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„…ha még az is cé lunk, hogy a szél ső ség men tes ség ne
je lent sen sem meg al ku vó, sem ön fel adó ma ga tar tást
a teo ló gia és a tu do má nyok kap cso la tá ban. Té ma vá lasz -
tá som töb bek kö zött ezért esett Til lich teo ló gi á já nak
vizs gá la tá ra.”

Beszélgetés dr. Kodácsy-Simon Eszterrel f 5. oldal

„A temp lom épí tés fo lya ma tá ban
per sze el ső sor ban nem a pol gár mes -
ter, ha nem a hí vő em ber sze re te te és
hi te nyil vá nul meg.”

A Kárpát-haza temploma
f 9. oldal

„Úgy ter vez ték, mi helyt föl det ér Nai ro bi -
ban, és meg is me ri a kin ti kö rül mé nye ket,
je lent ke zik. Né hány nap múl va jött a hír:
Zsó fit ki ra bol ták…”

Nairobiban gyorsan sötétedik
f 11. oldal

Lutheránus versengés f 6. oldal
Reményik Sándor Budapesten f 7. oldal
Irsai mustármagok f 7. oldal
Másoktól függni f 11. oldal
Hajnali hála f 11. oldal
Az EPOT „kulisszatitkaiból” f 13. oldal

Október a reformáció hónapja
Az Ok tó ber a re for má ció hó nap ja cí mű, az idén is ígé re te sen gaz dag ren dez vény so ro zat ok tó -
ber 1-jén 14 óra kor ün ne pé lyes meg nyi tó val ve szi kez de tét a Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me -
ni kus Ta ná csa (ME ÖT) székházának ká pol ná já ban (1117 Bu da pest, Ma gyar tu dó sok kör út ja 3).

A meg nyi tó áhí ta ton D. Sze bik Im re nyu gal ma zott evangélikus püs pök, a ME ÖT el nö ke
hir de ti Is ten igé jét. A li tur gi á ban a re for má tus, az evan gé li kus, a bap tis ta és a me to dis ta egy -
ház püs pö kei, ve ze tő lel ki pász to rai szol gál nak.

A kul tu rá lis prog ra mot a Ló nyay Ut cai Re for má tus Gim ná zi um és Kol lé gi um ének ka ra,
va la mint a De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um sza va ló di ák jai ad ják. Egye bek mel lett nép -
dal cso kor és Bach-ze ne mű, va la mint Áp rily La jos két ver se hang zik el Kál vin Já nos és Ady
End re év for du ló ja kap csán, a ró luk va ló meg em lé ke zés je gyé ben.

A fő té má hoz – biztonság-bizalom-bizonyosság – be ve ze tőt mond Var ga György bap tis ta lel -
kész. A biz ton ság ról Sze mer ké nyi Ré ka biz ton ság po li ti kus, a bi za lom ról Ki rály Jú lia köz gaz dász,
a bi zo nyos ság ról pe dig Szűcs Fe renc teo ló gus tart be ve ze tő elő adást, ame lyet fó rum kö vet.

Az ün nep ség az öku me ni kus ta nács szék há zá nak fa lán el he lye zett em lék táb la meg ko szo -
rú zá sá val ér vé get.

g B. Z.

Van nak olyan pil la na tok, még
egy meg szo kott fo lya mat so -
rán és is me rős ru tin kö ze pet -
te is, ami kor ér de mes egy kis
idő re meg áll ni. A min den na -
pi fel adat vég zésünk leg főbb
moz ga tó ja ál ta lá ban a helyt ál -
lás, a kö te les ség tel je sí tés vagy
a meg fe le lő mi nő ség el éré se.
Hogy min den rend ben le gyen.
A dol gok pe dig men nek a ma -
guk meg szo kott me net rend je
sze rint.

A 2009. év el ső szep tem be -
ri nap jai nem ilye nek. Kü lön -
le ges pil la na tot élünk át az
evan gé li kus lel kész kép zés tör -
té ne té ben. Ti zen hat ha tod -
éves hall ga tó kezd te meg a
gya kor la ti évét az egye tem és
a gyü le ke ze tek kö zös mun -
ká já ban.

Nem kis szám ez ah hoz
mér ten, hogy ma há rom száz
kö rül van a szol gá la tot vég ző
lel ké szek szá ma egy há zunk -
ban. Még ak kor is nagy szám,
ha szá mí tás ba vesszük, hogy
két hall ga tó az er dé lyi evan gé -
li kus egy ház ból, egy pe dig a
me to dis ta egy ház ból ér ke zett. 

Kü lön is örü lünk a Ko lozs -
vár ról ér ke zett két hall ga tó -
nak, akik a gya kor la ti év el mé -
le ti, kon zul tá ci ós ré szét ve lünk
együtt vég zik, a gya kor la tot
pe dig a ko lozs vá ri evan gé li kus
gyü le ke zet ben. A me to dis ta
teo ló gushall ga tók rész vé te le
az EHE kép zé sé ben pe dig már
évek óta tar tó és köl csö nö sen
sok ál dást je len tő ta lál ko zás.

Ezek mö gött a szá mok mö -
gött meg kell ta lál nunk so kak
imád sá gá nak és hű sé ges kí sé -
rő szol gá la tá nak a gyü möl -
csét. Hi szen egy ál ta lán nem
egy sze rű dön tés ma a lel ké szi
pá lyát vá lasz ta ni.

Könnyű gyors és bölcs ki je -
len té se ket ten ni ar ról, hogy
mi lye nek a mai lel ké szek, és
mi lyen ne ga tív ta pasz ta la tok
ér nek ben nün ket egy-egy lel -
ké szi bot lás köz vet len kör nye -
ze té ben. Ezek két ség te le nül
fáj dal mas ese mé nyek. De nem
jo go sí ta nak fel sen kit ar ra,
hogy ál ta lá no sí tó íté le te ket fo -
gal maz za nak meg e hi va tás
mai hor do zó i ról.

Egyet nem sza bad el fe lej te -
nünk: a lel késszé vá lás – vagy
ki fe je zőbb szó val: a lel késszé
érés – hosszú és bo nyo lult fo -
lya mat. Nem egyen lő egy dip -
lo ma meg szer zé sé vel. Még egy
ma gá val ra ga dó or di ná ci ós is -
ten tisz te le ti ün nep is csak ál lo -
más egy úton. Sok be szél ge tés
és töp ren gés, el in du lás és meg -

tor pa nás, lel ke se dés és ki áb rán -
du lás, si ker és ku darc át élé se
ve zet az érettség felé. Más szó -
val pró bá ra te szik az amúgy ne -
he zen mér he tő pá lya al kal mas -
sá got. A kez dő évek ben kü lö -
nö sen is ke mé nyen.

Az sem csu pán az elő adá so -
kon, sze mi ná ri u mo kon vagy
tan ter mek ben dől el, hogy ki
mi lyen ige hir de tő vé vá lik. Az
ige hir de té si ké pes ség fej lesz -
té sé nek is ré sze a kö zös ség. A
nem unal mas ige hir de tés ott
szü le tik, ahol ak tív, őszin te
és iz gal mas hit be li kö zös ség -
ként él nek ige hall ga tók és ige -
hir de tők egy más mel lett a
gyü le ke ze tek ben.

Vál lal ni kell azt a szót, amit
sok szor ke rül ge tünk: iga zi hit -
él mény re van szük sé ge an -
nak, aki má sok elé áll és pré -
di kál. Eh hez pe dig a je len le gi -
nél ke vés bé ad mi niszt ra tív és
bü rok ra ti kus, vi szont sok kal
mé lyeb ben spi ri tu á lis at mo -
szfé rá ra van szük ség az egy -
ház ban.

A meg úju lás ott kez dő dik
el, ahol ér de kes, ér tel mes és
őszin te gyü le ke ze ti élet ta -
pasz tal ha tó. A gyü le ke ze ti kö -
zös ség nek is nagy a fe le lős sé -
ge a lel ké szi élet pá lyát il le tő -
en. A ta nu lá si fo lya mat köl csö -
nös. A mo ti vá ci ós kap cso lat -
nak két ol da la van. A mi nő sé -
gi vál to zást mind két ol dal be -
fo lyá sol ja.

A ha tod éve sek több ször ül -
nek majd a temp lom pad ba
ige hall ga tó ként, al kal man ként
pe dig ki pró bál ják a szó szék
ma gas sá gát is. Fon tos kér dés,
hogy mit hal la nak és lát nak a
gyü le ke zet ben. Iz gal mas lé -
pé sek az el ső ilyen hely zet ben
el mon dott ige hir de té sek is.
De jó len ne, ha sok erő és tu -
dás, őszin te ség és bá tor ság
ke rül het ne a most indulók
tar so lyá ba eb ben a tan év ben!
Mi lyen ma gas szin tű ok ta tást
je len te ne, ha egy-egy ige hall -
ga tó vissza jel zé se újabb és
újabb cé lo kat ad na szá muk ra
eb ben az év ben!

Akik ma ezt a hi va tást vá -
laszt ják, azok na gyon fi a ta lon
szem be ta lál koz nak az egy re
több te rü le ten meg mu tat ko zó
gyü le ke ze ti át ala ku lá sok fe -
szült sé gé vel is. A lel ké szi pá -
lyá val kap cso la tos vég le tes el -
vá rá sok kal is gyor san szem be -
sül nek. Old ja nak meg év ti ze -
dek óta meg nem ol dott prob -
lé má kat. Ta lál ja nak meg már
rég óta hi ány zó hang színt és
gyor san ered ményt mu ta tó
gyü le ke zet ve ze té si mó dot. A
pré di ká ci ó ik színvonala is
emel ked je n ki az ige hir de té sek

átlagából, tar tal mi meg ala po -
zott ság ukat tekintve is – vagy -
is a hatodévesek emelkedjenek
ki mind ab ból, ami ed dig kö -
rül vet te őket. Az elő adás mód
és a li tur gi kus ma ga tar tás is hi -
bát lan le gyen.

A gya kor la ton lé vő ha tod -
éves lel kész je lölt leg fő kép pen
ta pasz ta la to kat gyűjt és tá jé ko -
zó dik a vá lasz tott hi va tás mai
hely ze té ről. Be le éli ma gát ab -
ba, hogy egy-két év múl va ho -
gyan is vég zi majd a szol gá la -
ta it. Szin te le fény ké pe zi a gyü -
le ke ze ti éle tet ma ga kö rül, és
el rak tá roz za a jö vő re. Há lá sak
le he tünk azért, hogy sok gyü -
le ke zet ben van na gyon sok
ér té kes út ra va ló a szá muk ra.

Vé gül szól nunk kell azok ról
a lel ké szek ről, akik men to ri
szol gá la tot vál lal tak. Hi he tet -
le nül so kat se gí te nek ez zel a
jö vő lel ké sze i nek gya kor la ti
fel ké szí té sé ben. Idő seb bek és
fi a ta lab bak egy aránt van nak
közöt tük. A kö zös fel ké szü lés
el ső al kal mai el árul ták: hit tel,
kedv vel és oda adás sal vál lal ták
ezt a mun kát. Egy tan év szak -
mai be szél ge té sei, ige hir de -
tés re va ló kö zös fel ké szü lé sek,
a ka zu á lis al kal mak együt tes
át élé se, és mind eze ken túl a
bo nyo lult épí té si vagy gyü le -
ke zet ve ze té si krí zis szi tu á ci -
ók egy aránt ér le lik a jö vő lel -
ké sze it.

Egye te mün kön im már nyolc
éve fo lyik a ha tod éves kép zés.
Most már olyan men to runk
is van, aki ma ga is volt ha tod -
éves. Ami kor a teo ló gi ai tan -
év nyi tón a ha tod éves lel kész -
je löl tek és men to rok igé vel és
ál dás sal el in dul nak, ak kor ne
ma rad junk le mö gü lük mi
sem. Gyü le ke ze tek és az
egye  tem áll ja nak együtt kö rü -
löt tük, hogy a fel ké szü lés si -
ke res és hit ben meg erő sí tő le -
hes sen.

Nagy lét szá mú a cso port, de
meg te het jük azt, amit több
evan gé li kus gyü le ke ze ti tag
rend sze re sen meg tesz: ha a
jö vő lel ké sze i nek név so rát ol -
vas sa, ak kor imád ság ba is fog -
lal egyet-ket tőt kö zü lük. A ti -
zen hat sem olyan nagy szám,
hogy ne mond hat nánk el
mind egyi kü kért egy imát. Hát -
ha kö zü lük ke rül ki gyü le ke ze -
tünk jö vő be li lel ké sze.

Gyü le ke zet és teo ló gia 2009
Fel hí vás egy pil la nat nyi imád ság ra

g Sza bó La jos

Ün ne pi is ten tisz te let tel kez -
dő dött meg a 2009/2010-es
tan év az Evan gé li kus Hit tu do -
má nyi Egye te men (EHE).

A sport élet ből vett ha son -
lat tal fe jez te ki örö mét Gáncs
Pé ter, a Dé li Evan gé li kus Egy -
ház ke rü let püs pö ke, az idei
tan év ben az EHE-ért fe le lős
püs pök, hogy idén övé a „kez -
dő rú gás jo ga”. A sa má ri ai
asszony tör té ne tén ke resz tül

hir det te, hogy szá munk ra ott
van a ki in du lá si pont, a kez dő -
kör, ahol Jé zus van – őt pe dig
ál ta lá ban nem a cent rum ban,
ha nem va la hol a pe ri fé ri án
ta lál juk, pél dá ul a fa lu tól tá vo -
li kút nál be szél get ve. Rá mu ta -
tott, hogy ez a dia ló gus foly -
ta tó dik utá na Jé zus és a ta nít -
vá nyok kö zött, akik cso dál -
koz nak, mi lyen ele de le van va -
jon a mes te rük nek. „Jé zus ezt

mond ta ne kik: »Az én ele de -
lem az, hogy tel je sít sem an nak
aka ra tát, aki el kül dött en -
gem, és be vé gez zem az ő mun -
ká ját.«” (Jn 4,34)

Va la mit Jé zus tud, amit a
ta nít vá nyok még nem – er ről
szól a tan év is. Ke res sük, mit
akar ve lünk Is ten, hol a mi he -
lyünk en nek az aka rat nak a
meg va ló su lá sá ban.

Tan év nyi tó az Evan gé li kus
Hit tu do má nyi Egye te men

f Folytatás a 3. oldalon

Teremtésünnepi istentisztelet élő közvetítése (m1) a zuglói evangélikus templomból
(1147 Budapest, Lőcsei út 32.) szeptember 27-én 11 órakor. Igét hir det Gáncs Pé ter és
Sza bó né Mát rai Ma ri an na, a Dé li Egy ház ke rü let püs pö ke és püs pök he lyet te se.

„Vál lal ni kell azt
a szót, amit sok szor
ke rül ge tünk: iga zi
hit él mény re van
szük sé ge an nak,
aki má sok elé áll
és pré di kál.
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Sze mem a he gyek re ve tem

Meg halt egy fi a tal asszony. Egy édes -
anyát vesz tet tünk el. Há rom ne héz
mű tét után, egy he tes, élet-ha lál köz -
ti vi as ko dás után, a csa lád nak és a
gyü le ke zet tag ja i nak fo lya ma tos
imád sá ga, kö nyör gé se, Is ten előt ti ví -
vó dá sa után ve szí tet tük el őt. Tu dom,
ilyen kor fel tör a szí vek ből a mi ért kér -
dé se: mi ért ő, mi ért most, mi ért
akar hat ta ezt Is ten? S ha bal ga mód
ezek re a kér dé sek re idő előtt vá -
laszt akar nánk ad ni, csak na gyobb fáj -
dal mat okoz nánk. A vá lasz ti tok
ma rad szá munk ra.

Az evan gé li u mi tör té net, ame lyet
hal lot tunk, azt hir de ti, hogy Jé zus
erő sebb a ha lál nál. A na i ni if jú fel tá -
masz tá sá nak tör té ne te elő ké pe Jé zus
fel tá ma dá sá nak: így lesz úr rá ő a
ha lá lon.

Ezt a tör té ne tet ol vas va, hall va
az a kér dés ve tő dik fel ben nem: ho -
gyan le het az éle tet adó Jé zus sal ta -
lál koz ni? Ak kor ta lán vé let len sze rű
eset volt, hogy a gyá szo lók ta lál koz -
tak Jé zus sal. Ho gyan le het úgy for -
mál ni élet utun kat, hogy ne vé let len -
sze rű en, ha nem bi zo nyo san együtt
le gyünk ve le? S mi köz ben ezen gon -
dol kod tam, a mi értek he lyett új kér -
dés szü le tett meg ben nem: „Itt
vagy-e, Uram, a szen ve dé sem ben?
Ott vagy-e a gyá szo ló csa lád vi as ko -
dá sá ban? Ott vagy-e a fi a tal -
asszonnyal, akit a ha lál el ra ga dott?”

„Ott va gyok” – vá la szol ta az Úr.
Nem kép zel gés ez, ha nem ígé ret.
Ígé ret, amely a ke reszt ség ben vá lik
va ló ra. Krisz tus sal együtt meg ha -
lunk, és ve le együtt élet re ke lünk. A
ke reszt ség ben Krisz tus tag ja i vá vá -

lunk. A ke reszt ség el vá laszt ha tat la -
nul hoz zá köt ah hoz a Jé zus hoz, aki
ér tünk meg halt és fel tá ma dott. Ezért
olyan fon tos szá munk ra a ke reszt ség.
Az élő Jé zus hoz köt ben nün ket.
Ezért ke resz tel ked tünk meg, és ezért
kér jük gyer me ke ink szá má ra is a
ke reszt sé get. Mert azt sze ret nénk,
hogy ne vé let len sze rű le gyen az,
hogy Jé zus sal ta lál ko zunk, ha nem bi -
zo nyos. Hogy ne csu pán vá rat lan pil -
la nat ban fus sunk ve le össze, ha nem
ve le le gyünk tu da to san vál lalt élet -
utun kon.

A ke reszt ség köt ben nün ket Jé -
zus hoz. A na i ni if jú csa lád ja vé let -
le nül ment ép pen ar ra, amer re Jé zus
ment. A ke reszt ség azt hir de ti ne -
künk, hogy nem vé let le nül ta lál ko -
zunk Jé zus sal. Ő ke re sett, ő állt
mel lénk, ő vál lal ta ve lünk a kö zös -
sé get. S bár ő lé pett hoz zánk –
mond hat nánk úgy is: ő jött el a mi
vi lá gunk ba –, még is a ke reszt ség ál -
tal mi ke rül tünk az ő vi lá gá ba. Pál
apos tol így mond ja: „…akár élünk,
akár meg ha lunk, az Úréi va gyunk.”
(Róm 14,8) A vi lág ta lán annyit lát,
hogy Jé zus a mi éle tün ket él te és a
mi ha lá lun kat hal ta. S ez igaz is. De
en nél több tör tént: Mi ve le együtt
élünk. Az ő éle tét él jük. 

Ezért kez di így a har ma dik fe je ze -
tet az apos tol: „Ha te hát fel tá mad ta -
tok a Krisz tus sal…” A ke reszt ség
több an nál az egyet len ak tus nál,
hogy hi tün ket meg vall juk, és víz zel
és Is ten igé jé vel meg mo sa tunk. A ke -
reszt ség va ló ban új éle tet ad: „Ha te -
hát fel tá mad ta tok a Krisz tus sal…”
Eb ben az új élet ben já runk. Nem vé -

let len sze rű a ta lál ko zá sunk Jé zus sal,
ha nem bi zo nyos a ke reszt ség és a hit
ré vén. Ve le együtt élünk.

En nek több fé le kö vet kez mé nye
van. Né hány szó ban ezt is le sze ret -
ném ír ni, in kább csak a to vább gon -
do lás vé gett.

Az egyik az, amit Pál apos tol így
fe jez ki: „éle te tek el van rejt ve a
Krisz tus sal együtt Is ten ben” – te hát
az éle tünk nem lát szik. Örök éle tün -
ket a bűn és a ha lál fe di be. A vi lág
sze me elől is, de oly kor a sa ját sze -
münk elől is. Aho gyan a na pot a fel -
hők. De bár mennyi re el fe di is éle tün -
ket a bűn és a ha lál, még is tud juk,
hogy van. Tud juk, hogy ezt az éle tet
sen ki el nem ve he ti tő lünk.

Éle tünk el rej tett élet. Eb ből fa kad
a má sik kö vet kez mény: a Krisz tus ra
va ló fo lya ma tos és tu da tos fi gye lés.
A vi lág ban annyi más tá jé ko zó dá si
pon tot mu tat nak: meg él he tés, ké nye -
lem, ön meg va ló sí tás, kül ső sé gek, a
töb bi ek nek va ló meg fe le lés. Ezek hez
mér jük, vagy kel le ne mér nünk a vi -
lág sze rint az éle tün ket.

Ez zel szem ben ne künk Krisz tus a
tá jé ko zó dá si pon tunk. „Az oda fenn -
va lók kal tö rőd je tek” – ír ja az apos tol.
Ha ol vas suk az egész le ve let, ak kor ki -
de rül, hogy ez egy ál ta lán nem je len -
ti, hogy tes ti mi vol tun kat meg ta -
gad nánk. Nem föld raj zi irány a „fenn”,
ha nem lel ki: Krisz tus ra te kin tést je -
lent. Igyek szünk úgy él ni, aho gyan Jé -
zus élt kö zöt tünk. Ugyan az zal a sze -
re tet tel, igaz ság gal, őszin te ség gel.

Fo lya ma tos dön tést igé nyel, hogy
Krisz tus sal fel tá mad tunk, és új élet -
ben já runk. Ez a har ma dik kö vet kez -

mény. Ta lán nem is jó szó az, hogy
dön tés. A va ló ság hoz va ló al kal maz -
ko dás ról van szó. Ha el kez dő dött az
is ko la, nem te he tünk úgy, mint ha
még min dig szü net len ne. Al kal maz -
kod nunk kell a va ló ság hoz: is ko lá ba
me gyünk, ta nu lunk. Aki meg há za so -
dott, nem te het úgy, mint ha nem len -
ne há zas tár sa, csa lád ja. Eh hez a va -
ló ság hoz kell al kal maz kod nia. Ak kor
is, ha pil la nat nyi lag nem lát ja en nek
sem mi elő nyét. Ak kor is, ha sok kal
ké nyel me sebb len ne el fe led kez ni er -
ről a va ló ság ról. Ha azon ban vál lal juk
a va ló sá got, ha an nak meg fe le lő en
dön tünk, ak kor egy re szeb bé és tel -
je seb bé vá lik a há zas sá gunk.

Ugyan így nem lát juk sok szor mi
sem, mi lyen nagy sze rű do log Krisz -
tus sal jár ni. Von zóbb len ne oly kor
nél kü le. Fo lya ma tos dön tést igé nyel,
hogy tu da to sít suk ma gunk ban a
Krisz tus hoz tar to zást, hogy a mi
éle tünk Krisz tus ban van. Hogy be le
ke resz tel tet tünk. Ő a mi éle tünk. S
eköz ben las san meg vá la szo lat lan
kér dé se ink éle is el tom pul, mert bé -
kes sé get ta lá lunk Jé zus nál, aki ke -
reszt sé günk kor mel lénk sze gő dött,
aki vé gig ve lünk jön az úton, s aki
szen ve dé sé nek és fel tá ma dá sá nak
ere jé vel erő sít ben nün ket. Ámen.

g Ben c ze And rás

Imád koz zunk! Atyánk, áraszd ránk
Szent lel ke det, hogy fel emel je te kin te -
tün ket, és meg lás suk Jé zust, és kö ves -
sük őt föl di ván dor utunk fo lya mán a
ha lál ból az élet be! Ámen.

SZ ENT H Á ROM SÁG ÜN NE PE U TÁN 16.  VA SÁR NAP  KOL 3,17 

A nap vi lág ra ke rü lő élet
A VA SÁRNAP IG ÉJE

Mint ahogyan a szar vas kí ván ko zik
a fo lyó víz re, úgy vá gya ko zik utá nad
lel künk, Is te nünk! Mert sze re te ted -
ből meg tar tasz min ket eb ben a föl -
di élet ben, és ir gal mad dal hor do zol
ben nün ket or szá god tel jes sé ge fe lé.
Atyai jó sá go dat is mer ve Jé zus Krisz -
tus bá to rí tá sá ra visszük most eléd
kö nyör gé sün ket. Hall gass meg min -
ket ke gyel me sen!

Mennyei Atyánk, aki előtt Jé zus
Krisz tus köz ben járt ér tünk, bű nö sö -
kért, kö nyör günk gyü le ke ze tün kért,
test vér gyü le ke ze te in kért és min den
ke resz tény test vé rün kért, hogy sza -
vunk kal és éle tünk kel bi zony sá got te -
gyünk Jé zus ról az em be rek előtt.
Add, hogy az ige hir de tés so kak szá -
má ra az élet for rá sa le gyen!

Úr Jé zus Krisz tus, aki előt tünk
jársz, és kö ve té sed re hívsz ben nün -
ket, se gíts meg min ket dön té se ink
kö zött, le he tő sé ge ink bő sé gé ben és
örö me ink gaz dag sá gá ban, hogy tő led
so ha el ne tér jünk, ha nem jó sá god je -
lei le gyünk a szen ve dők nek és a rá -
szo ru lók nak, hogy éle ted fé nyét tük -
röz zük az iga zi élet után vá gya ko zó
vi lág nak.

Szent lé lek Is ten, aki a hi tet éb resz -
tet ted ben nünk, hogy Jé zus Krisz tus
ke zé ből sen ki nem ra gad hat ki, erő -
síts meg min ket kí sér té se ink kö zött,
tarts meg min ket szen ve dé sünk ben
és ha lá lunk ban, hogy őben ne re -
mény sé get, vi gasz ta lást és bé kes sé -
get ta lál junk!

Mennyei Atyánk! Te rem tett vi lá -
go dért is kö nyör günk. Add Lel ked jó -
zan sá gát, hogy a ne künk adott ki csi -
nyen, ezen a mu lan dó vi lá gon hű sé -
ges nek bi zo nyul junk, hogy a so kat, az
örök ké va lót ránk bíz hasd!

Mennyei Atyánk! Há lát adunk ne -
ked, hogy éle tünk el van rejt ve te ben -
ned. Biz tos he lyen őr zöd a ke reszt -
ség ál tal Jé zus kö zös sé gé ben. Add,
hogy el rej tett éle tünk egy szer nyil -
ván va ló vá vál jék, és szín ről szín re lát -
has sunk té ged – Jé zus Krisz tus, a mi
Urunk, a te Fi ad ál tal.

Oratio
œcumenica

b So la scrip tu ra – a re for má ció
egyik leg fon to sabb esz mé je fo -
gal ma zó dik meg eb ben a lu the -
ri jel mon dat ban, mely azt hang -
sú lyoz za, hogy csak a Bib lia, Is -
ten igé jé nek egye dül tisz ta for -
rá sa le het hi tünk alap ja. Kál vin
még szi go rúb ban vé le ke dett eb -
ben a kér dés ben. Úgy tar tot ta,
hogy ének szö ve ge in ket is ki zá -
ró lag a Bib li á ból sza bad me rí te -
ni, hi szen Is tent leg mél tób ban
ma gá nak a Szent írás nak a sza vá -
val di csér het jük.

A sváj ci re for má tor 1543-ban így
fo gal ma zott a gyü le ke ze ti ének lés ről:
„Sen ki sem tud Is ten ről mél tó kép pen
éne kel ni, csak az, akit Ő ta nít meg
er re. Ezért akár mer re ke res gél jük is
kö rös-kö rül, sem jobb, sem Is ten di -
cső í té sé re al kal ma sabb éne ke ket
nem ta lál ha tunk, mint a Dá vid zsol -
tá ra it, ame lyek re ma ga a Szent lé lek
ta ní tot ta meg őt.” (Dr. Ré vész Im re
for dí tá sa.)

Kál vin ösz tön zé sé re 1562-ben –
húsz éves, hosszú mun ka ered mé nye -
ként – el is ké szült a tel jes zsol tár -
köny vet fel dol go zó gen fi gyűj te mény.
En nek ré sze a Sze mem a he gyek re ve -
tem kez de tű éne künk is (GyLK 754),
mely a 121. zsol tár pa ra frá zi sa.

A zsol tá ros könyv utol só, ötö dik ré -
szé ben ta lál ha tó úgy ne ve zett „za -
rán dok éne ke ket” (120–134. zsol tár)
a fel fe lé te kin tő ma ga tar tás, bi za ko -
dó és há la adó ka rak ter jel lem zi, mely
a 121. zsol tár nak már a kez dő so rá -
ban is mar kán san meg je le nik: „Sze -
mem a he gyek re ve tem, / On nan fe -

lül né kem / Min den se ge del mem.” De
va jon mi ért ép pen a he gyek re? Ez a
szó a zsol tá ros könyv ben ál ta lá ban a
po gány kul tu szok is te ne i nek la kó he -
lyét és he gye ken emelt ál do za ti ol tá -
ra it szim bo li zál ta. Így az el ső vers szak
mon da ni va ló ját más sza vak kal ek -
kép pen fo gal maz hat nánk meg: A
he gyek ről jön se gít sé gem? Nem, ha -
nem an nál is fel jebb ről: egye dül Is -
ten től.

A hí vők bi za ko dá sát fe je zik ki a
bib li ai ver sek is, me lyek az Úr ol tal -
ma zó sze re te té ről be szél nek: „Az Úr
a te őri ződ, az Úr a te ol tal mad
jobb ke zed fe lől. (…) Az Úr meg őriz té -
ged min den baj tól, meg őr zi éle te -

det.” (Zsolt 121,5.7) A gen fi zsol tár
ugyan ezt a sza kaszt az zal nyo ma té -
ko sít ja, hogy fel szó lí tó mód ban fo gal -
maz: „Az Úr té ged meg őriz zen, / Ke -
zet rád ter jeszt vén / Ár nyék kal be fed -
jen!” (3. vsz.)

A szö veg há la adás sal em lé ke zik
meg Is ten gond vi se lé sé ről, aki „lá bad
bot la ni nem hagy ja” (2. vsz.). Sőt
nem csak a lá bat, ha nem a lel ket is vé -
di az el esés től, er köl csi bot lás tól:
„Az Úr őriz ze örök ké / Lel ke det
esés től, / Ment se meg ve szély től!” (4.
vsz.)

Loys Bour geo is mint dal lam szer ző
vett részt a gen fi zsol tá ros könyv
össze ál lí tá sá nak mun ká já ban. A fran -

cia ze ne szer ző-kán tor tol lá ból szár -
ma zik a 121. gen fi zsol tár dal la ma is,
mely nek fő ként az el ső fe le fes ti le
szem lé le te sen a szö veg tar tal mát:
az el ső két sor dal lam vo na la fel fe lé
irá nyít va te kin te tün ket fo ko za to san
emel ke dik, míg a má so dik dal lam sor -
ban el ér ke zik csúcs pont já ra.

A gen fi zsol tá rok fel dol go zá sai
kö zül a leg je len tő sebb Cla ude Gou -
di mel fran cia ze ne szer ző kó rus kö te -
te, mely a dal la mok meg je le né se
után rö vid del, 1565-ben ké szült el. A
20. szá zad egyik leg na gyobb ha tá sú
re for má tus ze ne szer ző jé nek, Gár -
do nyi Zol tán nak a 121. zsol tár hoz ké -
szült da rab ját is ér de mes ki emel -
nünk, amely ar cha i kus szép sé gé vel
ki vá ló fel adat le het temp lo mi kó ru -
sok szá má ra. Ko dály Zol tán egy
nagy sza bá sú, ne he zeb ben meg ta -
nul ha tó kó rus mű ben dol goz ta fel a
dal la mot, Sze mem a bér cek re ve tem
szö veg kez det tel.

A száz öt ven zsol tár pa raf rá zis ma -
gyar for dí tá sát Szen ci Mol nár Al bert
re for má tus lel kész-nyelv tu dós nak
kö szön het jük. Szen ci 1590-től a re -
for má ció „böl cső jé ben”, Wit ten berg -
ben, ké sőbb Hei del berg ben és Stras -
bourg ban foly tat ta ta nul má nya it.
Né met or szá gi tar tóz ko dá sa so rán
is mer te meg a gen fi zsol tá ro kat, me -
lye ket 1607-ben rend kí vü li gyor sa ság -
gal, mind össze fél év alatt – leg in kább
Amb ro si us Lob was ser né met for dí tá -
sá ra tá masz kod va – át ül te tett ma gyar
nyelv re. Az ő szö ve gei örök ké idő sze -
rű tar ta lom mal, a gen fi zsol tár dal la -
mok pe dig meg ra ga dó erő vel szól nak
ma is az őket ének lő gyü le ke ze tek hez.

g Fe ke te Ani kó

2. Lábad botlani nem hagyja, És aki rád vigyáz, Nem szunnya-
dozik az Izráelnek vigyázója, Mert az nem aluszik el, De
rájuk gondot visel.

3. Az Úr téged megõrizzen, Kezet rád terjesztvén Árnyékkal
befedjen! Hogy a nap õ hévségében, Néked ne ártson éjjel
A hold az õ fényével!

