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„Fel fi gyelt a fecs kék ék te len csi vi te lé sé re.
Ki de rült, hogy a fes tés so rán a mun ká sok
le ver ték a fész kü ket. A buz gó evan gé li kus
fér fiú ezt mond ta lel ké szé nek: »A fész ket
le rom bol ni nem sza bad.«”
Kárpátaljaitestvérekközött f 8–9.oldal

„A mi kö zös sé ge ink ben nincs »klasszi kus ér te lem ben vett«
egy ház tag ság. Én vál to zat la nul a Finn Evan gé li kus Egy ház
tag ja va gyok, at tól füg get le nül, hogy im már har minc két éve
misszi o ná ri us ként szol gá lok a Grea ter Grace kö zös sé gek ben.”

BeszélgetésaBibliaSzólGyülekezet
magyarországialapítójával f 4.oldal

Húsvétünneplése f 2.oldal
Gyülekezetalapításiszándék f 3.oldal
Nemzetiségioldalak f 5.és6.oldal
InterjúSopronújnémetlelkészével f 7.oldal
Eleinkleírása f 7.oldal
Szellemizsendülés f 10.oldal

„Két el ké pesz tő en kü lön bö ző
em ber, akik élet re szó ló 
szö vet ség ben él nek egy más sal 
és az Úr is ten nel.”
DöbrenteyIldikóésLeventePéter

hitvallásai f 13.oldal

Ákosy Pál

Áldozat
Ben ne vol tunk, ő pe dig mi ben nünk,
ami kor em ber-tör vény szék előtt állt?
Vagy míg csend ben lép delt a se ol ba,
mi emel tük fel gúnnyal a ke reszt fát?

Bűn-ál do zat tá lett, hogy meg va kult
em ber lel künk re égi su gárt ves sen,
s gya lá za tá ban fel ma gasz to sult
a vessző-ver ten szem be kö pött Is ten.

„A sa ját sze mé lyé ben Krisz tus igaz
volt, csak mert má sok bű nét vet te ma -
gá ra, lett bű nös sé. Ezért tá mad rá a
bűn. S ő el tű ri, hogy meg ra gad ják, s ke -
reszt re hur col ják. Meg hal, mint ha
ma ga kö ve tett vol na el ha lá los bűnt. De
a má sok tól ma gá ra vett ide gen bűn
alatt oly tisz ta szent ség rej tő zött, hogy
a bűn nem tud ta azt le győz ni. Krisz -
tus tes té ben te hát a bűn is meg halt.” 

d LutherMárton:
Jer, ör vend jünk, ke resz tyé nek! 

(SzabóJózseffordítása)

se mper refOr m AndA

A Kaláka együt tes cím ben idé zett
ének so ra mély teo ló gi ai tar tal mat
rejt. Egy be cseng a Niceaihitvallás
öröm üze ne té vel, ame lyet jó len ne
leg alább nagy ün ne pe in ken, így a leg -
na gyobb ün ne pen, hús vét kor gyü le -
ke ze te ink ben is fel fe dez ni, együtt
mon da ni. Jé zus „éret tünk, em be re -
kért és üd vös sé gün kért le szállt a
menny ből. Meg tes te sült… em ber ré
lett… Ke reszt re fe szí tet ték ér tünk…
har mad na pon fel tá madt… Vá rom a
hol tak föl tá ma dá sát és az el jö ven dő
örök éle tet.”

Ha ke resz tény hi tünk nek ezt a
cso dá la tos ívét meg tör jük, meg cson -
kít juk, az egész üres sé, hi á ba va ló vá,
alap ta lan ná vá lik. Er re a ve szély re fi -
gyel mez tet az ün nep ősi evan gé li u -
ma is, va la mint Pál apos tol bi zony -
ság té te le alap igénk ben. Márk vi lá gos -
sá te szi, hogy hús vét haj na lán az
üres sír lát vá nya sok kol ja az asszo -
nyo kat: „…elfutottak a sírbolttól,
mert remegés és döbbenet fogta el
őket;éssenkineksemmondtakelsem-
mit,mertféltek.” (Mk 16,8) 

Az üres sír té nyé től ugyan is még
üres ma rad az ige hir de tés, és üres ma -
rad a hi tünk. A ha lott Jé zus hi á nya
még nem ok ar ra, hogy hi tünk pis lá -
ko ló mé cse se új ra láng ra lob ban jon,
és meg szó lal jon aj kun kon a hús vé ti
evan gé li um. A hír, hogy „feltámadt,
nincsenitt”, in kább ijesz tő, sem mint
lel ke sí tő. Bár az an gyal hoz zá te szi:
„…előttetekmegyGalileába:ottmeg-
látjátokőt…”De ezt a szé dí tő pers pek -
tí vát a ré mült asszo nyok nem tud ják
fel fog ni az üres sír és ki üre se dett hi -
tük bé ní tó fog sá gá ban. 

Az üres ség nek eb ből a kín zó bör tö -

né ből sze ret né ki sza ba dí ta ni Pál apos -
tol egy ko ri és mai ol va só it. Is ten üdv -
ter vét, Krisz tus meg vál tói mű vét tel -
jes össze füg gé sé ben kel le ne lát nunk és
meg lát tat nunk, il let ve meg ra gad nunk
és má sok nak is fel kí nál nunk. 

Ő nem azért lett em ber ré, hogy
csú fos kín ha lált szen ved ve el tűn jön
eb ből a vi lág ból. Nem azért tér vissza
a ha lál ból, hogy bosszút áll jon gyil -
ko sa in. Cél ja, hogy ta nít vá nyai előtt
jár va utat mu tas son a vi lág misszi ó -
ba, az el jö ven dő örök élet fe lé. Ahogy
Cserháti Sándor pro fesszor frap -
pán san meg fo gal maz za: „A fel tá ma -
dott Úr nem ma gá nyos hős volt,
ha nem mint min dent, fel tá ma dá sát
is ér tünk vál lal ta, az el mú lás ko nok
fa lát is azért tör te át, hogy mi is utat
ta lál junk oda át ra.”

Jé zus nyil vá nos mű kö dé sé nek kez -
de tén, pusz tai meg kí sér té se kor egy -
ér tel mű en ki nyi lat koz tat ta, hogy sa -
ját ér de ké ben, a ma ga di cső sé gé re
nem tesz cso dát. E „mis si on sta te -
ment”, az az kül de tés nyi lat ko zat mel -
lett kö vet ke ze te sen ki tar tott az utol -
só szív dob ba ná sig, hi szen még a ke -
resz ten is – pa nasz, ön saj ná lat és ön -
men tés he lyett – a ki vég ző i ért imád -
ko zik, és a hoz zá for du ló hal dok ló go -
nosz te vő előtt nyit ja meg a pa ra di -
csom ka pu ját. 

Ez a jé zu si stra té gia hús vét után
sem vál to zik meg. Csak azért lép át
zárt aj tó kon, hogy a szó leg mé lyebb
ér tel mé ben lel ket, mi több: Lel ket le -
hel jen csüg gedt ta nít vá nya i ba. Min -
dent azért tesz, hogy új ra fel tölt se
meg üre se dett hi tű ta nít vá nyai szí vét:
Ta más tól Pé te rig, Em maus tól Je ru -
zsá le mig. 

Ezt a mun ká ját foly tat ja az Úr ma
is a föld vég ső ha tá rá ig, ígé re te sze -
rint „mindennaponavilágvégezeté-
ig”. Így, bi zo nyos szem pont ból, kor -
rek ci ó ra szo rul a cím ben idé zett
ének sor: nem csak hús vé tig tart a
ka rá csony. A Bet le hem ben test té
lett is te ni sze re tet hús vét után is
tar to gat meg le pe té se ket! Pün kösd kor
Is ten sze re te te ki áradt, és Lel ke mind
a mai na pig meg őr zi és meg újít ja az
ő né pét, az anya szent egy há zat.

Ez zel a re mény ség gel ün ne pel -
het jük a Fel tá ma dott je len lé tét min -
den va sár nap, nem csak hús vét kor.
Töb bet kap ha tunk, mint az asszo -
nyok az el ső hús vét haj na lán a sír -
kert ben. Ők csak azt lát ták, hogy üres
a sír, hogy Jé zus nincs ott. Az ígé ret
sze rint: előt tük megy, majd meg lát -
ják… Mi vi szont hisszük, vall juk,
ta pasz tal juk, hogy hall ha tó an és lát -
ha tó an, sőt meg íz lel he tő en je len van
az is ten tisz te le ten: az ige hir de tés ben,
a ke reszt ség ben, az úr va cso rá ban, a
gyü le ke zet kö zös sé gé ben. 

A fel tá ma dás ün ne pe nem a Krisz -
tus-ora tó ri um fi ná lé ja, ha nem Is ten
új já te rem tő cso dá já nak nyi tá nya. Ezt
szem lél te ti az apos tol az zal a gyö nyö -
rű ter mé sze ti kép pel, amely alap -
igénk csat ta nó ja: „ÁmdeKrisztusfel-
támadtahalottakközül,mintazel-
hunytakzsengéje.” Ér de mes en nek a
mennyei táv la to kat nyi tó, gaz dag tar -
tal mú mon dat nak a za ma tát más for -
dí tá sok ban is íz lel get ni. A leg újabb né -
met, il let ve an gol for dí tá sok a mo dern
biztosíték,garancia ki fe je zést hasz nál -
ják: Jé zus fel tá ma dá sa biz to sí té kot, ga -
ran ci át nyújt a mi fel tá ma dá sunk ra is. 

Cser há ti pro fesszor for dí tá sá ban

„Krisz tus mint az el huny tak el ső
haj tá sa” sze re pel. Eh hez hoz zá fű zi:
„Ami kép pen a fa el ső haj tá sa, a zsen -
gé je re mény sé get nyújt ar ra is, hogy
az em be ri ség sok ágat hor do zó tör -
zsé ben a ha lált le győ ző örök élet
dol go zik. Krisz tus te hát nem az
egyet len, aki fel tá madt, ha nem az el -
ső.” S mi le he tünk a foly ta tás! 

Er re ka punk bá to rí tást, biz to sí té kot,
ga ran ci át a fel tá ma dás öröm ün ne pén,
ha a fel tá ma dott Úr ral va ló ta lál ko zás
örö me töl ti be hi tün ket, ige hir de té -
sün ket, egész éle tün ket. Enél kül vi -
szont min den üres, hi á ba va ló ma rad
– fi gyel mez tet Pál apos tol.

Az élő Jé zus sal vi szont egész lé -
tünk, éle tünk „emel ke dő zu ha nás sá”
vál hat. Er ről a misz té ri um ról vall a
köl tő, PilinszkyJánosEgyeneslabirin-
tus cí mű ví zi ó já ban, amely akár hús -
vé ti me di tá ci ón kat is gaz da gít hat ja:

Milyenleszazavisszaröpülés,
amirőlcsakhasonlatokbeszélnek,
olyanfélék,hogyoltár,szentély,
kézfogás,visszatérés,ölelés,
fűben,fákalattmegterítettasztal,
holnincselsőésnincsutolsóvendég,
végülismilyenlesz,milyenlesz
enyitottszárnyúemelkedőzuhanás,
visszahullásafókuszlángoló
közösfészkébe?–nemtudom,
ésmégis,hogyhavalamittudok,
hátezttudom,eforrófolyosót,
enyílegyeneslabirintust,melyben
mindtömöttebbésmindtömöttebb
ésegyreszabadabbatény,

hogyröpülünk.

g Gáncs Pé ter

HÚs véT Ün ne pe – 1KOr 15,12–20 

„Húsvétigtartakarácsony”
A vA sárnAp ig éje
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Telt az idő va sár nap ról va sár nap ra. S
ez után is mú lik majd va sár nap ról va -
sár nap ra. Ezek kö zött a va sár na pok
kö zött hú zó dik meg hús vét ün ne pe.
Azt mond juk, a ke resz tyén ség leg na -
gyobb ün ne pe, s eu ró pai kul tú ránk -
ban is ki ma gas ló ün nep ez a két
nap. Ám még sem le het a hús vé tot ki -
emel ni az őt kör be ve vő na pok, he tek
so rá ból. 

Mai igé ink is vissza he lye zik Jé zus
fel tá ma dá sát az idő fo lya má ba. Ha
egy an ti ó khi ai gyü le ke ze ti ta got meg -
kér dez nénk, mi ről is be szélt Pál, bi -
zo nyo san ki emel né, hogy Pál sze rint
Jé zus ha lá la és fel tá ma dá sa az Atya
ter ve sze rint ment vég be, s nem a föl -
di erők kény sze ré be zár va. Biz to san
fon tos volt az an ti ó khi a i ak szá má ra
is, hogy Jé zus fel tá ma dá sá nak köz vet -
len előz mé nye, oka van. S bi zo nyo -
san meg ra gad ta őket is Pál sze mé lyes
érin tett sé ge, hogy hús vét mennyi re
meg vál toz tat ta az ő éle tét is.

HúsvétazAtyaeredetitervesze-
rint történt. Pál apos tol fel tű nő en
sok ószö vet sé gi pró fé ci át idéz eb ben
a be szé dé ben. Nem cso da – gon dol -
juk –, hi szen az an ti ó khi ai zsi na gó -
gá ban hang zik el ez a be széd. A hall -
ga tó ság ja va ré sze zsi dó, szá muk ra
pe dig a Tör vény és a pró fé ták je len -
tet tek biz tos ala pot. Még is ér ző dik,
hogy itt több ről van szó, mint hogy
Pál apos tol a zsi dók nak akar na a
ked vé ben jár ni.

A Korinthusiakhozírtelsőlevélben
Jé zus szen ve dé sé ről és fel tá ma dá sá ról
már össze fog la ló an ír: „Krisztusmeg-
haltamibűneinkértazÍrásokszerint.
Eltemették,és–ugyancsakazÍrások
szerint–feltámadtaharmadikna-
pon.” (1Kor 15,3–4) Itt már bi zo nyo san
azt je len ti az Ószövetségre uta lás,

hogy Jé zus szen ve dé se és ha lá la, va -
la mint fel tá ma dá sa asze rint ment
vég be, amit Mó zes nél, a zsol tá rok ban
és a pró fé ták nál ol vas ha tunk. 

Nem csak Jé zus szen ve dé se és ha -
lá la, ha nem Jé zus fel tá ma dá sa is az
Atya ere de ti ter ve sze rint ment vég -
be. Úgy, amint ő elő re ki je len tet te.
„Hátnemeztkellett-eelszenvedniea
Krisztusnak,ésígymegdicsőülnie?” –
kér de zi Jé zus is az em mau si ta nít vá -
nyok tól. 

A vi lág fo lyá sát fi gyel ve mennyi en
gon dol ják úgy, hogy a Te rem tő ma -
gá ra hagy ta ezt a vi lá got! „A gép fo -
rog, az al ko tó pi hen.” Mennyi szer
érez zük úgy, mint ha vé let le nek já té -
ka len ne a sor sunk! Jobb eset ben az
em be ri fe le lős sé get és sza bad sá got
em le get jük, hi szen – mert leg több -
ször ez a vé le mény áll az egész mö -
gött – Is ten re nem le het szá mí ta ni. 

Pál apos tol azon ban Jé zus ra mu -
tat. Ben ne be tel je sed tek az ígé re tek.
Az Úr mun kál ko dik – nem hagy ta
ma gá ra a vi lá got, nem imp ro vi zál:
ere de ti ter ve sze rint ada tott ha lál ra
és tá madt fel a ha lál ból Jé zus. A
hús vét, Jé zus fel tá ma dá sa így is az
idő be van ágyaz va. Úgy cse le ke dett
Is ten, aho gyan a tör vény ben és a pró -
fé ták írá sa i ban elő re ígér te. 

Húsvétcsakazelőzményekisme-
retében érthető. Az is fel tű nik Pál
apos tol ige hir de té sé ben, hogy csak
az után be szél hús vét ról, Jé zus fel tá -
ma dá sá ról, mi u tán szen ve dé sé ről és
ha lá lá ról is be szélt. Megint az idők
egy be tar to zá sá ról van szó. Az elő ző
sza kasz ban Is ten nagy ívű ter vét
mond ta el, most pe dig a hús vét, a fel -
tá ma dás köz vet len kör nye ze tét. Hogy
a fel tá ma dást meg elő zi a ha lál –
nem csak ál ta lá ban a ha lál, ha nem a

bű ne ink bün te té se ként és a bű ne ink
kö vet kez mé nye ként meg je le nő ha lál.
Pál apos tol ar ról be szél, hogy akik
nem is mer ték fel, hogy Jé zus Krisz -
tus ban meg je lent Is ten akarata, hogy
Jé zus az út az élet tel jes sé ge fe lé, azok
el uta sí tot ták őt, el zár kóz tak elő le, és
ha lál ra ítél ték. 

Ami kor Jé zus fel tá ma dá sát ün -
ne pel jük, óha tat la nul is fel ve tő dik
ben nünk a gon do lat, ame lyet éne kes -
köny vünk imád sá gá ban Johnson
Gananabaranam in di ai lel kész fo gal -
ma zott meg: „Uram, sok szor el árul -
ta lak. Nem csók kal, mint Jú dás, ha -
nem az zal, hogy el mu lasz tot tam a hit
cse le ke de te it. (…) Uram, mily sok szor
meg ta gad ta lak, szé gyell te lek. (…)
Hány szor be csül tem több re a vi lág
tü zét. (…) Uram, el bi za ko dott sá -
gom, gő göm nem ke ve sebb, mint Ka -
ja fá sé; fé lel mem az igaz ság mel lé
áll ni nem ki sebb, mint Pi lá tu sé; kis -
hi tű sé gem mé lyebb se be ket ejt raj tad,
mint a ró mai zsol do sok sze gei.” (EÉ
710–711. ol dal) 

Hús vé tot ün ne pel ni csak úgy tu -
dunk iga zán, ha az előz mé nye it is -
mer jük. Nem csak azt, amit Ka ja fás,
Pi lá tus vagy Jú dás tett, ha nem azt is,
amit mi tet tünk. Ön vizs gá lat ra, az
ön ma gunk kal va ló szem be né zés re a
fel tá ma dás örö me bá to rít, en nek
alap ján hir de ti Pál apos tol: „Őáltala
mindenkimegigazul,akihisz.”

Ahúsvétihírszemélyesséválik. A
hús vét for du la ta még lát vá nyo sab ban
je le nik meg az em mau si ta nít vá -
nyok éle té ben, mint Pál apos tol ige -
hir de té sé ben. Hi szen akik ön ma guk
elől, múlt juk elől me ne kül tek, azok
most meg for dul nak, és Jé zus fel tá ma -
dá sá nak örö mé vel és sa ját új éle tük
örö mé vel in dul nak vissza tár sa ik -

hoz. De Pál apos tol is át él te a for du -
la tot. „Miishirdetjüknektek,hogyazt
azígéretet,amelyetazatyáknaktett
azIsten,beteljesítettenekünk.”

Krisz tus fel tá ma dá sá nak örö me a
mi örö münk is. Nem  csak a ta nít vá -
nyok ré sze sül tek be lő le, akik ta lál -
koz tak a Fel tá ma dot tal. Krisz tus
fel tá ma dá sá nak ere jét él te át Pál
apos tol is, és nem hi á ba hir deti
most An ti ó khi ában is. És nem hi á -
ba hir det jük év ről év re, mert ez a hír
nem ve szí ti ha tá lyát, hús vét utá ni
nap ja in kat is be töl ti. Ezért ün ne pel -
jük va sár nap ról va sár nap ra Krisz tus
fel tá ma dá sát és ab ból ere dő en sa ját
új éle tün ket, a gyü le ke zet, az egy ház
szü le té sét. 

Hús vét nem vesz ti ha tá lyát. Ma is
új ra és új ra rá cso dál ko zunk ar ra,
aho gyan Is ten be töl ti ne künk ígé re -
tét Jé zus ha lá la és fel tá ma dá sa ré vén.
Nem meg ta nult anyag ként, ha nem
sa ját ta pasz ta lat ból „mi is hirdet-
jük”, hogy bo csá na tot nyer tünk, új
éle tet kap tunk, meg erő sö dött ben -
nünk az az is me ret, hogy Is ten hez
tar to zunk. 

Mi is hir det jük, mert a hús vét
nem el szi ge tel ten áll nap ja ink so rá -
ban, ha nem előt te is vol tak na pok, s
utá na is van nak na pok: ben ne áll az
idő ben, és for mál ja azt.

g Ben c ze And rás

Imádkozzunk!Áldunktéged,Krisztu-
sunk,akihaláloddalésfeltámadá-
soddal átformáltad múltunkat és
jövőnket. Múltunkkal megbékélhe-
tünk, jövőnket pedig szüntelen je-
lennéformáltad,hogyróladtanús-
kodjunkszóvaléstettel.Ámen.

HÚs véT 2.  nAp jA – Ap CseL 13,(16)26–39 

Benneazidőben
Az Ünne p ig éje

Éj sza ka van. A sö tét ség nem csu pán
a bű nös, meg vál tat lan ál la pot ké pe,
ha nem még mé lyeb ben a nem lé te zé -
sé. Ezért az egy ház most is, mi kor
Krisz tus nak a Lé lek ere jé ben va ló fel -
tá masz tá sát ké szül meg ün ne pel ni, Is -
ten hez mint Te rem tő höz for dul.

A hús vé ti vi gí lia négy fő rész ből áll:
a fény ün ne pé ből (lu cer ná ri um), ige -
li tur gi á ból (ol vas má nyok és hús véti
ige hir de tés), a ke resz te lés szer tar tá -
sá ból, va la mint az eu cha risz tia ün -
nep lé sé ből.

A vir rasz tás a tel jes sö tét ség ben el -
hang zó ószö vet sé gi ol vas má nyok -
kal kez dő dik: a te rem tés, a ki vo nu -
lás, az özön víz ké pei so ra koz nak föl
előt tünk.

„Énvagyokavilágvilágossága” –
mond ja Jé zus. A fény ma gát a fel tá -
ma dott Krisz tust je len ti. A Vi lá gos -
sá got ün ne pel jük, aki be vi lá gít ja a bű -
nös vi lág sö tét sé gét. A fel tá ma dás az
éj sza ka csönd jé ben tör tént, nem volt
más ta nú ja, csak az Is ten. Még is, a li -
tur gia szem lé le tes sé kí ván ja ten ni ezt
a pil la na tot a láng nak a pa rázs ból va -
ló fel lob ban tá sá val. 

A po gány vi lág szak rá lis ha gya té -
ká ban is sze re pel a tűz tisz te le te, kü -
lö nö sen az új tű zé ta vasz fe lé. Az egy -
ház en nek az ősi szo kás nak adott új,
krisz to ló gi ai ér tel met a hús vét haj na li
tűz szen te lés sel. A ko va kő, amellyel tü -

zet csi hol nak, a Kő szik lát, Krisz tust
je len ti, a tűz pe dig a Szent lel ket. 

A lu cer ná ri um csúcs pont ja két ség -
kí vül a ke resz tény ség egyik leg ré gibb,
a hús vé ti gyer tyát meg ál dó di csé re -
te, az Exultet. Míg a nagy hét há rom
nap ján a gyer tyák el ol tá sa, a sö tét ség
volt a leg fon to sabb moz za nat, ezen
az éj sza kán a sö tét ség ből me gyünk a
vi lá gos ság fe lé: a fényt a hús vé ti gyer -
tyá ról szét oszt va ün ne pel jük Krisz -
tus ban szü le tő új éle tün ket.

Ke reszt sé günk ről is meg em lé ke -
zünk. Az el múlt év szá za dok ke resz -
té nyei ezen az éj sza kán ke resz tel ték
meg a kö zös ség be lé pő új ta go kat –
akik a ke resz te lő me den cé ben meg -
me rít kez ve, mint egy az „anya méh -
ből” ki jő ve szü let tek új já –, és az új
élet jel ké pe ként tisz ta fe hér ru há ba
búj tat ták őket. Tűz és víz ta lál ko zik
te hát ezen a haj na lon.

A hús vé ti pré di ká ció után az is ten -
tisz te let csúcs pont ja, az úr va cso rai
kö zös ség kö vet ke zik, mely ben a kü -
lön le ges előz mé nyek után nem min -
den na pi öröm mel ve he tünk részt.

A fel tá ma dá si li tur gia után ve -
gyük szem ügy re éne kes köny ve in -
ket. Gaz dag kincs ből vá lo gat ha tunk,
ha hús vé ti is ten tisz te le te ink ének -
rend jét akar juk össze ál lí ta ni (rova-
tunkbantöbbéneketrészletesenbe-
mutattunkmár).

Ré gi ma gyar dal la mot itt ke ve set ta -
lá lunk – nem úgy, mint ka rá csony kor
(Krisztus Urunknak áldott születé-
sén, EÉ 158) vagy pün kösd kor (Jövel,
Szentlélek[Úr]Isten,EÉ 229, 230, 234)
–, de a klasszi kus né met ko rá lok hi te -
le sen meg szó lal tat ják az ün nep ta ní -
tá sát és öröm üze ne tét egy aránt. A leg -
több ének nek kö zép ko ri előz mé nyei
van nak, ének lé sük te hát össze köt ben -
nün ket ezer év ke resz té nye i vel.

A Krisztusfeltámadt (EÉ 213) őse
egy 12. szá za di né met stró fa. A Jézus,
Megváltónksírbaszállt (EÉ 215) ese -
té ben Luther ezt az éne ket és a Vic-
timae paschali laudes szek ven ci át
vet te ala pul. A vers erő tel jes ké pek -
ben tár ja elénk Jé zus Krisz tus győz -
tes küz del mét a ha lál lal. A ha lál el -
tűnt ful lánk já nak ké pe 1Kor 15,55-öt
kö ve ti; a hús vé ti tisz ta bá rány és a vér
je le az aj tó fél fán uta lás a zsi dó nép
Egyip tom ból va ló sza ba du lá sá ra is
(2Móz 12,3–7).

A Dicsőségnéked,Istenünk! (EÉ 216)
min tá ja a Surrexit Christus hodie
kan ció; a Mindjöjjetek,örvendjetek
(GyLK 814) pe dig a ResurrexitDomi-
nus té tel re épül. A la tin nyel vű kan -
ci ók a leg je len tő sebb ke resz tény ün -
ne pek dog ma ti kai tar tal mát fog lal ják
köz ért he tő, ver ses for má ba. Tán cos
lük te té sű, könnyen éne kel he tő dal la -
muk jól köz ve tí ti a teo ló gi ai mon da -
ni va lót. Ka rak te re mi att még két éne -
künk so rol ha tó eb be a cso port ba:
Felvirradtáldott,szépnapunk (EÉ 217)
és FeltámadtIstenszentFia (EÉ 218).

A JézusKrisztus,Üdvözítőnk (EÉ
214), Lu ther má sik hús vé ti köl te -
mé nye há rom tö mör vers szak ban
fog lal ja össze az ün nep lé nye gét; ez -
zel a Jézus,Megváltónksírbaszállt ki -

egé szí té se. Szö ve ge zé se nem kö ti ki -
zá ró la go san a fel tá ma dás nap já hoz.

Ol va só ink fi gyel mé be ajánl juk J.S.
BachOrgelbüchlein cí mű gyűj te mé -
nyét; e kö tet mind egyik fent em lí tett
hús vé ti ko rál fel dol go zá sát tar tal -
maz za (bár egyet más dal lam mal):
Christ lag in Todesbanden, BWV
625; JesusChristus,unserHeiland,
derdenTodüberwand, BWV 626;
Christisterstanden,BWV627;Ers-
tanden ist der heilgeChrist, BWV
628; ErschienenistderherrlicheTag,
BWV 629; HeuttriumphieretGottes
Sohn, BWV 630.

Se gít sen hoz zá min ket az ün nep -
lés hez Wipo ősi hús vé ti éne ke, mely
hű sé ge sen kö ve ti az evan gé li u mok
tu dó sí tá sa it: a Victimaepaschalila-
udes szek ven ci át BabitsMihály for -
dí tá sá ban éne kel het jük.

AhúsvétiBáránytmindenhívekdi-
csérveáldják./Juhaitmegváltotta,s
azártatlanKrisztusértabűnöstke-
gyébevetteAtyja./Azéletahalállal
megvíttcsoda-csatával,saholtélet-
vezérmaúrésél. / „Mária,Szent-
asszony,mondd,mitláttálutadon?”
/„AzélőKrisztuskriptájátsafelkent-
nekláttamglóriáját,/angyalitanú-
kat,szemfedőt,takarókat./Feltámadt
reményem,Krisztus,Galileábaelétek
indult.”/Tudjuk,Krisztusfeltámadott,
ésdiadalmas./Ó,győztesKirályunk,
légyirgalmas! (GyLK 786)

Kö szönt sük egy mást az öröm hír -
rel: „Krisz tus fel tá madt, hal le lu ja!
Va ló ban fel tá madt, hal le lu ja!”

g Dr. Ecse di Zsu zsa

Húsvétünneplése

Kö szön jük ne ked, Is te nünk, hús vét
haj na lát. A tisz ta, ve rő fé nyes reg gelt,
az el hen ge rí tett kö vet. Az an gyal sza -
vát. Győ zel me det. Ezért ör ven de ző
szív vel ki ált juk be le mi is a vi lág ba: Az
Úrfeltámadt,azÚrvalóbanfeltámadt!

Meg vall juk ne ked, sok szor csak a le -
zárt sír kö ve kig lát a sze münk. Nem lát -
juk a kö vek kö zött meg bú vó vi rá got.
Nem lát juk a ha lál tól az éle tet. Erő sítsd
ben nünk a hi tet, hogy te le győz ted a
ha lált, meg tör ted ha tal mát. Erő sítsd
ben nünk a re ményt, ami kor re mény -
te len ség gyö tör ben nün ket, hogy több
az élet, mint hat van-het ven esz ten dő.
Hogy tud juk ki ál ta ni: AzÚrfeltámadt,
azÚrvalóbanfeltámadt!

Ké rünk, Urunk, se gíts, hogy hús vét
haj na lá nak fé nye meg vi lá gít sa hét -
köz nap ja in kat. Meg tör ted a bűn ha tal -
mát, se gíts, hogy utun kat a te győ zel -
med nek ere jé ből tud juk vé gig jár ni!
Olyan sok bu kás és ku darc van már
mö göt tünk. Tud juk, hogy nél kü led
vesz te sek va gyunk, és hisszük, hogy ve -
led győz he tünk. Ezért hir det jük: AzÚr
feltámadt,azÚrvalóbanfeltámadt!

