
b Az egész or szág ból ér kez tek
részt ve vők a bu da pes ti De ák té -
ri evan gé li kus temp lom ban ok -
tó ber 10-én ren de zett evan gé li -
zá ci ó ra. A már is mert ar cok
mel lett olya nok is el jöt tek, akik
el ső al ka lom mal vet tek részt
egy há zunk nak ezen az éven te
meg ren de zett al kal mán. 

Az egész na pos együtt lé tet Gáncs Pé -
ter, a Dé li Egy ház ke rü let püs pö ke nyi -
tot ta meg. Kö szön tő jé ben az evan gé -
li zá ci ón elő ször részt ve vő ket kü lön
ar ra kér te, hogy áll ja nak fel.

A püs pök után Ami le he tet len és
le het sé ges az em ber nek cím mel Zász -
ka licz ky Pál nyu gal ma zott evan gé li -
kus lel kész tar tott áhí ta tot, majd
Ami le he tet len és le het sé ges az Is ten -
nek cím mel Sze ve ré nyi Já nos or szá -
gos misszi ói lel kész szólt az össze gyü -
le ke zet tek hez.

Kü lön bö ző szek ci ók ban foly ta tó -
dott ez után a prog ram, a részt ve vők
ma guk vá laszt hat tak ezek kö zül. So -
kan a temp lom ban ma rad tak. Itt a
Kár pát al já ról ér ke zett Csá kány Ma -
ri an na a dal la mok szár nyán va la mi
egé szen kü lön le ges vi lág ba re pí tet te
hall ga tó it. A ti zen ki lenc éves lány
egyéb ként együt te sé vel lép fel, fő leg
Ma gyar or szá gon, de a kör nye ző or -
szá gok ma gyar lak ta te le pü lé se i re is
sok meg hí vást kap nak, ahol kü lön le -
ges éne kek kel ter jesz tik Is ten öröm -
üze ne tét az em be rek kö zött.

A gim ná zi um dísz ter mé ben Vis ky
And rás Jú lia cí mű mo no drá má ját ad -
ta elő Dér De ni sa. A pro duk ció a ren -
de ző, Dér And rás – a szí nész nő fér -
je – inst ruk ci ói alap ján ké szült. Mi -
vel a mo no drá ma pél dá ul rend kí vül
in tim mó don el sut to gott ré szek ből is
állt, fény ké pez ni nem le he tett.

Mi lesz ve led, csa lád? cím mel tar -
tott elő adást Sal lai Já nos csa lád te ra -
pe u ta az alag so ri tor na te rem ben.
Fon tos nak tar tot ta ki emel ni, hogy a
há zas ság két em ber kö zös erő fe szí -
té se; évek, év ti ze dek kö zös küz del me
az, ha két em ber éle te vé gé ig együtt
ma rad. Ha a sze re lem már ki hunyt,

a fe lek nek ten ni ük kell azért, hogy
együtt lé tük ne le gyen ru tin ná, meg -
szo kás sá, ha nem az együtt töl tött
évek sze re tet ben együtt meg har colt
idő le gye n. A csa lád te ra pe u ta sze rint
ko runk há zas sá ga i val az is baj, hogy
a part ne rek túl ha mar fel ad ják a
küz del met.

Heik ki Hil vo, a Finn Misszi ói Tár -
sa ság lel ké sze, Ázsia-ko or di ná tor ar -
ról be szélt, ő ma ga ho gyan for má ló -
dott misszi o ná ri us sá. A gim ná zi um
tor na ter mé ben tar tott elő adá son a lel -
kész töb bek kö zött el mond ta: meg -
pró bál min dig úgy szól ni az em be rek -
hez, hogy pré di ká ci ó já ban ne ön -
ma gá ról be szél jen, ne az ő egyes
szám el ső sze mé lye áll jon a kö zép -
pont ban, ha nem min dig Is ten Fia, Jé -
zus mun kái és az er ről szó ló öröm hír.

A B. Pin tér Már ta ál tal ve ze tett
szek ci ó ban a Né met or szág Hes sen-
Nas sau tar to má nyá ból ér ke zett
asszo nyok és fér fi ak be szél tek ar ról,
ho gyan le het gyü le ke ze ti ta go kat
meg nyer ve misszi o nál ni más or szá -
gok ban. Ar ról me sél tek, hogy ha
Af ri ká ban jár tak, igye kez tek nem a
gaz dag Nyu gat ról jött em ber ként
for dul ni az ott élők fe lé, ha nem ma -
guk kal egyen ran gú nak te kint ve a
hely be li e ket, hi szen mind annyi an
Is ten te remt mé nyei va gyunk.

Lu ther nek az evan gé li um ról szó -
ló ta ní tá sá ról kez de mé nye zett be -

szél ge tést a je len lé vők kel dr. Fa bi ny
Ti bor vi lá gi teo ló gus, iro da lom tör -
té nész, egye te mi ta nár a gyü le ke ze -
ti te rem ben. Igye ke zett az evan gé -
li um kö zép pont já ban ál ló Jé zus
Krisz tus ra irá nyí ta ni a hall ga tó ság fi -
gyel mét.

Köz ben az Evan gé li kus Or szá gos
Mú ze um ban az ér dek lő dők meg te -
kint het ték a kül misszi ó ról szó ló, elő -
ző nap nyílt ki ál lí tást. A ren ge teg fo -
tót be mu ta tó tár lat lá to ga tói Za lán
Pé ter né ve ze té sé vel meg is mer ked het -
tek ke nyai, in di ai, pá pua új-gui ne ai
misszi o ná ri u sa ink min den nap ja i val.
A ki ál lí tás kü lön ér de kes sé ge az a tér -
kép, amely az evan gé li kus misszi ói
köz pon to kat és a misszi ót foly ta tó lel -
ké szek vagy la i ku sok tar tóz ko dá si he -
lyét tün te ti fel. 

Az ebéd szü net után a temp lom ban
foly ta tó dott a prog ram. A misszi o ná -
lás kap csán kü lön bö ző bi zony ság té -
te lek hang zot tak el. Töb bek kö zött
Pe ter Wei g and, a ne u en dett el sa ui
Ba jor Misszi ó igaz ga tó ja, Heik ki Hil -
vo, Em ma nu el Ki leo tan zá ni ai misszi -
ói lel kész, Jó né Ju ta si An ge li ka, a Dé -
li Egy ház ke rü let püs pö ki hi va ta lá nak
iro da ve ze tő je, illetve Szkaliczki Tibor
me sélt kül föl dön vég zett misszi ói
mun ká já ról.

A zá ró is ten tisz te le ten B. Pin tér
Már ta pré di kált.
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„Meg győ ző dé sem, ha Lu ther Már ton nap ja -
ink ban kez de ne az egy ház re for má lá sá hoz –
ami ránk fér ne –, nem mer ne ki lenc ven öt té -
telt meg fo gal maz ni, hi szen ki ol vas ná vé gig?”

Égtájoló f 3. oldal

„A cél a tel jes »pa let ta« fel tér ké pe zé se, vagy is a le he tő leg szé le sebb
kört, az egy ház min den meg ra gad ha tó ré te gét, cso port ját sze -
retnénk el ér ni. Azok nak a vé le mé nye te hát, akik nem ak tí vak,
de va la mi kép pen az egy ház hoz tar toz nak, leg alább olyan fon tos,
mint az ak tí va ké.”

„Sms-válasz” f 9. oldal

„A ma gyar pénzt »ke res«, a né met pénzt »ér de mel« (Geld ver di e nen), a fran -
cia pénzt »nyer« (gag ner d’ar gent), az ame ri kai pénzt »csi nál« (to make mo -
ney). Tö ké le te sen jel lem ző ki fe je zé sek. A sze gény ma gyart mint ha lát ná az
em ber, ho gyan ke re si a pénzt, me lyik bo kor ban ta lál hat ná meg, a jám bor né -
me tet, ahogy iz zad, dol go zik kéz zel-láb bal, míg meg ér dem li azt a pénz da -
ra bot, a könnyű vé rű fran ci át, ahogy koc káz tat és nyer, ha akad egy má sik -
ra, aki ve szít; míg a ne héz vé rű yan kee ül egy hely ben, s kör mét fa rag va csi -
nál ja a pénzt” – ír ja Jó kai Mór (Öt ven év vissz hang ja).

Va jon mit ír na a bölcs Jó kai mes ter, ha nap ja ink ma gyar va ló sá ga ih let né
őt meg szó la lás ra? Mi ként jaj dul na fel, lát va azt a sok ke ser gőn ke res gé lő, nyo -
mo rult ma gyar em bert? Akik rop pant igye ke zet tel, ön ma gu kat nem kí mél -
ve pró bál nak túl él ni szo ci ál li be rá lis ámok fu tást, kül ho ni vál ság gal cif rá zott
or szág ron tást? Le het, hogy pen ná ját el dob va nem ze ti gyász ba bo rul na – vagy
ép pen el len ke ző leg, szent ha rag ra gyúl va egye ne sen vit ri ol ba már ta ná azt
a bi zo nyos író szer szá mot? Nem tu dom, de is mer ve köz ügyek irán ti fo gé kony -
sá gát, né ma biz to san nem ma rad na.

Mert mi csak ke re sünk és ku ta tunk, de bi zony egy re csak ke ve seb bet ta -
lá lunk. Van, mi kor meg le ve gőt mar ko lunk csu pán. Ri asz tó ak a jö vő évi meg -
szo rí tó költ ség ve tés hí rei. Az el sze gé nye dés ré me fe nye get so ka kat. Most már
nem csak a fi ze té sünk, be vé te lünk vá sár ló ér té ke fog csök ken ni, ha nem so -
kunk tény le ge sen is ke ve seb bet kap majd mun ká já ért ha von ta. Ezt hoz ta ne -
künk hét év nyi szo ci a lis ta–li be rá lis ural ko dás. Most már még több lesz a ku -
kák ban ke re sők-tur ká lók szá ma, még több ol csó pa ri zer rel tölt jük meg gyom -
run kat, s le het, ké rem, tü le ked ni a ked vez mé nyes trap pis ta saj tért. És ki tudja,
mi lesz a gyerekek iskolai étkeztetésének támogatásával, és vajon hány meg -
szün tetett vasútvonal mentén élők les het nek majd a vo nat után?

Jó kai után ba rát ját, Pe tő fit fel la poz va ma is fá jó a köl tő nagy ver sé nek igaz -
sá ga (A XIX. szá zad köl tői): „Ha majd a bő ség ko sa rá ból / Min den ki egy aránt
ve het, / Ha majd a jog nak asz ta lá nál / Mind egy aránt fog lal he lyet, / Ha majd
a szel lem nap vi lá ga / Ra gyog min den ház ab la kán: / Ak kor mond hat juk, hogy
meg áll junk, / Mert itt van már a Ká na án!”

Nem csak az anya gi ak, de a jog sem vo nat ko zik egy for mán min den ki re.
Amíg az egyik trük kök kel na gyot ka szál hat bün tet le nül, ad dig a má si kat a
sző lő ben ker ge tik a ha tó sá gok, mert se gí tett a szom széd nak szü re tel ni. Vagy
ér tel met len elő írá sok töm ke le ge le he tet le ní ti el a vál lal ko zá sát. Ha jaj,
messze még a Ká na án…

Ok tó ber tá ján gyü le ke ze te ink ben a ter mé sért szok tunk há lát ad ni. Ara -
tá si há la adó va sár nap fel dí szít jük az ol tárt ter mé nye ink kel. Bá nyász vi dé ken
még egy da rab szén is fe ke tél lik ilyen kor a sző lő, gyü mölcs, pu ha ci pó mel -
lett. Ége tő kér dés: van-e mi ért ma há lát ad ni? Mi kor ezer baj szo rít? Mi kor
na pi meg él he té si gon dok kal kell szem be néz nünk? Há la adás he lyett szí ve -
seb ben pa nasz kod nánk in kább Is ten nek.

A Mi atyánk ban a min den na pi ke nye ret kér jük a mennyei Atyá tól. Ennyit
csu pán. Vagy is a min den na pi szük sé ges dol go kat, ételt és iha tó vi zet, te tőt
a fe jünk fö lé, té li re me leg ru hát és fű tést. Nem ké rünk lu xust, és nem ké rünk
fö lös le ges dol go kat. A fi gyel me sen vé gig gon dolt imád ság se gít meg ér te ni a
min den na pi ke nyér igaz sá gát. Is ten igen is gon dos ko dik ró lunk. Gon dos ko -
dott ed dig is. Lás suk meg éle tünk ben Is ten na pon kén ti aján dé ka it!

A ne héz idők pe dig nem csak az ak tí vabb imád ko zás ra szo rí ta nak rá, ha -
nem ész revé te tik ve lünk az em ber tár sat. Hogy nem va gyunk egye dül.
Meg se gít az Is ten, és van csa lá dunk is, van nak ba rá ta ink és jó szom széd ja -
ink. Van te hát ki hez se gít sé gért for dul ni. Meg for dít va is igaz: ne kem is van
kin se gí te nem! So ha nem szo rul tunk rá úgy Is ten re és egy más ra, mint nap -
ja ink vál sá gá ban! Bűn len ne ezt nem ész re ven ni és nem meg él ni.

Kis Já nos egy ko ri püs pö künk buz dít így A méh és a ga lamb cí mű ver sé ben:

„A nyo mo rul tat vesz ni ne hagy já tok:
A más sal köz lött jó vissza száll re á tok.
Ma te vagy a sze gény gyá mo la s bás tyá ja,
Hol nap, úgy for dul hat, te szo rulsz re á ja.”

g Lup ták György

Min den na pi ke nyér

„Egy szó, mint száz, a könyv tá rak ép pen ab -
ban a ci pő ben jár nak, mint az egy há zak: be
kell bi zo nyí ta ni uk lét jo go sult sá gu kat az in -
ter net vi lá gá ban.”

Könyvtárosok az interneten f 11. oldal

Jé zus ko pog ta tott szí vünk aj ta ján
Or szá gos evan gé li zá ció a De ák té ren

f Folytatás a 4. oldalon
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Re for má ci ói is ten tisz te let
Az Ok tó ber a re for má ció hó nap ja cí mű ren dez vény so ro zat ke re té ben
or szá gos re for má ci ói is ten tisz te let lesz ok tó ber 25-én, va sár nap 17 óra -
kor Mis kol con az ava si re for má tus temp lom ban. Igét hir det D. Sze bik
Im re nyu gal ma zott evan gé li kus püs pök, a Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku -
me ni kus Ta ná csá nak (ME ÖT) el nö ke. Bi zony sá got tesz Mé szá ros Kál -
mán bap tis ta egy ház el nök. Az úr va cso ra osz tást Cso mós Jó zsef, a Ti szán -
 in ne ni Re for má tus Egy ház ke rü let püs pö ke ve ze ti. A li tur gi á ban a
MEÖT tag egy há za i nak fő pász to rai és a mis kol ci gyü le ke zetek lel ké szei
vesz nek részt.

A hessen-nassauiak szuahéli nyelven énekelnek

Melléklet:
Útitárs –
magyar
evangéliumi lap



2 e 2009. október 18. Evangélikus Életforrás

SE MPER REFOR M ANDA

A LE HE TŐ SÉ G EK TÁR H Á Z A

Is ten tisz te le ti ren dek a GyLK-ban
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Az Úr sze rint dol goz ni öröm
Mennyei Atyánk! Kö szön jük, hogy a
mai va sár na pon is mét szól tál hoz -
zánk, igéd ben bá to rí tot tál, és irányt
mu tat tál min den nap ja ink hoz. Há lá -
san kö szön jük, hogy vi gasz ta ló és
erő sí tő sza va id min dig se gít sé get
ad nak a hét köz na pok ban. Ké rünk,
hall gasd meg most ké ré se in ket, és
töltsd be min den szük sé gün ket ke -
gyel med mér he tet len gaz dag sá ga
sze rint.

Kö nyör günk vi lá gun kért, min den
em be rért a föl dön. Egy más ra utalt sá -
gunk ban is oly so kan for dul nak a má -
sik em ber el len, és úgy vé lik, az erő -
szak az egyet len meg ol dás. Csi títsd
le a ha ra got, az erő sza kot, né mítsd el
a fegy ve re ket, hogy vég re meg ta -
nul ja az em be ri ség, ho gyan él jen te -
rem tett sé gé hez mél tó an a föl dön.

Kö nyör günk ha zán kért és ki csiny
né pün kért, min den ma gyar em be rért
eb ben az or szág ban és szer te a vi lá -
gon. Ta níts min ket össze tar tás ra.
Bá to ríts, hogy egy mást tá mo gas suk,
és ne ás ká lód va, plety kál kod va rossz -
in du lat tal te kint sünk hon fi tár sa ink -
ra. Adj ne künk jó ked vet a min den -
na pi mun ká hoz és élet hez, de rűt és
mo solyt az ar cok ra, amik szeb bé te -
he tik a ne héz per ce ket is.

Kö nyör günk gyü le ke ze tün kért,
kö zös sé gün kért. Egy más ra bí zol
ben nün ket, test vé rek ké te szel, még -
sem ért jük sok szor en nek a fel adat -
nak a fon tos sá gát. Bo csásd meg,
hogy sok szor csak ön ma gunk ra gon -
do lunk. El fe lejt jük, hogy egy kö -
zös ség csak is ak kor le het élő és bol -
dog, ha tag jai ön zet le nül fi gyel nek
egy más ra. Adj erőt ne künk, hogy
meg ta lál juk he lyün ket és fel ada ta in -
kat kö zös sé ge ink ben. Se gíts, hogy
tár sai le hes sünk egy más nak, add
Lel ke det, hogy öröm mel hor doz -
zuk egy más ter hét, és pél da le hes sen
az éle tünk a vi lág fe lé.

Urunk, jól lá tod szét sza ka do zott -
sá gun kat. Min den em ber oly so kat
küzd a sa ját éle té vel, meg él he té sé vel.
Sok szor fe lejt jük el, hogy so sem kell
egye dül küz de nünk, mert te min dig
a mi ol da lun kon állsz. Te vagy a
leg erő sebb szál, úgy tar tasz, mint
sem mi és sen ki más. Adj ne künk
erőt, hogy fe lénk nyúj tott ke zed be ka -
pasz kod junk. Se gíts, hogy még a
leg sö té tebb hely zet ben is le gyen
erőnk ke resz ted re néz ni, mert on nan
jön a se gít ség.

Kö nyör günk a csa lá do kért. Add,
Uram, Lel ked bá to rí tó ere jét és vég -
te len sze re te tét szü lők nek és ne ve lők -
nek, hogy a te sze re te ted del böl -
csen ne vel jék gyer me ke i ket. Kö nyör -
günk az egye dül ál ló kért, akik nem ér -
tik, mi ért ve szí tet ték el tár su kat, és
akik nem ta lál nak társ ra. Ké rünk, vi -
gasz tald meg őket bá to rí tó sza vad dal.
Mu tasd meg ne kik vég te len ir gal ma -
dat és adj ne kik fel ada to kat, hogy
hasz nos nak érez zék éle tü ket és mun -
ká ju kat. Kö nyör günk min den be -
teg, ma gá nyos, gyá szo ló és hal dok -
ló test vé rün kért. Légy ve lük vi gasz -
ta ló je len lé ted del, add erő det, hogy
ne ve szít sék el a re ményt, ami vé gül
hoz zád ve ze ti őket.

Kö szön jük, hogy meg hall ga tod
imád sá gun kat, és be töl töd min den
szük sé gün ket. El fo gad juk tő led
mind azt, amit ka punk, és ké rünk,
küldd el Szent lel ked, és tégy min ket
egy más ter hét hor do zó, iga zi tár sak -
ból ál ló, erős kö zös ség gé. Ámen.

Oratio
œcumenica

A fe je zet az is ten tisz te le ti rend ma gya -
rá za tá val, a Li tur gi kus könyv ben kö -
zölt va sár na pi is ten tisz te let ele me i nek
is mer te té sé vel kez dő dik. Aho gyan
ez tük rö zi, a ze ne i leg több fé le for ma
azo nos mó don épül fel. A há rom fé le
rend – azo nos szer ke zet el vet ta lál juk
egyéb ként 1982-es éne kes köny vünk -
ben és a hoz zá tar to zó agen dá ban is.
Az on nan is me rős há rom for ma – li -
tur gi kus, ének ver ses, egy sze rű – sze -
re pel új ki ad vá nyunk ban is.

A Li tur gi kus könyv höz ha son ló an itt
is min den is ten tisz te le ti ren det egy váz -
lat előz meg. Eb ből meg is mer he tő az
adott rend fel épí té se. Ezt kö ve ti min -
dig ma ga a rend lé nyeg re tö rő ma gya -
rá za tok kal: ezek se gí tik az is ten tisz te -
le ten va ló ak tív és tu da tos rész vé telt.

A va sár na pi ren dek kö zött el ső he -
lyen (GyLK 601) az ere de ti bib li ai és

li tur gi kus szö ve ge ket al kal ma zó li tur -
gi kus rend sze re pel. Az 1986-os agen -
da ké szí té sé nél is ez volt a szer kesz -
tő, Prőh le Ká roly ere de ti el kép ze lé -
se, ál la mi be avat ko zás ra ke rült a li -
tur gi kus rend hát rébb. Ezt az – itt hon
leg in kább hasz ná la tos – ének ver ses
rend kö ve ti, amely ben a li tur gi kus
szö ve ge ket és dal la mo kat ko rál ja ink
egy-egy vers sza ka he lyet te sí ti. Er ről
rész le tes is mer te tést is ol vas ha tunk
még so ro za tunk ban.

Az előbb be mu ta tott két rend hez
ké pest rö vi debb az egy sze rű rend
(GyLK 630). Eb ben az ige li tur gia le -
rö vi dül: a Ky rie és Glo ria he lyén
egy rö vid be ve ze tő ige sze re pel. Az
úr va cso rai rész ben két li tur gi kus té -
telt is ta lá lunk: míg a Sanc tus dal la -
mos sá gá val tű nik ki, az Ag nus Dei ne -
mes egy sze rű sé gé vel hat.

Né hány gyü le ke zet ben meg ma -
radt a va sár nap es ti is ten tisz te let
gya kor la ta. Er re va ló te kin tet tel szü -
le tett az új rend, egy egy sze rű ige li -
tur gia (GyLK 631).

