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Kedves Olvasóink!

Ismételten egy félévet zárunk. Igen általánosnak hangozhat ez a mondat, pedig korántsem az. 
Egy félévet, egy útszakaszt zárunk. Ha megállunk néhány percre, és visszatekintünk a mögöttünk 

mindenki találhat kedvére valót.

Ezúton is szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik valamilyen formában részt vállaltak abban, 

-
nyerén, és most is gondot visel rólunk.

Meghívás
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-

-

létezé-sünk, életünk, tegnapunk, holnapunk és 
-

sége, szeretete öleli körül a létezést és benne 

-

-
kel. Ugyanolyan csodás kegyelem ez, mint a 
különféle betegek gyógyítástörténetei, amelyek 

abban a pillanatban az elhívó-irgalmazó Krisz-
-

-
vásunkat, szolgálatunkat, minden csendes, vi-
haros, szokatlan vagy hétköznapi találkozást 

Van ebben a történetben valami különleges, va-

ennek ellenére mégis az. Emberek mennek az 
úton, mint máskor és mindig, mindenki el van 

él, a másik kevésbé, az egyik professzio-nális 

valóság, és ez a látszólag alkalmatlan helyzet 

lesz valami csodás felismerésnek, tapasztalás-
-

cselek-véséhez nem kellenek nagy színházi 
kellékek, teátrális rendezvények és szólamok, 

-

meghatározó találkozás, amit Isten irgalmassá-

Isten irgalmasságának, kegyelmének és szere-

mindenkinek helye lehet benne, nem szabhat 
gátat neki semmilyen szokás, semmilyen ide-

és meghatározza az emberek közötti kapcsola-
-

lás, nem értelmetlen és élettelen szólam, az ir-

nem elválaszt, hanem összeköt, nem elszige-
tel, hanem betagol, nem eltaszít, hanem behív 

ösz-szerak, helyreállít, átformál.

-
-
-

dr. Pap Ferenc
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-

-

hozzáállásáról beszélgettünk.

Kisgyerekkoromban lelkész szerettem volna 
-

apám lelkész, és a kisgyereknek ugye az apuka 
-

-

szépen becsukdosta és csak egy maradt nyit-

benne, hogy úgy éltem ezt meg, hogy ezt Isten 

-

-

fordulat bennem, akkor éreztem meg azt, hogy 

-
-

gyülekezeti lelkész leszek.

-
vás, hogy gyülekezeti lelkész szeretnék lenni. 

-
csolatos dolgokat tanulni, akkor fogalmazódott 

hogy a magyar református egyházban a vidéki 
kisgyülekezetekre nézve is ki kellene dolgozni 
valamiféle speciális gyülekezetépítési modellt, 
hiszen a gyülekezeteink túlnyomó többsége vi-
déki kis gyülekezeti keretek között él. Erre néz-
ve ugyanis nincsen gyülekezetépítési modell. 

-

gyülekezeti valóságra, akkor akár a gyülekeze-
tek számára végzetes károkat is okozhatnánk 

-

magyar református egyház vidéki kistelepülé-

Ezért szerettem volna kis gyülekezetbe, faluba 

-

kegyelem, hogy van egy kis gyülekezet, ahol 
-

szerint egyébként ma is életképtelen lenne ez 
-

mátusnak a népszámláláskor a faluban. Ehhez 
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képest most egy virágzó közösség a gyüleke-
-

tályos gyülekezeti alkalmunk van, az elmúlt 
évben gyülekezeti fenntartású óvodát alapítot-
tunk, gyülekezeti gyümölcsöst telepítettünk, 

-
kéntessel végezzük a szolgálatunkat. Persze 
nem az intézményesülés a lényeg, hanem az, 

-

-
-

kus kimutatások önmagukban nem sokat mon-

ahány embert ma megmozgatunk egy héten, 
az körülbelül a tízszerese annak, mint ahányan 

Ez azért érdekes dolog, mert én nem hiszem 
azt, hogy az egy természetes folyamat, hogy 
az embernek el kell veszíteni az évek során a 

az természetesnek az egyházban, hogy valaki-

hogy ez az az Isten általi megragadottság, ami 

-

a trombita bizonytalan zengést tészen, kicsoda 
-

emberekre, a gyülekezetre.

-
-
-

szeretem a gyülekezeti munkában a személyes 

-

szolgálatban pedig számomra három meghatá-

lássák az életeden.

Harangozó Dóra



-

rengeteg mindent lehetne írni élménybeszámo-
ló gyanánt. Felsorolhatnám a programokat, az 

-
-

sággal foglalkozott, a legszebb és legnagyobb 
precizitással megfogalmazott mondataim sem 

-
sen megfelelve visszaadni a három nap törté-
néseit. 

-

-

kérdezzétek társaitokat, milyen volt. Beszél-

-

-

szolgáló lelkészt, tanárt, pedagógust, hogy egy 

-

a Virtuális Postaláda e lapokon valóságos testet 

-
neted érkezett!

-

rövid köszöntést írom, mert egyik legfontosabb 
kérdése az életünknek az üdvösségünk. Ezt nem 

gyümölcsfával. Egy gyümölcsfával, amely ép-
pen bimbózik, sugallva a reménységet.”

-
nikációban vagyunk, közösségben vagyunk. 