Urunk, sze re te ted be ajánl juk a
be te ge ket, a meg fá rad ta kat, az el eset -
te ket. En gedd meg ta pasz tal ni uk erőt -
len sé gük ben a te erő det! Meg szo mo -
ro dott szí vü ket vi gasz tald sze re te ted
ál tal! Se gíts min ket, hogy nyom do -
kod ba lép ve el tud juk vin ni hoz zá juk
is hús vét öröm hí rét: AzÚrfeltámadt,
azÚrvalóbanfeltámadt!

Ol tal mad ba ajánl juk egy há zun -
kat. Se gítsd, hogy a tő led ka pott vi -
lá gos sá got su gá roz za szer te a vi lág -
ba! Ahol bé két len ség van, oda vi gye
a bé kes sé get, az igaz ság ta lan ság ban
mer je az igaz sá got szól ni. Adj nö ve -
ke dést gyü le ke ze te ink nek! 

Kö nyör günk a ke re ső kért, a ké tel -
ke dő kért, a bi zony ta la no kért! Aján -
dé kozd meg őket Lel ked del, hogy
meg hall ják az éle tet te rem tő hús véti
hírt: AzÚrfeltámadt,azÚrvalóban
feltámadt!

Hall gasd meg imád sá gun kat fel tá -
ma dott, élő Urun kért, akié a di csé -
ret és a di cső ség mind örök ké. Ámen.

Oratio
œcumenica

C AnTATe

b Nagyszombatcsöndesvárakozásautánelérkeztünkahhozaponthoz,
amelynektitokzatosságátJohannSebastianBach, anagyzenész-teo-
lógussemtudjamásképpábrázolni,mintkétnagyszabásútételkö-
zöttiszünettel.Ah-mollmiseCrucifixus tételevégénekmegdöbben-
tőmodulációjaésazEtresurrexit tételkitörőkezdeteközötticsönd
afeltámadáspillanatátrejtimagában.Ol vas suk együtt

Luthert!
Az Evan gé li kus Bel misszi ói Ba rá ti
Egye sü let (EB BE) és a Ma gyar or -
szá gi Lu ther Szö vet ség 2013. ta -
va szi so ro za tá nak cí me: Olvassuk
együttLuthert! A má so dik al ka -
lom áp ri lis 11-én, csü tör tö kön 17
óra kor kez dő dik az or szá gos iro -
da ut cá ról nyí ló ter mé ben (1085
Bu da pest, Ül lői út 24.). 

Té ma: Határátlépés, avagy
amikornincshelyeatoleranciá-
nak (AzAntikrisztusbullájael-
len cí mű irat alap ján). Elő adó:
TubánJózsef.

Könyv aján ló
Meg je lent Tubán József „…Az
evangéliumottisztántanítják…” cí -
mű köny ve a Fra ter ni tás Lel kész -
egye sü let ki adá sá ban. A könyv
el iga zít az evan gé li kus hit val lá sos -
ság kér dé sé ben, rá vi lá gít a tév ta -
ní tá sok ra, se gít sé get ad az evan -
gé li kus iden ti tás meg ta lá lá sá hoz és
meg őr zé sé hez. Meg vá sá rol ha tó
a ki adó nál (8200 Veszp rém, Kos -
suth u. 4.; tel.: 88/421-618; e-mail:
veszp rem@lu the ran.hu), va la mint
a Lu ther Ki adó köny ves bolt já ban
(1085 Budapest, Üllői út 24.) és a
Hu szár Gál köny ves bolt ban (1054
Bu da pest, Deák tér 4.).

H i r d e t é s e K
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„Máriahátrafordult,éslátta,hogyJé-
zusottáll,denemismertefel,hogy
Jézus az. Jézus így szólt hozzá:
»Asszony,miértsírsz?Kitkeresel?«Ő
aztgondolta,hogyakertészaz,ezért
ígyszólthozzá:»Uram,hatevitted
előt,monddmegnekem,hovatetted,
ésénelhozom.«Jézusnevénszólítot-
ta:»Mária!«Azmegfordult, és így
szólt hozzá héberül: »Rabbuni!« –
ami azt jelenti: Mester. Jézus azt
mondtaneki:»Neérintsengem…«”
(Jn 20,14–17a)

Ami kor a tör té ne lem egy ki csiny ke
szeg le té nek a va ló sá gá ban Jé zus mint
em ber itt élt e vi lág ban, ki ala kult bi -
zo nyos faj ta vi szony kö zöt te és az em -
be rek kö zött. Vol tak, akik kö vet ték őt,
vol tak, akik meg ve tet ték. Volt, aki
meg ra gad ta, és volt, aki el lök te. Be -
te ge ket vit tek hoz zá, hogy rá juk te gye
a ke zét, és meg gyó gyul ja nak. Má sok
úgy hall gat ták, mint a nagy rab bit.
Vol tak, akik ke nyér sza po rí tó, „gond -
űző” ki rállyá akar ták ten ni, vol tak,
akik mint ta ní tót, cso da te vőt vagy
pró fé tát is mer ték. 

Má sok po li ti kai el len fe let lát tak
ben ne, ezért meg ta gad ták és ül döz -
ték. Egye sek sze mé ben trón kö ve te -
lő, má so ké ban kri ti kus pró fé ta volt.
Sőt akad tak olya nok is, akik a Ró mai
Bi ro da lom ex po nen sét, el len sé gét

lát ták ben ne; de volt ő a zsi dók év ez -
re des ha gyo má nyá nak a meg tö rő je
vagy a ha gyo má nyok ió ta sze rin ti
be tar ta tó ja is. 

Min den ki más em bert is mert fel
Jé zus ban. Volt, aki a fé lel mét, volt, aki
a re mény sé gét ve tí tet te ki rá. És em -
be ri leg na gyon is úgy tűnt, nagy pén -
te ken tra gi ku san vé get ért a tör té net:
meg halt a nagy  re mé nyű, Jé zus ne vű
em ber, mert fél re ér tet ték, mert fel ál -
doz ták. Ám az zal sen ki nem szá molt,
hogy har mad nap ra jön a fel tá ma dás!

Hús vét pon to san azt je len ti, hogy
túl lé pünk az em be ri lép té ken, di -
men zi ón. A zsi dó pészah (pás ka ün -
nep) szó je len té se: „ug ra ni, át ug ra ni,
át lép ni”. A hús vét te hát át lé pés a tör -
té ne lem ből az üdv tör té net be. A vé ges -
ből és a kor lá tolt ból át lé pünk a vég -
te len be, az örök ké va ló ság ba, mert -
hogy a fel tá ma dás té nye ál tal meg vál -
to zik a tel jes vi szony rend szer. Még ha
azt az em be ri szem nem így lát ja is, a
lé te zés nek min den por ci ká ja át ala kul,
át ren de ző dik. „Mertamitszemnem
látott,fülnemhallott,ésemberszíve
megnemsejtett,aztkészítetteelIsten
azőtszeretőknek.” (1Kor 2,9) 

Örök ké va ló ság! Ho gyan le het ezt
meg ra gad ni? Egye dül a fel tá ma dott,
„Neérintsengem”-et pa ran cso ló Jé -
zus Krisz tus ál tal! El ső ol va sat ra
olyan meg döb ben tő le het Jé zus nak ez

a szi go rú sá ga: Má ria örö mé ben ön -
kén te le nül is meg akar ja ölel ni, meg
akar ja érin te ni őt, mi re Jé zus azt
mond ja: „Neérintsengem…”

És ép pen eb ben a há rom szó ban
ben ne van min den! Jé zust már nem le -
het meg ölel ni, nem le het hoz zá ér ni,
most már nem le het csu pán em ber -
ként ke zel ni. Má ria bol dog sá ga ar ra
néz, hogy Jé zus új ból ve lük van; aki el -
ve szett, ha za tért. Jé zus azon ban nem
a té koz ló fiú, akit ha za tér ve meg ölel az
ap ja, őt már nem le het em be ri mi vol -
tá ban ke zel ni. Mert az em ber te remt -
mény, Jé zus vi szont az Is ten. 

A Fel tá ma dott is te ni mi vol tá ban
meg vál toz tat ja azt a mély em be ri vi -
szonyt is, amely ad dig mint tör té nel -
mi sze mélyt kö töt te az em be ri ség hez.
Ra di ká lis vál to zás ez az em ber és az
Is ten vi szo nyá ban. Ezen túl ő ra gad
meg té ged, ő szó lít meg té ged, ő jön
hoz zád sze mé lye sen. 

Így szó lít ja meg Jé zus Má ri át. A
fáj da lom, a ke se rű ség, a re mény te len -
ség ál la po tá ban Má ria nem is me ri fel
az Urat. Né zi, de nem lát ja. Vi szont
ab ban a pil la nat ban, ami kor Jé zus ne -
vén szó lít ja őt, fel is me ri mes te rét. 

„Neérintsengem!” – hall juk a ha -
tá ro zott ké rést. Má ria előtt már nem
az az em ber Jé zus áll, akit a ta nít vá -
nyok meg szok tak, akit meg érin tet tek,
akit a nép sze re tett vagy el uta sí tott,

ha nem az Is ten, a Meg di cső ült áll
előt te. S ami kor Jé zus meg szó lít ja a
ke re ső, ta po ga tó zó em bert, ak kor
egy szer re látsz, hi szel, és éle ted meg -
vál to zik. Ak kor ész re ve szed, hogy
meg nyílt az ég, és sze mé lye sen Is ten
szó lít meg té ged! 

„Neérintsengem!” – mond ja a Fel -
tá ma dott e kulcs fon tos sá gú sza va kat,
mint ha csak azt mon da ná: ne érints,
mert nem va gyok erek lye! Gon dol -
junk csak be le, az erek lye lé nye ge a
kéz zel fog ha tó sá gá ban van. Az erek -
lye mint ma te ri á lis do log min dig
utal va la mi re. Nem ő ma ga az Is ten,
de Is ten re utal a hí vő em ber szá má -
ra. Az erek lye olyan tárgy, mely jel -
zi a lé nye get, és Jé zus pon to san ezért
nem érint he tő! Ő nem utal az Is ten -
re, ha nem ő ma ga a lé nyeg!

Ha Jé zus nem tá mad fel a ha lál ból,
ak kor ta lán mint már tír ha lált halt
pró fé tá nak ne ki is em lék mű vet ál lí -
ta nak. Ha Jé zus nagy tör té nel mi,
szel le mi erek lyé vé vál to zik, ak kor
nincs hús vét, ak kor nem ér sem mit
a re mény sé günk, nem ér sem mit a
hi tünk. Ám fel szó lí tó mon da tá val Jé -
zus pon to san ar ra fi gyel mez tet, hogy
ő nem mint tör té nel mi sze mély tá -
madt föl, ha nem ben ne Is ten meg di -
cső ült va ló sá ga mu tat ko zik meg. Jé -
zus nem esz köz, amely utal Is ten re,
ha nem ma ga az Is ten. 

Töb bé nincs sem mi lyen kor lát,
mely el vá lasz ta na en gem Is ten től.
Mert Jé zus éle te nem tör té nel mi
ese mény, ha nem üdv tör té ne ti va ló -
ság. Eb ben a va ló ság ban élek, eb ben
a va ló ság ban élünk mind annyi an az
el ső hús vét óta, Jé zus je len lé té ben.

Nincs an nál na gyobb cso da, nincs
an nál na gyobb sze re tet, mint mi kor
ne ve den szó lít té ged! „Má ria!” – ve -
led van az Is ten! 

Zeng jünk ezért ezen a hús vé ton is
di cső hal le lu ját!

g Ador já ni De zső Zol tán

Neérintsengem! é gTájOLó

AdorjániDezsőZoltánpüspök
RomániaiEvangélikus-Lutheránus

Egyház

Mint arról röviden már lapunk múlt
heti számában is hírt adtunk, március
19–20-án a szar va si Li get-ho tel adott
ott hont a püs pö ki és es pe re si ta nács
ülé sé nek. A kon fe ren ci á ra – az es pe -
re si ta nács ko zá sok tör té ne té ben elő -
ször – a ha tá ron túl ról, Er dély ből is ér -

kez tek részt ve vők Adorjáni Dezső
Zoltánnak, a Ro má ni ai Evan gé li kus-
Lu the rá nus Egy ház püs pö ké nek ve ze -
té sé vel. A ta nács ko zás nyi tó áhí ta tát
Tóth Zoltán, a Ko lozs vá ri Egy ház -
me gye ale spe re se tar tot ta, aki a réz kí -
gyó tör té ne te alap ján pré di kált.

A na pi rend sze rint elő ször Kondor
Péter bé kés csa bai lel kész, a Ke let-bé -
ké si Egy ház me gye es pe re se is mer tet -
te a leg utób bi or szá gos pres bi te ri ülés
gaz da sá gi ha tá ro za ta it, majd élénk
vi ta ke re té ben a hit ok ta tás sal kap -
cso la tos ta pasz ta la ta i kat osz tot ták
meg egy más sal az es pe re sek. 

D.SzebikImrenyu gal ma zott püs pök
a gyü le ke ze timun ka társ -kép zés és a fel -
nőtt kép zés ala ku lá sá ról adott tá jé -
koz ta tást. Mint mon dot ta, ez zel a
kez de mé nye zés sel egész nép egy há -
zun kat kí ván ta meg szó lí ta ni. Ör ven -
de tes nek tar tot ta, hogy már min den
egy ház me gyé ből vol tak részt ve vői
ezek nek a kép zé sek nek. 

GáncsPéter, a Dé li Egy ház ke rü let
püs pö ke a hit tan- és eti ka ok ta tás ak -
tu á lis kér dé se i ről be szélt. A dél előt ti
blokk utol só elő adó ja ként dr.Lackner
Pál or szá gos prog ram ko or di ná tor
szólt a mun ka ter vek és az öku me ni kus
ima hét ta pasz ta la ta i ról. 

A dél előt ti ta nács ko zást kö ve tő en a
püs pö kök és es pe re sek busz ra ül tek,
hogy a ven dég lá tó gyü le ke zet lel ké szé -
nek, Lázár Zsoltnak a ve ze té sé vel
meg lá to gas sák a szar va si egy há zi in -
téz mé nye ket, ne ve ze te sen a Ben ka
Gyu la Evan gé li kus Ál ta lá nos Is ko la és
Óvo dát, il let ve az Ótemp lo mi Sze re -
tet szol gá lat Kö zép hal mi Idő sek Klub -
ját. Ez utób bi he lyen öröm te li meg le -
pe tés ér te a lá to ga tó kat, mert ezt az al -
kal mat hasz nál ták ki a Kö zép hal mon
és an nak kör nyé kén élő evan gé li ku sok,
hogy be je lent sék az egy ház ve ze tő i nek
ön ál ló gyü le ke zet té szer ve ző dé sük
szán dé kát. A szán dék ko moly sá gát je -
lez te, hogy több mint két szá zan ír ták
alá az ez zel kap cso la tos kér vényt,
ame lyet ün ne pé lye sen ad tak át Gáncs
Pé ter el nök-püs pök nek.

Gáncs Pé ter egy ház tör té nel mi je len -
tő sé gű pil la nat nak ne vez te ezt az ak tust.

– Gyak rab ban él jük át azt, hogy bi -
zo nyos te le pü lé sek el nép te le ned nek,
gyü le ke ze tek meg gyen gül nek. Sok kal
rit kább eset, hogy egy kö zös ség gyü le -
ke zet té akar szer ve ződ ni. Ez min den -
kép pen öröm te li. Most egy gyü le ke zet
szü le té sé nek le he tünk ta núi, az itt élők

sze ret né nek lel készt kap ni. Mi igyek -
szünk ezt a ké rést mi előbb tel je sí te ni.
Olyan fi a tal lel készt kell ide kül de ni, aki
eb ben a spe ci á lis kör nye zet ben, in téz -
mé nyek ben, idő sek kö zött, a ta nya vi -
lág ban is tud szol gál ni. Bí zom ben ne,
hogy ta lá lunk olyan fi a talt, aki öröm -
mel jön ide – mond ta a kér vény át vé -
te le után az el nök-püs pök.

Lá zár Zsolt is cso dá ról be szélt: 
– Ezek ben a pil la na tok ban át él -

het tük a kö zép hal mi misszió cso dá ját.
Kö zép hal mot, Ör mény ku tat és azo kat
a szór vá nyo kat, ahol dia kó ni ai szol gá -
la tot vég zünk, erő sö dő kö zös sé gek
jel lem zik. Ezek a kö zös sé gek most
sze ret né nek gyü le ke zet té for má lód ni.
Eb ben mi fel ajánl juk tá mo ga tá sun kat,
és bí zunk ben ne, hogy püs pö ki se gít -
ség gel meg is tud juk szer vez ni ezt az
új gyü le ke ze tet. Vá ro sunk ban így
újabb lel késszel bő vül het a szol gá lat -
te vők kö re – fogalmazott az es pe res.

Az in téz mény lá to ga tás után to -
vább foly ta tó dott az es pe re si ta nács -
ko zás. Ador já ni De zső Zol tán az er -
dé lyi evan gé li kus gyü le ke ze tek hely -
ze tét is mer tet te. Elő adá sa után is mét
fel ke re ked tek a püs pö kök és es pe re -
sek, hogy nyolc száz adag bab gu lyás
ki osz tá sá val tá mo gas sák a rá szo ru -
lókat. (A karitatív megmozdulás
előtt az Észa ki Egy ház ke rü let püs pö -
ke, FabinyTamáslelki táplálékkal is
szolgált.) 

g Kiss Mik lós

Gyülekezetalapításiszándékaszarvasiszórványban

A ma gyar evan gé li kus egy ház ke rü le tek „négy ég táj ról” Szar vas ra ér ke zett lel ké szi ve ze tői ma guk is kész nek mu -
tat koz tak (fel)szol gál ni… Vi szony lag rit kán lát ha tó – nem li tur gi kus – öl tö zék ben, bal ról jobb ra: AdorjániDezső
Zoltán,GáncsPéter,FabinyTamás és SzemereiJános püs pök.

g Sza bó And rás felvétele

b Bátrankijelenthető:egyháztörténetetírtazazesperesitanácskozás,
amelyetazelmúlthétentartottakSzarvason,atörténelmiMagyaror-
szágföldrajziközéppontjában.Atörténelmijelzőazértishelytálló,
mertelőszörvettekrésztilyentanácskozásonazerdélyievangélikus
egyházképviselői,ésmerteztazalkalmathasználtakiaszarvasigyü-
lekezetheztartozóegyikszórványevangélikussága,hogykezdemé-
nyezzeönállógyülekezettéalakulását.

Pi lis csa bán tar tot ta ala ku ló ülé sét már ci us 20–21-én a zsi nat ál tal meg vá lasz tott
evan gé li zá ci ós és misszi ói bi zott ság. Az es küt te vő ta gok ra SzemereiJános, a Nyu -
ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let püs pöke kért ál dást. A tes tü let – amely nek tag -
jai ki vé tel nél kül ak tív misszi ós mun kát vé gez nek – LuptákGyörgy el nök ve -
ze té sé vel (a zsi nat ké ré sé re is) ja vas la tot dol goz ki egy há zunk misszi ós te vé keny -
sé gé nek meg újí tá sá ra is. Az ér te kez le tet kö ve tő en a két na pos misszi ói kon zul -
tá ci ót SzeverényiJános or szá gos misszi ói lel kész ve zet te. Az ér de kes, őszin te,
né ha sok ko ló elő adá sok – Areménynemstratégia–Imaközbenismozogjon
alábad (BenkőVilmos köz gaz dász); MisszióaMagyarországiEvangélikusEgy-
házban–Helyzetkép,szükségességek,lehetőségek (Ba kay Pé ter ci gány misszi ói
re fe rens); Mentésmásként (GyörfiMihály,MalikPéterKároly lel ké szek) – es -
té be nyú ló be szél ge tést, időn ként pa rázs vi tát is ge ne rál tak. Az utób bi évek jól
be vált gya kor la ta sze rint a mun ka ágak meg tar tot ták éves meg be szé lé sü ket is.

g SzJ

Kétnapamissziójegyében



meg je lent a Ke resz tyén igaz ság új száma
Böj ti idő ben je lent meg a KeresztyénIgazság
ez évi el ső szá ma. Ezért az Igehirdetésben az
Em ber re te kint, aki tö vis ko ro ná san Pi lá tus előtt
állt, hogy el szen ved je mind azt, ami a meg vál -
tás hoz szük sé ges.

A fo lyó irat elő ző szá má ban azegyházhétis-
mertetőjele kö zül az el ső vel, Is ten igé jé vel
fog lal ko zott. Most a töb bi hat tal is mer ked het
meg az ol va só. Id.MagassySándorra ha lá lá -
nak ti ze dik év for du ló ján egy tő le szár ma zó
írás sal – Igeértésésigehirdetésajándékaésfe-
lelőssége– em lé ke zik meg a ki ad vány.

Ha gyo má nyo san a KeresztyénIgazság köz li a Lu ther-kon fe ren cia elő -
adá sa it. Tel jes ter je del mé ben ol vas ha tó ifj.dr.HafenscherKároly elő adá -
sa: AzimádkozóLuther és VéghelyiAntal re fe rá tu ma: AfélreértettLuther.
A kon fe ren cia har ma dik elő adá sa a Credo fo lyó irat ban je le nik majd meg.

Vé gül két könyv re hív ja fel a fo lyó irat az ol va sók fi gyel mét. GémesIst-
ván köny vét dr.FabinyTamás mu tat ja be, BöröczEnikőOrdassLajos-
ról szó ló köny vét pe dig dr.GicziZsolt ajánl ja.

Öröm te li ol va sást kí ván az ol va sók nak a szer kesz tő:
Isó Do rottya
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–Sirviöúr,ÖnfinnlétéreTörökor-
szágbólérkezettmosterreazeurópai
konferenciára. Korábban élt már
Azerbajdzsánban, Kazahsztánban,
Üzbegisztánban,ésannakidejéntöbb
évettöltöttMagyarországonis…

– Így igaz, finn ál lam pol gár va -
gyok. Finn or szág ban szü let tem, ott vé -
gez tem az is ko lá i mat, és ott is ju tot tam
hit re. Skan di náv em ber ként ter mé sze -
te sen evan gé li kus va gyok. Meg té ré -
sem ben a finn egy há zon be lül mű kö -
dő éb re dé si cso port, az úgy ne ve zett
ÖtödikMozgalom tag jai vol tak Is ten
esz kö zei. Bár jól érez tem ma gam eb -
ben az evan gé li kus kö zös ség ben, mert
tet szett, hogy a Szent lé lek mun ká ja, a
Lé lek aján dé kai elő tér be ke rül tek,
ugyan ak kor hi á nyol tam, hogy az Is ten
ke gyel mé ről ná lunk ke vés szó esett.

–Tudjuk,hogysajnosmindenébre-
désilelkimozgalommagábanhordoz-
zaannakveszélyét,hogytagjaitörvé-
nyeskedőkkéválnak,azazmoráliskér-
désekbenítélgetnikezdikegymást…

– Ezen túl is úgy gon dol koz tam,
hogy a Krisz tus ban ka pott is te ni ke gye -
lem re job ban kel le ne épí te nie min den
ke resz tény egy ház nak. A Grea ter Grace
fe le ke zet egyik lé nye ges ta ní tá sa az
üdv bi zo nyos ság. Azt tart juk, hogy aki
új já szü le tett em ber, an nak két sé ge
sem le het örök éle te fe lől, két sé ge
sem le het ar ról, hogy he lye van Is ten
mennyei ott ho ná ban. Ezt a Jé zus ban
ka pott ke gyel mi aján dé kot ugyanis
nem le het el ve szí te ni. „Akihisz,azüd-
vözül” – ilyen vi lá go san fo gal maz er -
ről a Szent írás ban ma ga az Úr. 

–Ugye,nemaztakarjamondani,
hogyerreafelismerésreaFinnEvan-
gélikusEgyházonbelülnemsikerült
eljutnia?

– Meg té ré se met kö ve tő en egy ko -
ráb ban Ame ri ká ban szol gá ló lel késszel,
ThomasSchallerrel ke rül tem kap cso -
lat ba. Ő ak kor Hel sin ki ben élt, és ott
ala pí tot ta meg a Grea ter Grace gyü le -
ke ze tet. De egy fél re ér tést már most
tisz táz ni sze ret nék. A mi kö zös sé ge ink -
ben nincs „klasszi kus ér te lem ben vett”

egy ház tag ság. Én vál to zat la nul a Finn
Evan gé li kus Egy ház tag ja va gyok, at -
tól füg get le nül, hogy im már har minc -
két éve misszi o ná ri us ként szol gá lok a
Grea ter Grace kö zös sé gek ben. Ha
más ként ala kul az éle tem, ma ta lán épp
egy ott ho ni evan gé li kus gyü le ke zet lel -
ki pász to ra ként dol goz nék.

–Öntazonbanfelekezetihovatar-
tozásától függetlenül is nevezhet-
nénk keresztény vándorprédikátor-
nak,hiszenazelmúltháromévtized-
ben számtalan európai és közép-
ázsiaiországbanszolgált.Azértnem
házasodottmeg,hogyIstentőlkapott
feladatának,azújgyülekezetekplán-
tálásánakszentelhessemindenidejét?

– Ha húsz esz ten dő vel ez előtt be -
szél get tünk vol na er ről, bi zo nyá ra még
nem let tem vol na ennyi re biz tos Is ten
ve ze té sé ben. Ma azon ban már lá tom,
hogy az Úr szán dé ko san irá nyí tot ta így
élet uta mat az el ső misszi ói szol gá la tok -
tól kezd ve, ami kor a Szov jet uni ó ba jár -
tam át Finn or szág ból, hogy orosz
nyel vű Bib li á kat jut tas sak el a ha tár túl -
ol da lán élők nek. Azt hi szem, én vol tam
a leg el ső finn 1983-ban, akit ki til tot tak
az or szág ból. Nyolc éven át nem lép -
het tem Orosz or szág te rü le té re. Is ten
az tán el ren dez te ezt az ügyet is, ami -
kor a ha tal mas szov jet bi ro da lom szét -
hul lott. Nem csak hogy vissza tér het tem,
de Is ten azt is meg ad ta, hogy esz kö ze
le hes sek né hány ot ta ni ke resz tény kö -
zös ség meg szü le té sé nek. Pél dá nak
oká ért az üz bég Sza mar kand ban, ahol

tíz év alatt ezer fős gyü le ke zet épül he -
tett fel – a sem mi ből. 

–ASzentlélekvezetésénektartjaazt
is,hogy–közvetlenülarendszervál-
tástkövetően–Magyarországrajött?

– Fel tét le nül. Schal ler test vér rel
együtt úgy lát tuk, hogy Ma gyar or -
szág nak és az it te ni hí vők nek fon tos
fel ada tuk lesz a misszi ó ban. Ezt Is ten
iga zol ta is. Bi zo nyá ra tud ja, hogy
gyü le ke ze tünk égi sze alatt sok ma gyar
szol gál kül misszi ó ban. Kí ná tól kezd -
ve Pe ru ig min de nütt ta lál koz ha tunk
ve lük. Azt hiszem, Ma gyar or szág ról
több ön kén test kül dünk kül misszi ó -
ba, mint a tör té nel mi egy há zak össze -
sen. Az pe dig, hogy eu ró pai kon fe ren -
ci á ink nak új ra és új ra Bu da pest a
hely szí ne, mu tat ja, mi lyen jól ki hasz -
nál hat juk Ma gyar or szág ked ve ző föld -
raj zi fek vé sét. 

–Aszervezőktőlmegtudtam,hogy
akonferenciákonvalórészvételtmin-
denkimaga finanszírozza.Még az
előadókismagukálljáksajátköltsé-
geiket.Megszabadkérdeznem,Ön
mibőltudjaelőteremteniazutazása-
ihozszükségesanyagifedezetet?

– Ma gyar test vé re i met is meg lep -
tem az zal, hogy fes tek. Ők ezt nem
tud ták, mert hu szon hét esz ten de je
nem volt ecset a ke zem ben. Tö rök -
or szág ban azon ban egy szer re in dít -
ta tást kap tam ar ra, hogy új ra fes sek.
Az ot ta ni fé nyek, a táj meg ih let tek.
Ké pe im bib li ai té má jú ak, és el adá suk -
ból fe dez ni tu dom az isz tam buli
misszió ki adá sa it. Is ten így gon dos -
ko dik ró lam, mint egy kor Pál ról, aki
meg a sá tor szö vés hez ér tett.

Mat ti Sir viö egyik – Jé zus szen ve -
dé sét áb rá zo ló – fest mé nyé nek cí me
egy ma gya rul is hasz nált köz mon dás:
Akutyaugat,akaravánhalad. Ez -
zel vall ar ról, hogy Is ten ter ve min -
den kül ső, em be ri aka dály da cá ra
vég be megy. „Vo nat koz tat hat juk ezt a
mos ta ni ma gyar or szá gi vi szo nyok ra
is?” – kér dez tem tő le. Vá la sza ez út -
tal is ama so kat mon dó mo soly volt. 

g B. Pin tér Már ta

Szolgálat
egyIstennélregisztráltfelekezetben

b AmeghívásaBibliaSzólGyülekezettől érkezettmárcius7-re,amin-
denévbenBudapestenmegrendezetteurópaikonferenciájukmegnyi-
tójára.Március7-énmégbátrannevezhetteőketbárkiegyháznak,hi-
szennemsokkalkorábbanazAlkotmánybírósághatálytalanítottaaz
egyházakra vonatkozó törvényt. Azóta (az alaptörvény negyedik
módosításánakelfogadásaután)aBibliaSzólközösségismétcsakala-
pítványiminőségbenszolgálhat.Amagyarházigazdákszámáraezazért
islehetettkínos,mertéppenamostanikonferencianyitónapjánje-
lenthettékbeaGolgotautcaikultúrházszínpadánazörömtelihírt,
hogyegyiszlámtöbbségűközép-ázsiaiországbaniselismertegyház-
kéntjegyeztékbeafelekezetet.Igaz,ottazamerikaielnevezésüknek
megfelelőGreaterGrace, azazNagyobbKegyelemEgyházanéven.Nem
véletlenhát,hogyigyekeztemszóbaelegyedniazelsőmagyarorszá-
gigyülekezetmegalapítójával,MattiSirviővel. Provokatívkérdése-
metazonban–hogytudniillikmitszólazegyházistátustszabályo-
zótörvénykezésifordulatokhoz–válasznélkülhagyta.Csakszelíden
mosolygott.Beszélgetésünkvégéreaztánmegértettem,hogyőegyna-
gyobbErőoltalmárabíztamagyarországimagvetésüket…

ve tél ke dő
Párbeszéd–reformációéstolerancia•Negyvenévesaleuenbergikonkordia

Egy há zunk re for má ci ói em lék bi zott sá -
ga és az Evan gé li kus Or szá gos Mú ze um
ve tél ke dőt hir det 8–11. osz tá lyos di á kok
szá má ra. A ve tél ke dő té má ja a pro tes -
táns egy ház is me ret, az evan gé li kus és re -
for má tus egy ház kö zös tör té ne te, ta ní -
tá suk ha son ló sá gai és kü lönb sé gei.