Az is ten tisz te le ti ren dek kö zött
nem ke vés bé fi gye lem re mél tó az al -
kal mi is ten tisz te le tek cí mű fe je zet.
Eb ben szá mos olyan új ren det ta lá -
lunk, amely ko ráb bi szer tar tás köny -
ve ink ben nem sze re pelt. Ilyen a gyó -
nó is ten tisz te let (GyLK 632): ezt bűn -
bá na ti al kal mak ra ajánl ja a szer kesz -
tő bi zott ság. Míg a va sár na pi ren dek -
ben a gyó nás az is ten tisz te let ele jén
sze re pel, itt az ige hir de tés után ta lál -
juk. Az 1986-os agen dá ból meg szo -
kott for ma itt új ér tel met kap: a
bűn bá nat ra éb resz tő pré di ká ci ó ra
fe lel a bűn val lás.

A csa lá di is ten tisz te let (GyLK 633)
az utób bi idő szak ki hí vá sá ra adott fe -
le let. A rend fel épí té se meg egye zik a
va sár na pi é val, at tól kö tet le nebb mó -
don fo gal ma zott szö ve ge i vel és egy -
sze rűbb for má já val tér el.

Az öku me ni kus ige li tur gia (GyLK
634) más fe le ke ze tű ek kel kö zö sen
tar tott is ten tisz te let vezetéséhez ad
út mu ta tást.

Szin tén az utób bi idők igé nye i re
adott vá lasz a hús vét haj na li is ten tisz -

te let (GyLK 635). Egy re több gyü le -
ke ze tünk ben tart ják ezt az al kal mat.
A GyLK-ban kö zölt rend en nek az
újon nan fel ele ve ní tett ősi ha gyo -
mány nak a pá rat lan gaz dag sá gát kí -
nál ja, ahol az el hang zó szó mel lett ki -
emelt sze re pe van az idő zí tés nek
(nap fel kel te) és a szim bó lu mok nak
(hús vé ti gyer tya, fény to vább adá sa).

A lel ki pász to ri szol gá la tot, az al -
kal mak ra va ló kö zös ké szü lést se gí -
tik a ka zu á lék hoz kap cso ló dó ren dek:
gyer mek és fel nőtt ke resz te lé se, te me -
tés (GyLK 638–640). Ér té kes be -
szél ge tés ala kul hat ki mind ezek kap -
csán az érin tett csa lá dok kal e szer tar -
tá sok lé nye gé ről.

Nem csak is ko lá ink ban, ha nem
gyü le ke ze te ink ben is egy re hang sú -
lyo sabb sze re pet kap a mun ka év
kez dé se és le zá rá sa. Ön ál ló ren det ka -
pott hát a tan év nyi tó és tan év zá ró is -
ten tisz te let (GyLK 641–642).

E rö vid be mu ta tás is ér zé kel te ti azt
a gaz dag sá got, amely 2007-ben be -
ve ze tett is ten tisz te le ti rend tar tá -
sunk ban fog lal ta tik. A GyLK úgy ad
se gít sé get en nek hasz ná la tá hoz, hogy
egy ben a gyü le ke zet épí tés ben is ha -
té kony esz köz zé vál hat.

g Fin ta Ger gely

C ANTATE

A Pré di ká tor köny ve akár a „Hi á ba -
va ló sá gok gyűj te mé nye” is le het ne.
Még jó, hogy a bölcs pré di ká tor sza -
va it ol vas va nem csak a hi á ba va ló sá -
go kat fe dez het jük fel, ha nem meg lát -
hat juk ta pasz ta la tai po zi tív üze ne tét
is. Ma nap ság er re kü lö nö sen szük ség
van. Olyan sok szor gya kor lunk kri -
ti kát, bí rál juk a szom szé dot, a ve ze -
tő in ket, a pár to kat és iga zá ból min -
den kit, aki csak eszünk be jut. Az élet
ne he zebb, sö té tebb, csú nyább ol da -
lát lát juk meg ha ma rabb (ge ren da-
szál ka). 

Most ar ra is le he tő sé get ka punk,
hogy ma gunk fe lett tör jünk pál cát, ha
ar ra van szük ség, és ne csak az élet
sö tét ol da lát lás suk, ha nem mind azt,
ami se gít és elő re visz.

A bölcs pré di ká tor mint ha a hu -
szon egye dik szá zad ból vet te vol na a
pél dát az egye dül fá ra do zó em ber ről.
Ren ge teg olyan em ber él kö rü löt -
tünk, akik ha son ló szem lé let tel fá ra -
doz nak: gyűj tik a pénzt, és mi nél több
van, an nál több re vágy nak még. Va -
jon mi is kö zé jük tar to zunk? Va jon
mi tud juk-e, hogy hol a ha tár? Tud -
juk-e, hogy mi kor elég? Tu dunk-e elé -
ge det tek len ni? Meg van-e még az a
ké pes sé günk, hogy tud junk an nak
örül ni, ami van, amit már meg sze rez -
tünk, vagy aján dék ba kap tunk?

Ami kor az Úr is ten meg te rem tet -
te az em bert, az Éden kert jé ben he -
lyez te el, hogy azt mű vel je és őriz ze.
Vagy is mun ká ra let tünk te remt ve. Az
a leg ter mé sze te sebb, hogy dol go -
zunk, hogy „fá ra do zunk”. De nem
meg ál lás nél kül, nem esz te le nül és
nem cél ta la nul. A mai em ber egyik
leg na gyobb tra gé di á ja, hogy nem
tart ja meg a „szom ba tot”, ame lyet ke -
gyel mes mennyei Atyánk nem a sa -

ját kedv te lé sé re, ha nem a mi ér de -
künk ben te rem tett és pa ran csolt.
Dol go zunk, be le ke rü lünk a mó kus -
ke rék be, és nincs ki szál lás, mert ak -
kor jön a mun ka nél kü li ség. Ak kor
pe dig nincs hi tel tör lesz tés, vi szik a
ko csit, el ár ve re zik a há zat. Ér de mes
ek ko ra árat fi zet ni azért, hogy va la -
mennyi vel több le gyen?

Ro bo to lunk meg ál lás nél kül. A
sok mun ká ba be le szür kül a lel künk.
Nem ma rad idő az el csen de se dés re,
az imád ság ra, a Bib lia ol va sá sá ra, a
be szél ge tés re, a gon dol ko zás ra, a
gyü le ke zet re, a ro kon ság ra, a gye re -
kek re, a há zas társ ra. Lel künk szür ke -
sé gét visszük ha za ma gunk kal, és
áraszt juk ott ho nunk ban, mint egy be -
teg sé get. Az tán tény leg jön a be teg -
ség. Hir te len be rob ban, mint egy
idő zí tett bom ba: hi szen a test nek is
meg kell ad ni, ami a tes té. És még in -
kább: Is ten nek, ami az Is te né!

És mi ma rad? Tes ti leg, lel ki leg meg -
tört, meg szür kült, ki üre se dett és köz -
ben egye dül ma radt em ber. Meg éri?

A bölcs pré di ká tor sze rint „job ban
bol do gul ket tő, mint egy”. És itt nem -
csak a jobb sor ra sza bad gon dol nunk,
ha nem a bol do gu lás ra, a bol dog -
ság ra is. Hadd utal jak megint a te -
rem tés re, amely nek al kal má val Is ten
azt mond ta: „Nem jó az em ber nek
egye dül len ni…” Igaz ez az őszin te ba -
rát ság ra, de még in kább az Is ten te -
rem tett rend jé re: a há zas ság ra és a
csa lád ra. A há zas ság és a csa lád ad -
ja meg azt a célt, ame lyért va ló ban ér -
de mes dol goz ni, fá ra doz ni. A há zas -
tár sun kért, a gyer me ke in kért, a ránk
bí zot ta kért jó dol goz ni, jó a csa lá dot
fenn tar ta ni.

Ma nap ság egy re több ször ke rül a
hí rek kö zé olyan eset, ami kor egy em -

bert hó na pok kal vagy évek kel a ha -
lá la után ta lál nak meg a la ká sá ban.
Egye dül élő em be rek, akik él ték a ma -
guk csön des éle tét, de nem tar toz tak
sen ki hez: sem em ber hez, sem kö zös -
ség hez. És ami a leg in kább fá jó: sen -
ki nek nem tűnt fel a hi á nyuk. Sem a
pos tás nak, sem a szom szé dok nak.
En nek nem kel le ne így len nie!

Va ló di böl cses ség re van szük sé -
günk, hogy a min ket kö rül ve vő anya -
gi as vi lág ban meg ta lál juk azt az
egész sé ges ha tárt a mun ka és a csa -
lád kö zött, amellyel nem hó do lunk be
a mam mon nak, de a ránk bí zot ta kat
el tud juk tar ta ni. Böl cses ség re van
szük sé günk ak kor, ami kor el me -
gyünk be vá sá rol ni: pél dá ul vi gyünk
ma gunk kal be vá sár ló lis tát, mert ez -
zel na gyobb eséllyel tu dunk el len áll -
ni a kí sér tés nek, hogy a be vá sár ló köz -
pon tok pol ca i ról fe les le ges dol go kat
emel jünk le. Böl cses ség re van szük -
sé günk, hogy gyer me ke in ket ne a
nyu ga ti vi lág pa zar ló élet mód já ra, ha -
nem az ér té ke ket meg be csü lő ke resz -
tény ér ték rend re ta nít suk meg. Nem
is olyan egy sze rű ez a fel adat! Le het,
hogy ezt nem is a gyer me ke ink kel kell
kez de nünk, ha nem a sa ját gon dol ko -
dás mó dunk meg vál toz ta tá sá val!

Igénk utol só mon da ta ér de kes for -
du la tot hoz a gon do lat me net ben.
Egé szen ad dig ar ról hall ha tunk, hogy
nem jó an nak, aki egye dül van, és mi -
lyen jó an nak, aki nek van tár sa. A gon -
do lat me net pe dig így zá rul: „A hár mas
fo nál nem sza kad el egy ha mar.”

A hár mas fo na tú kö tél erő sebb
min den más fo nás tech ni ká jú kö tél -
nél, mert ben ne a fo na lak a leg na -
gyobb fe lü le tü kön fo nód nak egy -
más ba.

A tár sat – és ez leg fő kép pen a pár -

vá lasz tás ra és a há zas ság ra igaz – ak -
kor tu dom a leg job ban meg be csül ni,
ha ő is hí vő. Ak kor tu dom iga zán sze -
ret ni, a hi bá it meg bo csá ta ni, ha hi -
szem, hogy a mennyei Atya ne kem is
meg bo csá tott az Úr Jé zus Krisz tu sért.
Is te nünk meg ke gyel me zett ne kem.
Sze re te tét meg mu tat ta ne kem, ami -
kor meg vál tott Jé zus ban, és meg szó -
lí tott, hogy el hív jon or szá gá ba. Ezért
va gyok ké pes ar ra, hogy a há zas tár -
sa mat, szol ga tár sa i mat, a gyü le ke ze -
tem tag ja it, de még a rossz aka ró i mat
is sze res sem, és ne kik én is meg bo -
csás sak. És ez vissza fe lé is ugyan így
mű kö dik: ha a tár sam is Is ten ke gyel -
mé ből él, ak kor iga zán jól bol do gu -
lunk. Hár mas fo nás ban: az Úr is ten -
nel és a tár sam mal együtt – így tel -
jes a kép.

g Sze bik Ká roly

Imád koz zunk! Ke gyel mes Is te nünk!
Sze re tő mennyei Atyánk! Ké rünk,
aján dé kozz meg mi ket Szent lel ked
böl cses sé gé vel, hogy meg is mer jük és
fel is mer jük éle tünk ben azt a célt,
amely re te te rem tet tél ben nün ket!
Se gíts meg min ket, hogy mun kánk és
fel ada ta ink ne hajt has sa nak ben -
nün ket ural muk alá, s hogy min dent
a te ne ved di cső sé gé re te gyünk! Ké -
rünk, add, hogy fon tos le gyen szá -
munk ra a te igéd, a te tör vé nye id,
ame lyek kel éle tün ket se gí ted. Se gíts
min ket Lel ked ál tal Krisz tus Urunk -
ban meg ma rad ni, hogy az ő sze re te -
té ből él ve sze ret hes sük em ber tár sa in -
kat, aki ket ránk bíz tál. Jé zus Krisz tu -
sért, ami drá ga Meg vál tón kért ké -
rünk, hall gasd meg imád sá gun kat!
Ámen!

A VA SÁRNAP IG ÉJE

b Az el múlt fél év ben a Gyü le ke ze ti li tur gi kus könyv stro fi kus gyü le ke -
ze ti éne ke i nek ja vát mu tat tuk be ro va tunk ke re tei kö zött. So ro za tunk
mai ré szé ben to vább lé pünk: most a kö tet el ső egy sé gé ről lesz szó. Ar -
ról a fe je zet ről, amely ben is ten tisz te le ti ren de ket ta lá lunk. A kö tet élet -
re hí vá sá nak va ló já ban ezek vol tak moz ga tói, hi szen a 2007-ben meg -
je lent Li tur gi kus könyv szer kesz té se kor fo gal ma zó dott meg, hogy szük -
ség van a meg újult ren de ket tar tal ma zó, is mer te tő, azok ta nu lá sát se -
gí tő gyü le ke ze ti ki ad vány ra.

„A mi hibánk és hiányunk csak annyi, hogy Isten munkáját a mi érzésünk alapján ítéljük meg, és nem az ő akarat-
ára nézünk, hanem a mi kívánságunkra. Ezért nem tudjuk felismerni műveit, és ezért rosszként tesszük, ami jó, és
kedvetlenül fogadjuk, ami élvezet. Semmi sem olyan gonosz, még maga a halál sem, hogy ne lenne kellemes és el-
viselhető, ha tudom és bizonyos vagyok afelől, hogy Istennek tetszik.” 

d Luther Márton: A házas életről
(Reuss András fordítása)
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Gon do lom, né mi za vart okoz na, ha is -
ten tisz te le te in ket a meg szo kott, ősi in -
vo ká ció he lyett – „Az Atya, a Fiú és a
Szent lé lek ne vé ben” – a cím ben ol vas -
ha tó mó don ve zet nénk be. Pe dig leg -
alább is most, a re for má ció hó nap já -
ban, ta lán meg koc káz tat ha tó len ne egy
ilyen pro vo ka tív, éb resz tő in to ná ció.
Te li ta lá lat nak ér zem ugyan is a Ma -
gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus
Ta ná csá nak (ME ÖT) az idei re for má -
ciói ün nep re han go ló há rom té te lét:
biz ton ság – bi za lom – bi zo nyos ság.

Meg győ ző dé sem, ha Lu ther Már -
ton nap ja ink ban kez de ne az egy ház
re for má lá sá hoz – ami ránk fér ne –,
nem mer ne ki lenc ven öt té telt meg -
fo gal maz ni, hi szen ki ol vas ná vé -
gig? Ma tö mö ren kell ír ni és be szél -
ni, hogy esé lyünk le gyen a fi gye lem
fel kel té sé re és meg tar tá sá ra.

A re for má ció ak tu a li zált üze ne té -
nek meg hir de té se vi lá gunk mind -
annyi un kat érin tő fáj dal mas hi á nya -
i nak or vos lá sá ra kí nál ma is gyó gyu -
lást. Nem biz tos, hogy ele gen dő a
klasszi kus té zi sek ci tá lá sa: „Egye dül
a hit, egye dül a ke gye lem, egye dül a
Szent írás és egye dül Krisz tus…”

A ME ÖT ez évi hár mas té te le –
biz ton ság, bi za lom, bi zo nyos ság – a
Szent há rom ság kö zös sé gé be hív ja,

öle li ko runk fruszt rált em be rét, aki
egy re ke vés bé ta lál ja he lyét a te -
rem tett vi lág ban, a te remt mény tár -
sak kö zött és az egy ház ban. A Szent -
há rom ság ugyan is nem ki agyalt dog -
ma ti kai kép let, ha nem biz ton sá -
gunk, bi zal munk és bi zo nyos sá gunk
él te tő for rá sa.

A re for má ció egy há za it – ok kal, ok
nél kül – időn ként „krisz to mo niz -
mus sal” vá dol ják. Az zal gya nú sít va
min ket, hogy a „so lus Ch ris tus” fé -
nye el ho má lyo sít ja az el ső és a har -
ma dik is te ni sze mély aján dé ka it. Aki
vi szont is me ri akár csak Lu ther Kis
 ká té já nak hit ága zat-ma gya rá za ta it,
jól tud ja, hogy a re for má tor tól tá vol
állt ez az egyen súly vesz tés. Ő hit val -
lá sá ban igye ke zett a Szent há rom -
ság tel jes gaz dag sá gát elénk tár ni.

Nem vé let len, hogy az ugyan csak
a ME ÖT ál tal meg hir de tett te rem tés -
he tet or szá go san meg nyi tó te le ví zi -
ós is ten tisz te let be kö szön tő jé ben az
al ka lom há zi gaz dá ja, Ko dá csy-Si -
mon Esz ter, az Ara rát te rem tés vé del -
mi mun ka cso port ko or di ná to ra is
Lu ther gon do la ta it idéz te: „Is ten sze -
re tő atya ként gon dos ko dik ró lunk
te remt mé nyei ál tal, csu pa meg nem
ér de melt sze re tet ből és jó ság ból. Eb -
ből ön ként adó dik és kö vet ke zik az,

hogy tar to zunk Ne ki az zal, hogy
ezért szün te le nül sze res sük, di csér jük
és áld juk… Hi szen Is ten azért ad ja és
cse lek szi ve lünk mind ezt, hogy meg -
érez zük és meg lás suk ben ne atyai szí -
vét és fe lénk ára dó sze re te tét.”

Még nin cse nek pon tos ada ta ink,
hogy az el ső íz ben meg hir de tett te -
rem tés hét le he tő sé gé vel mennyi re él -
tek gyü le ke ze te ink és ok ta tá si in téz -
mé nye ink. De akad nak po zi tív vissza -
jel zé sek, kü lö nö sen is a te le ví zi ós nyi -
tány ról. Ilyen pél dá ul Kő sze gi Pi ros -
ka dok tor nő le ve le, aki töb bek kö zött
ezt ír ta: „A zug lói temp lom ból köz ve -
tí tett is ten tisz te let új ra élesz tet te a
te rem tett vi lág jö vő jé be ve tett, már-
már ki hu nyó hi te met. A fel vil la nó kis
szik rák ból fény lett a sö tét ben. Szí ve -
met me leg ség és – hosszú idő után elő -
ször – bol dog ság jár ta át a »még is ér -
de mes« tu da tá val…”

A te rem tés hét va ló ban se gít he tett

ab ban, hogy biz ton sá gát, egyen sú lyát
ve szí tett, la bi lis vi lá gunk ban vissza -
ta lál junk Te rem tőnk höz és tő le ka -
pott kül de té sünk höz: „mű vel jé tek és
őriz zé tek a ka pott ker tet…”

Mind ez jól kap csol ha tó a re for má -
ció öröm üze ne té hez, amely Krisz tus
fé nyét fel ra gyog tat va az el ve szí tett bi -
za lom vissza nye ré sé nek örö mét kí -
nál ja. Ér de mes új ra Lu thert idéz ni:
„De vég re nagy gyöt rel me met az örök
Úr meg szán ta. Ir gal má ra em lé ke -
zett: szí vét fe lém tár ta. Jó Atya ként
for dult hoz zám, Egy szü löt tét fel ál doz -
ván…” (EÉ 318,4)

Az Is ten ir gal mát, ke gyel mét fel fe -
de ző és el fo ga dó em ber ké pes csak új -
ra bi za lom mal for dul ni em ber tár sai
fe lé. E nél kül ma rad az a mér ge ző bi -
zal mat lan ság, ami ről Vár sze gi Asz trik
pan non hal mi fő apát így ír: „Mély sé -
ge sen mély ma a bi zal mat lan ság kút -
ja, és most már mind annyi an eb ből a
kút ból kény sze rü lünk me rí te ni…” Pe -
dig „Is ten az em ber lak he lyét a bi za -
lom be ton tömb jé re épí tet te”.

A ne ves né met teo ló gus, Karl Rah -
ner jo go san ál lít ja éli re a kér dést: „Az
em ber nek vá lasz ta nia kell az ős bi za -
lom vagy a vég ső két ség be esés kö zött”.

De eh hez az élet men tő vá lasz tás -
hoz, dön tés hez szük sé günk van a

har ma dik is te ni sze mély, a bi zo -
nyos sá got, hi tet te rem tő Lé lek ál dott
mun ká já ra. Hi szen Lu ther rel együtt
vall juk, és nap mint nap ta pasz tal juk,
hogy „sa ját eszem mel és erőm mel
nem tud nék Jé zus Krisz tus ban, az én
Uram ban hin ni, sem Őhoz zá el jut ni,
ha nem a Szent lé lek hí vott el en gem az
evan gé li um ál tal. Ő vi lá go sí tott meg
aján dé ka i val…”

Ezért pi ros az ol tár te rí tő a re for -
má ció, az új pün kösd ün ne pén. Ezért
kö nyö rög jünk a re for má ció hó nap -
já ban az egy ház meg úju lá sá ért. Kér -
jük a te rem tő, gond vi se lő Atya aján -
dé kát: a biz ton sá got. Vár juk az ér tünk
meg halt és fel tá ma dott Fiú aján dé kát:
a bi zal mat. Re mél jük az új já te rem tő
és meg szen te lő Lé lek aján dé kát: a bi -
zo nyos sá got.

A biz ton ság, a bi za lom
és a bi zo nyos ság ne vé ben…

É GTÁJOLÓ

Gáncs Péter püspök
Déli Egyházkerület

b „Is ten nem ta ka ré kos ko dik az
ener gi á val” – ez zel a mon dat tal
kezd te az el múlt va sár nap a ba -
kony cser nyei gyü le ke zet ün ne -
pi is ten tisz te le tén – Zsolt 25,5
alap ján – tar tott ige hir de té sét
Itt zés Já nos, a Nyu ga ti (Du nán -
tú li) Egy ház ke rü let püs pö ke. A
he lyi evan gé li kus kö zös ség ez al -
ka lom mal adott há lát épü le tei
fű té si rend sze ré nek meg úju lá sá -
ért, és ek kor ik tat ták be a gyü le -
ke zet má sod lel ké szi ál lá sá ba
Szar ka Évát.

Az imád ság ener gia-után pót lás,
amely ál tal fel fe de zi az em ber, hogy
egyet len re mény sé günk Is ten hoz -
zánk va ló hű sé ge, ami meg tart és
meg őriz. Ahol az imán rést ta lál az
ör dög, ott be fér kő zik az em ber éle -
té be – hang sú lyoz ta a püs pök. 

