vén
az is ko lá ban az el ső től az ötö dik osz -
tá lyig együtt ta nul tak a gye re kek.
Ez után  Sa jó gö mör be  ke rül tünk,

ab ba  a  fa lu ba,  ahol Má tyás ki rály
egy  dá ri dó  után  meg ka pál tat ta  az
ura kat, rá adá sul a hegy ről le fe lé. Most
is áll még az igaz sá gos ural ko dó szob -
ra, ter mé sze te sen ka pá val a ke zé ben.
A hí res fa lu ban fe jez tem be ál ta lá nos
is ko lai ta nul má nya i mat, majd is mét
Kas sá ra ke rül tem. 
A meg kü lön böz te tést új ra meg ta -

pasz tal tam,  pap gye rek ként  a  vil la -
mos sá gi tech ni kum aj ta ja zár va ma -
radt előt tem. Az igaz ga tó el uta sí tá sa
ta nul sá gos volt:  „Lel kész úr, há rom

pap gye rek je lent ke zett, az egyi ket a já -
rá si párt tit kár pro te zsál ta, így őt kel -
lett fel ven nem.” Utó lag há lás le het tem
a párt ko ri fe us nak, mi vel így lett be lő -
lem föld mé rő. Az épí té si és föld mé -
rő tech ni kum ban 1960-ban kezd tem
ta nul ni, s négy év múl va tech ni kus -
ként  vé gez tem.  Ek kor  már  mu tat -
koz tak az eny hü lés je lei, így fel vé te liz -
het tem a Po zso nyi Mű sza ki Fő is ko lá -
ra, ahol geo dé zia sza kon fe jez tem be
ta nul má nya i mat 1969-ben.

– Egye te mi évei a prá gai ta vasz idő -
sza ká ra es tek. Mi lyen em lé ket őriz az
„em ber ar cú szo ci a liz mus” szü le té sé ről?
–  Po zsony ban  élénk  di ák élet be

csöp pen tem, a ma gyar hall ga tók nak sa -
ját – Jó zsef At ti lá ról el ne ve zett – egye -
te mi klub juk volt. Az in téz ményt Du -
ray Mik lós ve zet te, ba rát sá gunk mind

a mai na pig meg ma radt. Az eny hü lés
sze le már 1966-ban ér ző dött, a prá gai
ta vasz bon to gat ta szár nya it. Min den -
ki  lel ki is me ret-vizs gá la tot  tar tott,  a
kom mu nis ta  meg győ ző dést  so kan
kezd ték el szé gyell ni. Meg mo so lyog tuk
a tu do má nyos szo ci a liz mus tan tárgy
elő adó já nak ma zo chis ta ön val lo má sa -
it. A be csü let ben meg őszült ta nár be -
is mer te,  hogy  szá mos  kol lé gá já nak
még érett sé gi je sincs, s több aka dé mi -
kus is egye te mi dip lo ma nél kül ül a ma -
gasz tos  tes tü let ben.  Nyil ván va ló vá
vált,  hogy  az  elv tár sak  egy más nak
osz to gat ták a po zí ci ó kat, s az igaz ság
pil la na tá ban össze om lott a kár tya vár.
A prá gai ta vasz ból jó ma gam is pro -

fi tál tam. 1967-ben si ke rült elő ször ki -
jut nom Né met or szág ba. Az IAS (In ter -
na ti o nal As so ci a ti on of Stu dents) nem -
zet kö zi  di ák cse re-szer ve zet nek  kö -
szön he tő en ke rül tem ki öt he tes gya kor -

lat ra Kob lenz be. Uta zá si lá za mat csak
fel kel tet te a kint lét, így a kö vet ke ző év -
ben Hol lan di á ba utaz tam két hó na pos
ösz tön díj jal, s ott ért au gusz tus 21-én
az orosz meg szál lás hí re. 
Vá lasz út elé ke rül tem, nagy volt a

kí sér tés, hogy emig rál jak. Nem volt
azon ban még dip lo mám, ezért szü le -
im ta ná csá ra ha za tér tem, s be fe jez tem
az egye te met. A ha tá ro kat csak 1969-
ben zár ták le, így sze ren csém volt, s
egy fél éves újabb kint tar tóz ko dás után
már nem tér tem vissza.

– Mi ként in dult kar ri er je az új ha -
zá ban?
– Hol lan di á ban  azon nal  fel vet tek

egy mér nö ki  iro dá ba, de ak kor még
nem tud tam, hogy egész éle te met egy
cég nél dol goz ha tom vé gig. A vál lal ko -
zás nak  ak kor  nyolc van  mun ka tár sa

volt, ké sőbb igen jól pros pe rált, s két -
ezer em bert fog lal koz tat ha tott. A kon -
junk tú rá ban ter jesz ke dő, szak ma i lag is
ki vá ló in téz mény egy am bi ci ó zus fi a -
tal em ber nek ide á lis is ko la volt. Szé pen
ha lad tam a rang lét rán, ké sőbb ve ze tő -
ként szá mos he lyen dol goz tam.
So kat jár tam kül föl di kon fe ren ci ák -

ra, az Ame ri kai Egye sült Ál la mok ba,
Ka na dá ba, rá adá sul fő nö ke im is tá mo -
gat ták az uta kat, mi vel ők is sze ret tek
utaz ni. Ezek a szim pó zi u mok azért is
ér de ke sek vol tak, mert a ren dez vé -
nyek re a vi lág min den ré szé ből ér kez -
tek ma gyar  geo dé ták.  Leg töb ben  a
sop ro ni er dé sze ti egye te men vé gez tek,
s szét szó ród tak a messze ség be. Eze -
ken  a  ta lál ko zó kon  szin te  ott hon
érez tem ma gam, így ami kor csak le -
he tett, ki kül de tés be men tem.

– A rend szer vál tás után Ma gyar -
or szá gon is dol go zott. Nyu ga ti üz let -

em ber ként ho gyan lát ta a ma gyar
de mok rá cia kez de ti lé pé se it?
– Szép kor sza ka volt az éle tem nek,

ami kor 1992-ben egy ma gyar–hol land
tár sa ság ügy ve ze tő je ként Bu da pest re
he lyez tek. A hét év alatt két la ki éle tet
él tem,  ha von ta  egy  he tet  töl töt tem
Ma gyar or szá gon. Dol gos idő szak volt:
reg gel től es tig mi nisz té ri u mok kal, meg -
bí zók kal, al vál lal ko zók kal tár gyal tam,
a rend szer vál tás át lát ha tat lan dzsun ge -
lé ben kel lett el iga zod nom. Part ne re im
igen se gí tő ké szek vol tak, de a gaz da sá -
gi éle tet át szőt te a kor rup ció. Az egyik
ál lam tit kár  Volks wa gen  Gol fot  kért
szol gá la ta i ért, a má sik nagy ra tö rőbb
volt: Pas sat ra tar tott igényt.
A  gaz da sá gi  ve ze tés  mel lett  tö -

rőd ni kel lett a ma gyar kol lé gák lel ki -
vi lá gá val is, egy el fá sult csa pat ba kel -

lett éle tet le hel nem. A föld mé rők és
geo dé ták jól fel ké szül tek vol tak, de az
esz köz ál lo mány fe lett el járt az idő. El -
ső fel ada tunk az in vesz tí ció volt: szá -
mí tó gé pek kel, gép jár mű vek kel, mű -
sze rek kel sze rel tük fel part ne re in ket.

– De nem csak szor gos mun ká val
tel tek a bu da pes ti na pok!
– A Már vány ut cá ban volt az iro -

dánk,  így  gyak ran  meg for dul tam  a
kö ze li Püs ki köny ves bolt ren dez vé nye -
in. A könyv be mu ta tók mel lett fe lejt he -
tet le nek  vol tak  a  gó lya vá ri  es ték,  s
szí ve sen vissza gon do lok Raf fay Er nő
ker té sze ti egye te men tar tott elő adá sá -
ra is. A hol land társ cé gek ren dez vé nyei
is meg ma rad tak em lé ke ze tem ben, kü -
lö nö sen, ami kor az ABN Am ro Bank
a Ma gyar Nem ze ti Ga lé ri á ba hí vott
meg év vé gi fo ga dá sá ra. A pénz be szél,
ezért azon az es tén a mú ze um őrök is
en ge dé ke nyeb bek vol tak, s így pezs gő -
vel a ke zem ben jár kál hat tam a Mun -
ká csy-ké pek kö zött. Ké ső es te a ku po -
lá ból néz het tem a szál lin gó zó hó pely -
he ket s a fe hér be bur ko ló dzó fő vá rost.

– Ke res te-e hon fi tár sai tár sa sá gát
Hol lan di á ban?
– Az el ső hol lan di ai uta mon kap -

cso lat ba lép tem a ma gyar szer ve ze -
tek kel, s re for má tus lé vén az Eu ró pai
Ma gyar Evan gé li u mi If jú sá gi Kon fe -
ren cia mun ká já ba is be kap cso lód tam.
A Pax Ro ma na ren dez vé nyei az öku -
me né ér zé sét erő sí tet ték, mi vel sok -
szor pro tes táns szer ve ze tek kel kö zö -
sen tar tot ták az össze jö ve te le ket. A
kon fe ren cia  mun ká ja,  az  egy he tes
együtt lé tek él mé nye ma gyar ság tu da -
tom és a kö zös sé gi ér zés szem pont -
já ból is so kat je len tett szá mom ra. E
szer ve zet ből vált ki ké sőbb a ba se li
köz pon tú Eu ró pai Pro tes táns Ma gyar
Sza bad egye tem, amely nek egyik ren -
dez vé nyén ta lál koz tam ké sőb bi fe le -
sé gem mel, Emő ké vel.
Négy év re rá kö töt tük össze éle tünk

fo na lát, a si ke res pá lya fu tá som hoz a

csa lá dom is hoz zá já rult. Négy gyer -
me künk szü le tett,  a  leg na gyobb  lá -
nyunk ma gyar em ber hez ment férj -
hez. E frigy ből már egy uno ká val is di -
cse ked he tünk. A töb bi ek még csak ba -
rát koz nak  a há zas ság  gon do la tá val. 
A ma gyar ság tu dat – fe le sé gem nek

kö szön he tő en – to vább élt a csa lád ban.
A gye re kek cser kész tá bo rok ba jár tak,
Ma gyar or szá got is több ször be utaz ták.
Ott hon ter mé sze te sen ma gya rul be -
szélünk, s az SMS-t is ma gya rul ír ják,
rá adá sul he lyes írá si hi ba nél kül. De be
kell val la nom, no ha büsz kék ma gyar -
sá guk ra,  ők  már  vi lág pol gá rok,  s  a
nem ze ti ér zés is más képp él ben nük. 

– A hol land tár sa da lom ról a ma -
gyar köz vé le mény nagy ré szé ben igen
ne ga tív kép ala kult ki. Ho gyan lát ja be -
lül ről e ta lán túl zot tan is li be rá lis or -
szá got? 
– Hol lan dia na gyon so kat vál to zott

a négy év ti zed alatt. Ko ráb ban ki szá -
mít ha tó, nyu godt, to le ráns or szág volt.
Ke mény mun ká val le he tett ugyan ki -
tör ni az át lag ból, de a pol gá rok meg -
be csül ték a dol gos em be re ket. A glo -
ba li zá ció, a bal ol da li sza ba dos ság tet -
te tönk re az or szá got. A Ra di ká li sok
Po li ti kai Párt ja két év ti ze de egy tö mö -
rü lés volt a sok kö zül. Most a kom mu -
nis ta párt tal, a De mok ra ták 66 párt tal
egye sült,  s ez a po li ti kai erő ne ga tív
irány ba vi szi Hol lan di át. A tár sa dal mat
az is meg ren dí tet te, hogy me re de ken
csök kent  az  egy há zak hoz  tar to zók
szá ma. Meg döb ben tő, hogy a ka to li kus
dé li ré szen kö zel száz pa ró ki át négy-öt
kö zös ség gé von nak össze.

– Mit érez, ami kor hit hű kál vi nis -
ta ként be lép egy mú ze um má át ala -
kí tott temp lom ba?
– Szo mo rú an szem lé lem a hi te ha -

gyást. A hol lan dok a de vi an ci á kat egy
kéz le gyin tés sel  in téz ték  el,  „ez  egy
má sik kor” fel ki ál tás sal. A túl zott to -
le ran cia ki öl te be lő lük a kri ti kát, így
a gon dol ko dás elv te le nül vál to zott. A
sza ba dos sá got a mé dia is erő sí tet te.
Fel há bo rí tott, hogy az ál lam tit kár, aki
az ál ta lá nos is ko lák ban nem kí ván -
ta be ve zet ni a ho mo sze xu á lis fel vi lá -
go sí tást, elít élen dő ként ke rült a la pok
cím ol da lá ra. 
A krí zis a re for má tu so kat is utol ér -

te, s en nek is a kö vet kez mé nye, hogy
a két nagy re for má tus egy ház és az
evan gé li kus egy ház egye sül ni kény sze -
rült, így szü le tett meg 2004-ben a Hol -
land Pro tes táns Egy ház. Ez a leg na -
gyobb re for má tus egy ház Hol lan di á -
ban, mel let te az or szág ban még há rom
ki sebb re for má tus egy ház is mű kö dik. 
Ezek nek  az  egyi ké ben  ta lál tam

lel ki ott hon ra. Csa lá dom mal a Ne der -
lands Ge re for me er de Kerk al me rei
egy ház köz sé gé hez tar to zunk. Nem
volt  vé let len  a  vá lasz tás:  ami kor
1969-ben  le te le ped tem,  az  egy ház
gyü le ke ze te i nek már volt kap cso la -
tuk a ma gyar re for má tu sok kal.
Egy há zunk ban a he lyi gyü le ke zet

ön ál ló sá gá ra, fe le lős sé gé re nagy súlyt
he lyez nek, ter mé sze te sen nem a test -
vé ri gyü le ke ze tek ká rá ra. A kö zös ség
tag jai szá mon tart ják egy mást, a gye -
re kek kor tól füg gő en vesz nek részt a
va sár na pi  is ten tisz te le ten.  Ti zen két
éves kor tól há rom-öt éven ke resz tül
he ten te  jár nak  kon fir má ci ói  elő ké -
szí tő  órák ra.  Négy,  im már  fel nőtt
gyer me künk is eb ben az egy ház ban
nőtt  fel  és  tett  hit val lást;  nagy örö -
münk, hogy meg ma rad tak a hit ben, el -
len áll tak  a  kor szel lem nek,  és  nem
for dul tak el az anya szent egy ház tól. 
Ba rá ti kö röm is e cso port ból ke rül

ki, gon dol ko dás mó dunk ha son ló, az
élet főbb kér dé se i ben tel je sen egyet -
ér tünk.