Ne vez het nek: há rom-öt fős is ko lai,
gyü le ke ze ti csa pa tok vagy ba rá ti kö zös -
sé gek. 

A kü lön fé le tí pu sú, kre a tív fel ada tok ból ál ló ve tél ke dő hat for du lós. Az
el ső öt for du ló fel ada ta it az EOM hon lap ján kap ják meg a csa pa tok, és elekt -
ro ni ku san vagy pos tán kül dik vissza. A leg jobb ered ményt el ért nyolc csa -
pat sze mé lye sen mé ri össze tu dá sát az ok tó be ri dön tő ben Bu da pes ten. 

A nye re mé nye ket a re for má ci ói em lék bi zott ság biz to sít ja.
A je lent ke zé si lap és az aján lott iro da lom az aláb bi web cí men lesz el -

ér he tő áp ri lis 5-től: www.evangelikusmuzeum.hu (a Pályázatok me nü -
pont alatt).

Je lent ke zé si ha tár idő és az el ső fel adat ki hir de té se: áp ri lis 12.

fel hí vás meg em lé ke zés re
1953. már ci us 25-én há rom száz MÁV-fő tisz tet, -in té zőt és más vas úti al -
kal ma zot tat tar tóz ta tott le az ÁVO, majd hur colt el Ki star csán át vé gül
Recsk re. Fél évet töl töt tek a hír hedt in ter ná ló tá bor ban kon cep ci ós el -
já rás mi att, ár tat la nul. 

Ké rem Arany,Barátfalvi,Böröcz,Csatai,Rédli,Römer,Selmeci,Villiurak
– haj da ni recs ki in ter nál tak – csa lád ját, hogy a vas uta sok 1953. őszi ki sza -
ba du lá sa hat va na dik év for du ló já nak mél tó meg ün nep lé se ér de ké ben je -
lent kez ze nek az aláb bi e-mail cí men: recs ki.vas uta sok.1953@gmail.com. Aki
tud más érin tett csa lá dok ról, ké rem, hogy ezt is je lez ze. 

Tisz te let tel és üd vöz let tel:
HarasztiPálné,dr.NémethPál ki seb bik lá nya
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misszi ói pá lyá zat
A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház (MEE) Evan gé li zá ci ós és Misszi -
ói Bi zott sá ga pá lyá za tot ír ki az evan gé li kus gyü le ke ze tek és egy ház me -
gyék misszi ói mun ká já nak tá mo ga tá sá ra. Pá lyáz ni le het misszi ói prog -
ra mok vagy misszi ói ki ad vá nyok meg je len te té sé nek tá mo ga tá sá ra. 

Pá lyá za ti ke ret: 3,2 mil lió Ft. A leg ma ga sabb meg pá lyáz ha tó összeg:
80 ezer Ft. Előny ben ré sze sül nek azok a pá lyá za tok, ame lyek hang sú lyo -
san evan gé li zá ci ós és misszi ói tar tal mat hor doz nak. 

Az if jú sá gi mun kát az MEE Or szá gos Iro dá já nak Gyer mek- és If jú sá -
gi Osz tá lya ál tal ki írt pá lyá zat se gí ti. 

A pályázatokbeérkezésihatárideje:április25.
Pá lyáz ni csak hi ány ta la nul ki töl tött hi va ta los űr la pon le het, amely az Evan -

gé li kus Misszi ói Köz pont hon lap já ról (http://misszio.lutheran.hu) és a Fra-
ternetről le tölt he tő. Az űr lap az EvangélikusMisszióiKözpontcímén (1164
Budapest,BatthyányIlonau.38.; e-mail: ev mis@lu the ran.hu) is igé nyel -
he tő. A pá lyá za tot ugyan er re a cím re kell be kül de ni. Alá írt és le bé lyeg zett
pá lyá za tot szken nel ve is el fo ga dunk.

Sza bály ta la nul ki töl tött vagy ha tár időn túl ér ke zett pá lyá za to kat
nem fo ga dunk el. Azok a gyü le ke ze tek nem pá lyáz hat nak, ame lyek az
elő ző év(ek)ben nem szá mol tak el a pá lyá za ton nyert tá mo ga tás sal.

A be nyúj tott pá lyá za to kat az MEE Evan gé li zá ci ós és Misszi ói Bi zott -
sá ga ál tal de le gált ta gok bí rál ják el. A tá mo ga tot tak lis tá ja az Evangéli-
kusÉletben, az Evan gé li kus Misszi ói Köz pont hon lap ján és a Fraterne-
ten is meg je le nik. Az ered mény ről kü lön ér te sí tést nem kül dünk.

Kifizetés,átutalás:május25-ig.
Apályázatonnyerttámogatássalelszámolni2013.november30-igkell.
Az el szá mo lás nak tar tal maz nia kell: be szá mo lót a meg va ló sult prog -

ram ról/ki ad vány ról és az össze sí tett szám lák má so la tát. Az el szá mo lás -
hoz űr la pot nem kül dünk. Az el szá mo lást a Misszi ói Köz pont fent meg -
adott cí mé re kell el jut tat ni. 

Ha a pá lyá zó a ka pott összeg gel nem szá mol el, a kö vet ke ző évek ben
nem pá lyáz hat, és a tá mo ga tást vissza kell fi zet nie.

H i r d e t é s
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Slovenská príloha
Stranuzostavila:HildaGuláčiová-Fabuľová

Kris tus Pán vstal z mŕ tvych. Nie je rá -
no ako rá no.Do de jín sa za pí sa li mno -
hé rá na, keď sa udia lo nie čo zvláštne.
No na tie rá na si už ľudia ne pa mä ta -
jú. Exi stu je však rá no, kto ré sa za pí -
sa lo hl bo ko do de jín ľud stva. Veľko -
noč né rá no. To to rá no – skr ze vzkrie -
se né ho Božie ho Sy na, Ježiša Kris ta,
pri náša ľuďom no vú ná dej. Ako pr vé
sa o tej to ná de ji do zve de li ženy-Má -
ria Mag da lé na, Jo ha na, Má ria Ja ku -
bo va i os tat né, kto ré bo li s ni mi aj pri

hro be a našli ho prázd ny. Bo li v roz -
pa koch, le bo ni kdy nič po dob né ne -
zažili. Do tej to ne is tej si tu ácie za sa -
ha jú dva ja muži v žia ri vom rú chu
so slo va mi pri po me nu tia a uis te nia.
Že ny sa  vrá ti li späť k uče ní kom a roz -
prá va li, čo zažili. Aká bo la ich re ak -
cia? Ne uve ri li. Ba je de n aj uve ril, ale
tak na po lo vi cu, le bo ute kal k hro bu,
aby sa na vlast né oči pre sved čil, či je
to na ozaj prav da, ale ešte stá le ne mo -
hol uve riť to mu, čo sa sta lo. Ako by aj

Pe ter za budol na to, čo Pán Ježiš po -
ve dal. Ako je to s na mi? Ve rí me, že
Pán Ježiš vstal z mŕ tvych a žije? Tá -
to otáz ka je veľmi dô ležitá a mu sí si
ju zod po ve dať každý sám za se ba.

Ja ve rím, že Pán Ježiš vstal z mŕt -
vych, že žije a všet ci Je ho ver ní nas -
le dov ní ci vsta nú z mŕ tvych tak, ako
vstal On a raz bu dú žiť s Ním
v kráľov stve Božom. Amen.
g Mgr. Mi lan Kriv da biskupZD

ECAVnaSlovensku

Ježišhovorí:„Bolsommŕtvy,ahľa,somživýnavekyvekova mámkľúčesmrtia podsvetia.“(Zjavenie1,18)

1.slávnosťveľkonočná
Lukáš24,1–12

Všet ci o tom ho vo ri li. Bo la to sen zá -
cia. Ježiš vraj vstal z mŕ tvych! Kle ofáš
a je ho druh o tom tiež po ču li. Vždy
ma fas ci no va lo, pre čo tí to dva ja ne -
zos ta li v Je ru za le me. Le bo ak bo la
prav da, čo sved či li ženy a nie kto rí
uče ní ci, po tom ne exis to va lo nič, čo
by bo lo dô ležitjšie, ako si ove riť tú -
to in for má ciu! Ježišova smrť bo la pre
nich (a mno hých iných) skla ma ním,
ale iba pre to, že ich oča ká va nia bo li

iné. Ho vo ri li o Ňom ako o oslo bo di -
teľovi ná ro da, pro ro ko vi, člo ve ku
veľkých skut kov. Až ne skôr v Ňom
spoz na li svoj ho Spa si teľa a Pá na.

Pán Ježiš im vy tý kal ne ro zum nosť
a le ni vosť vo vie re. Aj v tých to
dňoch všet ci o tom ho vo ria. Ako to
bu de o pár dní, týždňov? Ne zvíťazí
ne ro zum nosť a le ni vosť vie ry v Pís -
mo? Si ochot ný, ochot ná vy na ložiť
úsi lie na to, aby tvo ja vie ra ne bo la

po sta va ná „na vo de“, ale aby ma la
pev ný zá klad? Každá sen zá cia vraj
tr vá tri dni. Tá to tr vá už 2000 ro -
kov. Nie kto rí pre chá dza jú pop ri
nej nevšíma vo, iných zauj me, ve nu -
jú jej čas po zornosť po čas sviat kov,
ale idú ďa lej svo jou ces tou a iným
ho rí pre ňu srd ce. Od po veď na
otáz ku, kto rá sa na tís ka, ne chám na
každé ho z vás.

g Ele na Brunc ko vá 

„Preto,akosteprijaliKristaJežiša,Pána,vŇomžite,zakorenenía budovanív Ňomi upevnenívierou,akosteboli
vyučovaní,a rozhojňujtesav dobrorečení.“(Kol.2,6–7)

2.slávnosťveľkonočná
Lukáš24,13–35

Zná my spi so va teľ Os car Wil de v roz -
práv ke o se bec kom ob ro vi opi su je
jed nu nád her nú záh ra du pl nú vô ni,
kve tov, bros kýň a vtá či kov, kam sa
každý deň cho di li de ti pri ces te zo ško -
ly hrať. Záh ra da pat ri la ob ro vi, kto rý
sa na se dem ro kov vy bral na návšte -
vu k pria teľovi ľudožrú to vi. Keď sa po
ro koch vrá til a uvi del, ako sa v je ho
záh ra de hra jú de ti,veľmi sa na hne val
a za čal na nich kri čať, pre tože bol
veľmi se bec ký. Oko lo záh ra dy dal po -
sta viť vy so ký múr s ná pi som: „Vstup do
hroz bou tres tu za ká za ný!“ V tej chvíli
do ob rov skej záh ra dy vkro či la zi -
ma,sneh a mráz- vtá kom sa nech ce lo
spie vať a kve ty za budli rásť. 

To ho se bec ké ho a ego cen tric ké ho
ob ra každý z nás dô ver ne po zná,
pre tože ho všetci no sí me hl bo ko vo
svo jom vnút ri. Uzat vá ra me sa sa mi
do se ba, Bo ha i ľudí si držíme „od te -
la“, bu du je me oko lo se ba vy so kán ske
mú ry a na srd ci no sí me vý stražnú ta -
buľu s ná pi som: „Zá kaz vstu pu!“
Chce me, aby záh ra da nášho živo ta
pat ri la iba nám a nech ce me sa o svoj
vnú tor ný pries tor s ni kým de liť. Sneh
a mráz s ra dosťou pa da jú na našu
dušu a po ma ly sa z nej vy trá ca život.
Tak ako obor ča ká me na prí chod ja -
ri, ale tá na našu záh ra du za bud la.

Raz obor zba dal, ako sa cez ma lú
die ru v mú re do je ho záh ra dy opäť
za krá da li de ti, vy lie za li na stro my
a tie za ča li pod do ty kom ich rú čok
rozk vi tať. Iba je den strom zo stal za -
mrz nu tý, pre tože chlap ček, kto rý
pod ním stál, bol prí liš ma lý a ne vlá -
dal naň vy liezť. Keď obor vi del ako
chla pec pla če, pre moh la ho ľútosť
a uve do mil si svo je se bec tvo. 

Chlap če ko vi po mo hol vy liezť na
strom, ten ho od ra dos ti ob jal a po -
boz kal. V tej chví li sa obor roz ho dol,
že zbú ra múr, kto rý ob ko le so val záh -
ra du a od vte dy sa de ti cho dili každý
deň s ob rom hrať. Ak do kážeme
zvíťaziť nad svo jím se bec tvom a ego -
iz mom, ak zbú ra me mú ry, kto ré sme
si oko lo se ba po sta vi li, vte dy sa aj do
nášho živo ta vrá ti jar. Lás ka je ces tou
k vzkrie se niu a ob no ve živo ta. Ak sa
do kážeme ot vo riť v dô ve re Bo hu
a ľuďom, vte dy zno vu ožije me a záh -
ra da nášho vnút ra sa na pl ní svet lom,
sln kom, spe vom, ra dosťou…

Už iba jed na vec ob ra trá pi la-ten
ma lý chlap ček, kto rý ho po boz kal
a ob jal, sa viac ne uká zal.

Ob ro vi to bo lo ľúto, pre tože prá -
ve je ho si naj viac za mi lo val. Ako ro -
ky ply nu li,obor osta rel a zo sla bol.
Ak prišla zi ma, už sa ne hne val, pre -

tože ve del, to iba jar spí a kve ty od -
po čí va jú. Jedné ho zim né ho rá na sa
po zrel z oblo ka a s úžasom zis til, že
že v jed nom kú te záh ra dy bol strom
ob sy pa ný roz košný mi kvet mi a pod
ním stál chlap ček, kto ré ho si tak
obľúbil. Uhá ňal k ne mu, ale v tom mu
tvár očer ve ne la od hne vu, le bo na
dla niach tých det ských rú čok bo li
sto py po dvoch klin coch, bo li aj na
nôžkach. „Kto sa ti opo vážil ub lížiť?
– kri čal obor – Po vedz mi to, a ja
chy tím svoj veľký meč a za bi jem
ho!“ „Nie, nie!“ – od po ve da lo dieťa.
„Veď sú to ra ny po lás ke.“ – „Kto si?“
– zašep kal obor a zmoc ni la sa ho po -
div ná, po svät ná bá zeň, takže pred
dieťatkom pokľakol. A dieťa sa na ob -
ra usmia lo a po ve da lo mu: „Raz si sa
mi do vo lil hrať v tvo jej záh ra de.
Dnes pôj deš so mnou do mo jej záh -
ra dy, kto rá sa vo lá raj.“

A keď v to po po lud nie vbeh li deti
do záh ra dy, našli ob ra mŕ tve ho ležať
pod stro mom a ce lý bol ob sy pa ný
bie ly mi kviet ka mi. Kris tus bol zra ne -
ný lás kou k nám, se bec kým ľudom.
Vďa ka je ho ra nám sa nám do sta lo
uzdra ve nia. Sto py po klin coch na je -
ho ru kách a no hách sú ces tou k ob -
no ve a vzkrie se niu.

g – emi –

Kristoverany
Cestak vzkrieseniu

Vin cent Blažko

Veľkonočnévyznanie
Už po mi nul sa pôst
a čier ne šat ky ma tiek 
zbe le li veľko noč nou ná de jou.
Do zne li li tá nie
nad ti chým hro bom Pá na.
A ver né Má rie 
s nar do vou masťou vie ry
krá ča jú hmlis tým opa rom rá na.
Tam v srd ciach bli kot ná de je
ich mod lit ba mi hre je.
A Ra bi ti cho ča ká
za oli vo vým stro mom živo ta.
Tam sa s Ním stre tá va me
a On sa s na mi pri ví ta
s čerstvou ra to lesťou po ko ja.
Aj oslo ví nás po me ne 
ako vy zna va čov ná de je.
A po zý va nás do Ga li le je,
kde sa s Ním živým stret ne me.
Ja kľakám s To mášom
pod žried la Je ho rán
a v sl zách vy zná vam:
Môj Boh a Pán!

Ra dost ný pôst ny od kaz ma la kon fe ren cia, uspo ria da ná 02–03. marca v Bu da pešti, s náz vom: „Evan je lium a rôz -
ne za po je nia v his to rii“ – kde sa od zne li pred nášky o tom, že my kresťania ako sa má me za obe rať s otáz kou
ho lo kaus ta. V ne deľu po do ku men tár nom fil me po tom ko via za bi tých Heb re jov roz prá va li o svo jich ra nách.
Po tom po tom ko via tých Nem cov-kto rí pra co va li v Ausch wit ze-pla čúc si pro si li od pus te nie a da li im kve ty,
ob jí ma li a po boz ka li ich…

PrajemeVám
požehnané,milostiplné,radostné

veľkonočnésviatky!
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Aus der Chro nik 
der part ner schaft 

zwi schen nürnberg-
st. se bald 

und der Bu da pe ster
Burg ge mein de

1983 – Dr. Lud wig Mar kert, da -
mals Lei ter des Stu di en zen trums
Hei lig-Geist in Nürn berg und Se -
bal der Pfar rer, lädt zu Öku me ni -
schen Be geg nungs ta gen mit Gä -
sten aus Un garn. Bi schof D. Dr.
Gyu la Nagy, der Lei ter der un ga -
ri schen De le ga ti on, ist Gast der
Kir chen ge mein de St. Se bald.
Durch ihn ist der Kon takt zur
Bu da pe ster Burg ge mein de her -
ge stellt.
1984 – Ei ne Se bal der De le ga -

ti on be sucht die Voll ver samm -
lung des Lu the ri schen Welt bun -
des in Bu da pest und meh re re un -
ga ri sche Or te. Die Kon tak te zwi -
schen bei den Ge mein den wer -
den en ger.
1985 – Ein Brief wech sel zwi -

schen Bi schof D. Dr. Gyu la Nagy
und dem Se bal der Pfar rer Eber -
hard Bi bel rie ther un ter streicht,
dass die Ver bin dung zwi schen
den Ge mein den auch mit ei -
nem für die bei den Lan des kir -
chen se gens rei chen In halt ge füllt
wer den soll.
ab1986– Re gel mäßi ge ge gen -

sei ti ge Be su che von Mit glie dern
bei der Ge mein den
1991 – Auf nah me ei ner neu -

en Part ner schaft sebe ne: Jun ge
Er wach se ne aus bei den Ge mein -
den be su chen sich fort an re gel -
mäßig.
1992 – Der er ste Part ner -

schafts ver trag zwi schen der
baye ri schen und der un ga ri -
schen Lan des kir che wird un ter -
zeich net. Pfar rer Eber hard Bi bel -
rie ther schreibt an Pfar rer Iván
Ba licza: „Wir wa ren Vor rei ter,
Pfad fin der.“
ab1993 – Die Part ner schaft

wird im mer viel fäl ti ger: Die Ju -
gend li chen füh ren ei ne ge mein -
sa me Do nau-Rad tour durch. Die
Se bal der Kan to rei ist auf Kon -
zert rei se in Un garn. Die Ge -
mein den be su chen sich bei In -
stal la tio nen neu er Pfar rer.

Grund la gen für ein deutsch-
un ga ri sches Mit ein an der über
die Ge mein de part ner schaft hin -
aus ent ste hen et wa im Be reich der
Kli nik seel sor ge und in der Grün -
dung von Schul part ner schaf ten.
ab2000 – Die Ju gend be geg -

nun gen wer den re gel mäßi ger –
zwei mal pro Jahr tref fen sich
jun ge Er wach se ne, we nig spä ter
auch die Kon fir mier ten bei der
Ge mein den. Zwei spra chi ge Got -
tes dien ste mit Schau spie len der
Ju gend li chen wer den ge fei ert.
Die Kon tak te zwi schen den er -
wach se nen Ge mein de glie dern
blei ben eng.
2008– Die Ge mein de part ner -

schaft fei ert in Nürn berg ihr 25-
jäh ri ges Be ste hen. Aus Bu da pest
rei sen rund 30 Part ner schafts -
ver tre ter al ler Ge ne ra tio nen an.
2012 – Die lan des kirch li che

Part ner schaft fei ert mit meh re -
ren hun dert Teil neh mern ihr
20-jäh ri ges Be ste hen in Nürn -
berg. Der Fest got tes dienst fin det
in der Se bal du s kir che statt.

Deutsche Anlage Redakteur:
Holger Manke

Waswusstetihreigentlichvondieser
Partnerschaft,bevorihrzumersten
Mal an einer Begegnung mit den
Nürnbergernteilgenommenhabt?

Lel le: Wir wus sten na tür lich,
dass es die Part ner schaft gibt und
dass auch un ser Va ter und un se re
Schwe ster in Nürn berg wa ren. Und
noch in den 80er Jah ren – in den An -
fangs jah ren der Part ner schaft – hat
auch un ser Großva ter, Pfar rer Mi klós
Ma doc sai, in der Se bal du s kir che ge -
pre digt. Aber wir wa ren ja ge ra de erst
im Kon fir ma ti ons al ter und sind
ziem lich un vor ein ge nom men nach
Deutsch land ge fah ren.

Washateuchgereizt,anderPart-
nerschaftsbegegnungteilzunehmen?

Csen ge: Da sprach ei gent lich
sehr vie les da für – al lei ne schon die
Mög lich keit, die deut -
sche Spra che zu üben.
Wir ha ben seit der er -
sten Klas se ei ne Schu le
be sucht, in der die Un -
ter richts spra che auch
deutsch war. Doch die
Part ner schaft mit St.
Se bald bot erst mals
auch die Mög lich keit,
nach Deutsch land zu
fah ren.

Lel le: Dar über hin -
aus war es na tür lich
auch ein wich ti ges Ge -
mein schaft s er leb nis.
Wir wur den nach der
Kon fir ma ti on Mit glie -
der un se rer Ju gend grup -
pe – und ge ra de als Auf -
takt die ses sich je den
Frei tag tref fen den Ju -
gend krei ses war es grup -
pen dy na misch span -
nend ei ne sol che Fahrt
zu un ter neh men, zu mal
ganz vie le aus un se rer
Kon fir man den grup pe
da auch mit fuh ren. Und
na tür lich wa ren wir neu gie rig auf das
Mit ein an der mit den Ju gend li chen
aus Nürn berg. Ju gend li che aus der
Burg ge mein de, die schon frü her in
Nürn berg wa ren, sag ten uns auch,
dass es sehr loh nens wert ist, an den
Be geg nun gen mit den Ju gend li chen
aus un se rer deut schen Part ner ge -
mein de teil zu neh men.

WelchebleibendenEindrückehabt
ihrvonderSebalderJugendbekom-
men?

Lel le: Die Se bal der Ju gend li chen
wa ren sehr gut aus ge stat tet, das ist
uns na tür lich gleich ins Au ge ge fal -
len. Im Ju gend café gab es einen Bil -

lard tisch und einen Kicker. Wir ha -
ben na tür lich auch be merkt, dass die
Ju gend ar beit an ders auf ge baut ist
als bei uns. In der Burg ge mein de ging
es nach der Kon fir ma ti on mit Ju -
gend bi bel ge sprächs krei sen wei ter –
und in St. Se bald gab es einen of fe -
nen Treff oh ne wö chent li ches spi ri -
tu el les An ge bot. Das hat uns auf
den er sten Blick über rascht.

Csen ge: Wir ha ben na tür lich auch
be merkt, dass so ein nie der schwel li -
ges Ju gend an ge bot noch an de re Ju -
gend li che an spricht und in die Nä he
der Kir che bringt. Ich will die sehr un -
ter schied li chen Ju gend ar bei ten bei der
Ge mein den nicht ge gen ein an der aus -
spie len – we der in ih rer Spi ri tua li tät,
noch in ih rer Be deu tung für das
kirch li che Le ben. Denn für man che

kann ge ra de so ein An ge bot, das nie -
der schwel li ge Ken nen ler nen der At -
mo sphä re ei ner Ge mein de, ei ne
Chan ce sein, sich da nach mit der
Kir che und ih rer Bot schaft aus ein an -
der zu set zen. Es war span nend, die
Un ter schie de ken nen zu ler nen.

InNürnberghabtihrbeiJugend-
lichenzuHausegewohnt…

Lel le: …und nicht in Ho tels oder
Ju gend her ber gen. Ja, und das war für
uns auch sehr gut. Denn so konn ten
wir die Nürn ber ger Ju gend li chen
und ih re Fa mi li en noch viel bes ser
ken nen ler nen und en ge re Kon tak te
schließen.

Wardas nicht auch recht span-
nendfüreuch,insojungenJahrenin
einemfremdenLandineinerfremden
Familiezuwohnen?

Csen ge: Span nend war es schon
– und ist es im mer. Als ich nach
Nürn berg fuhr, hat te ich je doch
schon ein an de res prä gen des Aus -
land ser leb nis hin ter mir: Ich war
zu vor im Rah men ei nes Wett kamp -
fes der Rhyth mi schen Gym na stik
in Tsche chi en. Dort war ich bei ei ner
Fa mi lie zu Gast, mit der ich kein ein -
zi ges Wort wech seln konn te. Sie
spra chen kein un ga risch, und ich ha -
be kei ne Ah nung von der tsche chi -
schen Spra che – und trotz dem hat al -
les ir gend wie ge klappt. Im Ver gleich
hier zu war die Fahrt nach Nürn berg
sprach lich ei gent lich ein Heim spiel.

Und ich ha be den Auf ent halt in
mei ner Gast fa mi lie wirk lich ge nos sen.
Das war ei ne gu te Mög lich keit, um ei -
ne Fa mi lie und de ren Le ben ken nen -
zu ler nen. Und na tür lich hat uns das
ge mein sa me Pro gramm be ein druckt.
Das Ge samt pa ket hat ge stimmt.

Inzwischen sind ein paar Jahre
insLandgezogen.Wiesehtihrheu-
tedenWertderPartnerschaft?Was
ist„geblieben“?

Lel le: Dass man auch in an de ren
Län dern glaubt, weiß man zwar.
Aber es ist noch mal et was an de res
und be son de res, das auch tat säch lich
in der Ge mein schaft mit ein an der

zu er le ben. Für mich war die ses Er -
le ben ganz si cher ei ne Stär kung im
Glau ben – und na tür lich hat es auch
un se re Ge mein schaft ge stärkt.

Csen ge: Außer dass un ser
deutsch-un ga ri sches Mit ein an der
ge stärkt wur de, hat die Part ner -
schaft na tür lich auch viel für die
Ge mein schaft in ner halb der Burg ge -
mein de ge bracht. Ich den ke da zum
Bei spiel dar an, dass wir nach un se -
rem Be such in Nürn berg mit viel
Elan über legt ha ben, wie wir un se re
Nürn ber ger Freun de emp fan gen
kön nen und wel ches Pro gramm wir
für sie pla nen.

Die Partnerschaft hat sicherlich
nichtnurderJugendeurerGemein-
devielesgebracht.

Csen ge: Es ist im mer wich tig
und in ter es sant, den Blick da für zu
wei ten, wie an de re Ge mein den ih ren
Glau ben le ben. Und wenn die ser
Blick auch über Gren zen hin weg
geht, ist das um so be rei chern der. Da
stößt man na tür lich auf man che
Un ter schie de – zum Bei spiel in der
Men ta li tät und der ge meind li chen
In fra struk tur. Aber der ent schei -
den de Punkt, an dem bei de Ge -
mein den pro fi tie ren, ist die Ein sicht,
dass trotz al ler of fen kun di ger Un ter -
schie de doch das Ver bin den de im ge -
mein sa men Glau ben viel be deut sa -
mer ist und auch wirk lich Ge mein -
schaft bie tet.

Lel le: Na tür lich fin den wir als
Ju gend li che, dass ge ra de die Ju -
gend ver bin dun gen be son ders be rei -
chernd sind. Ir gend wie ist der Aben -
teu er cha rak ter, das Ken nen ler nen
von Un be kann tem und das Knüp fen
von Kon tak ten und Freund schaf ten
im Ju gend al ter be son ders span -
nend. Und ich den ke, dass wir vie -
le dort ge sam mel te Er fah run gen
so wohl für un se ren ei ge nen wei te -
ren Weg, als ganz si cher auch in die
wei te re Ge mein de ar beit ein brin -
gen konn ten.

Lelle,duhastimvergangenenOk-
toberdasMiteinandervonganzvie-

len bayerisch-ungari-
schen Verbindungen
beim20-jährigenJubilä-
um der landeskirchli-
chen Partnerschaft er-
lebt. Was war beson-
dersfürdich?

Lel le: Es war gut zu
se hen, wie vie le Men -
schen mit ge mein sa -
mem baye risch-un ga -
ri schen Ho ri zont zu -
sam men kom men, sich
schon ken nen oder sich
bei die ser Ge le gen heit
auf ei ner schon be ste -
hen den Grund la ge ken -
nen ler nen. Und die se
Freu de an ein an der war
spür bar und ehr lich.

Und im Ge gen satz
zu den ge meind li chen
Be geg nun gen mit über -
sicht li cher Teil neh mer -
zahl war für mich am
Part ner schafts fest in
Nürn berg be son ders
ein drucks voll, dass es
ei ne so große An zahl an

Men schen gibt, die sich ge gen sei tig
wich tig sind und de nen das Mit ein -
an der am Her zen liegt und die sich
für ein an der in ter es sie ren. Das deckt
auch die ver schie de nen Be rei che
kirch li chen Le bens ab – an ge fan gen
bei der Kin der gar ten ar beit. Und
auch die dia ko ni sche Ar beit, die
Sor ge um in Ar mut le ben de Men -
schen ge hört zur baye risch-un ga ri -
schen Part ner schaft da zu. Ich den ke,
die ser Fa cet ten reich tum der Part ner -
schaft wird durch ein ge mein sa mes
Fest noch mals viel deut li cher fassbar
und er leb bar.

g Hol ger Man ke

„DasGesamtpakethatgestimmt“
Zum30.Jubiläum

derPartnerschaftzwischenNürnberg-St.SebaldundderBudapesterBurggemeinde

b DreißigJahreistesher,dassderGrundsteindererstenbayerisch-
ungarischenGemeindepartnerschaftgelegtwurde.1983nahmendie
GemeindenSt.SebaldinNürnbergunddieBudapesterBurggemein-
deihrePartnerschaftauf.IndenletztendreiJahrzehntenwuchsdas
Miteinander–vieleMitgliederausbeidenGemeindentrafensich,
knüpftenFreundschaften,weitetenimMiteinanderihrenHorizont
undwurdeneinanderzuWegbegleiterndurchdieZeiten.Csenge
Madocsai,StudentinderPhysiotherapie,undihreZwillingsschwe-
sterLelleMadocsai,diePsychologiestudiert,haben2006nachih-
rerKonfirmationüberdieJugendbegegnungenihreNürnberger
Partnergemeindekennenundschätzengelernt.Heuteberichtensie
darüber,wasihnendiePartnerschaft–auchjetzt,einpaarJahre
später–bedeutet.