4. Az Úr õrizze örökké Lelkedet eséstõl, Mentse meg veszély-
tõl! Az Úr híven megõrizze A te kimenésedet És te bejövé-
sedet!
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„Így van ez az emberi testben is,
amint Szent Pál 1Kor 12-ben (25.
verstől ) mondja, ahol ezt a szentsé-
get szellemileg értelmezi: A tagok
egymásról gondoskodnak. Ha az
egyik szenved, vele együtt szenved
valamennyi; ha pedig az egyik jóban
részesedik, vele együtt örülnek a
többiek. Ekképpen látjuk: ha valaki-
nek a lába vagy akár csak a legkisebb
lábujja fáj, tekintetünk odafordul, ke-
zünkkel odakapunk, arcunk össze-
ráncolódik, az egész test meggör-
nyed, valamennyi a testnek ezzel az
apró tagjával van elfoglalva; viszont
ha kellő ápolásban részesül, akkor
az valamennyi tagnak jólesik. Jó ezt
a hasonlatot megjegyeznünk, ha ezt
a szentséget meg akarjuk érteni,
mert az Írás ezt a kevésbé értelmesek
kedvéért használja.”

d Luther Márton:
Krisztus valóságos szent testének

sacramen tumáról
(Wiczián Dezső fordítása)



Az is ten tisz te let ke re té ben ke rült sor az
új egye te mi lel kész, Zsí ros And rás be -
ik ta tá sá ra és a ha tod éve sek ki bo csá tá -
sá ra. Ti zen hat hall ga tó kezd te meg
idén a gya kor la ti évet, me lyet men to rok
ve ze té sé vel, gyü le ke ze tek ben töl te nek. 

Az is ten tisz te let után kö vet ke zett
az ün ne pi ülés. Dr. Csep re gi Zol tán

rek tor be szé de után hu szon há rom el -
ső éves hall ga tó tett fo ga dal mat. A
rek tor át nyúj tot ta a men to rok nak
meg bí zó le ve lü ket, dr. Reuss And -
rás nak a pro fessor eme ri tu si ki ne ve -
zé sé ről szó ló ok ira tot, dr. Bé res Ta -
más nak pe dig a meg bí zást a Rend -
sze res Teo ló gi ai Tan szék ve ze té sé re. 

Az új egye te mi lel kész kö szön té -
se után ki hir det ték az ösz tön dí jak

nyer te se it: köz tár sa sá gi ösz tön díj -
ban ré sze sül idén Koch Szil via, a
Dr. Só lyom Je nő Ala pít vány Cson ka
Al bert-ösz tön dí ját pedig idén Ster -
czer Ri ta nyer te el.

Az al kal mon Kincz ler Zsu zsan na

ve ze té sé vel az egye tem ének ka ra,
va la mint az EHE Fin ta Ger gely ve zet -
te li tur gi kus ének-sze mi ná ri u ma szol -
gált, Jo hann Gyu la pe dig J. Pachel bel
ká non ját ját szot ta eup ho ni u mon.

g Dar vas Ani kó

Tan év nyi tó az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye te men
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Ha tod éve sek és men to rok név so ra
a 2009/2010-es tan év ben

Asz ta los Ri chárd – Réz-Nagy Zol tán (Deb re cen)
Bol di zsár Be á ta – Fe hér At ti la (Ko lozs vár)
Chi kán Ka ta lin – Sza bó And rás (Va ny arc)
Györ gyi Zsolt – Gyar ma ti Ist ván (Sár vár)
Jor sits At ti la – Ben ce Im re (Bu da vár)
Ka lit Esz ter – Krá mer György és Pán gyánsz ky Ág nes (Pi lis)
Kha led-Ab dó Lász ló – Cser nák Ist ván (szol no ki me to dis ta gyü le ke zet)
Ko ro di Le ven te – Fe hér At ti la (Ko lozs vár)
Ma lik Pé ter – Györ fi Mi hály (Nyír te lek)
Nagy Gá bor – Szar ka Ist ván (Ba kony cser nye)
Papp Ju dit – Ba ra nyay Csa ba és Ba ra nyay né Rohn Er zsé bet (Kő szeg)
Pong rácz Má té – Sze me rei Já nos (Ka pos vár)
Ri bársz ki Ákos – De ák Lász ló (Oros há za)
Unyi Ani kó – Sza bó Szi lárd (Dom bó vár)
Vla di ka Zsó fia – Kis Já nos (Kecs ke mét)
Welt ler Gá bor – Gre ger sen-La bos sa György (Szom bat hely)

Ver di Don Car los cí mű ope rá já ból Fü -
löp ki rály hí res ári á já nak szö ve gét
gyak ran idé zik kor tár sa ink is ne héz
élet hely ze tek ben. A tes ti-lel ki pró bát,
fá rasz tó, időn ként akár erőn ket is
meg ha la dó fel ada tot je len tő ne héz
idő ben még in do kolt nak is érez he ti az
em ber ezt a mon da tot. Nem ta ga dom,
fé lig ko mo lyan, fé lig tré fá san én ma -
gam is fe lel tem már az ária kez dő sza -
va i val an nak, aki éle tem, szol gá la tom
egy-egy kü lö nö sen is ne héz, erőt,
ener gi át igény be ve vő sza ka sza ide jén
ag gó dó kér dé sé vel for dult hoz zám:
„Majd al szom én, ha vé get ér a kín…”

Ezek ben a na pok ban, ami kor a
par la men ti vi tá ra be nyúj tott ál la mi
költ ség ve tés egy há za kat is hát rá -
nyo san érin tő szá ma i ról hal lunk
nyug ta la ní tó hí re ket, még az a gon -
do lat is meg kí sért he ti az em bert,
hogy jó len ne ezt át alud ni, és majd
csak ak kor fel éb red ni, ami kor túl
le szünk ezen az egé szen. A te he tet -
len ség nek, a ki szol gál ta tott ság nak
ez az ér zé se va ló ban csüg gesz tő,
erő tar ta lé ka in kat fel emész tő le het. 

De az is meg tör tén het, hogy ép pen
ez ve zet el ben nün ket ar ra, hogy
ha mis re mény sé gek től, il lú zi ók tól
meg sza ba dul va, jó za nul fel mér jük
hely ze tün ket, ál la po tun kat, és így
ke res sük a meg ol dást gond ja ink ra.
Bár mi le gyen is egy ilyen hely zet -
elem zés nek, fel mé rés nek az ered mé -

nye, afe lől nincs két sé gem, hogy az
Is ten be ve tett bi za lom, az ő ígé re te -
i re épí tő re mény ség és az eb ből fa ka -
dó el kö te le zett ta nít vá nyi élet meg -
ma ra dá sunk egyet len biz to sí té ka.
Ezért olyan fon tos, hogy a di ag nó zis -
ké szí tés és jö vő kép for má lá sa köz ben
ne fe led kez zünk el ar ról, amit Is ten
mond ne künk.

Bib lia ol va só Út mu ta tónk múlt he -
ti út ra va ló ját ol va som is mét: „Min den
gon do to kat őreá ves sé tek, mert ne ki
gond ja van rá tok.” (1Pt 5,7) Elő ször a
Krisz tus utá ni el ső szá zad má so dik fe -
lé nek kez de tén biz tat ta és vi gasz tal -
ta kor tár sa it a le vél szer ző je ez zel az
üze net tel. Szük sé gük is volt rá, hi szen
nem rég is mer ték meg az evan gé li um
ta ní tá sát – akár úgy is fo gal maz ha -
tunk, hogy még kez dő ke resz té nyek
vol tak. He lyü ket ke re sik, és oly kor
még bi zony ta la nok, mi ként is kell él -
ni ük egy olyan vi lág ban, ahol ke -
resz tény sé gük mi att kör nye ze tük
meg ve ti, ül dö zi őket. S ami kö zel két -
ezer év vel ez előtt vi gasz ta ló és meg -
őr zés re mél tó üze net nek bi zo nyult, az
ma sem vesz tett ak tu a li tá sá ból, és ma
is fon tos Jé zus ta nít vá nyai szá má ra.

Min de nek előtt a ra jon gó el kép ze -
lé se ket és tév ta ní tá so kat lep le zi le ez
az ige. Egy ér tel mű en és vi lá go san tu -
do má sunk ra hoz za, hogy a ke resz -
tény em ber nek is le het nek, van nak is
gond jai. Ez zel ha mis nak mond ja

azo kat a fél re ve ze tő, kan csa lul fes tett
ege ket ígér ge tő ha zug szö ve ge ket,
ame lyek kel gond ta lan éle tet, pró -
bák tól és ne héz sé gek től men tes éle -
tet ígér tek a ha mis pró fé ták a hi szé -
keny em be rek nek. Az utób bi idő ben
mi is oly gyak ran ta lál koz hat tunk ez -
zel a lé lek va dá szok glo bá lis sza bad -
pi a cán: Csat la kozz hoz zánk, s nem
lesz gon dod töb bé, si ke re i det ga ran -
tál juk, kar ri e red tö ret len lesz… Hogy
ki nek csök ken nek így a gond jai, s ki -
nek nem, ar ról né hány drá mai be szá -
mo ló is meg je lent már.

Egy per cig sem ál lí tom, hogy
könnyű er ről a kér dés ről be szél ni.
Éle tünk ne héz, oly kor tra gi kus ese -
mé nyei, a bűn – ma gun kon és kö rü -
löt tünk is ta pasz tal ha tó – éle tet és kö -
zös sé get rom bo ló ha tal ma, de még
min den na pos gond ja ink is sú lyos
kér dé se ket éb reszt het nek ben nünk.
Könnyen Is ten el len lá zad ilyen kor az
em ber, és gyak ran őt te szi min de nért
fe le lős sé. Nagy kí sér tés ez! Nem vé -
let le nül ol vas suk ezt a Bib lia kö vet -

ke ző mon da tá ban: „Le gye tek jó za nok,
vi gyáz za tok, mert el len sé ge tek, az
ör dög, mint or dí tó orosz lán jár szer -
te, ke res ve, kit nyel jen el: áll ja tok el -
le ne a hit ben szi lár dan…” De ho gyan
jut hat el az em ber er re az ol tal ma zó
jó zan ság ra? Meg is mer he ti-e en nek
tit kát, meg ta nul hat ja-e mű vé sze tét?

Itt nem se gít a ré gi ek böl cses sé ge!
Ne csak a tör té ne lem ha tal mas ké -
pes köny vét ta nul má nyoz za az, aki ag -
go dal ma i tól, fé lel me i től és gond ja i -
tól meg akar sza ba dul ni! Nem az élet
ta ní tó mes te ré nek ne ve zett tör té ne -
lem is me re te ve zet el er re a so kak ál -
tal vá gyott nyu ga lom ra, sza bad ság -
ra. Eh hez az evan gé li um ra – Jé zus
Krisz tus Urunk biz ta tó, vi gasz ta ló
sza vá ra – van szük sé günk. Aki va ló -
sá gos em ber ként min den ben meg kí -
sér te tett hoz zánk ha son ló an, ki vé ve
a bűnt (Zsid 4,15), is mer te em ber lé -
tünk na pi gond ja it és vég ső sors kér -
dé se it; de va ló sá gos Is ten ként ha tal -
má val és sze re te té vel ha té ko nyan
se gít het raj tunk. Ha tő le hall juk:
„Jöj je tek én hoz zám mind nyá jan, akik
meg fá rad ta tok, és meg vagy tok ter hel -
ve, és én meg nyug vást adok nek tek”
(Mt 11,28), ak kor hall gat nunk kell sza -
vá ra, mert ő mél tó a bi zal munk ra, és
ha ő hív, tud hat juk: nem csak ígér, ha -
nem be is tart ja sza vát.

Tud ja azt is, mennyi re meg ter hel -
nek ben nün ket na pi gond ja ink. Az

örök ér vé nyű He gyi be széd ben is
ezért óv ja ta nít vá nya it az ag go dal -
mas ko dás tól. És túl azon, hogy a te -
rem tő és gond vi se lő Is ten jó sá gá ról
is ta nít – mennyei Atyá tok tud ja,
hogy szük sé ge tek van mind er re (Mt
6,32) –, egy ér tel mű út mu ta tást ad
szá munk ra kö vet ke ző sza vá val: „Ke -
res sé tek elő ször az ő or szá gát és igaz -
sá gát, és ezek is mind rá adá sul meg -
adat nak nek tek.” (Mt 6,33)

Én ezt a jé zu si ta ní tást nem tu dom
más ként ér te ni, csak így: Mind ad dig,
amíg az em ber Is ten tör vé nye és rend -
je nél kül, aka ra ta el le né re él, csak új -
ra ter me li a vál sá go kat, bajt okoz ma -
gá nak s má sok nak is. De ha be lát ja,
hogy az ő aka ra ta szent és jó, és ja -
vunk ra van, ha en ge del mes ke dünk
ne ki, ak kor meg is mer het jük az élet nek
azt a pá rat lan biz ton sá gát, amely ről he -
ti út ra va lónk má so dik fe le így ta nús -
ko dik: „…ne ki gond ja van rá tok!”

A nyu ga lom ígé re te
É GTÁJOLÓ

Ittzés János püspök
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület

El ső éve sek 2009 szep tem berében
Nap pa li ta go zat
Teo ló gus-lel kész szak: Ci li ke Esz ter Dó ra (Ba la ton szár szó), Far kas Er vin
(Győr), Ha la si And rás Jó zsef (Cell dö mölk), Hor váth Éva (Oros há za), Ju -
hász Dé nes (Ta ta bá nya), Ko má ro mi Be ne dek (Bu da pest), Kruc hió
Már ta Kin ga (Bé kés csa ba), Lő rincz And rea Ka ta lin (Bu da pest), Mó ricz
Ni ko lett (Fa rád), Né meth Gá bor (Bu da pest), Sin kó Gá bor Vil mos (Ze -
be gény), Szöll ősi Ist ván Sán dor (Oros há za), Za ha ria An na má ria Jú lia (Tat -
rang – Ro má nia)
Ka te ké ta-lel ki pász to ri mun ka társ szak: Be decs And rás (Győr), Fe ren -
czi Ág nes (Tót kom lós), Kár nyácz ki Esz ter (Da bas), Saffa rik Bog lár ka (Vác),
Trincsi And rea Éva (Mo nor), Za lai Ta más (Pusz ta föld vár)
Kán tor szak: Bar tos Mó ni ka (Egy há zas den ge leg), Hor váth No é mi
(Nyír  egy há za), Ta kács Dó ra (Bu da pest)
Hit ta nár–ne ve lő mes ter szak: Ham za Kin ga Dal ma ( Ös kü)

Le ve le ző ta go zat
Ka te ké ta-lel ki pász to ri mun ka társ szak: Mát hé Mó ni ka Szil vi a ( Hé víz -
györk), Pi ros Krisz ti na ( Bu da pest)

PhD-hall ga tók
Gáncs Ta más ( Bu da pest), Ko vács Zol tán  (Szek szárd), Ró nay Pé ter Ta -
más  (Bu da pest), Sza lai And rás  (Bu da pest), Szá vay Lász ló  (Solt vad kert)

f Folytatás az 1. oldalról

A te rem tés vé de lem volt a té má ja a
Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let
te rü le tén élő gyü le ke ze tek el nök sé -
gei és mun ka tár sai szá má ra szer ve -
zett múlt hét vé gi rév fü lö pi kon fe ren -
ci á nak. Bár a prog ram ban nem sze -
re pelt, pén tek es te Itt zés Já nos püs -
pök egy csen des imád ság gal meg ál -
dot ta az Or dass La jos Evan gé li kus
Ok ta tá si Köz pont be já ra ta mel let ti
ke resz tet, ame lyet nem ré gi ben he lye -
zett el az in téz mény ve ze tő sé ge.

A csa lá di as jel le gű együtt lét részt -
ve vői meg te kin tet ték Al Go re ko ráb -
bi ame ri kai al el nök Kel le met len igaz -
ság cí mű film jét. Szom bat dél előtt dr.
Ko dá csy-Si mon Esz ter egye te mi ta -
nár se géd tar tott elő adást Ki ál tás az
Ara rát ról cím mel. Szar ka Ist ván es -
pe res be mu tat ta azt a nem ré gi ben
meg va ló sult ba kony cser nyei pro jek -
tet, amely nek ke re té ben – A tisz tább
Ba ko nyért cím mel be adott pá lyá za -

ti anyag gal el nyert tá mo ga tás ré vén
– kor sze rű sít het ték, meg úju ló ener -
gia for rá so kat hasz ná ló rend szer re
cse rél het ték az es pe re si hi va tal, a
temp lom és a gyü le ke ze ti ház fű té si
rend sze rét.

Ebéd után a ke rü le ti el nök ség fó -
rum be szél ge tést tar tott idő sze rű kér -
dé sek ről, majd úr va cso rai is ten tisz -
te let tel zá rult a du nán tú li ak idei el -
nök sé gi kon fe ren ci á ja és mun ka -
társ kép ző nap ja.

g Me nyes Gyu la

A „ke reszt fá hoz
men tek”

Rév fü lö pön
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Dr. Csepregi Zoltán rektor megnyitja a tanévet

Az elsőévesek fogadalomtétele
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b Két száz hu szon egy éves temp lo -
má nak fel újí tá sá ra tar tott „ál -
do za ti va sár na pot” szep tem -
ber 20-án a Szar vas-Ótemp lo -
mi Evan gé li kus Egy ház köz ség.
A Szar vas vá ro sá nak szin te jel -
ké pé vé vált épü let re no vá lá sá -
hoz a gyü le ke zet tag ja i nak ál do -
zat vál la lás ra és a vá ros össze fo -
gá sá ra van szük ség, hi szen a
be nyúj tott pá lyá za tok mel lé
szük sé ges a meg fe le lő ön erő
össze gyűj té se. Az is ten tisz te -
le tet kö ve tő en a Ben ka Gyu la
Evan gé li kus Ál ta lá nos Is ko la
Ba csó Bé la ut cai óvo dá já nak
ki bő ví té sé ért ad tak há lát az in -
téz mény nö ven dé kei és dol go -
zói, a gyer me kek csa lád tag jai és
az egész gyü le ke zet. Az al kal -
ma kon, melyeken jelen volt Ra -
dos né Len  gyel An na, a Dé li Egy -
ház ke rü let fel ügye lő je is, Gáncs
Pé ter püs pök szol gált ige hir -
de tés sel.

A szar va si ak ün ne pén az egy ház ke -
rü let püs pö ke 1Tim 6,6–11 alap ján Is -
ten meg elé ge dett ség re ta ní tó igé jét
hir det te, amely egész sé ges kap cso lat -
ra se gí ti az em bert az anya gi ak kal is.
„Ál do za ti va sár nap ra jöt tünk össze –
fo gal ma zott ige hir de té sé ben Gáncs
Pé ter –, az ál do zat mé lyén azon ban
ott van az ál dás szó: azért tu dok ál -

doz ni, mert Is ten meg ál dot ta az éle -
te met.”

Mint a helyi internetes lap
(http://newj sag.hu/) is megírta, az
istentisztelet végén 381 740 forint
adomány gyűlt össze. Így a hatmillió

fo rintos saját erőhöz már „csak”
2 639 360 forintot kell előteremtenie
a szar vasi evangélikusoknak.

Lá zár Zsolt igaz ga tó lel kész el -
mon dá sa sze rint a kö vet ke ző hó na -
pok fel újí tá si mun ká la tai után de -
cem ber ele jén sze ret nék át ad ni a
meg szé pült Ótemp lo mot.

A szük sé ges anya gi ak elő te rem té -

sé hez hoz zá já rult a vá ros ön kor -
mány za ta is, il let ve ugyan eb ből a
cél ból a gyü le ke zet meg vá sá rol ha tó
bronz ér me ket ké szít te tett (alkotójuk
Vár he lyi György szob rász mű vész).

A dél előt ti is ten tisz te le tet után

nem sok kal az új cso port szo bá val és
új ud var ral bő vült óvo da meg ál dá sá -
ra ke rült sor. A meg újult in téz mény
– mely nek me leg víz- el lá tá sát a kör -
nye zet tu da tos ság je gyé ben nap kol -
lek to rok biz to sít ják – im már ki -
lenc ven egy gyer mek nek nyújt óvo -
dai el lá tást.

g S. A.

Ál do za ti va sár nap Szar va son

b Ara tá si há la adó ün nep ke re té -
ben szen tel te új ra a kí vül-be lül
meg újult csa ba csű di evan gé li -
kus temp lo mot múlt vasárnap
Gáncs Pé ter, a Dé li Egy ház ke rü -
let püs pö ke. Az ün ne pi is ten -
tisz te le ten a ke rü let lel ké szi
ve ze tő je mel lett szol gá la tot vég -
zett Láng Pál he lyi lel kész és Ri -
bár Já nos, a Nyu gat-Bé ké si Egy -
ház me gye es pe re se is.

A csa ba csű di evan gé li ku sok 1943-ban
ha tá roz ták el, hogy temp lo mot épí -
te nek. Ter ve ik 1952-re va ló sul hat tak
meg, ek kor szen tel te fel az el ké szült
épü le tet De zsé ry Lász ló püs pök.

Ez év szep tem be re újabb fon tos
mér föld kő a kö zös ség éle té ben: a
gyü le ke ze ti te rem fel újí tá sát kö ve tő -
en sor ke rül he tett a meg újult temp -
lom új ra szen te lé sé re is. A dön tő
mér ték ben köz egy há zi for rá sok ból fi -
nan szí ro zott mun ká la to kat je len tős
összeg gel tá mo gat ta a he lyi ön kor -
mány zat is, illetve hozzájárultak a hí -
vek pénz ben és két ke zi mun kaként
fel aján lott ado má nyai is.

„Örü lök a temp lom nak és az ün -
nep re szó ló meg hí vó nak – kezd te
Zsolt 26,8 alap ján el mon dott ige hir -
de té sét Gáncs Pé ter –, ugyan ak kor
vá rok egy má sik meg hí vót is, amely
a csa ba csű di egy ház köz ség kül ső-
bel ső meg úju lá sá ról ad hírt, mi vel így
le he tünk Is ten sze re te té nek hor do -
zói és to vább adói.” A pré di ká ci ó ból
ki de rült: a temp lom, az épü let sze re -
te té nél jó val több ről be szél az idé zett
zsol tár vers. Azért sze ret het jük a
temp lo mot, mert ott az élő Is ten nel
ta lál koz ha tunk, és a ve le va ló kö zös -
sé get él het jük át. Az em lí tett újabb
meg hí vó ban fog lal tak meg va ló su lá -
sá hoz Is ten Szent lel ké re van szük ség,
ki nek hi tet te rem tő mun ká ja nyo mán
me het vég be a szük sé ges úju lás. Eh -

hez im már min den kül ső kö rül mény
adva van.

Az ige hir de tő be fe je zé sül az Evan -
gé li kus éne kes könyv Is ten Szent lel két
se gít sé gül hí vó 240. éne ké nek 3. ver -
sét idéz te: „Zá po rod ra vá runk. /
Ön tözd meg egy há zunk / Me ze jét, ne
késs! / Hull a mag, az ige, / De szent
csepp je id re / Szom jas a ve tés. / Bő -
ség ben csak úgy te rem, / És úgy
érik majd ka lá sza / Gaz dag ara tás ra.”

Az is ten tisz te let vé gén a gyü le ke -

zet hit ta no sa i nak és fi a tal ja i nak ze -
nei szol gá la tát hall gat hat ták meg az
egy be gyűl tek, majd ün ne pi köz gyű -
lés kö vet ke zett.

Kö szön tőt mon dott töb bek kö zött
Ra dos né Len gyel An na, a Dé li Egy -
ház ke rü let fel ügye lő je; Ri bár Já nos es -
pe res; Ko szo rús Osz kár egy ház me -
gyei fel ügye lő; Fran kó Já nos, a te le -
pü lés pol gár mes te re; va la mint a test -
vér egy há zak he lyi kép vi se lői is.

g Smidéliusz András

„Zá po rod ra vá runk…”
Meg újult a csabacsűdi temp lom

A Ben ka Gyu la Evan gé li kus Ál ta lá nos Is ko la és Óvo da ki bő ví tett
óvo dá já nak meg ál dá sa

Meg em lé ke ző is ten tisz te le tet tar -
tot tak múlt va sár nap a gö döl lői Tes -
se dik Sá mu el Idő sek Ott ho ná nak
ká pol ná já ban ab ból az al ka lom ból,
hogy a te le pü lé sen ti zen öt év vel ez -
előtt nyílt meg a Tes se dik Sá mu el
Anya ott hon, az or szág el ső ilyen in -
téz mé nye.

Az ün ne pi al kal mon Ro szík Gá -
bor evan gé li kus lel kész, az idő sott -
hon és a csa lá dok át me ne ti ott ho -
na igaz ga tó ja a zsol tá ros sal együtt
hang sú lyoz ta, hogy egye dül az Úré

a di cső ség, egye dül őt áld hat juk
azért, hogy az ott hon más fél év ti zed
alatt több mint ezer öt száz rá szo ru -
ló nak tu dott haj lék, ott hon és se gít -
ség len ni. 

Az is ten tisz te let után Ro szík Gá -
bor meg ál dot ta a je len leg negy ven rá -
szo ru ló anyá nak és gyer me ké nek

szál lást biz to sí tó, ki bő vült Mar ga ré -
ta Há zat. Az egész na pos ün nep sé -
gen Dinnyés Jó zsef dal tu laj do nos
mű kö dött köz re. 

g Ga lam bos Ádám fel vé te le

Ti zen öt éve nyílt az anya ott hon

Hűt len ke ze lés gya nú já ba ke ve re dett
az al ber tirs ai lel kész, tud ta meg a
Blikk. A Kál dy Zol tán Evan gé li kus
Idő sek Ott ho na a fi a tal fér fi ve ze té -
se alatt áll, és a hoz zá tar to zó nél kül
meg ha ló la kók né ha az egy ház ra
hagy ják in gat lan ja i kat, pén zü ket.
Szmolár At ti la a gya nú sze rint sa ját -
ja ként bánt több eset ben is ezek kel
az ado má nyok kal, és el ad ta a gyü le -
ke zet nek ado má nyo zott bir to kot. 

Mi u tán fény de rült a sik kasz tás -
ra, Fa bi ny Ta más evan gé li kus püs -
pök fel füg gesz tet te Szmo lár At ti la
lel készt hi va tá sá nak gya kor lá sa alól
– az el ren delt füg get len könyv szak -
ér tői vizs gá lat le zá rá sá ig. Szmolár
At ti la ál lí tó lag vissza fi zet te a rá bí zott
kö zös ség kasszá já ba az el sik kasz tott
pénzt, így csak hűt len ke ze lés mi att
kell eset leg fe lel nie. Min den eset re az
egy ház fe gyel mi el já rás ban vizs gál -
ja, hogy az Szmolár At ti la irá nyí tá -
sa alatt ál ló is ko la, óvo da és sze re -
tet ott hon pénz ügyei kö rül mi a

hely zet, hogy hi á nyoz nak-e még
be vé te lek.

„Is ten már meg bo csá tott” –
mond ta a hí vek nek utol só pré di ká -
ci ó já ban a lel kész. Amennyi ben még -
is na gyobb sú lyú, bűn cse lek mény nek
mi nő sü lő vissza élést de rít ki a bel ső
vizs gá lat, az egy ház a rend őr ség hez
for dul. Ha Szmolár At ti la tisz táz ni
tud ja ma gát a vá dak alól, foly tat hat -
ja a mun ká ját, ha nem, ak kor „el vesz -
tet te er köl csi jo gát, hogy fel men jen
a szó szék re” – mond ta Far kas Lász -
ló egy ház fel ügye lő a Blikk nek.

d For rás: In dex.hu

Az egy há zi fe gyel mi el já rások le zá rul -
tá ig – egy há zunk köz pon ti por tál já -
hoz (evan ge li kus.hu) ha son ló an –
la punk ban is az In dex.hu-n meg je lent
in for má ci ó ra kor lá toz zuk a hír adást
az al ber tirs ai ügy ről. Az Észa ki Egy -
ház ke rü let püs pö ke is ek kor ra ígér te
ér de mi nyi lat ko za tát.

Fel füg gesz tet ték az al ber tirs ai lel készt

Le mon dott tiszt sé gé ről a Ma gyar or -
szá gi Zsi dó Hit köz sé gek Szö vet sé gé -
nek (Ma zsi hisz) al el nö ke, Kra usz Ist -
ván, mi u tán lo pá son kap ták, és tet té -
ért a bí ró ság el ítél te – mond ta dr. Feld -
máj er Pé ter, a Ma zsi hisz el nö ke szep -
tem ber 17-én a Ma gyar Táv ira ti Iro -
dá nak. A Ma zsi hisz el nö ke „tel je sen
ért he tet len nek, pil la nat nyi el me za var -
nak” ne vez te az ese tet. A szö vet ség -
nek két al el nö ke le het, a leg kö ze leb -
bi köz gyű lé sig Herczog Lász ló egye dül
lát ja el ezt a fel ada tot.

A Pé csi Vá ro si Bí ró ság a kö zel -
múlt ban bo csá tot ta egy év pró ba idő -
re a Ma zsi hisz al el nö két, egy ben pé -
csi el nö két, ami ért au gusz tus ele jén
el lo pott egy pénz tár cát egy ben zin -
kút nál a ba ra nyai me gye szék he lyen.
A bí ró ság el nö ke az MTI-nek el -
mond ta: Kra usz Ist vánt au gusz tus 19-
én, gyor sí tott el já rás ban ta lál ta bű -
nös nek a bí ró ság, s mi vel a ha tá ro za -
tot a fe lek tu do má sul vet ték, az az -
nap jog erő re emel ke dett.

d MTI

Lo pá sért el ítél ték a Ma zsi hisz al el nö  két
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Kommentár nélkül kellene most egymás mellé kerülnie az alábbi két kínos
híranyagnak. Mindkettő egyházi tisztségviselő tisztességtelen tettéről tu-
dósít, melyekről – a világi médiumok jóvoltából – olvasóink többsége is az
idézett tartalommal értesülhetett. E lap hasábjain azonban talán nem árt
elő rebocsátani: Jézus Krisztus követőiként nemcsak az igazság pártján
kell(ene) állnunk mindenkor, de a szeretetén is… Hogy kísértésbe ne essünk
magunk is! – A szerk.

Kí sér té sek kö ze pet te
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b Ko dá csy-Si mon Esz ter jú ni us -
ban véd te meg az Evan gé li kus
Hit tu do má nyi Egye te men Pa ul
Til lich teo ló gi á já nak je len tő sé ge
a ter mé szet tu do mány és a val lás
kap cso la tá ban cím mel írt dok -
to ri dol go za tát. A bí rá ló bi zott ság
„sum ma cum la ude” mi nő sí tés -
sel ér té kel te a kö zel öt éves mun -
kát. Előz mé nye i ről és rész le te i -
ről kér dez tem az egye tem leg -
utób bi tan év zá ró ün ne pé lyén
dok tor rá ava tott szer zőt.

– Ma te ma ti ka–fi zi ka sza kos és
hit tan ta nár ként ta lán ké zen fek vő
volt, hogy a ku ta tá si té má ja is mind -
két te rü let hez kap cso lód jon. Még is
mi lyen előz mé nyei vol tak an nak,
hogy a ter mé szet tu do mány és a hit
össze füg gé se it vizs gál ja?

– Már ti zen éves ko rom ban ér dek -
lőd tem mind két te rü let iránt, ám az,
hogy a teo ló gi át, majd an nak a tu do -
má nyok hoz fű ző dő kap cso la tát ta -
nul má nyoz zam, egye te mi éve im alatt
fo ko za to san ala kult ki ben nem. Em -
lék szem, har mad éves diffe ren ci ál -
geo met ria-vizs gán ül tem, ami kor
meg fo gal ma zó dott ben nem, hogy a
ter mé szet tu do má nyok mel lett va -
la mi mást is kell ta nul nom ah hoz,
hogy tel jes le gyen a ki ala ku ló kép
ben nem. Így jött a teo ló gia. Pár év -
vel ké sőbb Chi ca gó ban Phi lip Hef ner
pro fesszor, a szak ma egyik leg na -
gyobb mai kép vi se lő je mu ta tott rá ar -
ra, hogy mi lyen sok szí nű is a ter mé -
szet tu do mány és a val lás kap cso la tá -
val fog lal ko zó te rü let, s bá to rí tott,
hogy fog lal koz zam ez zel. Ő volt az is,
aki elő ször em lí tet te ne kem eb ben a
kon tex tus ban Pa ul Til lich ne vét. So -
kat kö szön he tek té ma ve ze tőm nek,
Bé res Ta más nak is a té ma fel dol go -
zá sá ban nyúj tott se gít sé gé ért.

– Gon do lom, igen szer te ága zó is -
me ret anya got kel lett át te kin te nie a
dol go zat meg írá sá hoz. Hol és mi -
lyen ta nul má nyo kat is foly ta tott pon -
to san?

– Ma te ma ti ka–fi zi ka sza kos dip -
lo má mat a Kos suth La jos Tu do -
mány egye tem, majd az Eöt vös Lo -
ránd Tu do mány egye tem Ter mé szet -
tu do má nyi Ka rán sze rez tem meg. Az
Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye te -
men (EHE) hit ta nár sza kot vé gez tem.
Egy évet töl töt tem ösz tön díj jal a Lu -
the ran Scho ol of Theo logy at Chi ca -
go sze mi ná ri u má ban. Dok to ri ta -
nul má nya i mat az EHE-n foly tat tam,
va la mint fél évet a Hel sin ki Egye tem
teo ló gi ai ka rán ta nul tam.

– Nyil ván több teo ló gust is fog lal -
koz ta tott a hit és a tu do mány le het -
sé ges kap cso ló dá si pont ja, a pár be -
széd fon tos sá ga. Mi ért ép pen Til li chet
vá lasz tot ta?