– Ami kor Fel vi dék re megy, el uta zik
vagy ha za tér?
–  Kü lö nös  ér zés  vissza tér ni,  de

úgy ér zem, mint ha el sem men tem
vol na. Fel vi dék re ha za me gyek, Bu dán
is van egy la ká som, így há rom or szág -
ban va gyok ott hon.

g Cser mák Zol tán

A föld mé rő és az anya föld
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Krisz tus mond ja: „Ami kor meg tet té tek
eze ket akár csak eggyel is a leg ki sebb
atyám fi ai kö zül, ve lem tet té tek meg.”
(Mt 25,40)

Szent há rom ság ün ne pe után a 13. hé -
ten az Út mu ta tó reg ge li és he ti igéi ezt
tu dat(osít)ják: a hit cse le ke de tek nél kül ha lott! Jé zus azo no sít ja ma gát leg ki sebb
em ber tár sunk kal. E he ti igénk kap csán Lu ther így fi gyel mez tet: „Jól vi gyázz hát,
hogy el ne menj Is ten mel lett! Min den rád szo ru ló sze gény ben ő kö ze lít hoz -
zád. Egé szen ke zed ügyé ben van, s bár mit te szel, ve le te szed. Ital nyi hi deg vi -
zet sem adsz hi á ba, sőt ezer sze res gyü möl csét lá tod. Nem cse le ke de te dért –
de Is ten ígé re té ből.” Könnyű lec két kap tunk ez új tan év kü szö bén Jé zus „egy
ügyű” is ko lá já ban: „Az az Is ten sze re te te, hogy meg tart juk az ő pa ran cso la ta -
it, az ő pa ran cso la tai pe dig nem (!) ne he zek.” (1Jn 5,3; LK) Ő jó cse le ke de tek re
ké szí ti fel gyer me ke it, ezért: „Az Úr tör vé nyé ben bol dog, aki gyö nyör kö dik.”
(GyLK 668) A sze re tet nagy pa ran cso la tát jól tud ta a tör vény tu dó (is): „Sze resd
az Urat, a te Is te ne det tel jes szí ved ből, tel jes lel ked ből, tel jes erőd ből és tel jes el -
méd ből, és fe le ba rá to dat, mint ma ga dat.”De a dön tő kér dés: „…ki volt a fe le -
ba rát ja a rab lók ke zé be esett em ber nek?”Tud hat juk mi is: „Az, aki ir gal mas volt
hoz zá”. Jé zus „há zi fel ada ta”: „Menj el, te is ha son ló kép pen cse le kedj.” (Lk 10,27.36.37)
S a sze re tet apos to lá nak in dok lá sa: „…ha sze ret jük egy mást, Is ten la kik ben nünk,
és az ő sze re te te lett tel jes sé ben nünk. …mert Is ten sze re tet.” (1Jn 4,12.8) A mó -
ze si tör vé nyek ma is idő sze rű ek: „Mert a sze gény nem fogy el a föld ről, azért pa -
ran cso lom ne ked, hogy légy bő ke zű az or szá god ban le vő nyo mo rult s sze gény test -
vé red hez.” (5Móz 15,11) S ma is ez a tel jes, örök ké va ló élet kez de te: „Az Urat ke -
res sé tek, ak kor él ni fog tok…” „A jó ra tö re ked je tek, ne a rossz ra, ak kor élet ben ma -
rad tok, és ve le tek lesz az Úr…” (Ám 5,6.14) Az em ber sze re tet kü lön bö ző tör vé -
nyei az ár vák, öz ve gyek s jö ve vé nyek ja vát szol gál ják: „Em lé kezz ar ra, hogy szol -
ga vol tál Egyip tom ban! Ezért pa ran cso lom ne ked, hogy így cse le kedj.” (5Móz 24,22)
Az el ső ke resz tyén gyü le ke zet tag jai test vé ri kö zös ség ben él tek: „A hí vők egész
gyü le ke ze te pe dig szí vé ben és lel ké ben egy volt. (…) Az apos to lok pe dig nagy erő -
vel tet tek bi zony sá got az Úr Jé zus fel tá ma dá sá ról, és nagy ke gye lem volt mind -
nyá ju kon. Nem volt kö zöt tük egyet len szű köl kö dő sem…” (Ap Csel 4,32–34) Jú -
dás har minc ezüs tért árul ta el az Urat: „…így szólt: »Üd vöz  légy, Mes ter!« – és
meg csó kol ta őt. Jé zus ezt mond ta ne ki: »Ba rá tom, hát ezért jöt tél!«” (Mt 26,49–
50) Ám de a má sik „Jú dás, Jé zus Krisz tus szol gá ja… kö szön té sét kül di…: ir ga -
lom, bé kes ség és sze re tet adas sék nek tek”. S int: „Ti azon ban, sze ret te im, épül je -
tek szent sé ges hi te tek ben, imád koz za tok a Szent lé lek ál tal, tart sá tok meg ma -
ga to kat Is ten sze re te té ben…” (Júd 1.2.20–21) Min ket „Jé zus ban jó cse le ke de tek -
re te rem tett, ame lye ket elő re el ké szí tett Is ten, hogy azok sze rint él jünk”. (Ef 2,10)
„Hit ből jön a cse le ke det, / Hogy éle tünk be tölt se; / Élő, igaz hit nem le het, / Mely -
nek nincs jó gyü möl cse.” (EÉ 320,5)

g Ga rai And rás

HE Ti ÚT RA vA LÓ

Azt mond ják, az em ber az el ső szü -
lött jét még pál má nak sze ret né ne vel -
ni: ön tö zi, met szi, nye se ge ti, nyújt ja,
for mál ja… Ké sőbb  rá jö vünk,  hogy
nem  mi  ter vez zük  el,  mi lyen  nö -
vény ke lesz a pa lán tánk ból. Ez per -
sze nem könnyű szü lői fel adat. Nem
elég a ke reszt ség ben az Úr nak aján -
la ni gyer me kün ket, nap mint nap ne -

ki  kell  szen tel nünk.  Nem  pál mát
kell  gör csö sen  ne vel nünk,  ha nem
egy sze rű en  gyö nyör köd nünk  kell
ab ban, ami vé a fi ó kánk cse pe re dik.
En ged ni kell nö ve ked ni, nyúj tóz ni,
for má lód ni…
Mi is be le es tünk a „pál mát fa ra -

gunk” hi bá já ba. Leg na gyob bik fi un -
kat so ká ig lát ni sze ret tük vol na va la -
mi lyen nek: be írat tuk ba lett ra, ze ne -
is ko lá ba, rajz szak kör re, ví vás ra, szín -
ját szó kör re. (A test vé rek kel együtt a
kü lön órák szá ma hat vá nyo zó dik, és
már csak egy kony hai táb lá zat ban te -
kint he tő át, me lyik nap ki ho va megy,

me lyik tás ká val és me lyik hang szer -
rel.) Jól jön a se gít ség! A nagy ma ma
vál lal ta a ví vó edzé se ket, hoz za-vi szi-
fi ze ti, ver se nyek re jár nak. 
Nemrég volt az el ső al ka lom, hogy

én kí sér tem el fi a mat a baj nok ság ra.
Min den me net után há lát ad tam az
Úr nak, hogy meg ma radt a gyer me -
kem. 

Kez det ben  még  a  sze mem  sem
mer tem ki nyit ni, ne hogy vé gig kell -
jen  néz nem,  ahogy  le ka sza bol ják
vagy kard él re hány ják. Tud tam, hogy
a  ví vás  küz dő sport,  de  csak  most
szem be sül tem ve le. Ami kor már ki
mer tem nyit ni a sze mem, és nem si -
kí tot tam min den ta lá lat után, meg -
ér tet tem,  hogy  me lyik  fény  mi kor
gyul lad ki, és me lyik az, ami jó ne -
künk.  És  már  ami att  sem  ag gód -
tam, hogy a fi am a 220 volt ba van be -
köt ve, mert tud tam, hogy csak ezek -
hez a ta lá lat jel ző fé nyek hez. 
Egy-két óra múl va már na gyon fá -

radt volt min den gye rek. A fi a mat a
leg jobb nyolc kö zé ju tás hoz a ta va -
lyi baj nok kal sor sol ták pár ba. Esély -
te len küz de lem ígér ke zett. Tel je sen
össze tört  a  ti zen két  éve sem,  és  én
azon töp reng tem, hogy mit mond -
hat nék ne ki. 
El me sél tem Dá vid és Gó li át tör té -

ne tét; azért, hogy meg ért se, az Úr nak

sem mi sem le he tet len, ne ad ja fel! De
szí vé re he lyez tem, hogy… most nem
ez  fog  tör tén ni!  „Dá vid nak”  a  mi
tör té ne tünk ben még fej lőd nie kell és
gya ko rol nia. 
10 : 3-ra  ki kap tunk,  de  bol do gan

hagy tuk el a pás tot! Ve lünk volt az Úr!
Nem a győ ze lem ben, ha nem a já ték
örö mé ben, a má si kért va ló ag gó dás
las san ol dó dó fe szült sé gé ben, a csa -
pat mun ká ban… és ab ban, hogy nem
akar tam baj nok nak ál mod ni a fi am,
csak biz tat ni és mel let te áll ni… nyi -
tott szem mel!

g Papp And rea

Dá vid és Gó li át

A sem mi fe lett le be gő szűk desz ka pal lón ren dít he tet le nül
vo nul vé gig. Ug rás ra ké szül. Min den por ci ká ja. Ben se jé nek
min den zeg zu ga. Meg áll. Egy pont ba sű rű sö dik szá má ra –
s az őt né zők szá má ra – a vi lág min den ség. Meg fe szí tett ő
is va la mi fé le képp. Tud ja, nincs más vá lasz tá sa: ug ra ni kell! 
Sok szor el kép zel te már ezt a dön tő el ru gasz ko dást. Kép -

ze le te  szár nya kat  adott  olim pia  fe lett  ál ló  di cső ség re
szom ja zó ma gá nak. Mos tan ra csak a ne héz ke dés ma radt.
Ólom sú lyú min de ne. Oly in ten zi tás sal tör tag ja i ba az el -
len ál lás, hogy úgy ér zi, kép te len meg moz dul ni. Még is csu -
pa moz gás, csu pa iz zás be lül. Áll és küzd. Áll és akar. Mé -
lyet és ma ga sat. Szé pet. Örök ér vé nyűt. Nyer ni akar. 
Fél.
Iná ba száll…, majd ere i ben lük tet.
Re meg.
Kí vül ről dél ceg. Óri ás. Ki dol go zott, ki fi no mult em be -

ri fi zi kum, tö ké le tes alak.
Su gár zik az aka rat. 
Ugorj már!

Ké szen áll.
Mély le ve gőt vesz – kö rü löt te a sta di on vissza tart ja lé -

leg ze tét –, és el lö ki ma gát. A le ve gő be len dül. Mint ha el -
időz ne ott egy ki csiny két. Ki fe szí tett pil la nat. Már nem
akar, már oda bíz.
És zu han ni kezd. Hul lik-hul lik a bi zony ta lan ba. Már

sem mi nem iz gat ja. El ol dó dott.
Tes te, a be tört, az ido mí tott rend re pro du kál ja a sok

be ta nult pózt, fi gu rát. Ki tar tás. Fe szítsd! En gedd!
Lel ke szár nyal. Pil la nat-örök ké va ló ság. 
Mély re pü lés.
Alá me rü lés. 
Be csa pó dik. 
Or rát, szá ját gyön géd erő szak kal ta paszt ja be a víz. Az

ő kö ze ge. Is me rős, lan gyos, lágy.
Meg szű nik a kül vi lág. A sta di on ki ál tá sa el hal. Em be -

rünk meg hal. A víz alatt ta lál ko zik Te rem tő jé vel. 
Utá na a víz gyű rűk…

g – ki nyik –

víz gyű rűk

Erős vá runk ne künk a fé le lem, ma ga -
sak és szi lár dak a fa lai. Kör be vesz nek,
és né ha va ló ban meg is vé de nek a kül -
vi lág tól és ön ma gunk tól. El rej tőz ve él -
he tünk. Biz ton ság ban. Ám idő vel ki -
de rül het, hogy ez a vé de lem csu pán
lát szó la gos.  Hi szen  se be ket  ugyan
nem ka punk, de nem ér el min ket az
él te tő nap fény sem. Szí vünk ben nem
vesz la ko zást a re mény, csu pán egy -
re mé lyül a szo mo rú ság.
De nem le het örök ké fé le lem ben

él ni. Egy szer – előbb vagy utóbb – el -
jön  a  vál to zás,  a  vál toz ta tás  ide je,
ami kor meg szó lal egy sze líd hang, az
Úr hang ja, ame lyet ed dig vagy nem
tud tunk, vagy nem akar tunk meg hal -
la ni: „Ne félj, mert én ve led va gyok, ne
csüg gedj, mert én va gyok Is te ned!
Meg erő sít lek, meg is se gít lek, sőt győ -
zel mes job bom mal tá mo gat lak. (…)
Mert én, az Úr, a te Is te ned, erő sen fo -

gom jobb ke ze det, és ezt mon dom ne -
ked: Ne félj, én meg se gít lek! (…) Ne félj,
mert meg vál tot ta lak, ne ve den szó lí -
tot ta lak, enyém vagy! Ha ví zen kelsz
át, én ve led va gyok, és ha fo lyó kon,
azok nem so dor nak el. Ha tűz ben
jársz, nem per zse lődsz meg, a láng
nem éget meg.” (Ézs 41,10.13; 43,1–2) 
És ek kor – csak is ek kor – be te lik

az idő.
És tud ni fog juk, tisz tán és vi lá go san,

hogy el ér ke zett a vár va várt nap. Az Úr
nap ja, és ezért a mi na punk.
Szent  az  a  perc,  ami kor  el kez -

dünk vá gya koz ni a kin ti vi lág után, és
ál dott  az  a  pil la nat, mi kor  elő ször
aka runk  és  me rünk  is  ki te kin te ni
fé lel me ink vá rá nak lő ré se in.
Mert ez az el ső lé pés, a kez det.
Hi szen az élet, a va ló di meg élt élet

– min den buk ta tó já val és örö mé vel
– oda kinn van, a fa lon túl… 

In dul junk hát el, ha do bo gó szív -
vel és re me gő tér dek kel is, de in dul -
junk!
Ak kor is, ha ne héz meg ten ni az el -

ső lé pést, mert fej ben már elő re le ját -
szunk min dent, be kal ku lál va min den
eset le ges csa ló dást, ami ér het min ket.
Ám ezek ek kor már – mert az idő

meg érett rá – töb bé nem tart hat nak
vissza, le dől nek a vár le dönt he tet len -
nek hitt, erős fa lai.
Ami kor ez az idő el ér ke zik, már

nem az a fon tos, mit ve het nek el tő -
lünk a töb bi ek, ha nem az, hogy mi
mit  ad ha tunk  ne kik:  a  fé lel mek től
vég re tel je sen sza bad ön ma gun kat és
könnyek és kí nok kö ze pet te meg szer -
zett hi tün ket
A  bi zo nyos sá got  afe lől,  hogy  az

élet ér tel mes és szép le het min den -
ki szá má ra.

g Gaz dag Zsu zsan na

Erős a vá runk

Egyik uno kám az zal ked ves ked ett ne -
kem, hogy szü le tés na pom ra le raj zol -
ta a temp lo mun kat. Úgy tű nik, ér zi már
ez a kis lé lek is, hogy mi a leg fon to sabb
a pa pá nak. A kék re fir kált, ég be nyú -
ló to rony, az ol dal ha jó ha tal mas ro zet -
tá ja az ele mei az egy sze rű al ko tás nak.
Va la mi azon ban za var ja a raj zot fi gye -
lő sze met: hi ány zik a tér ha tás, hi ány -
zik a  tá vo lo dó vo na lak össze tar tá sa. 
Is ko lás ko rom egyik leg na gyobb rajz -