Az újon nan ik ta tott lel ki pász tor –
le ány ko ri ne vén Ha ga Éva – Ka zinc -
bar ci kán szü le tett. Nagy ap ja Mol -
nár La jos bar csi lel kész volt. Gim na -
zis ta ként Éva a bar csi gyü le ke zet
kán to ra ként mű kö dött. Érett sé gi után
dön te nie kel lett: fel vet ték ugyan is a
Veszp ré mi Vegy ipa ri Egye tem re és az
evan gé li kus teo ló gi á ra is. Mint mond -
ta, a nagy apai és csa lá di örök ség
össze kap cso ló dott az el hí vá sá val, így
a lel ké szi hi va tást vá lasz tot ta. 1996-
ban or di nál ta őt D. dr. Har ma ti Bé -
la püs pök, és ez év ben kö tött há zas -
sá got Szar ka Ist ván lel késszel. 

A há zas pár el ső szol gá la ti he lye
Ne mes csó volt, ahol a fiatal lel kész -
nő re nagy ha tás sal volt prin ci pá li sa,
D. Ke ve há zi Lász ló nyu gal ma zott es -
pe res, va la mint Itt zés Já nos, aki ak -
ko ri ban szom széd juk, még kő sze gi
lel kész volt. Más fél év vel ké sőbb,
1998-ban ke res ték meg őket a ba -

kony cser nye i ek. Szar ka Éva mos ta ná -
ig se géd lel kész ként szol gált fér je ol -
da lán a gyü le ke zet ben, há rom gyer -
me kük ne ve lé se mel lett fél ál lás ban vé -
gez te hi va tá sát. A gyü le ke zet nem ré -
gi ben dön tött egy má sod lel ké szi ál -
lás lé te sí té sé ről, mely nek be töl té sé re
őt hív ták meg.

Fér je, Szar ka Ist ván, a Fej ér-Ko má -
ro mi Egy ház me gye es pe re se – mi u -
tán hi va ta lá ba ik tat ta fe le sé gét – az
ün ne pi köz gyű lé sen rö vi den szólt a
fű té si rend szer kor sze rű sí té sé ről. A
ba kony cser nyei evan gé li kus ság 2009-
ben szor gos mun ká val ün ne pel te
temp lo ma fenn ál lá sá nak 225. év for -
du ló ját. Pá lyá za ton nyert tá mo ga tás -
sal a temp lom, az es pe re si hi va tal és
ima ház meg úju ló ener gia for rás sal
va ló el lá tá sát va ló sí tot ták meg. Több
mint há rom ki lo mé ter hosszú cső ve -
ze ték rend szert he lyez tek el a temp -
lom mel lett a ta laj ba. A geotermikus
 ener gi a hő szi vattyúk se gít sé gé vel jut
a fa lak ba rej tett cső rend szer be, amely
az tán le ad ja a hőt. Emel lett kor sze -
rű sí tet ték az es pe re si hi va tal és az
ima ház fű té sét és me leg víz-el lá tá sát
biz to sí tó be ren de zést is.

g Me nyes Gyu la

Az imád ság
ener gia-után pót lásb Új gyü le ke ze ti há zuk fel szen -

te lé sé re gyü le kez tek össze ok tó -
ber 11-én, va sár nap a bé nyei
evan gé li ku sok.

Az ün ne pi is ten tisz te le ten Fa bi ny
Ta más a 84. zsol tár alap ján hir det te
Is ten igé jét. Az Észa ki Egy ház ke rü -
let püs pö ke pré di ká ci ó já ban a temp -
lom és a gyü le ke ze ti ház kap cso la tá -
ról, össze tar to zá sá ról be szélt. Pél da -
ként a Tíz pa ran cso la tot, a Mi atyán -
kot, il let ve az úgy ne ve zett nagy pa -
ran cso la tot (Mt 22,37–40) em lí tet te,
me lyek elő ször az Úr ra te kin te nek, és
az em ber nek az Is ten nel va ló kap cso -
la tát sza bá lyoz zák, és csak utá na
ren del kez nek az em be rek egy más

kö zöt ti vi szo nyá ról. „Fon tos, hogy
ma ga to ké nak érez zé tek a gyü le ke ze -
ti há zat, de az el ső hely a temp lo mé
le gyen. Is ten és a kö zös ség haj lé ka így

épül het to vább lel ki ház zá” – fo gal -
ma zott Fa bi ny Ta más.

A temp lom kert ben ál ló gyü le ke ze -
ti há zat Ben czúr Lász ló Ybl-dí jas
épí tész, az Észa ki Egy ház ke rü let fel -
ügye lő je ter vez te. Az épít ke zés té len
kez dő dött meg; a mű sza ki át adás au -
gusz tus 15-én volt. Az össze sen har -
minc mil lió fo rin tos be ru há zás költ -
sé gé nek egy je len tős ré szét – hu szon -
négy mil lió fo rin tot – az or szá gos egy -
ház és az egy ház ke rü let áll ta, a fenn -
ma ra dó össze get a hí vek ado má -
nya i ból, il let ve tá mo ga tá sok ból és pá -
lyá zat út ján sze rez ték meg. A gyü le -
ke ze ti al kal ma kat ed dig az egy kor
egy há zi tu laj don ban lé vő ál ta lá nos is -
ko la épü le té ben, il let ve a te le pü lés kö -
zös sé gi há zá ban tar tot ták.

g V. J.

Isten és a közösség új hajléka

Har minc év vel ez előtt – har minc hat
évi sú ri lel ké szi szol gá lat tal a há ta
mö gött – köl tö zött el a ba kony al jai
te le pü lés ről Ja kab Mik lós, az utol só
hely ben la kó lel ki pász tor.

A gyü le ke zetben már az ez red for -
du ló kör nyé kén megfogalmazódott,
hogy sze ret né nek új ra hely ben la kó
lel készt, ezért le bon tot ták a fa lu köz -
pont ban ál ló két év szá za dos pa ró ki -
át, és he lyé be mo dern épü le tet emel -
tek, amely a lel kész la kás mel lett a
gyü le ke zet nek is ott hont ad. 2001
őszén tet ték le az alap kö vet, és 2003
ad vent jé ben már prog ra mot szer vez -
tek az al só szin ten a gyü le ke ze ti te -
rem ben. 2004. ok tó ber 10-én pe dig
fel szen tel ték a gyü le ke ze ti há zat. 

Most újabb mér föld kő höz ér kez -
tek: el ké szült a pa ró kia al só szint je,
ame lyet egy elő re Nagy Gá bor ha tod -
éves teo ló gus hall ga tó ve he tett bir -
tok ba. Ezért ad tak há lát ün ne pi is -
ten tisz te let ke re té ben a sú ri ak ok tó -

ber 11-én, va sár nap dél előtt, ami kor
a he lyi he lyet tes lel kész, Szar ka Ist -
ván es pe res fel szen tel te a pa ró kia al -
só szint jét.

Az ün ne pi is ten tisz te le ten Itt zés
Já nos, a Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház -
ke rü let püs pö ke a va sár nap ószö vet -

sé gi ol vas má nya, Mik 6,6–8 alap ján
hir de tett igét. Hang sú lyoz ta, hogy so -
kan – bár van hol lak ni uk – ott hon -
ta la nok a vi lág ban. Mert Is ten nél kül
élik az éle tü ket. Ott hon ta lan sá gu kat
ideo ló gi á vá for mál ják, ezért van
annyi rossz in du la tú élet. Ha nem
vagyunk tel jes éle tünk kel Is ten kö ze -
lé ben, akkor bi zony lel ki leg mi is ott -
hon ta la nok va gyunk.

A be ru há zás alap tő ké jét az egy kor
ál la mo sí tott in gat la no kért ka pott
kár pót lás ad ta, és ezt az újabb lé pést
is en nek se gít sé gé vel si ke rült meg ten -
ni. A súri men tor gyü le ke zet lévén az
or szá gos egy ház meg elő le gez te két -
évi já ra dék össze gét, így idejé ben be -
fe jeződhetett az épít ke zés.

A jö vő ben is lesz még ten ni va ló -
juk a helyi evangélikusoknak: a te rep -
ren de zés és a temp lom re no vá lás
mel lett a pa ró kia te tő té ri ré szét kell
be épí te ni ük.

g M. Gy.

Pa ró kiaszint-szen te lés Sú ron
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b Rit ka lát ványt nyúj tott a szí -
nes lég göm bök kel fel dí szí tett,
is ten tisz te le ti hely ként szol gá -
ló te rasz múlt szom bat dél után.
A jö vő re ki lenc ve ne dik szü le tés -
nap ját ün nep lő nyír egy há zi
Élim Evan gé li kus Sze re tet ott -
hon ban az új szárny át adá sá ra
gyűl tek össze az ott hon éle tét
gon do san és imád sá gos szív vel
kí sé rő hí vek. 

Fa bi ny Ta más, az Észa ki Egy ház ke -
rü let püs pö ke 1Sám 7,12 alap ján
mon dott pré di ká ci ó já ban hang sú -
lyoz ta az ese mény kü lön le ges sé gét:
„Bár ma min den a le épí tés ről szól, mi
még is épít ke zünk!”

A há la adó is ten tisz te le tet kö ve tő
köz gyű lés ke re té ben a Bo gár Ág nes ott -
hon ve ze tő és Bozo rády Zol tán igaz ga -

tó lel kész ál tal fel so rolt több tu cat nyi
se gí tő, al vál lal ko zó, szer ve ző, he lyi
tiszt ség vi se lő és az or szá gos egy ház há -
rom szor het ven mil li ós tá mo ga tá sa
azon ban nem lett vol na ele gen dő, ha
Is ten nem áll az ügy ol da lá ra. Is mét
meg ta pasz tal hat ták az egybegyűltek:
bi zony, olyan Is te nünk van, aki nem is -
mer le he tet lent, és szá má ra min den -
ki egy for mán fon tos és ér té kes.

A há rom fá zis ban, két év alatt le -
zaj ló bő ví tés nek és át épí tés nek kö -
szön he tő en az ed di gi negy ven egy
he lyett most már öt ven lány nak
lesz le he tő sé ge, hogy eb ben a sze -
re tet tel jes és meg hitt kör nye zet -
ben lak has son.

g Hor váth-He gyi Áron

A há la adó is ten tisz te let tel jes hang -
anya ga meg ta lál ha tó a http://www.ga -
 ra inyh.hu/ web ol da lon.

Mi még is épít ke zünk
A nyír egy há zi Élim bő ví té se

még több gon do zott nak ad le he tő sé get

b Kér dést in té zett a gyü le ke zet hez
Gáncs Pé ter püs pök azon a múlt
szom ba ti ün ne pi is ten tisz te le -
ten, ame lyen a hi da si evan gé li -
ku sok temp lo muk fel újí tott tor -
nyá ért ad tak há lát Is ten nek.

Va jon misszi o nál hat-e a temp lom -
to rony? – hang zott a kér dés. A
püs pök ige hir de -
té sé ben igen lő
vá laszt adott, de
ar ra is fel hív ta a
fi gyel met, hogy
nem a to rony új,
va kí tó fe hér szí ne
és mél tó ság tel jes
fe ke te bá do go zá -
sa az iga zán fon -
tos, ez nem te -
rel he ti el a fi gyel -
met a lé nyeg ről, a
Szent lé lek Úr is -
ten mun ká já ról
és a gyü le ke zet
misszi ói el kö te -
l e  z e t t  s é  g é  r ő l ,
Krisz tus-kö ve tő
éle té ről.

A tör té ne lem
fo lya mán több
meg pró bál ta tást
is át élt ki csiny,
Ba ra nya me gyei
gyü le ke zet az ok -
tó ber 10-i is ten -

tisz te le ten a Sza bó Vil mos Bé la
es pe res ál tal mon dott imád sá gá ban
is gon dolt az ün nep előtt kór ház -
ba ke rült gond no ká ra, azt kö ve tő -
en pe dig a köz gyű lés ke re té ben
So mogy vá ri Im re fel ügye lőn ke -
resz tül öröm mel kö szön te meg
mind azok se gít sé gét és mun ká ját,
akik hoz zá já rul tak a to rony meg -
szé pü lé sé hez.

g Ara di And rás

Erős to rony
az Úr ne ve…

b Száz év vel ez előtt, 1909-ben ala -
kult meg a ma gyar evan gé li kus
egy ház kül misszi ói egye sü le te
(EK ME). Er re a cen te ná ri um ra
em lé kez tek azok, akik ok tó ber
8-án el jöt tek a De ák tér re. Az In -
su la Lu the ra na gyü le ke ze ti ter -
mé ben tar tott egész na pos
együtt lét részt ve vői ter mé sze te -
sen ar ra is em lé kez tek és em lé -
kez tet tek, hogy a szo ci a liz mus
ide je alatt „kény szer szü ne telt”
az egye sü le ti mun ka, és ti zen öt
év vel ez előtt Bre bovsz ky Gyu la
lel kész kez de mé nye zé sé re szer -
ve ző dött új já. 

A gyü le ke ze ti te rem zsú fo lá sig meg -
telt az egye sü let tag ja i val, a kül -
misszió ba rá ta i val és az ér dek lő dők -
kel. Za lán Pé ter nek, a kül misszi ói
egye sü let vi lá gi el nö ké nek meg nyi tó -
já val kez dő dött az ün nep ség, ame lyen
– né mi képp meg le pő mó don – el ső -
sor ban nem a múlt tal fog lal koz tak. A

kon fe ren cia részt ve vői fő ként a „ho -
gyan to vább” kér dé sé re ke res ték a vá -
laszt, az az ar ra, mi lyen mó don szol -
gál hat ja ez az egye sü let is a 21. szá -
zad ban a kül misszió ügyét. 

A négy elő adó: Pe ter Wei g and, a
Ba jor Misszió lel kész-igaz ga tó ja
(Neu en dett el sau), Nagy Do rottya
ku ta tó (Göt tin gen), Heik ki Hil vo, a
Finn Misszi ói Tár sa ság Ázsia-ko or -

di ná to ra (Hel sin ki) és Em ma nu el
Ki leo misszi ói lel kész (Tan zá nia) re -
ferátuma ik ban fel vá zol ták a misszió
mai hely ze tét, és igye kez tek meg vá -
la szol ni a fel ve tő dő kér dé se ket. 

Csak né hány gon do lat az el hang -
zot tak ból. A misszió szót új tar ta lom -
mal kell meg töl te ni. – A misszió az
egy ház lé nye gé nek a ki fe je ző dé se,
ahol a szó nak és a tett nek el vá laszt ha -
tat lan egy ség ben kell szol gál nia és be -
töl te nie Krisz tus misszi ói pa ran csát.
– Ma már Eu ró pa szo rul misszi ó ra. 

Pe ter Wei g and idéz te a Pá pua Új-
gui ne ai Evan gé li kus Egy ház benn szü -
lött püs pö két: „Az eu ró pa i ak el fe lej -
tet ték az evan gé li u mot, Jé zus Krisz -
tus öröm üze ne tét.” 

„Ah hoz, hogy szol gál has sunk a
misszi ó ban, hi te le sen kell hir det -
nünk és meg él nünk az evan gé li u mot.
Meg kell te hát újul nunk! Ami kor
pe dig új iden ti tást ke re sünk, ak kor
hin nünk kell a Szent lé lek át for má ló
meg újí tó, ere jé ben” – fo gal maz ta
meg Heik ki Hil vo.

Az elő adá sok szü ne te -
i ben ked ves meg le pe -
tés ként két há zas pár –
akik a né met or szá gi hes -
sen-nas sa ui tar to má nyi
egy ház hoz tar toz nak, és
ma guk is több íz ben vé -
gez tek ki se gí tő misszi ói
szol gá la tot Af ri ká ban –
af ri kai nép vi se let ben,
szu a hé li nyel ven éne -
kelt, amely be lel ke sen
kap cso ló dott be Em ma -
nu el Ki leo tan zá ni ai lel -
kész is.

Vá rat la nul rö vid idő -
re meg tisz tel te az ün -

nep sé get Man ga si Si homb ing in do -
néz nagy kö vet is, aki evan gé li kus ke -
resz tény ként rend kí vül fon tos nak
tart ja az egy há zak misszi ói szol gá la -
tát. Sok el fog lalt sá ga el le né re ezért
sza kí tott időt ar ra, hogy részt ve gyen
az ün nep ség meg nyi tá sán, és együtt
örül jön a misszi ói egye sü let tag ja i val.

Nem csak idős test vé rek je len lé te
jel le mez te az együtt lé tet, ha nem lel -

kes, vi dám fi a ta lo ké is, akik nek a szol -
gá la ta friss, öröm te li han gu la tot te -
rem tett. A fa so ri gim na zis ták –
Sztró kay Edit ta nár nő kí sé re té ben –
rö vid film jük kel tet tek hi tet ar ról,
hogy fe le lős sé get érez nek a misszió

iránt. Fi a tal, le en dő ének- és ze ne ta -
ná rok pe dig – Bre bovsz ky Klá ra ve -
ze té sé vel – éne ke ik kel szí ne sí tet ték
az al kal mat. 

Az ün nep ség ke re té ben hir det ték
ki a ko ráb ban ki írt teo ló gi ai pá lyá zat
ered mé nyét is. A bí rá ló bi zott ság ér -
té ke lé se alap ján az egye sü let Cson ká -
né Sza bó Mag da lel kész nőt ju tal maz -
ta Eu ró pa mint misszi ói te rü let a 21.
szá zad ban cí mű írá sá ért.

Az ün nep ség ki ál lí tás meg nyi tá -
sá val fe je ző dött be az Evan gé li kus
Or szá gos Mú ze um ban. Lá to ga tói
meg te kint he tik az EK ME múlt já nak
és je le né nek do ku men tu ma it. A
ren de zők azt sze ret nék, ha ez a
„kon fe ren ci át zá ró ki ál lí tás meg nyi -
tó” szim bo li kus je len tést is hor doz -
na. A misszi ó ról va ló gon dol ko dá -
sunk nem fe je ződ het be egy ün nep -
ség gel. Min dig kell, hogy nyi tást,
kez dést, in dít ta tást és új táv la to kat
hoz zon Is ten misszi ó ra hi va tott né -
pe éle té ben.

g Id. Pin tér Ká roly

Misszi ói fe le lős ség gel az új év ez red ben
Ün ne pi EK ME-kon fe ren cia

Idén új „cél kö zön sé get” hív tam az ok tó be ri De ák té -
ri evan gé li zá ci ó ra. Gyü le ke ze tünk (Va ny arc) azon tag -
jai mel lett, aki ket már el sem le het ne til ta ni a vár va
várt al ka lom tól, meg szó lí tot tam a nyol ca dik osz tá lyos
kon fir man du so kat. Mi vel nagy sze rű kö zös sé gi szel -
lem mű kö dik kö zöt tük, szí ve sen jöt tek. Meg ér tet ték,
hogy ez a kon fir má ci ói ok ta tás szer ves ré sze. Iz gat -
ta őket a fő vá ro si for ga tag, a vo na to zás és a met ró -
zás él mé nye s nem utol só sor ban a kí ván csi ság: mi is
lesz ott? 

Az ő nyel vü kön fo gal maz va mond ha tom, hogy
„be jött ne kik” az egész nap. Örül tek a né hány is me rős
arc nak, és nagy do log nak tar tom, hogy még a (szá mom -
ra fel eme lő és lé lek erő sí tő) ige hir de té sek ből is meg ma -
radt ben nük va la mi. An nak pe dig én örül tem, hogy az
evan gé li zá ci ók után le he tő sé günk nyílt a dön tés re, hogy

me lyik szek ci ó hoz csat la ko zunk. A temp lo mi hely színt
vá laszt va (egy rö vid mc do nald sos ki ruc ca nás után…)
Csá kány Ma ri an na lé lek kel telt éne ke it és bi zony ság -
té te lét hall gat tuk. Jól tet tük. 

Az ör ven de te sen hosszú ebéd szü net be be le fért egy
„át moz ga tó” Du na-par ti sé ta is. Jól esett utá na is mét be -
ül ni a pa dok ba és a misszi ói szol gá lat ban ál lók rop pant
ér té kes ta pasz ta la ta it hall gat ni. 

Is ten nek va ló ban sem mi sem le he tet len. Az sem,
hogy fi a ta lok szá má ra ese ménnyé és él ménnyé te gyen
egy ilyen, az ő men tő sze re te tét hir de tő na pot. Meg -
volt az őszi ve tés. Kö szö net ér te Is ten nek és min den
szer ve ző nek.

Kri ti kai ész re vé te lem ne künk, lel ké szek nek szól.
Hogy mi ért vol tunk olyan ke ve sen, én nem tu dom…

g Sza bó And rás

Szub jek tí ven a szom bat ról

A lel kész nő ar ra hív ta fel a fi gyel met,
hogy bár részt aka runk kap ni Jé zus -
ból, és hív juk őt, csak rés nyi re tár juk
ki az aj tón kat, azon mind vé gig ott
ma rad a biz ton sá gi lánc, így Jé zus
nem tud ja egész éle tün ket át hat ni. Le
kell ven nünk a lán cot, és ki kell tár -
nunk egé szen az aj tót. „Íme, az aj tó

előtt ál lok, és zör ge tek: ha va la ki meg -
hall ja a han go mat, és ki nyit ja az aj -
tót, be me gyek ah hoz, és ve le va cso rá -
lok, ő pe dig én ve lem.” (Jel 3,20) 

Az egy be gyűl tek so rok ban kí gyó -
zó tö me ge há rom he lyen is ré sze sül -
he tett az Úr szent va cso rá já ból. 

Az is ten tisz te le ten Trajt ler Gá bor
or go nált, a kö zös ének lés ben a Cre -
do együt tes (Kis Ré ka, De recs kei

And rás, Hu szák Zsolt, Smi dé li usz
Gá bor) se gí tett, a hes sen-nas sa ui
cso port tag jai pe dig Em ma nu el Ki -
le ó val af ri kai ze nét mu tat tak be.