– A ter mé szet tu do má nyok és a
val lás le het sé ges kap cso la tá nak kér -
dé sei ma egy re gyak rab ban meg je le -
nő té mái a val lás nak és a tu do má -
nyok nak is. Szé le sebb kör ben is -
mert té in kább a szél ső sé ges vé le ke -
dé sek vál nak: vagy azok, ame lyek a
két te rü le tet egy más sal ki bé kít he tet -
len harc ban ál ló nak lát ják, vagy ame -
lyek ha tá ra i kat is el mos va in teg rál ják
egyi ket a má sik ba. Ezek az ál lás -
pon tok gyak ran fél re ér té sek re, té ves
ér tel me zé sek re vagy hi á nyos is me re -
tek re épül nek, de nép sze rű sé gü ket
erő sí ti a mé dia ál tal ér de kes nek ítélt
té ma vá lasz tás is, il let ve in di rekt mó -
don gyak ran az adott ál lás pont tár -
sa dal mi, egy há zi vagy tu do má nyos
vissz hang ja is.

Az át me ne tek fi no mabb kü lönb -
sé ge it ér zé kel te tő, ár nyal tabb vé le -

ménnyel rit kán le het ta lál koz ni. Kü -
lö nö sen igaz ez, ha még az is cé lunk,
hogy a szél ső ség men tes ség ne je lent -
sen sem meg al ku vó, sem ön fel adó
ma ga tar tást a teo ló gia és a tu do má -
nyok kap cso la tá ban. Töb bek kö zött
ezért esett a vá lasz tá som Til lich teo -
ló gi á já ra. En nek elem zé se se gít het
túl lép ni az „üres egy -
más mel lett lé te zés -
ként” ér tel me zett to -
le ran cia ál la po tán, to -
váb bá jó ala pot ad hat
a tu do má nyos és a
teo ló gi ai gon dol ko -
dás és cse lek vés
össze han golt ké pé -
hez.

– Mi lyen mód szer -
rel kö ze lí tet te meg a
té mát?

– Té mám elem zé -
sé hez Ian Bar bour ti -
po ló gi á ját hasz nál -
tam szer ke ze ti ke ret -
ként, ame lyet rész le -
te sen a 20. szá zad
utol só éve i ben dol go -
zott ki. Bar bour négy
osz tály ba so rol ja a le -
het sé ges ál lás pon to -
kat: a konflik tus, a
füg get len ség, a pár -
be széd és az in teg rá -
ció cso port já ba. A dol go zat fel osz tá -
sa ezt a cso por to sí tást kö ve ti: az
egyes fe je ze tek ben azt vizs gá lom
meg, hogy Til lich teo ló gi á ja alap ján
mit le het hoz zá ten ni, min ér de mes
vál toz tat ni, és ho vá cél sze rű a hang -
súlyt he lyez ni a konflik tus ban, a füg -
get len ség ben, a pár be széd ben és az
in teg rá ci ó ban meg je le nő té mák ese -
té ben. A ku ta tás két ki in du ló kér dé -
se: „Ho va il leszt he tő Pa ul Til lich
teo ló gi á ja Bar bour ti po ló gi á já ban?”,
il let ve „Mi Til lich teo ló gi á já nak kri -
ti ká ja és üze ne te a ter mé szet tu do má -
nyok és a val lás kap cso la tá nak egyes
té má i ra vo nat ko zó an?”

– Mi ként fog lal ha tók össze vizs gá -
ló dá sa i nak az ered mé nyei?

– Til lich tör té ne lem szem lé le te és
mí tosz ér tel me zé se rend kí vül hasz -
nos se gít sé get nyújt hat a ter mé szet -
tu do má nyok és val lás ál lí tó la gos
konflik tu sai mö gött meg hú zó dó va -
ló di prob lé mák fel tá rá sá hoz, ér tel -
me zé sé hez és a konflik tus el ke rü lé -
sé hez. Eh hez töb bek kö zött ar ra
van szük ség, hogy a mí to szok és
szim bó lu mok meg őr zé sé nek fel ada -
tát fel is mer jük, s azok tar tal mi és for -
mai ele me i nek kü lön bö ző sé ge nyil -
ván va ló vá vál jon.

A tu do má nyok és a val lás füg get -
len sé ge Til lich gon do la tai alap ján
nem te kint he tő el éren dő vég cél nak
– bár min den képp szük sé ges fel té te -
le a to vább lé pés nek. A két te rü let ön -
ál ló sá gát hang sú lyo zó teo ló gi ai kör
az, amely le he tő vé te szi Til lich szá -
má ra, hogy a tu do má nyos fo gal ma -
kat és ki fe je zé se ket úgy hasz nál ja teo -
ló gi ai rend sze ré ben, hogy köz ben
el ke rül je a szink re tiz mus csap dá ját.

Til li chet a „ha tá rok teo ló gu sa -
ként” be le het so rol ni a tu do mány és
a val lás kö zöt ti pár be szé det kép vi se -
lők cso port já ba. Egy részt a mód -
szer ta ni ha son ló sá gok, más részt a két
te rü let kö zöt ti fo gal mi ana ló gi ák,
har mad részt a ha tár kér dé sek tár -
gya lá sa so rán hang sú lyoz hat juk a
tu do mány és a val lás kö zött fenn ál -
ló kap cso la tot.

Még szo ro sabb együtt mű kö dés fe -
lé mu tat nak olyan to váb bi té mák,
ame lyek Til lich ér tel me zé sé ben nem
ve zet nek a tar tal mi in teg rá ció fe lé,
ám az ezek ről al ko tott tel jes kép hez
szük sé ges mind két te rü let köz re -

mű kö dé se. Ilyen pél dá ul a ter mé sze -
ti teo ló gia új ra ér tel me zé se, mely el -
ve ti a lo gi kai kap cso lat ra épí tett is -
ten érv le he tő sé gét. Hang sú lyoz za
vi szont, hogy a sze mé lyes ta lál ko zás -
ban és az eg zisz ten ci á lis érin tett ség -
ben fel me rü lő kér dés el ve zet az is ten -
ke re sés hez, s ez a kap cso lat ma gá val

von ja a tu do mány és a teo ló gia kö zös
gon dol ko dá sát.

– Gyak ran elő for dul a tu do má nyos
ku ta tá sok so rán, hogy az ered mé nyek
és meg lelt vá la szok mel lett újabb
kér dé sek buk kan nak föl. Ta lál ko -
zott-e ilye nek kel, ame lyek ér de me sek
len né nek a to vább gon do lás ra?

– Az utób bi év ti ze dek ben egy re
több kér dés me rül fel, amely a ter mé -
szet és a teo ló gia kap cso la tá ra vo nat -
ko zik. Olyan fo gal mak, mint a „ter -
mé szet teo ló gi á ja” vagy „öko ló gi ai
teo ló gia”, csak Til lich éle te vé ge fe lé
je len tek meg, ám a ter mé szet teo ló -
gi á ja re for má to ri ál lás pont já nak kér -
dé sé ben egyik út tö rő ként s má ig ak -
tu á lis üze net ként Til lich is meg fo gal -
maz ta a teo ló gia fel ada tát és vá la szát. 

A ter mé szet teo ló gi á já nak ér tel me -
zé sé hez ná la az élet sok di men zi ós
egy sé ge szol gál tat ja az ala pot. En nek
alap ján a ter mé szet teo ló gi á já nak
mi ni ma lis ta ér tel me zé sét el fo gad ja:
a ter mé sze tet vizs gá ló tu do má nyok
és az ál ta luk ki ala kult ter mé szet ké -
pünk ha tás sal van, ha tás sal kell hogy
le gyen a teo ló gi ai ál lí tá sok ra – leg -
alább az el len őr zés kér dé sé nek fel ve -
té sé vel. A ter mé szet teo ló gi á já nak
ma xi ma lis ta ér tel me zé sét pe dig
annyi ban tá mo gat ja, amennyi ben a
teo ló gi ai ál lí tá so kat ér vé nyes nek
tart juk a ter mé szet re is, de a teo ló -
gi ai ál lí tá sok nem ha tá roz zák meg a
ter mé sze tet vizs gá ló tu do má nyok
is me ret szer zé sé re tett kí sér le te it. A
ter mé szet és a teo ló gia kap cso la tá ban
ezek a szem pon tok ér de me sek le het -
nek a to vább gon do lás ra, csak úgy,
mint az eh hez kap cso ló dó tech no ló -
gia eti kai kér dé sek.

Ez utób bi kap csán fon tos ki emel -
ni, hogy Til lich sze rint a tu do mány -
ra épü lő tech ni ka krí zi se – és en nek
ré sze ként töb bek kö zött a mai öko -
ló gi ai vál ság is – nem annyi ra tech -
no ló gi ai prob lé ma, mint in kább kul -
tu rá lis és spi ri tu á lis. A krí zis oka
ugyan is min dig az em ber irány té -
vesz té se, a ver ti ká lis he lyett a ho ri -
zon tá lis ra va ló fi gye lés; a pri o ri tá sok
át ren de ző dé se – pél dá ul a vég ső ér -
te lem és a vé ges ség kér dé se i nek fel -
cse ré lő dé se –; a tu do má nyos és val -
lá si di men zi ók ke ve re dé se; vagy a cél-
esz köz vi szony fel bo ru lá sa. Ezek el -
ke rü lé sé hez ki fe je zet ten szük sé ges

len ne a tu do mány és a val lás együtt -
mű kö dé se.

– Ku ta tá si ered mé nyei mennyi ben
mó do sít ják a teo ló gi ai gon dol ko dás -
ban Pa ul Til lich ről ki ala kult ké pet?

– A ter mé szet tu do mány és a val -
lás kap cso la tá val fog lal ko zó kér dé sek
egye sek sze rint ma már kü lön disz -
cip lí nát al kot hat ná nak az érin tett
kér dé sek mennyi sé ge, meg kö ze lí té -
se és tár gya lá sá nak mód sze re alap ján.
Az min den eset re tény, hogy a 20. szá -
zad kö ze pé től kezd ve ha tal mas fej lő -
dés nek in dult ez a te rü let, s egy re
több tu dós és teo ló gus fog lal ko zik
ezek kel a kér dé sek kel.

Til lich a 20. szá zad egyik leg na -
gyobb pro tes táns teo ló gu sa ként
rend kí vül fon tos szem pon to kat tud
hoz zá ten ni eh hez a té má hoz – an nak
el le né re, hogy szá má ra so ha nem volt
köz pon ti kér dés a tu do má nyok és a
val lás kap cso la ta. Csu pán né hány
olyan esszé je vagy elő adá sa ma radt
fenn, amely ki fe je zet ten a tu do mány,
a val lás és a fi lo zó fia kér dé sé vel fog -
lal ko zik. Még is úgy vé lem, en nek a
pár év ti ze de fej lő dés nek in dult tu do -
mány te rü let nek szük sé ge van olyan
teo ló gu sok ra, akik a teo ló gia meg al -
ku vá sa nél kül tud ják kép vi sel ni az
egyik ol dalt, s ké pe sek ala po kat biz -
to sí ta ni a pár be széd hez és a köl csö -
nös együtt mű kö dés hez. 

Til lich gon dol ko dá sa és rend sze re
min den eset ben olyan je len tő sé gű a
tu do mány és a teo ló gia kap cso la tá ra
néz ve – s így a val lás szá má ra –, hogy
ezek ben a kér dé sek ben sem sza bad fi -
gyel men kí vül hagy ni teo ló gi á ját, ha -
nem ér de mes ki hasz nál ni ér té ke it
és a ben ne rej lő le he tő sé ge ket.

– Nem csak dol go zat írás sal fog la -
ko zott az utób bi idő ben: évek óta részt
vesz a Tu do mány és Hit Je se ni us
Köz pont mun ká já ban, több éven ke -
resz tül szer ve zett ter mé szet is me re ti
tá bo ro kat fi a ta lok szá má ra, ta valy
ősz óta pe dig ve ze ti egy há zunk Ara -
rát mun ka cso port ját. Úgy lá tom, az
el mé le ti kér dé sek mel lett ugyan olyan
fon tos az Ön szá má ra a gya kor la ti
meg va ló sí tás is…

– Ez tény leg így van. Így ér zem jól
ma gam, így ta lá lom meg a he lyem a
vi lág ban. Nem gon do lom, hogy a
gya kor lat és az el mé let bár mi ben el -
vá laszt ha tó len ne egy más tól. A dol -
go za tom ra vo nat koz tat va pél dá ul ez
azt je len ti, hogy bár rend sze res teo -
ló gi ai té má ról van szó, még is min den
pon ton az a kér dés me rült fel ben -
nem, ho gyan le het ne az adott is me -
re te ket al kal maz ni a hit ok ta tás ban
vagy a fel nőtt ka te ké zis ben.

– Hosszú évek mun ká já nak le zá -
rá sát je len tet te a dol go zat si ke res
meg vé dé se, il let ve az Ön dok tor rá
ava tá sa. Két kis gyer mek mel lett ez
kü lö nö sen is ne héz le he tett. El mond -
ta, hogy csa lád ja is so kat se gí tett az
írás hoz szük sé ges kö rül mé nyek meg -
te rem té sé ben. Így gon do lom, most
leg in kább egy kis ki kap cso ló dás ra
vá gyik. Még is mi lyen fel ada tai van -
nak a kö zel jö vő ben, mik a ter vei?

– Több olyan do log is van, amely -
nek a szer ve zé sé ben és meg va ló sí tá -
sá ban részt ve szek. A leg kö ze leb bi
ilyen a te rem tés he té nek meg ün nep -
lé se lesz, amely hez most szer kesz tet -
tünk egy se géd anya got az Ara rát
mun ka cso port tal. Emel lett je len leg a
12. osz tá lyos hit tan könyv meg írá -
sá nak vé ge fe lé já runk két szer ző tár -
sam mal, de min dig van nak fel ké ré -
sek elő adá sok ra, be szél ge té sek re is.
Ám min den szak mai ki hí vás mel lett
leg fon to sab bak szá mom ra a gyer me -
ke im, akik min den nap ra ad nak
újabb öt le te ket…

g Jerabek-Cserepes Csilla

„A ha tá rok teo ló gu sá nak” nyo má ban
Be szél ge tés dr. Ko dá csy-Si mon Esz ter rel val lás ról és tu do mány ról

Száz köz éle ti sze mé lyi ség, mű -
vész, egy há zi ve ze tő, spor to ló,
po li ti kus lát ta el alá írá sá val az
Össze fo gás a Du na Te le ví zi ó ért
cí mű do ku men tu mot, amely -
ben azt ké rik a tu laj do nos Or -
szág gyű lés től és a kor mány tól,
hogy a Du na Te le ví zió ne le gyen
fo lya ma to san ki szol gál tat va a
po li ti kai szél já rás nak, az éves
költ ség ve té si vi ták nak.

„A Du na Te le ví zió meg szü le -
té se egyet len egy al ko tás sal ro -
ko nít ha tó, a Lánc híd meg épí té -
sé vel. Mert aho gyan a Lánc híd
össze kö ti a Du na két part ját,
úgy kö ti össze a Du na Te le ví zió
is az öt föld ré szen élő ma gyar -
sá got” – fo gal maz nak a Magyar
Távirati Irodához szep tem ber
17-én, csü tör tö kön el jut ta tott
fel hí vás alá írói, akik kö zött –
má sok mel lett – meg ta lál ha tó
Be se nyei Pé ter vi lág baj nok, mű -
re pü lő pi ló ta; Bod ro gi Gyu la
szín mű vész; Bo ross Pé ter volt
mi nisz ter el nök; Bölcs kei Gusz -
táv püs pök, a Ma gyar or szá gi
Re for má tus Egy ház Zsi na tá nak
lel ké szi el nö ke; Bródy Já nos ze -
ne szer ző, elő adó mű vész; Cser -
hal mi György szín mű vész; Cso -
ó ri Sán dor író; Du ray Mik lós, az
MKP stra té gi ai al el nö ke; Gyar -
ma ti De zső há rom szo ros olim -
pi ai baj nok ví zi lab dá zó; Itt zés Já -
nos, a Ma gyar or szá gi Evan gé li -
kus Egy ház el nök-püs pö ke;
Mar kó Bé la, az RMDSZ el nö ke;
Mádl Fe renc volt köz tár sa sá gi
el nök; Szi li Ka ta lin volt ház el -
nök; Tö rő csik Ma ri szín mű vész
és Tő kés Lász ló eu ró pai par la -
men ti kép vi se lő.

Ál lás pont juk sze rint a te le ví -
zió olyan kü lön le ges köz szol gá -
la ti mé di um, „amely vi gaszt nyújt
szét da ra bolt sá gun kért, rá mu tat
kö zös szel le mi ég bol tunk fény -
pont ja i ra, min dig, min den eset -
ben ke re si a kon szen zust, és
meg te rem ti az össze tar to zás ér -
zé sé nek cso dá ját”. Mint ír ták, a
Du na Te le ví zió 1996 óta köz szol -
gá la ti te le ví zió, lét jo go sult sá gát
pe dig ép pen az al kot mány erő -
sí ti, amely nek pa rag ra fu sa így fo -
gal maz: „a Ma gyar Köz tár sa ság
fe le lős sé get érez a ha tá ron túl élő
ma gyar ság sor sá ért, és elő moz -
dít ja a Ma gyar or szág gal va ló
kap cso la tok ápo lá sát”.

Az alá írók a te le ví zi ót töb bek
kö zött azért mél tat ták, mert ki -
egyen sú lyo zot tan gaz dál ko dik,
mű so rai ma gas szín vo na lú ak, a
né zett sé gi harc ban nem haj lan -
dó el vei és a mi nő ség ro vá sá ra
részt ven ni. A ma gyar ál lam tá -
mo ga tá sa még sem emel ke dett
már ne gye dik éve, még az inflá -
ci ót sem kö ve ti – hív ják fel a fi -
gyel met.

„Mi, akik alá írá sunk kal erő sí -
te ni kí ván juk a Du na Te le ví zió
jö vő be li sze re pét, kér jük a tu laj -
do nos Ma gyar Köz tár sa ság Or -
szág gyű lé sét és a min den ko ri
ma gyar kor mányt, hogy ez a so -
kat bi zo nyí tott nem ze ti in téz -
mény ne le gyen fo lya ma to san ki -
szol gál tat va a po li ti kai szél já -
rás nak, az éves költ ség ve té si vi -
ták nak. Mun ká ját vég re ér de mei
sze rint is mer jék el” – zá rul a do -
ku men tum.

d MTI

Köz éle ti
sze mé lyi sé gek

a Du na
Te le ví zi ó ért



b Ha Lu ther Már ton ma él ne, fel -
te he tő en öröm mel csat la ko zott
vol na szep tem ber 18–19-én az
Evan gé li kus Egy ház Aszó di Pe -
tő fi Gim ná zi u ma és Kol lé gi u má -
ban össze gyűlt spor tos ked vű
evan gé li ku sok hoz. Min den eset -
re ha már az ő ko rá ban fel is me -
rik a lé lek és test szo ros kap cso -
la tát, il let ve ha na gyobb hang -
súlyt kap „a test a Szent lé lek
temp lo ma” pá li mon dás, ak kor
a ze ne mel lett (vagy he lyett)
ma ga is vá lasz tott vol na egy
sport ágat – a ked ves ol va só el -
dönt he ti, mit… Ha ez így lett
vol na, ak kor ma bi zo nyá ra egy
fe je zet tel bő veb bek len né nek a
Lu ther-bi og rá fi ák – ezek kel és
ha son ló gon do la tok kal in dí tot -
ta Si mon At ti la, a gim ná zi um
há rom he te be ik ta tott is ko la -
lel ké sze a két na pos, im má ron
má so dik al ka lom mal meg ren de -
zett csa lá di és sport na pot, ame -
lyen az észa ki ke rü let hat egy -
ház me gyé jé ből kö zel két szá zan
je len tek meg. 

Az aszó di ak ven dég sze re te te és nyi -
tott sá ga is mét be bi zo nyo so dott, hi -
szen még alig hűl tek ki a szé kek a két
he te meg ren de zett ke rü le ti lel kész ta -
lál ko zó után, már is egy me rő ben
más jel le gű ren dez vény szer ve zé sét
vál lal ták ma guk ra dr. Roncz Bé la
igaz ga tó, Fá czán Zol tán test ne ve lő ta -
nár és Si mon At ti la is ko la lel kész ve -
ze té sé vel. A két al ka lom – prog ram -
ját és a részt ve vők meg je le né sét te -
kint ve – vi szont szem be tű nő en más
volt: elő adá sok he lyett fu tás vagy
szur ko lás, öl töny he lyett mez vagy pó -
ló, jegy ze tek he lyett izom láz… 

A re giszt rá ció és a kez dő áhí tat
után az el ső „sport szám” a Lu ther-
mér föld le fu tá sa volt. Ez a táv a ma -
ga 1517 mé te ré vel még ép pen tel je sít -
he tő nek bi zo nyult ki csik és na gyok
szá má ra egy aránt. Ez után szét osz lott
a tö meg, és a kü lön bö ző sport ágak -
ban az elő re re giszt rált, il let ve a
hely szí nen – a fel lel ke se dés től in dít -
va – ad hoc szer ve ző dött csa pa tok
mér het ték össze ere jü ket te rem fo ci -
ban, ko sár lab dá ban, röp lab dá ban,
asz ta li te nisz ben, kö tél hú zás ban, sőt
ke reszt rejt vény-fej tés ben és su do -
ku ban is. 

Talán nem meglepő, hogy a leg -
töb b résztvevőt a lab da rú gás – „az
örömfoci” – moz gat ta meg, hi szen
a be ne ve zett hét csa pat mind egyi -
ke hat meccset kel lett hogy játsszon
– így es te tíz órá ig egy perc re sem
volt üres já rat a tor na te rem ben. A
kör mér kő zé sek győz te se Ik lad csa -
pa ta lett. 

Akik ezek után is bír ták még és ki -
tar tot tak, azok a nap sztár ven dé ge,
Mar ti nek Já nos öt tu sá zó vi lág baj nok
élet pá lya- és él mény be szá mo ló ját hall -
gat hat ták meg. A sport ágá ban hu szon -
öt évet el töl tő spor to ló töb bek kö zött
el mond ta, hogy a sport be fek te tés az
egész ség be, de a pro fi spor to lás már
mun ka és sok ál do za tot kí ván. Ugyan -
ak kor – tet te hoz zá a vissza vo nu lá sa
óta har ma dik dip lo má ját is meg szer -
ző baj nok – so se bán ta meg, hogy ezt
az „élet vi telt” vá lasz tot ta: meg ér te. 

A hosszú és fá rasz tó na pot dr. Fa -
bi ny Ta más, az Észa ki Egy ház ke rü let
püs pö ke zár ta áhí tat tal. „Küzd jünk
Krisz tus-sze rű en, csat la koz zunk
Krisz tus csa pa tá hoz!” – hang zott el a
fő üze net. Bár a keresztény élet több
mint öttusa,  biz to sak le he tünk ab ban,
hogy Krisz tus sal a győz tes ol da lon ál -

lunk. Aho gyan el hív ta a ti zen ket tőt
em be ri hi bá juk el le né re is, min ket is
el hív, és fel akar hasz nál ni csa pa tá ban,
mely szün te len küzd e vi lág ban a go -
nosz el len. A ko szo rú pe dig, amit hű -
sé gün kért ka punk, nem mu lan dó,
ha nem her vad ha tat lan és örök üd vös -
sé get ho zó. 

Szom ba ton a csa pat- és az egyé ni
ver seny szá mok ban egy aránt foly ta -
tód tak a küz del mek. A nap vé gi
össze sí tés kor ki de rült, hogy a leg több
ver seny szám ban a Bor sod-He ve si
Egy ház me gyé ből jött fi a ta lok je les -
ked tek, te hát hoz zá juk ván do rolt át
az elő ző év ben az Észak-Pest Me gyei
Egy ház me gyé nél meg pi hent ván -
dor ku pa. 

A nap fény pont ja az im már ha gyo -
mánnyá vált lel kész-ta nár fut ball mér -
kő zés volt. Az igaz sá gos dön tet len -
nel (5 : 5) zá rult, ki sebb sé rü lé sek kel
tűz delt két szer húsz perc iz gal ma it az
evan gé li kus sport ri por ter, No votny
Zol tán kom men tál ta a lel kes, de kö -
zel sem el len sé ges szur ko ló tá bo rok -
nak. Sa ját be val lá sa sze rint – mint
utó lag el mond ta – ki hí vás volt szá -
má ra a mér kő zés, hi szen nem is mer -
te a já té ko so kat, és a ren del ke zé sé re
bo csá tott ke vés in for má ció alap ján
kel lett ér de ke sen és éles ben kom -
men tál nia a gyor san pör gő ese mé -
nye ket. 

Azt nem mond hat juk, hogy az
evan gé li kus lel ké szek és ta ná rok szé -
gyent val lot tak vol na, min den eset re
az ál ta lá nos konk lú zió a lel ké szek szá -
já ból hang zott el: „Lám, nem va -
gyunk már a ré gi ek, töb bet kellene
mo zog ni!” 

Aki kí ván csi a han go san vagy
csak hal kan ki mon dott el ha tá ro zá -
sok ko moly sá gá ra, az jöj jön el a re -
mény ség sze rint jö vő re is meg ren -
de zen dő csa lá di és sport nap ra, és
győ ződ jön meg sa ját ma ga: fit teb -

bek let tek-e egy év alatt lel ké sze ink,
il let ve gyü le ke ze ti tag ja ink. Re mél -
jük, igen, de még in kább re mél jük
– és imád ko zunk azért –, hogy lé -
lek ben fris sül meg egy há zunk, és
ké szül fel a je len és jö vő ki hí vá sa i -
ra és szol gá la tá ra.

g Hor váth-He gyi Ádám
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Ked ves Szol ga tár sam!
Ha Is ten is úgy akar ja, ez év őszén – no vem ber 13–15. kö zött Pi lis csa -
bán – a har ma dik gyü le ke ze ti mun ka társ-kép ző tan fo lya mot in dít juk.

Há rom fel adat ra ké pe zünk test vé re ket:
a) Azo kat, akik a gyü le ke ze ti ta go kat lá to gat ják, és sze mé lyes kap cso -

la tot épí te nek ve lük, hogy szük ség ese tén se gít hes sen a gyü le ke zet a csa -
lád nak vagy egye dül élő test vé rünk nek. A hí vo ga tás és a biz ta tás szol -
gá la ta is hoz zá tar to zik eh hez a fel adat hoz.

b) Azo kat, akik idő se ket ke res nek fel, al ka lom sze rű en gon doz zák őket,
ügye i ket fel ka rol ják, és lel ki tá maszt is nyúj ta nak ne kik.

c) Azo kat, akik lel ki gon do zói szol gá lat ra is vál lal koz nak. Ez a fel adat
mé lyebb em pá ti át, hit be li és em ber is me re tet, a Bib li á ban va ló jár tas sá -
got té te lez fel.

Mind há rom eset ben a gyü le ke ze ti lel kész dön ti el, ki mi lyen fel adat
vég zé sé re al kal mas.

Meg győ ző dé sem, hogy a hí ve ink kel va ló ak tív sze mé lyes kap cso lat épí -
té se nél kül gyü le ke ze te ink tag jai kö zül so kan le mor zso lód nak. Egye dül
a lel kész ál tal ez a szol gá lat kis ha té kony ság gal vé gez he tő.

Bi za lom mal ké rem ked ves Szol ga tár sa mat, szó lít son meg gyü le ke ze -
té ben több test vért is, hogy tan fo lya mun kon va ló rész vé tel re biz tas sa,
és ké sőbb be ál lít has sa a mun ka tár si szol gá lat ba.

Ed di gi két tan fo lya mun kon két száz ki len cen vé gez tek mint egy negy -
ven öt gyü le ke zet ből. Na gyon re mél jük, hogy ez év ben Nagy tisz te le tű -
sé ged hí vei kö zül is kö szönt he tünk részt ve vő ket.

A tan fo lya mot há rom al ka lom mal (há rom hét vé gén) tart juk: a no vem -
be ri hét vé ge mel lett jö vő év ben a feb ru ár és már ci us utol só va sár nap -
já hoz kap cso ló dó hét vé gén.

Kor ha tár: 18–70 év.
A tan fo lyam he lye: Pi lis csa ba, Szé che nyi ut ca 8–12. Az el lá tás és szál -

lás költ sé ge it az or szá gos egy ház vál lal ja. Úti költ ség-té rí tést szük ség
ese tén a he lyi gyü le ke zet től ké rünk. A tan fo lya mon va ló rész vé te li díj:
3000 Ft.

Je lent ke zés a kö vet ke ző cí men: Magyarországi Evangélikus Egyház Or -
szá gos Iro dája, D. Sze bik Im re, 1085 Bu da pest, Ül lői út 24. E-mail: im -
re.sze bik@lu the ran.hu. Je lent ke zé si ha tár idő: ok tó ber 31. Kér jük, a je -
lent ke zés hez mel lé kel jen rö vid élet raj zot és lel ké szi aján lást.

Mel lék let ben küld jük a tan fo lyam prog ram ter ve ze tét. A fel vé tel ről ér -
te sí tést kül dünk.

A je lent ke ző ket imád ság gal és öröm mel vár ja a mun ka tár sak ne vé -
ben is:

D. Sze bik Im re nyu gal ma zott püs pök, tan fo lyam ve ze tő

H I R D E T É S

Há la adás a sza bad sá gért
Idén ün ne pel jük a sop ro ni ha tár nyi tás nak és a ber li ni fal le om lá sá nak
a hu sza dik év for du ló ját. Az 1989 au gusz tu sá ban a pán eu ró pai pik nik ke -
re té ben Auszt ri á ba me ne kü lő ke let né me tek, majd a szep tem ber 11-én
Ma gyar or szá got szin tén nyu gat fe lé el ha gyó tár sa ik nem sejt het ték, hogy
az ál lam, mely be nem kí ván tak vissza tér ni, né hány hó nap múl va már nem
is lé te zik majd. A vál to zá sok mér té két és gyor sa sá gát azon ban a leg job -
ban tá jé ko zott szak ér tők sem lát ták elő re. 1989 a pub li cisz ti ká ban gyak -
ran mint „an nus mi ra bi lis”, a „cso dák esz ten de je” sze re pel.

Meg győ ző dé sünk, hogy az ese mé nyek re em lé kez ve he lyes, ha há lát
adunk Is ten nek a vál to zá sért, a sza bad sá gért. A né met új ra egye sí tés ün -
ne pé nek elő es té jén, ok tó ber 2-án 18 óra kor Há la adás a sza bad sá gért cím -
mel öku me ni kus né met–ma gyar is ten tisz te le tet tar tunk a De ák té ri evan -
gé li kus temp lom ban, me lyen Mar got Käß mann, Bölcs kei Gusz táv, Vár -
sze gi Asz trik és Itt zés Já nos püs pö kök szol gál nak. Köz re mű kö dik a Lu -
the rá nia ének kar. Ve zé nyel Kamp Sa la mon.

Örül nénk, ha ve lünk ün ne pel ne.
Itt zés Já nos el nök-püs pök, Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház

Ba log Zol tán el nök, Pro tes táns Fó rum
Prőh le Ger gely or szá gos fel ügye lő, Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház

H I R D E T É S

Bib li ai úti ka la uz a há zas ság hoz
Elő adás-so ro zat 2009 őszén, hét fő es tén ként 18 óra kor a Rá day Kol lé -
gi um dísz ter mé ben (Bu da pest IX. ke rü let, Rá day u. 28.). Elő adó: dr. Pál -
he gyi Fe renc.

Ok tó ber 5.: Mi re jó a há zas ság és mi re nem?
Ok tó ber 12.: Mi ért nem mű köd nek – és mi től mű köd het nek –

a Bib lia há zas sá gi ta ná csai?
Ok tó ber 19.: Mit rejt a má sik úti poggyá sza?
Ok tó ber 26.: Az egy más hoz il lesz ke dés mű vé sze te
No vem ber 2.: A meg szen te lő dés út ja a há zas ság ban (Elő adó: Fű tő Ró bert)
No vem ber 9.: Szük ség le tek és sze rep kö rök
No vem ber 16.: A kap cso lat sza kí tó pró bái
No vem ber 23.: Egy sé get épí tő konflik tus ke ze lés
No vem ber 30.: A vég ál lo más hoz kö ze led ve

H I R D E T É S

Ba rát sá gos ver sen gés
lu the rá nus mód ra

Az Észa ki Egy ház ke rü let má so dik csa lá di és sport nap ja Aszó don

Ta más-mi se lesz ok tó ber 4-én, va sár nap es te 6 óra kor. Sok sze re tet -
tel hí vunk min den kit az idei tan év el ső al kal má ra, me lyen a „hol vagy?”
kér dést te het jük fel, il let ve te szi fel ne künk Is ten. Hogy hol? A kő bá -
nyai evan gé li kus temp lom ban (1102 Bu da pest, Ká pol na ut ca 14.; meg -
kö ze lí tés: a De ák tér től a 109-es busszal, a Bla ha Luj za tér től a 28-as
vil la mos sal, az Örs ve zér te ré től a 3-as és 62-es vil la mos sal a Li get té -
rig, il let ve vonattal a Nyu ga ti pá lya ud var tól az egye sí tett BKV-bér let -
tel Kő bá nya al só vas út ál lo má sig).