él mé nye volt, ami kor rá jöt tem a tér ha -
tá sú áb rá zo lás fur fang já ra. Ar ra, hogy
a  va ló ság ban  pár hu za mos  vo na lak -
nak a tá vo lab bi ré szek fe lé össze kell tar -
ta ni uk. Ké szül tek is so ro zat ban az „al -
ko tá sa im”, mert et től kezd ve új örö möt
lel tem a raj zo lás ban. A szom szé dos tisz -
ti la kó te lep épü le tei kes ke nyít ve a tá -
vo lab bi ré szek fe lé. Hat éves fej jel öt ven -
hat  tra gé di á ja még  nem  ju tott  el  az
esze mig, de az orosz tan kok fe lénk for -
dí tott ágyú csö vé nek tér be li áb rá zo lá -
sa ked venc rajz té mám volt vagy fél évig. 
Mennyi minden nek kell le ját szód -

ni, mennyi meg fi gye lés nek kell rög -
zül ni ah hoz, hogy a gyer mek meg lás -
sa és tu da to san áb rá zol has sa a kö zel -
ség és tá vol ság lát vá nyát! Van, aki még
fel nőtt ko rá ban sem tud pa pír ra vet -
ni egy há zat úgy ne ve zett axo no met -
ri kus áb rá zo lás sal. Baj van a tá vol ság -
ér zé sünk kel!
Az is ko la kez dés ha vi igé je egy lel -

ki axo no met ri á ról szól. „Nem csak a
kö zel ben va gyok Is ten – így szól az Úr
–, ha nem Is ten va gyok a tá vol ban is!”
A bűn eset-pré di ká ció a Bib lia ele -

jén a lé nyeg re mu tat. Ar ra, hogy a bűn
el tá vo lít Is ten től, és eb ben az el tá vo -
lo dás ban egy re ki sebb nek, je len ték te -
le nebb nek lát szik a Te rem tő. A kö zeli

dol gok pe dig egy re na gyobb nak tűn -
nek Is ten nel szem ben. Kö zel édes ge -
tett ön ző ter ve ink, ma gunk hoz ra gasz -
tott ag go dal ma ink oly naggyá lesz nek,
hogy ké pe sek el ta kar ni Is tent.
A sze mé lyes Go nosz nagy mes te -

re  en nek  a  lel ki  axo no met ri á nak.
El hi te ti az em ber rel, hogy Is ten je len -
ték te len, sőt hogy nincs Is ten.
2012 őszén nem ol vas hat juk Je re -

mi ást az evan gé li um is me re te nél kül.
A Te rem tő az zal se gí tett a lát szat csa -
lá sá ba  esett  em be ren,  hogy  kö zel
jött. Test té lett, kö zöt tünk la ko zott.
A lel ki axo no met ria egyik leg fon to -
sabb lát vá nya a gol go tai ke reszt, me -
lyen ma gá hoz ölel te a tá vol ból kö zel
jött Is ten az el tá vo lo dott vi lá got. 
Kö zel jön ma is. Oda lép Em maus -

ba – tá vo lo dó ki áb rán dult sá gunk kö -
ze lé be, sőt be jön, és az asz tal főn meg -
tö ri a ke nye ret, mely nek ha tá sá ra még
az nap  tá vo lo dó ból  kö ze le dő vé  vál -
nak út ja ink. Kö zel jön. Jön ve lünk az
is ko la pad ba, el kí sér a ren de lő be, mel -
lénk fek szik az in ten zív osz tály ra is. Kö -
zel sé ge élet igen lő vé, öröm te li vé tesz,
és kö zel hoz za „az Atya is ten jobb ját”.
A je re mi á si igé nek van egy be zárt -

sá got ki nyi tó, ke gyes sé gi so vi niz must
szét fe szí tő üze ne te: Is ten Is te ne a tá -
vol le vők nek is, a temp lo munk tól tá vol -
ma ra dók nak is. Nagy mun kát vé gez
kö zöt tük, csak messzi ről tű nik ki csi nek
az ő misszi ó ja. 
Ezért most nem ja ví tom ki uno kám

raj zát, mert tud tán kí vül iga zi evan gé -
li u mot raj zolt a pa pír ra. Ő még kö zel
lát ja a tá vo lit. Ezért mond ja Jé zus: Ti tá -
vo l ál lók! „En ged jé tek hoz zám jön ni a
kis gyer me ke ket…!” Egé szen kö zel!

g gyjs*vdm

A hó nap igé je
„Nem csak a kö zel ben va gyok Is ten (…), 

ha nem Is ten va gyok a tá vol ban is!” (Jer 23,23)



Szeptember:
csodálkozzrá
ateremtettvilágra!
Ven dég ség ben  jár va  min dig
szem re vé te le zem,  van nak-e
köny vek és nö vé nyek a la kás -
ban. A te (di ák)szo bád ba lép -
ve  mind ket tő ből  ta lál nék?
Könyv min den bi zonnyal több
tu cat nyi is hal mo zó dik az író -
asz ta lo don, a pol co kon vagy a
fi ó kok ban – még hoz zá re mél -
he tő leg nem csak a „kö te le ző”
da ra bok.  Ha  szo ba nö vény
mind ed dig még nem volt a bi -
ro dal mad ban, ar ra biz tat lak,
sze rezz be egyet! Le ve le i nek
zöld szí ne meg nyug tat, szí nes
vi rá gai fel vi dí ta nak, és ha fe -
le lős ség tel je sen gon do zod, ak -
kor egé szen a tan év vé gé ig –
sőt még az után is – nap mint
nap em lé kez tet majd a te rem -
tés cso dá já ra.

Tipp: Az ara tás, a szü ret, a
ter més  be ta ka rí tá sá nak  ide je
egy út tal a há la adás ide je is – és
an nak át gon do lá sáé, hogy sa -
ját esz kö ze ink kel, le he tő sé ge -
ink kel mi kép pen tud nánk ten -
ni a Föld ki zsák má nyo lá sa el -
len. Er ről (is) szól szep tem ber
30. és ok tó ber 7. kö zött az idei
te rem tés he te.A www.te rem tes -
un ne pe.hu ol dal ról le tölt he tő
se géd anya gok ban  öt le te ket
kap hatsz  ah hoz,  ho gyan  élj
kör nye zet tu da tos(abb) éle tet.

október:
fedezdfelaSzentírást!
Sze rin ted  is  az  a  re for má ció
egyik  leg na gyobb  vív má nya,
hogy az anya nyel ve den ol vas -
ha tod a köny vek köny vét? Ak -
kor a re for má ció hó nap já ban
szen telj te is fo ko zott fi gyel met
a  Szent írás  ta nul má nyo zá sá -
nak! A Bib lia rend sze res ol va -
sá sá hoz se gít sé get kap hatsz az
Út mu ta tó ból, ha  pe dig  ar ra
szá nod el ma gad, hogy egy év
alatt vé gig ol va sod az Ó- és az
Új tes ta men tu mot, ak kor kö vet -
he ted pél dá ul az  itt ta lál ha tó
be osz tást: www.bib lia.hu/egy -
ev/egy ev.htm.Re giszt rál hatsz a
Ma gyar Evan gé li u mi Ke resz -
tyén Di ák szö vet ség (MEKDSZ)
bib lia ol va só  prog ram já ra  is
(www.bop.mekdsz.hu), amely
két év alatt vé gig ve zet a Szent -
írá son.

Fel hí vás:A re for má ció ün -
ne pét  meg elő ző  va sár na pot
bib lia va sár nap nak is ne ve zik
egy há zunk ban, ezért ter ve ink
sze rint az ok tó ber 28-ai Evan -
gé li kus Élet if jú sá gi ol da lá nak
is ez lesz majd az egyik té má -
ja.  Szer keszd  ve lünk  az  ol -
dalt:  vár juk  rö vid  írá so dat,
val lo má so dat ar ról, sze rin ted
mi ért a Bib lia a köny vek köny -
ve. A pá lyá zat rész le te it ke resd
két hét múl va, a szep tem ber
16-ai lap szám ban!

november:
Szánjidőtmás(ok)ra!
„Biz tos, hogy ke resz tény ként
nincs egy hé ten négy óránk,
ami kor a kö zös sé gért, evan gé -
li kus  vagy  nem  evan gé li kus
test vé re in kért te het nénk?” –
sze gez te ne ked is a kér dést az
au gusz tus  19–26-ai  EvÉ let
egyik  in ter jú já ban  dr. Fáb ri
György, az Észa ki Egy ház ke rü -
let újon nan meg vá lasz tott fel -
ügye lő je. Bi zo nyítsd be az el -
len ke ző jét,  és  in díts  „kam -
pányt” az ön kén tes ség, az el -
len szol gál ta tás nél kül vég zett
mun ka nép sze rű sí té sé ért! 
Ha nem tudsz is rend sze re -

sen 72 órát töl te ni egy hu zam -
ban, komp ro misszu mok nél kül
a  tet tek  me ze jén  –  lásd  az
Öku me ni kus If jú sá gi Iro da ok -
tó ber kö ze pi ak ci ó ját: www.oki-
iro da.hu/72h –,  a  „sok  ki csi
sok ra megy” el vet még min dig
al kal maz ha tod. Ke ress ma gad -
nak né hány „fe les le ges” (értsd:
ere de ti leg té vé né zés re, in ter ne -
te zés re szánt) per cet, és vá sá -
rolj be a nagy ma mád nak, ge -
reb lyézd össze a szom széd bá -
csi ud va rán a fa le ve le ket, eset -
leg ugorj be a kö ze li idő sek ott -
ho ná ba vagy ne ve lő ott hon ba,
és ajánld fel, hogy szí ve sen be -
szél getsz,  ját szol vagy sé tálsz
egyet az ott élők kel.

Tipp:To bo rozz tár sa kat az
if jú sá gi kö röd tag jai kö zött, és
az ün ne pek re ké szül ve ta ka rít -
sá tok ki kö zö sen a temp lo mot
és/vagy a gyü le ke ze ti ter met!
De ma ga tok ra vál lal hat já tok a
gyü le ke ze ti (hon)lap gon do zá -
sát vagy a sze re tet ven dég sé -
gek hez kap cso ló dó fel ada tok
el vég zé sét is.

december:
jobbadni,mintkapni!
Már no vem ber ben is gya ko rol -
hat tad azt, ami re a ka rá csonyt
meg elő ző  he tek ben  még  in -
kább buz dí tunk: tud ni il lik hogy
az  aján dé kok  vá rá sa  he lyett
(mel lett)  ar ra  kon cent rálj,  te
mi vel tud nád meg lep ni a sze -
ret te i det – és a töb bi e ket. Szá -
mos  egy ház,  sze re tet szol gá -
lat,  ci vil  szer ve zet  in dít  ado -
mány gyűj tő ak ci ó kat ezek ben
a he tek ben, de le het, hogy sze -
mé lye sen  is  is mersz  olyan
gyer me ket, aki örül ne egy mas -
ni val át kö tött, ap ró aján dé ko -
kat rej tő ci pős do boz nak. Ké -
szít hetsz kü lö nös ad ven ti nap -
tá rat  is,  olyat,  ami lyen ről  la -
punk  2010.  no vem ber  28-ai
szá má nak el ső ol da lán Fül ler
Tí mea írt.  Ő  és  nagy lá nyai
min den nap hoz  fel ír ták  egy-
egy is me rő sük ne vét; mindenki
„azo két, akik re kü lön sze ret ne
gon dol ni  eb ben  az  idő szak -
ban. Imád ság gal, fi gye lem mel,
aján dék kal, az zal, ami re ép pen
a má sik nak szük sé ge van.”

Ol vas ni va ló: el csen de se dés -
hez la poz gasd a Lu ther Ki adó
gon do zá sá ban meg je lent, Fény -
for rás – Tíz ka rá cso nyi szó a lé -
lek nek cí mű köny vet.

g V. J.
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A ka pu nyi tá si pá nik fo gal má val az élet be in du -
ló fi a ta lok szo ron gó fé lel mét pró bál ják kö rül -
ír ni, ame lyet a fel nőtt kor dön té si kény sze rei vál -
ta nak ki be lő lük. A nyi tott ka puk, az élet le he -
tő sé gei akár nyo masz tó ak is le het nek. Nem csak
a szűk, ha nem a tág moz gás tér is za var ba hoz -
hat, és te her ként te le ped het az em ber re. Pa ra -
dox mó don a sza bad ság is le het szo ron ga tó,
eset leg még foj to ga tó is…
Most, az is ko lai ka pu nyi tás kü szö bén azon

tű nő döm, ho gyan gon do lunk a nyí ló aj tók ra,
a nyí ló is ko lák ra, a ki nyí ló le he tő sé gek re. Mi -
ként él jük meg a szep tem bert di ák ként, szü lő -
ként, pe da gó gus ként, lel kész ként vagy ép pen
is ko lá kat  is  fenn tar tó  egy ház ként?  Ho gyan
né zünk és gon do lunk az Is ten ál tal ki nyi tott aj -
tók ra? Itt a min den na pok ban és az örök ké va -
ló ság  össze füg gé sé ben.  A  Je le né sek köny vé -
ben így  ol vas suk:  „Íme, nyi tott aj tót ad tam
eléd…” (Jel 3,8)
Ho gyan ál lunk a nyi tott aj tók előtt?
Az is ko la kez dés idő sza ká ban sok szor a ka pu -

nyi tá si pá nik ra jel lem ző tü ne te ket pro du ká lunk.
A nya ra lás ba, pi hen ge tés be be le szo kott di á kok
egy ré szét sza bá lyo san sok kol ja, hogy új ra be -
csen get nek, és új ra el kez dő dik az is ko la. Per sze
van olyan is, aki alig vár ja, hogy új ra ta lál koz -
has son a ré gi ba rá tok kal, és van olyan is (bár ezt
a di á kok rit kán vall ják be), aki sze re ti az is ko lát,
és még a ta nu lás ban is örö möt ta lál!
A szü lők kö zül so kan ta lán ilyen kor döb ben -

nek rá ar ra, hogy ro han az idő. A gye re kem már
is ko lá ba megy. El kell en ged nem a ke zét. Kol -
lé gi um ba fog köl töz ni, ide gen vá ros ban kell ne -
ki al bér le tet ke res ni. Egye te mis ta lesz. Éhen fog
hal ni,  hi szen  olyan finnyás!  Be pa kol-e majd
min dent? Ho gyan fog be il lesz ked ni?
A pe da gó gu sok szá má ra is ko moly erő pró -

ba az év kez dés. Nem a ré gi és új di á kok mi att.
Nem a fel ada tok mi att. Még csak nem is azért,
mert a tár sa da lom ból és a csa lá dok ból öm lik
be az is ko lá ba is a fruszt rá ci ók és prob lé mák
tö me ge, ame lyet ke zel ni kell, és amellyel meg -
bir kóz ni nem kis ki hí vás. Szel le mi leg és lel ki -
leg is meg ter he lő, hogy az ok ta tás rend sze re és
ke re tei ál lan dó an vál toz nak. 
Az idei tan év is hor doz egy se reg bi zony -

ta lan sá got. Sok is ko lá ban még azt sem tud -
ják,  hogy  a  tan év  vé gén  ugyan az  lesz-e  a

fenn tar tó juk, mint je len leg. A pe da gó gu sok
kö zül  so kan  nem  tud hat ják,  az  eset le ges
vál to zá sok ho gyan érin tik őket. A hit tant ok -
ta tó ta ná ra ink és lel ké sze ink is több fron tos
küz del met  vív nak.  Hol  a  szü lő ket,  hol  a
gye re ke ket, hol az is ko lá kat kell győz köd ni:
en ged jék, hogy egy ál ta lán órát le hes sen tar -
ta ni. Per sze van nak fel eme lő él mé nyek is, de
a szol gá lat ne héz.
Egy há zunk az  idei  tan év ben a ko ráb bi ak

mel lett  né hány  új  in téz ményt  is  in dít hat.
Újabb nyi tott aj tó kat ka pott. Le he tő sé get és
fe le lős sé get.
Az is ko la kez dés kor nyí ló aj tók va lós ter he -

ket, sú lyos fe le lős sé get is a vál lunk ra he lyez nek.
S ha tan év kez dés ide jén fel ada ta ink er de jé ben
így-úgy meg le gyint, eset leg ránk is te le pe dik a
szo ron ga tó fé le lem, pá nik ra még sincs okunk.