Hiszen az isteni elküldetés erre hív bennünket. 

hátrányait, és ne utasítsuk el az egészet, mert 
-

ként való társadalomban létet és az Isten kere-



hogy mire készülünk, és mit fogunk az evangé-

-

-
nítványaimmal kapcsolatban. Ez átsegít a ne-
hézségeken, mikor úgy gondolom, nem tudok 

olyan csoportokhoz, akikkel soha nem kerülné-
tek kapcsolatba. Hihetetlenül sokat ad az em-

-
léstudományi Doktori Iskola doktorandusza

-
ben minden benne van, amit nekünk tudnunk 
kell, és ahogyan ünnepélyesen szoktuk monda-

vagyunk, így sokszor nincs semmink, mégis ki 

nem szétszórni és eltékozolni, hanem célzottan 

élelmet. Fontos, hogy nem a miénk a gyüle-
kezet, hanem a lényeg, hogy ahol Isten engem 

-

a digitális forradalom kapcsán a lelkipásztorok 

-

hogy Isten behív bennünket ebbe munkába, és 

-

-

-

-



-
-
-

-

-
zonyára mindenkinek van egy kedves emléke, 
de talán kevesebben gondoltunk bele, hogy mi 

-

HP által, tett egy ígéretet arra, hogy megszer-
-

-

-
-

elnökség, hogy amennyiben elvállalom, legyek 
-

lyamatokat.

megállapítani azt a célt, amit szeretnénk be-
-

részt a közösségépítést, másrészt egy szín-
vonalas találkozó megszervezését.  Ennek az 
eddigi években is részét képezte egy szakmai 
konferencia. Gyakorlatilag ezek mentén kezd-

ismereteink gyarapítása helyett a hangsúly a 

közösségi programokra, a könnyedségre, ki-

kapunk eleget, ebben élünk, de most szerettünk 
volna nem csak a teológus mivoltunkból fa-
kadóan találkozni, hanem emberként is. Ezért 
egy olyan témát próbáltunk keresni, ami nem 

hanem inkább a gyakorlati életünk meghatáro-
-

tunkban szerepet tölt be, de viszonylag keveset 

feltárni, hogy mennyire sokoldalúan meg lehet 
közelíteni, mennyire szervesen része a minden-

-

-

viszont már tényleg inspirált az, hogy én na-
gyon komolyan gondolom, hogy mi ugyan a 
Dunamelléki Református Egyházkerülethez 

-

többségünk Dunamelléken kap szolgálati he-
lyet, de nagyon fontos, hogy az egyházkerületi 

-
-

gatársak lesznek a kárpát-medencei magyarság 
-

A színfalak mögött



-
szal rendelkeznek, érdemes és érdekes ezeket 

-

társadalmi hangsúlyok, eltolódások vannak, 
melyek azok a fókuszkérdések, ami mentén 
más teológustársaink készülnek a szolgálatra. 

nagyon globalizált, városias, posztmodern kul-
túrában élünk, míg ez vidék felé haladva egyre 

amikor belefutunk egy-egy ilyen történetbe. 

kívül református világ, de az, hogy ezekkel a 

olyan barátságok szülessenek, amik számotte-
-

denképp motivált.

-
-
-

im és a logikám mellett tudtam kihez fordulni. 

-
ket. Emellett a távolság leküzdése gördült még 
elénk, mint egy nehéz feladat, mivel messze 

-
latot, akiket nem ismerek. Emellett pedig mi 

-
sét, hogyan éli az életét, hogy lehet közelíteni 
hozzá, melyek azok a tabuhétvégék, melyek az 
ottani hallgatóságnak nem felelnek meg. Virtu-
alitás ide vagy oda, az e-mailezés nem mindig 
a leggyorsabb.

-

rendezvényt, és megtettek mindent azért, hogy 
-
-

hatott le a találkozó materiális része. Ezért én 
úgy éreztem, hogy a mi közösségünk is épült, 
pont azáltal, hogy együtt dolgoztunk.

-
rintem az a célunk, hogy színvonalas hétvé-
gét hozzunk létre, megvalósult. Viszont látok 

nézve, illetve véleményem szerint kevés fóru-

látni kell, a három napnak megvannak a maga 

órába. Igaz, most már néhány programpontot 
módosítanék, és még inkább elengedném a 

-

tudnának beszélgetni egymással az emberek. 
-
-

vak voltak. Ezek helyett egy-egy plenáris alkal-
mat szerveznék, ami csoportokban folytatódna. 



az emberek találkozzanak és beszélgessenek 
egymással. 

-

-
meretlen társaik felé.

-

és remélem, hogy egy olyan alapcsomag fog eb-

is hasznos lesz. Illetve, amennyiben a debrece-

-

feladatok minél több személyre való felosztása. 
-

-

a rendezvényt. 

hogy egy ilyen nagyon kevés lelkiséget tartal-

-
hattam, hogy Isten elé lehet vinni az apró kéré-

az emberek és az emberekkel való kommuni-

sokat tanultam és épültem, ezért erre is csak 

tényleg azt, hogy egy csomó imameghallgatá-
-

tén az Istenhez való kapcsolatunkhoz tartozik, 
az a vasárnapi záró alkalom, ahol egy úrvacso-

közösségünk. Ez egy nagyon különleges alka-

ténylegesen megszólított, és egy lelki közössé-
get teremtett.

 

-
vége után hétágra sütött a nap, de a hétvégén 

egy ellenpólusként hatott, mintha éppen kide-
rülne az ég. 

-
meretszerzést, mind a találkozásokat, beszélge-
téseket!



-

-
letben már a tavalyi tanévben is megfogal-

idei tanév második felében sikerült ennek az 

miszerint hogyan tud kapcsolódni egymáshoz 

klasszikusán keresztül keressük a választ. 

-

ami mindenkinek megfelelt; így alakult ki a 
szerda este 6 óra. Helyszínnek olyan termet 

megteremtése és a darabon belüli szituációk 

-
-

-

-

elemzésünk nyomait, tehát az olvasópróba ész-

hallgató számára, és itt nem feltétlenül csak 
-

lyítésére gondolok; gyakran beszédtechnikai, 
egy-egy monológ során retorikai gyakorlatként 

lehet még a teológiai hermeneutika és nem 
utolsó sorban a közösségben való gondolkodás 

egyformán fontosak, hiszen csak így, egymás 
elemzéseit meghallgatva, értelmezve és to-
vábbgondolva tudunk egy magasabb szintre 

-
lenül összetettek, és a darabban számos teoló-
giai illetve vallási utalással, kérdéssel is talál-

-
-

-

Igazán érdekes volt egy sokat tapasztalt szín-
-
-

nek és a színháznak, hiszen a szakrális tér és 

mindannyiunk számára tartalmas beszélgetés 

alkalommal is vendégünk lesz.

utóbb hagyománnyá válna.