H I R D E T É S
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Ko lozs várt kez dő dött – és Ko lozs várt
ért vé get a 20. szá za di ma gyar iro da -
lom egyik emb le ma ti kus egyé ni sé gé -
nek, Re mé nyik Sán dor nak a pá  lyá ja.
A magyarság és különösen Er dély
számára emberpróbáló idők ala kí tot -
ták az 1890. au gusz tus 30-án született
és 1941. ok tó ber 24-én meghalt Re -
mé nyik köl té sze tét. Tu laj don kép -
pen min den tet tét, egész élet vi te lét
meg ha tá roz ták, így lett az in du ló,
halk sza vú po é tá ból har cos lí ri kus,
helyt ál lást hir de tő iro dal már, iro da -
lom szer ve ző, az ár ral szem be for du -
ló transz szil va nis ta. Ő al kot ta meg a
Gát me ta fo rá ját, a vál to zat lan ság
re mé nyét él tet ve:

A fo lyó megy, én ál lok ren dü let len,
És gú nyo lód nak ve lem a ha bok.
Oda se hall ga tok.

Az Eredj, ha tudsz! er dé lyi ige hir de -
tő jét, az akár át ko zó dá sig el me nő, a
szü lő föl dön ma ra dást, a szü lő föld
min den áron tör té nő meg tar tá sát pa -
rancs ba fog la ló pré di ká tort, a Vég vá -
ri-ver sek al ko tó ját ne vez te Né meth
Lász ló szirt-Re mé nyik nek. És ró la ír -
ta le Ba bits: „A ma gá nyos köl tő höz
kö ze lebb van ta lán a ha za, mint
más hoz: min den em be ri dol gok kö -
zül ez van leg kö ze lebb.”

Va ló ban ma gá nyos volt, ma gá -
nyos lett Re mé nyik Sán dor, mert a
hoz zá leg kö ze lebb ál lók sor ra el -
hagy ták Er délyt az 1918–1920-as ha -
ta lom vál to zás után. És még sem ma -
radt ma gá nyos, mert fel vál lal ta az er -
dé lyi sor sot, fel vál lal ta az itt hon ma -
ra dot ta kat – és vál lal ta az egész ma -
gyar ság múlt ját, je le nét. Az idők

vál to zá sá val pe dig le mon dott a Vég -
vá ri-ke mény ség ről, s el ju tott az
Ahogy le het meg hir de té sé ig.

Az er dé lyi táj és a hit – a meg har -
colt hit – lett a me ne dé ke, s a tör té -
nel mi múlt ból meg a je len em be ri pél -
dá za tá ból is tu dott épít kez ni. A Temp -
lom és is ko la vá rát fel nem ad va ilyen
hét köz na pi me ta fo rá hoz ju tott el:

Ke nyér va gyok, min den na pi ke nyér,
Nem cif ra ság a szű rön,
Nem súj tás a ma gyar kán,
Nem hív sá gos ün ne pi lo bo gó,
Ke nyér va gyok, min den na pi ke nyér,
Nem pom pá zom, de szük sé ges va gyok.

És ő, az a Re mé nyik, aki a „Le szek őr -
lő szú az ide gen fá ban” ke se rű el szá -
ná sát mond ta ki az el ve sző Er dély fáj -
dal má ban, a má so dik bé csi dön tés
után a Kor sze rűt len ver sek er köl csi
ma gas sá gá ba tu dott fel jut ni, a „Nem -
ze tek közt vé res já ték” bor zasz tó ve -
szé lyét is mer ve fel. De már ko ráb ban
is, a ko lozs vá ri evan gé li kus lel kész -
nek, Já ro si An dor nak aján lott ver sé -
ben (Ó, vál tó őr!) a má sik igaz sá gá nak
a fi gye lem be vé te lé ről be szél.

Re mé nyik Sán dor köl tői utó éle te
a már-már tel jes el hall ga tás, majd a
mí tosz va ló ság fö lé eme lé sé nek gya -
kor la ta kö zött ír ha tó le.

Ko lozs várt kez dő dött az ez red for -
du lón egy szé le sen vissz hang zó, si ke -
res ren dez vény so ro zat, amely egy részt
a fi a ta lok (kö zép is ko lá sok) be vo ná sá -
val a Re mé nyik-ver sek re irá nyí tot ta a
fi gyel met, más részt iro da lom tör té né -
szek meg hí vá sá val egy re á lis, tel je sebb
Re mé nyik-port ré ki ala ku lá sát se gí tet -
te a je len tős szá mú kö zön ség előtt
meg tar tott kon fe ren ci á kon.

Re mé nyik Sán dor éle té nek kü -
lön bö ző szín he lye i re hív ták a lel kes

szer ve zők (a ko lozs vá ri Re mé nyik
Sán dor Mű vész stú dió Ala pít vány)
az elő adó kat és az if jú vers mon dó kat.
Így Órad na, Bor be rek és Nagy vá rad
vagy Pécs kö zön sé ge is hall gat hat ta
az új ra meg szó la ló Re mé nyi ket.

Szo vá ta és Ma ros vá sár hely, Sep si -
szent györgy mel lett Deb re cen és
Sze ged is sor ra ke rült a már-már ván -
dor gyű lés sze rű en meg tar tott évi Re -
mé nyik-ün nep sé ge ken.

És most a ti ze dik, ju bi le u mi ta lál -
ko zó szín he lye Bu da pest lesz, a De -
ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um. A
már ha gyo má nyos – ám sok új vo nat -
ko zást is fel szín re ho zó – elő adás -so -
ro zat ez út tal ke rek asz tal-be szél ge tés -
sel bő vül, a köl tő től köl csön zött Ha -
ran gok ta lál ko zá sa cím alatt, mint -
egy össze fog la lá sa ként a má ba át nyú -
ló tör té net nek. Hi szen Re mé nyik
Sán dor, a ko lozs vá ri Re for má tus
Kol lé gi um egy ko ri di ák ja, Áp rily La -
jos ba rát ja, ki rán du ló tár sa va ló ban
össze köt(het) kü lön bö ző kö zös sé -
ge ket, rá éb reszt het – új ra – az össze -
tar to zás ra.

Re mél jük te hát, hogy az ok tó ber
3-i De ák té ri ta lál ko zás Re mé nyik
Sán dor ral mél tó ün nep lesz, in nen
és túl a köl té sze ten.

Re mé nyik Sán dor Bu da pes ten

b Kon cer tek, ki ál lí tá sok, ma gya rá -
zó is ten tisz te le tek, hí res hit be -
szé dek gaz da gí tot ták a szep -
tem ber 18–22. kö zött meg ren de -
zett Öt temp lom fesz ti vál öt na -
pos prog ram ját, amely nek öt
val lás egy-egy temp lo ma ad ott -
hont Győr egyik vá ros ré szé ben,
Új vá ros ban.

„Öt nap, öt temp lom, öt val lás, egy
kul tú ra” a mot tó ja az Eu ró pá ban is
egye dül ál ló öku me ni kus fesz ti vál -
nak, ame lyet az idén ne gye dik al ka -

lom mal ren dezett meg a Kar zat Kul -
túr köz pont Ala pít vány – mond ta
Bor sa Ka ta ku ra tó ri u mi el nök a Ma -
gyar Távirati Irodának.

A fesz ti vál sztár ven dé ge a klez mer -
ze nét ját szó ame ri kai Bu do witz Trio
volt, amely eu ró pai tur né já nak vé gén
ér ke zett Ma gyar or szág ra, s adott
kon cer tet csü tör tök es te Győ rött.
Pén te ken a Sa tor Qu ar tet lé pett fel
Bog nár Szil via nép dal éne kes sel és Lo -

va si And rás rock ze nésszel. A mu zsi -
ku sok Heidl György kom po zí ci ó it
szó lal tat ták meg.

Az Afet ti Mu si cale ré gi ze nei együt -
tes szom ba ton ven dég sze re pelt 17–18.
szá za di szer zők kom po zí ci ó i val. A ki -
emelt kon cer tek so rát hét főn a svéd
Kra ja együt tes hang ver se nye zár ta.

Új don ság volt az idén az úgy ne ve -
zett ma gya rá zó is ten tisz te let -so ro zat.
En nek ke re té ben min den fe le ke zet
tartott egy ün ne pi is ten tisz te le tet,
ame lyen az ér dek lő dők szak ér tői
ma gya rá za tok se gít sé gé vel is mer -
ked het tek meg a ka to li kus, az evan -
gé li kus, a re for má tus, a gö rög ka to -

li kus és a zsi dó val lás li tur gi á já nak sa -
já tos sá ga i val.

Az egy ház tör té net nagy pré di ká -
to ra i nak és hit szó no ka i nak – köz tük
Bor nem isza Pé ter, Páz mány Pé ter
és Prok losz kons tan ti ná po lyi pát ri ár -
ka – hí res be szé de it szín mű vé szek
szó lal tatták meg mo no drá ma jel le gű
elő adás ban.

A csü tör tö ki fesz ti vál nyi tón ke-
 rült sor a to rony pá lyá zat dí ja i nak át-

 adá sá ra. Az öt let pá lyá za tot egye te -
mis ták szá má ra ír ták ki az evan gé li -
kus Öreg temp lom – amely nek fel-
épí té sét an nak ide jén csak to rony
nél kül en ge dé lyez ték – tor nyá nak
meg ter ve zé sé re. A pá lyá zat ra – ame-
 lyet a Kar zat Ala pít vány a Szé che nyi
Ist ván Egye tem mel és a Ma gyar or -
szá gi Evan gé li kus Egy ház Nyu ga ti
(Du nán tú li) Egy ház ke rü le té nek Püs-
 pö ki Hi va ta lá val együtt mű köd ve hir-
 de tett meg – hat van hét pá lya mun ka
ér ke zett. A zsűri első díját a győri
Jászai Gergely kapta, aki a Budapesti
Műszaki és Gaz da ságtudományi
Egyetem Építészmérnöki Karának

hallgatója. A jutalmat a fesztivál
nyitó alkalmán, szeptember 17-én,
csütörtök este az Öregtemplomban
adták át a felajánlók.

Az evangélikus egyház részéről
felajánlott díjat – az ötvenezer forint
értékű könyvvásárlási utalványt –
Ittzés János elnök-püspök, győri lel-
kész adta át. A pá lya mű ve ket a fesz-
 ti vá lon ki is ál lí tot ták.

d MTI

Temp lomfesz ti vál – toronypályázattal
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b Ha to dik éve, hogy szep tem ber
de re kán va la mit ün ne pel nek az
irs ai evan gé li kus gyü le ke zet tag -
jai. Az ün nep lés nek több nyi re
más-más oka, ap ro pó ja van, de
e na pon min den Is ten sze re te té -
nek meg élé sé ről, a ka pott aján -
dé ko kért va ló há lá ról szól. Idén
szep tem ber 20-án az Irs ai Evan -
gé li kus Egy ház köz ség Mus tár -
mag Óvo dá ja fenn ál lá sá nak ti -
zen ötö dik év for du ló ján gyü le -
kez tek össze a hí vek. 

A há la adó is ten tisz te le ten – a gyer -
me kek evan gé li u má nak is mert mon -
da ta alap ján – dr. Fa bi ny Ta más, az
Észa ki Egy ház ke rü let püs pö ke hir -
det te Is ten igé jét. A li tur gi ai szol gá -
lat ban köz re mű kö dő Bár dossy Ti bor
nyu gal ma zott lel kész, va la mint Er dé -
lyi Csa ba, a gyü le ke zet je len le gi
pász to ra az imád ság ban a je len lé vők
kö nyör gé sét vit ték Is ten elé.

„…vár a mi Is te nünk!” Ez a fel irat
lát ha tó egy há zunk egyik temp lo má -

nak hom lok za tán, az el ső szó be tűi az
idők so rán le hul lot tak. És még is:
eb ben a for má ban is ér tel me és je len -
tő sé ge van en nek a szá munk ra min -
den na pi mon dat nak – mu ta tott rá az
ige hir de tő.

Az is ten tisz te let után a Mus tár mag
Óvo dá ban az óvo dá sok „szol gá la tán”
ke resz tül nyer het tek be te kin tést az
ér dek lő dők az in téz mény éle té be. A
gyer me kek tes ti-lel ki fej lő dé sét se gí -
tő mun ká ról Fa kan Zsu zsan na óvo -
da ve ze tő szá molt be, Bár dossy Ti bor
pe dig az in téz mény ala pí tá sá nak,
fel épí té sé nek, el in du lá sá nak kö rül -
mé nye it ele ve ní tet te fel.

Az utób bi évek ben tör tént fej -
lesz té sek ről szól va Er dé lyi Csa ba rá -
mu ta tott: a Mus tár mag Óvo da nem
egy sze rű en Al ber tirsa el is mert óvo -
dá ja – amely nek ka pa ci tá sa az el múlt

két év alatt nyolc van szá za lék kal nö -
ve ke dett –, ha nem mostantól sa já tos
ne ve lé si igé nyű gyer me keket is fogad. 

Fa bi ny Ta más kö szön tő jé ben a
száz esz ten de je szü le tett Szteh lo
Gá bor evan gé li kus lel kész pél dá já -
ra utalt, aki egy há zá nak fel ada tát
min dig a leg el eset teb bek se gí té sé ben
lát ta. A Mus tár mag Óvo da dol go zói
és fenn tar tó ja szá má ra is ez a pél da,
ame lyet kö vet ni igye kez nek a mai
kor ki hí vá sa i nak és le he tő sé ge i nek
meg fe le lő en. Tö rek vé sü ket az Észa -
ki Egy ház ke rü let is tá mo gat ja, Ka -
li na Ka ta lin a Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház Ok ta tá si Osz tá lyá nak
ve ze tő je ként pedig az or szá gos egy -
ház tá mo ga tá sá ról is biz to sí tot ta
az ün nep lő ket.

Fa ze kas Lász ló, Al ber tirsa pol -
gár mes te re az in téz mény nek a vá ros -
ban be töl tött sze re pé ről, el is mert sé -
gé ről szólt.

A kö zös ebé det kö ve tő en Ró ka
Sza bolcs és Gu lyás An na in ter ak tív,
Má tyás ki rály ról szó ló ze nés me sé -
je szó ra koz tat ta a ki csi ket és a na gyo -
kat. Ha tal mas, jó ízű ka ca jok töl töt -

ték be a pa ró kia ud va rát… A dél után
fo lya mán a gyer kő cök az óvo da te ra -
szán kéz mű ves-fog lal ko zá son ve -
het tek részt, vagy ön fe led ten játsz hat -
tak az ud va ron.

Az irs ai evan gé li ku sok gyü le ke -
ze ti nap já nak ven dé ge volt Sü ve ges
Ger gő, a Ma gyar Te le ví zió Hír adó -
já nak és Nap-kel te cí mű mű so rá nak
egyik mű sor ve ze tő je is. Ke resz -
tény ség ről, köz élet ről, csa lád ról
meg fo gal ma zott gon do la ta it sa ját -
juk nak érez ték az ün nep lők, és ezt
a sze mé lyes be szél ge té sek ben ki fe -
je zés re is jut tat ták. A nép sze rű te -
le ví zi ós so kak nak szer zett örö möt
Apa-kép-írás cí mű kö te té nek de di -
ká lá sá val is. A zá ró áhí tat ige hir de -
tő je Krá mer György es pe res, püs -
pök he lyet tes volt.

g Pál Ma ri et ta

Irsai mustármagok 

Az Aka dé mia dísz ter mé ben öt ven ha to dik al ka lom mal ad ták át szeptember 19-
én a Ma gyar Örök ség Dí ja kat. „Csak kul tú rá ja ment he ti meg a nem ze tet” – idéz -
te Kle bels berg Kunó sza va it a bí rá ló bi zott ság el nö ke, Há mo ri Jó zsef ne u ro bio -
ló gus. „A Ma gyar Örök ség Díj át adá sá nak pon to san ez a cél ja, hogy meg mu -
tas suk azt, hogy a ma gyar ság ban, a ma gyar kul tú rá ban mi lyen fan tasz ti kus értékek
van nak, ame lyek re nem csak hogy büsz ké nek kell len nünk, ha nem pél da ként
kell a to váb bi ak szem pont já ból is föl hasz nál nunk” – hang sú lyoz ta.

Ma gyar Örök ség Dí jat ka pott ezúttal a Csík ze ne kar, Bánsz ky Pál mű vé -
szet tör té nész, Döb ren tey Il di kó me se író és Le ven te Pé ter elő adó mű vész, va -
la mint Ba lázs Já nos, a ci gány ság fes tő klasszi ku sa. El is mer ték to váb bá Ba -
las sa gyar mat el ső vi lág há bo rú utá ni hő si es sé gét. A fel vi dé ki ma gyar ság meg -
ma ra dá sá ért küz dő Fábry Zol tán író és Gé recz At ti la, az 1956-os for ra da lom
már tír köl tő je posz tu musz dí jat ka pott.

d For rás: Du na Tv Hír adó

Döb ren tey Il di kó és Le ven te Pé ter
is a dí ja zot tak kö zött

g Kán tor La jos

Munkában a toronypályázatot elbíráló zsűri – középen Ittzés János
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b A Já ro si An dor Ke resz tyén Kul tu rá lis Mű hely
2008–2009-es prog ram so ro za ta Ve res Eme se-
Gyöngy vér „Mi kor Oláh or szág há bor ut ize ne…” –
A bar ca sá gi csán gók kál vá ri á ja cí mű kö te té nek be -
mu ta tó já val zá rult jú ni us ban. A Re mé nyik Sán dor
Ga lé ri á ban meg ren de zett zá ró prog ra mot a Ro má -
ni ai Evan gé li kus-Lu the rá nus Egy ház szer vez te. A
könyv be mu ta tók mel lett köz éle ti, po li ti kai és kul -
tu rá lis jel le gű vi ta es tek nek egy aránt te ret adó
kolozsvári mű hely kü lön bö ző ren dez vé nye i ről la -
punk is több al ka lom mal be szá molt, csak úgy, mint
a ma gyar or szá gi és ro má ni ai kép ző mű vé szek nek a
Re mé nyik-ga lé ri á ban szer ve zett ki ál lí tá sa i ról. „A
mű vé szet nyi tott, min den kié, az pe dig a ba rát sá got
és a meg ér tést szol gál ja, hogy egy ma gyar ga lé ria
a ro mán kép ző mű vé sze ket is ven dé gül lát ja” – ma -
gya ráz ta kér dé sünk re Ador já ni De zső Zol tán, az
evan gé li kus-lu the rá nus egy ház püs pö ke. Tő le tud -
juk: Szép Krisz ti nát, a ga lé ria mai ve ze tő jét Es sig
Jó zsef, a ga lé ri át ko ráb ban irá nyí tó Es sig Klá ra fér -
je mu tat ta be négy év vel ez előtt a püs pök nek.
Ket te jük kel be szél get tünk a mű hely és a ga lé ria
múlt já ról és a jö vő be li ter vek ről.

– Mi lyen múlt ra te kint vissza a ga lé ria, és hol he lyez -
ke dik el ab ban a mű hely?

Ador já ni De zs Zol tán: A Re mé nyik Sán dor Ga -
lé ria szép sé ge az épü let adott sá gá ból fa kad (az evan gé -
li kus-lu the rá nus püs pök ség egyik kö zép ko ri szár nyá ban
ren dez ték be), és ezt már az elő döm is fel fe dez te. Az előtt
ko szos pin ce volt, olyan rak tár he lyi ség, ame lyet hol hasz -
nál tak, hol nem, né ha nap ján pe dig be is ázott. Meg tisz -
tí tot ták, hely re ál lí tot ták a he lyi sé get, és bár ki ál lí tá so kat
szer vez tek fa lai kö zött, to vább ra is elég ko moly gon dok
me rül tek fel az ál la gá val kap cso lat ban.

Nem sok kal az után, hogy 2004 ok tó be ré ben át vet tem
a püs pö ki szol gá la tot, Mak kai Ta más ma gyar or szá gi épí -
tész ba rá tom lá to ga tott meg, aki a ga lé ria meg te kin té -
se után azt ja va sol ta, hogy vé gez zünk egy nagy sza bá sú
fal fel tá rá si mun kát. Az ő öt le tén és út mu ta tá sán fel buz -
dul va le fej tet tük, le tisz tí tot tuk a va ko la tot, és szű kös anya -
gi le he tő sé ge ink el le né re res ta u rál tuk a ter met (pár
mil li árd ré gi lej be ke rült). Így ala kult ki tu laj don kép pen
a mai ga lé ria. Fa lai kö zött ele in te több nyi re egy há zi ta -
lál ko zó kat és ki ál lí tá so kat szer vez tünk, a te rem szép sé -
ge és egy sé ge miatt azon ban ar ra gon dol tunk: jó len ne
út já ra in dí ta ni egy köz éle ti-ér tel mi sé gi mű helyt is.

– Mi ért ép pen Já ro si An dor ról kap ta ez a ne vét?
A. D. Z.: Já ro si a két vi lág há bo rú kö zött lel kész ként

szol gált Ko lozs vá ron. Az oro szok el hur col ták, és fog ság -
ban halt meg, ilyen ér te lem ben te hát már tír is. Amel lett,
hogy nagy sze rű lel ki pász tor volt, teo ló gi ai ma gán ta nár -
ként is dol go zott, ugyan ak kor részt vett az iro dal mi élet
szer ve zé sé ben. Jó ba rát ja volt Re mé nyik Sán dor nak,
Láng Bé lá nak, Olosz La jos nak, Mak kai Sán dor nak és Ta -
va szi Sán dor nak is. Ke ve set írt (leg in kább szín ház- és iro -
da lom kri ti ká kat), vi szont ba rát ként és a tár sa ság lel ki gon -
do zó ja ként igye ke zett min den hol je len len ni. Kü lön le -
ges kap cso la tot ápolt az Erdélyi Helikon körével, és dol -
go zott a Pász tor tűz című erdélyi irodalmi fo lyó irat nak is.
Bár a me cé ná sok, a párt fo gók min dig fon tos sze re pet töl -
töt tek be az iro dal mi élet ben, Já ro si ról mint ha ki csit meg -
fe led kez tünk vol na az utób bi évek ben. Emi att dön töt tünk
úgy, hogy ró la ne vez zük el a mű helyt.

Az el ső elő adás, ame lyet a ga lé ria res ta u rá lá sa mi att még

a püs pök ség fel ső ta nács ter mé ben tar tot tunk, Já ro si ról
szólt, ma gyar iro da lom sza kos uno ká ja ré vén is mer het -
tük meg őt kö ze lebb ről. Tud tuk azt, hogy Ko lozs vá ron sok -
fé le ke rek asz tal és mű hely lé te zik, en nek el le né re fon tos -
nak tar tot tuk, hogy az ige hir de tés mel lett az egy ház a ke -
resz tény, a ma gyar és az egye te mes kul tú ra elő moz dí tá -
sát is szol gál ja, ter mé sze te sen a ma ga esz kö ze i vel.

Cél kö zön ség ként el ső sor ban a ko lozs vá ri ma gyar ér -
tel mi ség re gon dol tunk, az el kö vet ke ző idő szak ban azon -
ban mind a ro mán, mind pe dig az eu ró pai kul tú rá val egy -
faj ta mé lyebb dia ló gust sze ret nénk ki ala kí ta ni.

Az el múlt há rom év ben több nyi re ön ma gunk kal, a sa -
ját kul tú ránk kal vol tunk el fog lal va, ami nem föl tét le nül
rossz, sőt kez det nek na gyon is jó, hisz er re már le het épí -
te ni. Vé le mé nyem sze rint a ke resz tény ség nyi tott, be fo -
ga dó jel le gű, a más sá got és a más ként gon dol ko dást egy -
for mán to le rál ja. Ilyen szem pont ból nyit ni kí ván a Já ro -
si-mű hely is más vi lág né ze tek irá nyá ba, hogy velük
pár be szé det foly tat has son. Kez det ben sem ki mon dot tan
iro dal mi vagy teo ló gi ai mű helyt sze ret tünk vol na lét re -
hoz ni, a cél az volt, hogy mi nél vál to za to sabb té má kat vo -
nul tas sunk fel a ko lozs vá ri kö zön ség előtt.

– Nyil ván nem tu dunk az el múlt négy év va la mennyi
elő adá sá ról rész le te sen be szél get ni. Ar ra kér ném, vá zol -
ja, mi min den ről is volt szó a Já ro si-mű he lyek ke re té ben.

A. D. Z.: Bár a po li ti kum sok eset ben konflik tust ge -
ne rál, még is olyan fó ru mot kí ván tunk te rem te ni, ahol a
kü lön bö ző pár tok kép vi se lői a nyil vá nos ság előtt üt köz -
tet he tik egy más sal vé le mé nye i ket. A mű he lyek ese té ben
nem le het azt mon da ni, hogy ha X részt vesz, ak kor Y
nem jut hat szó hoz, mert sér ti az elő ző em be ri mél tó sá -
gát. Egyet len ké ré sünk az volt, hogy az övön alu li üté sek -
től min den ki tar tóz kod jon, tisz tes sé ge sen, a vi ta part nert
tisz tel ve vi sel ked je nek a részt ve vők.

A vá lasz tá sok mi att ta valy több al ka lom mal ke rül tek
te rí ték re po li ti kai jel le gű té mák: a hely ha tó sá gi vá lasz -
tá sok előtt Cso ma Bo tond, a Romániai Magyar Demokrata
Szövetség vá ro si ta ná csosa, va la mint Ger gely Ba lázs, a
Magyar Polgári Párt ko lozs vá ri szer ve ze té nek ak ko ri el -
nö ke be szél ge tett egy más sal. A hall ga tó ság elő ze tes fé -
lel mei el le né re ak kor ba rá ti tár sal gást hall hat tunk, de
olyan ese tek is elő for dul tak, ami kor igen éles fel szó la lá -
sok nak le het tünk ta núi.

Ma gyar or szá gi po li ti ku so kat, köz gaz dá szo kat is meg -
hív tunk, és a Sa pi en tia Er dé lyi Ma gyar Tu do mány egye -
tem (EMTE) sor sá ról is be szél get tünk. Igény ként je lent -
ke zett köz ben a Bab eş–Bo lyai Tu do mány egye tem és az
EM TE kö zöt ti fe szült ség tisz tá zá sa is: em lék szem, negy -
ven-öt ven egye te mi ok ta tó vett részt a be szél ge té sen, tud -
ták üt köz tet ni né ze te i ket, ugyan ak kor pe dig mind a saj -
tó nak, mind pe dig a részt ve vők nek le he tő sé gük volt el -
ső kéz ből tá jé ko zód ni a té ma lé nyeg be vá gó rész le te i ről.

Több ta lál ko zónk volt már az él he tő vá ros té má já ban:
a fő tér ügyé ben meg hív tuk a vá ro si ta nács ban dol go zó
RMDSZ-es po li ti ku so kat, élü kön Lász ló At ti la al pol gár -
mes ter rel. Az ak ko ri be szél ge tés ha tá sá ra később ven dé -
gül lát tuk Gutt mann Sza bol csot, Sze ben ko ráb bi fő épí -

Bölcs kei Gusz táv sze rint nem volt
min den ben kel lő en tá jé ko zott az Eu -
ró pai Biz ton sá gi és Együtt mű kö dé si
Szer ve zet (EBESZ) ki sebb sé gi fő biz -
to sa azon a szep tem ber 15-i bu da pes -
ti meg be szé lé sen, ame lyen a ma gyar -
or szá gi tör té nel mi egy há zak ve ze tő -
i vel foly ta tott tár gya lá so kat a szlo vá -
ki ai nyelv tör vénnyel kap cso lat ban. A
Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház
Zsi na ta lel ké szi el nö ké nek ál lás pont -
já ról a zsi nat kom mu ni ká ci ós szol gá -
la ta múlt csü tör tö kön tá jé koz tat ta a
Ma gyar Táv ira ti Iro dát (MTI).

A köz le mény sze rint az egy há zi ve -
ze tők úgy vé lik, hogy a szlo vá ki ai ál -
lam nyelv tör vény sú lyo san sér ti a ki -
sebb sé gek anya nyelv hasz ná lat hoz
va ló jo gát. A tör té nel mi egy há zak ve -
ze tői ezért azt ja va sol ták, hogy szü -
les sen egy új, át fo gó ki sebb ség ügyi
tör vény, amely biz to sí ta ná a fel vi dé -
ki ma gya rok anya nyelv hasz ná la tát is
– áll a Ma gyar or szá gi Re for má tus
Egy ház Zsi na ta kom mu ni ká ci ós szol -
gá la tá nak közleményében.

Tá jé koz ta tá suk sze rint Knut Vol -
le ba ek, az EBESZ ki sebb sé gi fő biz to -
sa úgy fo gal ma zott: hi ba, hogy a

szlo vák nyelv tör vény mó do sí tá sa
nyug ta lan sá got kelt a ma gya rok kö -
ré ben… 

Bölcs kei Gusz táv sze rint, ha a
szep tem ber ben el fo ga dott nyelv tör -
vény ügyé ben nem lesz vál to zás, ak -
kor az zal a ki sebb sé gi jo go kat csor -
bít ják majd, a vál to zás hi á nya pe dig
pre ce dens ér té kű is le het, hi szen „fel -
bá to rít hat ja a szom szé dos or szá go -
kat, hogy ott is kor lá toz zák a je len -
tős szá mú ma gyar la kos ság ki sebb -
sé gi jo ga it”. Úgy lát ja, hogy er re a ne -
ga tív lé pés re van haj lan dó ság a szom -

szé dos or szá gok ban. Pél da -
ként em lí tet te, hogy a Vaj -
da ság ban le dön töt tek egy
Luther-szob rot, ame lyet
2007. ok tó ber 31-én, a re -
for má ció emléknap ján ál lí -
tot tak a pro tes tán sok.

Az MTI-t a Ma gyar or -
szá gi Zsi dó Hit köz sé gek
Szö vet sé gé nek (Ma zsi hisz)
saj tó iro dá ja tá jé koz tat ta ar -
ról, hogy szeptember 15-én
a ma gyar or szá gi tör té nel mi

egy há zak ve ze tő i vel ta lál ko zott Knut
Vol le ba ek. A mun ka reg ge lin ott volt
Er dő Pé ter bí bo ros, esz ter gom–bu -
da pes ti ér sek, Kiss-Ri gó Lász ló sze -
ged–csa ná di püs pök, Bölcs kei Gusz -
táv, a re for má tus zsi nat lel ké szi el nö -
ke, Prőh le Ger gely, a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház or szá gos fel -
ügye lő je, Feld máj er Pé ter, a Ma zsi hisz
el nö ke és Zol tai Gusz táv, a Ma zsi hisz
ügy ve ze tő igaz ga tó ja. A ta lál ko zót a
fő biz tos kez de mé nyez te az után, hogy
az egy há zi ve ze tők le vél ben ke res ték
meg őt – ír ták a köz le mény ben.

d MTI

NE M VOLT K ELLŐEN TÁJÉKOZOT T?

Az EBESZ nem ze ti ki sebb sé gi
fő biz to sa egy há zi

ve ze tők kel ta lál ko zott

A 2008. évi sze mé lyi jö ve de lem adó
1+1 szá za lé ká ról ér vé nye sen ren del -
ke ző 1,68 mil lió ma gán sze mély 16,6
mil li árd fo rin tot aján lott fel 29 570 ci -
vil szer ve zet nek – 169 egy ház nak és
a két ki emelt költ ség ve té si elő irány -
zat nak. Ez összeg ben és a fel aján lók
szá mát te kint ve is csak kö zel a fe le
an nak, ami le het sé ges len ne.

Mo gyo ró si né Gá bor Haj nal ka, az
Adó- és Pénz ügyi El len őr zé si Hi va tal
(APEH) el nök he lyet te se szeptember
15-i saj tó tá jé koz ta tóján el mond ta: a
2008. évi sze mé lyi jö ve de lem adó-be -
val lás ke re té ben az idén 4,6 mil lió be -
val ló ból 3,6 mil lió ma gán sze mély
32,8 mil li árd fo rint ról ren del kez he tett
vol na. Kö zü lük mind össze 1,8 mil li ó -
an él tek a le he tő ség gel, és a nyi lat ko -
za tok 92 szá za lé kos fel dol go zott sá ga
alap ján ed dig 1,68 mil lió ér vé nyes
fel aján lást tar ta nak nyil ván.

Va la mennyi ér vé nyes tech ni kai
szám mal ren del ke ző egy ház ka pott
fel aján lást. A ma gán sze mé lyek 169
egy ház nak 790 ezer nyi lat ko zat
alap ján 4,9 mil li árd fo rin tot aján lot -
tak fel.

Az APEH ki mu ta tá sa sze rint az
egy há zak kö zül a leg több fel aján lás
– mint egy 3 mil li árd fo rint – a Ma -
gyar Ka to li kus Egy ház nak ér ke zett,
utá na kö vet ke zik a Ma gyar or szá gi
Re for má tus Egy ház mint egy 1 mil li -
árd fo rint, a Ma gyar or szá gi Evan gé -
li kus Egy ház 304 mil lió fo rint, a
Ma gyar or szá gi Kris na-tu da tú Hí -
vők Kö zös sé ge 84 mil lió fo rint és a
Ma gyar or szá gi Bap tis ta Egy ház 73,6
mil lió fo rint összeg gel.

Mo gyo ró si né Gá bor Haj nal ka el -
mond ta: a ki emelt költ ség ve té si elő -
irány za tok ra 289 ezer ér vé nyes nyi -
lat ko zat ér ke zett, és a fel aján lott
összeg meg ha lad ta az 1,9 mil li árd fo -
rin tot. A leg töb ben a gyer mek sze -
gény ség el le ni prog ra mot tá mo gat ták
1,5 mil li árd fo rint tal, a nem ze ti te het -
ség prog ram ra 404 mil lió fo rint fel -
aján lás ér ke zett.

A ci vil szfé ra ja vá ra 1,6 mil lió ér -
vé nyes nyi lat ko zat ér ke zett, 29 570 ci -
vil szer ve zet nek több mint 9,7 mil li -
árd fo rin tot aján lot tak fel. A leg -
több fel aján lást a tár sa dal mi szer ve -
ze tek, ala pít vá nyok, köz ala pít vá nyok
kap ták.