A zá ró ének után az egy be gyűl tek
úgy bú csúz tak egy más tól, hogy „ha
Is ten is él tet ben nün ket, egy év múl -
va új ra el jö vünk az or szá gos evan gé -
li zá ci ó ra”.
g Hor váth-Bol la Zsu zsan na

Or szá gos evan gé li zá ció a De ák té ren
f Folytatás az 1. oldalról

B. Pintér Márta, az EKME lelkészi elnöke és
Heikki Hilvo, a Finn Missziói Társaság Ázsia-
koordinátora

Nigériai dobszóra nyílt meg a kiállítás
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Em lé ke im kö zött ku ta tok. Ke ve set
lát tam Me zei Má ri át szín pa don. A
bú csú zó mű vészt nagy sze re pek ben,
a ki gyúlt ar cú vers mon dót ked ves
köl tő i vel. Fil men an nál töb bet, be ska -
tu lyáz va a le tűnt rossz vi lág gróf nő -
jé nek és az új élet bű nös, ér zé ki
asszo nyá nak szerepébe, aki bú gat ja
mély, re ked tes hang ját.

Pe dig olyan volt ő is, mint tár sai:
szép, ér de kes, te het sé ges. Sze re tet re
és nem szű nő taps ra vá gya ko zó.
Leg főbb hi va tá sa: a re mény. Hi te: a
tisz ta ság és a já ték. A szí nész nek örök
fel ada ta, hogy ma gam ra esz mél tes -
sen – a ka tar zis ere jé vel. A szí né szek
a szép sé get hor doz zák. A na gyok nak
oly kor ez von zóbb, mint az igaz ság
ki mon dá sa. Min den nap ja i kat be töl -
ti a já ték, amely az ön tu dat má mo -
rát ad ja – amely be be le le het hal ni.

És Me zei Má ria sok szor meg halt.
A kö ze pes nél is lej jebb lé vő da ra bok -
tól, az int ri kák tól, is ten fé lő, mély
hi te mi att. Mert ne ki kín pad volt a
szín pad, sű rű mor fi um. Va rá zsos
tér, ahol na pon ta meg fi a ta lo dott,
halk és egy sze rű han gon be szélt az
em ber ről, az em ber szen ve dé se i ről.

Volt ben ne ré sze bő ven. A leg fáj -
dal ma sab ból is: 1970. ja nu ár 5-én a
hong kon gi influ en za vas ma rok ként
meg szo rí tot ta őt. Re pe de zett gé gé vel,
ki lyu kadt tü dő vel, ki-ki ha gyó szív ve -
rés sel élt, tá vol sze re tett szín há zá tól! 

„Ó, se gíts, er dő, ma dár, vi rág, csil -
lag – sut tog ta imád sá gá ban –, tö ké -
le tes test vé re im, hogy utol já ra vissza -
ka pott aján dék-éle tem hasz no san
hasz nál jam el. Ma dár, vi rág, se gíts,
hogy a szol gá ló sze re tet da do gó dal -
la ma az írott szó is me ret len anya gá -
ban va la hogy meg szó lal jon. Mi
Atyánk, Is te nünk, en gedd, hogy har -
minc év vel ez előtt ne ked fel aján lott
s bi zony el her dált-meg ti port éle -
tem mel az utol só perc ben még is bi -
zo nyít sam: a Bol dog ság ke reszt tel és
csil lag gal meg je lölt gyö nyö rű He gyé -
re csak az ön zés me re dek szik la fa lán
át jut ha tunk. Raj ta a má sik nak is lép -
csőt vág ni igaz em ber is csak ak kor
tud, ha a Te ke gyel med rá kap csol ja
de re ká ra a Sze re tet acél ból és Szent -
lé lek ből ké szü lő, ég és föld kö zé las -
san ki fe szü lő men tő kö te lét.”

Zsú folt szo bá ja a men tő csó nak
az oxi gén sá tor ral együtt. A rit kán ide -

ve tő dő ba rá tok kal, fő leg La ti no vits
Zol tán nal, aki sze me si le ve le it sze re -
tet sza vak kal töl töt te meg, aki vel rég -
óta ál mo doz tak az Evan gé li um Szín -
ház ról… „Drá ga Zol tán, azt hi szem
15 éves ko rom ban ír tam utol já ra szí -
nész nek »ra jon gó le ve let« – üzen te

1967-ben –, sze ge di gim na zis ta ko -
rom ban. Ami kor még könnyű pré dá -
ja vol tam a szín ház va rázs la tá nak.
Az óta több mint 40 év telt el, ami ből
36-ot a szín ház sű rű jé ben él tem le, s
ma gam is va rázs ló let tem.”

Vagy mond juk in kább, sze gény
szí nész nő, ki nek ten ger a fel ada ta, fi -
ze té se csak fű tet len szo bá ra és szűk
ebéd re elég Mis kol con. Pé csett ol csó
al bér let re; Ba ján, Ka ni zsán még ke -
ve sebb re, de bol dog, mert Maugha -
mot ját szik, Ib sent Pes ten. 

Az után 1945 au gusz tu sá ban – alig
hall gat tak el a fegy ve rek – Me zei Má -
ria a sá ros pa ta ki vár ud va rán az egy -
be gyűl tek nek a meg ta lált Is ten ről
be szél, a lel ké ben szü le tett hit ről, a
sze re tet vég te len ha tal má ról. És ezt
a vé get nem érő mo no ló got egész éle -
té ben mond ta. Fá rad ha tat la nul. Még
ak kor is, ha a zsar no ki ha ta lom nem
jó szem mel néz te. Ki szo rí tot ta a pá -
lyá ról: füs tös éj sza kai lo ká lok ban,

si lány sá gok, pi káns kup lék után imá -
ra kul csolt kéz zel Ady is te nes ver sét
mond ta, éne kelt ré gi zsol tárt az er -
dé lyi nép da lok előtt… Ha töb bet
nem, egy tisz ta, lé lek gyó gyí tó pil la -
na tot kap ja nak az em be rek.

Mi ma rad egy szí nész után? A fe -
le dés be te met te
sze re pek, nap lók,
föl jegy zé sek, ba -
rá tok nak és po li ti -
ku sok nak írt le ve -
lek. Egy el lob bant
élet tör me lé kei.
Né zem ré gi, ko -
pott fo tó it: Pá ger
An tal lal a Pes ti
Szín ház ban (1938),
Cse hov Há rom nő -
vé ré ben Day ka
Mar git tal és Gom -
ba szö gi Fri dá val
(1947), Az if jú ság
édes ma da ra fő -
sze re pé ben, G. B.
Shaw da rab já ban,
a War ren né mes -
ter sé gé ben, amely
éle te egyik leg na -
gyobb si ke re lett…
Meg fa kult pla kát
elő adó est jét hir -
de ti (1968), a má -
sik ame ri kai fel lé -

pé sét. Az Iz gá ga Jé zu sok hí res elő adá -
sán ver set mond ő is, a pa sa ré ti re -
for má tus temp lom ban az úr asz ta la
előtt éle té ről vall. Az utol só sze rep
1970. ja nu ár já ban: Schil ler Stuart
Má ri á ja.

Rá ál doz ta a színházra az éle tét.
Meg ér te? Igen, meg ér te, mert ez volt
a rá osz tott sze rep. Ez volt a kül de té -
se. Ma – annyi ne héz ség és küsz kö -
dés után – Pes ten áll a Nem ze ti
Szín ház, a töb bi új te át rum, szer te az
or szág ban gyö nyö rű vár já té kok, és
egy re több vi dé ki szín ház ban va ló di
mű vé szet te rem. Mind ez ne ki és lel -
kes tár sa i nak, Dé ry né be, La ti no vits -
ba, Sin ko vits ba ol tott és ve rej té ket
hul la tó mag ve tők nek is kö szön he tő. 

Me zei Má ria szá za dik szü le tés nap -
ján er re gon dol junk és csen des in tel -
me i re: mennyi öröm és fáj da lom,
gyö nyö rű szín ház, csak ki bír juk,
amíg le megy a füg göny!

g Feny ve si Fé lix La jos

Szol gá ló sze re tet
Me zei Má ria szü le té sé nek szá za dik év for du ló jára

Manapság, amikor újra reneszán -
szát éli a hímzés, és egyre több ké-
zimunkabolt nyílik országszerte, ér-
dekes találkozni a budapesti Nép-
rajzi Múzeumban – a III. szakrális
művészetek hete keretében – nyílt
kamarakiállítás anyagával, ponto-
sabban a tárlat témájával. Mert bár
az üzletek polcain szép számmal ta-
lálhatók a legkülönfélébb mintájú,
hímzésre váró alapok, de bibliai té-
mák vagy a keresztény ikonográfia
elemei szinte soha nem láthatók az
előnyomott textileken.

Pe dig a ma gyar nép mű vé szet
mo tí vum kin csé ben év szá za dok ra
vissza te kint ve le het ta lál ni val lás ra
vo nat ko zó uta lást; így ta lán nem vé -
let len a no vem ber 8-ig lá to gat ha tó
tár lat ven dég köny vé ben egy Lind -
sey ne vű, ame ri kai hölgy be jegy zé -
se sem: „Egy olyan fi a tal or szág ból
ér kez ve, mint az Egye sült Ál la mok,
le nyű göz ve né zem, mennyi re gaz -
dag a ma gyar kul tú ra.”

A Nép raj zi Mú ze um mun ka tár -
sa, Sedl mayr Krisz ti na im már má -
sod szor tár a lá to ga tók elé olyan vá -
lo ga tást az épü let rak tá ra i ban őr zött
gaz dag gyűj te mény kin cse i ből,
amely szép pél dá it nyújt ja a köz né -
pi tár gyak val lá si té má jú mo tí vum -
vá lasz tá sá nak a kö zel- és rég múlt
idő sza ká ból. Ta valy, a Bib lia évé ben
dísz le pe dők, pár na ha jak és te rí tők
vol tak lát ha tók, s mind nek hím zé -
se Áb ra hám ál do za tát áb rá zol ta. 

Idén a tex til mun kák mel lett ki ál -
lí tott fa ra gott és kar colt dísz- és
hasz ná la ti tár gyak is mind azt mu -
tat ják: ké szí tő ik nem csak va sár nap
akar tak Jé zus ra mint Is ten ál do za -
ti bá rá nyá ra gon dol ni, de fon tos volt
szá muk ra, hogy a hét köz nap o kon

ott ho na ik ban őket kö rül ve vő tár -
gyak is er re em lé kez tes sék őket.

S mi cso da üze ne te, ta ní tó jel le ge
van még ma is a nagy gond dal több
na pon, hó na pon ke resz tül ké szült
hím zett te rí tők nek, dísz pár nák nak,
fa ra gott fa lá dák nak! Mai szó hasz ná -
lat tal él ve: mi lyen nagy PR-ér té ke
le he tett azok nak az ün ne pi cse me ge -
ként is fo gyasz tott os tyák nak, ame -
lyek re dí szí tés ként nem a ké szí tő
mes ter ne ve vagy sü tö dé jé nek emb -
lé má ja ke rült, ha nem a lá bá val győ -
zel mi zász lót eme lő bá rány!

Aki el lá to gat a Nép raj zi Mú ze um -
ba, és meg né zi a kiállítás anyagát, ta -
lán ma ga is ked vet kap, hogy ha son -
ló mo tí vu mok kal ékít se ott ho ni hasz -
ná la ti és dísz tár gya it.

g Bo da Zsu zsa

Az Is ten Bá rá nya – Ag nus Dei-áb rá -
zo lá sok né pi tár gya kon cí mű ka ma -
ra tár lat a Nép raj zi Mú ze umban
(Bu da pest V., Kos suth tér 12.) te kint -
he tő meg no vem ber 8-ig, hétfő ki vé te -
lé vel 10 és 18 óra között.

Pár na vég től
az os tya sü tő ig

Ag nus Dei-áb rá zo lá sok né pi tár gya kon
a Nép raj zi Mú ze um ban

A Magyar Örökség Díjjal kitüntetett

EVAN GÉLIUM SZ ÍNH ÁZ
november 6-án 19 órakor bemutatja

Ma dách Im re Az em ber tra gé di á ja
című drá mai köl te ményét há rom rész ben

a Duna Palotában (Budapest V., Zrínyi u. 5.)

SZE REP LŐK
Az Úr Bán ffy György Kos suth-dí jas

ki vá ló mű vész
Ádám Lé nárt Lász ló

Éva Bu zo gány Már ta
Lu ci fer Kár pá ti Ti bor

To váb bá Mu csi Sán dor, Tóth Já nos Ist ván, Far kas Ta más, Ré kai Nán dor,
Ve ress Előd, Kriszt Lász ló, Gyu rin Zsolt, Med gyessy Pál, Bor báth Ot tí lia,

Geszty Gló ria, Tó dor Ré ka

A kí sé rő, alá fes tő ze ne Haydn ha lá lá nak 200. év for du ló ja tisz te le té re
A te rem tés ora tó ri um ból hang zik fel

Dísz let- és jel mez ter ve ző Hú ros An na Má ria
Dal szö ve gek ze né je Hu zel la Pé ter

Ren de ző asszisz tens, ko re og rá fus Kriszt Lász ló
Ko re og rá fus asszisz tens Fant oly Ni ko lett

Ren de ző Ud va ros Bé la

To váb bi elő adá sok: no vem ber 8., 15., 22., 29. és de cem ber 6.:
16 óra; no vem ber 20. és de cem ber 4., 12., 13.: 19 óra

Jegy elő vé tel a Du na Pa lo ta pénz tá rá ban (tel.: 1/235-5500) hét főn,
szer dán és pén te ken 14 és 18 óra kö zött. Jegy árak: 3000, 2500, 2000 fo rint.

Az Evan gé li um Szín ház több mint öt száz elő adás után, a 20. évad őszi in -
du lá sán har min ca dik be mu ta tó ja ként egy rend kí vü li drá mát, Ma dách hal -
ha tat lan re mek mű vét, Az em ber tra gé di á ját vi szi szín re. Elő adá sunk ta nul -
sá ga az le gyen: örök két ke dés és re mény kö zött az em be ri ség csak Is ten ke -
gyel mé ben bíz va ta lál ja meg az élet ér tel mét, ér té két és szép sé gét!

Ud va ros Bé la ren de ző

A meg té ré si tör té ne tek lé nye gi ese -
mé nye nem annyi ra a ka rak ter át vál -
to zá sa, más mi lyen né vá lá sa, olyan -
ná, ami lyen ko ráb ban nem volt. Ami
tör té nik, in kább a meg lé vő ka rak ter,
az ab ban rej lő erők, ké pes sé gek
irány vál tá sa, meg for du lá sa, össz -
hang ban a hé ber sub gyök és a la tin
con vers io „meg for du lás”, „meg for -
dí tás”, „for du lat” ér tel mé vel, ami
a gö rög me ta no e in je len té sé től
sem áll tá vol: a meg té rés, me ta -
no ia a „gon dol ko dás irány vál tá -
sa”. Is ten a meg té rés kor nem vál -
toz tat ja meg az em bert, alap ve tő
jel le gét, ka rak te rét, tu laj don sá ga -
it. Két má sik dol got tesz: meg vált -
ja és meg for dít ja.

Amint a könyv ben ol vas ha tó
val lo má sok ból ki de rül, a bib li ai
hit nek csak egyik alap sa já tos sá ga
a meg őr zés, a tra dí ció to vább adá -
sa. A má sik, leg alább ilyen fon tos,
sőt ta lán fon to sabb vo ná sa ép pen -
ség gel a nyug ta la ní tás, a ke re tek
szét fe szí té se, a vál to zás, az „új”
elő moz dí tá sa; a ké szen lét és nyi -
tott ság a meg le pe tés re, a min dig

ér ke ző Úr elő re ki nem szá mít ha tó
ér ke zé sé re. A bib li ai Is ten, az ő
transz cen dens érin té se meg boly gat -
ja, meg sza kít ja az em be ri tár sa da lom
fenn ma ra dá sa szem pont já ból oly
élet be vá gó foly to nos sá got, tö rést
okoz az ösz tö nös élet foly ta tás im ma -
nens rend jé ben: és bár mennyi re el -

kö te le zett je az érin tett em ber a bon -
hoeffe ri ér te lem ben vett „föld nek”, ez
az érin tés még is el ide ge ní ti, szám -
űzöt té te szi. Az úgy ne ve zett meg té -
rés, ki vált a gyö ke res és drá mai élet -
for du lat ezen érin tés le csa pó dá sa a
sze mé lyes élet tör té net ben, s mint a
be szá mo lók ból lát ni fog juk, ma is
min dig tar tal maz fel for ga tó ele me ket:
em be rek negy ven éve sen vissza ül -
nek az is ko la pad ba, ku ta tá si te rü le -
tet, szak mát vál ta nak, át ér té ke lik
em be ri kap cso la ta i kat, egy ház hoz
va ló vi szo nyu kat és így to vább.

A kö tet ben Dér Ka ta lin, Ko czisz -
ky Éva, Bé ké si Sán dor és Fa bi ny Ti -
bor meg té rés ről szó ló val lo má sai ol -
vas ha tók.

A könyv DVD-mel lék let tel kap -
ha tó.

Irány vál tás – Hu mán ér tel mi sé gi ek
meg té ré se. Szerk.: Fa bi ny Ti bor és
Tóth Sá ra. Lu ther Ki adó, Her me ne -
u ti kai Ku ta tó köz pont, 2009. 121 ol dal,
ke mény táb lás. Ára: 1860 fo rint (5
áfá val).

A Luther Kiadó új könyve
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Az uta zó sap kás, kö vér úr a há ló ko -
csi pe ron ján ál lott, az egyik fül ke aj -
ta ja előtt. Jó mó dú em ber volt, sze ret -
te a ké nyel met, és ha éj sza ka uta zott,
min dig ki bé relt egy tel jes há ló fül két,
hogy egye dül le hes sen. Most azon -
ban nem volt elég óva tos, nem gon -
dos ko dott ide jé ben a je gyé ről, és
már nem ka pott, csak egy fel ső ágyat.
Ez nyug ta lan ná tet te. Szó val má -
sod ma gá val lesz kény te len töl te ni az
éj sza kát. Egy má sik fér fi val, egy ide -
gen fér fi val, aki ugyan úgy le vet kő zik,

mint ő, és meg töl ti tes té nek ki pá rol -
gá sá val a ku pét, amely olyan ké -
nyel met le nül szűk, hogy né ha még a
sze rel mes nász uta sok nak is eszé be
jut hat ben ne: jobb vol na egye dül
len ni ta lán.

És ki lesz majd a há ló társ? Mi fé -
le em ber? Öreg? Fi a tal? Fe cse gő
vagy hall ga tag? Fog-e hor tyog ni? A
kö vér úr töp ren gett, hogy mi lyen
em bert kí ván jon ma ga alá az al só
ágy ban. Vé gül is ar ra az ered mény -
re ju tott, hogy leg jobb len ne, ha az
úti társ le ma rad na a vo nat ról. Ami -
re már tá madt egy kis re mény. Mind -
össze öt perc hi ány zott csak az in du -
lá sig, és a „má sik” még min dig nem
ér ke zett meg.

Ek kor azon ban meg je lent a ka la -
uz, új bő rön dö ket ho zott, ame lye ket
be ra kott a ku pé ba. És fel ka pasz ko -
dott a vo nat ra az az em ber is, aki
majd az al só ágy ban fog alud ni.

A kö vér úr oda né zett, és vil la mos
ütést ér zett a szí vén. Nem kap ha tott
vol na kí no sabb úti tár sat. Az al só
ágy tu laj do no sa éle té nek leg ha lá lo -
sabb el len sé ge volt. Ré gi, ki pró bált el -
len ség. Húsz éve tar tott ve le ha ra got.
Össze üt köz tek min den fé le té ren.
Pén zért, nő ért, be csü le tért. Még
pár ba joz tak is, és utá na nem bé kül -
tek ki. Sőt két év ti ze den át nem mu -
lasz tot tak el egyet len al kal mat, ha va -
la mi kel le met len sé get sze rez het tek
egy más nak, meg sze rez ték, mert van -
nak ha ra gok, ame lyek ala po sab bak a
sze re lem nél.

A má so dik utas is tes tes fér fi volt,
ugyan ab ból a súly cso port ból és rang -
osz tály ból, mint az el ső. Még ha son -
lí tot tak is, ta lán épp ezért utál ták egy -
mást oly szen ve dé lye sen. A má so dik
utas ar cán is in ge rült meg döb be nés
tük rö ző dött. És azon nal hoz zá fo -
gott a leg ag resszí vebb tá ma dás hoz.
Ma gá hoz in tet te a ka la uzt, és pénzt
ígért ne ki, hogy cse rél je ki a fül ké jét.
Fel tét le nül má sik ágyat és má sik úti -
tár sat sze ret ne.

Eb ben a han gos al ku do zás ban
egye nes sér tés volt. A kö vér úr gon -
dolt is rá el ső dü hé ben, hogy csi nál
va la mit, eset leg ve re ke dik, ha kell.
Majd még is jobb nak ta lál ta, hogy ne
hall gas sa to vább a pár be szé det. Gő -
gö sen be vo nult a ku pé ba, be tet te az
aj tót, vet kez ni kez dett. Föl vet te fe hér
zsi nó ros, bor dó pi zsa má ját. A ne -
szesszer jét lent hagy ta az asz ta lon. Fi -
nom, új, kro ko dil bőr, li la mo a ré bé -
lé sű ké zi tás ka volt. Mint a nők, ar ra

gon dolt, hogy bosszan ta ni fog ja el -
len sé gét ez a szép hol mi. Az zal föl -
má szott a fel ső ágy ra, és szi var ra
gyúj tott. Fő leg azért, mert em lé ke zett
rá, hogy úti tár sa hi deg szá jú, és ret -
teg a füst től.

Fél óra múl va be lé pett az al só ágy
gaz dá ja. Úgy lát szik, nem si ke rült ne -
ki má sik he lyet ta lál ni. Nem kö -
szönt, nem kért en ge del met, ki nyi -
tot ta az ab la kot, hogy szel lőz tes sen.
Majd hal kan fü työ rész ve, mint ha
egye dül len ne, ő is vet kez ni kez -
dett.