-
-
-

érkezett közénk. Ezen felbuzdulva, no meg a 
-

-
tam, ahol az egyik zánkai téli táborunkra esett 

-

-
-

-

-
tásba, és továbbadnom azokat a pozitív meg-
tapasztalásokat, amiket Istennel kapcsolatosan 

-

töltöttem, amely egy rendkívül érdekes, színes 

néha ugyan úgy éreztem, hogy egy kis fogas-
kerék vagyok a gépezetben, de ugyanakkor a 
lelkészkollégák és a szolgáló testvérek mind-

-
te számomra a hatodévet.  Kecskemét után a 
Budapest-Budahegyvidéki Egyházközséghez 

kaptam beosztott lelkészi kirendelést, amely 
egyben az anyagyülekezetem is volt. Itt kez-

pedig a hittanoktatás és a gyermekmisszió vol-

a lelkipásztor szolgálat minden megszokott 

-

shopping”-oló egyharmadán túl egy egymás-
hoz megannyi mélyebb szállal kapcsolódó csa-
ládias és barátságos gyülekezet, ahol nagyon 

-

a környékbeli magyar gyülekezetek lelkipász-
-
-

gyar bányászkolóniákon, de sok alkalommal 

-

Interjú Lányi Gábor tanár úrral



Egyház missziói lelkészt keresett, rám esett a 
választás. 

minden, a külszolgálatom során szerzett ta-

-

a popkultúra megannyi elemén keresztül árad 
ránk. Rendkívül amerikanizálttá vált a magyar 

-

-

-
-

móddal szolgált, pozitív és negatív tekintetben 
egyaránt. 

-
tomra, az egyetemes egyháztörténeti tárgyak 

-
-

szagúvá” tenni.  Rámutatni az összefüggések-
re, érdekes párhuzamokat felvillantani a múlt 

-
ságokat levonni, amelyek hasznára válhatnak 
a lelkipásztori szolgálat számára, még olyan 
hallgatók esetében is, akiknek nincsen történeti 

-
-

emlékévéhez kapcsolódva.

amely szerint a diákotthon hivatása az, hogy 
-

hoz, közösségi élethez és a hitben való elmé-
-

családban, akár pedig egy kollégium esetében 
is türelmet, elfogadást és kompromisszumokat 
igényel.  Célom, hogy ez az együttélés a veze-

mindegyik oldal számára a legkevesebb érdek-
sérelemmel és a leggördülékenyebben mehes-
sen végbe.



-
-

idézett regény egy kislány és egy öregúr barát-

és egyben ambivalenciáit.

született, amikor Ellen Key, múlt század ele-
-

-
-

-

megérdemelne egy elemzést, de most tovább 
-

háttérrel igazán izgalmas. Hogyan értelmezi, 

-
dán túl, a posztmodernben?

-

-
zetten gyermekekre specializálódott kínálatot, 

-
tási intézmények, gyermekekre szabott terek, 

-
mára létrehozott fogyasztói piac. Ugyanakkor 
mindezek mellett a gyermekek egyre kevésbé 

védettek a társadalom negatív tendenciáival és 
-

vekedett csonka családok száma és hatása, a 
-

ládok egzisztenciális terhei, a partnerségen ala-
puló nevelési stílus következtében a gyerme-

fokozatosan elmosódik a határ a gyermekkor 

-

-
lusuk, az ismereteik és a mindennapi viselke-

-
be, felkészültségükbe vetett hitük.

egy régi-régi történettel, ami már számunkra 
is régi, miközben a benne található bölcsesség 

-
mekségben, a gyermeklétben ragadható meg. 

-

-



-
va engedheti meg magának, hogy átlopózva a 

így van ez ma megannyi iskolással? Ha van is 
-

leik/nagyszüleik, akik még kimennek focizni 
velük a pályára, akik elviszik virágot szedni, 

hínárosban, mindezt csak az egész napos iskola 
után, a megannyi különórán kívül, és csak lop-
va tehetik meg.

-

-
mekkora? Ugyanakkor itt mocorog bennem 

-
-

szél. Ez a bogaras öregúr gyermekebb a gyer-

-

-

-

értelmezést kínál, ami egyben a gyermekkor 
-

az önfeladás és a hamis elismerések deformá-

kor, amiben a kis herceg gyermeki bölcsessége 
is odalett.

-

-
-
-

amikor a dolgok fölött állunk, ellenük szegü-
-

-
-

dik.” Ezután a kígyóba már nem fér bele egy 
elefánt, és a téglatest három kis lyukkal az ol-

doboz. Ráadásul mind haszontalanok, hiszen 

-
regény és a szürreális továbbgondolás révén 

fel a gyermekléttel kapcsolatban, a gyermek-
-

nagyban meghatározza, hogy milyen gyermek-
kor adatott, de még inkább meghatározza, hogy 

-
úr, pusztán nosztalgiából, vagy gyermekesen, 

-

-

-

-



-
-

-
-
-

szerezi ezeket a szükségleteket. Ebben azokat 

aminek kielégítésére egységesen minden em-
-

pszichikus alapszükségleteken végigmenve 
nézzük meg, hogy az ember milyen igényei 
fogalmazódnak meg bennük, és ezekre hogyan 

Krisztus,2  aki az emberi természetet magára 

elszakadt, vele ellenséges viszonyban álló em-
ber életének rendezése és eredeti természeté-

-
-

gyülekezet az emberi szükségletek tökéletes 

-
-

2

-
-

-
lése tehát egy eredetileg görög politikai kife-

a görög-hellén kultúrában a választópolgárok 

csak a város szabad polgárai vehettek részt. Ki-

-

-

háborús-, bírósági-, tanulási- és kulturális ösz-
-

zást.3 

-

azonban több mint a görög összegyülekezés, 
ugyanakkor köze van a zsidó fogalmisághoz 

-

4 

3

4

-



Bibliában a keresztyén gyülekezetre nézve 

-
lekezeteinek összességét, vagy konkrétan egy 

-
ságban, ahol egy konkrét helyi gyülekezetet is a 

Izráel számára szólt akkor is, amikor egy konk-
rét gyülekezet részére hangzott el.5 

-

egyénnel és a közösséggel kapcsolatban is.