Ba lázs Esz ter Ág nes, az APEH
Köz pon ti Hi va tal Adó ügyi Fő osz tá -
lyá nak ve ze tő je el mond ta, hogy a je -
len le gi fel dol go zott ság alap ján 223
ezer az ér vény te len fel aján lás. Az ér -
vény te len ség oka egye bek kö zött,
hogy nem fi zet te be ha tár idő re a sze -
mé lyi jö ve de lem adót a be kül dő, vagy
a ha tár idő után küld te be a nyi lat ko -
za tot, il let ve több ked vez mé nye zet -
tet is meg je lölt.

A saj tó tá jé koz ta tón el hang zott,
hogy az ér vény te le nül nyi lat ko zók
2009. no vem ber 30-ig ér te sül nek
ar ról, hogy a fel aján lott összeg nem
ér het cél ba. Az elekt ro ni kus hoz zá -
fé rés sel ren del ke ző nyi lat ko zók tá jé -
koz ta tást kér het nek a fel aján lott
összeg el jut ta tá sá ról, a pa pí ron adó -
zók vi szont csak köz ve tet ten ér te sül -
het nek ar ról, hogy fel aján lá suk meg -
ér ke zett a ked vez mé nye zett hez.

d MTI

Szja-fel aján lás: 16,6 mil li árd fo rint
29 741 ked vez mé nye zett nek

Knut Vollebaek és Prőhle Gergely
a szeptember 15-ei munkareggelin

Szín vo na las elő a
kí ván len ni a J

Be szél ge tés Ador já ni De zső Zol tá

Ra dos né Len gyel An na fel ügye lő
asszony kö szön tő sza vai után Smi dé -
li usz Gá bor igaz ga tó lel kész ad ta
meg a ta lál ko zó alap hang ját Zsid
10,35 alap ján: „Ne ve szít sé tek el te hát
bi zal ma to kat, amely nek nagy ju tal -
ma van.” A bi za lom je gyé ben a szer -
ve zők egy má sik ke rü let ből hív tak elő -
adót, és olyan diszk rét in for má ci ók is
el hang zot tak, mint a gyü le ke zet be -
vé te lei, il let ve gaz dál ko dá si meg ol dá -
sok. Győr fi Ká roly , az óbu dai egy ház -
köz ség fel ügye lő je me ne dzser igaz ga -
tói mun ka kö ré nek-be osz tá sá nak
meg fe le lő en vér be li pro fiz mus sal

szólt egy mű kö dő és fej lő dő gyü le ke -
zet em be ri moz ga tó ru gó i ról.

Az ebéd szü net után a ta lál ko zó
erős „tör té né szi be fo lyás” alá ke rült.
A részt ve vők elő ször az Evan gé li kus
Or szá gos Mú ze um ban tet tek lá to -
ga tást, majd Zász ka licz ky Zsu zsan -
na mű vé szet tör té nész a De ák té ri
temp lom tör té ne té nek rész le te it
idéz te fel a hely szí nen.

A dél utá ni elő adást Tő kécz ki
Lász ló tan szék ve ze tő egye te mi do -
cens, a Du na mel lé ki Re for má tus
Egy ház ke rü let fő gond no ka tar tot -
ta Bi za lom az egy há zak iránt Ma -

gyar or szá gon? cím mel. Túl azon,
hogy szí nes tab lót tárt az egy be -
gyűl tek elé a ma gyar or szá gi pro tes -
tan tiz mus tör té ne ti és nem ze ti sé -
gi hát te ré ről, ki emel te a kö zös sé gi
tu dat nak, a „hon nan jöt tünk” is me -
re té nek fon tos sá gát, ame lyet a múlt
szá za di ese mé nyek ke mé nyen rom -
bol tak, és az el múlt húsz év ben
nem si ke rült tel jes mér ték ben meg -
ta lál ni. Óvott at tól, hogy túl sá go san
a sta tisz ti kai mu ta tók ha tá sa alá ke -
rül jünk, és an nak a meg győ ző dé sé -
nek adott han got, hogy van esély az
egy há zak és gyü le ke ze ti kö zös sé gek
fej lő dé sé re. A vi ta in dí tó nak szánt
elő adást nem is annyi ra vi ta, ha nem
az elő adó meg ál la pí tá sa it erő sí tő
hoz zá szó lá sok kö vet ték.

A zár szó előtt So mogy vá ri Im re
bony há di fel ügye lő tett ja vas la tot a
Bé lyeg gyűj tők Evan gé li kus Szö vet sé -
gé nek meg ala pí tá sá ra, fel hí vá sát né -
hány el ső  na pi Lu ther- és Kál vin-bo -
rí ték kal de monst rál va.

g Dr. Sra mó And rás

Bi zal mas be szél ge tés a bi za lom ról
b A tu dó sí tó öröm mel je lent he ti, hogy a Déli Egyházkerület épí tő ha -

gyo mányt foly tat a re gi o ná lis – je len eset ben a Tol na-Ba ra nyai és
a Pes ti Egy ház me gyét il le tő – fel ügye lői kon fe ren ci ák meg szer ve -
zé sé vel. A ren de zők igye kez tek meg fe lel ni a ta valy Szek szár don
meg fo gal ma zott igé nyek nek: hosszabb együtt lét re van szük ség, nem
elég fél nap. A ven dég lá tó De ák té ri gyü le ke zet – a kí vá nal mak nak
ele get té ve – va ló ban ott hont és ke re tet adott a szep tem ber 19-i ta -
lál ko zó nak.
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b Ahogy a ke men ce a bú za sze -
mek ből ke nye ret éget, ugyan így
ér le li eggyé az ide lá to ga tó lel ke -
ket fe le ke ze ti ho va tar to zás tól
füg get le nül ez a bú za szem alap -
raj zú, ke men ce ala kú temp lom.

Ki csi temp lom épül Ve rő ce mel lett,
a Ka ta lin-völgy ben im már hatodik
hó nap ja. Is ten és em ber
haj lé ka. Is ten há za, ahol
az em ber bé ké re, nyu -
ga lom ra, sze re tet re, bel -
ső hit re és a Min den ha tó -
ra ta lál. Kő re kő épül, a
sze re tet for rás pe dig még
több sze re te tet gyűjt.

Sor ra ér kez nek az ön -
kén tes ado má nyo zók, e
cikk szer ző je szem ta nú -
ja, ami kor meg ér kez nek
a szkí ta mo to ro sok. Ki
kö vet pu col, ki a te rü le tet
tisz tít ja meg a gaz tól. A
szkí ta mo to ro sok ere jü -
ket, mun ká juk ve rí té két
ál doz zák a temp lom kö -
ve i nek fa la i ba.

Macz kó Má ria nép -
dal éne kes két an gyal szo -
bor ral és tisz ta hang já val
ér ke zett a na pok ban. A
Mi kes In ter na ti o nal mű vé sze ti, iro -
dal mi és tu do má nyos fo lyó irat mun -
ka tár sai, Far kas Flo ri an és fe le sé ge,
Va day Ág nes re for má tus tisz te le tes
két gyer me kük kel és a nagy ma má val
egye ne sen Hol lan di á ból, Há gá ból
utaz tak Ve rő cé re. Ahol ma gya rok él -
nek, min den hol nyo mot kel le ne hagy -
ni egy eh hez ha son ló temp lo mocs ká -
val – mond ja a re for má tus lel kész nő.

Más nap Klop fer Győ ző vá ci bú tor-
és fa já ték ké szí tő mes ter ado má nya
ér ke zik, egy ha tal mas, akác rönk ből
és fe nyő ből ké szí tett fe dett pad a
meg fá ra dók nak. A négy gyer me kes
csa lád apa tisz ta kék sze me ra gyog.
Kér dé sem re hang sú lyoz za: örül, hogy
ennyi vel hoz zá já rul hat a maj da ni
temp lom ba ér ke zők ké nyel mé hez.
Mint ki de rült, leg ki sebb gyer me két,
aki je len leg egy hó na pos, eb ben a
temp lom ban sze ret né meg ke resz -
tel tet ni. Har mad nap meg ér ke zik Ju -
hász Ár pád, az Er dé lyi Gyü le ke zet
pres bi te re, aki egész dél előtt kö vet
pu col. Nincs meg ál lás. Kő re kő ke rül,
Is ten temp lo ma pe dig épül.

A temp lom épí tő Beth len Far kas,
Ve rő ce pol gár mes te re pe dig min -
den kit sze re tet tel fo gad. A temp -
lom épí tés fo lya ma tá ban per sze el ső -
sor ban nem a pol gár mes ter, ha nem
a hí vő em ber sze re te te és hi te nyil -
vá nul meg. Val lo má sá ban így rög zí -
tet te a szü le tés pil la na tát: „Ve rő ce a
Du naka nyar egyik szép te le pü lé se,
ahol élek és dol go zom. Ál lok a Ka ta -
lin-pusz tá ra ve ze tő út men tén, a
Ló si-völgy ben, és te kin te tem meg -
akad egy er dő vel bo rí tott kis he -
gyecs kén. Hosszan né zem a hely -
színt, és va la mi meg in dul a lel kem -
ben. Ki csi né pünk mo rá li san na -
gyon mély re süllyedt – a tisz tes ség,
a be csü let, a ha za sze re tet és a mun -
ka te rü le tén. Oly mély re, hogy az em -
ber már nem tud mit ten ni, azt gon -
dol ja, csak szak rá li san tör tén het va -
la mi. Né pünk fel emel ke dé sé ért vi -
szont imád koz ni tu dunk. Épít sünk
hát egy temp lo mot – a Kár pát-ha za
temp lo mát –, ahol ál lan dó an össze -
gyűl he tünk és imád koz ha tunk ha -
zánk fel tá ma dá sá ért.”

A Kár pát-me den cét  ka réj for -
má ban kör be öle lő hegy vo nu la tok
va rázs la tos tá jat és em be re ket őriz -
nek. Ugyan így sze ret né őriz ni és
eggyé ko vá csol ni az itt élő ket ez a
pi ci is ten haj lék a domb te tőn a fák
kö zött meg búj va, akár a ko vász,
mely szin te lát ha tat la nul ér le li a ke -
nyér tész tá ját.

Nem is olyan ré gen a „min den na -
pi ke nye ret” min den ki ma ga sü töt te

ke men cé jé ben. Nem is olyan ré gen a
bú zát, mely min den egyes sze mé ben
Krisz tus ar cát hor doz za, „élet nek”
hív tuk. Ahogy a ke men ce a bú za sze -
mek ből ke nye ret éget, ugyan így ér -
le li eggyé az ide lá to ga tó lel ke ket fe -
le ke ze ti ho va tar to zás tól füg get le nül
ez a bú za szem alap raj zú „ke men ce -
temp lom”.

Az egy sze rű, hó fe hér fa lak kö zött
és a bol to zat alatt szí nes üveg ab lak sor
fe szül majd, me lyen hon fog la ló ele ink
pá rat la nul gaz dag dí szí tő mű vé sze te je -
le nik meg fény be öl töz tet ve. Kö zép -
pont ban az ál má ban ég be emelt Eme -
se, aki től a mon da sze rint az Ár pád-
ház szár ma zik, mely csa lád négy száz
éves ural ko dá sa alatt a leg több szen -
tet ad ta Eu ró pá nak és a vi lág nak.

Van te hát kik re büsz ké nek len -
nünk tör té nel münk ből, de ugyan -
ilyen büsz ke ség gel tölt het el min ket
az is, hogy itt és most sze re tet ből és
össze fo gás sal meg épül het Is ten há -
za – mond ja Szűcs End re és Tóth Pé -
ter, a temp lom két épí tő mes te re.

A ma gyar zász ló a 2009. már ci us
21-i alap kő le té tel óta ott leng a he -
gyecs ke te tő pont ján. A Ju li a nus Ba -
rát Ala pít vány az óta meg vá sá rol ta a
te rü le tet, ki épí tet te az elekt ro mos há -
ló za tot, és el ké szí tet te a temp lom ter -
ve it. A temp lom a ma gyar nép kö zös
ere jé ből és hi té vel épül. Beth len Far -
kas és az ön kén tes szer ve zők to -
vább ra is se gít sé get kér nek ki csik től
és na gyok tól, fi a ta lok tól és idő sek től.
Se gít a szel le mi és a fi zi kai mun ka, a
tár gyi és a pénz be li ado mány, a szer -
ve zői te vé keny ség.

Beth len Far kas, a temp lom meg -
ál mo dó ja és épí tő je nem sür ge ti a
mun ká la to kat, a Gond vi se lés re bíz -
za a fel épü lés fo lya ma tát, mert
mint mond ja, amíg ide za rán do kol -
nak az ér dek lő dők és a hí vek, nö -
vek szik a sze re tet, és egy re több fe -
lé vi szik e ki csi temp lom fel épü lé -
sé nek cso dá ját és jó hí rét. Beth len
Far kas el mond hat ja Re mé nyik Sán -
dor ral együtt: „Az én szí vem is ál -
mok temp lo ma / És Is ten min den
temp lom ban la kik.”

g Fri gyesy Ág nes

A Kár pát-ha za
temp lo ma a ma gyar nép
ere jé ből és hi té vel épül

té szét, Mak kai Ta mást, Bu da pest IX. ke rü le té nek ki vi -
te le ző épí té szét és And rás Ist ván ba la ton fü re di szak em -
bert. Jó volt lát ni, hogy vég re szak mai vi tá ra is sor ke rült
az zal kap cso lat ban, hogy Ko lozs vár fő te ré nek mi ként kel -
le ne ki néz nie.

Az em be re ket mind a mai na pig fog lal koz tat ja az át vi -
lá gí tás kér dé se, ez a té ma pe dig az egy há zak szá má ra sem
mel lé kes. Vé le mé nyem sze rint a múlt is me re te azért
fon tos, hogy a múlt bé li ne ga tí vu mok ne for dul ja nak elő
több ször, ugyan ak kor azért is, hogy az em be rek lel ki is me -
re te, szem be néz ve a tör tén tek kel, fel sza ba dul jon. Ezért is
fog lal koz tunk több al ka lom mal az át vi lá gí tás kér dé sé vel:
meg hív tuk pél dá ul Vis ky And rás írót, dra ma tur got, aki sa -

ját csa lád já nak érin tett sé gé ről me sélt. Csen des Lász ló, a Se -
cu ri ta te Irat tá rát Vizs gá ló Or szá gos Ta nács (CN SAS) el -
nö ke töb bek kö zött ar ról be szélt, hogy mi ként kell a le vél -
tá rak hoz vi szo nyul ni.

Na gyon jól si ke rült az Ok ta tá si stra té gi ák el ne ve zé sű
vi ta es tünk is, ame lyen lel ki pász to rok nak és ok ta tás sal fog -
lal ko zó szo cio ló gus szak em be rek nek ad tunk le he tő sé get
a szó lás ra. Er ről a té má ról há rom al ka lom mal is be szél -
get tünk, fon tos nak tart juk ugyan is fo lya ma to san fel mér -
ni: mi hasz nál, és mi nem hasz nál, mit aka runk kez de -
ni az is ko lá ink kal, mi a hely zet a szak ok ta tás sal.

Szó esett eu ró pai uni ós kér dé sek ről is: a Ke resz tyén ség
az Eu ró pai Uni ó ban cí mű be szél ge té sen Ba log Zol tán, a
ma gyar Or szág gyű lés em be ri jo gi, ki sebb sé gi, ci vil- és val -
lás ügyi bi zott sá gá nak el nö ke és Prőh le Ger gely, a Ma gyar -
or szá gi Evan gé li kus Egy ház or szá gos fel ügye lő je vett részt.
Egy má sik vi ta es ten Tonk Már ton, a Sa pi en tia Ter mé szet -
tu do má nyi és Mű vé sze ti Ka rá nak dé kán ja a nem ze ti fi -
lo zó fia le he tő sé ge i ről be szélt, és még so rol hat nám, mi min -
den ről esett szó a Já ro si-mű he lyek szer ve zé sé ben.

Szép Krisz ti na: Az előb bi ek ben több nyi re fér fi ak ne -
ve hang zott el, tud ni kell azon ban, hogy igen si ke res volt
a Nők a köz élet ben cí mű ren dez vé nyünk is.

A gyen géb bik nem kép vi se lő i ről, bár részt vesz nek a köz -
élet ben, na gyon ke ve set hal lunk, így ér de kes volt kü lön bö -
ző szak te rü le tek ről ér ke ző höl gye ket meg kér dez ni ar ról, hogy
ők mi ként élik meg a leg in kább fér fi ak do mi nál ta vi lá got.
Emel lett be szél nünk kell a vi ta in dí tó sze rep pel is bí ró könyv -

be mu ta tók ról: a ga lé ri á ban ke rült sor töb bek kö zött Mu -
rá din Je nő A meg seb zett szo bor és Ti bo ri Sza bó Zol tán Ca -
pesi us, az ausch wi tzi pa ti kus cí mű kö te té nek be mu ta tó já -
ra. A 2009–2010-es év el ső Já ro si-mű he lyén pe dig szep tem -
ber 21-én Ben kő Le ven te Az őszin te ség két nap ja cí mű köny -
vét is mer tet jük, ter mé sze te sen azt is vi ta in dí tó gya nánt.

– Szá mos ki ál lí tás nak adott már ott hont a ga lé ria. Mi
min dent kell szem előtt tar ta ni a meg szer ve zé sük kor, hogy
a mű he lyek hez ha son ló an szin te min den igényt ki elé gít -
se nek?

Sz. K.: Azt sze ret nénk, hogy el ső sor ban ko lozs vá ri, fi -
a tal és be fu tott mű vé szek nek ad junk le he tő sé get a be mu -
tat ko zás ra és mun ká ik ki ál lí tá sá ra. A köz pon ti ki ál lí tó ga -
lé ria be zárt, és bár Ko lozs vár köz pont já ban van nak ki sebb
he lyi sé gek, a Re mé nyik hez ha son ló, nagy be fo ga dó ké pes -
sé gű pin ce ga lé ria nem lé te zik. Az er dé lyi és ro má ni ai mű -
vé szek mel lett kül föl di alkotókat is meg hí vunk, sőt egy ide -
je nincs is szük ség a meg hí vás ra, ma guk tól je lent kez nek.
Ez azt je len ti, hogy nagy az ér dek lő dés a ko lozs vá ri ki ál -
lí tá si le he tő sé gek iránt, ez pe dig vonz za az it te ni kö zön -
sé get. Ro mán mű vé szek mun ká i ból is szer ve zünk tár la -
to kat: na gyon jó az együtt mű kö dé sünk a ko lozs vá ri Kép -

ző mű vé sze ti és For ma ter ve zői Egye tem mel,
min den év ben meg hí vunk egy ta go za tot,
amely nek tag jai le he tő sé get kap nak a be mu -
tat ko zás ra – ez el ső lé pés ként nagy se gít ség
szá muk ra.

Meg van a ro mán kö zön sé günk is. Má ra
már rend sze res sé vál tak a ro mán pla ká tok,
a fel hí vá so kat a ro mán mé dia is köz li, a ven -
dég könyv be írá sa i ból pe dig ki de rül: fe le-fe -
le arány ban lá to gat ják ma gya rok és ro má -
nok a ga lé ri át. Ez már ko moly si kert je lent.

– Mi lyen ter ve ik van nak a kö zel jö vő re vo -
nat ko zó an?

A. D. Z.: Szá mí tunk ar ra, hogy Ke le men
Hun or ral, az RMDSZ államfőjelöltjével
még az el nök vá lasz tás előtt si ke rül meg -

szer vez nünk egy ta lál ko zást, de meg hív tuk már Sem jén
Zsol tot, a magyarországi Ke resz tény de mok ra ta Nép párt
el nö két, és Né meth Zsolt, a ma gyar Or szág gyű lés kül -
ügyi bi zott sá gá nak fi de szes el nö ke is be je lent ke zett. Úgy
vet tük ész re, hogy szí ve sen jön né nek más or szá gok nagy -
kö ve tei is, ren ge teg az ő mun ká juk hoz kap cso ló dó té -
ma, amely meg moz gat hat ja a ko lozs vá ri kö zön sé get.

A Györ kös Má nyi Al bert-em lék ház zal és a ma gyar -
or szá gi Or szá gos Szín ház tör té ne ti Mú ze um mal együtt
Ig nácz Ró zsa-ki ál lí tást is sze ret nénk szer vez ni. A mű -
hely ke re té ben ren de zett kon cer tek mel lett fon tos nak
tart juk azt is, hogy az elő adó mű vé szek a Re mé nyik-ga -
lé ri á ban ta lál koz has sa nak és be szél ges se nek egy más sal,
és ha a mé dia is lát fan tá zi át a kez de mé nye zés ben, ör -
ven de nénk an nak, ha egy jól mű kö dő saj tó mű helyt is lét -
re hoz hat nánk kö zö sen. Nyi tot tak va gyunk bár ki fe lé, aki
sze ret ne va la mi lyen prog ra mot le bo nyo lí ta ni ná lunk. A
kul tú ra, a mű ve lő dés, a köz élet min den te rü le té ről szí -
ve sen fo ga dunk elő adást, mind össze annyi a ki kö té sünk,
hogy szín vo na las le gyen. Emel lett fon tos a vál to za tos -
ság is: ezért kí vá nunk mi nél több sze mélyt meg szó lal -
tat ni, és per sze sze ret nénk, hogy a kö zön ség nek meg -
fe lel jen mind az, amit az elő adók nyúj ta ni tud nak.

g Fe rencz Zsolt

Megjelent a Szabadság című kolozsvári napilap szep -
tember 12-i számában

adá sok hely szí ne
Já ro si-mű hely
án püs pök kel és Szép Krisz ti ná val

Ahogy az már las san ha gyo mánnyá
vá lik, ősszel a ba la ton szár szói Evan -
gé li kus Kon fe ren cia- és Misszi ói
Ott hon ban ta lál koz nak egy há zunk
püs pö kei és es pe re sei, hogy ak tu á lis
kér dé se ket vi tas sa nak meg. Így volt
ez az el múlt hét ele jén is: szep tem -
ber 14–15-én tar tot ták az es pe re si
kol lé gi um so ros ülé sét a Ba la ton
part ján. A na pi rend ele jén az evan -
gé li kus pres bi te rek két nap pal ko ráb -
ban meg ren de zett or szá gos ta lál ko -
zó ját ér té kel ték a részt ve vők.

Győ ri Gá bor, a Pes ti Egy ház me gye
es pe re se, a ta lál ko zó egyik szer ve ző -
je el mond ta, hogy egy há zunk pres -
bi te re it or szá gos szin ten elő ször szó -
lí tot ták így meg. A sta tisz ti kai ada -
tok azt mu tat ják, hogy so kan meg hal -
lot ták a hí vó szót, hi szen 1350 je lent -
ke zés fu tott be, 1087-en re giszt rál tat -
ták ma gu kat, a tény le ges je len lé vők
szá ma pe dig a ven dé gek kel együtt

1250 volt. A vissza jel zé sek azt mu tat -
ták, hogy a szer ve zők jó mun kát vé -
gez tek, a ta lál ko zón részt  ve vők
több sé ge po zi tív vé le ményt fo gal ma -
zott meg a ren dez vénnyel kap cso lat -
ban. Kri ti ka in kább a ta lál ko zó tar -
tal mi ré szét ér te. A to vább lé pés nek
tu da tos utó mun ká ban kel le ne meg -
va ló sul nia, még pe dig a pres bi te rek
kez de mé nye zé sé vel.

A to váb bi ak ban az egy há zi há zas -
ság kö tés eset le ges ál la mi el is mer te -
té sé ről cse rél tek vé le ményt az es pe -
re sek, majd őszin te be szél ge té sen,
szív ből jö vő val lo má sok kal szól tak az
es pe re si és gyü le ke ze ti szol gá la tuk
örö me i ről és sok szor nyo masz tó
ter he i ről.

A ta nács ko zás má so dik nap ján,
mint egy az elő ző té ma foly ta tá sa ként,
min den es pe res re sú lyos te her ként
ne he ze dő kér dés ke rült elő. Mit tud -
nak ten ni az es pe re sek ab ban az eset -

ben, ha egy-egy gyü le ke zet ben hi á -
nyos sá go kat, er kölcs te len sé get, eset leg
tör vény te len sé get ta pasz tal nak? Van-e
esz köz az es pe re sek ke zé ben egy há zi
tör vé nye ink vég re haj ta tá sá hoz?

A kö zös ta nács ko zás vé gén ar ról
az egy ház szo cio ló gi ai fel mé rés ről
esett szó, ame lyet az egy ház stra té gia
for má lá sa ér de ké ben a kö zel jö vő ben
ter vez nek el vé gez ni. A rep re zen ta -
tív nak szánt, két ezer-két ezer öt száz
fős min tán alapuló pro jek tet „el ső ol -
va sat ban” már meg vi tat ták az es pe -
re sek nyá ri nyír egy há zi ta lál ko zó ju -
kon. Mos tan ra ké szült el a konk rét
kér dő ív, ame lyet vé le mé nyez het tek,
il let ve ki egé szít het tek. A mint egy
har mincol da las kér dő ív nyolc van
kér dé se több té ma kört is fel ölel. A
fel mé rés a még szük sé ges fi no mí tá -
sok és ja ví tá sok után ok tó ber vé gén
kez dőd het el gyü le ke ze te ink ben.

g K. M.

Ér té ke lés és elő re te kin tés
az es pe re si ta nács ko zá son

Szép Krisztina és Adorjáni Dezső Zoltán
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09:45 Éneklés

10:00 Köszöntõ: Gáncs Péter

Evangelizáció

AMI LEHETETLEN ÉS LEHETSÉGES AZ EMBEREKNEK – Zászkaliczky Pál
AMI LEHETETLEN ÉS LEHETSÉGES AZ ISTENNEK – Szeverényi János

11:15 Szekciók, kerekasztal-beszélgetések

MINDIG VELEM, URAM – Csákány Marianna énekes, Kárpátalja
(templom)

VISKY ANDRÁS: JÚLIA (monodráma) – elõadó: Dér Denisa
(a gimnázium díszterme)

MIT TANÍT LUTHER AZ EVANGÉLIUMRÓL? – Dr. Fabiny Tibor teológus
(gyülekezeti terem)

MI LESZ VELED, CSALÁD? – Sallai János családterapeuta
(alagsori tornaterem)

HOGYAN FORMÁLÓDTAM MISSZIONÁRIUSSÁ? – Heikki Hilvo, Finn
Missziói Társaság (tornaterem)

HOGYAN VONJUK BE A GYÜLEKEZETEKET A MISSZIÓBA?
– Paul-Gerhard és Helga Winterhof, Hessen-Nassau (12-es tanterem)

KIÁLLÍTÁS A KÜLMISSZIÓRÓL az Evangélikus Országos Múzeumban 
– tárlatvezetõ: Zalán Péterné 

12:30 Ebédszünet (az Országos Egyház szerény vendéglátást biztosít)

14:00 Tanúságtétel

Peter Weigand bajor missziói igazgató, Mission EineWelt
Emmanuel Kileo tanzániai missziói lelkész és mások

15:00 Evangelizáció (úrvacsorával)
„…az ajtó elõtt állok…” (Jel 3,20) – B. Pintér Márta

15:45 Zárszó

Az alkalomra mindenkit szeretettel vár a Magyarországi Evangélikus Egyház.

Hí vás az or szá gos evan gé li zá ci ó ra
Sze re tet tel hív juk és vár juk test vé re in ket és min den ér dek lő dőt az or -
szá gos evan gé li zá ci ó ra ok tó ber 10-én a De ák té ri evan gé li kus temp lom -
ban. Imád koz zunk azért, hogy kor szak vál tó időnk ben kap junk igét, út -
mu ta tást „fe lül ről” ezen a na pon is! A meg szo kott bib lia kö rök he lyett idén
hét hely szí nen lesz sza ba don vá laszt ha tó prog ram. Gaz da gít ják na pun -
kat az Evan gé li kus Kül misszi ói Egye sü let jog előd jé nek (MA HEM) szá -
za dik szü le tés nap ja al kal má ból meg hí vott ven dé gek elő adá sai, ta nú ság -
té te lei.

Sze ve ré nyi Já nos

H I R D E T É S

Fel vé te li hir de tés
A De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um fel vé telt hir det nyolc osz tá lyos és
négy osz tá lyos ta go za tá ra a 2010/2011-es tan év re, olyan, je len leg 4., il -
let ve 8. osz tá lyos ke resz tyén – el ső sor ban evan gé li kus – ta nu lók szá má -
ra, akik nek mind a ma ga tar tá suk, mind a ta nul má nyi ered mé nyük jó.
Kol lé gi u mi el he lye zést tu dunk biz to sí ta ni.

Fel hív juk a je lent ke zők fi gyel mét, hogy gim ná zi u munk csat la ko zott
az egy sé ges (köz pon ti) fel vé te li rend szer hez. Min den hoz zánk je lent ke -
ző ta nu ló nak je lent kez nie kell a köz pon ti, ál ta lá nos tan ter vű írás be li fel -
vé te li vizs gá ra 2009. de cem ber 11-ig.

A köz pon ti írás be li fel vé te li vizs gá ra elő ké szí tő tan fo lya mot in dí tunk
2009. ok tó ber 7-től szer da dél utá non ként.

A je lent ke zés sel kap cso la tos in for má ci ó kért ke res sék fel az is ko la hon -
lap ját (www.deg.su li net.hu) vagy a fel vé te li el já rá sért fe le lős igaz ga tó he -
lyet test, Ur bán Ág nest.

H I R D E T É S

„A böl cses ség kez de te az Úr nak fé lel me” (Péld 9,10)

Meg hí vó
Az egy há zi ok ta tá si és ne ve lé si in téz mé nyek új ra in dí tá sá nak 20. év for -
du ló ja, va la mint a Lu ther Ott hon ala pí tá sá nak 100. év for du ló ja al kal má -
ból a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház ok tó ber 4-én 16 óra kor a fa -
so ri evan gé li kus gyü le ke zet temp lo má ban há la adó is ten tisz te le tet tart,
mely re sok sze re tet tel meg hív ja Önt.

A há la adó is ten tisz te le ten Gáncs Pé ter püs pök vé gez szó szé ki szol gá -
la tot, a li tur gi á ban részt vesz nek evan gé li kus is ko lá ink is ko la lel ké szei és
ének ka rai.

A húsz éves év for du ló kap csán dr. Frenkl Ró bert ko ráb bi or szá gos fel -
ügye lő vissza em lé ke zé sét, a Lu ther Ott hon ról Bart hel-Rú zsa Zsolt
igaz ga tó ün ne pi be szé dét hall hat ják ked ves ven dé ge ink.

Az is ten tisz te let után a Bu da pest-Fa so ri Evan gé li kus Gim ná zi um ban
sze re tet ven dég ség re vár juk ven dé ge in ket!

Erős vár a mi Is te nünk!

H I R D E T É S

Meg hí vó
Te rem tés ün ne pi es tek lesz nek a Bu da pest-Fa so ri Evan gé li kus Egy ház -
köz ség gyü le ke ze ti ter mé ben (1071 Bu da pest, Dam ja nich u. 28/b fszt. 1.).

A szep tem ber 29-én, ked den 18 óra kor kez dő dő Csil la gok nak al ko -
tó ja cí mű est té má ja: Égi tes tek, evan gé li kus csil la gá szok és csil la gá sza -
ti mo tí vu mok. Elő adó: Re zsa bek Nán dor csil la gá sza ti is me ret ter jesz tő,
az Evan gé li kus Élet rend sze res szer ző je.

Szep tem ber 30-án, szer dán 18 óra kor Te rem tett társ te rem tő. Te rem -
tő moz za nat a kor társ ze né ben cím mel be szél ge tés lesz Gé me si Gé za ze -
ne szer ző-kar mes ter rel. El hang zik: Se rei Zsolt: L’ omb re sur les struc tu -
res pli é es (Hom mage à Pier re Boulez). Köz re mű kö dik Kle nyán Csa ba,
Roz mán La jos (kla ri nét), va la mint a Ron di no ka ma ra együt tes, ve zé nyel
Gé me si Gé za.

Mind két es ten áhí ta tot tart Ara di György lel kész. Sze re tet tel hí vunk
min den ér dek lő dőt! To váb bi in for má ció: fa sor.lu the ran.hu, ararat.lu the -
ran.hu.

H I R D E T É S

Misszi ói fe le lős ség gel az új év ez red ben –
Ün ne pi misszi ói kon fe ren cia

Az Evan gé li kus Kül misszi ói Egye sü let (EK ME) ün ne pel. Jog előd jé nek, a
Ma gyar ho ni Ágos tai Hit val lá sú Evan gé li kus Misszió egye sü let (MA HEM)
meg ala ku lá sá nak szá za dik év for du ló já ra em lé ke zik idén ok tó ber 9-én.

Egy cen te ná ri u mi ün nep ség nek – úgy gon dol nánk – a múlt ról kel le -
ne szól nia, fel ele ve nít ve a ré gi ek szol gá la tát, há lát ad va Is ten nek az elő -
dök től ka pott örök sé gé ért, az egye sü let ál tal szer ve zett ju bi le u mi kon -
fe ren cia azon ban a jö vőt cé loz za meg. Je les kül föl di elő adók se gít sé gé -
vel ke re si a vá laszt ar ra a kér dés re, hogy mi kép pen ér he tő el a 21. szá -
zad mo dern em be re az evan gé li um üze ne té vel. 