A fér fi ak ak kor sem sze re tik néz -
ni egy mást, ami kor to a let tet csi nál -

nak, ha jó ba rá tok. Hát még ha utál -
ják egy mást! A kö vér úr szí vé ben
meg sű rű sö dött a gyű lö let, amint vé -
gig ki bi cel te az al só ágy be li utas vet -
kő zé sét. A fül ke tük ré ben lát ta, amint
le ve ti nap pa li in gét, és pi zsa mát ölt.
Un dok kön tö se volt, pá va tar ka. Lát -
ta, ahogy le ve ti a ha ris nyá ját, lát ta a
lá bát. Va la mi ős em be ri düh ger jedt
ben ne, sze ret te vol na a ma gas ból a
nya ka kö zé ug ra ni a se lyem neg li zsé -
re vet kő zött, fél pu cér alak nak. Be le -
iz zadt az eről kö dés be, hogy ural kod -
jék ma gán, és ne te gyen olyas mit, ami
ki tör ne a ci vi li zált vi lág ke re te i ből. Éj -
fél táj ban mind ket ten el ol tot ták lám -
pá ju kat. És a sö tét ben a kö vér utas -
nak po ko li öt le te tá madt. Hor tyog -
ni kez dett. Éb ren volt, csak „csi nál -
ta” a hor tyo gást. De olyan dé mo ni
erő vel, hogy a tor ka meg fáj dult be -
lé. A tor ka fájt, ki fá radt, de ugyan ak -
kor mély sé ges gyö nyör fog ta el, ami -
kor ész re vet te, hogy hány ko ló dik
oda lent az al só ágy ban, hogy csap -
kod ja a pár ná ját, és hogy ká rom ko -
dik utált el len fe le.

Hor tyo gott, bol dog volt, rö hö -
gött ma gá ban, vé gül még is el aludt a
kö vér úr. Aludt, ma jom nak ál mod ta
ma gát, amely ma gas fák ko ro ná ján
him bá ló zik, ta lán a fel ső ágy sza bá -
lyos re me gé se mi att.

Ami kor fel éb redt, szür ke reg ge li
fél ho mály volt a fül ké ben. Meg néz -
te kar kö tő órá ját. Reg gel hat óra! Ko -
rai idő, bát ran al ha tott vol na ki len -
cig. De va la mi nyug ta lan ság fog ta el.
Alul ról po má dé sza gú pá ra szállt föl -
fe lé, a má sik em ber je len lé té nek at -
mo szfé rá ja.

A kö vér úr el ha tá roz ta, hogy föl -
kel és föl öl tö zik.

En nek a terv nek több fé le elő nye
volt. Elő ször is föl ve ri moz gá sá val az
el len félt ál má ból. Ez gyö nyö rű! Má -
sod szor, ha előbb kel föl, ő fog ja
előbb hasz nál ni a kö zös mos dó-la -
vórt. Ben ne fog ja hagy ni a la vór ban
a szap pa ná nak a hab ját. Még gyö nyö -
rűbb! Szin te mo soly gott a gon do lat -
tól, hogy fog dü hön ge ni a má sik. És
me zí te len lá bát ki dug va a pap lan
alól hoz zá fo gott, hogy le tor nássza
ma gát a ma gas ból.

– Mind ez ki tű nő en volt meg ter -
vez ve, csak egy szá mí tá si hi ba csú -
szott a do log ba. Az, hogy az al só ágy
la kó ja már szin tén éb ren volt, és
ugyan úgy gon dol ko zott, mint az,
aki fö löt te aludt az éj jel. An nak is
eszé be ju tott a la vór és a pisz kos

szap pan hab. És ugyan ab ban a pil la -
nat ban, ami kor az el ső szá mú kö vér
meg moz dult, a má so dik szá mú is ar -
ra ké szült, hogy föl kel jen. Fel kö nyö -
költ a pár ná ján, majd ki dug ta a fe jét,
és néz te a föl det, ho va tet te es te a pa -
pu csát?

A töb bi mind a já té kos vé let len
mű ve volt. Nem könnyű do log egy ki -
lenc ven ki lós, em fi zé má ra haj la mos,
sem mi fé le spor tot nem mű ve lő em -
ber nek le száll ni a há ló ku pé fel ső
ágyá ból. Így tör tént, hogy a fel ső ágy
uta sa, amint le akart bo csát koz ni a
mély be, vé let le nül rá lé pett az al só ágy
uta sá nak fe jé re. Ép pen a fe je te te jé -
re lé pett, me zí te len tal pá val va la mi
ko pasz, me leg, si ma göm bö lyűt ér -
zett. Meg ijedt, el vesz tet te az egyen -
sú lyát, és mi re ma gá hoz tért, már ké -
ső volt, már zu hant le fe lé.

Ne héz le ír ni az ilyen ese mé nye ket,
ame lyek be be le fér har minc ezer év ér -
zés vi lá ga, egész ösz tön éle tünk, és
mind az, amit a ci vi li zá ció év szá za dai
mű vel tek ben nünk, hol ott nem tar -
ta nak to vább öt má sod perc nél.

Az el ső öt má sod perc el ső fe lé ben
a kö vér úr nem ér zett egye bet, mint
ki mond ha tat lan ré mü le tet, mert még
nem tud ta, hogy mi fé le ve szély be ke -
rült. Majd vil lám gyor san meg ál la pí -
tot ta, hogy mi tör tént. Össze adott, ki -
vont, kom bi nált, a fo gát csi kor gat ta,
harc ra ké szült, majd új ra meg ijedt, és
a har ma dik má sod perc kö ze pe tá ján
így ki ál tott fel:

– Ezer bo csá nat! – ami elég fur csa
volt, és nem fe lelt meg elég gé a kül -
ső lát szat nak, mert ek kor már lo vag -
ló hely zet ben ült az al só úri em ber
vál lán, pi zsa más comb já val át kul csol -
va an nak nya kát, sőt – mi vel a fi zi ka
tör vé nyei nem tűr nek ki vé telt – hogy
egyen sú lyát el ne ve szít se, mind két
ke zé vel be le ka pasz ko dott ha ra go sá -
nak ar cá ba és fü lé be.

A má so dik szá mú utas lel ké ben
kö rül be lül ugyan ez a fo lya mat vi har -
zott vé gig. Elő ször is meg ré mült, va -
la mi szörny ve tet te rá ma gát a ma -
gas ból. A düh től meg moz dul tak iz -
mai, meg ijedt, majd meg könnyeb -
bült, ami kor a „par don”-t hal lot ta.
És az ötö dik má sod perc vé gén, szu -
szog va, de ud va ri a san és sür gő sen
fe lel te:

– Ó, ké rem, nem tesz sem mit!
Ez zel a két össze font test ből al ko -

tott kom po zí ció fel bom lott, mind ket -
ten vé gig es tek a fül ke sző nye gén.

Az al só úr szem üve get hor dott,
amely össze tört, és meg vé rez te az or -
ra he gyét, ugyan ezek az üveg szi lán -
kok a fel ső úr mez te len lá bán ej tet -
tek se bet.

Négy kéz láb ra áll tak, majd li heg ve
tér del tek föl, az egyik a bor dó szín, a
má sik a pá va kék pi zsa má ban. Össze -
néz tek. Mit te het tek vol na? Ha rag juk
túl ju tott a ze ni ten. Mi u tán nem öl -
ték meg egy mást az el ső fú ri á ban,
most már kény te le nek vol tak ki bé kül -
ni. Ke zet is fog tak szé pen, és a fel ső
ágy uta sa ba rát sá gos ije de lem mel
je gyez te meg:

– Az is te nért! Vér zik az or ra!
– Ma gá nak meg a lá ba! Vár jon!

Csön ge tek a ka la uz nak, hogy hoz za be
a pa ti kát! – mond ta az al só úri em ber.

– Fö lös le ges! – szó lott az el ső
szá mú el len ség. – Van ná lam jód! –
és azon nal elő is vet te a kis üve get
meg a vat tát a szép kro ko dil bőr ne -
szesszer ből.

Há rom perc múl va a ha ra go sok
egy más mel lett ül tek az al só ágyon, és
mint két meg sze lí dí tett, nagy csim -
pánz, gyön gé den ápol ták egy más se -
be it. És köz ben na gyon bol do gok vol -
tak, mi vel hogy a bé ke min dig rop pant
jól esik a hosszú há bo rúk után.

Há ló ko csin
g Hu nyady Sán dor

Az ok tó be ri dél előttön nehéz őszi
ködök látványa helyett – meg le pe tés -
ként – ta va szi as, nap sü töt te nö vény -
zet mo soly gott a szür ke pa nel há zak
ren ge te gé ben. A de rűs, zöld szí nek
pom pá ja ked vet éb resz tett az em be -
rek ben. Mo so lyuk ba már tóz tak a
ró zsák az épü le tek kö zöt ti park ban,
a ját szó tér mel let ti pa dok ra anyu kák
és nagy ma mák te le pül tek, óvó te kin -
te tük lát ha tat lan pó rá zán tart va a
hin tá kon len dü lő vagy a ho mo ko zó -
ban gug gol va ját sza do zó cse me té ket.
Láb ról láb ra pat to gott a lab da a kö -
ze li pá lyán, s az ennyi moz gal mas ság
el le né re nyu gal mas nak mond ha tó
kör nyé ken eny he szel lőcs ke nó tá zott
csu pán züm mög ve, mint a mé hek vi -
rág por gyűj tő kör út ju kon a lan gyos
ko ra nyár ban, de az tán az is tel je sen
el nyu go dott, el csen de se dett.

A za var ta lan idő ki moz dí tot ta Pi -
ros kát, a nyug dí jas ta nár nőt is, aki el -
ha tá roz ta, hogy ki hasz nál va a ter mé -
sze ti erők örö met oko zó an sze líd
ma ga tar tá sát ki megy a te me tő be.
Az au tó busz ko mó to san bal la gott ve -
le a la kó te lep től a csa lá di há zak öve -
ze tén át a te me tő ka pu ig. Évek óta
szám ta lan szor meg tet te ezt az utat,
de so ha sem unat ko zott köz ben, mert
va la hány szor fel fe de zett va la mi lyen
ap ró vál to zást: hol egy fris sen szí ne -
zett hom lok za tot, hol egy új szob rot
a té ren, hol csak annyit, hogy ép pen
mi lyen vi rág len dült tün dök lés nek a
par kok ban, az elő ker tek ben.

Vi rág szir mok szín pom pá já ban ra -
gyo gott a te me tő is, ahol a ka pu ban is -
me rős öz vegy asszo nyok kal ta lál ko -
zott. Há rom szál szeg fűt vá sá rolt az
egyik pa vi lon nál; a vi rág árus lány sze -
líd te kin te té ben hun cut ál mok ke rin -
gőz tek, ami kor az előt te ke rék pár já val
le fé ke ző fi ú ra né zett. Pi ros ka tá voz tá -
val a fi a ta lok rög tön be szél get ni kezd -
tek a szom bat es ti há zi bu li ter ve i ről.

– Nem gáz, hogy Blan ka szü lei is
ott hon lesz nek a bu li ide je alatt? –
kér dez te a fiú a lány tól, mi re Pi ros -
ka hir te len a fe jé hez ka pott.

– Jé zu som, a gáz! Va jon el zár -
tam, mi előtt el in dul tam ott hon ról? –
gon dol ta hir te len ön ma gát vizs gáz -
tat va, majd gyors lép tek kel ha ladt a
fér je sír ja fe lé. Út köz ben kap kod va
ve tett ke resz tet a nagy ke reszt nél.
Az an gyal ka szob rá ra pil lant va egy -
re ide ge sebb lett.

– Is te nem, an gya lom, se gít se tek!
Biz to san nyit va fe lej tet tem a fa zék
alatt a gáz csa pot, de ta lán nem forr
el a víz, amíg ha za é rek – mor mol ta
ma gá ban, és a hir te len le sö pört már -
vány sír em lé ket gyor san ma gá ra
hagy va a busz meg ál ló ba ro hant.

Sze ren csé jé re ke vés vá ra ko zást
kö ve tő en ér ke zett a sár ga, vi dé ki
au tó busz. Ha mar be ért a tér re, ahol
kék busz ra kel lett át száll nia a kö ze -
li fő út vo na lon. A kék au tó busz ép pen
ak kor for dult be, ami kor Pi ros ka le -
lé pett a sár ga busz lép cső jé ről.

– Is te nem, csak el ér jem! Jé zu som,
ne en gedd, hogy el men jen az or rom
előtt! – fo hász ko dott, ami kor az au -
tó busz lom hán be állt a meg ál ló ba.

Pi ros ka sza po ráz ta a lép te it, de így
mor gott ma gá ban, ami kor lát ta, hogy
az utol só utas is be szállt a busz ba:

– Ezt már nem érem el. Vár ha tok
fél órát, amíg jön a kö vet ke ző.

Még is meg le pe tés sel ész lel te, hogy
az au tó busz nem jel zi in du lá si szán -
dé kát, nyu god tan vá ra ko zik, ta lán el -
rom lott va la mi a szer ke ze té ben, vagy
egyéb gond ja tá madt a so főr nek. Pi -
ros kát még az a for du lat is el ke rül te,
hogy az or ra előtt be csu kód jon az au -
tó busz összes aj ta ja.

– Mi lyen ren des em ber ez a so főr!

– je gyez te meg Pi ros ka, amint fel lé -
pett a kék au tó busz el ső lép cső jé re.
– És mo so lyog is…

No, ak kor a mo so lyá ról is mer te fel
a ve jét, aki ép pen szol gá lat ban dol -
go zott, ép pen ezen a vo na lon, s pon -
to san ak kor ér ke zett, ami kor a kés -
le ke dés ben lé vő, si e tő Pi ros ká nak
ége tő en fon tos nak bi zo nyult, hogy
mind ez így tör tén jen.

Tud ta, hogy a ló ver seny pá lya mel -
let ti nyíl egye nes sza ka szon nem fog
las san men ni a busz. Jól is mer te a ve -
jét, aki a gáz pe dál ra ta po sott, hogy
be hoz za a meg ál ló ban vá ra ko zás sal
el vesz te ge tett me net ide jét. Pi ros ká -
ban ugyan a vér nyo más csök ken tő
tab let tá ra fittyet hány va ren det le nül
ha ladt fel fe lé a pum pa, de a busz szé -
pen kí sér te a pár hu za mos ver seny pá -
lyán vág tá zó lo vak él bo lyát. Iga zi
küz de lem kint is, bent is. A ló ver -
seny pá lyán a dí ja kért, he lye zé se kért,
té tek utá ni nye re mé nye kért har so gott
a le lá tók né pe, iz zad tak a zso kék a pa -
ri pák ned ve se dő há tán; az út tes ten a
per ce kért fo rog tak a ke re kek, csak
ne hogy bal eset kö vet kez zen be; Pi -
ros ka ere i ben, ideg szá la i ban pe dig az
ag gó dás lá za for rott erő seb ben és se -
be seb ben, mint ba ko nyi vi ha rok ide -
jén a szél. Szin te ma ga előtt lát ta a pa -
nel ház fa la it kor mo san, a kony ha ab -
lak ból ki tö rő sű rű füs töt, s már azt is
el kép zel te, hogy leg alább há rom
eme let le égett. Utol já ra a há bo rú ban
hat van há rom év vel ez előtt, majd a
for ra da lom alatt, öt ven két éve ta pasz -
talt effé le bor zal ma kat a füs töl gő
ro mok kö zött. Ha son ló kép pen ijedt
meg ak kor is, ami kor a rusz ki ka to -
nák a ke nyé rért sor ban ál ló, ár tat lan
em be rek re lőt tek a kör úton.

Tűz ol tó au tók szi ré nái ha sí tot ták a
le ve gőt, amint a la kó há za kö ze lé ben
lé vő meg ál ló ban le szállt az au tó -
busz ról. Ész re sem vet te, hogy a ve -
je mo so lyog va in tett ne ki bú csút az
es ti ta lál ko zá sig, csak a szi ré nák
szim fó ni á ját hal lot ta dü bö rög ni a
dob hár tyá já ban, a ha lán té kán be lül -
ről dö röm bölt a fé le lem. Be for dult a
ház elé, fut va-ro han va, mint az eszét
vesz tett őrült, aki sem mi ről és sen ki -
ről nem haj lan dó tu do mást ven ni a
kör nye ze té ben, csak az a be szű kül ten
esze lős gon do lat, vágy, ösz tön hajt ja,
ami ar ra ösz tö ké li, hogy min de nen és
min den kin át gá zol va cél já hoz ér jen.
Az ag gó dás, hogy mi lyen vissza von -
ha tat lan rosszat tett, s mi at ta kény sze -
rül nek ár tat la nul vert hely zet be a
la kó tár sai. De hi szen még so ha nem
oko zott kárt sen ki nek éle te ed dig
el telt nyolc van éve so rán.

Fu tott, ro hant Pi ros ka, ám las sí -
tott, ki me rült hir te len, az zal nyug tat -
ta ma gát, hogy nem füs töl a kony ha -
ab lak, s ugyan a tűz ol tók lár má ja is
ab ba ma radt, de biz to san a ház mö -
göt ti par ko ló ba áll tak, hogy on nan
kö ze lít sék a tűz fész ket.

A lép cső ház ba ér ve kis sé alább ha -
gyott ben ne az in du lat, mert nem lá -
tott tűz ol tó kat, te hát tá vo labb ra
men tek. Meg sem vár ta a lif tet, gya -
log cap la tott fel a ha to dik eme let re,
a ki me rült ség től bab rál va for gat ta
kul csát az aj tó zár ban. Hir te len be lök -
te csak az aj tót, s nyit va is hagy ta.
Egye ne sen a kony há ba tar tott, ahol
lát ta, hogy a le ve ses fa zék alatt nem
tán col a gáz láng, és a gáz csap el zárt
ál la pot ban pi hen.

Ka bát ját le sem vet ve, ki me rül ten
ro gyott a nap pa li el ső fo tel jé be, szor -
gal ma san kap kod ta a le ve gőt.

– Há la az égi ek nek, hogy nem kö -
vet ke zett be a baj! – kul csol ta össze
a ke ze it, mi köz ben a nyi tott er kély -
aj tón ke resz tül be kö szön tött a la kó -
te le pi temp lom ha rang sza va, s fe hér
ga lam bok ül tek az er kély kor lát ra
für dőz ni a Nap si mo ga tó su ga ra i ban.

A vág ta
g Zsi rai Lász ló
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„Gyó gyíts meg, Uram, ak kor meg gyó -
gyu lok, sza ba díts meg, ak kor meg sza -
ba du lok.” (Jer 17,14)

Szent há rom ság ün ne pe után a 19. hé -
ten az Út mu ta tó reg ge li és he ti igéi
Jé zus föl di mun ká já ról tu dó sí ta nak.
Pél dá ja nyo mán mi is jár junk el hí vá sunk hoz mél tó an – a mun ká ban! „Jó az
Úr, örök ké tart az ő ke gyel me, és hű sé ge nem ze dék ről nem ze dék re.” (Zsolt 100,5;
LK) De mi volt Jé zus mun ká ja ke reszt ál do za tán kí vül? Ta ní tott s gyó gyí tott
(lásd Mt 4,23; 9,35); mi ért tet te? „Az én Atyám mind ez ide ig mun kál ko dik,
én is mun kál ko dom.” (Jn 5,17) Az Em ber fia – Is ten Fia is, ve le egy lé nye gű, ezért
„van ha tal ma bű nö ket meg bo csá ta ni a föl dön”! Lu ther sze rint az „Is ten or -
szá ga te hát me rő bűn bo csá nat. Olyan nagy do log az, hogy csak szí vem mel
tu dom meg ra gad ni és hin ni bű ne im bo csá na tát s e hit ben Is ten előtt va ló
meg iga zu lá so mat.” „Bol dog az az em ber, ki nek az Úr nem ró ja fel bű nét, és
ki nek lel ké ben sem mi ál nok ság nin csen.” (GyLK 692) Jé zus így szólt a bé -
ná hoz, lát va le le mé nyes szál lí tóinak a hi tét: „Ne ked mon dom, kelj fel, fogd
az ágya dat, és menj ha za!” (Mk 2,11) A szem ta núk di cső í tet ték az Is tent; mint -
egy he ti igén ket foly tat va: „csak té ged di csér lek”! Aki fel öl tözte az új em bert,
így él jen: „(…) in kább dol goz zék, és sa ját ke ze mun ká já val sze rez ze meg a ja -
va kat, hogy le gyen mit ad nia a szű köl kö dők nek”, s „le gye tek egy más hoz jó sá -
go sak, ir gal ma sak, bo csás sa tok meg egy más nak, aho gyan Is ten is meg bo csá -
tott nek tek a Krisz tus ban.” (Ef 4,28.32) Ő a Ti me us fi át meg tar tó hi te alap -
ján gyó gyí tot ta meg, mert így ki ál tott: „Dá vid Fia, Jé zus, kö nyö rülj raj tam!”
– „És azon nal új ra lá tott, és kö vet te őt az úton.” (Mk 10,47.52) Az Úr meg -
gyó gyí tott egy név te len lep rást is, aki ké tel ke dés nél kül kijelentette: „Uram,
ha aka rod, meg tudsz tisz tí ta ni en gem.” Mun ká ja ma is tart; min den bűn nel
bo rí tott, arc cal előt te le bo ru ló hoz így szól: „Aka rom, tisz tulj meg!” (Lk 5,12.13)
A bölcs Pré di ká tor sze rint föl di éle tünk vé ge a Te rem tő aka ra tá ból (lásd 1Móz
3,19; 2,7): „A por vissza tér a föld be, olyan lesz, mint volt, a lé lek pe dig vissza -
tér Is ten hez, aki ad ta.” (Préd 12,7) Az Úr Jé zus föl di mun ká ja foly ta tá sá ra küld -
te ki ket te sé vel ta nít vá nya it, és ők „hir det ték az em be rek nek, hogy tér je nek
meg; sok ör dö göt ki űz tek, sok be te get meg ken tek olaj jal és meg gyó gyí tot tak”
(Mk 6,12–13). Mi előtt Urunk min den föl di, meg vál tó mun ká ja a ke resz ten
el vé gez te tett, el kel lett szen ved nie az ar ra já rók ká rom lá sát, a fő pa pok és írás -
tu dók gú nyo ló dá sát és a rab lók gya láz ko dá sát: „Ha Iz rá el ki rá lya, száll jon
le most a ke reszt ről, és hi szünk ben ne!” (Mt 27,42) Pál Ura szol gá la tá ba áll
be: Liszt rá ban a hi te alap ján meg gyó gyít egy szü le té sé től fog va sán ta em bert;
evan gé li u mot hir det po gá nyok nak: bál vány is te ne i tek től, a sem mik től „tér -
je tek meg az élő Is ten hez, aki te rem tet te az eget és a föl det” (Ap Csel 14,15)!
„Ch ris ti a nus ként” hir det he ted Urad ben ned el vég zett mun ká ját: „Nem néz -
ted bű nös vol to mat, / Mert megszántál engemet, / Kinyújtottad kezedet /
El jöt tél se gít sé gem re. (…) Életben megtartottál. / Erőddel megáldottál (…)
/ Én Uram, üd vös sé gem, / Jé zus, én re mény sé gem!” (EÉ 373,2–5)

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

A meg pró bál ta tá sok sok szor a le he -
tő leg rosszab bat hoz zák ki az em be -
rek ből. A je len le gi glo bá lis gaz da sá -
gi ki hí vá sok kü lö nö sen meg mu tat -
ják, mennyi re rom lot tak va gyunk.
Több olyan eset ről hal lot tunk és ol -
vas tunk, ami kor a sú lyos anya gi
vesz te séget eti kát lan és tisz tes ség te -
len vi sel ke dés követte. Ami kor a
pi a cok össze om la nak, az em be rek
ért he tő mó don ag gód nak, és mi nél

ha ma rabb vissza akar ják sze rez ni el -
vesz tett pén zü ket. De ez nem szol -
gál hat ment sé gül a csa lás ra és az ál -
nok vi sel ke dés re – a cél nem szen -
te sí ti az esz közt.