LelleMadocsai,HolgerMankeundCsengeMadocsaiblickenaufihreGemeindepartnerschaft
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b Sopronbanmárcius3-ánállítot-
taszolgálatbaGabnaiSándor
esperesHolgerMankét(képün-
kön), aki a hazájábamúlt hó-
napban visszatért dr. Volker
Menke utódjalettazevangéli-
kus egyházközségnémet ajkú
gyülekezetében.Lapunkbanaz
eseményről tudósítás ugyan
nemjelentmeg,deazalábbiin-
terjúbízvástpótoljaeztamu-
lasztást. Indokolja a nagyobb
terjedelmet az is, hogy az új
soproni lelkészévekóta szer-
kesztője az Evangélikus Élet
német mellékletének, és im-
mártöbbmintegyévtizedeépí-
tiabajor–magyar testvérkap-
csolatokat–holahatárokonin-
nen,holazokontúl.Nemmel-
leslegHolgerMankekitűnően
beszélmagyarul…

–Hajóltudom,részbenkollégák
is vagyunk, hiszen újságíróként is
dolgozott,méghozzáaPest er Lloyd -
nál…

– Va ló ban dol goz tam a Pester
Lloydnál. De ne kem aj tót Ma gyar or -
szág ra nürn ber gi gyü le ke ze tem nyi -
tott, amely idén har minc éve ápol
test vér kap cso la tot a bu da vá ri egy ház -
köz ség gel. Én közel ti zen öt éve csat -
la koz tam a fo lya mat hoz. Kez det ben
hi va ta los prog ra mo kon ta lál koz tam
a bu da vá ri ak kal. Az tán ba rát sá gok
szü let tek, és las san egy re több ször
nem hi va ta lo san, vagy is nem a gyü -
le ke ze ti cse re prog ram ke re té ben is
ta lál koz tunk. Ké sőbb a bu da vári né -
met aj kú evan gé li kus gyü le ke zet -
ben vol tam né hány hó na pig. Nagy -
já ból ezek után let tem a PesterLloyd
új ság író ja. 

Oda pe dig azért ke rül tem, mert a
teo ló gia el vég zé sé hez Ba jor or szág ban
mi ni mum fél évig egy há zon kí vüli
mun kát kell vé gez ni, hogy a lel ké -
szek nek ké sőbb le gyen fo gal muk a
„nor má lis” élet ről is. Azt nem ha tá -
roz ták meg az egye te men, hogy mi -
vel kell fog lal koz nunk ez alatt a fél év
alatt, csak azt, hogy a mun ka ne le -

gyen egy há zi vagy dia kó ni ai jel le gű.
A Kí gyó ut cai szer kesz tő ség ben min -
den eset re él mény volt dol goz ni.

–Képzettújságíró?
– Nem. Mű ked ve lő va gyok, de ez

hoz zá tar to zik a lel kész ség hez. Már -
mint az, hogy olyan fel ada to kat is el
kell vé gez ni, ame lyek re az egye tem
nem kép zett ki. Épí tész nek is kell len -
ni, meg prog ram ko or di ná tor nak is,
sok minden nek. Ter mé sze te sen a
szer kesz tő ség ben volt egy ta pasz talt
men to rom, aki től so kat ta nul hat tam.
Fél évig vol tam az új ság nál, és 2007-
ben, il let ve 2008-ban két sze mesz tert
az it te ni teo ló gi án hall gat tam. 

Ek kor tájt a sza bad idő met is Ma -
gyar or szá gon töl töt tem, hi szen a
teo ló gi án meg is mer ked tem Lack-

nerEszterrel, aki idő köz ben a fe le sé -
gem lett. Ő is lel kész: meg is mer ke -
dé sünk kor Deb re cen ben volt ha tod -
éves, majd Veszp rém me gyé ben szol -
gált, Nagy alá sony ban.

–Azótavanmáregygyermekük.
Velemagyarulvagynémetülbeszél-
nek?

– Esz ter ma gya rul, én né me tül.
Mind a két nyel vet ér ti.

–TérjünkvisszaÖnre!Miapon-
tosstátusaasoproniegyházközség-
ben?

– Sop ron ban ma nap ság is sok né -
met anya nyel vű, il let ve né met gyö -
ke rű evan gé li kus él. Hogy le gyen
né met lel kész a gyü le ke zet ben, ar ról
a ba jor egy ház gon dos ko dik. Egy
gyü le ke ze tet al kot nak kö zö sen ma -
gya rok, né me tek, egy pres bi té ri um -
mal. Az igaz ga tó lel kész je len leg He-
gedűs Attila, míg Gabnai Sándor
sze mé lyé ben a má so dik lel kész egy -
ben es pe res is. A har ma dik lel kész
let tem én: Vol ker Men ke után Hol -
ger Man ke. Elő döm höz ha son ló an én
is a ba jor egy ház al kal ma zott ja va -
gyok, ők küld tek Sop ron ba. Fe let te -
sem UlrichZenker egy ház ta ná csos
Mün chen ben.

– Másrészt viszont Németor-
szágbanisMagyarországhozkötöt-
te – például – az Evan gé li kus
Élet…

– Ter mé sze te sen. Ahogy vissza -
gon do lok, ha ma ro san fon tos lett
szá mom ra nem csak a bu da vá ri és
a nürn ber gi gyü le ke zet kö zöt ti,
ha nem a két evan gé li kus egy ház –
a ba jor és a ma gyar – kö zöt ti kö -
te lék is. Em lé ke ze tes ál lo más volt
2007-ben a ba jor–ma gyar test -
vér kap cso lat ti zen öt éves ju bi le u -
má nak meg ün nep lé se Ba la ton -
föld vá ron. En nek a szer ve zé sé ben
már ma gam is részt vet tem, és
sok embert meg is mer tem mind két
ol dal ról. Kap cso la ti há lóm fo lya ma -
to san to vább bő vült a ma gyar egy -
ház ban is. Ta lán nem vé let len,
hogy T.PintérKároly fő szer kesz -
tő tő lem kér dez te meg, nem foly -
tat nám-e GazdagZsuzsannamun -
ká ját, aki ad dig szer kesz tet te a né -
met ol dalt az EvangélikusÉletben.

Az EvÉletszámára vég zett mun -
kám mal pár hu za mo san egy né met
nyel vű hír le vél készí té sé ben is részt
ve szek dr.FabinyTamás püs pök kel
és Cselovszkynédr.TarrKlára osz -
tály ve ze tő vel kö zö sen. Ez töb bek
kö zött a ba jor part ne rek nek és gyü -
le ke ze tek nek szól a ma gyar or szá gi
evan gé li ku sok ról. Se gít fo gal mat al -
kot ni a ma gyar or szá gi hely zet ről,
tör té né sek ről olyan szer ve ze tek nek,
mint ami lyen pél dá ul a GEKE vagy
a Lu the rá nus Vi lág szö vet ség. 

Köz tu do má sú, hogy az utób bi
idő ben Ma gyar or szág elég rossz
szín ben tűnt fel a né met saj tó ban.
Ezen is pró bál tam és pró bá lok ja ví -
ta ni a ren del ke zé sem re ál ló esz kö -
zök kel. Ta lán így szí ne sebb és ár nyal -

tabb ké pet kap nak a né met em be rek
a ma gya rok ról… Igyek szem az ak tu -
á lis, a tár sa dal mat ép pen fog lal koz -
ta tó té mák ra is evan gé li kus szem -
szög ből re a gál ni. Ez a köz ve tí tői
mun ka min dig is összekötött te hát
Ma gyar or szág gal.

–Milyenterveivannakújdonsült
magyarországinémetlelkészként?

– A test vér kap cso lat híd ját mind -
két híd fő ről le het épí te ni. Eb ben
ter mé sze te sen to vább ra is meg kü lön -
böz te tett sze re pe van a saj tó nak. Az
EvangélikusÉlet né met ol da la na gyon
fon tos szá mom ra, mint aho gyan a
né met hír szol gá lat is. Fon tos, hogy a
kö zöt tünk lé vő föld raj zi tá vol ság el -
le né re tud junk egy más ról.

Bár a sop ro ni gyü le ke zet a nyolc -
va nas évek vé gén nem ba jor, ha nem
egy ba den-würt tem ber gi gyü le ke -
zet tel lé te sí tett test vér kap cso la tot, ez
is a né met–ma gyar evan gé li kus kö -
zös sé get épí ti. A Bad Wimp fen nel
mű kö dő test vér kap cso lat ápo lá sá -
ban sze ret nék ma gam is hasz nos
part ner nek bi zo nyul ni. Mi vel azon -
ban még na gyon új va gyok Sop ron -
ban, fel kell tér ké pez nem a szo ká so -
kat és az igé nye ket ah hoz, hogy
hosszabb tá vú ter ve ket dol goz has sak
ki. Sze ret ném a fel ada ta i mat a le he -
tő leg ma ga sabb szín vo na lon vé gez -
ni. Sok erőt re mé lek eh hez a csa lá -
dom tól, a ba rá tok tól, a gyü le ke zet től,
erőt ad, hogy együtt él het jük meg a
hi tün ket… De el ső sor ban a Szent lé -
lek Is ten re tá masz ko dom.

–Mindiglelkészakartlenni?
– Nem. Vol tam ve gyész hall ga tó az

egye te men, dol goz tam biz to sí tó nál;
amint em lí tet tem, vol tam új ság író,
és hall gat tam gaz da sá gi ma te ma ti kát
is. El hí vá so mat az egye te mi évek alatt
kap tam, ám nem egyet len pil la nat
ha tá roz ta meg – ka tar ti kus él mény -
ként – a jö vő met. A gyü le ke ze tek lel -
ki ott ho na im vol tak, so kat se gí tet tek
ab ban, hogy lel késszé le gyek. De
hosszú fo lya mat volt, amíg meg érett
ben nem a dön tés. A lel ké szi pá lyá ra
ké szü lők nek csak aján la ni tu dom,
hogy is mer je nek meg az egy há zin kí -
vül más kö ze get is. Per sze nem azt aka -
rom ez zel mon da ni, hogy ele ve rossz,
ha va la ki – mond juk, lel kész csa lád ból
ér kez vén – már a har ma dik szü le tés -
nap ja után ki zá ró lag a lel ké szi pá lyá -
ra ké szül. Ne kem azon ban nem ez volt
az utam. Rám fért az élet ta pasz ta lat.

–Aztmondják,lényegeskülönbség
vanamagyarésanémetmentalitás
között.Önholvanotthon?

– A né me tek sze rint ma gyar a
men ta li tá som, a ma gya rok sze rint
meg né met. Va la hol a ket tő kö zött
va gyok. Ta lán úgy mond hat nám,
hogy né met va gyok ma gyar szív vel és
lé lek kel… Egyéb ként pe dig ha Auszt -
ri án ke resz tül uta zom bár me lyik
irány ba, min dig úgy ér zem, hogy
ha za fe lé me gyek. És ezt már elég ré -
gen ér zem így…

g Károly György Tamás

Otthonrólhaza
BeszélgetésSopronújnémetlelkészével

A vi tat ko zó gyű lé se zők ről
Az egy há zi köz gyű lé sek olyan vi -
szony ban áll nak a pres byte ri gyű lé -
sek kel, hogy az el ső ben a sok össze-
vissza be széd ál tal a tárgy fo na la el -
rej te tik, vagy egy más sal el len té zis be
jön nek az egy be gyűl tek. Az idő el mú -
lik, és ke ve set vagy sem mit vé gez ni
sem le het: azért fon tos ügyek be ta -
ná cso sabb a né met egy ház nál csu pán
presbyte ri gyű lé se ket tar ta ni. 

A szlo vák egy ház nál el len ben min -
den kor, akár köz-, akár presbyte ri
gyű lés tar ta tik, az il lem ha tá rán min -
den eset ben meg ma rad a ke resz -
tyén szel lem. Mind öre get, mind fi -
a talt e szel lem ve zér li, nincs itt ne ve -
let len, nyers ki ke lés nek, sem sér te ge -
tés nek he lye.

A temp lom lá to ga tás ról
A va sár na pi és ün ne pi is te ni tisz te let
lá to ga tá sa di csé re tet ér de mel. A hét -
köz na pi is te ni tisz te let el len ben a
szlo vák egy ház ré szé ről sok kal szor gal -
ma to sab ban lá to gat ta tik meg, mint a
né met-ma gyar ré szé ről. Nyá ri mun kás
idő ben leg alább az öre geb bek, mun -
ka te he tet le nek szok tak ren de sen a
hét köz na pi is te ni tisz te let re el jár ni. 

A va sár nap szent sé ge ugyan mun -
ka ál tal nem tö re tik, de egy rossz szo -
kást hall ga tás sal nem sza bad mel lőz -
ni: gyü mölcs bő vel ke dő évek ben a
reg ge li és dél előt ti órák ban se re gen -
ként a sző lő be men nek, ez ál tal a ke -
resz tyé ni buz gó ság, ün ne pi na pok
iránt va ló ke gye let már az if jú ke bel -
ben el foj ta tik. Dél előtt a sző lő já rás,
dél után pe dig a táncz, a mu zsi ka, mely
hely sé günk ben ren de sen min den ün -
ne pi és va sár na pi na po kon tar ta tik,
sok ki csa pon gá sok nak s er köl csi meg -
mé te lye zés nek anya got szol gál tat.

A ke resz te lé sekről
A ke resz te lé se ket a lelkész min dig a
temp lom ban vég zi, csak ak kor a
pap la kon, ha a gyer mek gyen ge, és a
ke reszt sé get mi nél előbb el kell vé gez -
ni. A ke reszt szü lők a nők ré szé ről
meg je len nek, ha nem a fér fi ak sze ret -
nek el ma rad ni, annyi ra, hogy a lel -
kész több ször ab ban a kel le met len
hely zet ben lé vén, ki vált kép pen a té li

idő ben, va sár na pi na pok ban, mi kor
el fog lal va nem le het tek, hogy a ke -
reszt sé get mind ad dig fel füg gesz ti,
míg a ke reszt apa je len nem lesz.

Temp lom ke rü lő és úr va cso rá val
nem élő sze mély tud tom mal egy
van, akit egy szer a töb bi ek tár sa sá gá -
ban kér dő re vet tem, mi ért nem jár
temp lom ba. Azt fe lel te: „Mi vel az
egy ház gond no kul nem vá lasz tott.”

A bűn és meg íté lé se
Ami a gyü le ke zet bel ső er köl csi ál la -
po tát il le ti, ke vés ki vé tel lel ugyan
szem be tű nő és nyil ván va ló lo pá sok
és rab lá sok nem ész lel he tők. Ám bár
az iga zi meg kü lön böz te tést az enyim
és a ti ed kö zött ten ni, úgy lát szék, so -
kan nem akar nak. 

Mind az ál tal e te kin tet ben a szü lék -
nek és az is ko lá nak és a lel kész nek
még min dig sok a te en dő je, hogy a dí -
vó vissza élé sek, bű nös szo ká sok meg -
szűn je nek és ki kü szö böl tes se nek, a
ha zug ság meg utál tas sék, az alat to -
mos ság és a ra vasz ság, ha mis ság jel -
lem te len ség nek, a bosszú ál lás un -
dor vé tek nek tar tas sék, mely a ke resz -
tyé ni élet tel nem egye zik.

A há zas sá gok ról
A sze ren csét len há zas ság, ha nem is
nagy ban, de még is mind a két egy -
ház ban elő jő, és én úgy ta pasz ta lom,
hogy a nők gyak rab ban szol gál tat nak
okot rá. Kü lön élő és ön ké nye sen el -
sza ka dó há zas pá rok rit kák. A zsör -
tö lő dő és egy mást el ha gyó há zas fe -
lek ki bé kí té se kö rül a lel kész min den -
kor meg te szi azt, amit hi va tá sa sze -
rint te het.

Ba bo na ság, va rázs lás
Kár ho za tos elő íté le tek, fáj da lom,
még lé tez nek az egy ház hí vei kö zött.
Ilyen ama bal ga tag hit, hogy az em -
ber nek ha tal má ban áll más nak csu -
pán el át ko zás vagy ba bo na ság ál tal
rosszat esz kö zöl ni, a be teg sé get reá
hoz ni stb. Az is ko la és a szó szék ez
el len együt te sen, kar ölt ve dol go zik,
de a be gyö ke re se dett elő íté le te ket ne -
héz ha mar és tel je sen ki ir ta ni.

g Közli: ifj. Ká posz ta La jos

Eleinkleírása
SchnellKárolylelkész

avadkertinémetésszlovákevangélikusokról

b Mindigérdekesbelelapozniolyanrégidokumentumokba,amelyekelő-
deinkrőlszólnak.Anapokbanismétkezembekerültegyvadkertievan-
gélikuslelkész,SchnellKároly írása,melyetaz1879.évicanonicavis-
itatióra készített.(Alatinkifejezés„kánonilátogatást”jelent,amikor
isapüspökkeresifelazilletőegyházközséget.)SchnellKárolyekkor
mármeglehetősenidősvolt,ésigencsakismerteahíveit.Egyébkénthá-
romévtizedetszolgált(Solt)Vadkerten,1855–1885között.Akkormég
kétevangélikusegyházközségműködöttatelepülésen(egytemplom-
malésegyvezetőlelkésszel):anémetésaszlovák.Anemmindenta-
nulságnélküliiratahelyievangélikusgyülekezetlevéltárábantalálha-
tó.(Azalcímeketmagamadtamazegyesszövegrészeknek.)

SchnellKárolykézírása
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Éle tem ben elő ször 1990 ta va szán jár -
tam Kár pát al ján, amely ak kor a Szov -
jet unió ré sze volt. Ke reszt apá mat,
JózsaMártont kí sér tem el azok ra a
hely szí nek re, ahol lel ké szi szol gá la tát
kezd te. Az idő köz ben dön tő vál to zá -
so kat át élt kö zös sé ge ket a 2000-es
évek ben a Du na Te le ví zió mun ka tár -
sa ként lá to gat hat tam meg szá mos
al ka lom mal. Ez út tal pe dig már ci us 8.
és 10. kö zött a kár pát al jai re for má tu -
sok ked ves hí vá sá ra ér kez het tem er -
re a vi dék re. Mint ko ráb ban más al -
kal mak kor, most is az igei út mu ta tás
je gyé ben kel tem út ra: „Menj,ésnézd
meg,hogyjólvannak-etestvéreidésa
nyáj.” (1Móz 37,14) 

Ung vár 
Ung vá ron ré gi ba rá tom, KolozsyAnd-
rás nagy dob ro nyi lel kész és HéderJá-
nos püs pök he lyet tes vár. Be szél ge té -
sünk so rán ré gi fény ké pe ket né ze ge -
tünk, ami kor Já nos anyó sa is csat la -
ko zik hoz zánk. Pon to sab ban And rás -
hoz for dul ezek kel a sza vak kal: „Is ten
él tes se a ked ves fe le sé gét! A Facebook-
ról tu dom, hogy szü le tés nap ja van!”
Ezek után ne mond ja sen ki, hogy a
tör té nel mi Ma gyar or szág va la mely
el ma ra dott ré gi ó já ban já runk… 

A be szél ge tést foly tat va tá jé ko -
zó dom az egy ház éle té nek leg újabb
fej le mé nye i ről. Öröm mel szól nak a
töb bi re for má tus egy ház ke rü let tel
va ló együtt mű kö dés ről a ge ne rá lis
kon vent ke re té ben, va la mint dia kó -
ni ai és misszi ói mun ká juk ról. Utób -
bi azt is je len ti, hogy to váb bi ci gány
gyü le ke ze te ket szer vez nek. 

Az ok ta tás ban ko moly gon dot je lent,
hogy az uk rán ál lam meg von ta a lí ce -
u mok anya gi tá mo ga tá sát, így eze ket
a ma gas szín vo na lon mű kö dő is ko lá -
kat ön erő ből – és je len tős ma gyar or -
szá gi se gít ség gel – tart ják fenn. Ar ról
is ken dő zet le nül szól nak, hogy ne héz
idő szak van mö göt tük: né hány éve ta -
ní tás be li ok ból né hány lel kész ki lé pett
az egy há zuk ból. Zsi nati dön tés nyo mán
egy idő re szü ne telt a nők lel ké szi szol -
gá la ta, de most vissza ál lí tot ták. 

Ké ré sem re nem csak a re for má tus
gyü le ke zet éle tét is mer jük meg, ha nem
fel ke res sük azt a temp lo mot is, ahol a
két vi lág há bo rú kö zött ma gyar evan -
gé li kus is ten tisz te le tet is tar tot tak.
KorenEmil volt itt so ká ig a lel kész, és
Kárpátaljainaplójában ő mél tó em -
lé ket ál lít a neo gót stílu sú temp lom -
nak: „A Dru geth tér, ahol a temp lom
ál lott, ki csiny gyöngy sze me volt Ung -
vár nak. A temp lom ker ti pla tá nok az
élénk kis vá ros me leg lel két sut tog ták.
(…) A temp lom ker tet íz lé ses drót ke -
rí tés zár ta. Bent a pla tá nok alatt gon -
do zott út, gyer mek lánc fü ves gyep s egy
pad kap ta a le ve le ken át szű rő dő fényt.” 

Ami kor hu szon há rom éve itt jár -
tam, szin te rá sem le he tett is mer ni a
hely szín re, annyi ra más volt, mint az
imén ti le írás. Nem csak a gyer mek -
lánc fü ves gyep és a pad hi ány zott, ha -
nem a temp lom áhí ta ta is. Súly eme -
lő te rem mű kö dött a kül ső leg is el csú -
f í tott fa lak közt. Ah hoz ké pest csak
örül ni le het an nak, hogy ma új ra is -
ten tisz te le ti célt szol gál a temp lom:
a vá ros he ted na pos ad ven tis ta gyü -
le ke ze te kap ta meg. 

A pré di ká tor szí vé lye sen fo gad, be -
me he tünk. Meg ren dül ten né zek kö -
rül a szé pen fel újí tott is ten há zá ban.
Sem az ol tár nak, sem az egy ko ri
pa dok nak nincs már nyo ma, és azt a
har mó ni u mot is csak lel ki sze me im -
mel lá tom, amely nél az ak kor ti zen -
öt éves KinczlerIrénke – ma nyug dí -
jas lel ké szünk – kí sér te az éne ket. A
gyü le ke zet lel ki pász to rá val ima kö -

zös ség ben adunk há lát a teg na pért,
és kér jük Urunk ál dá sát a hol nap ra. 

A temp lom ból tá vo zó ban fel idé ző -
dik ben nem az az epi zód is, ami kor
Tomcsányi Vilmos Pál, Kár pát al ja
kor mány zói biz to sa egy reg gel meg -
lá to gat ta Ko rent a pa ró ki án, ahol
fel fi gyelt a fecs kék ék te len csi vi te lé -
sé re. Ki de rült, hogy a fes tés so rán a
mun ká sok le ver ték a fész kü ket. A
buz gó evan gé li kus fér fiú, aki ko ráb -
ban igaz ság ügyi mi nisz ter is volt,
majd akit né hány év vel ké sőbb Bu da -
pes ten is a ki te le pí tés ré me fe nye ge -
tett, ezt mond ta lel ké szé nek: „A
fész ket le rom bol ni nem sza bad.”

szelm enc
And rás ba rá to mat ar ra ké rem, vi -
gyen el Szelm enc re, a ket té vá gott fa -
lu ba. Sa ját sze mem mel sze ret ném
lát ni egy 20. szá za di em ber te len dik -
ta tú ra ot rom ba jel ké pét. A 2. vi lág há -
bo rú után meg raj zolt új ha tárt ugyan is
úgy ál la pí tot ták meg, hogy a te le pü lés
két ré szét el sza kí tot ták egy más tól: az
ak kor szín ma gyar fa lu na gyob bik ré -
szét Cseh szlo vá ki á hoz, a ki seb bi ket pe -
dig a Szov jet uni ó hoz csa tol ták. Egy ré -
szeg szov jet tiszt dön té se nyo mán
egyet len nap le for gá sa alatt hat mé ter
ma gas desz ka pa lán kot épí tet tek a két
fa lu rész kö zött. Ha te me tés volt az
egyik ol da lon, so kan a pa lánk túl só ol -
da lán si rat ták a ha lot tat, a ha tárt még
ek kor sem lép het ték át. 

Egé szen 2005-ig szö ges drót je lez te
a ha tárt. A nem zet kö zi köz vé le mény
fi gyel mét az zal si ke rült fel hív ni er re a
le he tet len ál la pot ra, hogy mind két
ol da lon egy fél szé kely ka put épí tet tek.
Az erő tel jes jel ké pen ol vas ha tó vers így
kez dő dik: „Egy Szelm enc ből lett a
ket tő, egye sít se a Te rem tő…” 

Az egye sü lés még nem tör tént
meg, au tó val most sem le het át -
men ni egyik ol dal ról a má sik ra, de öt
éve leg alább gya lo gos ha tár át ke lőt
épí tet tek ki. Ezen eu ró pai uni ós – így
ma gyar vagy szlo vák – út le vél lel
könnyen át le het jut ni, de az uk rán ál -
lam pol gá rok nak ma is gon dot okoz -
hat az át ke lés. Sok kár pát al jai ma
büsz kén ma gyar ál lam pol gár, de ők
is trük köz ni kény te le nek: ki lé pés -
kor a ma gyar, be lé pés kor az uk rán út -
le ve lü ket mu tat ják fel. 

nagy dob rony
A kár pát al jai re for má tu sok leg na -
gyobb gyü le ke ze té ben együtt szol gál
HorkayLászló nyu gal ma zott püs pök
és Ko lozsy And rás lel kész. A gyü le -
ke zet hez kap cso ló dó an – rész ben
egy ház ke rü le ti fenn tar tás ban – gyer -
mek- és öreg ott hon, gim ná zi um és
ci gány is ko la is mű kö dik. 

A lí ce um ban je len leg hat van hét
di ák ta nul: ve lük ti zen ki lenc ta nár –
köz tük há rom fő ál lá sú – fog lal ko zik.
Skó ci á ból anya nyel vi lek tort kap tak. 

KatonaBéla igaz ga tó úr el mond -
ja, hogy az 1995 óta mű kö dő gim ná -
zi um ban a ta ní tás előtt min den reg -
gel hét óra kor áhí ta tot tar ta nak. Ta -
lán en nek a lel ki ség nek is kö szön he -
tő, hogy egy ko ri di ák ja ik kö zül tí zen
is lel ké szek let tek. (Az egy ház nak
nincs ön ál ló teo ló gi ai fő is ko lá ja: lel -
ki pász to ra i kat Sá ros pa ta kon és Deb -
re cen ben kép zik.) 

Az is ko lá nak egy fiú- és egy lány -
kol lé gi u ma van, ame lyet most ép pen
a jo han ni ták se gít sé gé vel bő ví te nek.
Az iga zán nagy új don sá got az je lenti
majd, hogy a fel csú ti Pus kás Fe renc
Lab da rú gó-aka dé mia amo lyan ki -
he lye zett ta go za ta ként alig ha nem
itt in dul el a Kár pát al jai Lab da rú gó-
aka dé mia. A szel le mi, a lel ki és a fi -
zi kai ér té kek kü lön le ges ta lál ko zá sa
jö het lét re itt Nagy dob rony ban. 

El lá to ga tunk még a dia kó ni ai ott -
hon ba, ahol a mint egy húsz ápol tat
el ső sor ban hol land se gít ség gel tud -
ják el lát ni. Az Ir gal mas Sa ma ri tá nus
Gyer mek ott hont a mel let te le vő ha -
tal mas gaz da ság gal a rend szer vál tás
kör nyé kén ala pí tot ták, ugyan csak
hol land tá mo ga tás sal. Abban az
idő ben jár ták be a vi lá got azok a
meg ren dí tő fel vé te lek, ame lyek be -
mu tat ták, hogy a fo gya té kos gyer -
me ke ket szin te ál lati kö rül mé nyek
kö zött tart ják az ál la mi in téz mé -
nyek ben.

And rást, aki se géd lel kész ko rá -
ban itt la kott a gyer me kek kö zött,
szin te min den lé pés nél át öle li va la -
ki. Köz ben me sél: ezt a ma bi ceg ve já -
ró fi a tal em bert éve ken át ágy hoz
kö töz ve tar tot ták, az a ked ves, bar -
na sze mű kis lány őná luk ta nult meg
be szél ni, a sző ke ár va gye rek pe dig
im már a lí ce um di ák ja. 

„A fész ket le rom b     

Munkácsvára
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Ami kor va sár nap reg gel itt já -
runk, szor gos ké szü lő dés je le it lát juk:
aki csak te he ti, is ten tisz te let re in dul.

Mi is me gyünk a temp lom ba. Va -
ló ság gal fe ke tél lik az ut ca az em be -
rek től, több sé gük ke zé ben zsol tá -
ros könyv. Bent a temp lom ban az
öt-hat száz em ber szi go rú rend sze -
rint fog lal he lyet: fér fi ak, asszo nyok,
le á nyok, le gé nyek. 

2Móz 32,30–34 alap ján Mó zest ál -
lí tom ige hir de té sem kö zép pont já -
ban, aki az arany bor jú imá dá sá val
bűn be esett nép ér de ké ben is köz -
ben jár az Úr nál. Ő ez zel Jé zus elő ké -
pe, aki tény le ge sen vál lal ta az ál do -
za tot má sok bű ne i ért. 

A pré di ká ció után al kal mi ze ne kar
kí sé ri az éne ket: Hor kay püs pök he -
ge dül, mel let te fi a ta lok gi tá ron, bil -
len tyűs hang sze ren, tan gó har mo ni -
kán és hár fán ját sza nak. 