Ez a nem csu pán a misszi ói kö zös sé gek szá má ra fel adat, ha nem min -
den gyü le ke ze té és ben ne min den egyes hí vő em be ré. Ezért hív és bá -
to rít min den test vért az Evan gé li kus Kül misszi ói Egye sü let, hogy ve gyen
részt ün ne pi kon fe ren ci á ján. 

Idő pont ja: ok tó ber 9., 14.30–18.00. Hely szí ne: „In su la Lu the ra na” (Bu -
da pest V., De ák tér 4.).

PROG RAM
• A 21. szá zad ki hí vá sai. Misszió a glo ba li zált vi lág ban – Pe ter Wei g -

and igaz ga tó (Ne u en dett el sau)
• Kulcs sza vak a misszio ló gi á ban. Fó kusz ban: Eu ró pa – Nagy Do rottya

lel kész (Göt tin gen)
• Sze re tet – hit – re mény. Az egy ház sze re pe a vi lág transz for má ci ó já -

ban – Heik ki Hil vo Ázsia-ko or di ná tor (Hel sin ki)
• Part ne rek ként Is ten misszi ó já ban – Em ma nu el Ki leo misszi ói lel kész

(Tan zá nia)

Az elő adá so kat tol má csol juk.

A kon fe ren ci át kö ve tő en 18 óra kor a „…min den né pet” – Száz éves a ma -
gyar or szá gi evan gé li kus kül misszió cí mű ki ál lí tás meg nyi tó ja lesz az Evan -
gé li kus Or szá gos Mú ze um ban. Kö szön tőt mond dr. Har ma ti Bé la Lász -
ló, a mú ze um igaz ga tó ja és Za lán Pé ter, az EK ME vi lá gi el nö ke. A ki ál -
lí tást Gáncs Pé ter, a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház misszi ó ért fe -
le lős püs pö ke nyit ja meg. Ének szó val köz re mű kö dik Jáz min.

H I R D E T É S

A Ke reszt met szet együt tes ok tó ber 3-án 18 óra kor kon cer tet ad a la jos -
ko má ro mi evan gé li kus temp lom ban (Bat thyá ny u. 9.). Min den ér dek -
lő dőt sze re tet tel vá runk!

H I R D E T É S

Is ten irán ti há lá val ér te sít jük, hogy az Ős agár di Evan gé li kus Egy ház köz -
ség meg vá lasz tott lel ké szét, Esz lé nyi Ákost ok tó ber 4-én, va sár nap
15.30-kor ik tat ja hi va ta lá ba Sza bó And rás, a Nóg rá di Egy ház me gye es -
pe re se. Igét hir det dr. Fa bi ny Ta más, az Észa ki Egy ház ke rü let püs pö ke.
Sze re tet tel hív juk az ün ne pi is ten tisz te let re és az azt kö ve tő fo ga dás ra.

Az egy ház köz ség pres bi té ri u ma

Meg hí vó
Két na pos őszi kon fe ren ci át ren dez az Evan gé li kus Kór há zi Lel ki gon do -
zói Szol gá lat ok tó ber 2–3-án, pén tek dél után tól szom bat dél utá nig a le -
ány fa lui Szent Gel lért Lel ki gya kor la tos Ház ban (Mó ricz Zsig mond u. 141.).

Az elő adá sok té mái: A ha lál és a gyász ki hí vá sai a 21. szá zad ban; Élet -
ről és ha lál ról a köl té szet nyel vén; Ha a gyer me kek gyá szol nak…; Vesz -
te sé ge ink – hoz zá ál lá sa ink; A ha lál és az a má sik vi lág… – a lo go te rá -
pia sze rint.

Ér dek lőd ni és je lent kez ni Hon ti Irén nél le het a 20/824-5629-es te le -
fon szá mon, il let ve a hi re ne@cit ro mail.hu e-mail cí men.

H I R D E T É S

A ke len föl di evan gé li kus gyü le ke zet ok tó ber 3-án, szom ba ton 16.30-kor
tart ja ta nács ter mé ben (1114 Bu da pest, Bocs kai út 10.) őszi sze re tet ven -
dég sé gét. Ven dé günk lesz D. Ke ve há zi Lász ló nyu gal ma zott es pe res, egy -
ház tör té nész, aki A Jó Pász tor szol gá la tá ban – 100 éve szü le tett Szteh -
lo Gá bor cím mel tart meg em lé ke ző elő adást. Min den ked ves ér dek lő -
dőt sze re tet tel hí vunk és vá runk!

H I R D E T É S

A Ke resz tyén Ér tel mi sé gi Fó rum leg kö ze leb bi al kal mán, szep tem ber 28-
án, hét főn 18.30-kor a bu da hegy vi dé ki evan gé li kus temp lom ban (Bu da -
pest XII., Kék go lyó u. 17.) dr. Nasz la dy At ti la c. egye te mi ta nár A poszt -
mo dern, mint a glo ba li zá ció esz mé je cím mel tart elő adást és fó rum be -
szél ge tést. Az al ka lom ra min den ér dek lő dőt sze re tet tel vá runk!

H I R D E T É S

Az egy há zi
kór há zak

egész ség ügyi
finan szí ro zá si

krí zis sel
kap cso la tos kö zös

ál lás fog la lá sa

A Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház
Kht., a Ma gyar or szá gi Re for -
má tus Egy ház Bet hes da Gyer -
mek kór há za, a Mazsihisz Sze re -
tet kór ház és a Bu da pes ti Szent
Fe renc Kór ház csat la ko zik a Ma -
gyar Kór ház szö vet ség és társ -
szer ve ze tei ál tal meg fo gal ma -
zott ál lás fog la lás hoz.

Kór há za in kat az el múlt évek
egész ség ügyi fi nan szí ro zá si meg -
szo rí tá sai vál sá gos hely zet be so -
dor ták. In téz mé nye in ket ugyan -
is az egész ága za tot meg ha la dó
mér ték ben súj tot ták az ágy szám -
csök ken té sek, a tel je sít mény vo -
lu men-kor lát és egyéb el lá tá si l -
imit-meg ha tá ro zá sok. Egy út tal az
év vé gi ext ra tár sa da lom biz to sí -
tá si ki fi ze té se ket és a bér jel le gű
ki egé szí tő jut ta tá so kat sem szek -
tor sem le ge sen biz to sí tot ták, va -
la mint a be teg utak szű kí té se és az
amor ti zá ci ós (adó fi ze tői alap ból
tör té nő) fi nan szí ro zá sunk hi á nya
az egy há zi kór há zak ese té ben
az egész ség ügyi szol gál ta tó kat
érő or szá gos fi nan szí ro zá si vál -
ság hoz plusz te her ként kap cso -
ló dott. Spe ci á lis el lá tá si kul tú ránk
mi att in téz mé nye in ket sok olyan
be teg ke re si meg, akik nek gyó gyí -
tá sa az ala csony egész ség biz to sí -
tá si nor ma tí vák mi att anya gi lag
rá fi ze té ses, és ezért más in té ze -
tek ből nem rit kán ki szo rul nak. 

In téz mé nye ink min dent meg -
tet tek és meg tesz nek an nak ér de -
ké ben, hogy a hoz zánk for du ló
be te gek meg kap ják a le he tő leg -
ma ga sabb szin tű szak mai el lá tást,
és emel lett az em be ri, szo ci á lis,
lel ki és spi ri tu á lis tá mo ga tást is.
Ezek nek biz to sí tá sát az egy há zi
fenn tar tók az el múlt évek ben a
köz egy há zi fi nan szí ro zás je len tős
csök ken té se el le né re sa ját szű kös
be vé te le ik ből le he tő sé gük höz
mér ten tá mo gat ták, így pró bál -
ták meg kom pen zál ni a hát rá -
nyos ál la mi meg kü lön böz te tést. 

Az ok tó ber től be ve zet ni ter ve -
zett új kór ház-fi nan szí ro zá si ter -
vek meg va ló su lá sa ese tén mű kö -
dé sünk vég ér vé nye sen le he tet len -
né vá lik. A ter ve zett bá zis fi nan -
szí ro zás a ko ráb bi, már kri ti ku -
san ala csony ha vi összeg 71-83-
át je len ti, ami egyes in té ze te -
ink ben még a bé rek és já ru lé kok
ki fi ze té sé re sem ele gen dő.
Ugyan ak kor mun ka tár sa ink az
elő írt mi ni má lis lét szám ban, je -
len tős túl mun kát vé gez ve, a köz -
al kal ma zot tak nál ala cso nyabb
bé rért dol goz nak. Így kér jük egy -
há za ink kö zös sé ge it és tag ja it,
hogy le gye nek szo li dá ri sak az zal
az ak ci ó val, me lyet a szol gál ta tói
szö vet sé gek ál lás fog la lásuk ban
meg fo gal maz tak.

Bu da pest, 2009. szep tem ber 17.
g dr. Be ne Krisz ti án

fő igaz ga tó fő or vos (Bu dai
Ir gal mas ren di Kór ház Kht.)

dr. Deutsch Zsu zsa
fő igaz ga tó fő or vos

(Mazsihisz Sze re tet kór ház)
dr. Trom bi tás Zol tán

fő igaz ga tó (Bu da pes ti Szent
Fe renc Kór ház)

dr. Vel key György
fő igaz ga tó (MRE Bet hes da

Gyer mek kór há za)
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Krisz tus Jé zus meg tör te a ha lál ere -
jét, és az evan gé li um ál tal vi lá gos ság -
ra hoz ta az el múl ha tat lan éle tet.
(2Tim 1,10)

Szent há rom ság ün ne pe után a 16. hé -
ten az Út mu ta tó reg ge li és he ti igéi Is -
ten egy szü lött Fi á nak és an gya la i nak ér tünk vég zett szol gá la tát tár ják elénk.
Tud nunk kell, hogy Krisz tus mél tó sá ga na gyobb az an gya lo ké nál, mert azok
szol gá ló lel kek, „akik azo kért kül det tek szol gá lat ra, akik örö köl ni fog ják az üd -
vös sé get” (Zsid 1,14). Krisz tus azon ban Is ten, ezért: „Aho gyan az Atya fel tá -
maszt ja és meg ele ve ní ti a ha lot ta kat, úgy a Fiú is meg ele ve ní ti azo kat, aki -
ket akar.” (Jn 5,21; LK) Éle tünk el van rejt ve Krisz tus ban! Ám ő ki ál tó sza vá -
val élet re hív ja a ne gyed na pos ha lot tat is: „Lá zár, jöjj ki!” (Jn 11,43) Ezt az örök
Va gyok így in do kol ja: „Én va gyok a fel tá ma dás és az élet, aki hisz én ben nem,
ha meg hal is, él; és aki él, és hisz én ben nem, az nem hal meg so ha. Hi szed-e
ezt?” (Jn 11,25–26) Üd vös sé günk te hát az élő Jé zus ba ve tett élő hi tünk től függ!
Ha ezt ér zed: „Szom jú ho zik lel kem az élő Is ten után” (GyLK 704), tud ha tod,
Is ten hí vott el s sza ba dí tott meg „nem a mi cse le ke de te ink alap ján, ha nem sa -
ját vég zé se és ke gyel me sze rint (…). Ez most nyil ván va ló vá lett a mi Üd vö zí -
tőnk meg je le né se ál tal” (2Tim 1,9b.10a). „Mert a bűn zsold ja a ha lál, az Is ten
ke gyel mi aján dé ka pe dig az örök élet Krisz tus Jé zus ban.” (Róm 6,23) Mi hály
fő an gyal ün ne pe ta nít: „Az Úr an gya la őrt áll az is ten fé lők mel lett, és meg -
men ti őket.” (Zsolt 34,8; LK) Kér het jük is Is tent: „Szent an gya lod le gyen ve -
lem, hogy a go nosz el len ség erőt ne ve hes sen raj tam!” (Lu ther) „Mi hály és an -
gya lai harc ra kel tek a sár kánnyal, de nem tu dott fe lül ke re ked ni. És le vet te -
tett a ha tal mas sár kány, az ősi kí gyó. Le győz ték őt a Bá rány vé ré vel és bi zony -
ság té te lük igé jé vel.” (Jel 12,7–9.11) Re for má to runk ír ja: „A ke resz tyé nek e föl -
dön bi zony ság té tel lel, vagy is az ige hir de té sé vel s meg val lá sá val ve rik le az ör -
dö göt, mi kor kö zé jük akar lo pa kod ni, hogy ki buk tas sa őket üd vös sé gük ből.”
Az Úr an gya la ál tal Is ten szólt Hág ár hoz: „Na gyon meg so ka sí tom a te utó da -
i dat.” (1Móz 16,10) S az utol só íté le tet há rom an gyal je len ti be. Az el ső nél volt
az örök evan gé li um, és ha tal mas han gon így szólt: „Fél jé tek az Is tent, és ad -
ja tok ne ki di cső sé get, mert el jött íté le té nek órá ja.” (Jel 14,7) Jé zus nak ugyan ren -
del ke zé sé re áll Is ten összes an gya la, el fo gá sa kor még sem kért se gít sé get: „gon -
do lod, hogy nem kér het ném meg Atyá mat, hogy ad jon mel lém most ti zen két
se reg an gyal nál is töb bet?” (Mt 26,53) Ő ön ként ment ér tünk a ke reszt re, hogy
le győz ze a bűnt, a ha lált s az ör dö göt. Vi szont Pé tert az Úr an gya la sza ba dí -
tot ta ki éj jel a bör tön ből, s a vá ros ka pu ma gá tól meg nyílt előt tük! „Most tu -
dom iga zán, hogy az Úr el küld te az ő an gya lát, és ki men tett en gem.” (Ap Csel
12,11) Az el múl ha tat lan élet ben nem csak Jé zus Urun kat, de a ne künk szol -
gá ló an gya lo kat is szín ről szín re lát juk: „Az égi kar ban, an gyal nyel ven / Zeng
már fe léd a gló ria. / Min den gyöngy ka pu ki tár va, / A trón nál an gya lok közt
áll va, / Áld éne künk, Is ten Fia!” (EÉ 493,3)

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

Ébe ren fek szem az ágyam ban. Egy
pil la nat ra fel kap cso lom a lám pát,
hogy meg néz zem, hány óra van.
Haj na li 3 óra 20 perc. Fér jem bé -
ké sen al szik mel let tem. „Úgy sze -
re tek alud ni, mint a med vék” –
mond ja gyak ran. Én vi szont éb ren
al vó va gyok.

De most va jon mi ért éb red tem
fel? Pont most, mi kor olyan fá rasz -
tó na pom volt! A nyá ri sza bad sá -
gok mi att egye dül vol tam a hi va tal -
ban, fi ze tés és se gély ki fi ze té se egy
nap ra esett. Sok em ber, köz ben te -
le fo nok, ügy fe lek.

A szom széd ha tal mas ku tyá ja
mély han gon ugat ni kezd.

Á! Hát ez éb resz tett fel! Csak
nyu ga lom! Biz to san vissza tu dok
még alud ni.

Még han go sabb uga tás. Mi ért
nem tud ják a hát só ud var ban tar -
ta ni ezt az ál la tot? Be csuk jam az er -
kély aj ta ját? De hi szen még most is
rek ke nő a hő ség a pad lás szo bánk -
ban. És csak ugat, csak ugat!

Au tó ber re gés – előt tünk állt
meg. Aj tó csap ko dás. Még ez is! Az
al vás ból már nem lesz sem mi! Jól
fel húz tam ma gam!

Ek kor női han got hal lok: „Hát itt
vagy, Lé di?”

Pont az én ab la kom alatt kell
ilyen kor han gos kod ni? Most már
meg né zem, ki az!

Óva to san ki szál lok az ágy ból, és
az er kély re oso nok. Köz ben a
szom széd ku tyá ja egy re csak ugat.
A sö vé nyünk től nem lát ha tok min -
dent, de az ut cai lám pa pont meg -
vi lá gít ja a hölgy alak ját, aki az árok

fö lé ha jol. Mel let te egy tíz év kö rü -
li fi úcs ka.

– Hát itt vagy, kis ku tyám? Ne
félj! Meg ta lál tunk! Nem lesz már
sem mi baj! Kis fi am, si mo gasd meg
te is, hogy meg nyu god jon!

Te jó ég! – gon do lom. Eb ben az
idő pont ban! Ilyen kis gye rek kel!
Mi ó ta ke res he tik a ku tyu su kat?!
Nem le het nek ide va ló si ak, mert
nem is me rem fel őket. Ek kor a kis -
fiú ar rébb lép az út kö ze pe fe lé. Ke -
ze it össze kul csol va ma ga san az ég
fe lé eme li, és va la mit mond moz -
gó szá já ról ítél ve.

Szin te meg der me dek!
Mennyit bú su lunk vi dé ki kis

temp lo munk ban, ha nem jön nek a
fi a ta lok az is ten tisz te let re! Ez a fi -
úcs ka va la hon nan még is tud ja,
hogy ilyen dol gok csak „se gít ség -
gel” tör tén nek, és azt meg is kell kö -
szön ni.

A ku tyust be rak ták az au tó ba, és
el haj tot tak.

Vissza fek szem az ágy ba. A
szom széd ku tya el hall ga tott. Egy
idő múl va fel tű nik, hogy to vább ra
sem tu dok el alud ni. Még ébe rebb
va gyok, mint ed dig, de most nem
a mé reg től. Jó ér zés tölt el.

Szin te min dennap fel ka var va la -
mi, amit té vé ben, rá di ó ban, a kör -
nye ze tem ben hal lok, lá tok. És most
még is tör tént va la mi, ami nek csak
vé let le nül, ti tok ban le het tem ta nú -
ja, de ez bi za ko dás sal tölt el.

El ha tá ro zom, hogy éle tem ben
elő ször tol lat ra ga dok, és le írom,
hogy ne fe lejt sem el!
g Gölcz né Ha va si Szi dó nia

Hajnali há la
b Há rom hét is el telt már az óta,

hogy Ben ce Zsó fi An na, az Evan -
gé li kus Kül misszi ói Egye sü let
(EK ME) ön kén tes mun ka tár sa
Ke nyá ba ér ke zett. In du lá sa
előtt, még au gusz tus 30-án, va -
sár nap a ke len föl di evan gé li -
kus temp lom ban is ten tisz te let
ke re té ben bú csú zott tő le gyü le -
ke ze te és az EK ME ve ze tő sé ge.
Ál dást kér tek út já ra és el vég zen -
dő szol gá la ta i ra. Úgy ter vez -
ték, mi helyt föl det ér Nai ro bi -
ban, és meg is me ri a kin ti kö rül -
mé nye ket, je lent ke zik. Né hány
nap múl va jött a hír: Zsó fit ki ra -
bol ták… 

– Könnyebb tes ti sér tés sel meg úsz -
tam, nem bán tot tak na gyon – nyug -
tat meg Zsó fi, mi u tán e-mailben föl -
te szem ne ki a kér dést, hogy ugye jól
van, és hogy mi is tör tént. – Sze ren -
csé re alig volt ná lam fon tos hol mi,
csak az út le ve lem – ezt köz ben pó tol -
tam – meg egy fény ké pe ző gép.

– Egyébként mi lyen a köz biz ton ság
Nai ro bi ban?

– Fer tel mes. A la kó par ko kat – itt
nagy já ból csak azok van nak – ha tal -
mas ke rí té sek és biz ton sá gi őrök vé -
dik. Az au tók aj ta ját min dig zár va kell
tar ta ni, nem aján la tos az ab la ko kat le -
húz ni. És ma gam is meg ta pasz tal tam,
hogy es te már nem sza bad kint sé tál -
ni az ut cá kon…

– Ezt már itt hon is tud tad, az tán
kint is fi gyel mez tet tek a té ged fo ga dó
Szív től Szí vig Ala pít vány mun ka -
tár sai. Ho gyan tör tén he tett meg még -
is a baj?

– Egy részt azért tör tén he tett meg,
mert ak kor még csak két nap ja vol -
tam Nai ro bi ban. Nem tud tam, mi kor
sö té te dik, azt meg fő leg nem, hogy
ne gyed óra alatt hir te len sö tét lesz.
Más részt rá vol tam bíz va egy ak kor
már két hó nap ja ott szol gá ló ön kén -
tes re. Túl zot tan meg bíz tam ab ban,
hogy is me ri a vá rost, tud ja, mi lyen
ne gye de ket kell el ke rül ni. És hát azt
sem ta ga dom, hogy sze re pet ját -
szott né mi fi a ta los fe le lőt len ség is.

– Bi zo nyá ra ja vad ra vá lik még ez
a ke se rű él mény is. Öröm mel ta -
pasz ta lom vi szont: nem tán to rí tott el
at tól, hogy Nai ro bi ban ma radj. Mi
in dí tott ar ra, hogy öt hó na pon át kint
szol gálj?

– Már ti zen éve sen meg tet szett a
misszi ós mun ka. Nagy szü le im –
néhai Ben c ze Im re és fe le sé ge, Ág -
nes – ré vén több misszi o ná ri us sal is
ta lál koz tam. Részt vet tem két ilyen
té má jú gyer mek tá bor szer ve zé sé ben
is. Ezen kí vül sze ret tem vol na – ha
csak rö vid ide ig is – olyan he lyen
hasz no sí ta ni fris sen szer zett gyógy -
tor nász vég zett sé ge met, ahol tény -
leg na gyon nagy szük ség van er re.
Azt sem tit ko lom, hogy a kí ván csi -
ság is ve ze tett, sze ret tem vol na „vi -
lá got lát ni”. 

– És mi ér de ke set lát tál e né hány
hét alatt?

– Ami ed dig leg job ban tet szett, az
a va sár na pi is ko la ta ná ra i nak kép zé -
se volt. Ez egy rend sze res, ha vi al ka -
lom, ahol vé gig ve szik, mi lyen nek
kell len nie egy ve ze tő nek mint szol -
gá nak, mint pél da kép nek, ho gyan
kell vi sel ked nie a gye re kek kel. Ezen -

kí vül bib lia is me re ti ré sze is van a
kép zés nek, ami kor rész le te sen fel dol -
goz nak egy tör té ne tet. A részt ve vők
ma guk is nyo mor ne gye dek ben élő fi -
a tal srá cok, akik a sa ját gyü le ke ze tük -
ben ta nít ják a ki csi ket. Na gyon jó

volt lát ni a nyi tott sá gu kat, el kö te le -
zett sé gü ket. 

– Ha az el kö te le zett ség nél tar -
tunk: tu dom, ko rai egy ilyen kér dés,
még is ér de kel ne. El tud nád ma gad -
ról kép zel ni, hogy hosszabb időt –
akár éve ket – misszi ói mun ká ban
tölts?

– Hát azért, be val lom, most na -
gyon hi á nyoz nak az ott ho ni ak. De ha
tud hat nám, hogy nem egye dül kel le -
ne ne ki vág nom egy hosszabb szol gá -
lat nak, azt hi szem, vál lal nám.

– In du lá sod előtt ál dás ban ré sze -
sül tél, Is ten ol tal má ba aján lot tunk
té ged. Az óta is rend sze re sen imád -
koz nak ér ted a ke len föl di ek, a kül -
misszi ói egye sü let tag jai. Mit je lent
ez ne ked?

– Na gyon meg erő sí tő, és én is
imád ko zom rend sze re sen az ott ho -
ni a kért. 

g B. Pin tér Már ta

Nai ro bi ban gyor san sö té te dik
Rend ha gyó, in ter ne tes in ter jú Ben ce Zsó fi val, az EK ME ön kén te sé vel

Fi gyel tük-e már meg sport mér kő zé -
se ken – le gyen akár fo ci-, akár ko sár -
meccs –, hogy van nak olyan ese tek,
ami kor egy já té kos ki sa já tít ja a lab -
dát, és nem haj lan dó tár sa i nak
passzol ni? Akár mi lyen jó is ez a já -
té kos, az el len fél vé del me ha mar
csap dá ba szo rít ja, le sze re li, ki kap csol -
ja. Igen jó oka van an nak, hogy csa -
pat ban ját sza nak – ők sem tud nak
egye dül bol do gul ni.

Ha son ló kép pen a mun ka he lye ken
az egyé ni tel je sít mény irán ti túl zott el -
vá rá sok gyak ran oda ve zet nek, hogy
fel ál doz zuk a kö zös sé gi cé lo kat, és vé -
gül ku darc a kö vet kez mény. Az
együtt mű kö dés he lyett a „sztá rok” in -
kább ma guk ra irá nyít ják a fi gyel met,
és mi köz ben sa ját sze ke rü ket tol ják,
gá tol ják a vál la lat bol do gu lá sát. 

A si ke res vál la la tok meg ta lál ják az
egyen súlyt az egy más ra utalt ság és az
egyé ni tel je sít mény kö zött. El ső hely -
re te szik a csa pat cél ja it, és ar ra bá to -
rít ják a csa pat ban dol go zó kat, hogy egy
irány ba húz va ér jék el eze ket a cé lo kat.
A vál la la tok emel lett nagy ra ér té ke lik
min den em ber egye di te het sé gét,
szor gal mát. De jól tud ják, ha meg en -
ge dik az egyé ni cé lok nak a csa pat
cél jai fö lé va ló he lye zé sét, ak kor – jobb

eset ben – csök ken a ha té kony ság,
rosszabb eset ben pe dig ment he tet le -
nül el mér ge se dik min den. 

A csa pat mun ká val és az egy más -
ra utalt ság gal kap cso la tos gon do la tok
egy ál ta lán nem új ke le tű ek: as pek tu -
sa it meg fi gyel het jük szin te min den
ci vi li zá ci ó ban. A Bib lia pe dig – no -
ha több ezer éve ír ták – gyak ran meg -
erő sí ti, mi lyen ér té ke sek az együtt
dol go zó em be rek. Néz zük meg az
ószö vet sé gi Pré di ká tor köny vé ben
le írt alap el ve ket.

Még a leg erő sebb egyé ni ség nek is
szük sé ge van má sok se gít sé gé re. Ha
szár nyal a vál la lat, a ve zér igaz ga tó -
ja arat ja le a leg több ba bért – és kap -
ja a leg több kri ti kát, ha ku dar cot vall.
De még a leg na gyobb, leg töb bet el -
ért ve ze tő sem tud ja mun ká ját egye -
dül vé gez ni, és nyil ván va ló an nincs
meg min den el vég zen dő fel adat hoz
a szak ér tel me. „Job ban bol do gul ket -
tő, mint egy: fá ra do zá suk nak szép
ered mé nye van.” (Préd 4,9)

A csa pat mun ka meg erő sít, se gí ti,
hogy fe lül ke re ked jünk a ku dar co -
kon. Sen ki sem nyújt fo lya ma to san
száz szá za lé kos tel je sít ményt. Ami kor
ku dar cot val lunk – ami kor meg bot -
lunk –, se gít, ha va la ki ott van mel -

let tünk, fel emel, le po rol, bá to rít az új -
ra kez dés re, és se gít meg ta lál ni, hogy
mi le he tett a baj. „Mert ha el es nek, az
egyik em ber föl eme li a tár sát. De jaj
az egye dül ál ló nak, mert ha el esik,
nem eme li föl sen ki.” (Préd 4,10)

Az el kü lö nül ten vég zett mun ka
be ha tá rol ja a ter me lé keny sé get. Az
egye dül vég zett mun ka sú lyo san
kor lá toz hat ja a tel je sít ményt kü lö nö -
sen olyan kre a tív fel ada tok nál, ahol
az egy irány ba dol go zó el mék olyan
meg ol dás sal áll hat nak elő, amely re
egy em ber egye dül so ha nem jön rá.
„Épp így, ha ket ten fek sze nek egy más
mel lett, meg me leg sze nek; de aki egye -
dül van, ho gyan me le ged het ne meg?”
(Préd 4,11)

Az egy más ra utalt ság olyan erőt ad,
ami lyet más mó don nem tu dunk
meg kap ni. Egy igás ló egy bi zo nyos
súlyt tud el húz ni, de ha tár sul mel lé
egy má so dik, együtt en nek a több szö -
rö sé vel is meg bir kóz nak. Ez az üz le -
ti élet re is igaz, ahol az előt tünk ál -
ló fel ada to kat egye dül né ha kép te len -
ség meg ol da nunk. „Ha az egyi ket
meg tá mad ják, ket ten áll nak el lent. A
hár mas fo nál nem sza kad el egy ha -
mar.” (Préd 4,12)

g Rick Boxx

Má sok tól füg gni: ér té kek és elő nyök
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b A tan év el ső órá ján szin te mi -
nden is ko lá ban ki tér nek az is ko -
lai öl töz kö dés alap ve tő sza bá -
lya i ra: mek ko ra le gyen a lá nyok
szok nyá já nak a hossza, mi lyen
mély le het egy de kol tázs, mi lyen
ru ha da ra bok, ci pők, ék sze rek
el fo gad ha tó ak is ko lai vi se let -
re. A ta ná rok vá la sza vé le mé -
nyem sze rint a leg több he lyen
meg egye zik: fő a ké nye lem és a
vissza fo gott ság.

Bő veb ben ki fejt ve te hát ci pő nek
sem mi kép pen se vá lasszunk ma gas
sar kút, a fel sőnk le he tő leg ne le -
gyen túl zot tan ki vá gott, a szok nya pe -
dig ma xi mum öt-tíz cen ti mé ter rel ér -
jen a tér dünk fö lé. Meg kér dez tem pár
di ák lányt, mi a vé le mé nyük az előb -
bi sza bá lyok ról.

A „Mit tar tasz el fo gad ha tó nak is -
ko lai vi se let ként?” kér dés re a kö -
vet ke ző vá la szo kat kap tam: a ru hák
ne le gye nek túl ki hí vó ak, min den kép -
pen olyan ru ha da ra bot vá lasszunk,
amely ben ké nyel me sen érez zük ma -
gun kat. Ne ve gyünk fel túl ki vá gott
fel ső ket, a szok nyánk se le gyen túl rö -
vid, hi szen ezek ben még mi is fe szen -
ge nénk.

„Szük sé ges-e egyen ru ha vi se le -
te?” – volt a kö vet ke ző kér dé sem.
Er re a vá lasz egy be hang zó nem
volt. A meg kér de zet tek sze rint fe -
les le ges len ne min dennap egyen ru -
há ban jár ni uk a di á kok nak, hi szen
vall juk be: me lyik di ák nem sze re -

ti, ha meg di csé rik az új pó ló ját?
Amennyi ben egyen ru hát kel le ne
hor da ni, az új ru hák a szek rény
mé lyén ma rad ná nak.

„Mi a vé le mé nyed a kü lön bö ző stí -
lu sok ról, pél dá ul emo, ro cker?” –
hang zott a har ma dik kér dés. „Sem -
mi ba jom nin csen ve lük, el fo ga -
dom, hogy így öl töz köd nek, mert ne -
kik így tet szik. Per sze nem árt, ha az
is ko lá ba nem vö rös »ka kas ta réj jal«
jön nek, de ezen kí vül sze rin tem
nyu god tan meg ma rad hat nak a ma -
guk stí lu sá nál.”

A vá la szok ból ki de rül, hogy a di -
á kok nagy ré sze meg fe lel a ta ná rok el -
vá rá sa i nak, és nem kö zö sí te né ki a
más stí lus ba tar to zó di ák tár sa it sem.
Per sze akad nak ki vé te lek.

Rö vi den össze fog lal va te hát a me -
ré szebb ru ha da ra bok meg ma rad nak
az is ko lán kí vü li szó ra ko zás hoz, míg
ta ní tá si idő ben fő a ké nye lem.

g Kri ezl Dó ra
Bony há di Pe tő fi Sán dor Evan gé li -

kus Gim ná zi um és Kol lé gi um – 9/a

Az is ko lai öl töz kö dés
alap ve tő sza bá lyai

b Uta zom az au tó ban, pon to sab -
ban én ve ze tek – fa lu ból kis vá -
ros ba. Há tul két ap ró gyer me kem
szen de reg. Mi at tuk sem ha la -
dok túl gyor san, és azért sem,
mert csak pár hó nap ja ve ze tek in -
ten zí ven. Épp hogy be érek a vá -
ros ba, a kö vet ke ző pil la nat ban le -
előz nek. Majd rám du dál nak,
nem is egy szer. Gyor san oda pil -
lan tok: a má sik au tó ból meg le he -
tő sen fu rám néz rám egy idő sebb
fér fi arc. A kö vet ke ző má sod -
perc ben azon ban gyor san be le -
húz, és to vább hajt előt tem.

„Mi a baj? Mit csi ná lok rosszul?” –
töröm a fe jem. Igaz, már sok szor elő -
for dult, hogy rám du dál va előz tek
meg, mi vel las sab ban men tem, mint
a szá gul do zó nagy át lag. Most azon -
ban a se bes ség gel sem mi gon dom
nem volt. Hát ak kor mi le he tett a baj?
Min dent vé gig gon do lok, de egy sze -
rű en nem tu dok rá jön ni, mi ért kap -
tam ezt a sok tül kö lést. Megint csak
egy ag resszív alak – ide lyu ka dok ki
vé gül –, aki ket ki nem áll ha tok!

Le par ko lok, irány a gyógy szer tár,
hi szen ere de ti leg is oda in dul tunk. A
be já rat nál hir te len szem be ta lál ko zom
egy fér fi val, aki meg szó lít:

– Jaj, asszo nyom, most is me rem
meg ma gát. („Igen? – gon do lom
ma gam ban –, hát ez jó! Mert ne kem
fo gal mam sincs, ki le het ma ga!”)
Ké rem, ne ha ra gud jon, hogy meg -
ijesz tet tem a du dá val. („Ja, most
már tu dom! Az az erő sza kos so főr,
aki vel az imént ta lál koz tam! Va jon
mit akar hat tő lem?”) Tud ja, azt hit -
tem, hogy a Mar git ka az. Mert ne ki
is pon to san ugyan ilyen au tó ja van.