Mert idén sem le szünk egye dül. Mert fel -
ada ta ink vég zé sé hez kér he tünk és kap ha tunk
erőt. Mert dön té se ink hez kér he tünk és kap -
ha tunk ta ná csot, és ha hi báz nánk is, a ja ví -
tás ra  is  kap ha tunk  esélyt. Hí vő  em ber ként
azért is in dul ha tunk re mény ség gel, mert a nyi -
tott aj tó Jé zus Krisz tust hir de ti ne künk. Aki -
ben Is ten le le mé nyes és sok ol da lú sze re te te
tá rult fel. Aki idén szep tem ber ben is nyújt -
ja fe lénk se gí tő, ál dást adó, sze re tet ből ér tünk
át sze ge zett ke ze it. Ő mond ja: „Jöj je tek én hoz -
zám mind nyá jan, akik meg fá rad ta tok, és
ter he ket hor doz tok, és én meg nyug vást adok
nek tek.” (Mt 11,28)

g Sze me rei Já nos

palacKpoSta

Ka pu nyi tá si pá nik?
Mi ért ne kez de néd el most?

Öt le tek az em be res hó na pok ra

Az oldalt szerkesztette: Vitális Judit

névjegy:
Szemereijános
Di ák ként ti zen hét tan év -
nyi tót él het tem meg. Há -
rom gyer me kes szü lő ként
idén ép pen a ti zen he te -

dik tan évet kez dem, nem szá mol va pár hu -
za mos sá go kat.  Lel ké szi  szol gá la tom  hu -
szon öt éve alatt szám ta lan (éven te ket tő-öt)
is ko lá ban ta nít hat tam. Ta valy kez dő püs -
pök ként pár na pon be lül öt tan év nyi tó is -
ten tisz te le ten pré di kál hat tam.

Ugye sze ret nél bol dog len ni?
Biz tos fo lya ma to san ke re sed te
is, hogy mi ként él het nél öröm -
te li éle tet úgy, hogy köz ben a
kö rü löt ted lé vő em be rek, csa -
lád ta gok, ba rá tok is meg elé ge -
det tek le gye nek. Kü lö nös ma -
te ma ti kai  fel ad vány  az  élet,
és bi zony so kat kell osz ta ni és
szo roz ni ah hoz, hogy bol dog -
ság le gyen az ered mény.
Az egyik le het sé ges meg ol -

dó kul csot Man fred Kets de
Vri es pszi cho ló gus kí nál ja. A
szer ző  szer ve ze ti  ta nács adó -
ként dol go zik szá mos mul ti na -
ci o ná lis  vál la lat nak  a Hei ne -
ken től az Un i le ve rig. A bol dog -
ság egyen le te cí mű köny vé ben
ért he tő mó don, még is tu do má -
nyos ala pos ság gal vizs gál ja az
em ber sze mé lyi ség fej lő dé sét, és
ad a hét köz na pi élet ben is jól
hasz no sít ha tó ta ná cso kat.
Ál lás pont ja sze rint bol dog -

nak len ni annyi, mint sze ret ni
va la kit,  ten ni  va la mit  és  re -
mény ked ni va la mi ben. A sze -
re tet tel kap cso lat ban azt ol vas -
suk, hogy a bol dog ság ak kor
iga zi, ha kö zös má sok kal; olyas -
mi, mint az öle lés: csak ak kor
okoz örö met, ha va la ki vi szo -

noz za.  Ezért  hát  a má sok kal
meg osz tott bol dog ság két sze -
re sen jó, míg az egye dül ku por -
ga tott bol dog ság üres. A bol -
dog ság  tit ka  az  a  ké pes ség,
hogy örö mün ket lel jük má sok
örö mé ben, a vágy, hogy mást
bol dog gá te gyünk. (Ho gyan is
ol vas suk a Szent írás ban? „Örül -
je tek az örü lők kel…”)
A szer ző ki eme li, hogy a bol -

dog ság  má so dik  tá ma sza  a
mun ka, amely célt ad a min den -
na pok nak, edzés ben tart ja ér -
zé ke in ket,  ezért  kulcs fon tos -
sá gú lel ki egész sé günk meg őr -
zé sé ben. Meg jegy zi ugyan ak kor,
hogy mind ez csak ak kor igaz, ha
a mun ka a mun kát vég ző szá -
má ra nem vá lik pusz ta ro bot tá.
A re ménnyel kap cso lat ban

a pszi cho ló gus olyan sze mé -
lyek alak ját idé zi fel, mint Te -
réz anya  és  Mar tin Lu ther
King. Sze rin te ezek az em be -
rek  a  re mény ke dők  leg jobb
pél dái. Ők azok, akik tud tak
mind vé gig  re mény ked ni,  és
meg is va ló sí tot ták ál ma i kat…
És ha már ma tek! Tud juk,

nem  min den ki  száll  a  fel le -
gek ben,  ha  két  szám jegy nél
töb bet kell le ír nia a fü ze té be.

Rá adá sul ilyen kor, a tan év ele -
jén  is mét  so kan  szem be sül -
nek a ténnyel: egy szer csak le
kel le ne  va la hogy  érett sé giz ni
ma tek ból. Ha úgy  gon do lod,
hogy a ma te ma ti ka nem szép,
el len ke ző leg, ki fe je zet ten szá -
raz és unal mas tu do mány, va -
la me lyik an tik vá ri um ból vagy
in ter ne tes könyv áru ház ból sze -
rezd be Pé ter Ró zsa köny vét! 
A Já ték a vég te len nel szó ra -

koz ta tó  for má ban  ve zet  be  a
szá mok, a há rom szö gek, a va -
ri á ci ók és a per mu tá ci ók vi lá -
gá ba.  Ön ma gá ban  már  az  a
tény,  hogy  hosszú  év ti ze dek
óta nem tűnt el a könyv a pol -
cok ról,  sőt  szá mos  nyel ven
meg je lent, bi zo nyít ja: a szer ző
va ló ban  tud va la mit. És nem
csak a ma te kot. Füst Mi lán író
az  el ső  ki adást  így  aján lot ta:
„So ha el nem kép zel tem vol na,
hogy  az  abszt rak ci ók  abszt -
rak ci ó ja, hogy ép pen a ma te -
ma ti ka ilyen egész em bert ké -
pes tük röz ni. Mi cso da csil la gá -
sza ti  messze ség ben  van  ez  a
könyv mind at tól, mi ed dig ma -
te ma ti kai  tan könyv  for má já -
ban a gyöt rel münk re volt!”

g Je nő

oSZtoZó

Egyen let így, egyen let úgy

b Me lyik cso port ba tar to zol: azok kö zé, akik a pil la nat nak
él nek, és azt te szik, ami hez ép pen ked vük van, vagy azok
kö zé, akik szi go rú na pi ren det kö vet nek, és min den fé le ru -
gal mas ság nél kül csak az elő re meg ha tá ro zott fel adat ra
kon cent rál nak? Ja nu ár vagy szep tem ber 1-jén meg fo ga -
dod, hogy mos tan tól az tán tény leg el kez desz spor tol ni,
meg ta nulsz főz ni, jól osz tod be a zseb pén ze det, és így to -
vább – vagy úgy gon do lod, hogy az ef fé le el ha tá ro zá sok
ele ve ku darc ra van nak ítél ve, ezért az tán nem is szö vö -
getsz ilyes faj ta ter ve ket a (kö zel)jö vő re néz ve? Nem ál lít -
juk, hogy az egyik vagy a má sik irány len ne a fel tét le nül
kö ve ten dő – csak azt sze ret nénk, hogy utó lag vissza te kint -
ve ne azt érezd: ér tel met le nül, ha szon ta la nul, do log ta la -
nul „folyt el” a (sza bad)időd. Alább nem kö te le ző en elő -
írt fel ada to kat adunk köz re, ha nem öt le te ket nyúj tunk ar -
ra, pél dá ul mi re for dít hatsz ki emelt fi gyel met az előt tünk
ál ló hó na pok ban.

Sze re pek – ál arc nél kül.Az if jú sá gi bib lia órák ke re té ben ezt
a té mát ajánl ja fel dol go zás ra a 2012/2013-as mun ka- és tan -
év ben az Együtt mű kö dés cí met vi se lő evan gé li kus gyü le ke -
ze ti mun ka prog ram. A he lyes ön is me ret re ne ve lés cél já ból
olyan be szél ge té se ket ja va sol, me lyek kör be jár ják: mi lyen
az éle tünk meg aján dé ko zott ként (pél dá ul gyer me ki vagy ba -
rá ti sze rep ben) Is ten és em ber tár sa ink szí ne előtt, vá lasz -
tott ként (pél dá ul Krisz tust kö ve tő vagy hit val ló sze rep ben)
az egy ház ban, szá mon tar tott ként (pél dá ul ta nú ság té vő és
se gí tő sze rep ben) a gyü le ke zet kö zös sé gé ben, meg szó lí tott -
ként (pél dá ul nö ve ke dő vagy meg vi gasz talt sze rep ben) az
evan gé li um fé nyé ben és össze gyűj tött ként (pél dá ul bűn bá -
nó és ige hall ga tó sze rep ben) az is ten tisz te le ti kö zös ség tük -
ré ben. 
Ha még ki for rat lan, mi lyen té má kat vesz tek sor ra az if -

jú sá gi al kal ma kon az előt tünk ál ló idő szak ban, és ér de kel -
né nek az itt em lí tett kér dé sek, vesd fel a lel ké szed nek vagy
az ifi ve ze tőd nek, kö vet het né tek-e a mun ka prog ram ja vas -
la ta it.



Evangélikus Élet 2012. szeptember 2. f »presbiteri«

azsidóünnepekkeresztyénjelentősége
Az Evan gé li kus Bel misszi ói Ba rá ti Egye sü let (EB BE) 2012. őszi so ro za -
ta. Az al kal mak min den hó nap má so dik csü tör tö kén 17 óra kor kez dőd -
nek. Hely szín: Bu da pest VI II. ker., Ül lői út 24., ut cá ról nyí ló te rem. Elő -
adó: Avi Sny der, a Zsi dók Jé zu sért (Jews for Jesus) eu ró pai és ma gyar -
or szá gi ve ze tő je.

Szep tem ber 13.Krisz tus az új év ben (rós ha-sán a / jom háte rú á) és Krisz -
tus a nagy en gesz te lé si na pon (jom kip pur)
Ok tó ber 11. Krisz tus a sá to ros ün ne pek ben (szuk kot)
No vem ber 8. Krisz tus a pás ka va cso rá ban (széder)
De cem ber 13. Krisz tus a he tek (pün kösd) ün ne pé ben (sa vuot)
2013. feb ru ár 14. A nap tár töb bet mond, mint az idő (össze fog la lás)

Az an gol nyel vű elő adá sok tol má cso lá sá ról gon dos ko dunk. Sze re tet tel
hí vunk és vá runk min den ér dek lő dőt!

Kis kő röst 1718-ban ala pí tot ták új ra
fel vi dé ki szlo vák anya nyel vű evan gé -
li kus csa lá dok. 1720 ok tó be ré től már
anya köny vez ték  a  meg ke resz tel te -
ket, a há zas sá got kö töt te ket és az el -
huny ta kat. S ez idő től volt a vá ros nak
és a gyü le ke zet nek is evan gé li kus is -
ko lá ja. Jó em lé ke ze tünk ben őriz zük
az  el ső  ta ní tók,  Sza bad ka György,
majd  az  ő  ko rai  ha lá la  után
utód ja, Tur dé li Dá ni el ne vét. 
1730 és 1781 kö zött a val lá si tü -

rel met len ség si ker rel aka dá lyoz -
ta  Kis kő rö sön  az  egy ház épí tő
mun ka  mel lett  a  gyer me kek
evan gé li kus szel le mű ok ta tá sát is.
E  vész ter hes  idők ben Kvacs ka
And rásott ho ná ban har mad ma -
gá val a Tra nos ci us-éne kes könyv
se gít sé gé vel  ír ni-ol vas ni  ta ní -
tot ta a gyer me ke ket – az ő em -
lé két ugyan csak őriz zük. Majd az
ül döz te tés eny hül té vel 1771-től
Ba ross Jó nás Pál kán tor ta ní tó,
il let ve 1777-től test vé re, Ba ross Jó nás
Jó zsef ta ní tot ta a be tű ve tést.
Kis kő rös nek év szá za do kig az evan -

gé li kus „csen gős is ko la” volt az is ko lá -
ja. A vá ros köz pont meg ha tá ro zó épü -
le te ak ko ri mér ce sze rint kor sze rű nek
volt  mond ha tó,  hisz  a  tan ter me ket
kí vül ről, egy fo lyo só ról tud ták fű te ni.
S ezt az is ko lát ál la mo sí tot ta, vet te el
a kom mu nis ta ön kény – ez zel az in téz -
ke dés sel hosszú idő re meg szűnt vá ro -
sunk ban az evan gé li kus ok ta tás.
Már a rend szer vál tás után kí sér le -

tet tet tünk ar ra, hogy a volt is ko la jog -
utód já ban új ra kezd jük a mun kát, de
az ak ko ri vá ros ve ze tés nem volt eb ben
part ner. Mos tan ra na gyot  for dult  a
koc ka, hisz egy sé ges evan gé li kus ok -
ta tá si rend szer épül het fel óvo dá tól az
érett sé gi ig. Ez ál tal egy há zunk leg na -
gyobb  is ko lá ja  jön  lét re,  mely ben
együt te sen  1250  di ák  ta nul.  Nem
mel lé kes, hogy igen jó az evan gé li kus -
ság  ará nya  is:  az  össze vont  in téz -

mény ben össze sen 511, egy há zunk hoz
tar to zó di ák vég zi ta nul má nya it.
Az új iskola egyéb új don sá go kat is

tar to gat. Egy há zunk ugyanis foly tat ni
kí ván ja a gim ná zi um ban már jól mű -
kö dő  fel nőtt kép zést  is.  No  meg  a
szak kö zép is ko lai ker tész- és vin cel lér -
kép zést is át vet tük, így – a kor sze rű
tan te rü le ten  fel ké szült  szak em be rek

irá nyí tá sá val – a leg na gyobb ma gyar
bor vi dék  szí vé ben  egy há zunk  vi szi
to vább a bo rá szok kép zé sét is. 