-

-
-

és legtöbbször az édesanya közötti kapcsolat 
-

6

anya kevésbé érzékenyen reagál gyermekére. 

kielégítését, ha a bizonytalan reakciókhoz ér-
zelemmentesség, vagy kevés érzelem társul. 

-
dést eredményez, ha az anya érintkezése kevés 
érzelmet közvetít, ha érintkezik vele kevésbé 
5

6

-
ták, hogy kölcsönös kapcsolat van a bizonyta-

-

további lépéseken keresztül pszichikus zava-
rokhoz fog vezetni.  

-

-
gal vagy a hellén, római vagy más pogány hát-

az Izráelre vonatkozó teológiai állításokat a 

gyülekezet veszi át és hordozza a továbbiakban 

volt tisztázni az ószövetséggel való kapcsolatot 

-
-

sok olyan ószövetségi kép, aminek értelmezé-

-
-

dés a gyülekezethez.  

Realenzyklopädie, Band XVII Katechumenat/Katechumenen 

-

 



uralom. Ennek a közegnek a motívumait, képe-
it, formáit veszi át a pogány keresztyén gyüle-

gyülekezetre alkalmazza. Ilyen a Kolossé és az 
Efézus levélben használt Krisztus test fogalom, 
ami a keresztyén gyülekezetben Krisztusra, 

-
rából eredve, konkurens helyzetet eredményez, 
melyben a császár helyére egyre inkább Krisz-

-
nak rendel alá mindent olyan módon, ahogy a 

-
 

-
-

kialakulás és ez után ugyan ezzel a személlyel 
való kapcsolatra hív másokat is, aki valóságos 

-

és hatással van a gondolkodására és érzelmeire 

-
-
-

van szó, akiknek az evangélium a maga egé-
szében hirdettetik és a keresztség által szemé-

-

-

-

együtt részesedik a halálában és a feltámadá-

-
-

házba tagol be.
maguk közegében megértették az üzenetet, ak-
kor azonban nem úgy folyik az életük tovább, 

-

-
-
-

üdvtörténetben végbemegy, amiben a megke-
resztelt megszabadul az Isten ellenes hatalmak-

-

-

kialakítása mellett kapcsolatot létesít a megke-
reszteltek közösségével, az egyházzal. 

-
csolat alakul, amiben a másik fél nemcsak bi-

-

amiben egymással is kapcsolatban vagyunk, 
mint akik Krisztushoz tartozunk.

-
-



-

-
dékai egyedül Krisztusnak adattak, így csak 

hasonulnak vele, hogy eggyé válnak Krisztus-

-

harmonikus összeilleszkedést, ami együtt al-

egymással is összekötik.  

-
-

kapcsolatban a másik fél, Isten soha nem pro-

folyamatosan arra késztet, hogy azt az érzé-
-

felé is.

-
képzelését nagyban meghatározzák az életta-

-
-

a kontroll aspektusa a célorientált cselekvéssel 
elválaszthatatlanul összekapcsolódik, valamint 
hozzátartozik egy szabad cselekvési tér fenn-

szituációra.  

-
-

-
 

-
-

célok sérülésének elkerülhetetlensége azonban 
félelmet okoz, mely ebben az esetben a kontroll 

kielégítetlenség mégis hasznos lehet, ha kont-
rollálva van. Bizonyos értelemben ez a pszi-

 

evangéliummal, akkor egy olyan realitáskon-
-

teocentrikus valóságértelmezés kerül. Ez a va-

-

-

-
-



-
 

kell kialakítani, hogy minden erre a célra emlé-

-
meinek tekinthetünk. Ez az apostoli tanítás, a 
közösség megélése, a kenyér megtörése és az 
imádkozás. Ezzel a gyülekezet a tagok és ma-

-
rollszükségletét tölti be.

hallott és látott, valamint a feltámadásról, ami-
-

-
-

  

-

következtében fontos lesz a másikkal való tö-
-

ális érzékenység megnyilvánulása a diakónia.   

gyülekezet közössége, amiben egy olyan össze-
kapcsolódás is megvalósul, amiben az, akinek 

-
lis önmegvalósításról a közösségre kerül, ami-

nek megvalósításában fontos szerepe marad az 
egyénnek.

-
letéhez tartozik továbbá a kenyér megtörése.  

valósult meg házaknál, ami gyülekezeti asz-
-

risztiában, az úrvacsorai közösségben van.  Ez 

eltörli és az Istennel való közösséget helyreál-

kapcsolatot.22

megválaszolatlanságával megnyugvásra talál-
-
-

ni, az irányításunk alá vonni, ahol minimális a 

-

folyamatos vezetés és útmutatás, a valóságos 
kísérés megvallása, amely a feltámadás Igazsá-

-

és bekapcsolódik abba az eszkatologikus dicsé-

23 

-
matosan emlékezteti magát, hogy ki a létének 

Ez valósul meg a tanítás, a közösség megélése, 
az úrvacsora és az imádság által, amiben az fe-

-
-

val és a megváltás hírének proklamálása által. 

22

23



22

van. Ezzel pedig korábban nem tapasztalt és 
nem élt igazságai derülnek ki az életnek, ami 

ebben a látható világban tud már gondolkodni 
-

nak, hanem tudomást szerez a láthatatlan világ-

-
selkedési minta is egyre inkább a gyülekezet 

-
séglet és az önértékelés védelme

-

csak akkor beszélhetünk, ha már a tudatos én 
-

-
kezik, ezért hatással lesz az önkép és ezáltal 

szükségletének kielégítése más szükségletek-

adott esetben egy rossz önértékelés folyamatos 
-

kor van kielégítve, ha ez környezete számára 
-

léssel sem, hanem ilyenkor a környezettel való 
-

24 

kell kalkulálnunk, hogy egyszerre az összes 
-

lése iránti szükségletet meghatározza, hogy a 

mindig az összképet kell keresni.25 

24

25 uo., 253.