Az is ten tisz te let után a nyolc van -
egy éves Ráti Ferenc lép hoz zám,
hogy meg ossza ve lem gye rek ko ri
em lé ke it Ko ren Emil ről, aki az ung -
vá ri in ter ná tus ban volt lel ki gon do zó -
ja. El mond ja, hogy az ak kor fi a tal lel -
kész mi lyen szen ve dé lye sen jár ta
még a ru szin fal va kat is, hogy evan -
gé li kus hí ve ket ta lál jon. 

nagy dob rony, ci gány te lep
Dél után a Nagy dob rony mel letti ci -
gány te lep re lá to ga tunk. Vég te le nül el -
ha nya golt ut cá kon ke resz tül ju tunk
el a ta ka ros kis temp lom hoz. Bent
már har sány han gon éne kel nek. A
meg szo kott nál azért van nak va la mi -
vel ke ve seb ben, mert tíz férfi Odesszá -
ban ka pott al kal mi mun kát, és csa lád -
juk kal együtt oda utaz tak. 

Itt mun ka tár sam, Horváth-Hegyi
Áron püs pö ki tit kár hir de ti az igét:
Ézs 58,6–12 alap ján a böj ti el csen de -
se dés fon tos sá gá ról szól. Utá na is mét
zeng a zsol tár, majd egy kis lány gyö -
nyö rű han gon szó lót éne kel, és fej ből
el mond egy hosszú ver set. 

Az is ten tisz te let után so ká ig szo ron -
gat ják a ke zün ket. Töb ben el mond ják
meg té ré sük tör té ne tét. Az egyik férfi
– aki a dél előt ti „ma gyar” is ten tisz te -
le ten is ott volt – ar ról tesz ta nú sá got,
hogy ő a Bib lia alap ján ta nult meg ol -
vas ni. Mi előtt And rás tisz te le tes Szent -
írást adott a ke zé be, írás tu dat lan volt. 

szoly va 
Va sár nap ké ső dél után Szoly vá ra
me gyünk. Út köz ben fel ve szünk egy
asszonyt, aki el me sé li, hogy gye rek -
ko rá ban tar tot tak itt evan gé li kus is -
ten tisz te le tet is, az itt élt svá bok
ugyan is lu the rá nu sok vol tak. Az
egy ko ri ima ház ma la kóépület. 

Va jon mi lett az anya köny vek kel? –
ér dek lő döm. Hor kay püs pök úr meg -
nyug tat, hogy ami kor az evan gé li kus
vo nat ko zá sú ira to kat egy ház pad lá -
sán meg ta lál ta, át ad ta őket a sá ros pa -
ta ki egy há zi le vél tár nak. Ter mé sze te -
sen meg kö szö nöm a fi gyel mes sé gét. 

Egy olyan épü let ben hir det he tem
az igét, ahol a re for má tus egy ház óvo -
dát is mű köd tet. Szük ség is van a gye -
re kek ne ve lé sé re, hi szen ko ráb ban két
nem ze dék nek ti los volt nyil vá no san
ma gya rul be szél ni, és év ti ze de ken át
is ten tisz te le tet sem volt sza bad tar -
ta ni. 1995 au gusz tu sa óta foly nak az
is ten tisz te le tek a ma gyar ság e leg -
észak ke le tibb szór vá nyá ban. Az al ka -
lom vé gén ké ré sem re a „Mindigve-
lem,Uram…” kez de tű éne ket éne kel -
jük, amely a kár pát al jai ma gyar re for -
má tu sok amo lyan him nu sza. 

Is ten tisz te let után fe jet haj tunk ab -
ban az em lék park ban, ahol a több
ezer ma gyar ál do zat ne ve sze re pel
kő be vés ve. Ők vol tak azok, aki ket
1944 őszén „ma len kij ro bot ra” össze -
gyűj töt tek, és gya log me net ben haj -
tot tak, majd be va go ní roz va Orosz or -
szág ba hur col tak. Sza ka dó eső ben,
meg ren dül ten ál lunk.

mun kács
Mun ká cson kö zel két órán ke resz tül
tu dok tár gyal ni MajnekAntal ró mai
ka to li kus püs pök kel. Ő fe ren ces szer -
ze tes ként még a nyolc va nas évek ben
köl tö zött Kár pát al já ra, hogy se gít sen
az it te ni ma gya rok nak. Az örö mök
mel lett a gon dok ról is őszin tén be -
szél, ame lyek kö zött az el ső he lyen a
ki ván dor lás áll. So kan, akik a szov jet
idő ben is hű ek ma rad tak a szü lő föld -
höz, most gaz da sá gi kény szer ből te -
le ped nek át Ma gyar or szág ra, vagy
utaz nak még to vább, Nyu gat ra.

Ter mé sze te sen be jár juk az igé nye -
sen fel újí tott mun ká csi vá rat is, ame -
lyet egy kor ZrínyiIlona em be rei oly
hő si e sen véd tek. Jól ér zé kel te ti a vár

kü lön le ges sé gét II.RákócziFerenc le -
írá sa: „Mun kács vá ra szik lán épült, me -
lyet csak ke vés föld ta kar, e szik la hegy
ró na ság ból emel ke dik föl úgy, hogy egy
jó mér föld nyi re nin csen kö ze lé ben
sem mi ma gas lat.” A szov jet idő ben lak -
ta nya, majd trak to ro sis ko la volt itt a
vár ban, má ra azon ban is mét mú ze um,
aho va sok ma gyar tu ris ta is ér ke zik.
Egy osz lo pon – uk rán zász ló mel lett
– ha tal mas tu rul pi hen.

Szí ve sen idő zünk a vár ban, leg in -
kább még is az egy ko ri evan gé li kus
temp lo mot és pa ró ki át sze ret nénk
meg néz ni. Ami kor 1990-ben Mun ká -
cson jár tunk, sü ket né mák in té ze te
mű kö dött itt. Az óta a bap tis ták kap -
ták meg az épü le tet. Nem csak fel újí -
tot ták, de ki is bő ví tet ték oly mó don,
hogy egy ré szé ben ke resz tény di ák -
ott hon mű kö dik. 

Ar ra gon do lok, hogy Jó zsa Mar ci
bá csi nak sem vol na el le né re ez a
meg ol dás. Az per sze fáj na ne ki, hogy
a temp lom mö gött, az ál ta la nagy le -
le ménnyel épí tett pa ró ki án most
ide ge nek lak nak, akik be sem en ged -
nek az épü let be. Ő ugyan is úgy ál -
mod ta meg a pap la kot, hogy az eme -
le ti öt ven dég szo bá ban a po ros tü de -
jű al föl di pa pok pi hen nek majd, jó
kár pá ti le ve gőt szív va… 

Ré gi ked ves is me rő söm, Lautner
Erzsébet kí sér el ide min ket. A pré -
di ká tor uno ka öccse és egy ma gya rul
is tu dó bap tis ta asszony szá mol be a
gyü le ke zet éle té ről. Cso dál koz va
jegy zem meg, hogy a temp lo mot
ugyan né mi leg át ala kí tot ták, de be -
me rí tés re al kal mas me den cét nem
épí tet tek ki ben ne. A Lat or cá ban
ke resz tel nek – vá la szol ják. 

El mon dom ne kik, örü lök an nak,
hogy ilyen szép lel ki éle tet él nek az igé -
nye sen fel újí tott temp lom ban, de
azért jó, ha tud ják, mi is volt itt 1945
előtt. Tág ra nyílt szem mel hall gat ják
az im már le tűnt vi lág tör té né se it.
Zsó ká tól meg tud juk, hogy a mun ká -
csi anya könyv ben az ő 1946-os meg -
ke resz te lé se a leg utol só adat. Jó zsa
Már ton még az ő szü le i nél va cso rá -
zott, mi előtt kény sze rű és ka lan dos
me ne kü lé sé re sor ke rült vol na. 

Az üre sen ma radt pa ró ki á ra szov -
jet ka to nák köl töz tek be. A fecs ke -
fész ket itt is le rom bol ták, akár csak
Ung vá ron. Ke se rű en ar ra gon do lok,
hogy La ut ner Zsó ká val ta lán vé get
ért a kár pát al jai ma gyar evan gé li kus -
ság tör té ne te. Ám ami kor lá tom az ő
lel ke se dé sét, ak kor új ra re mény ked -
ni kez dek. Mert ő egy részt ké pes hét
ász ál lás sal el bum liz ni egy ma gyar or -
szá gi evan gé li kus or szá gos ta lál ko zó -
ra, más részt meg ta lál ta lel ki ott ho -
nát a mun ká csi re for má tus gyü le ke -
zet ben. A fész ket, bár más for má ban,
ta lán új ra meg le het épí te ni. 

Ránk kö szön tött az es te a mun ká -
csi temp lom ban. Mi előtt el bú csúz -
nánk egy más tól, itt is imád ság ban
visszük Urunk elé a múl tat, a je lent
és az el jö ven dőt. Az idős asszony el -
csuk ló han gon for dít ja uk rán ra az
imát. Majd hár man – Zsó ka, Áron és
én – el kezd jük éne kel ni azt a zsol tárt,
amely csak nem het ven éve nem szó -
lal ha tott meg e fa lak kö zött: „Erősvár
amiIstenünk,/Jófegyverünkéspaj-
zsunk./Haővelünk,kiellenünk?/
AzÚramioltalmunk.”

Csak hár man ének lünk? De hogy.
Ve lünk éne kel Jó zsa Már ton, Ko ren
Emil, Tom csá nyi Vil mos Pál, ve lünk
éne kel Kincz ler Irén és Zsó ka édes -
any ja, LeczovicsPaula, és ve lünk éne -
kel nek mind azok, akik egy kor Kár pát -
al ján az evan gé li kus fé szek ben él tek. 

g Fa bi ny Ta más
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A ha gyo mány má ig kí sé ri a gim ná -
zi um éle tét. Min den év ben hús vét -
hoz kö zel, a böj ti idő szak ban ren de -
zik meg a ver senyt. Ilyen kor iga zán
jól esik gyer mek nek, fel nőtt nek egy -
aránt a lel ki táp lá lék, ame lyet az is -
te nes ver sek és a sok szí nes kul tu rá -
lis prog ram nyújt. 

Idén ti zen hét is ko la hu szon nyolc
ver seny ző je ne ve zett a már ci us 22–
23-i meg mé ret te tés re. A pén te ki elő -
dön tő ben min den ver seny ző két
vers sel in dult. Az el múlt húsz év ver -
sei kö zül vá lo ga tott a zsű ri egyik tag -
ja, UgrinAranka – a Du na Tv nyu -
gal ma zott főszer kesz tő je –, a di á kok -
nak ezek kö zül kel lett egyet vá lasz -
ta ni uk. A má sik köl te mény nek pe dig
a száz egy év vel ez előtt szü le tett di -
a ko nissza köl tő, TúrmezeiErzsébet
al ko tá sai kö zül kel lett ki ke rül nie. 

A két nap ver seny prog ram ját a
gim ná zi um ta nu ló i nak mű so ra szí -
ne sí tet te: a Kossuthfiúkórus sza bol -
csi nép da lo kat adott elő ci te ra kí sé ret -
tel, a nép tánc cso port pe dig szat má -
ri kör tán co kat és le gé nyest mu ta tott
be. Pén te ken es te, amíg a zsű ri dön -
tés re vo nult vissza, a ver seny zők és
kí sé rő ik OlajosGábor meg ze né sí tett
ver se ket meg szó lal ta tó est jén, va la -
mint PappCsabával du ó ban elő adott
dzsessz kon cert jén la zít hat tak.

Ti zen hét ver seny ző ju tott be a zsűri
ál tal ki vá lasz tott ver sek kel a szom bati
dön tő be. Ezen a na pon hall gat hat ták
meg az egy be gyűl tek Zászkaliczky
Pálnyu gal ma zott evan gé li kus lel kész
elő adá sát is Túr me zei Er zsé bet éle té -
ről és mun kás sá gá ról. Kü lön le ges sé ge
volt, hogy – ti zen há rom Kos suth-di -
ák köz re mű kö dé sé vel – ver ses be té tek
szí ne sí tet ték, meg is mer tet ve a hall ga -
tó sá got a di a ko nissza élet mű vé vel.

A ver seny I. he lye zett je PappTeo-
dóra lett a nyír egy há zi Szent Im re Ka -

to li kus Gim ná zi um ból. A II. he lyet Mi-
kuleczMónika, a Bony há di Pe tő fi Sán -
dor Evan gé li kus Gim ná zi um ta nu ló -
ja sze rez te meg, a III. he lyet pe dig Nagy
Orsolyának, a bu da pes ti Szent Gel lért
Ka to li kus Ál ta lá nos Is ko la és Gim ná -
zi um ta nu ló já nak ítél te a zsű ri.

A gré mi um tag jai Ug rin Aran ka,
Zász ka lic ky Pál és KövesdiÁgnes, a
Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Kor -
mány hi va tal Ok ta tá si Fő osz tá lyá nak
mun ka tár sa vol tak, el nö ke pe dig Czi-
reAlpár, a szé kely ke reszt úri Ber de
Mó zes Uni tá ri us Gim ná zi um ta ná ra.
Mint el mond ták, erős me zőny ben
kel lett meg mé ret ni ük a ver seny zők -
nek. Min den sza va ló a ver sek mon da -
ni va ló já hoz mél tón ad ta elő a mű ve -
ket, és tel je sült a két nap mot tó já ul vá -
lasz tott Túr me zei-gon do lat is: „Hogy
ne ma rad jak sze re tő szó val sen ki adó -
sa; úgy szól jak még ma.” 

A jö vő évi AzÚrérkezéseszavaló-
versenyre utal va a szer ve zők kö zöl ték:
ter ve ik kö zött sze re pel, hogy a jö vő
évi ver s ün ne pet RatkóJózsef em lék -
táb lá já nak fel ava tá sá val kö tik össze.

g Kecs ke mé ti Zsu zsan na

TÚr me z ei er z sé BeT re e m Lé K ez TeK 
A jU Bi Le U mi sz A vA Ló ver se n yen

aÚr(huszadik)érkezése
b ANyíregyháziEvangélikusKossuthLajosGimnáziumjubileumitan-
évetünnepel:épphúszéve,hogyaMagyarországiEvangélikusEgy-
házvisszakaptaagimnáziumot,ésújbólmegindulhatottazegyházi
oktatás.AzÚrérkezéseszavalóverseny egyidősazújraindítással.Dr.
BánszkiIstván, agimnáziumakkoriigazgatójaúgyérezte,tiszteleg-
niekellagimnáziumfalaiközéérkezettkegyelemelőtt–egyistenes
verseketfelvonultatóversünneppel.

TarJánosnéigazgatónőMikuleczMó-
nika adjaátamásodikhelyezettdíját

Már ha gyo mány nak is be il lő szak mai nap ra hív ták már ci us 20-ára evan gé li kus
ok ta tá si in téz mé nye ink al só ta go za tos ta ní tó it. Ha gyo mány ról be szél he tünk, hi -
szen az em lí tett pe da gó gu sok már ci us kör nyé kén évek óta részt ve het nek ha -
son ló al kal ma kon. Jár tak már a Va das kert Ala pít vány nál, ahol a sa já tos ne ve lési
igé nyű ne bu lók vizs gá la tá val, meg se gí té sé vel kap cso lat ban sze rez tek ta pasz ta -
la to kat. Győr ben a ko ope ra tív ta ní tá si mód sze re ket és esz kö zö ket is mer het ték
meg, Szom bat he lyen pe dig az ak kor leg if jabb evan gé li kus ál ta lá nos is ko lát ke -
res ték fel. Az idén a nagy hí rű bu da pes ti Fa ze kas Mi hály Ál ta lá nos Is ko la és Gim -
ná zi um al só ta go za tán fo lyó te het ség gon do zás ra vol tak kí ván csi ak.  A szak mai
nap nyi tá nya ként elő ször meg hall gat ták a ta ní tó nők gon do la ta it a ki csik kö zött
vég zett „fel fe de ző” te vé keny ség ről. Mind annyi an tud juk, hogy eb ben a kor ban
még csak „te het ség ígé re tek” nyi la doz nak, és ren ge teg mun ka, ki tar tás, szor ga -
lom, kre a ti vi tás – és hosszan so rol hat nánk, még mennyi min den – szük sé ges
ah hoz, hogy be lő lük egy kor majd hí res tu dó sok, spor to lók, mű vé szek vál ja nak.
A lá to ga tók ez után meg néz tek egy-egy órát a har ma dik és a ne gye dik osz tály -
ban. A har ma di ko sok KányádiSándorTavasz cí mű ver sét ér tel mez ték, ele mez -
ték SzakolczaiKatalin szak sze rű irá nyí tá sá val. A ne gye di ke sek dr.KivovicsnéHor-
váthÁgnes ve ze té sé vel a ne ga tív szá mok vi lá gá ban ka lan doz tak. Ta ní tó ink öröm -
mel hall gat ták a sok ér dek lő dő, gyö nyö rű en, vá lasz té ko san be szé lő kis di á kot, akik
a szá mok vi lá gá ban is ügye sen el iga zod tak. Az evan gé li kus pe da gó gu sok jó öt -
le te ket kap tak ar ra, ho gyan le het össze kap csol ni a ma te ma ti ka tu do má nyát a kör -
nye zet is me ret tel, az iro dal mi is me re te ket a ter mé szet vál to zá sa i val. 

Az órá kat meg be szé lés kö vet te, majd dr.DuróZsuzsa te het ség fej lesz té si szak -
ér tő, gyer mek pszi cho ló gus osz tot ta meg a lá to ga tók kal a te het sé ges gye re kek
fel is me ré sé nek, fej lesz té sé nek ko rai le he tő sé ge i ről több év ti zed alatt össze gyűj -
tött ta pasz ta la ta it. A nap szak mai ré szét mód szer ta ni lag fel töl tőd ve, ki csit meg -
újul va fe jez ték be. A prog ra mot az Ipar mű vé sze ti Mú ze um Cérnábaszőttév-
század–110évesahalasicsipke cí mű ki ál lí tá sán lát ha tó cso dá la tos al ko tá sok
meg te kin té sé vel zár ták.

g Hor váth né Ko vács And rea ésdr. Ceg lé di né Nagy Er zsé bet
tantárgygondozók

alsótagozatostanítókszakmainapja

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Or szá gos Iro dá -
ja Ne ve lé si és Ok ta tá si Osz tá lyá nak tá mo ga tá sá val az idei
tan év ben tör té ne lem ver senyt is szer vez tünk a Bonyhá-
di szellemizsendülés ke re té ben. A ver senyt az ál ta lá nos
és kö zép is ko lák 7. és 8. osz tá lyo sa i nak ír tuk ki. A ka te -
gó ria vá lasz tást egy részt az in do kol ja, hogy en nek a kor -
osz tály nak alig van le he tő sé ge a meg mé ret te tés re, más -
részt egy-egy ilyen al ka lom nak ki vá ló kö zös ség for má -
ló ere je is van. A ver seny té má já nak („Haj,hősRákóczi
népe”)ak tu a li tá sát a sza bad ság harc ki tö ré sé nek há rom -
száz ti ze dik év for du ló ja ad ta.

Hu szon két csa pat je lent ke zett a ver seny re (ez hat van -
hat ta nu lót je lent), kö zü lük az in ter ne tes for du ló után ti -
zen egy csa pat har minc há rom ta nu ló ja ke rült a dön tő be.

A vál to za tos és ér de kes fel ada to kat – ame lyek kö -
zött kép ző mű vé sze ti, ze nei, iro dal mi kér dés is sze re -
pelt – fe gyel me zet ten, igen nagy oda fi gye lés sel, len dü -

le te sen ol dot ták meg a ta nu lók. A zsű ri ér té ke lé se sze -
rint a gye re kek ala po san fel ké szül tek, ezt bi zo nyít ják
a pont szá mok kö zöt ti cse kély kü lönb sé gek is. A di á -
kok mel lett di csé ret il le ti a fel ké szí tő ta ná ro kat is, akik
je len tő sen hoz zá já rul tak a si ker hez. 

En nek az év nek a ta pasz ta la ta it fel hasz nál va a kö vet -
ke ző tan év ben is sze ret nénk meg hir det ni a tör té ne lem -
ver senyt va la me lyik je les év for du ló hoz kap cso ló dó an.
Re mél jük, jö vő re még több evan gé li kus is ko la di ák ja it
si ke rül a Tavasziszellemizsendülésen kö szön te ni.

g Ta kács né Ver cse Er zsé bet tantárgygondozó

Az or szá gos dön tőn az aláb bi is ko lák ta nu lói végeztek az
élen: 1. De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um; 2. Kos suth La -
jos Evan gé li kus Ál ta lá nos Is ko la, Solt vad kert; 3. Bony há -
di Pe tő fi Sán dor Evan gé li kus Gim ná zi um.

b Nemkevesebbminthatsajátszer-
vezésűországosversenydöntője
zajlott le az elmúlt hét végén a
BonyhádiPetőfiSándorEvangé-
likusGimnáziumésKollégium-
ban.Méltán a legjobbak között
számontartottoktatásiintézmé-
nyünkben immár tizenegyedik
alkalommal rendezték meg a
Bonyhádiszellemizsendüléscímű
programsorozatot, melyre idén
közelkétszázötvendiákérkezett
azországtizenkilencmegyéjéből
és Budapestről. Noha a tavasz
ezenahétvégénaVölgységfővá-
rosábaniscsakígéretmaradt,az
időzítésjobbnemislehetettvol-
naanagyhírűdiákjainakemlékét
változatosmódonápolóiskolában.
Március 23-án volt ugyanis az
1973-banelhunytvilághírű–nem
melleslegevangélikus–nyelvész-
professzor,LotzJánosszületésének
századik évfordulója, így a ver-
senysorozatareávalóemlékezés-
nekisalkalmalehetett.

ÓnodiSzabolcs igaz ga tó kö szön tő je
után SzabóVilmosBéla es pe res adott
evan gé li u mi di men zi ót a pén tek dél -
utá ni meg nyi tó ün nep ség nek, me lyen
je len volt Andorka Árpád egy ház -
me gyei fel ügye lő, va la mint – a gim ná -
zi um igaz ga tó ta ná csá nak el nö ke ként
– a ko ráb bi es pe res, KrählingDániel
nyu gal ma zott bony há di lel ki pász tor is.
Az in téz mény fe dett at lé ti kai csar no -
ká ból rö vid kul tu rá lis mű sor után vo -
nul tak át a részt ve vők a kü lön bö ző ver -
se nyek hely szí ne i re.

KutnyánszkynéBacskaiEszter ta nár -
nő vel, a ma gyar-mun ka kö zös ség ve ze -
tő jé vel azok a kö zép is ko lá sok tar tot tak,
akik a ti zen egye dik éve meg ren de zett
Ordass Lajos retorikaversenyre ne -
vez tek be. GruberLászló ta nár úr ra, az
ötö dik ÉsszeljárombeaFöldet!föld-
rajzversenyöt let gaz dá já ra szin tén kö -
zép is ko lás ver seny zők bí zat tak. 7–12.-
es di á kok men tek a ne gyed szer meg -
ren de zett Glasperlenspielnémetnyel-
vi, kultúrtörténeti és országismereti
versenyreHohlnéProbsztÉva igaz ga -
tó he lyet tes sel, öt let gaz da-szer ve ző vel. 

A ha to dik LotzJánosszövegértésiés
helyesírásiverseny részt ve vői ne gye -
dik, he te dik és nyol ca dik év fo lya mo -

sok vol tak (a ve tél ke dő öt let gaz dá ja
LencznéVrbovszkiJudit igaz ga tó he -
lyet tes). A Lotz ver se nyen in du ló kat
HollóKatalin, a Bony há di Ok ta tá si-
Ne ve lé si In téz mény Szé che nyi Ál ta -
lá nos Is ko lá já nak pe da gó gu sa és Unti
Judit, il let ve FutárRajmundné, a há -

zi gaz da gim ná zi um ta ná rai kí sér ték.
Az evan gé li kus is ko lák el ső íz ben
meg ren de zett tör té ne lem ver se nyé -
nek részt ve vő it pe dig TakácsnéVer-
cseErzsébet tan tárgy gon do zó, az öt -
let gaz da ka la u zol ta a ve tél ke dő hely -
szí né ül szolgáló tanterembe.

A Lotz Já nos szü le té sé nek szá za dik
év for du ló ja al kal má ból ki írt országos
rajzversenyreössze sen négy száz pá lya -
mű vet küld tek be al só és fel ső ta go za -
tos, va la mint kö zép is ko lás di á kok. A
zsű ri nek nem volt könnyű dol ga, mint -
hogy ezek kö zül har minc hat al ko tást
kel lett ki vá lasz ta nia. Hogy a vá lo ga tás
si ker rel járt, az rög vest ki is de rült a fő -
épü let föld szin ti au lá já ban, ahol – Ko-
vácsFerenc fes tő mű vész ki ál lí tá sá nak
meg nyi tó ja után – az ér dek lő dők meg -
te kint het ték a di ák mű ve ket is.

A más fél na pos ren dez vényt kü -
lön fé le prog ra mok szí ne sí tet ték. Bog-
nárCecil, az is ko la ta ná ra és sza bad -
idő szer ve ző je szak ava tot tan mu tat -
ta be a kö zel öt hek tá ron el he lyez ke -
dő in téz ményt a ven dé gek nek. A
ma gyar sza kos pe da gó gu sok nak és az
ér dek lő dő szü lők nek két nyel vész –
dr. Simoncsics Péter nyu gal ma zott
egye te mi do cens és dr.AntóniJudit,

a gim ná zi um ma gyar ta ná ra – tar tott
elő adást. Bony hád vá ros mű ve lő dé -
si köz pont já ban a gim ná zi um szín -
ját szó kö re GoldoniKétúrszolgája cí -
mű elő adá sá val szó ra koz tat ta a kö -
zön sé get (alsóképünkön).

A bony há di Szellemizsendülés alig

két nap ja alatt a gim ná zi um ra egyéb -
ként is jel lem ző pezs gő élet még in kább
te lí tő dött vi ta li tás sal, vi dám ság gal és tu -
dás sal. A részt ve vők mind eköz ben fe -
jet haj tottak Lotz Já nos em lék táb lá já -
nál, és meg néz ték a pro fesszor éle té ről
ren de zett ki ál lí tást is. 

Lotz Já nos 1913-ban az ame ri kai
Mil wa u kee-ban szü le tett, de hét éve -
sen már So mogy vá mo son ta lál ta ma -
gát, s tíz éves ko rá tól 1931-ig a bony há -
di gim ná zi um in gyen szál lást és el lá -
tást ka pó te het sé ges di ák ja lett. Ki tű -
nő érett sé gi je után fel vé telt nyert a Páz -
mány Pé ter Tu do mány egye tem re,
majd Stock holm ban a Ma gyar In té zet
lek to rá vá, ké sőbb igaz ga tó já vá ne -
vez ték ki. 1947-ben a New York-i Co -
lum bia Egye tem re hív ták. Húsz év el -
tel té vel a wa shing to ni CenterforApp-
liedLinguistics nyel vé sze ti ku ta tó in -
té zet ve ze té sé re kér ték fel. Tu do má -
nyos pá lyá já hoz az in dít ta tást a zsen -
dü lés nek ott hont adó ok ta tá si in téz -
mény ben, a bony há di gim ná zi um -
ban kap ta. A ve tél ke dők részt ve vői az
ő pél dá já ból erőt me rít ve in dul hat tak
ha za, akár ké sőb bi tu do má nyos kar -
ri er jü ket ter vezget ve…

g E. É.

SzellemizsendülésaVölgységben
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Krisztusmondja:„Halottvoltam,de
íme,élekörökkön-örökké,ésnálam
vannakahalálésapokolkulcsai.”
(Jel 1,18)

Hús vét he té ben az Útmutató reg ge li és
ün ne pi igéi a fel tá ma dott, élő és meg -
di cső ült Krisz tust ra gyog tat ják fel. Ő a ha lál le győ ző je: fel tá madt meg iga zu lá -
sunk ra. „Le ol doz tad, Uram, az én gyász ru há mat, öröm be öl töz tet tél en gem.”
(GyLK 689) Örök ké „ál dott az Is ten, a mi Urunk Jé zus Krisz tus Aty ja, aki nagy
ir gal mas sá ga sze rint új já szült min ket élő re mény ség re Jé zus Krisz tus nak a ha -
lál ból va ló fel tá ma dá sa ál tal”. (1Pt 1,3; LK) Ez a hús vé ti jó hír: „Neféljetek!Aná-
záretiJézustkeresitek,akitmegfeszítettek?Feltámadt,nincsenitt.” (Mk 16,6) „Há -
rom el len ség tá madt rá egy szer re: ha lál, bűn és ör dög. Íme, mind há rom el len -
sé ge lá bá nál he ver. E di cső győ zel met ün ne pel jük ma; s ren dít he tet le nül hisszük.”
(Luther)Pál eszünk be jut tat ja az evan gé li u mot: „Általaüdvözültökis,hameg-
tartjátok…,hacsaknemelhamarkodottanlettetekhívőkké.” Fel so rol ja Krisz tus
meg je le né sé nek szem ta nú it, kik kö zött ő a leg ki sebb. „DeIstenkegyelmébőlva-
gyok,amivagyok…” (1Kor 15,2.10) Ám a hús vé ti hit te rem tő je, „Jé zus Krisz tus
le győz te a ha lált, és vi lá gos ság ra hoz ta az el nem mú ló éle tet az evan gé li um ál -
tal”. (2Tim 1,10; LK) „ÁmdeKrisztusfeltámadtahalottakközül,mintazelhuny-
takzsengéje” (1Kor 15,20), s meg kér dez te Em maus ba igyek vő, rest szí vű ta nít -
vá nya i tól: „Hátnemeztkellett-eelszenvednieaKrisztusnak,ésígymegdicső-
ülnie?”Az Ószövetségből idéz te a Mes si ás sor sát, és ven dé gül lát ta őket: „Ésami-
korasztalhoztelepedettvelük,vetteakenyeret,megáldotta,megtörte,ésnekik
adta.Erremegnyílt a szemük, és felismerték, őazonban eltűnt előlük.” (Lk
24,26.30–31) Pál a ha lot tak tes ti fel tá ma dá sá ról ta nít ja: „Mindenkiamagarend-
jeszerint:elsőzsengekénttámadtfelKrisztus,azutánazőeljövetelekorkövet-
keznekazok,akikaKrisztuséi.” (1Kor 15,23) Ám hogy tá mad nak fel, s mi lyen test -
ben je len nek meg? „Elvettetikromlandóságban,gyalázatban,erőtlenségben (az)
érzékitest–feltámasztatikromolhatatlanságban,dicsőségben,erőben (a) lel-
kitest.” (1Kor 15,42–44) S tit kot mond ne künk: „…mindnyájanelfogunkvál-
tozni.Hirtelen,egyszempillantásalatt,azutolsóharsonaszóra…” (1Kor 15,51–
52) Be tel je sül Is ten ígé re te: „…megváltomőketahaláltól.Holvanatövised,ha-
lál?” (Hós 13,14) S Pál lal zeng het jük: „…hálaazIstennek,akiadiadaltadjane-
künkamiUrunkJézusKrisztusáltal!” (1Kor 15,57) Hús vé ti örö münk s örök éle -
tünk alap ja Is ten nagy pén te ki tet te (lásd Jn 3,16). A gol go tai ke resz ten „amihús-
vétibárányunk,aKrisztus,mármegáldoztatott.Azértnerégikovásszalünne-
peljünk…,hanematisztaságésigazságkovásztalanságával.” (1Kor 5,7–8) A Krisz -
tus ba ve tett örök üd vös sé günk re mé nye ez: „Haveleegyütthaltunkmeg,vele
együttfogunkélniis.” (2Tim 2,11) Ő, az örök Va gyok így bá to rít: „Nefélj,énva-
gyokazelsőésazutolsó,ésazélő…” (Jel 1,17–18a) „Jé zus él, én is ve le! / Ott le -
szek, hol Uram van: / Ez az én bi zo dal mam.” (EÉ 223,1) 

g Ga rai And rás

HEtI ÚtraValÓ
A szé der va cso rán mint ha már elő re
je lez te vol na a Mes ter nagy pén tek
bor zal mát. Mit is mon dott? A pás ka -
ke nyér re azt, hogy „ezazéntestem”,
a po hár ban lé vő bor ra pe dig, hogy „ez
azénvérem”.Majd a Ge cse má né-kert -
be vo nul va meg kért ben nün ket, hogy
vir rasszunk ve le. Saj nos mind hi á ba,
mind nyá jun kat el nyo mott az álom. 