„Íme, nyi tott aj tót ad tam eléd, ame -
lyet sen ki sem zár hat be…” – mond ja
Jé zus A je le né sek köny vé ben.Az egye -
sí tett nagy is ko lá val egy há zunk aján -
dé kot és le he tő sé get ka pott Is ten től. Az
aj tón be lép tünk. A le he tő sé gért há lá -
sak va gyunk Is ten nek s mind azok nak,
akik e mun ká ban esz kö zei  le het tek.
Ám ez zel még csak az út ele jén va -
gyunk.  Jó evan gé li kus  is ko lát épí te -
nénk, mely ben élet re szó ló út ra va lót
ad a ke resz tyén ne ve lés. Cé lunk emel -
lett az új in téz mény ben az ok ta tó-ne -
ve lő mun ka szín vo na lá nak eme lé se is. 
Sze ret nénk, ha gyü le ke ze tünk és

vá ro sunk is gaz da god na az új evan -
gé li kus  is ko la  ál tal.  Az  alap ve tés
meg tör tént, a mun ka még csak most
kez dő dik…

g Lup ták György 
esperes-lelkész (Kiskőrös)

Új ra evan gé li kus ok ta tás 
Kis kő rö sön

b Gyü le ke ze tünk hi va ta li he lyi sé gé ben őr zünk egy kis ha ran got. A va la -
mi kor evan gé li kus is ko la, a „csen gős is ko la” ha rang ját. A már rég el dó -
ze rolt épü le ten volt egy tor nyocs ka, a kis ha rang on nan je lez te a tan év -
kez dést vagy a nagy szü net vé gét di ák nak, ta nár nak és az ar ra já rók nak.
A ha ran got most új ra elő ve het jük. Már ki néz tük a he lyét a Pe tő fi Sán -
dor Ál ta lá nos Is ko la épü le tén. Ez az is ko la a jog utód ja az 1948-ban el -
bi to rolt evan gé li kus is ko lá nak. Ez év má jus 22-én egy há zunk or szá gos
iro da igaz ga tó ja, KákayIstván, va la mint DomonyiLászló pol gár mes ter
a kis tér ség kép vi se lő jé vel együtt alá ír ta a köz ok ta tá si meg ál la po dást, mely
rög zí ti a fenn tar tó vál tás té nyét. Szá munk ra ez tör té nel mi pil la nat volt.

E prog ram az óta szá mos fe le ke zet ben
el in dult: je len leg a vi lág hu szon négy
or szá gá ban mű kö dik, és mint egy 15
ezer nővér prak ti zál a kü lön bö ző fe -
le ke ze tek gyü le ke ze te i ben. Leg több -
jük az Egye sült Ál la mok ban, ahol ez
a szol gá lat egy re na gyobb nép sze rű -
ség nek ör vend, mi vel az egész ség ügyi
el lá tás ag gasz tó ki hí vá sa i ra (le rö vi dí -
tett  kór há zi  tar tóz ko dás,  elég te len
be teg tá jé koz ta tás, be teg biz to sí tás hi -
á nya, idő sek el lá tá sá nak meg ol dat lan -
sá ga, vál to zó csa lá di struk tú rák, va la -
mint a nö vek vő szá mú kró ni kus be -
teg ség prob lé mái) ta lál meg ol dást az
egy ház a gyü le ke ze ti nő vé rek al kal ma -
zá sá val. 
A gyü le ke ze ti nő vér szak kép zett,

ta nult  ápo ló,  több nyi re  dip lo más
nő vér, aki ugyan ak kor hí vő ke resz -
tény is. Ön kén tes ként, fő- vagy fél -
ál lás ban  szol gál va  gyü le ke ze té ben
kü lön bö ző egész ség ügyi fel ada to kat
lát el. Pél dá ul ta ná csot ad, tá jé koz tat -
ja a be te ge ket (az újon nan di ag nosz -
ti zált  prob lé mák  ese té ben  vagy  a
gyógy szer sze dés sel  kap cso lat ban),
kü lön bö ző  szű ré se ket  vé gez  (vér -
nyo más- és vér cu kor mé rés, men tá -
lis prob lé mák ki szű ré se).
Ezen kí vül ön kén te se ket ko or di nál

a  gyü le ke zet ben  (be teg lá to ga tás ra

vagy há zi se gít ség nyúj tás ra), tá mo -
ga tó  cso por to kat  ve zet  és  irá nyít
(gyá szo lók nak, szen ve dély be te gek nek
vagy akár fo gyó kú ráz ni vá gyók nak),
re fe rál, be te ge ket lá to gat a kór ház ban
vagy ott ho nuk ban, és nem utol só sor -
ban lel ki gon doz.
Mun ká já nak kö ze ge a gyü le ke zet

kö zös sé ge: egyé nek és csa lá dok, gye -
re kek, fi a ta lok és idő sek, va la mint a
gyü le ke zet  föld raj zi  te rü le tén  élő
em be rek,  akik kel  és  akik  kö zött  a
gyü le ke zet él, így misszi ós te vé keny -
sé ge is ki raj zo ló dik.
A gyü le ke ze ti nővé rek a ma egy -

há zá nak ak tív ré sze sei a ki egyen sú -
lyo zott tes ti és lel ki egy ség elő moz -
dí tá sá ban és ápo lá sá ban. Mit is je lent
mind ez  a  gya kor lat ban?  Az  iga zi
egész ség ügyi  dol go zók  ho lisz ti ku -
san, egész em ber ként  te kin te nek a
be te gek re. Vagy is nem csak a pa to ló -
gi át, az eset ta nul mányt lát ják, ha nem
a tes ti, lel ki és akár szel le mi em bert,
aki ben  ez  az  egyen súly,  har mó nia
meg kell, hogy le gyen az egész sé ges
lé te zés hez. 
A gyü le ke ze ti nő vér pél dá ul tud ja,

hogy a mell rák nem csak fi zi kai szin -
ten van ha tás sal egy nő re, ha nem je -
len tő sen meg vál toz tat ja a lel ki éle tét,
a gon dol ko dá sát és az em be ri kap cso -

la ta it is, így ezek ről a te rü le tek ről is
gon dos kod va  igyek szik  se gít sé get
nyúj ta ni.  A  gyü le ke ze ti  kon tex tus
mint egy bá zis ként szol gál eh hez az el -
lá tás hoz  és  egész ség ügyi  tö rő dés -
hez: a nő vér a gyü le ke ze ti ta gok fi zi -
kai, ér zel mi és lel ki jó lé tét se gí ti elő,
és asszisz tál egy ha gyo má nyos, bib -
li kus  ér te lem ben  vett  ho lisz ti kus
egyen súly meg őr zé sé hez, va la mint a
hit és az egész ség in teg rá ci ó já hoz. 
A  hit  meg élé sé nek  és  a  nő vé ri

mun ká nak ez a faj ta cél zott össze han -
go lá sa az adott gyü le ke zet tag ja it és
kö zös sé gé nek egé szét hi va tott se gí -
te ni ab ban, hogy az em be rek tel jes
éle tet él hes se nek ab ban a hí vő kö zös -
ség ben, amely ben a gyü le ke ze ti nő -
vér is szol gál. Ez egy ben az egy há zi
ápo lók misszi ói hit val lá sa is. 
Ma gyar or szá gon ez a fon tos és fi -

a tal  szol gá lat  most  kez dő dik:  az
Oros há zi  Evan gé li kus  Egy ház köz -
ség ben zaj lik az el ső gyü le ke ze ti nő -
vé rek kép zé se és egy olyan, egész ség -
ügyért  fe le lős  cso port  fel ál lí tá sa,
amely a nő vé rek kel együtt dol goz va
szol gál együtt a gyü le ke zet tag ja i nak
és kö zös sé gé nek tes ti és lel ki egész -
sé gé ért. 

g Ryll Ce cí lia

A szer ző az Egye sült Ál la mok ban
sze rez te nő vé ri dip lo má ját, és vé gez -
te el elő ször a gyü le ke ze ti nő vé ri
alap kép zést, majd a prog ram ok ta tói
kép zé sét is. Egy év ti ze des ame ri kai
tar tóz ko dá sa után új ra Ma gyar or szá -
gon él, je len leg az oros há zi egy ház köz -
ség ben dol go zik a gyü le ke ze ti nő vé ri
prog ram itt ho ni meg ho no sí tá sán.

Ki is a gyü le ke ze ti nő vér?
Az egy ház köz sé gi nő vé ri szol gá lat

b A ke resz tény egy há zak ban már a kez de tek től meg ta lál ha tó az
egész ség ügyi szol gá lat szá mos for má ja. A gyü le ke ze ti nővé ri prog -
ram még is fi a tal szol gá la ti ág: a 20. szá zad vé gén in dult el az Egye -
sült Ál la mok ban. GrangerWestberg evan gé li kus lel kész hoz ta lét -
re hi va ta lo san az úgy ne ve zett gyü le ke ze ti vagy egy há zi nővé ri
prog ra mot elő ször a chi ca gói Lu ther Kór ház ke re té ben, majd egy -
re több evan gé li kus gyü le ke zet ben. 

evangélikusműsorokaMagyartelevízióban
Szep tem ber 2-án, va sár nap Evan gé li kus if jú sá gi mű sort lát ha tunk az M1-
en 9.35-kor, az M2-n 12.25-kor. Perl And re á val be szél get Smi dé li usz Gá -
bor. Szer kesz tő: Nagy Lász ló, ren de ző: Hor váth Ta más.
Szep tem ber 2-án, va sár nap A Ko rál-szi get együt tes cím mel a nép sze -

rű ze ne kar mű ve i ből ke rül kép er nyő re össze ál lí tás az M1-en 9.45-kor, az
M2-n 12.35-kor.

Lupták György, Ká kay Ist ván és Domonyi
László az alaáírás után

Az egy há zi te vé keny sé gek kö zül ki -
emel ten tá mo gat ni sze ret né az ok ta -
tá si in téz mé nye ink ben fo lyó mun kát,
il let ve fon tos nak tart ja az öku me ni kus
és  tár sa dal mi kap cso la tok ápo lá sát.
A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -

ház el nök sé ge ne vé ben Prőh le Ger -
gely or szá gos fel ügye lő mon dott kö -
szön tőt. Ra dos né Len gyel An na, a déli
ke rü let fel ügye lő je Gáncs Pé ter és Fa -
bi ny Ta más püs pö kök jó kí ván sá gait
is át ad ta. 
A du nán tú li es pe re sek kö zül Smi -

dé li usz Zol tán, az egy ház me gyei fel -
ügye lők  kö zül  pe dig  Gi me si Sza -
bolcs szólt. A zsi nat lel ké szi el nö ke,
Ko rá nyi And rásmeg kö szön te a test -

vé ri han got és érin tést, ame lyet a Mé -
szá ros Ta más sal va ló ta lál ko zá sok ban
ed dig  is  ta pasz talt.  A  re for má tus
egy ház kép vi se le té ben Hu szár Pál, a
Du nán tú li Re for má tus Egy ház ke rü -
let  fő gond no ka,  a  ró mai  ka to li kus
egy ház ne vé ben pe dig Mo hos Gá bor,
a Ma gyar Ka to li kus Püs pö ki Kon fe -
ren cia tit ká ra üd vö zöl te az új ke rü -
le ti fel ügye lőt. 
Mé szá ros Ta mást sze mé lyes sza -

vak kal bá to rí tot ta lel ké sze, Sze bik Ká -
roly, aki a csák vá ri, csab di és bics kei
gyü le ke zet  ne vé ben  egy  irat tar tót
adott át, amely jó szol gá la tot te het
majd a min den na pi fel ada tok in té zé -
sé ben.  Fel szó lalt  Csák vár  eu ró pai
uni ós par la men ti kép vi se lő je, Herczog
Edit is. 

Sze me rei  Já nos  püs pök  jel ké pes
aján dék ként egy haj lí tott nye lű es er -
nyőt ho zott, amely kül le mé ben ugyan
a  pász tor bot ra  em lé kez tet,  még is
más a funk ci ó ja: az, hogy vé dő er nyőt
tart son az egy ház ke rü let ben élők és
szol gá lók  fö lé.  Utol só ként  Sza bó
György kö szön töt te utó dát ál dás sal
és öle lés sel.
A né pes gyü le ke zet ezek után az ud -

va ron  fel ál lí tott  sát rak  vé del mé ben
örül he tett együtt az új ke rü le ti fel ügye -
lő vel, és él vez het te a csák vá ri ak ven -
dég sze re te tét. Mé szá ros Ta más pe dig
az idő já rás sze szé lyé ből rög vest ki is
pró bál hat ta a fris sen ka pott es er nyőt,
s  ak tív  se gít ség nyúj tás sal  kezd het te
meg  el nök tár sa mel letti  szol gá la tát.

g Adá mi Má ria

A Lé lek ve zér le te alatt
Be ik tat ták a Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let új fel ügye lő jét

f Folytatás az 1. oldalról
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Összeállította: Boda Zsuzsa

Öröm mel és Is ten iránt há lás szív vel
ad juk tud tul, hogy Is ten ke gyel mé ből
új idő szak kez dőd he tett el a Szar vas-
Új temp lo mi Evan gé li kus Egy ház köz -
ség ben. Jú ni us 9-én ke rült sor Kol lár
Zsolt lel kész be ik ta tá sá ra, s a pa ró kia
fel újí tá sát kö ve tő en jú ni us vé gén köl -
töz he tett a lel kész és csa lád ja új szol -
gá la ti he lyé re a nóg rá di gyü le ke zet ből. 
A be köl tö zés után azon nal ha tal -

mas  cso dát  él he tett meg  lel kész  és
gyü le ke zet egy aránt, mert a jú li us 23-
ától 27-éig hir de tett hit ta nos nap kö -
zis tá bor ba re mé nyen fe lül ér kez tek
négy–ti zen két  éves  ko rú  gyer me -
kek. A gyü le ke zet Nap fény kéz mű ve -
sovi sai val  együtt  hat va nan  vet tek
részt a reg gel fél nyolc tól dél után fél
ötig tar tó, öt na pos tá bor ban: har minc
óvo dás ko rú  és  ugyan ennyi  is ko lás.
Sá mu el tör té ne té nek el ső há rom fe -
je ze te alap ján tar tott reg ge li áhí ta tok,
dél előtt a na pi tör té net já té kos, raj zos
fel dol go zá sát  kö ve tő en  kéz mű ves-
fog lal ko zá sok, ének lés, sport, já ték és
ve tél ke dő vár ta a vi dám gyer mek csa -
pa tot. Szer dán uszo dá ba lá to gat tak,
csü tör tö kön pe dig ki rán dul tak a gyer -
me kek a dél utá ni idő ben.
Is ten  gond vi se lé sét  meg ta pasz -

tal tuk ab ban  is, hogy a gyer me kek
élel me zé sét a gyü le ke zet tag jai há lás
szív vel aján lot ták fel min den nap ra
ado mány kép pen.  Volt,  aki  ebé det
fő zött,  más  szend vi cset  ké szí tett
reg ge li re vagy tíz óra i ra. Ké szült a pa -
la csin ta, a fánk, a fi nom le ve sek vagy
ép pen a tej be gríz és sok más fi nom -
ság. Szü lők és nagy szü lők, gyü le ke -
ze ti ta gok vál lal tak ön kén tes se gí tői
szol gá la tot a hát tér mun ká la tok ban,
hit ok ta tó ink pe dig oda adás sal és fá -
rad sá got nem is mer ve fog lal koz tak a
részt ve vők kel.  Egé szen  mi ni má lis
összeg ből, na pi há rom száz fo rint ból
tud tuk mind ezt gyer me ken ként biz -
to sí ta ni, mert Is ten ada ko zás ra is in -

dí tot ta a gyü le ke zet tag ja it, akik je -
len tős  összeg gel  já rul tak  hoz zá  a
gyer mek hét meg va ló sí tá sá hoz. 
Jú li us 29-én, va sár nap csa lá di is ten -

tisz te let  ke re té ben  vol tunk  együtt
mint egy szá zan, ami kor is a tá bo ro -
zók szol gál tak kö zöt tünk éne kek kel,
bib li ai tör té net el me sé lé sé vel, hogy
be mu tas sák,  mi  min dent  ta nul tak
egy hét alatt. Egy hét tel ké sőbb sza -
lon na sü tés re  gyü le kez tünk  össze  a
temp lom kert ben, ahol szin tén nagy -
sze rű han gu lat ban épült kö zöt tünk a
lel ki kö zös ség; a Krisz tus egy há za.
Má sik örö münk, hogy a Nap fény

óvo dát „dol gos szom ba tok” ke re té -
ben mint egy két száz öt ven mun ka óra
ön kén tes se gít ség gel tud tuk ki fes te -
ni, meg szé pí te ni, ke rí té sét és az ud -
va ri já té ko kat át fes te ni. Szü lők, gyü -
le ke ze tünk tag jai, óvo dai dol go zó ink
és csa lád tag ja ik szor gos kod tak a ki -
csik ér de ké ben. S bár az új ne ve lé si
év már nem a gyü le ke zet fenn tar tá -
sá ban in dul el az in téz mény ben, de
el ső al ka lom mal si ke rült ilyen ha tal -
mas ön kén tes mun kát be fek tet ni a
meg szé pí tés  ér de ké ben,  ami óta  az
egy ház köz ség  volt  az  in téz mény
fenn tar tó ja. Tud juk, hogy a gyer me -
kek a mi e ink, a mi gyü le ke ze tünk jö -
vő jét je len tik, és sok szü lő fe lé is szol -
gál ha tunk, se gít he tünk a cse me té i ken
ke resz tül az óvo dai ne ve lés ál tal is.
Is ten áld jon min den se gí tőt, min -

den szol gá lót, és áld ja meg ha son ló
örö mök kel egész gyü le ke ze tün ket, és
az or szág más egy ház köz sé ge i nek is
ha son ló örö mö ket kí vá nunk a 103.
zsol tár  sza va i val:  „Áld jad, lel kem,
az Urat, és egész ben sőm az ő szent
ne vét! Áld jad, lel kem, az Urat, és ne
fe ledd el, mennyi jót tett ve led!” S bár
„be teg sé ge ink” is van nak, de ő meg -
gyó gyít ja min den be teg sé gün ket is,
ahogy a zsol tár ígé ri!

g K. Zs.