-
-

nyos mértékben irreális elképzeléseket és ész-

kialakított kép valamennyire illúziókon alapul. 
Ez szükséges az önbecsülés növelése és a kont-
roll iránti szükséglet kielégítéséhez.26 

egy olyan állapotot, amikor ez tökéletesen ki 
volt elégítve, ami nyomán vágyódik az ember 

-
-

Kapcsolatra lett teremtve Istennel, ami önérté-

-

evangélium, aminek következtében a kereszt-

-
nek következtében az ember szembesül Isten 

-

érte hozott áldozata. 

-

szuverenitással, bölcsességgel és nem utolsó 
-

-

26
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Krisztushoz való tartozás további változása az 

központi helye a templom volt, amiben az Is-

-
vetkeztében az Istennel való személyes kapcso-
lat nem lesz többé kiválasztott emberek kivált-

-

gyülekezetet magát az egység következtében 
pedig Krisztus építményének, templomának 

biztosítva, ami szentté teszi a gyülekezetet és 

van. Valamint még tovább fokozódik a helyzet, 
-

-
-

ségi gyülekezetben az ún. egyetemes papság 
valósul meg, ami minden egyes keresztyén ön-
értékelésében a papi funkciót eredményezi.

Krisztus egyházában minden elválasztófal le-

különbségek vannak, aminek következtében 
mindenkinek megvan a maga helye és feladata 

-
tozás határozza meg ezek hasznát is, ami pe-
dig a test, a gyülekezet építésében kell hogy 

belül, ami a tagoknak személyre szabottan 

-

-
kok sokszor igazodhatnak az emberi képessé-

-

-
gyon fontos a gyülekezetben, hogy mindenki a 

feladatot képes betölteni. Ez az önértékeléssel 

 

-
lyamatos növekedést képes garantálni magá-
nak vagy pedig a legnagyobb a környezetében. 

-
sot mutat, totális alávetettséget. Ugyanakkor 

nem kell magunkat többnek gondolnunk, mint 
amik vagyunk, nem kell illúziók között élni, 

-
-

-

feladatok végzését segítik, mint a vigasztalás és buzdítás, az 
-

nincs hierarchia.
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-
tékesebbhez, a legtökéletesebbhez, leghatalma-

-

-
sek elkerülésének érzete, mint szükséglet

-

megnézve. Ennek a motivációs szisztémának 
része az, hogy minden tapasztalatot automati-

-
korolt hatása tekintetében, mellyel az emberi 

 

-

-
-

nek nem ízlik a feketekávé, a sör vagy a bor, 

áll, amely az olyan motívumokban, mint a kí-
vánság, a tartozás utáni vágy, a kompetencia, 

-

az intenzív kellemetlen érzés dacára tovább fut, 

eredményezheti a pillanatnyilag rossznak érez-
32 

-
lését a gyülekezettel kapcsolatban nem érzések 

32 uo., 262-265. 

-

miközben a rossz érzést, mint az etikai rosszat 

és kellemetlen érzések az etikus cselekedettel 

Kellemetlen érzés, amikor sírni látunk vala-

nyomán alakult ki az etikus viselkedés, mely-

szolgáltatni. Ez az alapszükséglet szintén csak 

-
landó áldozatot hozni. Ideig való szenvedést is 

okoz, mint a meghozott áldozat, a pillanatnyi 
kellemetlenség. Ebben látszik, hogy az ember 

-
gokhoz vonzódik. Ugyanakkor ez az alapszük-

-
lekvése. Ezt az Ószövetségben Isten a mózesi 

-

próbálkozott az ószövetség embere, soha sen-

Isten és tökéletes ember, aminek következtében 
33 

-

-

33
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-

szól és Isten szeretete, ami Krisztus szereteté-

-
szabadíttattak, azokat a törvény a környeze-

terét hordozzák, azt a törvényt töltik be, amire 

-
-

a leghangsúlyosabb, ami ugyan úgy az Isten és 
-
-

a lényeg kell, hogy összekösse az isteni létmó-
-

lat a hit és a szeretet között a lényege a szeretet 
parancsának.34 

egyházszervezet kialakulás is, amiben tisztségi 
funkciók a szeretet parancsa értelmében veze-
tik az Isten népét.35 

-
-

34 

35

gyobb élvezet mindig az, ami tökéletes, amiben 
nincs hiány, ami önmagában elégséges és nem 
szorul semmilyen kiegészítésre. Ez azonban 

-

alapszükségletekkel foglalkozó pszichológiai 
kutatások legmélyebben, a pszichikus egészség 

nem csak alapszükségletei vannak az ember-
-

rendszerrel lehet leírni az alapszükségleteket. 

-
-

letekben is.

-

-
dolkodik. Olyan közeget kíván az embernek 
biztosítani, ahol a pnemutaikus szükségletét 

-

-
háromság Istennel.

-
elégülést a gyülekezetben lehet a pszichikus 
szükségletekkel kapcsolatban átélni, ami azon-
ban még mindig csak árnyékképe annak, ami 

közösségét.
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-

-

felé, hogy közben az ökumenizmussal kapcso-
latosan megelégszünk a szükséges minimum-

belüli feszültségek mindig olyan érzékeny pon-
tok, amikre mások szívesen hivatkoznak, ha a 

-

kérdésre is nemleges választ szeretnék adni, 
-

megértésére elkötelezett komoly szándék. Ha 
ez megvan, akkor tudunk határozott és az egye-

temes egyház szelleméhez méltó választ adni 
-

sekre.

-
zük, hogy hol vannak a szakadások, akkor lát-

ugyanolyan fontos, mint a másik megértése, a 
-

amikor a másik mást mond, mint mi, akkor mit 
is akar azzal a mással mondani.

Ehhez nem is annyira a dogmákkal, mint in-
kább a dogmák természetével kell tisztában 

a szavak mögötti összefüggésekkel. George 

-
menizmus iránt elkötelezett megértéshez akar 
egy olyan látásmódot biztosítani, amivel a má-

-
latkozhatunk.