A gaz da sá gi re cesszi ó ra meg ol dást
ke res ve a kor mány fők azt ja va sol ták
– és né hol az in téz mé nyi ke re te ket is
meg ad ták hoz zá –, hogy az ál lam
pénz ügyi men tő öv ként ha tal mas
össze ge ket biz to sít son a kü lön bö ző
ipar ágak fenn tar tá sá ra. Meg győ ző dé -
sem ugyan ak kor, hogy az anya gi se -

gít ség he lyett sok kal in kább er köl csi
támogatásra van szük sé günk.

Ami kor a hi tel vál ság vagy a meg -
vá lasz tott tiszt vi se lők po li ti kai rész -
re haj lá sa bot rányt okoz, vagy egy
nem zet kö zi leg el is mert pénz ügyi ta -
nács adó be csap ja a vi lág leg gaz da -
gabb em be re it egy ala po san ki dol go -
zott be fek te té si terv által, az alap ve -
tő oka mind nek ugyan az: az in teg ri -
tás kró ni kus hi á nya.

Lé nye gé ben az, amit te szünk – és
ahogy tesszük –, azt tük rö zi, akik va -
ló já ban a ben sőnk ben va gyunk. Saj nos
az erős jel le met nem le het tan anyag -
ból el sa já tí ta ni egy ran gos üz le ti is ko -
lá ban foly ta tott mes ter kép zés so rán.
Nem ta lál juk a csúcs ve ze tők ön élet raj -
zá ban fel so rolt sze mé lyes kész sé gek
kö zött sem. Ez olyan tu laj don ság,
ame lyért meg kell dol goz nunk.

Ugyan ak kor bi zo nyos té nye zők
elő se gít he tik a va ló di in teg ri tás ki fej -
lesz té sét és fenn tar tá sát. Ezek egyi -

ke az egész sé ges mér té kű fé le lem.
Saj nos leg ki emel ke dőbb üz le ti és
szak mai ve ze tő ink nagy ré sze már
nem fél a tör vény től, sem az ügy fe -
le i től, sem sa ját lel ki is me re té től. Ér -
zé ket len né vál tak, meg ke mé nyed -
tek az olyan tisz te let re mél tó és időt -
ál ló ér té kek kel szem ben, mint az
őszin te ség, meg bíz ha tó ság, mi nő -
ség és ki vá ló ság. Ne kik csak sa ját ön -
ző cél ja ik szá mí ta nak.

A 21. szá za di pi a con mi biz to sít ja
er köl csös ma ga tar tá sun kat, a ma gas
eti kai nor mák vissza ál lí tá sát? Azt
ja vas lom, hogy ta nul má nyoz zunk
egy ősi és örök ér vé nyű for rást – a
Bib li át. Eb ben vég te le nül sok böl cses -
sé get és ta ná csot ta lál ha tunk, ho gyan
dol goz zunk és él jünk kö vet ke ze te sen,
őszin tén, min den ki ér de két szem
előtt tart va.

A Pél da be szé dek köny ve 16,6 jó ki -
in du lá si alap. „Sze re tet tel és hű ség gel
jó vá le het ten ni a bűnt; az Úr nak fé -
lel me tá vol tart a rossz tól.” Töb ben el -
ve szí tet tük „is ten fé lel mün ket”, azt a
meg győ ző dé sün ket, hogy Is ten el szá -
mol tat, fe le lős ség re von min ket cse -
le ke de te in kért.

Van még egy fon tos né ző pont,
amely se gít het a mun ka he lyi szi lárd
er köl csi kör nye zet hely re ál lí tá sá ban.
A Péld 1,7-ben ol vas hat juk: „Az Úr nak
fé lel me az is me ret kez de te, a böl cses -
sé get és in tést csak a bo lon dok ve tik
meg.” A nö vek vő bi zony ta lan ság és ki -
szá mít ha tat lan ság vi lá gá ban ki ne él -
het ne több böl cses ség gel és tu dás sal?
Ez egyi ke azon nagy ígé re tek nek,
amellyel Is ten biz tat ja az őt kö ve tő ket.

Látsz-e a mun ka he lye den olyan
em be re ket, akik lel ki leg és er köl csi -
leg ér zé ket len né vál tak? Imád kozz ér -
tük, hogy fe dez zék fel Is ten iga zi fé -
lel mét, és őben ne meg bé kél ve hagy -
ják el a tisz tes ség te len éle tet! Csak Is -
ten ad hat er köl csi meg úju lást.

g Rick Boxx
(For rás: Mon day Man na)

Ége tő en szük sé ges
az er köl csi men tő öv

b Idén je len tet te meg a Kál vin Ki -
adó dr. Kál mánc hey Már ta pszi -
cho ló gus össze gyűj tött írá sa it.
Ol va só ink fi gyel mé be a szer ző
elő sza vá val ajánl juk a köny vet.

Az aláb bi ak ban össze gyűjt ve kí ná lok
egy cso kor ra va lót azok ból a lel ki gon -
do zói jel le gű írá sa im ból, ame lyek a
Re for má tu sok Lap ja ha sáb ja in je -
len tek meg a ko ráb bi évek ben. Lé lek -
ta ni és hit be li kér dé sek pár hu za ma -
in ke resz tül igyek szem mind két –
szá mom ra fon tos – te rü le tet kö ze -
lebb vin ni az ol va sók hoz. A pszi cho -
ló gia hit be li kér dé sek mé lyebb meg -
ér té sé ben le het se gít sé günk re, és ez
meg for dít va is igaz, hit be li fej lő dé -
sün ket szol gál hat ják a pszi cho ló gi ai
is me re tek.

Fel nőtt ként ju tot tam hit re, pe dig
ősi re for má tus csa lád ból szár ma -
zom. A név kö te lez. Csa lá dom ki -
emel ke dő tag ja volt Kál mán cse hi
Sán ta Már ton re for má tor, püs pök,
a re for má tus egy ház egyik meg ala -
pí tó ja. A nagy hí rű hittu dós ról fel je -
gyez ték, hogy le mon dott ma gas egy -
há zi tiszt sé gé ről, és ván dor pré di -
ká tor ként jár ta az or szá got, gyúj tó
ha tá sú be szé dek ben hir det ve Is ten
üze ne tét. Hi té ért ül döz ték, több -
ször kel lett me ne kül nie, egész sé ge,
éle te is ve szély be ke rült. Még rá is

lőt tek, mi nek kö vet kez té ben meg -
sán tult, ezért kap ta a ra gad vány ne -
vet. Hi te les élet mű ve pél da ér té kű le -
het szá munk ra is.

Csa lá dunk egy 20. szá za di ki emel -
ke dő tag ja, Tü dős Klá ra (édes any ja
Kál mánc hey Irén), a Re for má tus
Nő szö vet ség meg ala pí tó ja, ipar mű -
vész, mi nisz ter né, ül dö zöt tek meg -
men tő je. A II. vi lág há bo rú után ki -
te le pí tet ték, va gyo ná tól, rang já tól
meg fosz tot ták, ke gyel mes asszony -
ból ház mes ter né lett. Mind ezek kö -
ze pet te lel ki gon do zott, evan ge li zált,

és szá mos lé lek eme lő írá sát ír ta. Az
ő élet mű ve is meg ra ga dó, tisz te let re
mél tó, erőt adó.

Pszi cho ló gi ai mun kám so rán en -
gem is so kat fog lal koz ta tott az, hogy
ho gyan le het a pszi cho ló gi ai és hit be -
li té te le ket össze il lesz te ni. Min dig
nagy öröm mel töl tött el egy-egy ilyen
fel fe de zés, és ezért igye kez tem eze ket
má sok nak is to vább ad ni. Sa ját hit be -
li har ca im, örö me im, lel ki küz del me -
im is meg fo gal ma zód nak ezek ben
az írá sok ban, il let ve a kör nye ze tem -
ben élők va lós élet hely ze te i re ke res -
tem a vá la szo kat. Há rom gyer mek
édes any ja ként gyer me ke im ne ve lé sé -
ből is sok ta pasz ta la tot sze rez tem. A
szü lő-gye rek kap cso lat sok szem -
pont ból ha son lít az Atya és a hí vek vi -
szo nyá ra. A pár hu zam sok szor ké zen -
fek vő, és elem zé se ta nul sá gos.

Egy Pál apos tol tól vett idé ze tet
hasz nál tam köny vecs kém cí mé nek
alap já ul, mely jól ki fe je zi ke re sé se im
lé nye gét: „Ad ja meg nék tek az ő di -
cső sé ge gaz dag sá gá ért, hogy ha tal ma -
san meg erő söd je tek az ő Lel ke ál tal a
bel ső em ber ben; hogy la koz zék a
Krisz tus hit ál tal a szí ve tek ben…”
(Ef 3,16)

g Dr. Kál mánc hey Már ta

Kál mánc hey Már ta: A bel ső em ber
erő sí té se, Kál vin Ki adó, Bu da pest
2009. Ára 590 Ft.

A bel ső em ber erő sí té se

Fecs ke Csa ba

Kö ze lí tés
mint kéz a se bet úgy érin ti meg
mind annyi ónk szí vét az Is ten
fe lénk azért nyúl hogy se gít sen
mi még is szen ved jük azt a ke zet

ha lál ra gon dol aki rá gon dol
fe ne ket len mély kút ba ré ved
tük ré ben lát ni vél egy ké pet
pár vo nást egy el mo só dott arc ból

a szél ha né ha víz re raj zol
egy-egy je let ő – hang ta lan – szól
ki lép ve már a pil la nat ból

ami ti éd volt nem ta lá lod
el ve szí tet ted a vi lá got
s ki üt rajt’ mint a só hi á nyod
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Szerkesztette: Boda Zsuzsa
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Egy-egy jól si ke rült nyá ri tá bor után
min dig öröm a ré gi és újon nan szer -
zett ba rá tok kal ta lál koz ni és – ha csak
egy hét vé gé re is – új ra együtt len ni.
Ez tör tént a 13. Nap ve tő – or szá gos
evan gé li kus gye rek tá bor és a 3. Élet -
fo nal – evan gé li kus élet ve ze té si tá bor
la kó i val is ok tó ber 2–4. kö zött Pi lis -
csa bán, a kö zös tá bor ta lál ko zón.

A cím hez il lő -
en – Kö zös szív -
vel-lé lek kel – a
nyolc és ti zen hat
év kö zöt ti negy -
ven részt ve vő fel -
idéz het te a nyá ri
pil la na to kat sok
já ték ban, ének -
ben, szí vét-lel két
ki tár va. A ta lál -
ko zás so rán ki-
ki el me sél het te,
mi min den tör -
tént ve le a tá bor
óta. Szám ba vet -
ték, ki mennyit
nőtt, és me sél tek a csa lád ja ik ban át -
élt örö me ik ről és bá na ta ik ról is.
Megtapasztalhatták: az egy más tól
ka pott biz ta tó sza vak nak és a kö zös
imád sá gok nak gyó gyí tó ere jük van! 

A hét vé ge egy út tal jó le he tő sé get

nyúj tott a részt ve vők nek, hogy még
vi szony lag a tan év ele jén kö zö sen
kér jék a se gít sé get és erőt az előt tük
ál ló mun kás hó na pok hoz. Ezt az
erő gyűj tést szol gál ta a min den ed di -
gi nél át gon dol tabb, össze han gol tabb
áhí ta tok so ro za ta, amelyek so rán
Nóé bár ká já ban, a re ményt jel ké pe -
ző ha jó ban utaz hat tak tá bo ro zók.

A tá bor ta lál ko zó egyik iz gal mas
prog ram ja volt az a ve ze tők ál tal
szer ve zett já té kos ve tél ke dő, amely -
ben bibliai történetekbe él het ték
be le ma gu kat a gyerekek.

d EvÉ let-in fó

Kö zös szív vel, lé lek kel
Nap ve tő- és Élet fo nal-utó ta lál ko zó

Öröm mel ad juk hí rül, hogy ok tó ber
10-én im már ötö dik al ka lom mal ren -
dez tük meg az or szá gos ko rál ének lé -
si ver senyt az Al ber ti Evan gé li kus Ál -
ta lá nos Is ko lá ban. A há rom ka te gó -
ri á ban meg hir de tett ver senyen idén
hu szonhárman vettek részt az or szág
több evan gé li kus in téz mé nyé ből.

Ver seny zők ér kez tek a Nyír egy há -
zi Evan gé li kus Kos suth La jos Gim ná -
zi um ból és a Lu ther Már ton Kol lé -
gi um ból, az Oros há zi Evan gé li kus
Óvo da, Ál ta lá nos Is ko la és Gim ná -
zi um ból, a szar va si Ben ka Gyu la
Evan gé li kus Ál ta lá nos Is ko la és Óvo -
dá ból, a sop ro ni Ber zse nyi Dá ni el
Evan gé li kus Gim ná zi um (Lí ce um) és
Kol lé gi um ból, az ir sai gyü le ke zet ből
és a há zi gaz da Al ber ti Evan gé li kus
Ál ta lá nos Is ko lá ból. 

A zsű ri a kö vet ke ző ver seny ző ket
ta lál ta a leg jobb nak:

1. ka te gó ria (3–4. osz tály) ki emelt
arany minősítés: Ma da rász No é mi,

arany minősítés: Ben kő Ka ta lin (mind -
ket ten Oros há zá ról ér kez tek, fel ké szí -
tő ta nár: Dom ján né Szó lik Ani kó);

2. ka te gó ria (5–8. osz tály) ki emelt
arany: Hor váth Ábel Sop ron ból (fel -
ké szí tet te:Gás pár di Ti bor né); arany:
Iker Ju li an na Al ber ti ből (fel ké szí tet -
te: Hepp Éva);

3. ka te gó ria (9–12. osz tály) ki -
emelt arany: Gaál Esz ter Nyír egy há -
za, Kos suth-gim ná zi um (fel ké szí -
tet te: Be linsz ky Etel ka); arany: Sán -
dor Imo la, Oros há za (fel ké szí tet te:
Dom ján né Szó lik Ani kó).

Gra tu lá lunk a nyer te sek nek és a
fel ké szí tő ta ná rok nak. Min den részt -
ve vő nek kö szön jük a ver seny zést és
azt, hogy fon tos nak tart ják a ko rá lo -
kat, ének lik és ta nít ják azo kat. Kö -
szön jük még a zsű ri (dr. Wulf né
Kincz ler Zsu zsan na, Bár dossy Ti -
bor né, Tú ri Krisz ti na) szak mai mun -
ká ját és jó ta ná csa it.

g Hepp Éva ver seny szer ve ző

Alberti ko rál ének lé si
ver seny

4.
Az Úr meg ál dot ta Já kó bot, aki nek a
va gyo na csak gya ra po dott. Nyá ja i ban
sok ál lat le gelt, és egy re több szol gá -
ja lett. Apó sá nak, Lá bán nak nem
tet szett mind ez, és irigy ke dett a ve -
jé re. Ezért az Úr azt pa ran csol ta Já -
kób nak, hogy men jen vissza a szü lő -
föld jé re. Meg be szél te ezt a két fe le -
sé gé vel, Rá hel lel és Le á val, de apó sá -
nak egy szót sem szólt a terv ről.

Össze pa kol ták min de nü ket, Rá hel
ti tok ban még ap ja há zi bál vá nyát is
el tet te, majd út ra kel tek. Lá bán csak
a har ma dik na pon tud ta meg, hogy
el men tek, mi vel kint volt a nyá ja i nál.
Na gyon mér ges lett! Össze gyűj töt te
ro ko na it, és si et ve utá nuk in dult. A
Gi le ád hegy sé gé nél ér te őket utol, de
mi előtt be szél he tett vol na ve lük,
meg je lent ál má ban Is ten, és így szólt
hoz zá:

– Vi gyázz! Ne mondj Já kób nak se
jót, se rosszat!

Ami kor más nap ta lál koz tak, így
szólt ve jé hez:

– Mit tet tél? En gem be csap tál, a lá -
nya i mat úgy vit ted el, mint va la mi

fog lyo kat. Mi ért ti tok ban men tél el?
Még az uno ká im tól sem tud tam el -
kö szön ni! Va gyok olyan erős, hogy el -
bán jak ve le tek, de atyád Is te ne meg -
je lent éj sza ka ál mom ban, és fi gyel -
mez te tett, hogy ne mond jak ne ked se
jót, se rosszat. És ha már min den áron
el akar tál men ni, mi ért lop tad el a há -
zi is te ne met is?

Já kób ak kor azt mond ta:
– Azért nem szól tam ne ked, mert

at tól fél tem, hogy nem en ge ded ve -
lem jön ni a lá nya i dat, a fe le sé ge i met.
De aki nél meg ta lá lod a bál ványt, az
ne ma rad jon élet ben! – nem tud ta
ugyan is, hogy Rá hel nél van.

Lá bán nagy mér ge sen be ment az
összes sá tor ba, fel for ga tott ott min -
dent, de nem ta lál ta se hol sem a há -
zi is tent, mi vel Rá hel rá ült. Já kób ek -
kor ha rag ra lob bant, és ve sze ked ni
kez dett Lá bán nal.

– Mi a bű nöm, hogy ül dö ző be vet -
tél? Itt pe dig fel for gat tad min den
hol mi mat! Ta lál tál va la mit, ami a te
há zad ból va ló? Te gye nek igaz sá got
most a te ro ko na id és az én hoz zá tar -
to zó im az ügyünk ben! Húsz évig

dol goz tam ná lad, és a nyá ja i dat so -
ha nem rö vi dí tet tem meg! Sőt ha va -
la mit szét té pett a vad ál lat vagy el lop -
ták, azt is én fi zet tem meg. A húsz év
alatt lá nya i dért ti zen négy évig dol -
goz tam, az ál la ta i mért hat esz ten de -
ig. Ez alatt te a bé re met tíz szer is meg -
vál toz tat tad. Ha az én Is te nem nem
lett vol na ve lem, most üres kéz zel bo -
csá ta nál el ma gad tól. De az Úr lát ta,
mit tet tem én, ezért fi gyel mez te tett
té ged a múlt éj jel.

– A fe le sé ge id az én lá nya im, a
gye re ke id az én uno ká im, a nyá jad az
enyém ből szár ma zik. De nem bánt -
ha tom az enyé i met. Kös sünk hát
egy más sal szö vet sé get! – vá la szol ta
Lá bán.

Ek kor kö ve ket gyűj töt tek, és egy
ra kás ba hal moz ták őket.

Ol vas sá tok össze a kö ve ken ta lál ha -
tó sza vak ból, hogy mit fo ga dott meg
Lá bán és Já kób egy más nak ez zel a kő -
ra kás sal!

Ked ves Gye re kek!
G YE R ME KVÁR
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b Mos ta ni hat ré szes so ro za tunk ban Já kób tör té ne tét ele ve nít he ti tek fel.
Min den al ka lom mal meg old hat tok egy-egy rejt vényt is. A meg fej té -
se ket a vé gén, össze gyűjt ve küld jé tek el szer kesz tő sé günk cí mé re (Evan -
gé li kus Élet szer kesz tő sé ge, 1085 Bu da pest, Ül lői út 24.). A bo rí ték -
ra ír já tok rá: Gyer mek vár.

b Péter a vízen jár, de Jézus he -
lyett a szélre figyel, és süllyedni
kezd. Ha jól haladtok a la bi rin -
tus ban, megtudhatjátok, mit
mondott neki Jézus.

Jézus szavai:

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

(A rejtvény az idei országos evangé-
likus hittanverseny országos fordu-
lójában az 1–2. osz tá lyosok számára
készült.)

Labirintus

F
O

TÓ
: 

H
O

R
V

Á
T

H
 M

Á
R

T
I

F
O

TÓ
: 

M
O

T
Y

O
V

S
Z

K
I 

Z
S

U
Z

S
A

N
N

A



Evangélikus Élet 2009. október 18. f 9»presbiteri«

– Az Élő kö vek egy há za cí met vi -
se lő stra té gia kap csán több ször fel -
me rült az a gon do lat, hogy mi köz ben
stra té gi át ké szí tünk, tud nunk kel le -
ne, hon nan is in du lunk, mi is jel lemzi
nap ja ink Ma gyar or szá -
gi Evan gé li kus Egy há -
zát. Fa bi ny Ta más,
Gáncs Pé ter és Prőh le
Ger gely kez de mé -
nyezé sé re szo cio ló gus
test vér    öcsém mel, Fáb -
ri Ist ván nal ta vasszal
kezd tünk el azon gon -
dol kod ni, hogy a stra -
té gi ai kon cep ció al ko -
tást ho gyan le het ne
meg erő sí te ni a hely -
zet kép fel tá rá sá val.
Vagy is an nak be mu ta -
tá sá val, hogy az egy ház
tag ja i nak mi a vé le mé -
nyük az egy ház ról. 

– „A fel mé ré sek kap -
csán min den ma gát
evan gé li kus nak val lót
meg kel le ne kér dez ni a
vé le mé nyé ről vagy csak
az ak tí va kat?” – szólt az
EPOT egyik Ön höz in té zett kér dé se.

– A cél a tel jes „pa let ta” fel tér ké -
pe zé se, vagy is a le he tő leg szé le sebb
kört, az egy ház min den meg ra gad ha -
tó ré te gét, cso port ját sze ret nénk el -
ér ni. Azok nak a vé le mé nye te hát,
akik nem ak tí vak, de va la mi kép pen
az egy ház hoz tar toz nak, leg alább
olyan fon tos, mint az ak tí va ké.