Új-élet-je lek 
Szar vas-Új temp lom ból

Ré gi ál ma tel je sült a Tes se dik Sá mu -
el Ala pít vány nak, ami kor ta va ly si -
ke rült  meg vá sá rol nia  egy  csa lá di
há zat a kö zel múlt ban az or szág har -
ma dik leg szebb fa lu já nak ki ki ál tott
Mát ra szent im rén. A ko moly anya gi

ál do zat, va la mint a gyer mek üdü lő -
vé va ló át ala kí tás és fel újí tás költ sé -
gei azon ban meg hoz ták el ső gyü möl -
cse i ket: több más tá bort kö ve tő en a
gö döl lői  Tes se dik  Sá mu el  Ala pít -
vány Csa lá dok Át me ne ti Ott ho ná -
ban  la kó  gyer me kek  és  csa lá dok
tölt het tek  –  há rom  tur nus ban  –
egy-egy fe lejt he tet len he tet a Mát rá -
ban. A tervek sze rint még az  idén
több tá bor nak és csa lá di hét vé gé nek

ad majd helyet az ala pít vány evan gé -
li kus gyer mek üdü lő je.
Azok a gyer me kek és csa lá dok,

ame lyek  na gyon  ne héz  kö rül mé -
nyek  kö zött  él nek,  hi szen  át me -
neti  ott hon ban  lak nak,  és  vár ják

sor suk  jobb ra  for du lá sát,  né hány
nap ra  meg fe led kez het tek  sú lyos
gond ja ik ról, mert „el men tek” nya -
ral ni. Több sé gük – be le ért ve a szü -
lő ket is – még so ha nem nya ralt, így
szá muk ra iga zi ki kap cso ló dást, él -
ményt je len tett a Mát rá ban el töl tött
né hány nap. 
Az el ső tá bor ba kü lön vit tük el az

is ko lás gyer me ke ket, majd két olyan
tá bo runk is volt, me lyen össze sen hét

csa lád vett részt. Így a na gyobb gyer -
me kek az ön ál ló gyer mek tá bor után
a szü le ik kel is nya ral hat tak.
Cso dá la tos  ki rán du lá so kat  tet -

tünk  Ba goly ir tás ra,  Ágas vár ra  és
Fal lós kút ra, s egy-egy al ka lom mal a
hegy má szá sok  és  a  sor ver se nyek
okoz ta fá ra dal ma kat a kö ze li ter mál -
für dő ben pi hen tük ki. Ki vé tel nél -
kül min den ki részt vett a kéz mű ves-
fog lal ko zá so kon,  a  kö zös  já té ko -
kon és ének lé se ken, s a csa pat épí tő
fel ada tok tel je sí té se és a kö zös „mo -
zi zás”  is  na gyon  jó  han gu lat ban
telt. Kü lö nö sen is jól si ke rül tek a kö -
zös fő zé sek, bog rá cso zá sok. A tá -
bor tűz láng jai és a tá bor ban meg élt
kö zös ség  mély  nyo mot  ha gyott  a
gyer me kek ben  –  re mény ség  sze -
rint so sem fog ják el fe lej te ni az  itt
töl tött na po kat. 
A tá bo rok lét re jöt té ben igen nagy

sze re pe volt  az Észa ki Evan gé li kus
Egy ház ke rü let idei, Száz ha lom bat tán
meg tar tott misszi ós nap ján fel aján -
lott ado mány nak, mely et – a ta va lyi
misszi ós nap ado má nyá val együtt –
a gö döl lői Csa lá dok Át me ne ti Ott ho -
na e tá bo rok meg va ló sí tá sá ra kapott
meg.  Az  ala pít vány  mun ka tár sai -
ként há lás szív vel kö szön jük meg ez -
úton is a se gít sé get, amely nél kül nem
tud tuk vol na a ránk bí zott gyer me -
ke ket,  csa lá do kat  nya ra lás ban  ré -
sze sí te ni.
Kö zös igény ként je lent ke zett min -

den ki ré szé ről, hogy a tá bo rok nak le -
gyen foly ta tá suk, hi szen jó len ne új -
ra lát ni a gyer me kek ar cán a kö zö sen
meg élt, fel hőt len örö möt. Ter vez zük,
hogy leg kö ze lebb az őszi szü net ben
az is ko lás gyer me kek kel is mét tá bo -
roz ni fo gunk.

g Ma gya ri Már ton

is ten hez kö zel, 
avagy kül de té sünk is ten csa lád já ban
Nyá ri tá bo rok ban a gö döl lői Csa lá dok Át me ne ti Ott ho ná nak la kói

b Kü lön le ges ün nep re gyűlt össze
au gusz tus 18-án Cső vár ap ra ja-
nagy ja és a kör nye ző te le pü lé sek
la kói. Fél év szá zad el tel té vel
szlo vák is ten tisz te let ke re té ben
ad tak há lát ősi gyö ke re i kért és
Is ten meg tar tó ke gyel mé ért.

Az al ka lom hoz szük sé ges anya gi for -
rást a Cső vár Köz ség Ön kor mány za -
tá hoz  be nyúj tott  si ke res  pá lyá zat
biz to sí tot ta. Az ün ne pi dél után nem
va ló sul ha tott  vol na meg  a Cső vá ri
Szlo vák Nem ze ti sé gi Ön kor mány zat
el nö ké nek, Rá szos ka Já nos né nak és
lel kes kép vi se lő jé nek, Ko ren né Tu rán
Gyön gyi nek ál do za tos mun ká ja, va -
la mint a Cső vá ri Evan gé li kus Egy ház -
köz ség lel ké szé nek, La czi Ro land nak
a tá mo ga tá sa nél kül. Raj tuk kí vül sok
ön kén tes fa lubé li és gyü le ke ze ti tag
együtt  mun kál ko dá sa tet te em lé ke -
ze tes sé  ezt  a  re mél he tő leg  ha gyo -
mánnyá vá ló is ten tisz te le tet.
Az ige hir de tés szol gá la tát az Or -

szá gos  Szlo vák  Lel ké szi  Szol gá lat
kép vi se le té ben Gu lá csi né Fa bu lya
Hil da lel kész nő vé gez te. Az ige hir -
de tés szlo vák nyel ven folyt, a li tur -
gia és az áro ni ál dás mind két nyel -
ven fel csen dült. Min den részt ve vő
nyom ta tott for má ban is kéz hez kap -
ta a két nyel vű pré di ká ci ót. Az is ten -
tisz te le ten a cső vá ri és a gal ga gu tai
ének kar szol gá la tát is meg hall gat hat -

ta a gyü le ke zet, szin tén szlo vák és
ma gyar nyel ven is.
Meg tisz tel te  az  al kal mat Me kis

ÁdámÉszak-Pest me gyei es pe res és fe -
le sé ge; Fü ke Sza bolcsgal ga gu tai lel kész
és fe le sé ge; Ze men né Pa lecs ka Eri ka,
az Or szá gos Szlo vák Ön kor mány zat
Acsai Szlo vák Kul tu rá lis Köz pont já nak
ve ze tő je; Be ré nyi né La mi Mó ni ka, aki
köny ve i vel és ké pe i vel örö kí ti meg a
Gal ga menti szlo vák ság múlt ját; il let -
ve a he lyi elöl já ró ság és a kör nye ző te -
le pü lé sek  szlo vák nem ze ti sé gi ön kor -
mány za tainak el nö kei.
Az is ten tisz te let után a tan ös vé -

nyen vé gig sé tál va a ven dé gek az ön -
kor mány zat  ebéd lő jé ben  gyűl tek
össze el fo gyasz ta ni a cső vá ri asszo -
nyok ál tal nagy sze re tet tel el ké szí tett
ün ne pi uzson nát.
A szer ve zők és a gyü le ke zet re mé -

li,  hogy  új ra  ha gyo mánnyá  vá lik
Cső vá ron a szlo vák is ten tisz te let, az
ér dek lő dők nagy szá ma pe dig ar ra
en ged kö vet kez tet ni, hogy szük ség
van a ré gi-új al kal mak ra, a ha gyo má -
nyok, őse ink tisz te le té re. Hi szen a mi
ge ne rá ci ón kon is áll, mit örö kí tünk
to vább utó da ink ra.
Ahogy a pré di ká ci ó ban is el hang -

zott:  „Va ló já ban  min den  el mú lik.
Ezek az is te ni, örök ér vé nyű ér té kek
ma rad nak meg: a hit, a re mény és a
sze re tet.  Ezért  kell  tö re ked nünk  a
krisz tu si sze re tet sze rint él ni, gon dol -
kod ni, be szél ni és cse le ked ni.”

g La czi Ani kó

Szlo vák is ten tisz te let
Cső vá ron 

Te réz né ni 
szá za dik 

szü le tés nap ja

A rá kos pa lo tai evan gé li kus gyü le ke -
zet a múlt va sár na pi is ten tisz te let ke -
re té ben kö szön töt te leg idő sebb tag -
ját, Ma tuz Já nos né, Te réz né nit szá -
za dik  szü le tés nap ján.  A  zsol tá ros
sza va i val (Zsolt 136,3–4) ad tak há lát
Te réz né ni éle té ért, imád sá gos hi té -
ért: „Ad ja tok há lát az urak Urá nak,
mert örök ké tart sze re te te! Nagy cso -
dá kat mű vel egy ma ga, mert örök ké
tart sze re te te.”

g Po nicsán Er zsé bet fel vé te le



Ami kor  eze ket  a  so ro kat  írom, már
mér sék lő dött a nagy for ró ság. De tu -
laj don kép pen az egész ta vasz és nyár
az át la gos nál for róbb, és ami még in -
kább baj, csa pa dék sze gény volt. A bú -
za ter més gyen gébb lett, ku ko ri ca pe -
dig szin te nem is lesz, itt a ha tár ban már
jú li us ban ki ég tek a ku ko ri ca táb lák. A
kis ker tek ben is szin te vé gig ön töz ni kel -
lett, aki va la mi mi att nem tu dott lo csol -
ni, alig tud va la mit té li re el tá rol ni. 
Nem  tu dom,  van-e  még  em ber,

aki ké tel ke dik a glo bá lis ég haj lat vál to -
zás ban.  Ré geb ben  fel me le ge dés nek
hív ták, de mos ta ná ban a vál to zás szó
a hang sú lyo sabb, és ez tük rö zi leg in -
kább azt, amit meg ta pasz ta lunk már
a sa ját bő rün kön is. Mert a nyár me -
le gebb  és  szá ra zabb  lett,  a  vi ha rok
pusz tí tób bak. Ha esik is az eső, hir te -
len  zú dul  le  ha tal mas  mennyi ség,
ame lyet a föld nem tud hir te len el nyel -
ni, a kis pa ta kok fo lyók ká duz zad nak,
és egy fél óra alatt el mos nak min dent,
ami az út juk ba ke rül.
Meg ta nul hat tunk mos ta ná ban egy

új ki fe je zést, biz to san  te  is hal lot tad
már: az öko ló gi ai túl lö vés nap ja.Ez az
a  vir tu á lis  dá tum,  ami kor ra  a  vi lág
fel él te azo kat az egy év re ju tó erő for -
rá so kat, ame lye ket a Föld még fenn tart -
ha tó mó don ké pes elő ál lí ta ni. Idén ez
a dá tum au gusz tus 22-ére esett. 2009-
ben szep tem ber 25., 2010-ben au gusz -

tus 21., 2011-ben pe dig szep tem ber 17.
volt az öko ló gi ai túl lö vés nap ja. 
A glo bá lis adós ság vál sá gok ko rát él -

jük, a pénz ügyi de fi cit szá mí tá sá hoz
ha son ló an szá mít ják ki az öko ló gi ai de -
fi ci tet is. A bank szám la ki vo na tok hoz
ha son ló an a be vé te le ket és ki adá so kat
kö ve ti  nyo mon  év ről  év re  a Glo bal
Foot print Net work, ezek alap ján szá -
mít ja ki min den év ben az öko ló gi ai túl -
lö vés nap ját. 
Az öko ló gi ai túl fo gyasz tás a pénz -

ügyi  túl fo gyasz tás hoz  ha son lít. Na -
gyon egy sze rű en fo gal maz va: ha már
nincs pénz a pénz tár cánk ban, köl csön
kell kér nünk, ez zel pe dig adós sá got
hal mo zunk fel. A ke let ke ző öko ló gi -
ai adós ság úgy je le nik meg, hogy a ter -
mé sze ti tő két kezd jük el fo gyasz ta ni, és
szén-di o xi dot hal mo zunk fel a lég kör -
ben, en nek kö vet kez mé nye ként pe dig
az üveg ház ha tás fo ko zó dik, és még in -
kább szél ső sé ges lesz az idő já rás.
Az öko ló gi ai túl lö vést há rom té nye -

ző be fo lyá sol ja: a fo gyasz tás mér té ke,
az em be ri ség lét szá ma és az erő for rá -
so kat  biz to sí tó  ter mé szet  ál la po ta,
vagy is a bio ka pa ci tás. Az ada tok azt
mu tat ják,  hogy  mind  a  fo gyasz tás
mér té ke, mind a boly gó né pes sé ge erő -
tel je sen nö vek szik. Ugyan a mo dern
tech no ló gia  se gít sé gé vel  si ke rült  a
ter més ho za mo kat nö vel ni, de az emel -
ke dő ho za mok sem ké pe sek lé pést tar -

ta ni az em be ri ség lé lek szá má nak és a
fo gyasz tás mér té ké nek nö ve ke dé sé vel.
Az em be ri ség te hát je len leg több erő -
for rást fo gyaszt, mint amennyit Föl -
dünk biz to sí ta ni ké pes. 
Könnyen be lát ha tó, hogy ez az ál -

la pot hosszú tá von nem tart ha tó fenn,
hi szen egy szer ki fo gyunk az erő for rá -
sok ból. 
Hogy mi a meg ol dás? Na gyon rö -

vi den össze fog lal va: csök ken te ni kell
az öko ló gi ai láb nyo mun kat. Vagyis tu -
da to san kell hű te ni, fű te ni, hasz nál ni
az elekt ro ni kai be ren de zé se ket, tu da -
to san kell köz le ked ni, de akár az ét ke -
zé se in ket is tu da to sab ban át gon dol ni
– már ez zel so kat ten nénk a kör nye -
ze tün kért és vég ső so ron ma gun kért.
Au gusz tus 22-én te hát el ér tük az

öko ló gi ai túl lö vés nap ját, az óta „köl -
csön ből”  élünk  –  ame lyet  per sze
egy szer ka ma tos tul vissza kell majd
fi zet ni.
Jó len ne, ha ír nál ar ról, hogy ti ho -

gyan csök ken ti tek az öko ló gi ai láb nyo -
mo to kat a csa lád ban, az is ko lá ban, a vá -
ros ban, ta lán tud nánk be lő le ta nul ni.
Sze re tet tel üd vö zöl:

g Nő vé red

Ked ves Hú gom!