-
modern teológia nagymestere, és munkái eb-

kellenének, hogy legyenek; legalább a már ma-
-

nak lehet fontos, akik mások megértésére töre-

megértésére és megértetésére vágynak. Ennek 
a vágynak a XX.-XXI. században a dogmák 

-

fölpuhításukra törekednek, addig mások a túl-
-

Két külön hozzáállás, ami között nincs nagyon 

is ezzel szembesült, amikor a maga megközelí-
-

la, amelyik szerint a dogmák a vallási érzület 



-
tos megragadásai. Egyik sem vezet el ahhoz a 
párbeszédhez, amiben komolyan vesszük a sa-

-
két.  Olyan megoldást keresett, ami komolyan 

dialógust az egyetemes egyházon belül.

-

-

dolgot fogalmazott meg, ami eddig ott volt a 

kimondani?

-

-

-

el a tanulmányt, és utána (akár többször visz-

-
-

ni, akkor érdemes közösségben olvasni, hátha 

közös értelmezést megkönnyíteni. Ezt segíti az, 

bonyolult megfogalmazás mellett a könyv gon-

minden mondatot a helyén kezelni.

olyan párbeszéd megindulására, ahol nem térí-

-
ségünkre lehet.

-

george-lindbeck-a-dogma-termeszete/ vagy 
megvásárolható a Hermeneutikai Kutatóköz-

a keresztyén könyvesboltokban. 



1.
Vesperáról zengj nékem ódát,
 oh örök tavasz,
 mely lelkemből kisöpri az idén
 meg sem érkezett havat.

 Ez vágyam nékem,
 mikoron vallok ezen alkalomról,
Nektek kedves teológusok
S feltett szándékommá vált,
 hogy velem legyetek ott.
2.
 Azért, hogy együtt zengjetek
 a zengedező mennyei karral. 
S legyen a templom tele
�atalokból álló  tömött sorokkal.

Ez veleje a hónap első szombatjának, 
melyet rövid igehirdetés emel, 
hogy a zengedezők örömmel
folytassák megkezdett dalukat.
3. 
Ez így tökély,
 hiba nem állhatja útját annak,
 hogy ottlevők üdüljenek
 néhány akkordnyi hangra. 

Száz szónak is egy a vége: 
minden hónap első szombatján 
Budafok megnyitja kapuit, 
hogy Sionná legyen, 
hová éhes lelkű és gyomrú
 teológusok sereglenek, 
hogy a mennyei karral karöltve 
dicsőítsék egyetlen Urukat, 
ki ezt  bizonnyal jó néven veszi 
s énekben elmondott imádságra 
feleletképp békét szerez
 a feldúlt hétköznapok delén.

Veres Kata: 
Az a bizonyos vespera



-

-
ható az a tény sem, hogy ma már ez az ikon 

értelmezésével könyvtárnyi irodalom foglal-
-

történészek és teológusok elemezték már, mint 

-
háromság-ikont meg szeretnénk érteni, akkor 
szükséges azokat a történelmi, liturgiai, kánoni 
és szimbolikus kereteket is megismerni, ame-
lyekben ez a rendkívüli kép elhelyezkedik. 

merült, ma sem tudunk róla többet néhány meg-
-

Oroszországban Puskin mellett a legnagyobb 

-
utáni évtizedekben a tatárdúlás és a testvérhá-

ború okán Oroszföld a legnagyobb szenvedése-

válik, a pusztítás, a félelem és a halál sötétsé-

-
-

-
merkedik meg mesterével, a görög származású, 

évtizedes képzés nemcsak festészeti szakis-

keresztyénség gondolkodásában, mert az ikon-

képek vizuális nyelvén éppúgy az evangéliumot 
hirdeti, ahogy a pap a szavakkal ecsetelt prédi-
káció verbális nyelvén teszi ugyanazt. Ezért az 

-

képeknek.

-

kolostorba lépett, és fekete szerzetesi csuhába 
-

szerzetesi fogadalma után alkotta, s ugyaneb-

-
-

és freskóinak képeit; valamint a zvenyigorodi 
-



-

közül alig maradt meg valami.

-

-

templomot a Háromság-imádó Radonyezsi 
-

ai tartalmán, az antitrinitáriusokkal szembeni 
-

személyei az Isten egységére utalnak, úgy ad 

-

-

-
-

kov Képtárban.

 

-

azt ma a nyugati civilizációban vélnénk, hanem 
-

tisztelet liturgiai terének és énekes imádságsá-
-

hatalmas szentélyelválasztó, az úgynevezett 

ikon is. Ezen a falon minden egyes kép elren-

-

is képezi, ezért annak kitüntetett kánoni helye 

-

a mennyei világra nyitott ablakokat, melyek 
-

szent helyeinek, neki szentelt tárgyaknak, így 

benne, akit az ikon ábrázol.”

-

-
kumát élték át pünkösdi titokként. 

-
magáról tett tanúbizonyságától, ahogy erre az 

-
nítványokat felvilágosította, / akkor a különféle 
népek, / törzsek és nyelvek is / felvilágosíttat-

-
romságban egy Isten tanának titkába.”

arkhetüposz teológiai igazságának megfelelé-
sét szabályozza az ikonikus leképezésekben. 



-

teológiai küzdelemben született meg. 

-
zolásával a még kialakulatlan keresztyén iko-

-

-

-
-

5. századi mozaikon már a történet összes sze-
-

pények készítése közben, mellette Ábrahám ad 
utasítást neki, miközben a vendégeknek a sült 

-

vendégekkel. 

-
zolások sora. Olyannyira, hogy mind a fal-
festményeken, mind az ikonokon már csak az 

-

-
-
-

dogmatikus irányba.”

-

-
-
-

romság-ikonnak mind a tökéletességnek, mind 
az állandóságnak leképezését kell tükröznie. 

-
-

só vonalát, a kör kerületén a hat részre történt 

-
-

-

-

az embert.

-
nevezett fordított perspektíva, amelyet a bizánci 

-
-
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enyészpontos-, vagyis az elméleti párhuzamos 

-
-

vezett hüperouraniosz 
toposz szemléletében 
fogalmazódik meg, 

-

szívében a legtávolabbi 
van legközelebb, vagy-

mennyei világ.