A le en dő meg kér de zet te ket alap -
ve tő en négy nagy cso port ba so rol hat -
juk. A lel ké sze ket a le he tő leg tel je -
sebb kö rű en el sze ret nénk ér ni. „Kép -
vi sel te tik” majd ma gu kat az egy há -
zi szer ve zet rend szer tag jai, így pél dá -
ul az ok ta tá si és a dia kó ni ai in téz mé -
nyek, a köz pon ti szer ve ze tek, a köz -
gyűj te mé nyek mun ka tár sai. Meg -
kér dez zük az ak tív – rend sze re sen
temp lom ba já ró, a gyü le ke ze ti élet -
ben te vé ke nyen részt ve vő – egy ház -
ta go kat. Vé gül pe dig kí ván csi ak va -
gyunk azok vé le mé nyé re is, akik
evan gé li ku sok ugyan, de evan gé li kus -
sá guk egyet len jel lem ző je az, hogy
evan gé li kus nak ke resz tel ték őket,
eset leg kon fir mál tak. Nyil ván va ló an
őket lesz a leg ne he zebb el ér ni; hogy
ez még is si ke rül jön, ah hoz – csak úgy,
mint az ak tív egy ház ta gok el éré sé hez
– a lel ké szek se gít sé gét kér jük.

– Mód szer ta ni szem pont ból ho -
gyan jel le mez né a fel mé rést?

– Há rom mód szer rel dol go zunk
majd. Ezek a szo cio ló gi ai mély in ter -
jú, a kér dő íves fel mé rés és az on-line
kér de zés. A mély in ter jú ban fél-egy
órás be szél ge tés so rán elő re meg ha -
tá ro zott kér dé se ket já runk majd kör -
be, egy há zi ve ze tők kel, lel ké szek kel,
in téz mény ve ze tők kel. Kö rül be lül
har minc-öt ven ilyen in ter jú ké szül
majd. Ez a mód szer a mar káns vé le -
mé nyek meg je le ní té sé re szol gál.

A há rom mód szer kö zül – je len
ku ta tás szem pont já ból – a rep re zen -
ta tív min tán tör té nő kér dő íves le kér -
de zés a leg fon to sabb. Ily mó don
mint egy ezer öt száz-két ezer főt kér -

de zünk majd meg. A rep re zen ta ti vi -
tás szem pont já ból nem az a fon tos,
hogy mek ko ra a tel jes po pu lá ció: ha
pél dá ul az Egye sült Ál la mok ban or -
szá gos fel mé rést ké szí te nek, gyak ran

ugyan úgy ezer öt száz em bert kér -
dez nek meg, mint Ma gyar or szá gon.
A min tát úgy ál lít juk össze, hogy
min den mar káns jel lem ző sze rint
kép vi sel ve le gyen ben ne a ha zai
evan gé li kus ság. A leg fon to sabb min -
ta kép ző szem pon tok a kö vet ke zők: a
nem, az élet kor, az ak ti vi tás – dol go -
zik vagy már nyug dí jas –, is ko lá zott -
ság, te vé keny sé gi kör, a la kó hely te -
le pü lés tí pu sa, mé re te és el he lyez -
ke dé se az or szá gon be lül. 

Az on-line kér dő íve ket fő ként a lel -
ké szek és az egy há zi in téz mé nyek,
szer ve ze tek mun ka tár sai ese té ben
al kal maz zuk majd.

– Azok nak, aki ket be vá lasz ta nak
a min tá ba, kö te le ző részt ven ni ük a
fel mé rés ben?

– Ter mé sze te sen nem. Ha va la ki
vissza uta sít ja a vá lasz adást, ak kor egy
ha son ló ka te gó ri á jú adat köz lő vel pó -
tol juk majd, más képp el ve szí te né a
rep re zen ta ti vi tá sát a ku ta tás.

– Szó ba ke rült az élet kor. Szab nak
al só kor ha tárt?

– A ti zen négy éven alu li ak meg -
kér de zé se na gyon ké nyes, jó ma gam
nem tar tom sze ren csés nek. El ső -
sor ban a már a nagy ko rú egy ház ta -
gok kö zül ke rül nek majd ki a min ta
tag jai.

– És mi van azok kal, akik na gyon
szí ve sen vá la szol ná nak a kér dé sek re,
de nem ke rül tek be a min tá ba?

– Ha va la ki ké ri, ak kor le he tő sé get
adunk ne ki ar ra, hogy ki tölt hes se az
in ter ne tes kér dő ívet.

– Mi lyen kér dé se ket tar tal maz
majd a kér dő ív?

– A kér dé sek négy nagy té mát ölel -
nek majd fel. A val lás gya kor lás gyü -
le ke ze ti as pek tu sa kap csán olyan
dol gok ra kér de zünk majd rá, mint
pél dá ul hogy mi lyen gyak ran jár
temp lom ba; ál ta lá ban mit gon dol a
pré di ká ci ó ról; ho gyan lát ja sa ját gyü -
le ke ze te éle tét; mi ként vé le ke dik az
egy ház köz ség lel ké szé nek és pres bi -

te re i nek a te vé keny sé gé ről, be le ért -
ve az idő sek kel, a fi a ta lok kal, a be te -
gek kel – és így to vább – va ló kap cso -
lat tar tást is.

A val lás gya kor lás sze mé lyes as pek -
tu sa kap csán a hit meg élé sét vizs gál -
juk majd, azt, hogy a meg kér de zett
hi te, evan gé li kus sá ga, ke resz tény
vol ta mi ként je le nik meg a min den -
na pok ban – a bib lia ol va sá si és imád -
ko zá si szo ká sok tól kezd ve egé szen
ad dig, hogy szá mít-e, szá mí tott-e, és
ha igen, mennyi ben pél dá ul a pár- és
a mun ka hely vá lasz tás so rán.

A kér dé sek har ma dik cso port ja az
egy ház nak mint in téz mény rend szer -
nek a mű kö dé sé re vo nat ko zik majd.
Olyan kér dé sek tar toz nak ide, mint
pél dá ul hogy mit gon dol az egy ház
kül ső-bel ső kom mu ni ká ci ó já ról; az
egy ház tár sa dal mi sze rep vál la lá sá ról;
ar ról, hogy az egy ház ele get, túl so -
kat vagy ép pen túl ke ve set hal lat ja-
e a hang ját. Itt kér de zünk majd rá ar -
ra is, hogy ol vas sák-e az Evan gé li kus
Éle tet, lá to gat ják-e a hon la pot, hall -
gat ják-e, né zik-e az evan gé li kus mű -
so ro kat a rá di ó ban, te le ví zi ó ban.

Vé gül pe dig olyan ál ta lá nos ér ték -
ről kér dez zük meg a vé le mé nyü ket,
mint pél dá ul kö zös sé gi ség, nyi tott -
ság, to le ran cia és szo li da ri tás.

– Egy má sik kér de ző azt tu da kol -
ta, mi kor lesz kész a ku ta tá si je len tés.

– A püs pö ki ta nács dönt hi va ta lo -
san is a ku ta tás meg in dí tá sá ról. A ter -
vek sze rint ok tó ber vé gé ig össze ál lít -
juk a min tát, vég le ge sít jük a kér dő -
ívet, il let ve fel ké szít jük a „kér de ző biz -
to so kat” is. A fel mé rést no vem ber ben
kezd jük meg; a kér dő íve zés re-in ter -
jú zás ra hat he tet szá nunk. Ez azt je -
len ti, hogy már a ka rá cso nyi ün ne pek
előtt bir to kunk ban lesz nek a fel vett
ada tok, ame lye ket az tán el kezd he -
tünk ele mez ni. Re á li san ja nu ár kö ze -
pé re vár ha tók az el ső olyan ered mé -
nyek, ame lyek ről már ér dem ben le -
het be szél ni.

– Mennyi re lesz nek nyil vá no sak
ezek?

– Hogy az ered mé nyek kö zül mit
és mi lyen for má ban hoz nyil vá nos -
ság ra a meg bí zó, azt ter mé sze te sen
ma ga dön ti el. Az ed di gi be szél ge -
té sek so rán úgy ér zé kel tem, az egy -
ház ve ze tői úgy gon dol ják, hogy az
ered mé nyek nek pub li ku sak nak kell
len ni ük.

Mi a ma gunk ré szé ről úgy gon dol -
juk, a nyil vá nos ság annyi ban már az
el ső perc től kezd ve ér vé nye sül, hogy
az egy ház ban a le he tő leg töb ben
tisz tá ban van nak az zal, mi ről is szól
ez a ku ta tás. A fel mé rés le bo nyo lí tá -
sá ba – így az adat fel vé tel be is – sze -
ret nénk be von ni az evan gé li kus egy -
ház tag ja it, pél dá ul a teo ló gus hall ga -
tó kat. A fi a ta lok ez ál tal na gyon sok
egy ház tag gal ta lál koz nak, ren ge teg
ta pasz ta la tot gyűj te nek, és egy spe -
ci á lis kér de zé si tech ni kát is el sa já tí -
ta nak.

Az egész ku ta tás nak sze mély sze -
rint ak kor lá tom ér tel mét, ha nem
pusz tán egy ered mény zu ha tag szár -
ma zik be lő le, ha nem az egy ház nak
olyan in tel lek tu á lis pro jekt jé vé vá lik,
amely ben so kan részt vesz nek, s így
ön ma gá ban is új im pul zu so kat ad, a
meg szer zett tu dás bá zis ból pe dig va -
ló ban „épít ke zik” is az egy ház né pe.

g Vi tá lis Ju dit

Nem szok vá nyos gyü le ke ze ti nap ra
in vi tál ta a hí ve ket a Me ző be rény II.
Ke rü le ti Evan gé li kus Egy ház köz ség
ok tó ber 11-én. A dél előtt meg tar tott
öku me ni kus is ten tisz te le ten – me -
lyen a he lyi evan gé li kus gyü le ke ze -
tek lel ké szei mel lett a me ző be ré nyi
re for má tus és a be re zói (Brezová

pod Bradlom, Szlovákia) szlo vák
evan gé li kus gyü le ke zet lel ké szei is
részt vet tek – Gáncs Pé ter, a Dé li
Egy ház ke rü let püs pö ke hir det te Is -
ten igé jét. Az ün ne pi al kal mon ver -
set mon dott Fall Ilo na, a te mes vá -

ri Csi ky Ger gely Szín ház mű vész nő -
je, va la mint énekelt Be re zó vá ro sá -
nak evan gé li kus fér fi kó ru sa (ké pün -
kön). Az is ten tisz te le tet kö ve tő en a
Feyér Sán dor he lyi lel ki pász tor ve -
zet te kick-box klub nö ven dé kei tar -
tot tak rö vid be mu ta tót (lásd Bok -
szol ni ta nít a lel ki pász tor cí mű,

2007/12. szá munk ban kö zölt írá -
sun kat: http://www.lu the ran.hu/z/uj -
sa gok/eve let/ar chi vum/2007/12/041),
majd dél utá ni sze re tet ven dég ség
zár ta a prog ra mot.

g S. A.

Kick-box Me ző be rény ben

A Budafoki Evangélikus Egyházközség im már több éve ha gyo mányosan ha -
von ta tar tott csa lá di napja ke re té ben múlt va sár nap dr. Bé res Jó zsef, a Bé -
res Gyógy szer gyár Zrt. el nö ke tar tott elő adást Húsz éve az egész sé ges em -
be rért cím mel. Az al ka lom vé gén az ér dek lő dők nem csak kér dé se ket te -
het tek fel a meg hí vott ven dég nek, ha nem de di kál tat hat ták az idén már ci -
us ban meg je lent Szép ma gyar ének cí mű köny vét, amely gyer mek da lok -
ból, nép da la ink ból, zeneszerzők alkotásaiból, valamint gö rög és ró mai ka -
to li kus, il let ve pro tes táns egy há zi éne kek ből közöl egy cso kor ra va lót.

g Lu kács Ga bi fel vé te le
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A hónap könyve – októberben
a Luther Kiadótól 30 kedvezménnyel

„Együtt az ország népével” –
Evangélikusok -ban

Vá sá rol ja meg a hó nap köny vét
ked vez mé nye sen!
Eredeti ára: 1700 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.

Fel ügye lők har ma dik or szá gos kon fe ren ci á ja
Sze re tet tel vár juk a fel ügye lő ket or szá gos ta lál ko zónk ra, Rév fü löp re. Idő -
pont: no vem ber 6–8. Té ma: Nem ze ti iden ti tás és/vagy ke resz tény ség. Elő -
adók: Fáb ri György, Kiss Gy. Csa ba, Lack ner Pál, Pozs gay Im re. Az igei
szol gá la to kat Fa bi ny Ta más, Gáncs Pé ter és Itt zés Já nos püs pö kök vég -
zik. Tá mo ga tott rész vé te li díj: 4500 Ft/fő.

A je lent ke zé se ket ok tó ber 30-ig az aláb bi cí mek re vár juk: il di -
ko.stark@lu the ran.hu, zsu zsa.zasz ka licz ky@lu the ran.hu. A rész le tes
prog ra mot az Evan gé li kus Élet kö vet ke ző szá má ban kö zöl jük.

Prőh le Ger gely or szá gos fel ügye lő

H I R D E T É S

Elnököt láttak vendégül

b He ti la punk szep tem ber 20-ai szá má ban volt ol vas ha tó az a mint egy
száz húsz, mo bil te le fo non kül dött rö vid szö ve ges üze net, az az sms, ame -
lyet az evan gé li kus pres bi te rek szep tem ber 12-ei or szá gos ta lál ko zó -
ján név vel vagy név nél kül jut tat tak el a gyü le ke ze tek kép vi se lői a két
ke rek asz tal-be szél ge tés részt ve vő i nek cí mez ve vagy épp a kér de zés
és vé le mény nyil vá ní tás ad ta le he tő sé get „csak úgy” meg ra gad va. A
pest szent im rei Sport kas tély ban el hang zott az ígé ret: az EvÉ let ha sáb -
ja in sor ra vesszük az ott össze gyűlt írás be li üze ne te ket, és az ar ra il -
le té kes sze mély meg vá la szol ja az adott kér dést, il let ve reflek tál az ész -
re vé tel re. E szá munk ban dr. Fáb ri György tu do má nyos ku ta tót a ha -
ma ro san in du ló, egy há zunk ra ki ter je dő fel mé rés ről kér dez tük.

SM S VÁ L A SZ

Helyzetkép egyházunkról
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10 e 2009. október 18. Evangélikus Életkrónika

Szentháromság ünnepe után 19. vasárnap. Liturgikus szín: zöld.
Lekció: Mt 9,1–8; Ef 4,20–28. Alapige: Préd 4,8–12. Énekek: 291., 47.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Balicza Iván; de. 10. (német, úrv.) Johannes Erlbruch; de. 11.
(úrv.) Bence Imre; du. 6. Bence Imre; II., Hűvösvölgyi út 193., Fébé de. 10. Herzog Csaba;
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.) Smidéliusz Gábor; de. 11. (úrv.)
Gáncs Péter; du. 6. (ifjúsági) Kovács Áron; VII., Városligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) Aradi
György; VIII., Üllői út 24. de. fél 11. (úrv.) Szabó Bertalan; VIII., Rákóczi út 57/a de. 10.
(szlovák, úrv.) Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII., Karácsony S. u. 31–33. de. 9. Szabó Bertalan;
IX., Gát utcai katolikus templom de. 11. (úrv., énekes liturgia) Koczor Tamás; Kőbánya,
X., Kápolna u. 14. de. 10. Benkóczy Péter; de. fél 11. (úrv., templomszentelési évforduló)
Zelenák József; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. (családbarát istentisztelet) dr. Joób Máté;
Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.) Bence Imre; Budahegyvidék, XII.,
Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv.) Bencéné Szabó Márta; du. 4. (úrv., ifjúsági) Endreffy Géza;
XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. Kendeh György; Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.)
Tamásy Tamás; XIV. Gyarmat u. 14. de. fél 10. Tamásy Tamás; Pestújhely, XV., Templom
tér de. 10. (úrv.) Kendeh K. Péter; Rákospalota, XV., Régi Fóti út. 73. (nagytemplom) de.
10. (úrv.) Ponicsán Erzsébet; Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 10–11. de. 10.
Börönte Márta; 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. Grendorf Péter;
Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél 11. Grendorf Péter; 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. Győri Gábor; Pestszentimre, XVIII.,
Rákóczi út 83. (református templom) de. 8. Győri Gábor; 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. (úrv.) Solymár Gábor; Budakeszi, Fő út 155. (gyülekezeti
terem) de. fél 10. (úrv.) dr. Lacknerné Puskás Sára; Soroksár, Otthon Közösségi Ház, Szitás
u. 112. du. 4. Győri János Sámuelné; Budaörs, Szabadság út 75. de. 10. Endreffy Géza.
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Összeállította: Boda Zsuzsa

Ta ub ner Ká roly két száz esz ten de je,
1809. ok tó ber 15-én szü le tett. A Fej -
ér vár me gyei Nagy ve leg köz ség ben,
lu the rá nus csa lád ban lát ta meg a
nap vi lá got. A kö zép is ko lát, va la mint
a teo ló gi ai aka dé mi át, ahol böl cse le -
ti és hit tu do má nyi kép zett sé gét sze -
rez te, Sop ron ban vé gez te. Ak tív sze -
rep lő je volt a fő is ko la éle té nek: az ok -
ta tá si in téz mény ma gyar tár sa sá gá -
nak tit ká ra ként mű kö dött, és rend -
sze re sen vál lal ta a jó anya gi hely zet -
ben le vő, de gyen gébb ké pes ség gel
meg ál dott di á kok kor re pe tá lá sát.
Lel ké szi vizs gá ját 1831-ben tet te le.
Ezután 1834-ig Pes ten és Te mes vá rott
csa lá dok nál ne ve lős kö dött. 

Há rom esz ten dőn át, 1837-ig Po -
rosz or szág ban, Ber lin ben ta nult to -
vább, és meg sze rez te a böl cse let és a
szép mű vé sze tek dok to ra cí met, va la -
mint tag ja lett az ot ta ni nyel vé sze ti sze -
mi ná ri um nak. Ta nul má nyai a böl -
csé szet és a nyel vé szet mel lett ki ter jed -
tek a ter mé szet tu do má nyok ra, a ma -
te ma ti ka és az aszt ro nó mia te rü le té -
re is. Ne ve lői mun ká ját is kül hon ban
foly tat ta, 1837-ben egy gró fi csa lád
gyer me ké nek men to ra ként be utaz ta
Eu ró pát, né met, len gyel, orosz, svéd,
dán és po rosz föl dön is meg for dul va. 

Még ugyan eb ben az esz ten dő ben
kap ta kéz hez a fel ké rést a pes ti evan -
gé li kus egy ház De ák té ri gim ná zi u -
má nak igaz ga tó-ta ná ri poszt já ra,
amelyet öröm mel el is fogadott.
Mind eköz ben 1838-ban a ma gyar ér -
zel mű Habs burg hely tar tó, Jó zsef ná -
dor har ma dik hit ve sé nek, a pro tes -
táns Má ria Do rottyá nak lett ud va ri
lel ké sze. Ta ub ner tá vo zá sa után töb -
bé nem töl töt ték be ezt a tiszt sé get,
ha nem Szé kács Jó zsef püs pök ja vas -
la tá ra, a fő her ceg nő messze me nő
tá mo ga tá sá val ek kor kez de mé nyez -
ték a bu dai evan gé li kus egy ház meg -
szer ve zé sét. 

A Ma gyar Tu do má nyos Aka dé -
mia (MTA) 1840-ben le ve le ző tag -
já nak vá lasz tot ta meg őt; a Ma te ma -
ti kai Tu do má nyok Osz tá lyán mű kö -
dött. Ta ub ner nap ja ink ban is leg in -
kább ma te ma ti kai mun kás sá gá ról,
va la mint he ge li á nus fi lo zó fi ai né ze -
te i ről hí res. Abban az esz ten dő ben
is mét kül föl dön, Fran cia or szág ban
és dél né met vi dé ken tett uta zást.
1842-ben Szé kács mel lett szer kesz -
tő je lett a Kos suth La jos ja vas la tá ra
élet re hí vott, öku me ni kus ala po -
kon nyug vó Pro tes táns Egy há zi és Is -
ko lai Lap nak.

Igaz ga tói ál lá sá ból 1843-ban tá voz -
ni kény sze rült, és 1844-től — ha zá -
já tól is mét tá vol — lel ké szi pá lyá ra
lé pett. Mi lá nó ban te le pe dett le, és az
Oszt rák Csá szár ság gal per szo nál -
uni ót al ko tó, az egy sé ges Olasz or -
szág meg te rem té sét meg elő ző en lé -
te zett báb ál lam, a Lom bard–Ve len -
cei Ki rály ság evan gé li kus tá bo ri pap -
já vá avan zsált. Mind eköz ben tag ja
lett több olasz tu do má nyos egye sü -
let nek; mun kás sá gát oszt rák és né -
met cí mek kel és ki tün te té sek kel is -
mer ték el. Ko ráb bi ma te ma ti kai és fi -
lo zó fi ai cik kei és köny vei mel lett
em lí tés re mél tó az olasz föl dön jegy -
zett, val lá si té má jú, Imád sá gos könyv
mind a két fe le ke ze tű evan gé li kus csá -
szá ri és ki rá lyi had fi ak szá má ra cí -
mű mű ve. 

Ta ub ner Ká roly ké sőb bi sor sa,
ha lá lá nak pon tos ide je és he lye má -
ig is me ret len. Az egyik va ri á ció sze -
rint 1860 kö rül Ve ro ná ban hunyt el.
Más for rá sok úgy tud ják, hogy 1861-
ben ve ro nai ál lo más he lyé ről To ri nó -
ba szö kött, majd mi u tán ka to na szö -
ke vény ként am nesz ti á ban ré sze sült,
vissza tért Ma gyar or szág ra, itt halt
meg nyug dí jas ként.

g Re zsa bek Nán dor

A fő her ceg nő ud va ri lel ké sze

A gö döl lői Ma ter Sal va to ris Lel ki gya -
kor la tos Ház adott ott hont ok tó ber
4. és 8. kö zött a Nem zet kö zi Test vé -
ri Bör tön tár sa ság eu ró pai el nök sé ge
(PFI Euro pe) ta nács ko zá sá nak és
kon fe ren ci á já nak, ame lyen tíz eu ró -
pai or szág bör tön tár sa sá gá nak ve ze -
tő je és kép vi se lő je vett részt Hol lan -
di á tól Kir gi zisz tá nig. Kül föl di ven dé -
ge ink a Ma gyar Test vé ri Bör tön tár -
sa ság szer ve zé sé ben, ki emelt ese -
mény ként meg lá to gat ták a Vá ci Fegy -
ház és Bör tön ben ki ala kí tott „APAC-
kör le tet” is, erről a ké sőb biekben
bő veb ben is be szá mo lunk.

g Var ga Fe renc fel vé te le

A gu lág ról va ló ha za té rés öt ven ha to -
dik év for du ló ján a még élő ra bok és
hoz zá tar to zók je len lé té ben ka to nai
tisz te let adás sal em lé kez tek ok tó ber
10-én a szov jet nép ir tás ál do za ta i ra.