Ezért du dál tam annyit, azt akar tam,
ve gyen ész re. De az tán lát tam, hogy
nem a Mar git ka az. („Hát nem, én va -
ló ban nem a Mar git ka va gyok…”)
Lát tam, hogy meg ijedt („Haj jaj, de
még hogy!”), ké rem, ne ha ra gud jon.
Iga zán saj ná lom.

– Sem mi baj nem tör tént! Tud ja,
én meg azt hit tem, megint jön egy
dö gös so főr, aki le nyom ja és le szo rít -
ja a kez dő ket, no meg a kis gye re kek -
kel las san dö cö gő ket. Mert én nem
me rek az ap rók kal gyor san men -
ni… És gya kor la tom sincs még sok…

– Ké rem, bo csás son meg! 
– Per sze, nem tör tént sem mi. Csak

ta lán annyi, hogy mind ket ten té ved -
tünk. De hát ez gyak ran meg esik…

Az tán el kö szön ve egy más tól mo -
so lyog va foly tat tuk utun kat.

Nem ment ki a fe jem ből egész nap
ez a kis tör té net. Mert jól esett a fér -
fi bo csá nat ké ré se. Eszem be ju tott
köz ben egy bib li ai idé zet is: „…le gye -
tek egy más iránt jó in du la tú ak, kö nyö -
rü le te sek, és bo csás sa tok meg egy más -
nak, amint Is ten is meg bo csá tott
nek tek Krisz tus ban.” (Ef 4,32; a Szent
Ist ván Tár su lat for dí tá sa) 

Bo csá na tot kér ni – és meg bo csá -
ta ni. Igen, ezek na pi fel ada ta ink.
Egé szen ki csi, hét köz na pi dol ga ink -
ban is. Hogy az tán min dig mo so lyog -
va me hes sünk to vább az utun kon…

g Ba log Esz ter

Mind ket ten té ved tünk…
SZÓSZÓRÓ

Rovatgazda: Balog Eszter

b A Tár sa dal mi meg úju lás ope ra -
tív prog ram (TÁMOP) 3.1.4 pá -
lyá za ti pro jekt nyi tó ke re té ben
tar tot tak tá jé koz ta tót szep tem -
ber 16-án a Nyír egy há zi Evan gé -
li kus Kos suth La jos Gim ná zi um -
ban. A két rész ből ál ló elő adás -
so ro zat el ső fel vo ná sá ban a
prog ram ban részt ve vő di á kok -
hoz és szü le ik hez szólt Val ló
Pé ter fo lya mat-szak ta nács adó, a
má so dik rész ben pe dig a gim ná -
zi um ban ta ní tó pe da gó gu sok
kap tak tá jé koz ta tást.

A szak ta nács adó ki emel te, hogy a
ko ráb bi Hu mán erő for rás-fej lesz té si
ope ra tív prog ram (HE FOP) ke re té ben
el nyert pá lyá zat kap csán a gim ná zi um -
ban már be ve ze tett kom pe ten cia ala -
pú ok ta tás jó ki in du lá si pont a
TÁMOP-pro jekt meg va ló sí tá sá hoz.
En nek el sőd le ges cél ja a köz ok ta tá si
rend szer ha té kony sá gá nak ja ví tá sa,
új sze rű meg ol dá sok és együtt mű kö -
dés ki ala kí tá sa. Az ok ta tá si prog ra mok,
az új ta nu lás és ok ta tás szer ve zé si el -
já rá sok be ve ze té se mel lett ki emelt
fel adat a di gi tá lis írás be li ség el ter -
jesz té se, az esély egyen lő ség ja ví tá sa.

A gya kor ló pe da gó gus ként dol go -
zó szak ta nács adó hang sú lyoz ta: fon -
tos, hogy a di á kok jól érez zék ma gu -
kat az is ko lá ban, és hogy az új mód -
sze rek ben min den ki meg ta lál ja ma -
gá nak azt a kis pluszt, amely ezt le -
he tő vé te szi.

A szak mai prog ram be mu ta tá sa
után Ha i zer Ti bor né, a pro jekt is ko -
lai ve ze tő je el mond ta, hogy bi zo nyos

új elem ként je lent ke ző fel ada tok már
az év kez det tel meg va ló sul tak, így
be in dult a töm bö sí tett ok ta tás és a
már ko ráb ban hasz nált kom pe ten cia -
ala pú óra szer ve zés, amely be kö zel
két száz ta nu ló kap cso lód ha tott be.

A tan órák egé szét vagy ré szét
érin tő prog ra mok mel lett az idén be -
in dul az úgy ne ve zett „C” prog ram -
cso ma gok adap tá lá sa is a moz gó kép -
kul tú ra és a ma te ma ti ka szak te rü le -
te ken, ame lyek dél után, szak kö ri ke -
ret ben mű köd nek majd. Emel lett
meg je le nik a szo ci á lis élet vi tel prog -
ram cso mag 5. és 9. év fo lya mon.

A pe da gó gu sok ra az év so rán még
sok mun ka vár, hi szen az új pro jekt új
to vább kép zé se ket is kí ván. Ezek egyik
része a prog ram ba bevont ti zen négy
kollégát várja majd, másik ré sze azon -
ban a tel jes tan tes tü le tet érin ti.

A szak mai na pot Tóth Ka ta lin is -
ko la lel késznek, a ke resz tény ér té -

kek és a kom pe ten cia ala pú ok ta tás
té má ját fej te ge tő gon do la tai zár ták. 

Pál apos tol ko rinthu si ak hoz cím -
zett el ső le ve lét idéz te (1Kor 12,4–26),
mely sze rint az em be rek a lel ki aján -
dé kok és a kü lön fé le ta len tu mok te -
kin te té ben el tér nek egy más tól, aho -
gyan az em be ri tes tet is kü lön bö ző
szer vek al kot ják. Még is, aho gyan a
kü lön bö ző szer vek együt tes, össze -
han golt mun ká ja szük sé ges ah hoz,
hogy egy test mű köd ni tud jon, úgy a
más-más ké pes sé gek kel meg aján -
dé ko zott em be rek együt tes mun ká -
ja kell ah hoz is, hogy kö zöt tük ne a

ni vel lá ló, le hú zó, ká osz ba tar tó erők
mű köd je nek, ha nem azok, me lyek
elő re visz nek, ki tel je sí te nek, és har -
mó ni á ra, si ker re, öröm re tör nek. Ez
a va ló di lé nye ge a kom pe ten cia ala pú
ok ta tás cél já nak és az ah hoz el ve ze -
tő, diffe ren ci ált utak nak is.

g Kecs ke mé ti Zsu zsa

El té rő ta len tu mok – egy azon cé lért

Sza bad té ren ké szít he tő ha gyo má -
nyos és re form éte lek ver se nyez tek
szom ba ton a Kos suth csa lá di na pon.
Idén is kel le mes sza bad té ri vi gas ság -
gal ün ne pel ték a di á kok, a szü lők és
a ta ná rok a Nyír egy há zi Evan gé li kus
Kos suth La jos Gim ná zi um ban a
név adó szü le tés nap ját.

Eb ben az év ben a ren dez vény fő
témája az egész ség ne ve lés volt, így az
in gye nes szű rő vizs gá la tok és ál ta lá nos
ál la pot fel mé rés mel lett a részt ve vők
ta ná cso kat kap hat tak fi zi kai és men -
tá lis egész sé gük meg őr zé sé hez. A
szó ra ko zás ról a di á kok és ta ná rok
sport-, tánc- és ének pro duk ci ói mel -
lett egy fi a tal elő adó, SP gon dos ko dott.

A zsű ri vé gül a ha gyo má nyos éte -
lek mel lett tet te le vok sát, a leg fi no -

mabb nak a 8–9. osz tály csü lök pör -
költ jét ta lál ta. Az ün ne pé lyes ered -
mény hir de té sen a nap nyer te sei mel -

lett a diák-önkormányzati el nök vá -
lasz tás ered mé nyét is ki hir det ték.

g K. Zs.

Nyíregyházi Kos suth-pörkölt
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Mint min den ren dez vénynek, az
evan gé li kus pres bi te rek szeptember
12-én le zajlott or szá gos ta lál ko zó -
jának (EPOT) is az egyik kulcs fon tos -
sá gú eleme volt a tech ni kai-gya kor -
la ti le bo nyo lí tás. Győ ri Gá bor, a Pes -
ti Egy ház me gye es pe re se, a pest -

szent lő rin ci és a pest szent im rei gyü -
le ke zet egyik lel ké sze, a ta lál ko zó há -
zi gaz dá ja ér te lem sze rű en sa ját kö zös -
sé ge i ben ke re sett ön kén tes se gí tő ket.

Hat va nan irat koz tak fel a mun ká -
ra je lent ke zők lis tá já ra kor tól, fog lal -
ko zás tól és egy há zi tiszt sé gek től füg -
get le nül. Ál do zat kész mun ká juk
ered mé nye kép pen a ta lál ko zó reg -
ge lén jól lát ha tó út jel ző táb lák mu -
tat ták az irányt a Sport kas té lyig. A
re giszt rá ci ós sát rak „sze mély ze te”
ked ve sen fo gad ta a kö zel ről és tá vol -
ról ér ke ző ket. Min den részt ve vő
kéz hez ka pott egy map pát, ben ne a
hát tér anya gok kal. Hogy az össze sen
ezer öt száz mappa tartalma összeállt,
az ugyan csak az ön kén tes se gí tők
mun ká ját di csé ri, mi ként az is, hogy
a több száz szék he lyé re ke rült a
csar nok föld szint jén, ebéd idő ben
pe dig az ét ke ző sát rak ban száz húsz
asz tal- és pad gar ni tú ra vár ta az ad -
dig ra már igen csak meg éhe zett se -
re get. A fel is mer he tő ség okán na -
rancs sár ga pó lót vi se lő se gí tők min -
den hol je len vol tak, ké szen áll va ar -
ra, hogy szük ség ese tén se gít se nek a
hoz zá juk for du lók nak.

Mind annyi u kat nem tud juk meg -
szó lal tat ni, hogy a „ku lissza tit kok ról”
és ta pasz ta la ta ik ról kér dez zük őket,
de né há nyu kat azért utol ér tük.

Vi czi án Ist ván pres bi ter volt –
töb bed ma gá val – a fe le lős az út vo nal -

jel zé se kért. Mi u tán a XVI II. ke rü le -
ti rend őr ka pi tány ság tól be sze rez ték
a szük sé ges en ge délyt, csa lád já val és
egy pres bi ter tár sá val, Cselovszki Je -
nő vel, az elő ze te sen el ké szí tett – az
EPOT lo gó já val és pi ros nyíl lal el lá -
tott, A3-as mé re tű – táb lák kal két

csa pat ban au tó ba ül tek, és ki he lyez -
ték az irány jel zé se ket a meg fe le lő
utak ra. „A nul lás út ról há rom irány -
ból le he tett meg kö ze lí te ni a csar no -
kot. Ezek men tén igye kez tünk a táb -
lá kat jól lát ha tó he lyek re – vil lany osz -
lo pok ra, fák ra – ki ten ni a ta lál ko zót

meg elő ző es te. Kö rül be lül négy órát
vett igény be, míg a kö zel öt ven ki lo -
mé ter nyi szakaszt végig jár tuk” –
árul ta el Vi czi án Ist ván.

Győ ri Ka ta lin Do rottya a há zi gaz -
da-fő szer ve ző Győ ri Gá bor lá nya ként
nem is igen von hat ta vol na ki ma gát

az elő ké szí tés ből és a le bo nyo lí tás ból
– de nem is akart ki ma rad ni, hi szen
sok min den az ott ho nuk ban, szin te

a „kony ha asz tal nál” ké szült. A ta lál -
ko zón a re giszt rá ció fe le lő se ként ré -
sze volt an nak a lel kes csa pat nak,
amely nek tag ja i ra ta lán az egyik leg -
na gyobb fel adat há rult: mi nél gyor -
sab ban és gör dü lé ke nyeb ben le bo -
nyo lí ta ni az ezer öt száz részt ve vő
be je lent ke zteté sét. „Jó öt let nek bi zo -
nyult a ke rü le ten kén ti re giszt rá ció –
ál la pít ja meg –, mert így már ele ve
tud ta min den ki, me lyik sá tor nál kap -

ja meg a dosszi é ját és a szí nek kel
meg je lölt név kár tyá ját.”

Schuk kert Ka ta lin má sod fel ügye -
lő és a gyü le ke zet számvevő bi zott -
sá gá nak el nö ke töb bek kö zött egy
igen jól „kö rül ha tá rol ha tó” fel ada tot
vál lalt ma gá ra: azok nak a do bo zok -

nak az el ké szí té sét, ame lyek a ta lál -
ko zó so rán több fé le funk ci ót is be töl -
töt tek: egy részt a bu dai Sa rep ta sze -

re tet ott hon nak szánt ado má nyok
per se lye ként, más részt kér dé sek
össze gyűj té sé re szol gál tak, ezen kí vül
a Lu ther Ki adó stand já nál el he lye zett
sár ga do boz ba az Evan gé li kus Élet
elő fi ze tői szel vé nye it le he tett be -
dob ni.

„Elő ször szer ve zett a gyü le ke ze -
tünk or szá gos ren dez vényt, és nagy
örö möt je len tett szá munk ra a fel adat.
Sok szem pont ból ta nul sá gos is volt,
hi szen még so sem kel lett pél dá ul
négy ezer-hét száz po ha rat be sze rez -
nem” – me sé li a má sod fel ügye lő
asszony.

Ten c zer György né nem a lő rin ci,
ha nem a csö mö ri gyü le ke zet pres bi -
te re és – már kon fir má ci ó ja óta –

kán to ra. Őt kér ték meg a szer ve zők
a ta lál ko zó szín pa di vi rág de ko rá ci ó -
já nak el ké szí té sé re. „Bár nem ta nul -
tam a vi rág kö té sze tet, min dig szí ve -
sen se gí tek az ott ho ni ol tár dí szí tés -
ben is; a mi temp lo munk ban en nek
ál lan dó gaz dá ja van, nem a gyü le ke -
ze ti ta gok be osz tá sán ala pul. Az
EPOT szer ve ző i nek fel ké ré sét nagy
meg tisz tel te tés nek ér zem, és be val -
lom, ki csit iz gul va, de nagy öröm mel
vál lal tam el” – árul ja el a csö mö ri
pres bi ter.

A ta lál ko zó két pó di um be szél ge -
té sé hez ér ke zett írás be li hoz zá szó -
lá so kat Bog dá nyi Gá bor, egy há zunk
in ter net-mun ka cso port já nak ve ze -
tő je fo gad ta. A csar nok fa lán, a ki -
ve tí tőn ol vas ha tó volt az a mo bil -
szám, amely re a részt ve vők ano nim
mó don el küld het ték kér dé se i ket.
(Az össze sen száz húsz sms-t la punk
múlt he ti szá má nak 13. ol da lán kö -
zöl tük, és a kérdéseket lapunknak
ezen az ol da lán tervezzük fel dol goz -
ni. – A szerk.)

„A be ér ke zett üze ne tek – a dél előt -
ti ki lenc ven és a dél utá ni har minc –
elekt ro ni ku san be ol vas va meg je len -
tek a szá mí tó gé pe men, majd fo lya -
ma to san ki nyom tat va rend sze res

idő kö zön ként kéz hez kap ta őket a
szín pa don Len gyel An na, a pó di -
um be szél ge té sek ve ze tő je” – avat
be a rész le tek be az in for ma ti kus
szak em ber. „Fon tos, hogy mi u tán
az üze ne tek szö ve gét rög zí tet tem a
szá mí tó gé pen, min den sms-t tö röl -
tem, így adat vé del mi szem pont ból
sem me rül het fel ag gály, hi szen nin -
cse nek meg a kül dő te le fon szá mok.”

g Boda Zsuzsa

Az EPOT „ku lissza tit ka i ból”

A vetítővászon felszerelése

Készülnek a virágdíszek

Az étkezősátor előkészítése

A regisztráció pillanatai
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Szentháromság ünnepe után 16. vasárnap. Liturgikus szín: zöld.
Lekció: Lk 7,11–17; JSir 3,22–26.31–32. Alapige: Kol 3,1–7. Énekek: 355., 322.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Bence Imre; de. 10. (német, úrv.) Johannes Erlbruch; de.
11. (úrv.) dr. Fabiny Tamás; du. 6. Bence Imre; II., Hűvösvölgyi út 193., Fébé de. 10.
Veperdi Zotlán; II., Modori u. 6. de. 3/4 11. Sztojanovics András; Pesthidegkút, II.,
Ördögárok u. 9. de. fél 10. (úrv.) Fodor Viktor; Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező
u. 12. de. 10. Donáth László; Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10. Hokker Zsolt; Újpest,
IV., Lebstück M. u. 36–38. de. 10. Solymár Péter Tamás; V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.)
Grendorf-Balogh Melinda; de. 11. (úrv.) Gerőfiné dr. Brebovszky Éva; du. 6. (orgonazenés
áhítat) Gáncs Péter; VII., Városligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) Pelikán András; VII.,
Damjanich u. 28/B (gyülekezeti terem) du. 6. (ifjúsági) Pelikán András; VIII., Üllői
út 24. de. fél 11. Szabó Bertalan; VIII., Rákóczi út 57/a de. 10. (szlovák) Gulácsiné Fabulya
Hilda; VIII., Karácsony S. u. 31–33. de. 9. Szabó Bertalan; IX., Gát utcai katolikus
templom de. 11. (úrv.) Koczor Tamás; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. 10. Benkóczy
Péter; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) dr. Blázy Árpád; de. 11. (úrv.) dr. Blázy
Árpád; du. 6. (vespera) dr. Blázy Árpádné; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. (úrv.) dr. Blázy
Árpádné; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.) dr. Fabiny Tamás;
Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv.) Keczkó Pál; XIII., Kassák Lajos
u. 22. de. 10. dr. Reuss András; Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv., tévés istentisztelet-
közvetítés) Gáncs Péter, Szabóné Mátrai Marianna; XIV. Gyarmat u. 14. de. fél 10. Tamásy
Tamásné; Pestújhely, XV., Templom tér de. 10. (úrv.) Kendeh K. Péter; Rákospalota,
XV., Régi Fóti út. 73. (nagytemplom) de. 10. Ponicsán Erzsébet; Rákosszentmihály,
XVI., Hősök tere 10–11. de. 10. Fekete Gy. Viktor; Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de.
fél 11. Vető István; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. Vető István; Rákoshegy,
XVII., Tessedik tér de. 9. Kósa László; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél 11.
Kósa László; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. Nagyné Szeker Éva; Rákosliget,
XVII., Gózon Gy. u. de. 11. Nagyné Szeker Éva; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér
3. de. 10. Hulej Enikő; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83. (református templom)
de. 8. Hulej Enikő; Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 10. Széll Bulcsú; XIX.,
Hungária út 37. de. 8. Széll Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. Győri János
Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11. Zólyomi Mátyás; Budafok, XXII., Játék u.
16. de. 10. Solymár Gábor; Budaörs, Szabadság út 75. de. 10. Endreffy Géza;
Pilisvörösvár (református templom) du. 2.; Názáret-templom, Mátraszentimre-
Bagolyirtás de. 11. Herzog Csaba.

Istentiszteleti rend • 2009. szeptember 27.

Összeállította: Boda Zsuzsa

b „Cser nyánsz ky Sá mu el sa ját
kéz zel gyár tott mű sze rek kel,
föld göm bök kel és más szem -
lél te tő esz kö zök kel gya kor la ti fi -
zi kai kí sér le te ket vég zett Ba -
ka bá nyán és kör nyé kén” – fog -
lal ta össze Dru ga Lász ló fel vi dé -
ki csil la gá szat tör té nész a száz -
ötven esz ten de je szü le tett evan -
gé li kus lel kész, szu perintendens
ter mé szet tu do má nyos te vé keny -
sé gé nek sa rok kö ve it a szlo vá ki -
ai mű ked ve lő csil la gá szat tör té -
ne tét fel dol go zó, 1988-as be -
mu ta tón.

Cser nyánsz ky Sá mu el 1759. szep -
tem ber 13-án a kis hon ti – ma gya rok
és szlo vá kok ál tal ve gye sen la kott –
Nyus tyán szü le tett. Ne vé nek ma gya -
ros írás mód ja mel lett ta lál koz ha -
tunk a Cser nansz ky, Cher nans ki,
Czer  ni ans ky név va ri á ci ók kal is, a
szlo vák nyel vű for rá sok pe dig egy sé -

ge sen Sa mu el Čer ňans ký ként hi vat -
koz nak rá.

Ap ja a Raj ecen szü le tett idő sebb
Cser nyánsz ky Já nos (1709–1766)
evan gé li kus pap volt, aki Tren csén -
ben, majd a tü bin ge ni, a wit ten ber -
gi és a lip csei egye men ta nult, ha za -
tér te után Szu lyón ta ní tott, il let ve
Nagy pa lu gyán, Hyb ján, Nyus tyán
és Al só sztre go ván szol gált lel kész -
ként, va la mint val lá si té má jú kö te te -
ket jegy zett.

Ko rai ha lá la mi att Sá mu el nek
báty ja, if jabb Cser nyánsz ky Já nos
ké sőb bi szu per in ten dens vi sel te
gond ját. A te het sé ges if jú is ko lá it Sel -
mec bá nyán kezd te, majd Os gyán ban
és Po zsony ban ta nult. A kor lu the rá -
nus ér tel mi sé gé re jel le me ző en kül föl -
dön, 1780-tól a jé nai egye te men ké -
pez te to vább ma gát.

Ha za té ré se után, 1782-ben Ba ka -
bá nyán lett lel kész. 1778 és 1785 kö -
zött pe dig ő töl töt te be az egy ko ri Bá -
nyai Egy ház ke rü let szu per in ten den -
si szé két. Ké sőbb Tu ro po lyán és Bá -

ton élt. Itt, a Hont vár me gyei, ve gyes
la kos sá gú fa lu ban hunyt el 1809.
feb ru ár 12-én.

Egy há zi szol gá la ta és ter mé szet tu -
do má nyos ak ti vi tá sa mel lett igen
ter mé keny szer ző ként is nyil ván -
tart juk. 1783-ban Po zsony ban je lent
meg C. F. Gel lert egy há zi éne ke i nek
szlo vák for dí tá sa. 1790-ben egy la tin
nyel vű ál le ve let jegy zett, me lyet ál -
lí tó la go san II. Jó zsef csá szár éle te
utol só nap ja i ban in té zett a pá pá hoz
és a püs pö kök höz. Sel mec bá nyán
ad ták ki 1802-ben a Leg főbb sza bá -
lyok a szlo vák he lyes írás hoz cí mű mű -
vét szlo vák nyel ven. Ugyan csak szlo -
vá kul lá tott nap vi lá got Gróf Beny ovsz -
ky Mó ric em lé ke ze tes ka land jai cí mű,
1808-ban Po zsony ban ki adott mű ve.
Ne vé hez fű ző dik to váb bá a Ha ma li -
ar (Ha ma li ár, Ham al jár) Már ton bá -
nya ke rü le ti szu per in ten dens szá má -
ra ké szí tett ti zen há rom kan ci o ná lé,
az az a nép szá má ra írt éne kes könyv
a 18–19. szá zad for du ló ján.

g Re zsa bek Nán dor

Cser nyánsz ky Sá mu el, a fi zi kus püs pök

Újabb Or dass La jos-hang fel vé te lek
Az evan gé li kus püs pök től fenn ma radt ar chív
hang fel vé te lek újabb ele mét tesszük köz kinccsé.
A 23. zsol tár ról el hang zott ige hir de té se, va la mint
S. C. Mi chel fel der re, a Lu the rá nus Vi lág szö vet -
ség el ső fő tit ká rá ra va ló vissza em lé ke zé se –
amely le tölt he tő a Misszi ói Köz pont hon lap já -
ról (http://misszio.lu the ran.hu/2007/?ol dal=ar -
chiv hang tar) –, most CD-n (1200 Ft) is meg vá -
sá rol ha tó.

To vább ra is kap ha tó „A hit hal lás ból van…” so ro zat ban
ko ráb ban meg je lent, tíz áhí ta tot tar tal ma zó Út ra va ló – Or -
dass La jos püs pök áhí ta tai CD (1200 Ft) és ka zet ta (800 Ft).

A ki ad vá nyok meg ren del he tők az Evan gé li kus Misszi ói
Köz pont cí mén: 1164 Bu da pest, Bat thyá ny Ilo na u. 38–40.
Tel.: 1/400-3057. E-mail: ev mis@lu the ran.hu. To váb bi irat misszi ós,
evan ge li zá ci ós és rá dió misszi ós anya ga ink ról hon la pun kon tá jé ko zód -
hat: http://misszio.lu the ran.hu

H I R D E T É S

A Bib li ai Há zas ság gon do zó Szol gá lat (BHSZ) gya kor lat ori en tált kép zést
hir det a há zas ság gon do zás gyü le ke ze ti szol gá la tá ra el hí vást ka pott há -
zas pá rok szá má ra.

A kép zés cél ja, hogy a há zas pár fel ké szí tést kap jon ön ál ló gyü le ke ze -
ti cso port ve ze té sé re, bib li kus el mé le ti is me re tek hi te les át adá sára.

A kép zés há rom rész ből áll: őszi há rom na pos hét vé ge (2009. ok tó -
ber 22. es te – 25. dél); ta va szi há rom na pos hét vé ge (2010. már ci us 11.
es te – 14. dél); gya kor lat a BHSZ nyá ri há zas pá ri he tén (egye di egyez -
te tés sel).

A kép zé sen részt ve vők a gya kor lat vé gén a BHSZ ok le ve lét kap ják meg.
Je lent kez ni az in fo@bhsz.hu e-mail cí men, il let ve a Bib li ai Há zas ság gon -
do zó Szol gá lat, 1530 Bu da pest, Pf. 19. pos ta cí men le het. To váb bi rész -
le tek a hon la pun kon ol vas ha tó ak: www.bhsz.hu. In for má ció: Ne mes ké -
ri Pál (20/919-3518).

„Ad ja tok há lát az Is ten nek, az Atyá -
nak min den kor min de nért!” (Ef 5,20)

Öröm te li em lé ke zés hely szí ne volt
ha zánk leg ma ga sab ban fek vő evan -
gé li kus temp lo ma a szep tem ber 20-i
ve rő fé nyes őszi va sár na pon. 

A mát ra szent im re-ba goly ir tá si
temp lom fel szen te lé sé nek ti zen ötö -
dik év for du ló ja al kal má ból tar tott há -
la adó úr va cso rai is ten tisz te le ten a
temp lom épí tő je, Ma do csai Mik lós
nyu gal ma zott lel kész (az 1990-ben új -
ra in dult Fé bé Evan gé li kus Di a ko -
nissza egye sü let el ső lel ké sze) ige -
hir de té sé ben Ézsa i ás pró fé ta lá to má -
sá ra utalt: a ki vá gott fa csonk já ból
haj tás sar jad. „A fe hér re szik kadt
tön kön meg le het szá mol ni az év gyű -
rű ket” – a fát ak kor vág ták ki, „ami -
kor a ha ta lom fel osz lat ta a di a ko -

nisszák kö zös sé gét is”, de a több
mint negy ven év vel ko ráb ban ki vá -
gott „csonk ból sar ja dó haj tás üde
zöld le ve le a foly ta tást hir de ti”.

Ti zen öt év vel ez előtt sar jadt ki ez
az új haj tás. A haj tás hé be rül né cer,
Jé zus gyer mek ko ri ott ho na, a ga li le -
ai kis vá ros, Ná zá ret ne vé nek a tő sza -
va. In nen a bagolyirtási temp lom el -

ne ve zé se. Az ézsa i á si pró fé cia ké pe
Jé zus ról szól, aki ma is él, aki a mi re -
mény sé günk is.

Az is ten tisz te let hez csat la ko zó an
Her zog Csa ba Fé bé-lel kész Is ten irán -
ti há lá val vil lan tot ta fel a temp lom tör -
té ne té nek főbb ál lo má sa it, és  ol vas ta
fel Pecz nyik Pál di a kó nus test vér er -
re az al ka lom ra írt ver sét. A meg em -
lé ke zés id. Ma gassy Sán dor né lel -
kész kö szön tő sza vai után Túr me zei
Er zsé bet Ál dás ké rő éne ké nek (me lyet
a temp lom fel szen te lé sé re írt 1994-
ben) el ének lé sé vel ért vé get. Az is ten -
tisz te le ten a kán to ri szol gá la tot –
mint más kor is oly sok szor – dr. Kő -
sze gi Pi ros ka vé gez te.

Az al kal mat több Túr me zei-köl te -
mény el hang zá sa tet te szí ne seb bé
Ma do csai Mik lós né és Gö rög Zol tán -
né tol má cso lá sá ban.

g H. Cs.

Há la adás Ba goly ir tá son

A hónap könyve – szeptemberben
a Luther Kiadótól 30 kedvezménnyel

Ke ve há zi Lász ló:
„A ke reszt igé jét hir det ni kezd tem”
Sztá rai Mi hály éle te és szol gá la ta

Vá sá rol ja meg a hó nap köny vét ked vez mé nye sen!
Eredeti ára: 1950 forint.

http://bolt.lu the ran.hu/ • E-mail: ki ado@lu the ran.hu •
Fax: 1/486-1229 • 1085 Bu da pest, Ül lői út 24. A lé bé nyi gyü le ke zet en ge del mes ke -

dik az igé nek – kezd te ige hir de té sét
a püs pök, hi szen ez a há la adó is ten -
tisz te let és az em lék táb la el ké szít te té -
se azt bi zo nyít ja, hogy nem fe led kez -
tek meg ve ze tő ik ről, akik Is ten igé jét
hir det ték év szá za dok óta. Nincs még
egy hi va tás a lel ké szin kí vül, ame lyet
Jé zus Krisz tus aka ra ta hí vott vol na
élet re. A lel ké szi szol gá lat pá rat lan sá -
gát, mél tó sá gát ép pen Jé zus el hí vá sa
sza va tol ja. Ar ról a Krisz tus ról tesz nek
bi zony sá got a lel ké szek, aki teg nap, ma
és mind örök ké ugyan az.

A Zsid 13,7–8 alapján tartott ige -
hir de tés után Itt zés Já nos meg ál dot -
ta a temp lom fa lán el he lye zett em -

lék táb lát, majd a lé bé nyi gyü le ke zet
fi a tal ja i nak ének szol gá la ta kö vet -
ke zett.

Az em lé ke ző al ka lom to váb bi ré -
szé ben dr. Fe ren czi Zol tán nyu gal ma -
zott egye te mi do cens ve tí tett ké pes
elő adás ke re té ben fog lal ta össze (ké -
pün kön) a Kis pé cen szü le tett Né meth
Ká roly es pe res éle tét és szol gá la tát. 

Né meth Ká rolyt 1904-ben szen tel -
ték lel késszé. 1912–1953 kö zött szol -
gált Lé bény ben. 1924-ben lett a győ -
ri egy ház me gye es pe re se, ezt a tiszt -
sé get egé szen 1953-ig töl töt te be.
Szol gá la ta sok ré tű volt. Lel ké szi és es -
pe re si mun ká ja mel lett la pot szer -
kesz tett, új ság cik ke ket, ta nul má nyo -

kat írt, ak tív sze re pet vál lalt te le pü -
lé sé nek po li ti kai és tár sa dal mi éle té -
ben. Az ál la mo sí tás ide jén egy há zunk
püs pö kei ol da lán sze re pet vál lalt az
ál la mi ve ze tők kel foly ta tott tár gya lá -
so kon. Or dass La jos püs pök le tar tóz -
ta tá sa után hú zó dott a hát tér be.

A meg em lé ke zést kö ve tő en Ko -
háry Fe renc he lyi lel kész so rol ta fel
azok nak a lel ké szek nek a ne vét, akik
a tü rel mi ren de let előtt és az óta a
gyü le ke zet ben szol gál tak.

Az is ten tisz te let és a meg em lé ke -
zés után még fe hér asz tal mel lett foly -
ta tó dott az al ka lom.

g Kiss Mik lós

Elöl já ró ik ról  em lé kez tek meg
Lé bény ben

b Há la adó is ten tisz te let tel és a temp lom fa lán el he lye zett em lék táb la
meg ál dá sá val em lé kez tek meg múlt va sár nap Lé bény ben a gyü le ke -
zet ben szol gá ló egy ko ri lel ké szek ről, kü lö nös te kin tet tel Né meth Ká -
roly es pe res re, aki negy ven év vel ez előtt hunyt el. Az em lék táb la el -
ké szí té sét az Egye sült Ál la mok ban élő Sze e bach Gusz táv nak és fe le -
sé gé nek ezer dol lá ros ado má nya tet te le he tő vé. Az ige hir de tés szol -
gá la tát és az em lék táb la meg ál dá sát Itt zés Já nos, a Nyu ga ti (Du nán -
tú li) Evan gé li kus Egy ház ke rü let püs pö ke vé gez te. Az is ten tisz te le ten
kö szön tést mon dott Kiss Mik lós, a Győr-Mo so ni Egy ház me gye es pe -
re se. A meg em lé ke zé sen részt vett Né meth Er zsé bet, az egy ko ri es pe -
res lá nya is.
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Vető Béla kitüntetése
A Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete (MELTE) az egyházi le-
véltárakért végzett szolgálata, valamint az egyesület alapításában és veze-
tőségben folytatott tevékenysége elismeréséül idén Vető Béla nyugalmazott
evangélikus lelkésznek ítélte a Kormos László-díjat. A díj ünnepélyes át-
adására az elmúlt hét közepén a Veszprémben rendezett tudományos kon-
ferencia alkalmával került sor. Vető Béla munkásságát Czenthe Miklós, az
Evangélikus Országos Levéltár igazgatója méltatta.
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Meg tu dok bo csá ta ni ma gam nak?
Az utób bi idő ben is – de már rég óta – hal lom, ol va som, hogy Is ten meg bo -
csát, de ne kem is meg kell bo csá ta nom ma gam nak. 