-
nak harmadik eleme az 

-
-
-

rahám nélkül a bibliai 
történeten fölülemelke-
dett teológiai vallásté-
telnek isteni személyei. 

mint az angyalok, de 
az angyalszárnyak és a 

-

-
lélek. 

ház nemcsak a bibliai történetben Ábrahám sát-
rának maradéka, sokkal inkább már az az épület, 

utal, akinek mennyei házában sok lakóhely van 
-
-

-

-

-

természetesen maga a 

-
-

szent eukharisztiának 
-

oldali angyal csendes 
szomorúságában a vi-

-
ségével való egylénye-

az isteni és mennyei 
vonatkozásban egyek. 

-
géd és tiszta világos-

rozs tónusára emlékeztet, valamint azokéra a 
zsenge növényekére, amelyeket Pünkösdkor, a 

-
szítették körül.
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-

-
san egy közösség képe.

-
-

és megtartatás. 

-

Közben fontos az is, hogy ez a hollandiai in-

a szárszói konferenciatelep ötlete van innen.. 
-

te magát, egyetemista diákok csatlakoztak és 
a középiskolás korosztály felé fordultak. Cél-

mindenben a kálvinista értékek és keresztyén 

hogy a református középiskolás diákság az el-
-

-

-

-
-
-

gusok is ismerhetnek. 

-

Dia mosolyogva.

az, hogy rendhagyó úrvacsorai alkalmakon 
vehettem részt Pista bácsi vezénylésével. Kö-

Heidelbergi kátét kérdezett, és nem a három 
-

lentettek számomra ezek a speciális liturgiák, 
amik nagyon átgondoltak és megszerkesztettek 
voltak. 

-

-
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-
-
-

guk elé néznek, olykor egy-egy kis mosollyal, 
miközben emlékeznek Pista bácsiról.

-

-
rarchikus viszony volt közte és a diákok között. 

-

-
gunkkal azokat a formákat és kereteket, amivel 

a célközönséget. De például Bibliaismereti ver-

-
-

-
mányokat ma is hozzuk magunkkal, átmentet-

-

-
detésünk van. Ilyen szavakkal fogalmazzuk 

nyitott reformátusság, érett hit”.Olyan kerete-
-

loknak, amiben az Istennel való kapcsolatukat 

-

az országban, több gimnáziumban, egy-egy 

-
-

nek össze a diákok, mert vonzódnak Istenhez, 

-
-

-
lunk.

-
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hogy hogyan tud elindulni egy iskolai csoport, 

-

a rendszer kidolgozása és a struktúra kiépíté-

-
-

hogy egyébként  egy országos közösséget is 
építünk, ápolunk. Félévente egyszer rendezünk 

-
-

találkozót pedig egy tavaszi virágos réthez tud-

-
-

-

-
-

tavaly nyáron volt Fehérvárcsurgóról indulva, 

-
-

kezdtünk foglakozni ezzel, és beszélgetni róla. 
-

távon kétévente tervezzük megvalósítani, az 
úgymond nem Csillagpontos években. Refor-
mátus egyházon belül elég idegenül hangozhat 

Katolikus, de a szó nem római, hanem egye-

-
pasztalatainkat és azzal foglalkoztunk, hogy 

egy református? Kerestük a kapcsolópontokat, 

is. Kerestük, hogy hogyan tudnánk teret adni 
ennek a formának. Kihangsúlyozva, hogy ez 

annyiban különbözik egy nyári tábortól, hogy 
-

portos beszélgetések ugyanúgy megvannak. 

-

-

-

-
nem bárhol felállítható kávézó, amit többnyire 
önkéntes gimnazisták, egyetemistákkal üze-

-
lönlegesség mellett mindig van valamilyen 

más helyen vettünk részt a Befogadóval. Köz-

-

-
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olyan helyet Budapesten, ahol állandóan láto-
gatható lehetne, ahol fogadhatnánk a csapato-
kat.

besegítünk, így tényleg a diákokkal tudunk 

-

ahogy ezt megfogalmazta egyikünk. (Heti egy 

-

-

ahol nem szervezésben vagyunk együtt, hanem 

nincsenek benne a szervezésben. Ez egy nyitott 
alkalom, nyitott kör. 

nemcsak csoportot vezetni, de Igét is hirdetni. 

-

mi is emberek vagyunk, és végigkövethetik, 

is, hogy a lelkész is ember, ráadásul elég közeli 
ember. Barátok vagyunk, és éppen ki mire hi-

-
-

tosan ott van az elmélet mellett a gyakorlat. E 

de közben el sem lehet mondani mindazt, hogy 

nekem fontos volt, az a kapcsolatok hozomá-
-

az, hogy mélyebb kapcsolatok alakulnak ki 

-
kus, vagy mostanában megszokott református 
gyakorlaton túl mi az, ami még közelebb vihet 
Istenhez, mi az, amire a mai ember rezonál. Eb-
ben az útkeresésben mi is benne vagyunk, tehát 

azokat is, akik nyitottak arra, hogy ne csak a 
-

dikációra való készülést, lelkészi szolgálatot. 



kell bemutatkoznom gyülekezetekben. Általá-
ban azt szoktam elmondani plusz információ-

-

és töltekezni azzal, amit mondanak. Hanem azt 
a részét is megtapasztalom, hogy milyen részt 
venni egy körforgásban, egy közösségben úgy, 

-
rintem a teológusok nagyon könnyen beleesnek 
abba a hibába, hogy nagyon sok szolgálatot 

egy közösségbe ott is csak adnak és adnak, és 
-

vetlenednek, mert folyamatosan csak adnak. 
-
-

nyi mindet kapok vissza, hogy ezt nem lehet 

értelmében vett szolgálat, amikor vissza is kap 
az ember.

Beszélgetésünkben mindannyian beszámoltak 

-
re. Bekapcsolódni is érdemes a vérkeringésük-

-
lon találhattok.

Kerékgyártó Klaudia



-

zsigereinkig képes hatni. Ha azonnal nem a 
-

kat további kérdések által megszólítottá válni, 
nemcsak az Isten-kapcsolatunkat, hanem em-
beri interakcióinkat és önismeretünket is célba 

-
-

gunk vagyunk akadályai annak, hogy támogató 
-

sainkkal? 