Evangélikus Élet 2012. szeptember 2. f mozaik

ÜZenetaZararátról

Rovatgazda: Sánta Anikó

Kü lön le ges  ol tár te -
rí tő  vár ta  Ka jár pé -
cen au gusz tus 12-én,
va sár nap az is ten tisz -
te let re ér ke ző ket. A
Nóé  tör té ne té nek
egy je le ne tét áb rá zo -
ló  tex til kép  az  au -
gusz tus 6. és 9. kö zött
zaj lott  hit tan tá bor
alatt, a gyer me kek be -
vo ná sá val ké szült. A
jó han gu la tú,  tar tal -
mas prog ra mon több
mint har minc – nem
csak  evan gé li kus  –
ka jár pé ci, fel pé ci, va -
la mint gyö mö rei gye -
rek vett részt.

g Kép és szö veg:
JCsCs

A Nap ve tő tá bo ro kat in ten zív szer -
ve ző mun ka elő zi meg, a ve ze tői stáb
már a nyi tás előtt ki lenc hó nap pal
mun ká hoz lát. Az elő ké szü le te kért és
a  tá bo rok  le bo nyo lí tá sá ért  idén
Frenyó Ist ván (Kö lyök), Gen ge licz ki
Bar ba ra (Fel vi dék) és Ke lé nyi Zsolt
(Ifi) tá bor ve ze tők fe lel tek.
A jú li us 22–28. kö zött tar tott Nap -

ve tő Fel vi dék tá bor va ló já ban nem új:
hosszú  évek  óta meg szer ve zik ma -
gyar–szlo vák evan gé li kus gyer mek -
tá borné ven, de csak ez év től ke rült hi -
va ta lo san is a Nap ve tő tá bo rok so rá -
ba. A KÖ SZI azért kap cso ló dott be a
szer ve zés be,  mert  fon tos nak
tart ja a ha tá ro kon tú li kö zös ség -
épí tést is. Itt 3–8. osz tá lyos szlo -
vák és ma gyar gye re kek gaz da -
god hat tak lel ki ek ben, töl te kez -
het tek föl él mé nyek kel. 
Az év iga zi új don sá ga a kor -

osz tá lyok ra  bon tott  „dup la  tá -
bor”:  a  Nap ve tő  Kö lyök  és  a
Nap ve tő Ifi volt. Az előb bi a 3–
8. osz tá lyo so kat vár ta jú li us 29. és
au gusz tus 4. kö zött, az utób bi nak
pe dig au gusz tus 12-től 18-ig 7–12.
osz tá lyo sok vol tak a részt ve vői. 
A KÖ SZI együtt mű kö dő part ne -

re ként  ál do za tos mun ká já val  állt  a
szer ve zők mel lé a Pi lis csa bai, il let ve
a Száz di Evan gé li kus Egy ház köz ség,
va la mint a fel vi dé ki Capel la Pol gá ri
Tár su lás. A tá bo rok lel ki ve ze tői – ők
tar tot ták a zá ró is ten tisz te le tet is –
evan gé li kus lel ké szek vol tak: a pi lis -
csa bai Nap ve tő ben Sza bó B. And rás,
a fel vi dé ki tá bor ban pe dig Asz ta los
Ri chárd és Han ka Pe nič ko vá.
A  há rom  hét  so rán  a  tá bo ro zók

meg is mer ked het tek Jé zus hír nö ke i vel,
Áb ra hám mal, Mó zes sel, Il lés sel, Dá -

vid dal és Ke resz te lő Já nos sal, élet út -
juk je len tő sé gé vel, cse le ke de te ik kel és
az zal is, hogy mind ezek mi lyen üze -
ne tet hor doz hat nak ma szá munk ra. 
El ma rad ha tat lan  prog ram  volt

mind há rom tá bor ban a na pot in dí tó
reg ge li áhí tat, majd a kre a tív hit tan -
órák,  a  „ku pak ta ná csok”  kö vet kez -
tek. Eze ken az al kal ma kon gye re kek és
fi a ta lok kis csa pa tok ba szer ve ződ ve be -
szél get tek és ol dot tak meg kü lön bö -
ző fel ada to kat az adott nap hír nö ké -
hez és egy ben Is ten hez kap cso lód va. 
A ta nu lá son túl a tá bor la kók nak per -

sze mód juk volt spor tol ni is, me het tek

kre a tív klub ba, részt ve het tek ze ne kari
pró bán, ví zi olim pi án, éj sza kai tú rán,
volt vá ro si por tya, a kö lyök tá bo ro so kat
pe dig vár ta a Ti éd az er dő! ter mé szet -
is me re ti tú ra. Mind emel lett min den tá -
bor ban a Ki mit tud?-on is be mu tat koz -
hat tak a vál lal ko zó ked vű ek. 
A  tá bo rok  fon tos  mo men tu ma

még a Nap ve tő já ték: a kü lön bö ző fel -
ada to kért  el nyert  KÖ SZI-pon tok
gyűj té se  fo lya ma to san  iz ga lom ban
tar tot ta a gye re ke ket. 

Az  ifi tá bo rok  új don sá ga  idén  a
mes ter kur zus volt. Ma guk a fi a ta lok

tart hat tak egy más nak elő adá so kat, il -
let ve ké szít het tek fel ada to kat. Mű kö -
dött a vers ol va só kör, meg hall gat hat -
ták a Cso dá la tos fi zi ka cí mű elő adást,
raj zol hat tak, de volt be szél ge tés is az
if jú sá got  érin tő  prob lé mák ról,  to -
váb bá kon cert, ame lyet a részt ve vők
ma guk szer vez tek meg. 
A tá bo ro kat a Meg ál ló is ten tisz te -

let zár ta – dra ma ti kus, te ma ti kus és in -
ter ak tív is ten tisz te le ti for má já val már
so kan  ta lál koz hat tak  év   köz ben  is,
hi szen a KÖ SZI há rom ne gyed éve ál -
mod ta meg és szer ve zi eze ket az al kal -
ma kat. Az ér dek lő dők szep tem ber től
jú ni u sig min den hó nap el ső va sár nap -
ján – né hány rit ka ki vé tel lel – a De ák
té ri evan gé li kus temp lom ban vál hat -
nak ré sze se i vé. Az al kal mak fi a ta lo kat
(is) érin tő té má kat dol goz nak fel, a so -
ron  kö vet ke ző  évad ban  az  együtt -
mű kö dés je gyé ben.
A  tá bo ri  is ten tisz te le ti  al ka lom

ki dol go zá sá ban – mint egy mű hely -
mun ka ként – részt vet tek a gye re kek

és fi a ta lok is. Köz re mű köd tek a
li tur gi á ban  is  fel ol va sás sal,
imád ság írás sal  és  ze nei  szol -
gá lat tal,  il let ve  szín da rab bal.
Ez utób bi – más né ven „szkit”
– igen fon tos ele me a Meg ál ló
is ten tisz te let nek,  hi szen  az
evan gé li um üze ne tét a lel kész
ezen  a  kis  je le ne ten ke resz tül
bont ja ki kö zön sé ge  szá má ra. 
A  Nap ve tő  Ifi  zá ró  is ten -

tisz te le tén a fel raj zolt ha tal mas
Ma gyar or szág-tér ké pen  ke -
reszt tel je löl ték be a tá bort, és

min den  tá bo ro zó  el fog lal ta  sa ját
lak he lyét a tér ké pen, szim bo li zál va
ez zel, hogy Is ten már új mi nő ség -
ben,  kis  hír nök ként,  öröm hír rel,
nap ve tés sel kül di ha za… 
A  KÖ SZI  ál tal  ren de zett  tá bo -

rok ban (Té li be rek, Élet fo nal, Nap ve -
tő) idén  vagy  a  ko ráb bi  évek ben
részt ve vő min den gye re ket és fi a talt
vár nak a  szer ve zők ok tó ber  12–14.
kö zött a pi lis csa bai KÖ SZI-tá bor ta -
lál ko zón, mely re a www.ko szi.net ol -
da lon már le het je lent kez ni.

g Szlau kó Or so lya

Jé zus hír nö kei
Nap ve tő tá bo rok két hely szí nen
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Szép és be csü len dő, hogy szót ej tünk azok ról a volt tiszt ség vi se lők ről, pres -
bi te rek ről, akik a ta va szi tiszt újí tás kor nem ju tot tak elég sza va zat hoz, és nem
ke rül tek be az új tes tü le tek be, po zí ci ók ba. Re mé lem és hi szem, a gyü le ke -
ze tek ben meg fe le lő en meg kö szön ték ed di gi szol gá la tu kat, sőt ta lán kel lő ün -
ne pé lyes ség gel el is bú csúz tat ták őket.
Va ló ban, még ta lán an nak is fenn áll a le he tő sé ge, hogy az ered mény meg -

fe le lő „lob bi val” irá nyí tott fo lya mat vé gén szü les sen. De hát ez ha son ló kép -
pen tör tén het más (vi lá gi) vá lasz tá sok ese tén is.
Nagy tisz te lő je va gyok ifj. dr. Ha fen scher Ká roly nak, nem is sze ret nék vi -

tá ba száll ni ve le. Mint lel kész és in téz mény ve ze tő va ló szí nű leg ná lam sok -
kal na gyobb ta pasz ta lat tal, szé le sebb rá lá tás sal bír ezek re az ered mé nyek -
re, fo lya ma tok ra. Én kis gyü le ke ze tem, il let ve az egy ház me gye ta pasz ta la -
tai alap ján kér de zem: biz tos, hogy ki szo rul tak a ré gi „funk ci o ná ri u sok” (a szó
ne mes ér tel mé ben)? Nem le het, hogy nem is vál lal ták új ra a tiszt sé get, a meg -
mé ret te tést? Tu dok olyan eset ről, hogy a he lyi lel kész vi sel ke dé se „hat ha tó -
san be fo lyá sol ta” a je lölt ség el nem fo ga dá sát. (Bi zo nyá ra ez csak rit ka, he -
lyi je len ség le he tett). Se gí tett-e min den hol a lel kész ab ban – hit tel és sze re -
tet tel, nem bi zo nyos ér de ke ket szem előtt tart va –, hogy fel vál lal jon egy újabb
cik lust az a ré gi gyü le ke ze ti tag, vagy „be száll jon a ring be” – más nem lé -
vén – egy újonc, és pres bi ter sé get vagy más tiszt sé get vál lal jon?!
Úgy tű nik, so kan meg csö mör löt tek az ál ta luk szer zett, eset leg ne ga tív egy -

há zi ta pasz ta la tok tól, ko ráb bi si ker te len sé ge ik től, és el ment a ked vük a ve -
ze tés ben va ló to váb bi rész vé tel től. Vagy csak az ál ta lá nos ér dek te len ség ered -
mé nye ként nem akar tak még egy szer „fe les le ges ne héz sé ge ket, ké nyel met -
len sé ge ket a nya kuk ba ven ni”?
Re mél jük, ezek a két sé gek he lyi szin te ken lel ké szi ve ze tés sel, bé kés be szél -

ge té se ken el si mul tak, nem hagy va sen ki ben se tüs két. Hi szen azt han goz -
tat juk, hogy leg fon to sabb az őszin te ség, a hi bák fel tá rá sa, az eset le ges prob -
lé mák ki be szé lé se.
Ez min dig így is tör té nik…?
Mi ért men né nek más képp a dol gok, mint a nagy po li ti ká ban? Sok pél dát

lá tunk, lát tunk már ar ra, hogy nem min den – sok min den nem – a sze re -
tet, a ke resz tyén ség je gyé ben va ló sul meg, jön lét re, ala kul ki.
Pe dig Urunk, Is te nünk a Szent írá son ke resz tül lép ten-nyo mon ezt ta nít -

ja ne künk! Kár, hogy ez a ta ní tás so se jut el a fü lün kig, leg fő képp a szí vün -
kig! Sok kal fon to sab bak az egyé ni ér de kek, sok kal előbb re he lyez zük őket,
mint a gyü le ke ze tün ket, a kö zös sé gün ket, Jé zu sun kat!
…és ez nem csak a pres bi ter ség–nem pres bi ter ség kér dé sé ben van így!

Gosz to la Sza bolcs fel ügye lő (Har ka)

Szembenézniahelyzettel
Ked ves Szer ző, Fő szer kesz tő Úr és Püs pök Urak!
Az EvÉ let au gusz tus 12-i szá má ban meg je lent, Rek vi em a de mok rá cia ál -

do za ta i ért cí mű írás je len tős mér föld kő egy há zi kö zös sé günk éle té ben. Fon -
tos köz éle ti, tör té ne lem szem lé le ti és egy házstra té gi ai kér dé sek kö zös új ra -
gon do lá sát ké szí ti elő.
Ha bár a püs pö kök ko ráb ban is köz zé tet tek a szem lé le tet és köz szel le met

vé le mé nye ző gon do la to kat, még is e cik kel ér tünk ha tár kő höz. Nem ke vés
fő szer kesz tői bá tor ság ra volt szük ség a meg je len te té sé hez. Az írás egyes gon -
do la tai ugyan is ké nyes ta bu kat kér dő je lez nek meg, köz tük egy olyat is, amely
a je len leg ha tá lyos ma gyar jog vé del mét él ve zi.
Őszin te örö mö met vál tot ta ki, hogy annyi év fal ra hányt bor só sor sá ra ju -

tott le ve le im és írá sa im után még is tör tént el moz du lás ab ba az irány ba, hogy
szem be néz zünk a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház ban ki ala kult hely zet -
tel, el fo ga dott ként be ál lí tott vé le ke dé sek kel és vi sel ke dés for mák kal, egy há -
ziat lan nor mák kal.
E kor szak al ko tó cikk meg je le né se óta re á lis esélyt lá tok ar ra, hogy egy -

há zi köz éle tünk meg tisz tul jon leg alább a nyil ván va ló er köl csi szenny től, vi -
lá gi a san ha ta lom má ni ás kis cso por tok ter ror já tól, és csök ken jen azok be fo -
lyá sa, akik az egy ház erő for rá sa in élős köd nek ahe lyett, hogy a sa ját erő for -
rá sa i kat be vet ve az egy há zért szol gál ná nak.
Szí ve sen va gyok part ner ab ban, hogy kö zös jö vőn ket egy új, re vi de ált szem -

lé let sze rint az ala pok tól új ra gon dol juk.
Mind nyá ja tok nak sok ki tar tást és hi tet kí vá nok a szol gá la to tok hoz.