Ez után fel gyor sul tak az ese mé nyek.
Ka to nák ér kez tek, s a Mes tert, mint
va la mi el ve te mült gaz em bert, el fog ták.
Ki hall ga tá sok kö vet kez tek – Ka ja fás és
Pi lá tus előtt. Majd pe dig a kál vá ria,
amely a Gol go ta he gyén vég ző dött. A
Mes tert két la tor ral az ol da lán ke reszt -
re fe szí tet ték. Sze münk lát tá ra szen -
ve dett, ago ni zált, és ad ta vissza lel két
Te rem tő jé nek. Egy szer re csak min den
el sö té te dett, s a Mes ter meg halt.

Mind ez teg nap előtt tör tént. Itt
ha gyott ben nün ket! Min ket, akik
bíz tunk és hit tünk ben ne. Ho gyan
tör tén he tett meg mind ez ve le? Pont
ve le, aki ről azt hit tük, hogy ő a Mes -
si ás, az Is ten Fia? Ve le, aki úgy ta ní -

tott, ahogy ad dig még so ha sen ki? Ve -
le, aki Ura volt min den fé le be teg ség -
nek, ter mé sze ti erő nek, sőt még a ha -
lál nak is? Hol ott mi vé gig ki tar tot -
tunk mel let te, jó ban-rossz ban egy -
aránt, s kö vet tük, bár ho vá ment is. 

És most mi lesz? Ho gyan to vább?
Ho vá men jünk? Mit csi nál junk?

És az asszo nyok, akik azt ál lít ják,
hogy ma reg gel lát ták őt a sír kert ben?
Ho gyan lát hat ták? Hi szen el vér zett
a ke resz ten, s még az nap sír ba is kel -
lett he lyez ni. Mind ez oly hi he tet len
és fé lel me tes, nem? Mi ké szül itt?

Az aj tó kat jól be zár tá tok? Itt az új
hét, könnyen meg le het, hogy ér tünk
is kül de nek, és min ket is le tar tóz tat -
nak, ki hall gat nak? Me ne kül jünk vagy
ma rad junk? Egy re fé lel me te sebb ez az
egész. Va jon mi vár még ránk?

Ek kor Va la ki meg állt a szo ba kö -
ze pén, s csak ennyit mon dott: „Békes-
ségnéktek!”

Még a lé leg ze tünk is el állt, a szí -
vünk majd ki ug rott a he lyé ről! Ez
nem le het igaz! Káp rá zik a sze münk?

Ilyen nincs! Hogy ő itt, s szó lít ben -
nün ket? Hát még sem halt meg? De
az nem le het! Sa ját sze münk kel lát -
tuk… Hát ak kor fel tá madt? Ak kor
mégsem hagy ma gunk ra? Még is van
foly ta tás, van to vább?

Ő új ra meg szó lalt: „Ahogyanen-
gemküldöttazAtya,énisúgykülde-
lektiteket.VegyetekSzentlelket!Akik-
nekbűneitmegbocsátjátok,megbo-
csáttatnakazoknak,akikétmegtart-
játok,megtartatnak.”

Test vé re im, ezért mi ként Pál apos -
tol is ír ja: „…nemafélelemneklelkét
adtanekünkazIsten,hanemazerő,
aszeretetésajózanságlelkét.” (2Tim
1,7) Ez a Lé lek tölt se be szí vün ket!
Szám űz ze on nan a fé lel met, ag go dal -
mas ko dást és ké tel ke dést! Jé zus
Krisz tus mond ja: „Íme,azajtóelőtt
állok,észörgetek:havalakimeghall-
jaahangomat,éskinyitjaazajtót,be-
megyekahhoz,ésvelevacsorálok,ő
pedigénvelem.” (Jel 3,20) Ámen, így
le gyen, ál dott hús vé tot min den ki nek!

g Blázy Ár pád

anagytalálkozás
(Jn20,19–23)

GONDOSKODIK ÖN
SZEME EGÉSZSÉGÉRÔL?
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KAPHATÓ A GYÓGYSZERTÁRAKBAN.

H i r d e t é s

Az Úr Jé zus, aki úgy is me ri a
jö vőt, mint mi a je lent, már
elő re je lez te Je ru zsá lem pusz -
tu lá sát, azt, hogy nem ma rad
kő kö vön! Márk evangéliu-
mában ol vas ha tunk ar ról, mit
mon dott ta nít vá nya i nak, ami -
kor ki jött a temp lom ból. 

„Mikorpedigatemplomból
kiment, mondta neki egy a
tanítványai közül: »Mester,
nézd,milyenkövekésmilyen
épületek!«Jézuspedigfelelve
mondtanéki:»Látodezeketa
nagyépületeket?Nemmarad
kőkövön,amelylenemrom-
boltatik.«Mikorpedigazolaj-
fákhegyénült,atemplomát-
ellenében,megkérdeztékőtPé-
ter, Jakab, János és András:
»Monddmegnekünk,mikor
történnekmegezek…«”

Az Úr Jé zus min dent lá tó
sze mé vel már elő re lát ta azt a
be kö vet ke ző bor zal mas ese -
ményt, mely Iz rá el fő vá ro sá ra,
Je ru zsá lem re várt. Azt, hogy
Krisz tus után 70-ben Titusz
ró mai had ve zér ve zény le te
alatt a ró mai lé gi ók föl dig
rom bol ják Je ru zsá le met, dí -
szes temp lo má val együtt. Csak
a si ra tó fal ma radt meg. 

Ám ha a temp lom ép ség -
ben ma radt vol na, ak kor a
meg ma radt zsi dó ság foly tat -
ta vol na a vé re s ál do za tok be -
mu ta tá sát Is ten nek a temp -
lom ol tá rán. De ak kor az iga -
zi, az egy sze ri ál do zat, me lyet
az Úr Jé zus mu ta tott be a vá -
ros fa lán kí vül, a gol go tai ol -
tá ron, tel je sen hát tér be szo -
rult vol na, mi vel a nép pap jai,
ve ze tői, írás tu dói lel ki vak sá -
guk foly tán nem is mer ték el és
nem fo gad ták el Jé zus Krisz -
tus nak a bű nö sö kért be mu ta -
tott, egy sze ri és tö ké le tes ke -
reszt ál do za tát, me lyet az igaz -
sá gos Is ten tö ké le tes nek tar tott
és el fo ga dott. 

Mi vel a zsi dók nak töb bé
nem volt temp lo muk, az Is -
ten nek va ló ál do zat be mu ta tá -
sa le he tet len né vált, s ez mér -
he tet len fáj dal mat oko zott a
val lá sos zsi dó ság nak. A temp -
lom el vesz té se után a val lá sos
nép nek nem ma radt más, csak
a si ra tó fal, ahol a nép el sír hat -

ta Is ten nek fáj dal mát és pa na -
szát. Csak a min dent lá tó Is ten
lát ta és lát ja, mennyi könny,
mennyi bá nat és fáj dal mas
imád ság ost ro mol ja az Urat
di cső sé ges tró nu sán a meg ma -
radt si ra tó fal előtt im már kö -
zel két ezer éve.

Ma gam még nem jár tam a
Szent föl dön, csak ké pe ken lát -
tam a si ra tó fa lat és a Gol go ta
hal mát. De annyit tu dok, hogy
mind a két za rán dok hely a
je len le gi vá ro son be lül van. Fi -
zi ká li san nincs is messze egy -
más tól. Lelkivonatkozásban
mégismérhetetlenatávolság
asiratófalésaGolgotaközött!
Hi szen a val lá sos zsi dó nép
még ma is úgy vár ja a Mes si -
ást, mint az ő Ki rá lyát, aki
majd sík ra száll né pé ért, és a
szét szórt ság ból új ra egye sí ti.
Mi vel pe dig sze mü kön még
most is ott van a mó ze si le pel,
sem mi kép pen nem tud ják el -
fo gad ni Jé zus Krisz tus nak
min den em be rért a Gol go -
tán bűn tör lő drá ga vé re és
éle te fel ál do zá sá val be mu ta tott
ke reszt ál do za tát. 

Ma mind a két szent he lyet
za rán do kok száz ez rei ke re sik
fel, és bár új ra lé te zik Iz rá el ál -
la ma, a zsi dó ság nagy ré sze
még is szét szórt ság ban él még
min dig a nem ze tek kö zött. És
van nak olyan, ré gi tör vé nyek -
hez ra gasz ko dó zsi dó em be -
rek, akik tá vo li or szá gok ból
za rán do kol nak Je ru zsá lem be,
a si ra tó fal hoz, hogy imád ság -
ban ki önt sék Is ten előtt szí vük
bá na tát, fáj dal mát el pusz tult
temp lo muk mi att. 

Pe dig ha meg szűn ne lel ki
vak sá guk, ak kor egy szer re
meg ér te nék, hogy nem mesz-
sze a si ra tó fal tól, a Gol go ta
hal mán az Úr Jé zus ér tük is
be mu tat ta az egy sze ri, tö ké le -
tes ál do za tot; ál do za tot min -
den bű nü kért, ha ők azo kat
őszin tén meg bán ták. És ami -
óta ez az egy sze ri, tö ké le tes ál -
do zatbe mu ta tás vég be ment a
Gol go tán, nincs szük sé gük
sem zsi dók nak, sem ke resz tyé -
nek nek, hogy ide-oda za rán -
do kol ja nak. 

Aki pe dig hit ál tal el fo gad -

ja ezt a min den bű nö sért be -
mu ta tott egy sze ri, tö ké le tes
ál do za tot, az ke gye lem ből, in -
gyen ré sze sül het Is ten leg na -
gyobb aján dé ká ban: az örök
élet ben. És mi vel az üd vös ség
aján dék, azt sem ki ér de mel ni,
sem meg fi zet ni so ha nem le -
het. Aki így akar hoz zá jut ni,
so ha nem kap hat ja meg. Mi -
vel pe dig sem mink sincs, le he -
tet len, hogy üd vös sé gün kért
bár mit is te gyünk. Egyet te he -
tünk: ki nyújt hat juk Is ten fe lé
hi tünk kol dus ke zét, hogy Is ten
be le te hes se aján dé kát: üd vös -
sé gün ket! 

Há la mennyei Atyánk nak,
van nak már mes si ás hí vő zsi dó
test vé re ink, akik együtt vall ják
ve lünk az apos tol sza va it:
„Nincs zsidó, semgörög, sem
szolga sem szabad, mert ti
mindnyájan egyek vagytok a
Krisztusban!” Te hát Krisz tus
gyü le ke ze té ben el tűn nek a fe -
le ke ze tek, és eh hez a hí vő gyü -
le ke zet hez tar toz nak mes si -
ás hí vő zsi dó test vé re ink is. És
így, együtt vár juk meg vál tó
Urunk má so dik el jö ve te lét. A
ki rá lyok Ki rá lyát, aki a sa ját
éle té nél is job ban sze re tett
min ket, bű nö sö ket. És akik
hisz nek ben ne, akik nem csak
sza vuk kal, de éle tük kel is bi zo -
nyít ják, hogy Jé zus Krisz tus hoz
tar toz nak, a Szent lé lek ve ze té -
sé vel úgy vo nul nak vé gig ezen
a mú ló föl di ván dor úton, mint
akik nem csak hi szik, ha nem
tud ják is, hogy lé te zik az a di -
cső sé ges, lát ha tat lan or szág,
me lyet Jé zus Krisz tus ké szít az
őt sze re tők nek. 

Há la le gyen Is ten nek, hogy
még tart a ke gye lem drá ga ide -
je, és még van le he tő ség min -
den bűn bá nó em ber szá má ra,
hogy hit ál tal el nyer hes se a
mennyei ál lam pol gár sá got ab -
ban a di cső sé ges hon ban, mely -
nek szép sé gét és ra gyo gá sát
ma még fel sem tud juk fog ni. 

Há la meg vál tó Urunk nak,
most még hang zik drá ga hí vó
sza va min de nütt, ahol igé jét
tisz tán, ha mi sí tat la nul hir de tik. 

Bár csak mi nél töb ben meg
is hal la nák lel kük üd vé re! 

g Pecz nyík Pál

Közel,mégistávol
K

á
p

o
s

z
tA

 l
A

jo
s

 f
e

lv
é

t
e

le



 e 2013. március 31. Evangélikus Életgyermekoldal

A bá rány több he lyen is sze re pel a
Bib li á ban. Ami kor Is ten ki ve zet te a
zsi dó kat Egyip tom ból, bá rányt et tek,
ez zel ün ne pel ték a sza ba du lá su kat. 

A hús vé ti bá rány Jé zust jel ké pe zi,
aki ma gá ra vet te a bű ne in ket, és –
aho gyan Ézsa i ás pró fé tá nál ol vas hat -
juk (53,7) – „amikorkínozták,aláza-
tosmaradt, száját semnyitottaki.
Mintabárány,havágóhídraviszik,
vagyminta juh,melynémántűri,
hogynyírják,ősemnyitottakiszáját”.

A hús vé ti bá rány hús sok fe lé ma is
nép sze rű, Ma gyar or szág ról pél dá ul
éven te ex por tá lunk kis bá rá nyo kat
Olasz or szág ba.

Mi u tán pe dig a bá rá nyok ta vasszal
szü let nek, ezek a ked ves, fe hér gyap -
jas ál la tok akár a ta vasz jel ké pei is le -
het né nek.

Ha ta vasszal a Kis kun ság vagy a
Hor to bágy nagy le ge lő it já rom, és bir -
ka nyáj jal ta lál ko zom, már messzi ről
hal lom az ál la tok szin te fo lya ma tos
bé ge té sét. Az anya ju hok mel lett ott
van nak a fe hér gyap jas ap ró sá gok.
Cso dá la tos, hogy ha vé let le nül ki csit

el kó bo rol nak any juk mel lől, an nak
bé ge té sét akár sok száz ál lat kö zül is
fel is me rik, és gyor san vissza tér nek
hoz zá.

A kis bá rány örül a nem rég ka pott
éle té nek. Sze re tem néz ni, amint bo -
lon do san ug rán doz nak, ker ge tőz -
nek, ját sza nak egy más sal, míg az
anya ju hok szo ro san egy más mel lett
ha lad va le gel nek. A ju hász ko mó tos
lép tek kel bal lag utá nuk, és ha va la -
me lyik el vá lik a töb bi től, csak int kis
fe ke te ku tyá já nak. Az már tud ja a kö -
te les sé gét: pi ros nyel vét ló gat va sza -
lad, és csa hol va ker ge ti vissza az el -
kó bo rolt ju hot a töb bi kö zé. 

A nyáj las san ha lad elő re, de ha va -
la mi től meg ri ad nak, gyor san és va kon
ro han nak, kö ve tik az elöl sza la dót. 

A ku tyá nak ilyen kor igen csak dol goz -
nia kell, hogy meg fé kez ze őket.

A bir ká kat rész ben gy ap juk, rész ben
hú suk mi att tart ják. A bá rá nyok ta -
vasszal ex port cik ként gaz da sá gi hasz -
not hoz nak, de fon tos sze re pük van a
Hor to bá gyi és a Kis kun sá gi Nem zeti
Par k ban is. A bir ka a még a rö vid fü -
vet is ké pes le le gel ni, így új ra nö ve ke -
dés re ser ken te ni. Ott, ahol a te he nek -
nek fel kop na az ál luk, ők jól lak hat nak. 

Az em lí tett nem ze ti par kok ba lá -
to ga tó kül föl di tu ris ták sok egyéb
mel lett rac ká kat, rac ka ju ho kat is
sze ret nek lát ni. A ko sok hosszú szar -
va a ten ge lye kö rül jel leg ze te sen
meg csa va ro dott.

A ma gyar pusz ta ké pé hez hoz zá -
tar to zik a le ge lő bir ka nyáj és a ku tyá -
já val a nyá jat te rel ge tő ju hász ké pe.

g Sch midt Egon

Kér dé sek
1. Med dig bá rány a bá rány? 
2. Mit hí vunk tok lyó nak?
3. Mi az ürü?

Bárány

Válaszok:1.egyéveskoráig(kosbárány,
jerke);2.azegy-éskétéveskoraközötti
mindkétivarúállatot;3.aheréltkos.

Szerkesztette: Boda Zsuzsa

me séLneK Az áLL ATOK
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Hús vét haj nal ban az asszo nyok szo -
mo rú an, nagy gyász ba n el men tek
Jé zus sír já hoz. Két nap pal az előtt,
ami kor a Mes ter t a sír ba be tet ték, az
ün nep már majd nem be kö szön tött.
Ezért si et ni ük kel lett, nem tud ták il -
lő mó don el te met ni. 

Most, az ün nep el múl tá val vit tek
ma guk kal il la tos ke ne te ket, hogy
ren de sen be fe jez hes sék a te me té si
szer tar tást.

Az odave ze tő  úton ag gód va kér -
dez ték egy más tól:

– Ki fog ja a sír be já ra ta elől a nagy

kö vet el hen ge rí te ni ne künk? Mi
egye dül nem bír juk!

De az tán meg nyug tat ták ma gu kat:
– Majd az Úr meg se gít!
Ami kor a sír hoz ér tek, na gyon

meg ré mül tek. Nyit va volt a sír bar lang
be já ra ta, a kő el volt hen ge rít ve! Azt
hit ték, va la ki el lop ta a holt tes tet.

Össze szed ték min den bá tor sá gu -
kat, és be men tek. 

Ije del mük még na gyobb lett: Jé zust
nem  ta lál ták ott, he lyet te egy hó fe -
hér ru há ba öl tö zöt t  if jú ült bent. Az
Is ten an gya la így szólt hoz zá juk:

– Ne fél je tek! A ná zá re ti Jé zust ke -
re si tek, akit meg fe szí tet tek? Nincs itt,
fel tá madt, ahogy meg mond ta. Men -
je tek, mond já tok meg a ta nít vá nyok -
nak a jó hírt!

Az asszo nyok si et ve ki men tek a
sír ból, és öröm mel fu tot tak a városba,
hogy el mond ják a töb bi ek nek: fel tá -
madt az Úr.

Keressétekmegakétképközöttiöt
különbséget!

Gyászbólöröm
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Az Em be ri Erő for rá sok Mi nisz té ri -
u ma (Em mi) már ci us 22-én tet te
köz zé a rég óta várt 22/2013-as ren -
de le tét, amely töb bek kö zött a hit-
és er kölcs tan órák szer ve zé sé re vo -
nat ko zó sza bá lyo kat is tar tal maz za.
Az aláb bi ak ban össze fog lal juk, hogy
a ren de let, va la mint a Kle bels berg
In téz mény fenn tar tó Köz pont (Klik)
tá jé koz ta tá sa alap ján mi lyen lé nye -
gi pon tok ra kell fi gyel ni ük a lel ké -
szek nek és hit tan ta ná rok nak a hit-
és er kölcs tan órák je lent kez te té se,
szer ve zé se és le bo nyo lí tá sa so rán. (A
ren de let, amely min den rész le tes in -
for má ci ót tar tal maz, a MagyarKöz-
löny 48. szá má ban ol vas ha tó.)

A szü lők tá jé koz ta tá sa
– Az ál la mi ál ta lá nos is ko lák -

ban az igaz ga tó ki je lö li azt a na pot,
ame lyen a le en dő el sős és ötö di kes
gyer me kek szü le it tá jé koz tat hat ja az
egy há zi jo gi sze mély ar ról, hogy a
hit- és er kölcs tan ok ta tást mi lyen
mó don szer ve zi meg. 

• A ren de let sze rint ez az idő pont
elsősöknélmin den év március1–14.
között ese dé kes, de eb ben az év ben
a ren de let ké sei meg je le né sé hez
iga zod va a ha tár idő április 5-ére
mó do sul. Az is ko la igaz ga tó ja a tá -
jé koz ta tás ra ki je lölt idő pon tot tíz
nappalatájékoztatóelőtt köz li az
egy há zi jo gi sze méllyel, de idén – az
előbb em lí tett ok mi att – el kell te -
kin te ni et től a ha tár idő től.

• A le en dő ötödikesek ese té ben az
ál ta lá nos is ko lák az áp ri lis vé gi szü -
lői ér te kez le te ken ad nak le he tő sé get
az egy há zak nak a tá jé koz ta tás ra.

– Az is ko lák kö te le sek le he tő sé get
biz to sí ta ni az egy há zak kép vi se lő i nek
a papíralapúdokumentumok (tan -
ter vek, tan anya gok, tan köny vek,
mun ka mód sze rek stb.) be mu ta tá sá -
ra is. Ha a lel kész vagy a hit tan ta nár
sze mé lye sen nem tud je len len ni a tá -
jé koz ta tón, az igaz ga tó ak kor is kö -
te les el ér he tő vé ten ni a szü lők szá má -
ra a meg kül dött do ku men tu mo kat.

je lent kez te tés, be irat ko zás
– A le en dő el sős gyer me kek szü -

lei – idén az április8–9-én ese dé -
kes – be irat ko zás kor nyi lat koz nak
vá lasz tá suk ról, a le en dő ötö di ke sek
szü lei május 20-áig hoz zák meg
dön té sü ket.

– A lel kész vagy hit tan ta nár jelen
lehetmind az el sős, mind az ötö di -
kes gyer me kek be irat ko zá sa kor, s a
szü lők ké ré sé re a hit- és er kölcs tan -
ok ta tás sal kap cso lat ban ek kor is tá -
jé koz ta tást ad hat. Ha nem tud je len
len ni, az igaz ga tó nak ak kor is biz to -
sí ta nia kell azon pa pír ala pú do ku -
men tu mok el ér he tő sé gét, ame lye ket
ko ráb ban az egy há zi jo gi sze mély
hoz zá el jut ta tott. 

– A szü lő önkéntesírásbelihozzá-
járulássalnyi lat koz hat az is ko lá nak
ar ról, hogy a gyer me ke szá má ra mit
vá laszt: er kölcs tan órát vagy va la -
mely egy ház ál tal meg szer ve zett hit-
és er kölcs tan órát. Ha a szü lő nem
tesz nyi lat ko za tot, ak kor a gyer mek
er kölcs tan ok ta tá son fog részt ven ni. 

– A nyi lat ko zat formanyomtatvá-
nyát a Klik min den ál ta lá nos is ko -
lá hoz el jut tat ja. 

– A szü lő olyan egy há zi jo gi sze -
mély hit- és er kölcs tan ok ta tá sát is
igé nyel he ti, amely nem tar tott tá jé -
koz ta tót az is ko lá ban. Az ilyen szü-
lőiigényről az igaz ga tó nak írás ban
kell ér te sí te nie a szü lő ál tal meg je lölt
egy há zi jo gi sze mély kép vi se lő jét.

– A hit- és er kölcs tan ok ta tást vá -
lasz tó szü lők gyermekéneknevétés
osztályamegnevezését az is ko la át -

ad ja az érin tett egy há zi jo gi sze mély -
nek a be irat ko zást kö ve tő há rom na -
pon be lül.

– Az ezt kö ve tő hét na pon be lül
az igaz ga tó egyez tet a tanulócsopor-
tokkialakításáról az érin tett egy há -
zak kép vi se lő i vel.

Ta nu ló cso por tok ki ala kí tá sa
– A ren de let nemírelőlétszám-

határt a ta nu ló cso por tok lét re ho zá -
sá hoz, így akár egy fő vel is tart ha tó
hit- és er kölcs tan óra.

– A hit- és er kölcs tan ok ta tás ban
részt ve vő cso por tok összevonhatók.

– A hit- és er kölcs tan órá kat első-
sorbanazórarendbeillesztetter kölcs -
tan óra ide jé ben kell meg tar ta ni. 

– Amennyi ben a lel kész vagy
hit tan ta nár még sem tud ja ek kor
meg tar ta ni a hit- és er kölcs tan órá -
kat, az érin tett szü lők írás be li egyet -
ér tő nyi lat ko za ta alap ján az igaz ga -
tó és az egy há zi jo gi sze mély írás ban
meg ál la pod hat ar ról, hogy a hit- és
er kölcs tan órá kat az egy há zi jo gi
sze mély másidőpontbanaziskolá-
banvagymásidőpontbanazisko-
laépületénkívültartjameg. (Eb ben
az eset ben mér le gel ni kell, hogy
egyéb té nye zők mi att nem fog ja-e a
gye rek in kább az er kölcs tan ok ta tást
vagy más fe le ke zet hit tan órá ját vá -
lasz ta ni.)

– A ta nu ló cso por tok be osz tá sán
tanévközbenváltoztatninem lehet.
A szü lő a gyer me két tan év vé gén át-
jelentkeztethetimá sik cso port ba, ha
szán dé kát má jus 20-ig írás ban közli
az igaz ga tó val és az érin tett egy há -
zi jo gi sze mély kép vi se lő jé vel. 

Hit- és er kölcs tan órák 
meg tar tá sa

– A hit- és er kölcs tan óra ugyan-
olyanadminisztrációsfeladatokkal
jár,mintmindenegyébtanóra (ak kor
is, ha az is ko la épü le tén kí vül tart ják
meg). A lel kész vagy hit tan ta nár
cso port nap lót ve zet, az is ko la egyéb
do ku men tu ma i ban pe dig az ad mi -
niszt rá ci ót a lel kész vagy hit tan ta nár
tá jé koz ta tá sa alap ján min dig a ta ní -
tá si órát kö ve tő nap vé gé ig az érin -
tett ta nu lók osz tály fő nö ke vég zi el.

– A hit- és er kölcs tan tan tárgy ér-
tékeléseésminősítése az is ko la pe da -
gó gi ai prog ram já ban meg ha tá ro -
zot tak sze rint tör té nik. Az is ko la a
tan ügyi do ku men tu ma i ban az „Er -
kölcs tan/Hit- és er kölcs tan” meg ne -
ve zést hasz nál ja.

– Ha az egy há zi jo gi sze mély
nem tud gon dos kod ni a hit ok ta tó,
hit tan ta nár szak sze rű helyettesítésé-
ről, az is ko la kö te les a hit- és er kölcs -
tan órán részt ve vő ta nu lók fel ügye -
le té ről gon dos kod ni.

– Ha az is ko la a tár gyi fel té te lek
biz to sí tá sát vagy együttműködésikö-
telezettségét nem tel je sí ti, ak kor a
fenn tar tó az egy há zi jo gi sze mély kez -
de mé nye zé sé re kö te les gon dos kod -
ni a szük sé ges együtt mű kö dés ki ala -
kí tá sá ról és a fel té te lek biz to sí tá sá ról. 

– A fakultatívhitoktatás le he tő -
sé ge meg ma rad azon egy há zak ré -
szé re, ame lyek szer ve zet ten nem
vál lal ják vagy nem tud ják biz to sí ta -
ni a hit ok ta tást. (En nek az eset nek
a vá lasz tá sa kor is mér le gel ni kell a
ko ráb ban már em lí tett kér dé se ket.)

Ha a hit- és er kölcs tan ok ta tás
meg szer ve zé se, tá jé koz ta tá sa, le bo -
nyo lí tá sa so rán bár mi lyen prob lé -
mát ta pasz tal nak az is ko lák ban, je -
lez zék Rozs-NagySzilvia hit tan re -
fe rens nek a hit ok ta tas@lu the ran.hu
e-mail cí men.
g Dr. Ko dá csy-Si mon Esz ter
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Drá ga Il di kó, ked ves Pé ter!
Ter mé sze te sen már nem tu dom a
nap ját, ami kor elő ször hal lot tam ró -
la tok. Pé ter – Mó ka Mi ki ként – gye -
rek ko rom ter mé sze tes ré sze volt.
Hu mor ral és ren ge teg fan tá zi á val
se gí tett fon tos dol gok ban tá jé ko -
zód ni, ma ga vi se let ben fel nő ni szám -
ta lan kis tár sam közt ne kem is. 

Il di kó ég ből pottyant me séi már
egy má sik ge ne rá ci ót, az én gyer me -

ke i met kí sér ték. A ba tyu juk ban,
amely be élet re szó ló út ra va ló ju kat
gyűj töt tük, az ár va ki rály lány ka rá -
cso nya mel lett a leg ki sebb ha jó csa -
var is ott la pul.

És nem fe led he tem azo kat a sze -
mé lyes ta lál ko zá so kat, ame lyek egy-
egy kö zös mun ka, al ko tás kap csán
adód tak. Az evan gé li kus mú ze um -
ban mú ze um pe da gó gi ai fog lal ko zá -
son több ször is si ke rült a lá to ga tó
gye re ke ket meg nyer nünk egy fon tos
ügy nek: ez a múlt és az előt tünk jár -
tak tisz te le te és meg be csü lé se.