-

-
sorban arra helyezték a hangsúlyt, hogy mit kell 

-

kapcsolódás áll, természetesen nem negligálva 

-
-

zás és a gyógyulás? 

-
-

hallgatóink néhány év munkatapasztalat, szol-
gálat után érkeznek hozzánk, és ha nem is tud-

-
-

be, amikor egy spirituális önismereti intenzív 
hét végén, miután egészen különös mélységek-

-
zetekhez tartozó hallgatókkal együtt, az egyik 

-
ményeit, hogy most kapott igazán kedvet ah-
hoz, hogy Kálvint és a református spiritualitást 

-

Intézetben két mesterképzés folyik (szociális 
munka mesterképzés, mentálhigiénés család-

valamint négy szakirányú továbbképzés (men-
tálhigiéné, mentálhigiénés lelkigondozói, lak-

-

hármat szeretnék kiemelni ezek közül, gondol-
va arra, hogy talán ezek kelthetik fel leginkább 

Mentálhigiénés lelkigondozó képzés

-

-

stúdiumokon (pl. leli zavarok, lelkigondozói 
-
-

ruló emberek és csoportok problémáit, segíteni 

megtalálásában, valamint felkészültebben lás-
sák el a közösségi vagy egyéni lelkigondozói 
feladatokat. 

lelkigondozás mellett a lelkigondozó feladata 



kísérése. 

-
-

-

bölcsészettudományi, társadalomtudományi és 
klinikai ismeretekkel egészíti ki a hittudományi 
alapképzésen addig megszerzett tudást, hogy a 
lelkigondozással foglalkozók e területeken is 
felkészültebben és hatékonyabban végezhessék 

Mentálhigiéné szakirányú továbbképzés

szemléletmód, ismeretanyag, készségek és ké-

-
tékonyabban és tudatosabban képesek folytatni. 

hogy növekszik pszichoszociális kompetenci-
-

felkészültebbé válnak a humán szolgálatokkal 

-
területen. 

-
-

gítése áll, arra az alapra építve, hogy akkor 
tudunk igazán másoknak segíteni, ha mi is 
nyitottak vagyunk önmagunk megismerésére, 

-

-
-

zésre, addig a mentálhigiénés képzés minden 

-

Mentálhigiénés családtudományi és családte-

rápiás mesterképzési szak

-

és gyakorlati ismeretek birtokában képesek a 
családok vizsgálatára fókuszáló tudományos 
tevékenységre, kutatásra és oktatásra, képesek 
továbbá a családterápiás módszerek és szemlé-

-

hatást gyakorolni a családi kapcsolatokra, bele-
-

tív együttélési formákat. 

-

változott sokmindenben és hiszem, hogy a csa-

abból, amit itt tanulhattam.” 

Intézeti dokumentumok felhasználásával ké-
-

mi docens



-

-
-

-

-

-
-

pész szakára, és szereztem itt mérnöki diplo-

-
tori iskolában folytatom tanulmányaimat. 

-

a kérdéssel a szívemben mentem oda, hogy a 
-

kérdésre választ kapok, akkor megérte elmen-

-

otthon is folytatódhatna a Csillagpont. Isten a 
szívemre helyezte ott, a vasúti kocsiban azt a 
gondolatot, hogy ha ezt szeretnéd, akkor tegyél 

addig nyilvánosan megszólalni is féltem. Haza-

-
tottabban közelítettem az emberek felé. Ekkor 

még nem fogalmazódott meg bennem konkré-
tan a lelkipásztori hivatás gondolata, csak azt 
éreztem, hogy Isten átformált és feladatot adott. 

-

 

-
szaki Egyetem utolsó félévében már elkezdtem 

-
tem a Bibliát, megtanultam a Kátékérdéseket, 

-
gyon-nagyon sokat segített nekem.

Közben szolgálatokat is vállaltál, mind az 
egyetemen, mind az egyetemi gyülekezetben. 
Ezek hogyan befolyásolták pályád alakulását? 

-

Interjú Németh Balázzsal



-

akinek a támogatásáért nagyon hálás vagyok, a 

-
öt perces áhítatokat a tanszéki szobámban. Itt 
gyökerezik az egyetemi lelkészi gondolat, és ez 
a szolgálat ilyen szempontból is rendszeressé-
get hozott az életembe, hiszen készülni kellett, 

-
készített arra, amit most is végzek. 

 

-
-
-

-
mén tölthettem egy hónapot. Ekkor szinte vé-

-
késszel, aki a dél-elzászi ipari misszió lelkésze 

között végzett nagyrészt lelkigondozói felada-
tokat, munkahelyi kérdésekkel, problémákkal, 
feszültségekkel foglalkozott. Ezen elgondol-

a missziói szolgálat gondolatát!

-
-

ság Istennel és az egymással való közösségben, 

valóság. Egyik feladatunk, hogy megkeressük 
és megszólítsuk a mérnököket, és hozzunk lét-

-

múlva már dolgozó mérnökök lesznek. Célunk, 
hogy a gyülekezetekhez nem tartozó hallgató-
kat segítsük gyülekezetbe integrálni, és Isten 
ügyét szolgáló mérnökökké tenni.

-
letre már volt kit elhívni, így a közösség nem a 



42

hívogatni az embereket a közösségbe. Emellett 
az internetes felületeket is igyekszünk használ-
ni az alkalmak hirdetésére. 

és szívesen csatlakoztak. Ennek során kérünk 
-

-
lódniuk, ha eddig nem tartoztak volna gyüleke-
zethez, vagy ha a munka miatt a vidékiek Bu-
dapesten maradnának. Fontosnak érzem, hogy 

egyetemi éveken ebben a tekintetben is.

-

-
kor elindult a Reggeli csendesség, nem tudtam 

-
ként nem tudtam, lehetek-e egyáltalán egyete-

a kapu az egyetemi lelkészség elindulásához. 
Ekkor vált egészen nyilvánvalóvá, hogy ezért 

-

életem a példa, hanem Isten vezetése benne a 
-

Gulyás Dóra