Prőh le Pé ter ma te ma ti kus (Bu da pest)

b A KÖ SZI, az az a KeresztényÖnkéntesekSzövetségeazIfjúságért idén
a kis is ko lá sok tól az érett sé gi ző kig min den kor osz tály nak kí nált tar -
tal mas nyá ri prog ra mot. A 16.Napvetőevangélikusközösségépítőtá-
bort im már há rom tur nus ban és két hely szí nen, Pi lis csa bán és a szlo -
vá ki ai Ga ram kö ves den ren dez ték meg. A NapvetőKölyök, Felvidék,
il let ve Ifi tá bor ban negy ven hat te le pü lés ről össze sen száz hat van öt
részt ve vő és szer ve ző le he tett együtt. 
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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
7.50 / M2
Ma gyar nép me sék
(ma gyar rajz film so ro zat)
9.30 / Rá dió 17 (Bu da pest)
Lé lek han go ló
Az Evan gé li kus Rá dió misszió
össze ál lí tá sa
9.35 / M1
Evan gé li kus if jú sá gi mű sor
9.45 / M1
A Ko rál-szi get együt tes
11.10 / Du na World
Arany feszt
Kul túr kin csek nyá ron
12.30 / Vö rös mar ty Rá dió
Lé lek han go ló
Az Evan gé li kus Rá dió misszió
össze ál lí tá sa
(www.vo ros mar tyra dio.hu)

HÉTFŐ

5.20 / M1
Haj na li gon do la tok
12.58 / Bar tók rá dió
A Bu da pes ti Mad ri gál kó rus
és a Ma gyar Ál la mi 
Hang ver seny ze ne kar 
Vi val di-hang ver se nye
Ben ne:
Glo ria; La u da Je rusa lem
14.15 / Du na Tv
Tánc va rázs
Sa va ria nem zet kö zi tánc ver seny
– Szom bat hely
19.20 / HBO
Egy hét ket tes ben
(fran cia film drá ma, 2004)
(96’)
20.05 / Du na Tv
Pe tő fi (ma gyar té vé film so ro zat)
Sors, nyiss ne kem tért…
22.20 / M2
Pil lan gó
(ma gyar té vé film, 1970) (68’)

KEDD

9.05 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Ben ne:
Hän del: 
Ut rech ti Te De um és Ju bi la te
11.00 / M1
Pa ra lim pia
Össze fog la ló
13.15 / Pax Tv
Pi lá tus
(kon cert film)
19.42 / Kos suth rá dió
Éne ké nek
Dinnyés Jó zsef da lai 
gyer me kek nek
21.15 / Du na Tv
A sza bad ság ös vé nye in
(ame ri kai–an gol já ték film,
1995) (96’)
21.50 / Du na World
60 éves a Ma gyar 
Tánc mű vé sze ti Fő is ko la
(do ku men tum film)

SZERDA

8.35 / Du na Tv
Za rán dok uta kon
Pá lo sok az Al föl dön
9.05 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Ben ne:
Bach: 
D-dúr pre lú di um és fú ga
BWV 532
13.30 / Kos suth rá dió
„Te ben ned bíz tunk 
ele i től fog va…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
14.40 / Du na World
Más fél mil lió lé pés 
Ma gyar or szá gon
15.35 / Du na Tv
Ma gyar tör té nel mi 
arc kép csar nok
(ma gyar is me ret ter jesz tő
film so ro zat)
Bá tho ry Zsig mond 
(1588–1599)

CSÜTÖRTÖK

5.20 / M1
Haj na li gon do la tok
9.05 / Du na Tv
Magyar elsők
Az első magyar cserkészek
11.06 / Kos suth rá dió
A Hely
(ri port mű sor)
13.50 / M1
Az iro da lom nyel ve
Mó ricz Zsig mond
14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze ne szer ző je: 
Ko dály Zol tán
Da lok, kó rus mű vek
19.05 / Du na Tv
Íz őr zők
(ma gyar is me ret ter jesz tő 
so ro zat)
19.42 / Kos suth rá dió
Csil lag vá ró
A Ma kám együt tes le me zé ről
22.50 / Du na Tv
Mü pArt Clas sic

PÉNTEK

13.55 / M1
Giot to evan gé li u ma – 
a pa do vai Scro veg ni-ká pol na
(olasz do ku men tum film,
2009)
14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze ne szer ző je: 
Ko dály Zol tán
„Di csér jé tek az Urat!”
15.00 / Pax Tv
Chic ken Fly-kon cert
(kon cert film)
19.51 / Kos suth rá dió
Es ti me se
Ta má si Áron me sé jét 
Sin ko vits Im re mond ja el
21.20 / M2
Pa ra lim pia
Köz ve tí tés Lon don ból
23.40 / M1
Mic ha el Bub lé – 
Kon cert a Ma di son Squ a re
Gar den ben
(an gol kon cert film, 2009) (61’)

SZOMBAT

6.25 / M1
Zeg zu gos tör té ne tek
Du na új vá ros
6.50 / Du na Tv
Két vi lág közt – 
Port ré Ak nay Já nos ról
(ma gyar do ku men tum film)
12.55 / M2
Ma gyar or szág tör té ne te
(ma gyar is me ret ter jesz tő 
so ro zat)
15.50 / Du na Tv
Élet apá val
(ame ri kai já ték film, 1947)
(118’)
17.10 / Du na World
A ti ha nyi ben cés apát ság 
új já szü le té se
(ma gyar is me ret ter jesz tő
film)
19.30 / Du na Tv
Mol nár Fe renc: 
Az üveg ci pő
Víg já ték há rom fel vo nás ban

VASÁRNAP

8.05 / Ré gió rá dió
Zsi na to ló 
(va sár na pi öku me ni kus mű sor)
10.04 / Kos suth rá dió
Re for má tus is ten tisz te let 
köz ve tí té se a deb re ce ni 
Nagy temp lom ból
Igét hir det Bölcs kei Gusz táv
püs pök
10.25 / M1
Evan gé li kus if jú sá gi mű sor
15.05 / Bar tók rá dió
Ju bi la te Deo
Év szá za dok egy há zi mu zsi ká ja
15.25 / Du na World
A meghódított 
Kárpát-medence
(ma gyar is me ret ter jesz tő
film)
21.10 / Bar tók rá dió
Az em be ri hang di csé re te
Ben ne:
Men dels sohn: 
Pa u lus ora tó ri um

vASáRNApTÓL vASáRNApiG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból szeptember 2-ától szeptember 9-éig

vasárnap(szeptember2.)
Ne csi nálj ma gad nak sem mi fé le is ten szob rot. 5Móz 5,8 (1Jn 4,12; Lk 10,25–
37; 1Jn 4,7–12; Zsolt 53) A Tíz pa ran cso lat ke let ke zé se ide jén a po gá nyok
is ten szob ro kat ké szí tet tek, és azo kat imád ták, Iz rá el nek azon ban Is ten szi -
go rú an meg til tot ta, hogy őt áb rá zol ja. Ő ugyan is nem lát ha tó, és nem kor -
lá toz ha tó az em be ri kéz al ko tá sai kö zé. Is tent nem mi csi nál juk ma gunk -
nak, hi szen ő a Min den ha tó, aki nek ha tal mát és fen sé gét fel sem tud juk
fog ni. Ma, ami kor ál ta lá nos sá vált, hogy min dent és min den kit be fo lyá -
sol ni aka runk, Is ten sza va egy ér tel mű: ne fe led jük, hol a he lyünk, és mi
a dol gunk!

Hétfő(szeptember3.)
Tisz tít sá tok meg lel ke te ket az igaz ság irán ti en ge del mes ség gel kép mu ta tás nél -
kü li test vér sze re tet re, egy mást ki tar tó an, tisz ta szív ből sze res sé tek. 1Pt 1,22
(Ez 11,19–20a; 5Móz 15,1–11; Jer 6,16–30) Az egy más irán ti sze re tet ről el mé -
let ben sok szé pet tu dunk, de a gya kor lat ban ne héz meg él ni, hogy az va ló -
ban kép mu ta tás nél kü li, ki tar tó és tisz ta szív ből jö vő le gyen. Az apos tol ma
ar ra mu tat rá: min de nek előtt az Is ten nel va ló kap cso la tun kat kell ren dez -
ni. Meg úju lás ra és en ge del mes ség re van szük sé günk, és ak kor át for má ló dik
az em ber tár sak hoz va ló vi szo nyu lá sunk is. Nem for dít va! Aki az zal akar ja
kez de ni, hogy majd mennyi re fog sze ret ni má so kat, biz tos, hogy ku dar cot
vall, ezért – per sze nem csak ezért! – ér de mes az Úr hoz tér ni.

Kedd(szeptember4.)
Az Úr sze re te té vel te le van a föld. Zsolt 33,5 (2Kor 8,9; Ám 5,4–15; Jer 7,1–
15) A 33. zsol tár gyö nyö rű, Is tent di cső í tő mon da ta i nak egyi ké vel in dít hat -
juk mai na pun kat, és el ámul ha tunk azon, mennyi min den hir de ti Is ten sze -
re te tét a te rem tett vi lág ban és az em be ri élet ben. A hé ber szó, ame lyet itt
sze re tet nek ol va sunk, ke gyel met is je lent, s ar ra em lé kez tet, hogy Urunk ke -
gyel mes sze re tet tel for dul fe lénk. Mi is len ne ve lünk, bű nös em be rek kel és
föl dünk kel, ame lyet oly mód sze re sen rom bo lunk, ha a Min den ha tó nem kö -
nyö rül ne raj tunk?

Szerda(szeptember5.)
Nóé meg is tett min dent, úgy járt el, aho gyan Is ten meg pa ran csol ta ne ki. 1Móz
6,22 (Ef 4,22–23; 5Móz 24,/10–15/17–22; Jer 7,16–28) Döb be ne tes az a nagy
bi za lom és fel tét len en ge del mes ség, ame lyet Nóé ma ga tar tá sa tük röz. A bib -
li ai be szá mo ló sze rint Is ten el mond ta ne ki az özön víz zel kap cso la tos szán -
dé kát és a meg me ne kü lés mód ját, Nóé pe dig szó nél kül tet te, amit kel lett.
Nem vi tat ko zott, és nem ké tel ke dett Is ten sza vá ban, pe dig biz to san volt kér -
dé se, vé le mé nye. Ma, ami kor di vat min dent meg kér dő je lez ni, és in kább a ma -
gunk fe je után sze re tünk men ni, Nóé pél dá ja se gít het ab ban, hogy erő söd -
jön hi tünk, és en ge del me sebb gyer me kei le gyünk az Úrnak.

csütörtök(szeptember6.)
Az Úr an gya la oda lé pett hoz zá, és vi lá gos ság tá madt a cel lá ban; ol da lát
meg lök ve fel éb resz tet te Pé tert, és így szólt hoz zá: „Kelj fel gyor san!” Er re le -
hull tak a bi lin csek Pé ter ke zé ről. Ap Csel 12,7 (Zsolt 34,8; Ap Csel 4,32–37;
Jer 9,1–23) Ami kor He ró des ki rály ül döz ni kezd te a ke resz té nye ket, Pé ter
is bör tön be ke rült, de nem esett két ség be, ha nem imád ko zott az Úr hoz.
Nem is ké sett a sza ba du lás, egy an gyal ér ke zett az éj sza ka kö ze pén, és úgy
hoz ta ki a bör tön ből, hogy az apos tol mel lett al vó ka to nák és a cel lá ja előtt
lé vő őrök sem mit sem vet tek ész re mind eb ből. Szo rult hely zet ben mi is bát -
ran for dul ha tunk Is ten hez se gít sé gért, hi szen ma is van nak cso dák – ami -
kor vi lá gos ság tá mad a cel lánk ban, fel hang zik az éb resz tő szó, és le hull -
nak bi lin cse ink.

péntek(szeptember7.)
Íté le ted ide jén is ben ned re mény ked tünk, Uram. Ézs 26,8 (1Kor 11,32; Mt 26,47–
50/55–56/; Jer 12,1–6) Is ten né pe a ba bi lo ni fog ság ban nyo mo rul tul érez te
ma gát, és sok szor volt szük sé ge a pró fé tai bá to rí tás ra, hogy bíz zon Is ten ben,
és re mény ked jen a sza ba du lás ban. Mai igénk egy olyan fe je zet ből szár ma -
zik, amely ben a sza ba du lás nap já ra gon dol nak, és ar ra, hogy mi lyen jó lesz
ak kor fel idéz ni az Is ten be ve tett, tö ret len re mény sé get. Ne héz sé gek és pró -
bák ide jén nem könnyű tel jes bi za lom mal te kin te ni az Úr ra, de utó lag vissza -
néz ve jó meg lát ni, hogy meg ma radt és be tel je sült a re mény sé günk. Ha most
az Úr ke ze ránk ne he ze dik, és bű ne ink bün te té se sújt, va jon re mény ség gel
vár juk-e a sza ba du lást?

Szombat(szeptember8.)
Ne kem olyan jó Is ten kö zel sé ge! Ura mat, az Urat tar tom ol tal mam nak. Hir -
de tem min den tet te det.Zsolt 73,28 (1Tim 3,13; Júd 1–2.20–25; Jer 13,1–11) Nem
olyan em ber mon da ta it ol vas suk most, akit az élet ben nem ért ko mo lyabb
meg ráz kód ta tás, ha nem olya nét, aki né hány vers sel ko ráb ban ví vó dá sá nak
adott han got. A csa pá sok és az el esés hez kö ze li ál la pot el le né re még is Is ten
ol tal ma zó kö zel sé gé ről tesz bi zony sá got. Va jon Is ten gon dos ko dó je len lé te
ar ra kész tet-e, hogy meg osszuk má sok kal mind azt, amit Is ten vég hez vitt az
éle tünk ben?

g Hu lej Eni kő

Új nap – új kegyelem

Fo 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
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50 éve ha rang ön tés
Őr bottyán ban
GOMBOSMIKLÓS
aranykoszorús
harangöntőmester

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

Referencia:www.harangontes.hu.

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

APRÓHIRDETÉSEK

Templomok, templomtornyok fel -
újí tása,  villámvédelem  kiépítése.
29  év  referenciával.  Bede  László,
30/943-5089.

***

Ki adó  1,5  szo bás,  ét ke ző kony hás,
bú to ro zott, jól fel sze relt 64 m2-es la -
kás  föld szin tes  ház ban  Bu da pest
XII. ke rü le té ben, a Dé li pá lya ud var
és  a  Sport kór ház  kö ze lé ben.  Tel.:
20/941-0774.

HÍREK,
HIRDETÉSEK

lelkészcsaládokhavitalálkozójaadeáktéren

Új ra indulnak a lel kész csa lá dok ha vi ta lál ko zó i a De ák té ri gyü le ke zet -
ben. Szep tem ber 7-én, a hó nap el ső pén te kén fél tíz kor Zász ka licz ky
Pé ter tart ja az áhí ta tot és az elő adást Mor zsák a De ák té ri gyü le ke zet
éle té ből cím mel.
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Meghívótanévnyitó
istentiszteletre

Az  Evan gé li kus  Hit tu do má nyi
Egye tem szep tem ber 14-én, pén -
te ken 14.30-kor tart ja tan év nyi -
tó 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 (XIV. ker., Lő csei út
32.). Az is ten tisz te let ige hir de tői
szol gá la tát Gáncs Pé ter püs pök
vég zi. 
Ün ne pünk re sze re tet tel meg -

hív juk.
Dr. Sza bó La jos rek tor
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E v a n g é l i k u s  é l E t .  é l E d .  é l E d ?