Tud tam, hogy nem csa ló dom sok -
ol da lú sá go tok ban és hi he tet len kö -
zös ség- és kö zön ség te rem tő ké pes -
sé ge tek ben, ami kor az idei há zas ság
he te al kal má ból kő bá nyai gyü le ke ze -
tünk Ká pol na Szín pa dá ra hív ta lak
ben ne te ket, hogy – ez út tal fel nőt tek -
nek – „tart sa tok elő adást” há zas sá -
go tok ról. Azért az idé ző jel, mert
amit kap tunk, egy ál ta lán nem ha gyo -
má nyos elő adás volt, ha nem mint
min den más eset ben, já ték, me se és
ta ní tás. Nem csak „je le ne tek egy há -
zas ság ból”, ha nem egy igaz el kö te le -
ző dés konk lú zi ói.

Meg rá zó és fel eme lő olyan sze mé -
lyek bel ső éle té ről, sze rel mé ről, hi té -
ről hal la ni, akik nem a sztár ma ga zi -
nok ol da la in él nek. Még in kább így
van, ha mind ezt sze mé lyes val lo más -
ként kap juk. Csu pa olyas mi ről volt szó
azon az es tén, ami egy ál ta lán nem di -
va tos ma nap ság: őszin te ség ről, meg -
bo csá tás ról, a má sik em ber el fo ga dá -
sá ról, hű ség ről (az elő dök höz is!),
gyász ról, élet re szó ló dön tés ről, új ra -
kez dés ről. Vagy is a há zas ság ról. 

Ami kor az em ber olyan dol go kat
hall a szín pa don ki mon da ni, ame -
lyek kel ma ga is gyöt rő dik, se gít sé get
kap. Ha olya no kat, amelye ket ma ga
is úgy gon dol, vissza iga zo lást nyer. Ha
pe dig ki de rül, hogy „még ne kik sem
egy sze rű”, hát az fel ér egy ba rá ti biz -
ta tás sal. Ha együtt könnye zünk a
meg szó la ló val, vagy együtt de rü -
lünk a jól el he lye zett – gyak ran ön -
iro ni kus – po é no kon, még jól is
érez zük ma gun kat.

Il di kó és Pé ter! Olyan ter mé sze tes -
ség gel, őszin te ség gel tud tok be szél -
ni leg ben sőbb éle te tek ről, hogy fel
kell ten nem a kér dést: ho gyan le het -
sé ges ez? Eh hez nem elég, hogy mű -
vész ként meg szok tá tok a reflek tor -
fényt. Csak azt tu dom el kép zel ni,
hogy szán dé ko tok van ve le. Vagy
kül de té se tek. 

Jó val ko ráb ban ér kez te tek, hogy
meg szok já tok a kö rül mé nye ket, hogy
be ál lít sá tok a han go sí tást, és hogy ti
fo gad já tok az ér ke ző né ző ket. Min -
den kit kéz fo gás sal, érin tés sel kö -
szön töt te tek. Így már nem is me ret -
le nek ül tek a né ző té ren, ami kor ar -
ról kezd te tek be szél ni, ho gyan ol dot -
tá tok meg az „anyós konflik tu so kat”,
ho gyan kell egy más nak – akár min -
den nap vagy na pon ta több ször is –

meg bo csá ta ni, és mi se gí tett éle te tek
leg na gyobb tra gé di á it – kis fi a i tok
el vesz té sét – át vé szel ni. 

Ami kor részt vet tem ezen az es tén,
éle te tek ré sze se le het tem, és az mo -
tosz kált ben nem, hogy nem „ma ga -
tok tól” van mind ez. Hogy kül de té se -
tek van eb ben a za va ros, át lát ha tat -
lan vi lág ban. Ahogy a gye re kek nek a
já ték fel sza ba dí tó lég kö ré ben és a me -
se „min den meg tör tén het” vi lá gá ban
olyas mit tud tok ad ni, ami élet re szól,
úgy a fel nőt tek is ba tyu ba köt he tő
aján dé kot kap nak. Tő le tek. Vagy in -
kább at tól, aki ben ne te ket is a te nye -
rén tart, aki erőt ad, hogy pi ru lás nél -
kül meg tud ja tok szó lal ni, aki sza va -
kat ad a szá tok ba? Nagy szó len ne, ha
azt mon da nám, kül döt tek vagy tok?

A Miérthiszek? köny vecs kék ol va -
sá sa so rán is ez erő sö dött meg ben -
nem. A jól is mert so ro zat 89. és 90.,
na rancs sár ga kö te te – hoz zá tok mél -
tó – jó idő zí tés sel ép pen az idei há -
zas ság he té re je lent meg. Meg nye rő
és meg rá zó őszin te sé ge tek a le írt be -
szél ge té sek ben ta lán még nyil ván va -
lóbb, mint a szín pa di es tén. Mond hat -
juk, hogy a be tű min dent el bír, de én
tu dom, hogy ez nem igaz. Azok a be -
tűk ko ráb ban han gok vol tak Her-
bertDóra dik ta fon ján, azo kat a mon -
da to kat meg kel lett fo gal maz ni.

Már a két kö tet cím so kat el árul ró -
la tok, sze mé lyi sé ge tek ről. Pé ter, te
ak tív vagy, ta nár al kat, szí vós, nyílt, szó -
ki mon dó – hi szen szí nész vagy: te te-
szel a gyű lö let el len, de sok más el len
és sok má sért is. Il di kó, vissza fo gott,
csen des, szem lé lő dő, in kább zár kó zott
vagy (hi szen író): hi ted ér le lő dé sét (így,
szen ve dő ige ként!) vá rod és ké red.

Az élet hez és a hit hez va ló hoz zá -
ál lá so tok kü lönb sé ge vé gig kö vet he -
tő a két in ter jú ban. Két el ké pesz tő -
en kü lön bö ző em ber, aki ket meg is -
mer he tünk ben ne tek a szö ve ge ket ol -
vas va! Két el ké pesz tő en kü lön bö ző
em ber, akik élet re szó ló szö vet ség ben
él nek egy más sal és az Úr is ten nel. 

Il di kó, tő led meg ta nul hat juk, hogy
Is ten nem csak örö mök kel, ha nem fáj -
dal mak kal is meg lá to gat ja övé it, és
hogy ezek ben a szen ve dé sek ben
ugyan ak kor nem hagy el ben nün ket.
Olyan szé pen mon dod: „Rá jö vünk,
hogy a ke resz tünk nem nyűg, nem
bün te tés, ha nem fel adat. Sőt an nál is
több: az éle tünk ér tel me. Is ten nem
ba bus gat, és nem ké nyez tet.” Ta ní tod
ol va só i dat imád koz ni, ál dást mon da -
ni – olya nok ra is, aki ket nem szí ve -

lünk. Be szélsz ké nyes dol gok ról:
mennyi re ve szé lyes, ha bu rok ban
nő nek föl a gyer me kek, mi lyen egy
há zas ság ban a „vá lás hely zet”, vagy ho -
gyan él nek ben nünk to vább ha lot ta -
ink, akik „át men tek a túl ol dal ra”. És
szem be sí tesz is: a mú ló idő vel, az öre -
ge dés ál dá sa i val. Tu dod, mit ta nu lunk
tő led mind eze ken ke resz tül? Ke res -
sük és ta lál juk meg min dig az élet -
hely ze tünk ből fa ka dó le he tő sé get az
öröm re és a há la adás ra!

Pé ter, ahogy fel nőt tek nek szó ló
ma ga tar tás kul tú ra-órá id, úgy ez a
könyv is ar ra biz tat, hogy a tel jes élet -
hez, ah hoz, hogy cse lek vő, ér té kes,
meg bíz ha tó fel nőt tek le gyünk, az
ön is me re ten, ön kép zé sen át ve zet az
út. Érett fel nőt té vál ni nem le he tet -
len fel adat, ha nem nagy ki hí vás és re -
mek cél. Éle ted szá mos ál lo má sa és
meg tö re té se se gí tett odá ig, hogy
gyer me ki hi ted érett hit té fej lő dött. 

„Az érett hit ki zá ró lag szen ve dé -
sek, ke gyet len szen ve dé sek gyü möl -
cse le het – ki mennyit bír, ki nek
mennyi re van szük sé ge.” Il di kó hoz
ha son ló an fo gal ma zol. Még fon to -
sabb, ami utá na jön: „Ez a meg szen -
ve dett hit már több is, mint hit vagy
re mény, ez már tu dás.” 

Sok éves ta pasz ta lat tal mu tatsz rá
ar ra, hogy nincs min den kér dé sünk -
re vá lasz. A meg ol dott és a meg ol dan -
dó kér dé sek mel lett van ugyan is még
egy ka te gó ria: a ti to ké – „le gyen meg
a te aka ra tod”. Te, az ak tív, te vé keny,
kí ván csi fér fi meg haj tod fe jed a ti tok
előtt – ez nagy lec ke sok ol va sód nak.
(Csa lá dom ked venc tör té ne te – a ló -
cit rom ku pac és a zab szem ese te –
szin tén ha tal mas ta nul ság gal bír.)

Ked ves Il di kó és Pé ter, kö szö nöm.
Ra gyo gó hús vé tot kí vá nok nek tek

de rűs sze re tet tel:
g Zász ka licz ky Zsu zsan na
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Az e vAn g é Li KUs .HU HOn L Ap róL AjánL jUK

Már ci us 18. és 20. kö zött Szar vas adott ott hont a Ma gyar or szá gi Evan gé li -
kus Egy ház püs pö ki ta ná csa és es pe re si ta ná csa együt tes ülé sé nek, ame lyen
ez út tal a Ro má ni ai Evan gé li kus-Lu the rá nus Egy ház ve ze tő sé ge is részt vett.
A stra té gi ai meg be szé lés szü ne té ben a püs pö kö ket fag gat tuk ar ról, mi lyen
konk lú zi ó kat von nak le a tár gya lá sok ból. Mint meg tud tuk, öröm te li gyü möl -
csö ket ter mett a kon fe ren cia, rá adá sul még egy új gyü le ke zet is lét re jött. A
ve ze tők ima órát is tar tot tak, amely nek zá rá sa ként nyolc száz adag me leg ételt
osz tot tak ki a rá szo ru lók kö zött Szar va son. Az ételt az es pe re sek és püs pö -
kök sa ját pén zük ből és ado má nyok ból biz to sí tot ták az éhe zők szá má ra. Vi -
de ók ban meg szó lal tat juk az ada ko zó kat és a rá szo ru ló kat egy aránt.

Teddteljesséamosolyt! – Püs pö kök és es pe re sek mu tat tak pél dát az ada -
ko zás ra – href.hu/x/jjlr
Teddteljesséamosolyt! – Dr.FabinyTamás pré di ká ci ó ja a kam pány nyi -

tá nya ként hang zott el  – href.hu/x/jjlt
Teddteljesséamosolyt! – Evan gé li kus egy há zi ve ze tők nyolc száz adag

me leg ételt osz tot tak szét a rá szo ru lók kö zött Szar va son – href.hu/x/jjlu
Osztanak-eételtarászorulóknakazerdélyievangélikusok? – Ador-

jániDezsőZoltán er dé lyi evan gé li kus püs pök kel be szél get tünk – href.hu/x/jjlv
Kétszázankérelmeztékegyújgyülekezetmegalapítását – Püs pö ki és

es pe re si kon fe ren ci át tar tot tak Szar va son – href.hu/x/jjlw

Húsvétmásodiknapja.Liturgikusszín:fehér.
Lekció:Lk24,13–35;1Sám2,1–6.Textus:ApCsel13,(16)26–39.Énekek:221/218.

Budavár,I.,Bécsikaputérde. 9. (úrv.) Balicza Iván; de. 10. (német, úrv.) Johannes Erlb -
ruch; de. 11. (úrv.) dr. Agod Anett; du. 6. Balicza Iván; Fébé,II.,Hűvösvölgyiút193.de.
9. Sztojanovics András; Pesthidegkút,II.,Ördögároku.9.de. fél 10. (úrv.) Mis su ra Tibor;
Solymár,reformátustemplomde. 10. (úrv., ökumenikus) Fo dor Viktor; Csillaghegy–
Békásmegyer,III.,Mezőu.12. de. 10. (úrv.) Fülöp Attila; Óbuda,III.,DévaiBíróM.
tér de. 10. Horváth Ferenc; Újpest,IV.,LebstückM.u.36–38. de. 10. (úrv.) Solymár
Pé ter Ta más; Deáktér,V.,Deáktér4. de. 9. (úrv.) Ge rő fi né dr. Brebovszky Éva; de. 11.
(úrv.) Smidéliusz Gábor; du. 6. Smidéliusz Gábor; Fasor,VII.,Városligetifasor17. de.
11. (úrv.) Aradi György; Józsefváros,VIII.,KarácsonyS.u.31–33.de. 9. Ro mán né Bolba
Már ta; Ferencváros,IX.,Gátu.2.(katolikustemplom) de. 11. (úrv.) Ko czor Tamás;
Kőbánya,X.,Kápolnau.14. de. 10. (úrv.) Ben kóczy Péter; Kelenföld,XI.,Bocskaiút
10. de. 8. (úrv.) dr. Blázy Ár pádné; de. fél 11. (úrv.) dr. Blázy Árpádné; XI.,Németvölgyi
út138.de. 9. (úrv.) dr. Blázy Ár pád; Budagyöngye,XII.,SzilágyiE.fasor24.de. 9. (úrv.)
dr. Agod Anett; Budahegyvidék,XII.,KékGolyóu.17. de. 10. (úrv.) Bencéné Szabó
Már ta; Angyalföld,XIII.,KassákLajosu.22.de. 10. (úrv.) Grendorf Pé ter; Zugló,XIV.,
Lőcseiút32. de. 11. (úrv.) Tamásy Ta más né; XIV.Gyarmatu.14. de. fél 10. Tamásy Ta -
más né; Pestújhely,XV.,Templomtérde. 10. (úrv.) dr. Béres Tamás; Rákospalota,XV.,
Juhosutca28.(kistemplom)de. 10. (úrv.) Ponicsán Erzsébet; Rákosszentmihály,XVI.,
Hősöktere10–11.de. 10. (úrv.) Fekete Gy. Viktor; Cinkota,XVI.,Rózsalevélu.46.de.
fél 11. (úrv.) Bátovszky Gá bor; Mátyásföld,XVI.,Prodámu.24. de. 9. (úrv.) Bá tovsz -
ky Gábor; Rákoshegy,XVII.,Tessediktér de. 9. (úrv.) Kovács Áron; Rákoskereszt-
úr,XVII.,Pestiút111.de. fél 11. (úrv.) Kovács Áron; Rákoscsaba,XVII.,Péceliút146.
de. 9. (úrv.) Nagyné Sze ker Éva; Rákosliget,XVII.,GózonGy.u. de. 11. (úrv.) Nagy né
Sze ker Éva; Pestszentlőrinc,XVIII.,Kossuthtér3.hajnal 5. (virrasztás) Győ ri Gábor;
de. 10. (úrv.) dr. Korányi And  rás; Pestszentimre,XVIII.,Rákócziút83.(református
templom) de. 8. (úrv.) dr. Ko rá nyi András; Kispest,XIX.,Templomtér1. de. 10. Széll
Éva; Pesterzsébet,XX.,AdyE.u.89.de. 10. (úrv.) Győ ri János Sámuelné; Csepel,XXI.,
Deáktér de. fél 11. (úrv.) Zó lyo mi Mátyás; Budafok,XXII.,Játéku.16. de. 10. (úrv.)
Hok ker Zsolt; Budaörs,Szabadságút75. de. 10. (úrv.) End ref fy Géza; Budakeszi,Fő
út155.(gyülekezetiterem)de. fél 10. dr. Lackner Pál; Biatorbágy,Faluház,BarossGábor
u.1.de. fél 9. (úrv.) Endreffy Gé za; Herceghalom,Gesztenyésu.28.(ökumenikustemp-
lom) du. 3. (úrv.) Endreffy Gé za.
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Húsvétünnepe.Liturgikusszín:fehér.
Lekció:Mk16,1–8;Ézs26,14.19.Textus:1Kor15,12–20.Énekek:215.,216.

Budavár,I.,Bécsikaputérhajnal 5. (úrv.) Balicza Iván; de. 9. (úrv.) Bencéné Szabó Már -
ta; de. 10. (német, úrv.) Johannes Erlbruch; de. 11. (úrv.) Bence Imre; du. 6. (úrv.) Ben -
cé né Szabó Márta; Fébé,II.,Hűvösvölgyiút193. de. 9. (úrv.) Veperdi Zoltán; Sarep-
ta,II.,Modoriu.6. de. 3/4 11. (úrv.) Veperdi Zoltán; Pesthidegkút,II.,Ördögárok
u.9. de. fél 10. (úrv.) Fodor Viktor; Csillaghegy–Békásmegyer,III.,Mezőu.12. de.
10. (úrv.) dr. Koczor Zoltán; Óbuda,III.,DévaiBíróM.térde. 10. (úrv.) Bá lint né Varsányi
Vil ma; Újpest,IV.,LebstückM.u.36–38. de. 10. (úrv.) Solymár Pé ter Tamás; Deák
tér,V.,Deáktér4. hajnal 5. (úrv.) Cselovszky Ferenc; de. 9. (úrv.) Smi dé li usz Gábor;
de. 11. (úrv., kantátás istentisztelet) Gáncs Péter; du. 6. (or gonazenés is ten tisz te let) Gerőfiné
dr. Brebovszky Éva; Fasor,VII.,Városligetifasor17.hajnal fél 6. (úrv.) Pelikán András;
de. fél 10. (angol nyelvű, úrv.) Scott Ryll; de. 11. (úrv.) Aradi György; Józsefváros,VIII.,
Üllőiút24.de. fél 11. (úrv.) Románné Bolba Márta; VIII.,Rákócziút57/ade. 10. (szlovák,
úrv.) Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII.,KarácsonyS.u.31–33.de. 9. (úrv.) Románné Bolba
Már ta; Ferencváros,IX.,Gátu.2.(katolikustemplom) de. 11. (úrv., énekes liturgia)
Ko czor Tamás;  liturgus: Muntag Lőrinc; Kőbánya,X.,Kápolnau.14.hajnal 5. Benkóczy
Pé ter; de. 10. (úrv.) Benkóczy Péter; Kerepesiút69.de. 8. (úrv.) Tamásy Tamás; Kelenföld,
XI.,Bocskaiút10.de. 8. (úrv.) dr. Blázy Árpád; de. fél 11. (gyermekistentisztelet) dr. Blázy
Ár pád né; de. fél 11. (úrv.) dr. Blázy Árpád; du. 6. Gáncs Tamás; XI.,Németvölgyiút138.
de. 9. (úrv.) Gáncs Ta más; XI.Egyetemiésfőiskolaigyülekezet,Magyartudósokkrt.
3. hajnal 6. (fel tá ma dá si istentisztelet) Körmendy Petra; Budagyöngye,XII.,Szilágyi
E.fasor24. de. 9. (úrv.) Bence Imre; Budahegyvidék,XII.,KékGolyóu.17. hajnal 5.
(úrv.) Keczkó Szil via; de. 10. (úrv.) Keczkó Pál; Angyalföld,XIII.,Frangepánu.41.(re-
formátustemplom)de. 8. (úrv.) Grendorf Péter; KassákLajosu.22.de. 10. (úrv.) Gren -
dorf Pé ter; Zugló,XIV.,Lőcseiút32. de. 11. (úrv.) Tamásy Tamás; XIV.Gyarmatu.
14. de. fél 10. (úrv.) Tamásy Tamás; Pestújhely,XV.,Templomtér hajnal 5.20 Kendeh
K. Péter; de. 10. (úrv.) Szabó B. András; Rákospalota,XV.,RégiFótiút73.(parókia)
haj  nal 5. (virrasztás) Ponicsán Erzsébet; Juhosutca28.(kistemplom)de. 10. (úrv.) Po -
ni csán Er zsé  bet; Rákosszentmihály,XVI.,Hősöktere10–11. de. 10. (úrv., gyermekek
hús  vét  ja) Börönte Márta; Cinkota,XVI.,Rózsalevélu.46. de. fél 11. (úrv.) Vető István;
Mátyásföld,XVI.,Prodámu.24.de. 9. (úrv.) Vető István; Rákoshegy,XVII.,Tessedik
tér de. 9. (úrv.) Nagyné Szeker Éva; Rákoskeresztúr,XVII.,Pestiút111hajnal 5. Nagy -
né Szeker Éva; . de. fél 11. (úrv.) Nagyné Szeker Éva; Rákoscsaba,XVII.,Péceliút146.
de. 9. (úrv.) Kovács Áron; Rákosliget,XVII.,GózonGy.u. de. 11. (úrv.) Kovács Áron;
Pestszentlőrinc,XVIII.,Kossuthtér3.de. 10. (úrv.) Győri Gábor; Pestszentimre,XVIII.,
Rákócziút83.(reformátustemplom)de. 8. (úrv.) Győri Gábor; Kispest,XIX.,Templom
tér1. de. 10. (úrv.) Széll Bulcsú; XIX.,Hungáriaút37. de. 8. (úrv.) Széll Bulcsú; Pest-
erzsébet,XX.,IdősekOtthona,VirágBenedeku.36. háromnegyed 9. (úrv.) Győri
Já nos Sámuel; XX.,AdyE.u.89. de. 10. (úrv.) Győri János Sámuel; Csepel,XXI.,Deák
térde. fél 11. (úrv.) Zólyomi Mátyás; Budafok,XXII.,Játéku.16.hajnal 6. (úrv.) Hokker
Zsolt; de. 10. (úrv.) Hokker Zsolt; Budaörs,Szabadságút75.hajnal fél 6. (úrv.) Endreffy
Gé za; de. 10. (úrv.) Endreffy Géza; Pilisvörösvár(reformátustemplom) du. 2. (úrv.)
Do náth László; Budakeszi,Főút155.(gyülekezetiterem) de. fél 10. (úrv.) dr. Lack -
ner né Puskás Sára; Törökbálint,JózsefAttilau.31.(reformátustemplom) de. fél 9.
(úrv.) Endreffy Géza.
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Összeállította: Balla Mária

b A közmédia a kereszténység
legnagyobb ünnepéhez méltó
programokat ajánl nézőinek,
hallgatóinak.Atörténelmiegy-
házakműsoraimellettazünne-
pi palettán értékes filmek is
szerepelnek.

Nagy pén te ken, Krisz tus ke reszt ha lá -
lá nak nap ján Is ten ér tünk meg ho zott
ál do za tá ra em lé ke zünk. Az evan gé -
li kus is ten tisz te le tet Keszt hely ről
köz ve tí ti a Kos suth rá dió (10.04-
kor). HonthegyiZsolt, a gyü le ke zet
lel ké sze e szent na pon „meg vál tá sunk
ün nep lé sé re hív ja a ke resz tyén test -
vé re ket, együtt ré sze sed ni Is ten meg -
vál tó jó sá gá ban és az úr va cso ra kö -
zös sé gé ben”. 

A te le ví zió né zők Cse rép fa lu hí ve -
i vel együtt ve het nek részt lé lek ben a
re for má tus is ten tisz te le ten. „Nagy -
pén te ken a Krisz tus-kö ve tők kö zös -
sé ge ar ra em lé ke zik, hogy az em be -
ri go nosz ság és bűn kö vet kez mé nye -
ként Jé zust ke reszt re fe szí tet ték –
hang sú lyoz za ige hir de té sé ben Szilá-
gyiZoltán, a Bükk lá bá nál, a Hór-
völgy ka pu já ban ta lál ha tó, ezer fős te -
le pü lés lel ki pász to ra. – Ez az ál do zat
az örök is te ni terv sze rint az em be -
ri ség szá má ra új kez de tet je lent.”
(11.00 / M1) 

A Bar tók rá dió 19.35-től kap csol -
ja a Bar tók Bé la Nem ze ti Hang ver -
seny ter met. A mű so ron a bu da pes ti
ta va szi fesz ti vál ke re té ben BachMá-
té-passiója sze re pel, az a mű, ame lyet
1727-ben a lip csei Ta más-temp lom -
ban ép pen nagy pén te ken mu tat tak
be elő ször. 

A Péter,akőszikla cí mű két ré szes
olasz film Krisz tus ha lá lá tól Pé ter ke -
reszt re fe szí té sé ig kö ve ti vé gig az
apos tol éle tét, a ke resz tény ség el ter -
je dé sé ért vég zett ál do za tos mun ká -
ját. GiulioBase, a ko ráb ban szí nész -
ként is dol go zó, teo ló gi ai vég zett sé -
gű ren de ző a ka lan dos, moz gal mas
ese mé nyek mel lett kü lö nös ér zé -

keny ség gel tár ja elénk Pé ter és Pál
kap cso la tát. Pé ter alak ját OmarSha-
rif sze mé lye sí ti meg. (Már ci us 29–
30., 20.15 / M1)

Pén tek es te a né zők gon do lat ban
együtt jár hat ják vé gig Ferenc pá pá val
a ró mai Co los se um ban a Viacrucist,
a ke reszt utat (21.00 / Du na, Du na
World). A nap be fe je zé se ként az Is-
tenszolgája:SándorIstván–szalé-
zivértanú cí mű új ma gyar kis já ték -
film, port ré köz ben el gon dol kod ha -
tunk azon, mit is je lent a min den na -
pi élet ben Krisz tus ke reszt jét hor doz -
ni, vál lal va akár a vér ta nú sá got is
(22.35 / M1).

Szom ba ton if jú ko ri ol vas má nyunk
ele ve ne dik meg a kép er nyőn: a Du -
nán (21.15-kor) a Henryk Sienkie-
wicz No bel-dí jas író re gé nyé ből ké -
szült Quo vadis? pa rá dés sze rep -
osz tás ban ele ve ní ti fel Né ró ko rát, a
ke resz tény ül dö zés ide jét. A film -
koc ká kon egyé ni sor sok, sze rel mek
és tra gé di ák pe reg nek, mi köz ben

Ró ma fény űző, de el át ko zott bi ro dal -
má ban egy új esz me, a ke resz tény ség
gon do la ta köl tö zik so kak szí vé be.
A fő sze re pek ben olyan hí res szí né -
szek lép nek fel, mint RobertTaylor,
DeborahKerr,LeoGenn,PeterUsti-
nov. Mi, ma gya rok is szo ro san kö tő -
dünk az al ko tás hoz, hisz a film ze né -
jét RózsaMiklós sze rez te.

Hús vét va sár nap ján a Református
magazinbanB.SzabóIstván püs pök,
BöszörményiGergely Magyar Örök -
ség dí jas hang le mez ki adó, Velkey
György, a Bet hes da-kór ház igaz ga tó -
ja be szél az ün nep üze ne té ről. Cser-
mákJános szín mű vész is mert hús véti
ver se ket sza val. (9.20 / M1) 

Az együtt ün nep lés örö mét köz ve -
tí ti a né zők nek az Útmutató–öku-
menikusműsor, mely ben OsztieZol-
tán ró mai ka to li kus plé bá nos, Berke-
si Gábor re for má tus lel ki pász tor,
va la mint KeczkóPál és Smidéliusz
Gábor evan gé li kus lel kész szól a tel -
jes éle tet adó is te ni sze re tet ről, amely -
nek nem vet het vé get a ha lál. A mű -
sort az evan gé li kus ko rá lo kat mo dern
hang sze re lés ben fel dol go zó Korál-szi-
get együt tes szí ne sí ti. (9.50 / M1) 

A Kos suth rá dió a ba las sa gyar mati
Szent há rom ság-temp lom ró mai ka -
to li kus szent mi sé jé be kap cso ló dik
be (10.04), s dél ben is az 1746-ban
épült to rony ban la kó ha rang szó lal
meg. „Jé zus fel tá ma dá sa le gyen ben -
nünk is fel tá ma dás a múlt ból, bűn -
ből, ki sik lott, föld höz ta padt lel kü let -
ből, re mény te len ség ből, szün te len
pa nasz ko dó, pesszi mis ta élet ből –
tol má csol ja a ke resz té nyi öröm lé nye -
gét szent be szé dé ben StellaLeontin
plé bá nos. – Fel tá mad ni lé lek ben,
hit ben, re mény ben és sze re tet ben:
ne künk így kell a Fel tá ma dott ról ta -
nú sá got ten nünk a vi lág ban.”

A köz mé dia a Va ti kán ból köz ve -
tí ti a ka to li kus szent mi sét (11.00 /
M1). Dél ben Fe renc pá pa hús véti
üze ne tét kül di „a vá ros nak és a vi lág -
nak” – urbietorbi (M1, Du na, Du -
na World).

g Cser mák Zol tán

Húsvétiműsorokaközmédiában

Cserépfalureformátustemploma
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Akár gyász hír nek is fel le het fog ni,
hogy a Google be je len tet te: jú li us 
1-jé vel meg szün te ti Reader ne vű al -
kal ma zá sát, és ez zel az on-line RSS-
ol va só al kal ma zá sok út tö rő je a sír -
ba száll.

Az ol va sók je len tős ré szé nek va ló -
szí nű leg nem so kat mond az RSS-
tech no ló gia, de azok, akik is me rik és
hasz nál ják, ne he zen len né nek meg
nél kü le. Más faj ta in ter ne te zé si mód -
szert je lent ugyan is, mint a klasszi -
kus bön gé szés: nem mi lá to ga -
tunk el a web ol da lak ra, ha -
nem ők jön nek hoz zánk.

Az RSS va ló já ban egy
web ol dal friss tar tal má -
nak a szá mí tó gé pek ál tal
ér tel mez he tő kód ja, ame -
lyet egy meg fe le lő ol va só -
prog ram ba táp lál va rend -
sze re sen meg kap juk az
adott web ol dal friss cik ke -
it. A hasz ná la ta fő leg rit -
kán fris sü lő, nagyszá mú
mé dia ter mék – blo gok,
szak mai hír ol da lak – ol va -
sá sa ese tén hasz nos. Nem
ne künk kell ugyan is vé -
gig kat tog tat ni az összes
hon la pot új in for má ci ó -
ért, meg te szi ezt he lyet -
tünk a hát tér ben az ol va só prog -
ram, és össze gyűj ti szá munk ra a
hasz nos in for má ci ó kat.

Ez a tech no ló gia so ha sem volt
iga zán el ter jedt, hi szen a leg több
in ter ne te ző meg elég szik ked venc
on-line új ság ja i nak és egy-két kö zös -
sé gi ol dal nak az át te kin té sé vel, de az
ipa ri mennyi ség ben hí re ket fo gyasz -
tók nak nél kü löz he tet len esz köz. 