Ilyen gon do la tot se hol sem ta lá lok a Bib li á ban. Ilyet nem mon dott Jé zus,
sem az apos to lok, de Lu ther sem. Mert mi ről is van szó? Ar ról, hogy nem
elég az Is ten bo csá na ta.

Jé zus ma ezt mond ja, amit más vo nat ko zás ban an nak ide jén mon dott: „Té -
ve lyeg tek, mi vel nem is me ri tek sem az Írá so kat, sem az Is ten ha tal mát.” (Mt
22,29) Ha Pál apos tol ma él ne, ezt kér dez né: „Nem ol vas tad, amit ak kor a
gala ták nak ír tam? »…egye sek meg za var tak ti te ket, és el akar ják fer dí te ni a
Krisz tus evan gé li u mát. Vi szont ha még mi ma gunk vagy egy menny ből va -
ló an gyal hir det ne is nek tek evan gé li u mot azon kí vül, amit mi hir de tünk, át -
ko zott le gyen!«” (Gal 1,7–8) 

Lu ther pe dig, ha ma él ne, a ma ga ér des és mell be vá gó stí lu sá ban va la hogy
így be szél ne: „Hát mit kép zelsz te ma gad ról? Be ülsz szé pen Is ten mel lé a fé -
nyes tró nus ba, és ott ad dig fész ke lődsz, míg a vé gén egye dül ma radsz, és azt
hi szed, hogy te vagy az Is ten? Per sze, ha nem nyom nak és éget nek a bű ne id,
ak kor mi nek ne ked egy ál ta lán Is ten bo csá na ta és Jé zus ál do za ta? Ak kor az is -
ten tisz te le ten el hang zó bűn bá nó imád ság és a te val lo má sod üres li tur gia.”

Az ed di gi ek hez jó il luszt rá ció az Evan gé li kus Élet szep tem ber 13-i szá má -
ban ol vas ha tó, Mai tör té net cí mű írás. Öt le tes és meg nye rő, aho gyan a kép -
ze let be li mo de men va la ki a Sze re te tet ke re si. A prog ram lé pés ről lé pés re ve -
ze ti – kat tin tás ide, kat tin tás oda –, köz ben az il le tő rá kat tint ar ra, hogy Meg -
bo csá tok ma gam nak. A vé gén a Sze re tet te le pít ve van. 

Nem tud ni, hogy itt ki nek a sze re te té ről van szó, mert a mennyei Atya és
Jé zus nincs se hol a prog ram ban. Csak az ezt kö ve tő imád ság ban buk kan föl
vá rat la nul ez a két név.

Ho gyan is val lott an nak ide jén Lu ther az Is ten től nyert bo csá nat ról? „Szü le -
té sem mel ho zott go nosz sá gom és gyön ge sé gem mi att mind ed dig le he tet len volt
szá mom ra, hogy ele get te gyek Is ten kí vá nal ma i nak. Ha nem vol na sza bad hin -
nem, hogy Is ten ezt a na pon ta meg si ra tott hi á nyo mat Krisz tu sért meg bo csát -
ja, vé gem len ne. De ezt el ha gyom. Jú dás ként fá ra akasszam ma gam? In kább rá -
akasz ko dom Krisz tus nya ká ra vagy lá bá ra, mint a bű nös nő. An nál még rosszabb
is va gyok, erő sen Uram ba ka pasz ko dom. Ak kor ő így szól az Atyá hoz: en nek a
ko lonc nak is át kell men nie. Igaz, hogy sem mit sem tar tott meg, és min den pa -
ran cso la to dat át hág ta, de Atyám, ő raj tam csüng. Mi le gyen hát? Én ér te is meg -
hal tam. En gedd őt át csúsz ni! Ez az én hi tem.” (Auf wind 2003/1–3.)

Igen, ez a tisz ta evan gé li um. Vagy meg ra ga dom hit tel a drá ga vé ren szer -
zett bo csá na tot, vagy ki egé szí tem azt. De ak kor a hi tem fa bat kát sem ér. 

Elég a ke gye lem!
Marschal kó Gyu la (Budapest)

Pres bi te rek ta lál ko zó ja Ba kony ta má si ban
Az evan gé li kus pres bi te rek or szá gos ta lál ko zó ja után egy hét tel, szep tem -
ber 19-én, szom ba ton a Ba kony lá bá nál lé vő egy ház köz sé günk ben is meg -
ren dez tük hat gyü le ke zet (Ba kony ta má si, Csót, Nagy gyi mót, Pá pa-Ta pol -
ca fő, Pá pa tesz ér, Va nyo la) pres bi te re i nek ta lál ko zó ját. Az a cél ve zé relt ben -
nün ket, hogy a bu da pes ti ta lál ko zón el hang zot ta kat át ad has suk azok nak a
test vé rek nek, akik nem le het tek ve lünk ott. Igye kez tünk ve lük is meg érez -
tet ni, amit mi egy hét tel ko rá ban át él tünk-meg ér tet tünk: az össze tar to zás
él mé nyét, a pres bi te rek fe le lős sé gét egy há zunk fenn ma ra dá sá ért, a fi a ta lok
egy há zi élet be va ló mi előb bi be vo ná sá nak szük sé ges sé gét.

Lel ké szünk, Sza kos Csa ba az együtt ér zés, a sze re tet, az egy más iránt ér -
zett fe le lős ség je gyé ben tar tott dia ké pes me di tá ci ót a meg je lent har minc -
nyolc részt ve vő nek. A ta lál ko zó to váb bi ré szé ben a pa ró kia ud va rán fel ál -
lí tott fe hér asz tal mel lett is mer ked tünk egy más sal, be szél get tünk az ak tu -
á lis fel ada tok ról, az épí tő mun ká ról, amelyet a pres bi te rek nek fel kell vál lal -
ni uk gyü le ke ze te ink gya ra po dá sa ér de ké ben, és ar ról, hogy a bé ke kö ve te -
ként igye kez zünk gyü le ke ze te ink ben is bé kes sé get te rem te ni. 

A sza bad té ri gril le zés mel let ti be szél ge tés kö zös ének lés sel zá rult. Vé gül
ezen a lé lek eme lő en szép, őszi es té be haj ló dél utá non együtt gyö nyör köd -
het tünk a le nyug vó nap su ga ra i ban, me lye ket las san ként fel vál tot tak a meg -
gyúj tott gyer tyák pis lá ko ló, hal vány fé nyei. 

Lel künk ben el csen de sed ve vet tünk bú csút egy más tól an nak re mé nyé ben,
hogy ami ez zel a ta lál ko zó val el kez dő dött, azt foly tat nunk kell.

Szr Gyu lá né,  a ba kony ta má si gyü le ke zet fel ügye lő je

Közérthető tájékoztatás a Fasorról
Tisz telt Fő szer kesz tő Úr!
Mint volt fa so ri ta nár hadd kö szön jem meg Ön nek lap juk őszin te és köz ért -
he tő tá jé koz ta tá sát az is ko lá val kap cso la tos leg újabb fej le mé nyek ről – azok
ne vé ben is, akik tő lem kér tek fel vi lá go sí tást az ügy ben, de in for má ció éh sé -
gü ket nem tud tam ki elé gí te ni.

Alig ha le het ti tok Ön előtt, hogy a vi lá gi saj tó egy há zunk kal fog lal ko zó cik -
ke i re a köz vet le nül ér de kel te ken kí vül más egy ház ta gok is fel fi gyel nek. Jó len -
ne, ha az Evan gé li kus Élet a jö vő ben is re a gál na az ilyen saj tó hí rek re, és a hí -
vek nek nem kel le ne kü lön bö ző „benn fen tes” és „jó lér te sült” for rá sok után
ku ta kod nia.

Tisz te let tel:
Lis ka End re (Bu da pest)

Kop pen há gai klí ma csúcs. Leg gyak -
rab ban így em le ge tik, bár van sok kal
hosszabb és hi va ta lo sabb ne ve is. Tart
a vissza szám lá lás, és ahogy fogy az
idő 2009. de cem ber 8-ig, nő nek az el -
vá rá sok. Meg ál lít ha tó a glo bá lis fel -
me le ge dés? Ezt a té mát mi sem ke -
rül het jük ki.

Kop pen há gá ban a de cem be ri kon -
fe ren ci á nak ott hont adó Bel la Cen ter
előtt meg hök ken tő mé re tű, kö rül be -
lül hat van mé ter ma gas szél tur bi na
áll. Né hány mé ter rel ar rébb egy olyan
tizenöt-húsz mé ter ma gas osz lop,
mely nek dé li, ke le ti és nyu ga ti ol da -
lát is nap ele mek bo rít ják. Az épü let
előtt most is nagy a sür gés-for gás, va -
ló szí nű leg a szer ve zők újabb meg le -
pe té se ket is tar to gat nak. A szél tur bi -
na tel je sít mé nye szá mot te vő, ha még
né hány „nap osz lo pot” is fel ál lí ta nak,
ak kor szél csen des idő ben is szá mít -
hat nak a meg úju ló ener gi ák ra.

A cél nyil ván va ló an az, hogy min -
den ki szá má ra lát ha tó vá te gyék: le -
het úgy ener gi át ter mel ni, hogy az ne
jár jon szén-di o xid-ki bo csá tás sal, kö -
vet ke zés kép pen ne vál toz tas sa meg
a Föld ég haj la tát. A kö vet ke ző hó na -
pok ban biz tos fo gunk ró la hal la ni,
hogy a kon fe ren cia ener gia igé nyé nek
hány szá za lé kát biz to sít ják meg úju -
ló ener gi á ból.

Ter mé sze te sen ha szi go rú ener gia -
mér le get ké szí te nénk, ak kor azt is fel
kel le ne vet ni, hogy mennyi szén-di -
o xid-ki bo csá tás sal jár a szél tur bi na
vagy a nap ele mek gyár tá sa és hely -
szín re szál lí tá sa. Rá adá sul az is ér de -
kes adat, hogy mennyi szén-di o xid
ke rül a le ve gő be, mi köz ben az ENSZ
192 tag ál la má nak jó né hány ál lam- és
kor mány fő je, szin te min den kör nye -
zet vé del mi mi nisz te re, több száz dip -
lo ma tá ja és ta nács adó ja, több ezer
szak em be re, ci vil kör nye zet vé dő je
és új ság író ja, vagy is össze sen több
mint ti zen öt ezer részt ve vő je Kop pen -
há gá ba uta zik és ha za tér. Fo ga dok,
lesz, aki ezt is ki szá mít ja majd.

Ám az min den kép pen ör ven de tes,
hogy a klí ma csú csot olyan vá ros ban
ren de zik, ahol a tár sa da lom ér zé keny
a kör nye zet vé del mi kér dé sek re. A
tár gya lá sok me ne te va ló szí nű leg
nem et től függ, de ha a de le gá ci ók ki -
moz dul nak a kon fe ren cia-köz pont -
ból, olyan kö zeg ben ta lál ják ma gu kat,
ahol jó irá nyú vál to zá sok kez dőd tek. 

A gaz dag vi lág ban nem sok olyan
fő vá ros van, ahol az em be rek el tud -
ják kép zel ni a vá ro si köz le ke dést au -
tók nél kül. Kop pen há gá ban té len-
nyá ron ke rék pá roz nak és bu szoz -
nak, és en nek már meg ta pasz tal ták
az elő nye it. Egy ti pi kus kop pen há gai

fő úton egy sáv a ke rék pá ro so ké, egy
a kö zös sé gi köz le ke dé sé, és csak egy
ma rad az au tó sok nak. A mel lék ut -
cák ról nem is be szél ve, ott ter mé sze -
te sen bi cik li vel le het a leg gyor sab ban
ha lad ni. A szak em be rek nagy já ból ki
tud ják szá mí ta ni, hogy az el múlt év -
ti ze dek vál to zá sai kö vet kez té ben
Kop pen há gá ban mennyi vel csök -

kent a köz le ke dés ből szár ma zó szén-
di o xid-ki bo csá tás. A hely be li ek több -
sé ge is tud ja, hogy aki le te szi az au -
tó ját, az a boly gó fel me le ge dé se el len
tesz, de szá muk ra leg alább ennyi re
fon tos, hogy sok kal jobb lett a vá ros
le ve gő je, vissza nyer ték a kö zös sé gi te -
re ket, kel le me seb bé vált az élet.

Dá nia a szél ener gia-ter me lés or szá -
ga, ezt messzi ről lát ni. Ha Mal mő ből
a tu ris ta a Kop pen há gá ba ve ze tő óri -
ás híd fe lé néz, a ten ger ben könnyen
fel fe dez he ti a for gó szél la pá to kat.
Összes sé gé ben a szél ener gia az or szág
ener gia el lá tá sá nak hu szon öt-har -
minc szá za lé kát biz to sít ja, de az
arányt sze ret nék je len tő sen nö vel ni.
En nek ér de ké ben új for mák kal is
pró bál koz nak.

A ki kö tő kör nyé kén gyö nyö rű ív ben
el ren de zett ten ge ri szél park egy szél -
szö vet ke zet tu laj do na. Vi szony lag kis
tő ké vel is be le het száll ni a szél farm tu -
laj don lá sá ba, és ré sze sed ni le het a
meg ter melt ener gi á ból. A nap- és
bio massza-ener gia ter me lés is nö vek -
szik, a kor mány za ti el kép ze lé sek sze -
rint 2050-re az or szág ener gia ter me -

lé sét száz szá za lék ban meg úju ló ener -
gia for rá sok ból akar ják biz to sí ta ni.

Hogy et től eb ben a pil la nat ban mi -
lyen tá vol áll nak, azt jól mu tat ja, hogy
egy ci vil szer ve zet ja vá ban szer ve zi
azt a szep tem ber 26-i ak ci ót, mely -
nek cél ja egy kop pen há gai szén erő -
mű be zá rá sa. Dá nia szén fo gyasz tá -
sa an nak el le né re igen je len tős, hogy
sa ját kész le te ik nin cse nek. 2003-ban
Dá nia a vi lág he te dik leg na gyobb
szén fo gyasz tó ja volt. A szén erő mű -
vek egy ség nyi ener gi á ra eső szén-di -
o xid-ki bo csá tá sa pe dig még a kő ola -
jé nál és a föld gá zé nál is jó val na -
gyobb. A tün te tést szer ve zők nem
bíz nak ab ban, hogy a szén-di o xid- ki -
bo csá tá si kvó ták ke res ke del mé vel a

glo bá lis ég haj lat vál to zás le las sít ha tó,
majd meg ál lít ha tó.

Az 1997-ben nagy üggyel-baj jal
te tő alá ho zott ki o tói jegy ző könyv
2012-ben le jár, pe dig ered mé nyei
még alig vol tak. Az el múlt évek ben
so kat vál to zott a vi lág hely ze te. Az op -
ti mis ták ar ra fi gyel nek, hogy az Egye -
sült Ál la mok új kor má nya kész ko mo -
lyan ven ni a fel me le ge dés el le ni küz -
del met; a szkep ti ku sok azt hang sú -
lyoz zák, hogy In dia és Kí na gaz da sá -
gi nö ve ke dé se – és ez zel együtt szén-
di o xid-ki bo csá tá sa – hi he tet len mér -
ték ben meg nőtt. Most az a cél, hogy
lét re jöj jön a kop pen há gai jegy ző -
könyv, amely re á lis esélyt ad a glo bá -
lis ég haj lat vál to zás meg ál lí tá sá ra.

Sze ren csé re egy re töb ben tud ják,
hogy mi lyen nagy a tét. Ha a kö vet -
ke ző tíz év ben nem tör té nik alap ve -
tő vál to zás, a fo lya ma tok va ló szí nű -
leg el len őriz he tet len né vál nak. És
hall ha tób bá vá lik azok nak a hang ja
is, akik hang sú lyoz zák: ha sem mi be
vesszük a tár sa dal mi igaz sá gos ság
szem pont ja it, nincs esé lyünk.

g Ga dó György Pál

Kop pen há gá ra fi gyel a vi lág
1. A kon fe ren cia vá ro sa
ÜZ E NET AZ AR AR ÁTRÓL

Rovatgazda: Kézdy Edit

Új ká vé zó val bő vült Bu da pest egyik leg szebb sze cesszi -
ós épü le te, a Lech ner Ödön és Pár tos Gyu la ál tal ter ve -
zett Ipar mű vé sze ti Mú ze um szep tem ber 15-én. Az épü -
let elő csar no ká ban helyet ka pott
Design Café – amely nem csak
ká vé val, de kü lön fé le fris sí tő
ita lok kal, sü te mé nyek kel, szend -
vi csek kel és édes sé gek kel vár ja
a mú ze um lá to ga tó kat és az ut -
cá ról be té rő ket – az épü let től két
perc re ta lál ha tó Fe hér Pá va ét -
te rem hez tar to zik. „Ab ban bí -
zunk, hogy ez a ká vé zó egy faj -
ta ta lál ko zá si pont is lesz itt, a
vá ros szí vé ben” – mond ta kö -
szön tő be szé dé ben Bu rá nyi
Zsolt, a mú ze um gaz da sá gi igaz -
ga tó ja. Ma da ri Gyu la tu laj do -
nos, aki egy ben a Mak ro vi lág za -
rán dok iro da igaz ga tó ja is, a

meg nyi tó ün nep sé gen egy bib li ai zsol tár fel ol va sá sá val ad -
ta át a ká vé zót a ren del te té sé nek.

g Boda Zsuzsa felvétele

Fe hér pá va az Ipar mű vé sze tiben

Ma da ri Gyu la és Bu rá nyi Zsolt a megnyitóünnepségen
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VASÁRNAP

21.00 / Du na Tv
Kis Moszk va (len gyel film -
dráma, 2008) (114')
1967-ben egy fi a tal orosz ka -
to na tisz tet, Ju rát fe le sé gé vel
együtt egy kis len gyel vá ros -
ba he lyez nek. Ve ra, a fe le ség,
be le sze ret egy len gyel tiszt be,
és gye re ket vár tő le. Fér je hi -
á ba ér ti meg – ne ki nem le -
het gye re ke –, az ak ko ri vi -
szo nyok kö zött há zas ság ról
szó sem le het. Lá nyuk csak
fel nőtt kor ban, az orosz csa -
pa tok ki vo nu lá sa után tud ja
meg, mi is tör tént va ló já ban.

HÉTFŐ

7.55 / Du na Tv
Fe le let az élet nek (25')
9.00 / PAX
Raffay Sán dor
(ma gyar do ku men tum film,
2007) (36')
10.00 / To rony Rá dió (Bé kés)
Evan gé li kus fél óra
Az Evan gé li kus Rá dió misszió
össze ál lí tá sa
11.35 / M. Ka to li kus rá dió
Gos pel kró ni ka
14.00 / Eu ró pa Rá dió
Ha tár ta lan
Ben ne: Evan gé li kus fél óra
21.00 / Du na Tv
A len gyel Wal len berg
(len gyel do ku men tum film,
2005) (50')
22.40 / Du na II. Au to nó mia
Hét hó nap pal ké sőbb
(ma gyar kis já ték film, 2006)
(18')

KEDD

8.30 / Du na Tv
Is ten ke zé ben (26')
14.00 / M. Ka to li kus Rá dió
Rá di ós re gény tár
Hen ryk Sien kie wicz:
Quo va dis?
14.10 / TV2
Az iker
(fran cia víg já ték, 1984) (105')
15.15 / Du na Tv
Lász ló Gyu la a hon fog la ló
ma gya rok ról
(ma gyar is me ret ter jesz tő film,
1996) (47')
15.45 / PAX
In vo ca tio mu si ca lis
Ko rál- és zsol tár fel dol go zá sok
20.30 / Du na Tv
Ri pa csok (ma gyar film drá ma,
1981) (94')
0.10 / m1
Az utó kor íté le te
Var nus Xa vér ze nei mű so ra

SZERDA

5.20 / m2
Haj na li gon do la tok
9.55 / m2
Szá zad for dí tó ma gya rok
Mé szöly Mik lós (1921–2000)
11.30 / PAX
Fe je ze tek a ma gyar ke resz -
tény ség tör té ne té ből (26')
1. rész
Za rán dok út
13.30 / Kos suth rá dió
„Te ben ned bíz tunk ele i től
fog va…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
14.00 / M. Ka to li kus Rá dió
„Va la ki ír a ke zed del” Jó zsef
At ti la és Illyés Gyu la ver sei
21.30 / Du na Tv
Sö tét kék majd nem fe ke te (spa -
nyol film drá ma, 2006) (105')
22.20 / m1
Ápo ló nők Me xi kó ban (ame ri -
kai film drá ma, 1993) (89')

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból szeptember 27-étől október 4-éig

CSÜTÖRTÖK

7.00 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó) (26')
11.45 / HBO
Sze re lem a ko le ra ide jén
(ame ri kai ro man ti kus drá -
ma, 2007) (138')
14.30 / Du na Tv
Krisz tus sal ezer esz ten de ig
(ma gyar do ku men tum film)
(75')
15.10 / PAX
Ifi ca fe – ká vé ház a vá ros
szé lén (kon cert film)
16.20 / Du na Tv
Bo gá nyi Ger gely zon go rá zik
Bach–Bo gá nyi: d-moll (dór)
toc ca ta és fú ga, BWV 538.
20.30 / Du na Tv
A ki rály né nyak éke (ame ri kai
film drá ma, 2001) (113')
0.05 / m1
Kon cer tek az A38 ha jón
(ma gyar kon cert film)

PÉNTEK

7.00 / Du na Tv
Arc élek
Ja ku bi nyi György ró mai ka -
to li kus ér sek, Gyu la fe hér vár
9.50 / m2
Tíz pa ran cso lat
(ma gyar is me ret ter jesz tő
film so ro zat, 2001) (45')
1. rész: A tör vény
15.00 / Du na Tv
Vá ros a vár alatt
(ma gyar is me ret ter jesz tő
film so ro zat, 2006) (22')
22.20 / M. Ka to li kus Rá dió
Szent Ágos ton val lo má sai
Fel ol vas sa: Ké ke si Eni kő
22.20 / m1
Fújd szá raz ra, édes!
(ame ri kai–an gol–né met víg -
já ték, 2001) (91')
0.30 / Du na Tv
Ha za ke re sők
(ma gyar do ku men tum film,
2001) (51')

SZOMBAT

12.05 / Du na Tv
Is ten ke zé ben (26')
Az áb rá zo lás di csé re te
13.05 / m1
A Bé csi Fil har mo ni kus Ze ne -
kar hang ver se nye Sang haj ból
14.30 / Du na Tv
Or go na hang ver seny Gyu la fe -
hér vá ron (ma gyar kon cert -
film, 2009) (55')
15.10 / PAX
Ne ked sza bott fe hér ru ha –
Az érin tett ru ha sze gély. A Zá -
ke us Mé dia cent rum mű so ra
20.00 / Du na Tv
Ál lo más (ma gyar té vé film so -
ro zat, 2009) (26') 1. rész
20.25 / Du na Tv
Az utol só sza bad té ri mo zi elő -
adás (kí nai film drá ma, 2004)
(100')
23.05 / m1
Tran zit ká vé zó (fran cia–irá ni
film drá ma, 2005) (105')

VASÁRNAP

7.00 / Rá dió C (Bu da pest)
Evan gé li kus fél óra
Az Evan gé li kus Rá dió misszió
össze ál lí tá sa
7.00 / Echo Tv
Is ten, Is ten
10.00 / m1
Re for má tus ma ga zin
10.25 / m1
Evan gé li kus if jú sá gi mű sor
10.30 / m1
Szteh lo Gá bor
11.00 / m1
Me to dis ta is ten tisz te let
Köz ve tí tés Szol nok-Ti sza -
liget ről
12.05 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó) (26')
15.05 / Bar tók rá dió
Mu si ca Sac ra
Evan gé li kus egy ház ze ne az
ez red for du lón. Be szél ge tés
Kamp Sa la mon nal
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HÍREK, HIRDETÉSEK
Va sár nap
Az Úr, a mi Is te nünk, haj lít sa ma gá hoz szí vün ket, hogy min dig az ő út ja in
jár junk. 1Kir 8,58 (1Jn 1,7; Jn 11,1/2/3.17–27/41–45/; 2Tim 1,7–10; Zsolt 25)
Be kell lát nom: Sa la mon ki rály sza vai ne kem szól nak. Az Úr ke zé be kell ten -
nem hajt ha tat lan szí ve met. Aho gyan a mű bú tor asz ta los a gőz fö lött for mál -
ja, haj lít ja a szi kár és ke vés sé en ge del mes ke dő fát, ne kem is úgy kell for má -
lód nom Is ten ke zé ben, csak így le het bé kes sé gem. – Uram, se gíts Lel ked -
del a te uta don jár nom, a te ke zed ben for má lód nom! Ámen.

Hét fő
Ami lyen messze van nap ke let nap nyu gat tól, olyan messzi re ve ti el vét ke in -
ket. Zsolt 103,12 (Lk 1,37; Róm 6,18–23; Lk 13,18–21) Az em be ri el me vé ges.
Gon dol ko dá sunk ha tá ra it fe sze get jük, még sem tud juk el gon dol ni Is ten ha -
tal mát. Még is a le he tő leg szem lé le te seb ben mu tat ja meg Is ten sze re te tét Dá -
vid zsol tá rá ban, ami kor az ér zék szer ve ink kel fel fog ha tó tér vég pont ja i nak
tá vol sá gát hasz nál ja fel Is ten ke gyel mé nek be mu ta tá sá hoz. – Uram, adj erőt,
hogy ne fél jek kö rül néz ni a vi lág ban és fel is mer ni ha tal mad nagy sá gát! Ámen.

Kedd
Krisz tus azt mond ja: „Ha sze ret tek en gem, meg tart já tok az én pa ran cso la -
ta i mat.” Jn 14,15 (Préd 12,13; Jel 12,7–12; Lk 13,22–30) Ha sze re tek, ak kor nincs
kér dés. Nem kér dés, hogy hall ga tok-e szü le im sza vá ra, nem kér dés, hogy meg -
hall ga tom-e test vé rem, ked ve sem hí vá sát. Az Úr ral kap cso lat ban en nek még
in kább így kell mű köd nie: ha sze re tem, meg tar tom sza vát, mert az én ér de -
kem ben pa ran csol. Ezért imád koz ha tom Sá mu el pró fé tá val együtt: „Szólj,
Uram, mert hall ja a te szol gád!” Ámen.

Szer da
Le gye tek szi lár dak, ren dít he tet le nek, buz gól kod ja tok min den kor az Úr mun -
ká já ban, hi szen tud já tok, hogy fá ra do zá so tok nem hi á ba va ló az Úr ban. 1Kor
15,58 (Ézs 49,23c; 1Móz 16,6b–14; Lk 13,31–35) Tu da tá ban va gyok-e an nak,
hogy nem hi á ba va ló a fá ra do zá som? Hát le gyek ben ne biz tos, hogy ha az Urat
szol gá lom, ak kor nem az; de ha csak ma ga mat, ak kor tel je sen hi á ba va ló, bár -
mennyi re is fon tos nak ér zem. Ezért itt az ön vizs gá lat ide je: va jon tény leg Is -
ten ügyé ért fá ra do zom-e? – Add, Uram, hogy mun kám ne önös cél ja i mat
szol gál ja, ha nem a te or szá god el jö ve te lét! Ámen.

Csü tör tök
Jé zus mond ta: „Néz zé tek meg a hol ló kat: nem vet nek, nem is arat nak, nin -
csen kam rá juk, sem csűr jük, Is ten még is el tart ja őket. Mennyi vel ér té ke seb -
bek vagy tok ti a ma da rak nál!” Lk 12,24 (Józs 1,13; Jel 14,6–7/13–16/; Lk 14,1–
6) Kö szö nöm, hogy em lé kez tetsz, Úr Jé zus, az Atya sze re te té re! Olyan könnyen
el fe lej tem, hogy gon dot vi sel ró lam. Sok szor csak a nye rész ke dé ssel, az anya -
gi biz ton sá gom mal tö rőd tem, pe dig mennyi vel fon to sabb a lel ki biz ton ság!
Szin te hal lom: „Bo lond, még ez éj jel el ké rik tő led a lel ke det!” – Add, Uram,
hogy va ló ban jót és ér té ke set gyűj tö ges sek e vi lág ban! Ámen.

Pén tek
Té ged hív lak, Uram, kő szik lám, ne for dulj el tő lem né mán! Zsolt 28,1a (Lk 17,13–
14; Mt 26,51–54; Lk 14,7–14) A leg na gyobb bün te tés nem a ha ra gos ki a bá lás,
ha nem az, ha már szó ra sem mél tat nak, ha ke resz tül néz nek raj tam. Dá vid is
ezért kö nyö rög az Is ten hez: ha el for dulsz tő lem, Is te nem, az olyan, mint ha
meg hal nék… Dá vid hely ze té be ke rül ve fel te he tem a kér dést: va jon a né ma -
ság hon nan ered, mi ért van? Le het, hogy csak én nem hal lom Is ten sza vát?
Le het, hogy nem is ő for dul el tő lem, ha nem csu pán az én el for du lá som szem -
szö gé ből tű nik úgy? – Adj erőt, Uram, hoz zád for dul ni min den kor! Ámen.

Szom bat
Han gos szó val ma gasz ta lom az Urat, és di csé rem őt a so ka ság előtt. Zsolt 109,30
(1Pt 1,3; Ap Csel 12,1–11; Lk 14,15–24) Dá vid azt ének li a zsol tár ban, hogy azért
ma gasz tal ja az Urat, mert a sze gény párt já ra áll. Én va jon min dig a ma gam
párt ján ér zem az Is tent? Ami kor ezen me ren gek, in kább sa ját ma gam nak kell
fel ten nem a kér dést: va jon min dig a ma ga párt ján tud en gem az Úr? Mennyi -
re nincs mer szem őt di csér ni, ami kor len ne rá al kal mam! – Add, Uram, Szent -
lel ke det, hogy le gyen erőm ki mon dott, han gos, hall ha tó szó val di csér ni té -
ged! Ámen.

g Ger lai Pál

Új nap – új kegyelem

Fizessen elő lapunkra!

ÚJ HA RAN GOT RENDELJEN
IFJ. FARKAS TITUSZTÓL

MINDEN MÉRETBEN A LEGKEDVEZÕBB ÁRON 30 KG-TÓL 11 000 KG-IG

Ki vá ló mi nõ ség, kitûnõ ki dol go zás,
ked ve zõ ár, hang zás ra önt ve!

Harangvillamosítás, harangtartóállvány-készítés, programozóórák, ha-
rang ve zér lés te le fon ról, to rony óra-ké szí tés, -szerelés, al kat rész el adás.

RE FE REN CIA 400 TEMP LOM BÓL!

Ha rang szó 2003 Bt.
Ifj. Far kas Ti tusz

2200 Monor, Kis tói út 26. Tel.: 30/371-9696, fax: 29/410-119
A Harangszó 2003 Bt. a Dévai Szent Ferenc Alapítvány támogatója.

HIRDETÉS

APRÓHIRDETÉS

Szé kes fe hér vá ron, Szed res kert ben,
fő is ko lá hoz kö zel zöld öve ze ti, el ső
eme le ti, mo dern, fel újí tott, 44 m2-es
la kás el adó. 20/824-6541.

Meg hí vó
Sze re tet tel hí vunk és vá runk min den ér dek lő dőt az EKE őszi csen des -
nap já ra, amely egy ben a bib lia is ko la tan év zá ró és -nyi tó al kal ma is. Al -
kal mun kat ok tó ber 3-án, szom ba ton 10-től 16 órá ig tart juk Kis pes ten,
az evan gé li kus temp lom ban (1196 Bu da pest, Temp lom tér 1.). A nap té -
má ja: „Én va gyok az út, az igaz ság és az élet; sen ki sem me het az Atyá -
hoz, csak is énál ta lam.” (Jn 14,6) Kér jük, ebé det min den ki hoz zon ma gá -
val, fris sí tő ről a szer ve zők gon dos kod nak. Bő vebb in for má ci ót az aláb -
bi cí men le het kér ni: EKE Evan gé li u mi Ala pít vány, 1068 Bu da pest, Szon -
di u. 95.; te le fon/fax: 1/332-7063; e-mail: eke al@fre e mail.hu.

H I R D E T É S

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 a ha ran gok kal kap cso la tos
bár mely mun ká hoz.
Re fe ren cia: www.ha ran gon tes.hu.
Le vél cím: 2162 Őr bottyán, Rá kó czi u. 121.
Tel.: 28/360-170; mo bil: 30/948-9575.
E-mail: gom bos mi@ha ran gon tes.hu;
gom bos mi@in vi tel.hu.

Az Óbu dai Evan gé li kus Egy ház köz ség sze re tet tel meg hív ja anya egy ház -
községgé vá lá sá nak szá za dik év for du ló ja al kal má ból ok tó ber 4-én dél -
előtt 10 óra kor tar tan dó ün ne pi is ten tisz te le té re mind azo kat, akik kö -
tőd nek az óbu dai gyü le ke zet hez.

A gyü le ke zet el nök sé ge

H I R D E T É S