A GoogleReadernek rá adá sul fény -
ko rá ban óri á si kö zös sé gi ér té ke volt.
A hí re ket ugyan is nem csak ol vas ni le -
he tett, ha nem meg osz ta ni is, így az
is me rő se ink lát hat ták, hogy mi mit
is tar tunk iga zán fon tos nak a sze -
münk elé ke rü lő in for má ció tö meg -
ből. En nek per sze a for dí tott ja is

igaz volt, elég volt pár szak ma i lag ér -
de kes em bert kö vet nünk ah hoz,
hogy a leg hasz no sabb hí re ket ál ta luk
elő szűr ve ol vas has suk. 

A Google elő ször a meg osz tás funk -
ci ót ve zet te ki, il let ve át Google+ ne -
vű kö zös sé gi ol da lá ra, most pe dig a
tel jes pro jekt be zá rá sa mel lett dön tött.

Rit kán le het ta pasztal ni in ter ne tes
szak mai kö rök ben ek ko ra fel zú du lást,
mint amek ko ra a Reader be zá rá sa
kap csán volt. A change.com ol da lon

in dult pe tí ci ót
(href.hu/x/jkn0) több mint 144 ez ren
ír ták alá, és jó pá ran ben ne len né nek
a kö zös sé gi to vább fej lesz tés ben is, ha
a Google nyílt for rá sú vá ten né a
rend szert. Ez pe dig mind azt mu tat -
ja, hogy a Reader tény leg jól si ke rült
al kal ma zás.

Igaz azon ban az is, hogy a Reader
ré teg al kal ma zás, és mi vel nin cse -
nek raj ta rek lá mok, gya kor la ti lag
sem mi lyen be vé telt nem ho zott a
Google-nak, mi köz ben a rend szer
üze mel te té se nyil ván va ló an te te mes
össze ge ket emész tett fel. Üz le ti szem -
pont ból in do kol ha tó a be zá rá sa, füg -

get le nül at tól, hogy a Google hír ne -
vé nek ez mennyit árt.

Az iga zán el gon dol kod ta tó a hely -
zet ben in kább az, hogy az in ter ne tes
pro jek tek lé te min dig vé kony cér na -
szá lon függ: még egy pi ac ve ze tő al -
kal ma zás ese té ben is dönt het úgy a
tu laj do nos, hogy mos tan tól kezd ve
nem fog lal ko zik ve le to vább.

Sze ren csé re a hír hal la tán nem -
csak ki vá ló al ter na tí vák ról kezd tek

el ír ni a szak saj tó ban, de a ko ráb -
ban pi ac ve ze tő kö zös sé gi
link meg osz tó Digg is be -
je len tet te, hogy be le fog -
tak egy he lyet te sí tő ter -
mék fej lesz té sé be. De ha
va la ki nem akar vár ni a
ko ráb ban szebb na po kat
meg élt ol dal új ter mé ké -
re, az is több le he tő ség
kö zül vá laszt hat.

El ső sor ban a leg töb bet
aján lott Feedlyt(feedly.com)
ér de mes ki pró bál ni, rész -
ben azért, mert le tisz tult
ke ze lő fe lü le té ből már most
az de rül ki, hogy so kat ál -
doz nak a rend szer fej lesz -
té sé re. A fel hasz ná ló rá adá -
ul kü lön fé le né ze tek kö zül
is vá laszt hat, így az ol va sá si

él mény is olyan ná te he tő,
mint ha egy szí nes ma ga zint búj na. 
A GoogleReader be zá rá sá nak hí re

óta már több mint fél mil li ó an re giszt -
rál tak hoz zá juk. Rend sze rük nem csak
a we ben ér he tő el, ha nem az Apple
iPho ne és iPad ter mé ke i re, and ro i dos
ké szü lé kek re is le tölt he tő, és kü lön al -
kal ma zás ké szült az AmazonKindle
e-könyv-ol va só táb la gé pek re is.

Bár két ség kí vül saj ná la tos a Google
Reader be zá rá sa, és len ne ok te met -
ni az RSS tech no ló gi át, az új sze rep -
lők meg je le né sé vel fel tá mad po ra i ból.
Ép pen hús vét kor nem is le het gon -
dol ni más ra…

g N. B.

Egytechnológiahalála
ésújjászületése
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Rovatgazda:NagyBence

E V A N G É L I K U S É L E T . H U

Nagy va ló szí nű ség gel már min -
den ki hal lot ta az antioxidáns ki fe -
je zést, pon to san még sem tud ná el -
ma gya ráz ni, mik is ezek, és ho gyan
mű köd nek. 

Ma nap ság egy re in kább elő tér be
ke rül az egész sé ges táp lál ko zás, az
élet mód vál tás, amely so rán az an -
ti oxi dán sok kulcs fon tos sá gú sze re -
pet kap hat nak, ezért ér de mes tud -
nunk, mi is a sze re pük. 

Szer ve ze tünk ben na pon ta szá -
mos bio ló gi ai oxi dá ci ós fo lya mat
ját szó dik le, ame lyek mel lék ter mé -
ke ként sza bad gyö kök ke let kez nek.
Ha túl zott mennyi ség ben kép ződ -
nek, kó ros vál to zá so kat in dít hat -
nak el. Az an ti oxi dán sok fel ada ta
az oxi dá ci ós fo lya ma tok gát lá sa,
las sí tá sa. A sza bad gyö kök höz
kap cso lód va sem le ge sí tik azo kat,
ezért fon tos, hogy a szer ve zet ben
a sza bad gyö kök és az an ti oxi -
dán sok mennyi sé ge egyen súly ban
le gyen. 

Ha a sza bad gyö kök kép ző dé se
fel gyor sul – pél dá ul stressz ha tá sá -
ra –, fenn áll an nak a le he tő sé ge,
hogy a szer ve zet egy adott pil la nat -
ban nem tud ja töb bé fenn tar ta ni ezt
az egyen súlyt, és a sza bad gyö kök
pusz tí tá sa már nem csak a kór oko -
zó kat, de szer ve ze tünk ép sejt je it is
ve szé lyez te ti. 

Mi okoz hat ja szer ve ze tünk ben a
sza bad gyö kök fel sza po ro dá sát? A
rend szer te len, egy ol da lú táp lál ko -
zás (ke vés zöld ség-gyü mölcs, egy -
ol da lú di é ta) vagy hely te len élet mód
(él ve ze ti sze rek, pél dá ul al ko hol, do -
hány áru rend sze res fo gyasz tá sa).
Sőt ugyan ez a hely zet, ha gyak ran
vég zünk in ten zív test edzést, vagy
ha a szer ve ze tünk ben kró ni kus
gyul la dá sos fo lya ma tok zaj la nak.
Mi vel a ká ros kör nye ze ti ha tá sok
egy ré szét (pél dá ul a le ve gő szennye -
zést, a mun ka he lyi stresszt) ne héz
ki kü szö böl ni, így min den ki nél fenn -
áll a sza bad gyö kök és az an ti oxi -

dán sok köz ti egyen súly fel bo ru lá -
sá nak le he tő sé ge.

Az an ti oxi dán sok rész ben szer ve -
ze tünk ben ter me lőd nek, rész ben
vi szont kül ső for rás ból szár maz -
nak, mint a zöld sé gek és gyü möl -
csök. Eb ből adó dó an a he lyes táp lál -
ko zás nak ki emel ke dő sze re pe van az
egész ség fenn tar tá sá ban. Saj nos
azon ban ma már a táp lá lé kunk kal
nem min dig tud juk fe dez ni azt a
mennyi sé gű vi ta mint, ás vá nyi anya -
got és nyom ele met, ame lyek se gít -
sé gé vel a sok ká ros ci vi li zá ci ós ha tást
el len sú lyoz ni tud nánk. 

Ah hoz, hogy a meg bil lent egyen -
súlyt hely re ál lít suk, ext ra adag an ti -
oxi dáns ra van szük ség. Ezért szü le -
tett meg az új BéresCseppExtra,
mely to vább fej lesz tett össze té te lé vel
fo ko zott vé del met biz to sít im mun -
rend sze rünk szá má ra. A rég óta jól is -
mert ter mék össze té te lé ben újult
meg, fo koz va az an ti oxi dáns- és im -
mun vé de lem ha tá sos sá gát. 

A koC ká zA tok ról és mel lék hA tá sok ról ol vAs sA el A Be teg tá jé koz tA tót, 
vAgy kér dez ze meg ke ze lő or vo sát, gyógy sze ré szét!

H i r d e t é s

Sok min dent az an ti oxi dán sok ról

A Bé res Csepp ext rA vény nél kül kAp hA tó ro Bo rá ló gyógy szer.

e vé L&Le vé L&Le vé L

Bi zal mi kér dés
Az, hogy évek óta egy más nak fe szül nek a gon do la tok, oly kor in du la tok az
is ten tisz te let rend jé vel, li tur gi á já val kap cso lat ban, pon to san azt jel zi, hogy
nem rész let kér dés ről van szó, ha nem ke resz tény kö zös sé gi éle tünk köz pon ti
ese mé nyé ről, ün ne pé ről. 

Dr.SokorayBéla test vé rem mint lel kész csa lád sar ja fo gal maz ta meg kér -
dé se it, két sé ge it. Lel kész csa lád sar ja ként gon do lom to vább so ra it (Gazda-
godik-eistentiszteletirendünkazújítótörekvésekkel?,EvÉlet, már ci us 17., 10.
o.). A „ré gi” li tur gi á ba nőt tem be le, és az „új” (he lye seb ben meg újí tott) li -
tur gia kin cse i vel bát ran és öröm mel gaz da go dom, ami kor csak te he tem.

Messze ve ze tő teo ló gi ai esz me fut ta tás he lyett egyet len kér dés kö ré cso -
por to sí tom rö vid hoz zá szó lá so mat: mennyi re bíz nak meg a gyü le ke zet tag -
jai a lel ké szük ben? Biz tos va gyok ab ban, hogy ke vés az olyan lel kész, aki ön -
ma gá ban az újí tás ked vé ért vál toz tat na az ed di gi szo ká so kon. Azt csak re -
mé lem, hogy alig akad olyan lel kész, aki a saj nos – el ső sor ban a meg újí tott
li tur gi át el len zők ré szé ről – egy ház po li ti kai kér dés sé le fo ko zott teo ló gi ai kér -
dés ben sa ját ér de ke sze rint fog lal ál lást. Két ség te len, hogy je len leg ke ve sebb
lel kész ve ze ti a meg újí tott li tur gia sze rint az is ten tisz te le tet, mint a Prőh le-
Agen dá ban elő írt sze rint. De az is tény, hogy a püs pö ki ta nács nem meg gon -
do lat la nul emel te egyen ér té kű hasz ná lat ba a meg újí tott li tur gi át. 

Bíz nak-e a hí vek annyi ra a meg újí tott li tur gi át sze re tő és meg sze ret tet ni
tö rek vő lel ké szek ben, ese ten ként püs pök ben, hogy ben nük nem a ré gi ha -
gyo mány le rom bo ló it lát ják, akik meg akar ják őket fosz ta ni múlt juk tól, evan -
gé li kus iden ti tá suk tól, ha nem olyannak gondolják őket, akik in kább ki egé -
szí te ni, gaz da gí ta ni sze ret nék azt? Bíz nak-e a lel ké szek ben ab ban a te kin tet -
ben, hogy ők jó ér te lem ben vett „szak má juk nak”, a teo ló gi á nak el kö te le zett
sze rel me sei és fo lya ma to san ta nu ló és mé lyü lő szak ér tői? 

Ha va la ki se bész ké se alá ke rül, rá bíz za ma gát az or vos szak ér tel mé re, és eszé -
be sem jut, hogy csa lá di ku pak ta ná cson dönt se el a mű tét rész le te it. És ez így
van rend jén! Ép pen ezért fur csa szá mom ra, hogy szin te ter mé sze tes sé vált egy -
há zunk ban az a men ta li tás, hogy a szak ér tel met, teo ló gi ai is me re tet kí vá nó és
fel té te le ző kér dé sek ben a gyü le ke zet kö zös sé gé nek a más hi va tás ban bi zo nyá -
ra ki vá ló an tel je sí tő, de a teo ló gi á ban még sem jár tas tag jai dönt se nek. 

Fél re ér tés ne es sék: ez nem jo gi kér dés. Az is ten tisz te let rend jé ről meg -
ho zott dön tés át nem ru ház ha tó fe le lős ség. De nem a pres bi té ri um vagy a
köz gyű lés, ha nem a lel kész fe le lős sé ge és szent kö te les sé ge. Ter mé sze te sen
az elő ké szí tés és a ta ní tás ál ta lá ban hosszú fo lya ma tá nak fel ada ta és fe le lős -
sé ge is a lel kész re há rul.

Dr. So koray Bé la test vé rünk nek tel je sen iga za van ab ban, hogy a mi egy há -
zunk ban a lel kész a gyü le ke zet egyen ran gú és ér té kes tag ja. Ép pen eb ből kö -
vet ke zik az, hogy sa já tos hi va tá sa ré vén az ő fel ada ta és fe le lős sé ge a hí vek ve -
ze té se az is ten tisz te let li tur gi á já ban. Az is ten tisz te let ugyan is nem a gyü le ke -
ze ti ta gok va sár na pi kí ván ság mű so ra, ha nem sok év szá zad alatt csi szo ló dott,
kon cent rált ige hir de tés. Teo ló gia, amely nek mű ve lő je és fe le lő se a he lyi gyü -
le ke zet lel ké sze. Ré geb ben nem vé let le nül biggyesz tet ték a lel ké szek alá írá suk
után a há rom be tűt: V.D.M. Az az: Is ten igé jé nek mi nisz te rei, vagy is szol gái. 

Leg alább teo ló gi ai kér dé sek ben me rünk-e még bíz ni ben nük?
Ko vács Lász ló lelkész(Nemeskolta)
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Csen des hét szar va son
Sze re tet tel vár juk ta va szi csen des he tünk re al ko hol füg gő, de presszi ó val küz -
dő, lel ki fel töl tő dés re vá gyó test vé re in ket áp ri lis 15–19. kö zött a szar va si
Holt-Kö rös part ján lé vő üdü lő be. Ál lan dó or vo si el len őr zés re, fel ügye let -
re nincs le he tő ség, kér jük, hogy ezt a je lent ke zés kor ve gyék fi gye lem be.
Lel ké szi ve ze tő: ErdélyiZoltán nagy szé ná si evan gé li kus lel kész.

A vi dék ről ér ke zők nek 2-3 ágyas szo bák ban szál lást, va la mint tel jes
el lá tást az üdü lő épü le té ben biz to sí tunk. 

A misszi ói ala pít vány a szál lá sért és az el lá tá sért ado mányt fo gad el.
Az ado má nyok mi ni má lis össze ge 6000 Ft/fő, amely a csen des hét egy
fő re ju tó költ sé gé nek (szál lás, ét ke zés stb.) kö rül be lül negy ven szá za lé -
ka. Szám la szá munk: 11733058-20015556. A fenn ma ra dó költ sé ge ket
ala pít vá nyunk fe de zi.

Je lent kez ni MikóLászlónál, a 20/824-9914-es szá mon le het min den -
nap 17 óra után áp ri lis 10-éig. 

KözéphalmiEvangélikusMisszióAlapítvány

nyug dí jas lel kész csa lá dok össze jö ve te le
A nyug dí jas lel kész csa lá dok kö vet ke ző össze jö ve te le áp ri lis 5-én, pén -
te ken 10 óra kor lesz a Nyug dí jas Lel ké szek Ott ho ná ban (1021 Bu da pest,
Hű vös völ gyi út 193/A). Áhí ta tot és is mer te tőt FodorViktor tart.

H i r d e t é s

H i r d e t é s

di es aca de mi cus 
az evan gé li kus Hit tu do má nyi egye te men

„Mindenkinek,akikértőled,adj,ésattól,akielvesziatiedet,neköveteld
vissza.Ésamintszeretnétek,hogyazemberekveletekbánjanak,tiisúgy
bánjatokvelük.” (Lk 6,30–31)

Szem be száll ha tunk-e a kor szel lem mel? Belsőszabadságésmanipuláltmér-
téktelenség cím mel ren de zi meg az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem ha -
gyo má nyos aka dé mi ai nap ját áp ri lis 11-én, csü tör tö kön 10 órá tól az egye -
tem dísz ter mé ben. A kon fe ren ci á ra min den ér dek lő dőt sze re tet tel vá runk.

Dr. Sza bó La jos rektor
Dr. Bé res Ta más tanszékvezetődocens

Dr. Orosz Gá bor Vik tor docens

H i r d e t é s
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VASÁRNAP

8.30/RégióRádió1485–
AM1485kHz
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
9.00/M1
GondolatokaBibliában
Hitetlen Tamás
9.20/M1
Reformátusmagazin
9.30/Bartókrádió
MusicaSacra
(egyházzeneimagazin)
9.30/Rádió17(Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(radio17.hu)
9.45/M1
Evangélikusifjúságiműsor
23.20/M1
MüpArt-koncertek
Bach: Máté-passió

HÉTFŐ

9.30/Kossuthrádió
Istenbáránya
9.30/Bartókrádió
Arckép
Kamp Salamon karnagy
10.00/ARD1(német)
Húsvétievangélikus
istentiszteletközvetítése
Igét hirdet: Ralf Meister
10.00/Bartókrádió
Hang-fogó
Sarti: Gloria
16.45/DunaTv
,,Fákközöttkiválasztott’’
(magyarismeretterjesztőfilm)
23.05/DunaTv
Haydn:AMegváltóhétszava
akeresztfán
0.55/DunaTv
Harmadanapra
legyőzteahalált...
A húsvét Európa
kultúrtörténetében

KEDD

13.06/Kossuthrádió
Azöldhuszár
Molnár Ferenc 
regényének rádióváltozata
1. rész
15.55/DunaWorld
Élőegyház(vallásihíradó)
18.30/M1
Maradjtalpon!
(műveltségivetélkedő)
20.00/PaxTv
CsukásIstvánnal
VámosMiklósbeszélget
20.00/CorvinusRádió
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(corvinusradio.hu)
20.11/Kossuthrádió
Belépő(kulturálismagazin)
21.15/DunaTv
Angyalahóban
(amerikajátékfilm,2007) (103’)

SZERDA

13.30/Kossuthrádió
,,Tebennedbíztunk
eleitőlfogva...’’
A református egyház félórája
14.07/Kossuthrádió
Acrvonások
Mácsai Pál színművész
15.00/DunaTv
Kerekekéslépések
(magyarismeretterjesztő
sorozat)
Kis templomok a Szamosháton
15.25/DunaWorld
Reformátusmagazin
15.55/DunaWorld
Evangélikusifjúságiműsor
19.35/Bartókrádió
Mendelssohn:Paulus
(oratórium)
21.15/DunaTv
Sörgyáricapriccio
(csehszlovákjátékfilm,1980)
(94’)

CSÜTÖRTÖK

9.25/DunaTv
Lyukasóra(irodalmiműsor)
10.00/Bartókrádió
Hang-fogó
Zelenka: Missa Dei Filii
16.00/MezzoTv
Wagner:Awalkür
(opera)
19.55/DunaTv
Nyolcévszak
(magyartévéfilmsorozat)
21.15/DunaTv
AkliMiklós
(magyarjátékfilm,1986) (90’)
22.00/Bartókrádió
DzsesszaMárványteremben
Guitar Madness
22.45/M1
Nemzetinagyvizit
A Szent Korona 
mint műkincs
23.00/DunaTv
MüpArtclassic
Brahms-est

PÉNTEK

5.20/M1
Hajnaligondolatok
11.25/AgnusRádió
(Kolozsvár)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(agnusradio.ro)
15.25/DunaWorld
TüskiIstvánhollandiai
reformátuslelkészportréja
(magyardokumentumfilm)
19.45/DunaWorld
MagyarTeátrumdíj
(díjátadógála)
19.54/Kossuthrádió
Azokosnyúl
Zelk Zoltán meséjét 
Márkus László mondja el
0.35/DunaTv
Vannakvidékek
(magyarismeretterjesztő
sorozat)
Szigetszentmiklós

SZOMBAT

8.30/DunaTv
Élőegyház(vallásihíradó)
9.00/DunaTv
Istenkezében
9.30/Rádió17(Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(radio17.hu, ismétlés: 23.00)
10.20/DunaWorld
Magyartörténelmi
arcképcsarnok
(magyarismeretterjesztő
sorozat)
Táncsics Mihály (1799–1884)
11.00/Bartókrádió
Celluloidák–alegjobbfilmzenék
11.10/M2
Keménykalapéskrumpliorr
(magyarifjúságifilmsorozat)
13.59/Bartókrádió
Sopronirégizeneinapok2012
A Pro Art Ensemble
hangversenye

VASÁRNAP

7.15/DunaTv
Századfordítómagyarok
Weöres Sándor költő
8.00/CivilRádió
(Budapest)
Lélekhangoló 
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(civilradio.hu, ismétlés: 22.00)
10.00/MezzoTv
Bach:Húsvétikantáták
10.55/M1
Evangélikusmagazin
12.50/DunaTv
Esősvasárnap
(magyarjátékfilm,1962) (98’)
19.35/Bartókrádió
Budapesti
tavaszifesztivál2013–
záróhangverseny
Liszt: Krisztus-oratórium
20.55/DunaTv
Talpalatnyiföld
(magyarjátékfilm,1948) (99’)
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va sár nap (már ci us 31.)
Majdamikorazasszonyokmegrémülveaföldreszegeztéktekintetüket,az
angyalokígyszóltakhozzájuk:„Mitkeresitekaholtakköztazélőt?Nincs
itt,hanemfeltámadt.” Lk 24,5–6a (Zsolt 91,4b; Mk 16,1–8; 1Kor 15,1–11; Lk
24,1–12) A kér dés, hogy „Mi lett ve le?”, hir te len át for dul: Mi lesz ve lünk?
Fel tá madt? Egy elő re a hi ány, a ve szély és a bi zony ta lan ság ér ze te tölt be min -
dent. Fel tá madt. Hol ke res sük, hol ta lál juk az élők kö zött? Fel tá madt…
Mennyi, de mennyi min den ren dült meg a fe jem ben és a lel kem ben: ha -
lál, gyász, Is ten, em ber, sze re tet, le he tet len ség, bűn tu dat, jö vő, élet, élet…
Fel tá madt!

Hét fő (áp ri lis 1.)
HálalegyenazIstennekkimondhatatlanajándékáért! 2Kor 9,15 (Zsolt 37,4;
Lk 24,13–35; 1Kor 15,12–20) Adó – kö te le zett ség, nyűg, ad mi niszt rá ció, el -
len őr zés, te her. Élet adó – le he tő ség, esély, em ber élet, em be ri élet, ki mond -
ha tat lan öröm. Ad ni sok fé le kép pen kell és le het. Pál a je ru zsá le mi ek nek ado -
mányt gyűj tő gö rög ko rinthu si ak ra mond ál dást, mert Is ten jó sá ga el ér te
őket, és to vább árad raj tuk ke resz tül: ál dott te her ként, kö te le ző le he tő ség -
ként. Ke resz tény alap mű ve let ként össze ad nak és osz ta nak, mert ma ga az
Úr mond ta és mu tat ta meg: jobb ad ni, mint kap ni. Így le het a mi éle tünk
is élet adó, há la adó!

Kedd (áp ri lis 2.)
MindenrevanerőmaKrisztusban,akimegerősítengem. Fil 4,13 (Jer 20,11a;
1Kor 15,20–28; Lk 24,36–49) Ilye nek a ne héz idők: élet kö rül mé nye ink bi zony -
ta la nok, alig-alig meg old ha tó ba jok sza kad nak ránk, és ezen fe lül sok nyo -
mo rú sá got oko zunk egy más nak is. A hi té ért bör tön be jut ta tott, hol éhe ző,
hol be te ges ke dő, hol a vi szály ko dá sa ik ban hoz zá for du ló gyü le ke ze tek
gond já val meg ter helt apos tol még is tud elé ge dett len ni. Be le tö rő dés ez? Meg -
adás? Ő in kább meg elé ge dett ség nek ne ve zi. Nyil ván nem a bör tön, az éhe -
zés, az em be ri vi szály ko dás mi att elé ge dett, ha nem azért, mert Krisz tus ve -
le van a bör tön ben, a nyo mo rú ság ban és nél kü lö zés ben, az em be rek ből csi -
ko rog va épü lő egy ház ban is. Krisz tus ad ne ki erőt a ki tar tás ra, Krisz tus ad
re ményt a vál to zás ra.

szer da (áp ri lis 3.)
ÉneklekazÚrnak,mertjóttettvelem. Zsolt 13,6b (Ap Csel 8,38b–39; 1Kor
15,35–49; Lk 24,50–53) Mi ben mér he tem az Úr jó sá gát? Bár mi lyen meg hök -
ken tő és ke gyes ség nél kü li is ez a kér dés, még is va ló sá gos. Min den ki nek a
fe jé ben van nak fon tos szem pon tok, meg ál mo dott ter vek, ha tá ro zott el kép -
ze lé sek ar ról, hogy mit érez és fo gad el jó nak. Eze kért imád koz ni, sőt oly -
kor még ten ni is haj lan dó. De le het-e jó az Is ten től, amit én nem úgy vár -
tam, kép zel tem, akar tam? S va jon jó vá tud hat ja-e ten ni egy könnyen mind -
azt, amit em be rek go nosz ság ból kö vet nek el egy más sal? Jót ten ni ve lünk sok -
szor még Is ten nek sem könnyű. És so kak kal – ke se rű sé gük, ön zé sük, bű ne -
ik mi att – nem is le het. Ha mi még lát juk, hogy mi lyen jó ve lünk, éne kel -
jünk bát ran!

Csü tör tök (áp ri lis 4.)
Adjátoktudtáraanépekneknagytetteit!Emlékeztessétekőket,hogynevema-
gasztos! Ézs 12,4b–c (Lk 10,16; 1Kor 15,50–57; Kol 1,1–14) Rö vid az em be -
ri ség em lé ke ze te! Könnyen fe lejt rosszat és jót egy aránt, össze mos va ez zel
sok szor élet be vá gó dol go kat is. Fe le dé keny sé günk Is ten nel szem ben sem
kí mé le te sebb. Mi ma gunk, ke resz té nyek is sok kal rit káb ban és fel szí ne seb -
ben em lé ke zünk meg ne vé ről és tet te i ről, mint az ter mé sze tes vol na. A pró -
fé tá nak is sa ját né pét kell em lé kez tet nie elő ször ar ra, hogy em lé kez tes sen
má so kat. Va jon ho gyan tud juk meg há lál ni Is ten nek, hogy ő nem fe led ke -
zik meg ró lunk?

pén tek (áp ri lis 5.)
Azpedigazörökélet,hogyismernektéged,azegyedüligazIstent,ésakit
elküldtél,aJézusKrisztust. Jn 17,3 (Hós 13,4; 1Kor 5,6b–8; Kol 1,15–23) A
min den na pi élet ben annyi min den lesz pil la nat nyi lag fon to sabb, mint az
örök élet! Per sze je len tős té ma az is ten tisz te let re, és élet be vá gó szem pont,
ami kor ha lá los fe nye ge tett ség ben va gyunk, még sem tű nik ele gen dő érv -
nek ar ra, hogy meg vál toz tas suk az éle tün ket, a szo ká sa in kat, a kész sé gün -
ket a szol gá lat ra. Ah hoz, hogy ez ne ma rad jon így, több ször kel le ne ma gunk -
nak fel ten ni a kér dést: mit is akar ha tott Is ten a vi lág gal, ami kor el küld te
Jé zus Krisz tust?

szom bat (áp ri lis 6.)
Krisztuselőbbvoltmindennél,ésmindenőbenneállfenn. Kol 1,17 (Ézs 43,13;
2Tim 2,8–13; Kol 1,24–29) Krisz tus az össze tar tó kap cso lat. Min den kor min -
den hol min den kap cso lat ban áll ve le. A vi lá got fenn tart ja, a jót erő vel töl ti
meg, a go nosszal szem be száll, a ha lált el szen ve di, és ke zé ben tart ja a fel tá -
ma dást. Krisz tus a kap cso ló pont, amellyel em be rek – ro ko nok, sze rel mek,
ba rá tok és el len sé gek –, kul tú rák, né pek min dig kö zös ség re ta lál hat nak. Az
el ső ke resz té nyek Is tent és em bert be fo ga dó hit val lá sá val: kürioszKrisztosz
– Krisz tus Úr. Ben ne van az Is ten tel jes sé ge, ben ne van az egész vi lág és az
em ber tel jes sé ge. Az zal, hogy a ma gá é nak fo gad el, egy egész ke rek vi lá got
ka pok tő le aján dék ba.

g Ko rá nyi And rás

Újnap– újkegyelem

50 éve ha rang ön téS
Őr bottyán ban
gom Bos mIk lós
arany ko szo rús
ha rang ön tő mes ter

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 (harangjátékokat is) a ha ran gok kal
kap cso la tos bár mely mun ká hoz.

ha ran gon tes.hu – harangontode.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.

nagy pén te ki és fel tá ma dá si is ten tisz te let Budavárban
Nagy pén te ken es te 6 óra kor is ten tisz te let ke re té ben LisztViaCrucis cí -
mű mű vét mu tat ja be a bu da vá ri evan gé li kus gyü le ke zet Schütz kó ru -
sa BánIstván kar nagy ve ze té sé vel. Igét hir det BaliczaIván.

* * *

Sze re tet tel hí vunk min den kit hús vét haj na li, 5 óra kor kez dő dő fel tá ma -
dá si is ten tisz te le tünk re a Bé csi ka pu té ri evan gé li kus temp lom ba.

APRÓHIRDETÉSEK

Ked ves szü lők, fi a ta los na gyi va gyok,
vál la lok gyer mek fel ügye le tet, gyer me -
ke óvo dá ba, is ko lá ba, prog ra mok ra
va ló el kí sé ré sét. Hat hó na pos kor tól.
Al kal mi, ál lan dó idő szak ra, nap köz -
ben, es te is. Be szé lek an go lul, fran ci -
á ul. Czövek Margó (czo vek.mar go -
@gmail .com), 30/721-6020.

* * *

A X. ke rü let ben 2,5 szo bás la kás ki -
adó. Tel.: 30/999-0423.

* * *

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

* * *

A ke len föl di evan gé li kus gyü le ke zet
bér be kí ván ja ad ni az iro dák fö löt ti,
Bocs kai út ra né ző (Új bu da köz pont),
2 és fél szo bás, ét ke zős, cir kó fű té ses,
fel újí tott la ká sát. Ér dek lőd ni az 1/361-
2159 vagy a 20/824-2907 te le fon -
szá mo kon le het.

HÍREK,
HIRDETÉSEK

EvangélikusélEt.élEd.élEd?
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