Mir tusz ke ret ben kis már vány táb -
la idé zi a sok ezer ma gyar ha lot tat:
„Szov jet kény szer mun ka tá bo rok -

ban el pusz tult hon fi tár saink em lé ké -
re (1993)”. Nagy, szür ke kő ke reszt Bu -
da pest V. ke rü le té ben, a Hon véd
tér szé lén, kör ben fe hér-sár ga-li la ár -
vács kák. Itt gyü le kez tek a dél utá ni
csend ben az el hur col tak, a ne héz
éve ket el szen ve dők, ke ve sen, hi szen
a leg fi a ta labb is a nyolc va na dik évé -

ben jár már. Áll tak az őszi fák alatt,
és be szél get tek: so rol ták a nem rég el -
tá vo zot ta kat. Vol tak fi a ta lok is, fi úk
és lá nyok, akik a szü lő ket idéz ték;
volt, aki nek az ap ja az And rássy út
60.-ban halt meg, édes any ja a gu lá -
gon tíz évet ra bos ko dott a leg ke gyet -
le nebb he lye ken.

Ro gán An tal pol gár mes ter be szé -
dé ben elő ször a gu lág szót ele mez te:
„ja ví tó mun ka tá bo rok fő igaz ga tó sá -
ga” a je len té se. És eb ben min den ben -
ne van. A győz tes „átnevelte” azo kat,
akik nek nem tet szett a zsar nok ság. A
győz tes nek min dig iga za volt, mert
fe let te állt a tör vény nek. Fé lel me tes

ez a gon do lat, tönk re tet te az egész 20.
szá za dot, és ez to vább él ma is, hogy
er ről ne be szél jünk, ha zud junk a jö -
vő ben is.

Dr. Stark Ta más tör té nész szin te
ezt foly tat ta, mond ván, a gu lág ma -
gyar rab ja i nak iszo nyú szen ve dé se ma
fe le dés re van ítél ve. A mai ha ta lom
azt akar ja el hi tet ni, hogy bű nö sök vol -
tak, ha di fog lyok. Nem vol tak! Ár tat -
la nul hur col tak el öt száz negy ven -
ezer ma gyar ál lam pol gárt vagy még
töb bet, és csak két har ma duk tért
ha za. Nem a min den na pi ro bot, nem
az éhe zés volt a leg ször nyűbb: a leg -
na gyobb fáj da lom a vissza té rés volt a
zsar nok sá got ki szol gá ló or szág ba.
Má sod ren dű pol gá rok let tek, mel lő -
zöt tek, akik nek nyug dí já ba nem szá -
mí tot tak bele a kin ti po kol évei. Ezért
kell be szél nünk a gu lág ról, az el hur -
colt hon fi tár sa ink ról, hogy so ha ne fe -
lej tőd jön el kál vá ri á juk, ne tör lőd jön
ki az em lé ke ze tünk ből.

Az em lék ün nep ség vé gén a Dr.
An tall Jó zsef Ala pít vány ko szo rú zott,
majd Ro gán An tal pol gár mes ter, a Fi -
desz – Ma gyar Pol gá ri Szö vet ség és
a Ke resz tény de mok ra ta Nép párt el -
nök sé ge, a Had tör té ne ti Mú ze um, a
Nem zet kö zi Gu lág Tár sa ság, a Gu -
lág Ala pít vány, vé gül a még élő rab -
tár sak he lyez tek el egy-egy szál vi rá -
got Veszp ré mi Im re szob rász mű vész
kő ke reszt jé nél.

g – feny ve si –

A szovjet kényszermunkatáborok
áldozataira em lé keztek

Rév fü lö pi ősz 2009
Ked vez mé nyes prog ra mok és pi he nés az Or dass La jos Evan gé li kus Okta -
tá si Köz pont ban (8253 Rév fü löp, Fü re di út 1.):
• Ün ne pi hét vé ge: ok tó ber 23., pén tek ebéd től ok tó ber 25., va sár nap délig

tel jes el lá tás sal 9400 Ft/fő. A ház aján dé ka: pik nik kel egy be kö tött cso -
por tos lo vas ko csi ká zás az ecsé ri rom temp lom hoz.

• Együtt a csa lád: őszi szü net gyer me kek nek és szü lők nek ok tó ber 25.,
va sár nap tól ok tó ber 31., szom ba tig 25 000 Ft/fő. A ház aján dé ka: cso -
por tos lo vas ko csi ká zás, fel nőt tek nek egy es te pin ce lá to ga tás, a gyer -
me kek nek ját szó ház, film ve tí tés.

• Pi he nés ok tó ber 22. és 31. kö zött bár mely na pon va ló kez dés sel 4400
Ft/fő/nap tel jes el lá tás sal, akár egyé ni leg, akár cso por to san.

Ér dek lőd ni a 20/770-3829-es flot tás szá mon, je lent kez ni a rev fu lop@lu -
the ran.hu cí men le het.

H I R D E T É S

Húsz év vel ez előtt az ak ko ri po li ti kai
vi szo nyok kö zött kü lö nös üze net tel
bírt, hogy a fran cia or szá gi szék he lyű
Ta izé kö zös ség – me lyet a négy éve
meg gyil kolt Roger test vér ala pí tott –
Ma gyar or szá gon tar tott re gi o ná lis ta -
lál ko zót. 

Idén, az ok tó be ri hosszú hét vé gén
több ezer, el ső sor ban ti zen hét és
har minc öt év kö zöt ti fi a talt vár nak is -
mét Ba ra nya me gye fő vá ro sá ba.

A ta lál ko zó val kap cso lat ban a két
fő szer ve ző egyi ke, az egyéb ként ma -
gyar And rás test vér la punk nak el -
mond ta, hogy az elő ké szí tés ből a he -
lyi plé bá ni ák és gyü le ke ze tek – így az
evan gé li kus kö zös ség is – nagy mér -
ték ben ki ve szik a ré szü ket. A már ed -
dig re giszt rált két ezer je lent ke ző –
szá muk az ok tó ber 23-ai pén te kig
vár ha tó an még jócs kán emel ke dik –
re mény ség sze rint mind csa lá dok nál
kap szál lást. Há ló zsá kot és mat ra cot
et től füg get le nül min den ki nek vin nie
kell. Ebé det és va cso rát köz pon ti lag
kap nak a részt ve vők, reg ge lit pe dig
a fo ga dó csa lá dok biz to sí ta nak majd
szá muk ra.

A hét vé ge prog ram já nak kö zép -
pont já ban most is a reg ge li és es ti kö -
zös ima áll, de a Ta izé-ta lál ko zók ra oly
jel lem ző mű hely mun kák és kis cso por -
tos be szél ge té sek is fon tos sze re pet
kap nak. Va sár nap dél előtt a részt ve vők

a ven dég lá tó egy ház köz sé gek dél előt -
ti is ten tisz te le tén vesz nek részt. A
pé csi ta lál ko zón a fran cia szer ze te si kö -
zös ség ve ze tő je, Alo is test vér is ott lesz.

Bő vebb in for má ció és je lent ke -
zés a http://www.ta ize.fr/pecs hon -
lapon.

d EvÉ let-in fó

Re gi o ná lis
Ta izé-ta lál ko zó

is mét Pé csett

A ta lál ko zó
elő ze tes prog ram ja
Ok tó ber 23., pén tek
• 9.00–12.00: re giszt rá ció
• 13.00: kö zös ima, dél után

mű hely fog lal ko zá sok a vá ros
kü lön bö ző pont ja in

• 18.00: va cso ra, kö zös ima,
majd ha za té rés a ven dég lá tó
csa lá dok hoz

Ok tó ber 24., szom bat
• 8.30: reg ge li ima, utá na kis -

cso por tos be szél ge tés
• 12.00: ebéd, kö zös ima, dél -

után mű hely fog lal ko zá sok
• 18.00: va cso ra, kö zös ima,

majd ha za té rés a szállásra
Ok tó ber 25., va sár nap
• Rész vé tel a ven dég lá tó egy ház -

köz sé gek dél előt ti is ten tisz te le -
tén, majd ebéd a csa lá dok nál

• 14.30: be fe je ző kö zös ima és
ha za in du lás
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„És még is van nak vén fa lak kö zöt tünk….” (EÉ 556)
Nyug dí jas éve in ket egy nyu ga ti ha tár kö ze li vá ros ban tölt jük. A volt ha tár -
hoz egész kö zel, kö rül be lül har minc öt ki lo mé ter re, Auszt ri á ban él egy kis
ma gyar nyel vű evan gé li kus gyü le ke zet. A lel kész el fog lalt sá ga mi att időn -
ként a ha tár ma gyar ol da lá ról megy va la ki he lyet te sí te ni. Job bá ra idő sek al -
kot ják a kö zös sé get, több sé gük ben fér fi ak.

Leg utóbb ma gam is el kí sér tem a he lyet te sí tő lel készt. A gyü le ke zet ter -
mé sért va ló há la adó is ten tisz te le tet tar tott, a meg szo kott nál töb ben vol tak
együtt. A szik rá zó nap sü tés ben egy-egy pa don ül ve vár tuk az is ten tisz te let
kez de tét. 

Mel let tem egy idős fér fi ült. Be széd be ele gyed tünk. Öröm mel em lí tet tem,
mi lyen jó, hogy mos ta ná ban min den aka dály nél kül köz le ked he tünk a két
or szág kö zött, utal va a nem rég ren de zett, a ha tár nyi tás ra em lé ke ző fesz ti -
vál ra. „Hát – ve tet te köz be az idős em ber –, nem is olyan jó ne künk, hogy
csak úgy át jár nak a ha tá ron.” „Kik?” – kér dez tem cso dál koz va. „Hát a ma -
gya rok! So kat lop nak tő lünk, ke rék pá ro kat, ter ményt, amit ta lál nak!” 

Meg ütőd ve hall gat tam el, nem tud tam mit mon da ni. Majd má sik té má -
ra tér tünk át. Kér dez tem, hal lot tak-e ar ról, mi lyen ször nyű kár ér te az el múlt
nyá ron gyü le ke ze tün ket és vá ro sun kat. „Mi cso da?” – kér dez te cso dál koz -
va. Egy ha tal mas vi har ban a le zú du ló víz és iszap ten ger el árasz tot ta vá ro -
sun kat és temp lo mun kat. Az óta sem tud juk az is ten tisz te le te in ket ott tar -
ta ni – mond tam el ne ki. Test vé rünk ezt korábban nem hal lot ta, de a töb bi -
ek sem, akik kö rü löt tünk áll tak az is ten tisz te let re vár va. Ak kor el mond tam,
hogy a baj ból ál dás is fa kadt: össze ko vá cso ló dott nem csak a gyü le ke zet, ha -
nem más fe le ke zet ből is si et tek a se gít sé günk re. Messze föld ről, sőt kül föld -
ről is jöt tek tá mo ga tá sok.

Meg tar tot tuk a há la adó is ten tisz te le tet, az után el bú csúz tunk. „Más kor is
jöj je nek” – mond ták. A nap ugyan olyan gaz da gon szór ta ránk su ga ra it, én
va la hogy még is csak egy kis „ár nyé kot” érez tem, s az idé zett ének kö vet ke -
ző so ra mo tosz kált ben nem: „…rá cso kon mé re get jük egy mást!”

Ke ve há zi Lász ló né (Kő szeg)

Fél évszázada konfirmáltak
„De én em lék szem szö vet sé gem re…” – ez az Ezé ki el köny vé ben ol vas ha tó ige
hang zott el ige hir de té si alap ige ként a rá kos pa lo tai gyü le ke zet szó szé kén az
el múlt va sár nap. Az öt ven év vel ez előtt kon fir mál tak kal együtt há la adó is -
ten tisz te le ten em lé kez tünk vissza ar ra a nap ra, mely igen meg ha tá ro zó volt
test vé re ink éle té ben.

„Ked ves ju bi lá ló kon fir man du sok! Em lé kez ze tek ar ra a szö vet ség re, ar ra
az el sza kít ha tat lan hár mas fo nál ra, mely nek ve zér fo na la ez volt egész éle -
te tek ben: a hit, a re mény, a sze re tet.” Ezek kel a gon do la tok kal fe je ző dött be
a pré di ká ció, és egy ben foly ta tó dott az ün ne pi al ka lom. A kon fir má ci ói hit -
val lást meg ha tot tan, meg erő sí tés ként együtt mond ta el az a tíz test vé rünk,
akik 1959-ben lép tek elő ször az Úr ol tá ra elé, majd egyen ként, sze mé lye sen
meg áld va és az úr va cso rá ban ré sze sül ve em lé kez tek vissza ar ra az öt ven év -
re, mely ben hit ben hű en jár va és nem el vesz ve ve zet te őket Is te nünk.

„Légy hű mind ha lá lig, és ne ked adom az élet ko ro ná ját.” (Jel 2,10)
Po nicsán Er zsé bet (Budapest-Rákospalota)

b A leg több em ber nek a könyv tá -
rak ról nagy, csen des te rek és a
sok könyv jut nak eszé be, de rög -
tön hoz zá te szik, hogy ha ma ro -
san úgy is az in ter ne ten le het
majd el ér ni min dent, és fe les le -
ge sek lesz nek ezek az in téz mé -
nyek. A va ló ság ban azon ban a
„vir tu á lis vi lág könyv tár” lét re -
jöt te nagy ban függ a könyv tá ri
há ló za tok di gi ta li zá lá si te vé -
keny sé gé től. Egy szó, mint száz,
a könyv tá rak ép pen ab ban a ci -
pő ben jár nak, mint az egy há zak:
be kell bi zo nyí ta ni uk lét jo go sult -
sá gu kat az in ter net vi lá gá ban.

Sok könyv tár ban tar ta nak in ter net -
tan fo lya mo kat fi a ta lok nak és idő -
seb bek nek. In gye ne sen el ér he tő ek
hely ben kü lön bö ző fi ze tős adat bá zi -
sok, ame lyek a Go og le ke re ső jé től el -
té rő en nem a web fel szí nén ku tat ják
az in for má ci ó kat, ha nem a mé lyebb
ré te gek ben. Egyes könyv tá ri hon la -
po kon már nem csak a ha gyo má -
nyos e-mail el ér he tő ség van fel tün -
tet ve, ha nem chat ab la kok ban is te -
het nek fel kér dé se ket – mun ka idő -
ben – az ér dek lő dők. Még is, mi ért
nin cse nek tisz tá ban az em be rek az
újí tó szán dé kok kal?

Az ok va ló szí nű leg a ha gyo má -
nyok ban ke re sen dő: a könyv tá ros
nem a di gi tá lis kor ban ki ala kult
szak ma kép vi se lő je, és több év szá za -
don ke resz tül egé szen más kö zeg ben
kel lett mű köd nie. Mind ez nem azt je -
len ti, hogy az ezzel foglalkozók ne ha -
lad ná nak a kor ral: az in for ma ti kus -
könyv tá ros-kép zés több szá mí tás -
tech ni kai ér dek lő dé sű fi a talt vonz az
egye tem re, akik nek a szak ma be li ek
ko moly szem lé let be li vál to zást kö -
szön het nek.

Né hány könyv tá ros már ko ráb ban
is hasz nált blo go kat gyors in for má -
ció köz lő fe lü let ként, akár egy in téz -
mény kép vi se le té ben, akár lel kes
ma gán sze mély ként. Két fi a tal könyv -
tá ros, Ta kács Dá ni el és Pasz ter nák
Ádám úgy dön tött 2006 ok tó be ré -
ben, hogy kö zös ke re tet biz to sí ta nak
a könyv tá ri blo gok nak, így jött lét re
a Klog-csa lád. Pél da mu ta tás kép pen
át köl töz tet ték sa ját blog ja i kat, eb ből
ala kult ki az Élet és könyv tár
(http://ek.klog.hu) és a Fi a ta los könyv -
tár szem lé let (http://fiksz.klog.hu), ez
utób bi nak je len leg az ar chi vált ver -
zi ó ja  ér he tő el, ha ma ro san új ra in dít -
ják A jö vő könyv tá ra cím mel. A két
szer ve ző meg pró bált fel ke res ni min -
den ko ráb bi könyv tá ros blog gert,
akik ad dig in gye nes blog szol gál ta tót
hasz nál tak, to váb bá vár ták a blo go -
lást ter ve ző kol lé gá kat is, hogy ne kik
is tár he lyet biz to sít has sa nak.

Ma már mint egy öt ven kez de mé -
nye zés nek ad he lyet a Klog, köz tük ha -
gyo má nyos „én blo gok nak” (pél dá ul
Hor váth Sán dor Do mon kos könyv tár -
igaz ga tó blog ja a http://hsd.klog.hu/
cí men), spe ci á lis te rü le tek nek (pél dá -
ul észa ki könyv tár ügy a http://ne -
meth mar ton.klog.hu/ ol da lon) és in -
téz mé nyek nek (pél dá ul az EL TE Egye -
te mi Könyv tá rá nak – http://egye te -
mi.klog.hu/). Tar tal mu kat te kint ve
meg ta lál ha tó ak an gol ból for dí tott
szak cik kek, ma gyar írások, il let ve
prog ram- és könyv aján lók is.

A Klog egy sze rű en hasz nál ha tó,
így gyor san kö zöl he tők és be sze rez -

he tők az in for má ci ók, könnyű a hí -
rek kom men te lé se is. Ezen túl me nő -
en még re mek kö zös sé get is je lent,
ahol bát ran le het tech ni kai vagy
szak mai ta ná csot kér ni a ha son ló ér -
dek lő dé sű ek től. Rész ben ez a tár sa -
ság hoz ta lét re a Ma gyar Könyv tá ro -
sok Egye sü le té nek fej lett in for má ci -
ós tech no ló gi ák és tár sa da lom szek -
ci ó ját, ahol im már hi va ta los ke re tek
kö zött mű köd het.

Tő lük in dult az Or szá gos Szé ché -
nyi Könyv tár – Könyv tá ri In té zet ke -
re te in be lül mű kö dő Könyv tár por tál
öt le te, amely el ér he tő a http://konyv -
tar.hu ol dal ról. A re giszt rált fel hasz -
ná lók a fő ol da lon lát hat ják, mi lyen
na gyobb könyv tá rak van nak a kö ze -
lük ben; a rendszer az adat bá zis ban
lé vő könyv tá rak ban egy szer re ke res
a köny vek re, a le já ró köny vek ről pe -
dig sms-ér te sí tést tud kül de ni a Go -
og le Ca len dar-in teg rá ció ré vén.

A könyv tá ros szak ma egy re in -
kább rá éb red az in ter net és a web2.0
hasz ná la tá nak szük sé ges sé gé re, er ről
tan fo lya mo kat is tar ta nak az al kal ma -
zot tak nak. To váb bá raj ta van nak a
kö zös sé gi por tá lo kon (pél dá ul iWiW,
Fa ce book), de a Twit te ren és a Nin -
gen is, és eze ket az esz kö zö ket ta nít -
ják is az egye te me ken.

A vál to zás ter mé sze te sen nem
egy sze rű és pil la na tok alatt be kö -
vet ke ző fo lya mat, de nyit ni kell a vi -
lág fe lé, ha nem sze ret nénk, hogy az
túl lép jen raj tunk. A mai gye re kek már
az in ter ne ten nő nek fel, de ez nem azt
je len ti, hogy nincs szük sé gük a könyv -
tá rak ra, ezért kell fel hív ni a fi gyel mü -
ket a lé te zé sük re. A Klog lét re ho zá -
sa és mű köd te té se jó pél da le het
bár ki nek, aki úgy gon dol ja, hogy a ha -
gyo má nyok meg őr zé se mel lett él ni
kell az új don sá gok kí nál ta le he tő sé -
gek kel is.

g Ha bók Lil la

Könyv tá ro sok az in ter ne ten
E G YH ÁZ É S VIL ÁG H ÁLÓ

Rovatgazda: Nagy Bence

KIE-bib lia hét Ba la ton gyö rö kön,
a Só vár Kon fe ren cia-köz pont ban

No vem ber 9–14.

Aki tar tal mas őszi ki kap cso ló dás ra vá gyik, és sze ret ne né hány nyu godt,
bé kés na pot el töl te ni a Ba la ton part ján, sze ret ne má so kat meg is mer ni,
be szél get ni, együtt éne kel ni és Is ten előtt el csen de sed ni, azt sze re tet tel
vár juk a KIE őszi bib lia he té re.

A hét té má ja: Pál apos tol – Is ten uta zó nagy kö ve te.
A dél előt ti elő adá so kon Pál apos tol éle té vel, teo ló gi á já val is mer ke dünk.

Dél után és es te ki rán du lás, vá ros né zés, film vár ja a részt ve vő ket. A he -
tet Lup ták György (a KIE el nö ke) és fe le sé ge, Lup ták né Han vay Má ria
lel ké szek ve ze tik. Rész vé te li kor ha tár: 18–99 év. Rész vé te li díj: 13 000 Ft
(KIE-iga zol vánnyal ren del ke zők nek 11 000 Ft).

Je lent kez ni ok tó ber 30-ig le het név, élet kor, te le fon szám meg adá sá -
val a kie@kie.hu cí men vagy a 20/824-4748-as te le fon szá mon.

H I R D E T É S
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Ko ráb ban hírt ad tunk ar ról, hogy id. Zász ka licz ky Pál né vég aka ra ta sze -
rint a ko szo rúmeg vál tás ra szánt ado má nyo kat az Evan gé li kus Egész ség -
ügyi Köz pont tá mo ga tá sá ra ajánl ja fel. Er re a cél ra a már köz zé tett 66 000
Ft ado mány fe lett most újabb 169 500 Ft ér ke zett a Fé bé Evan gé li kus Di -
a ko nisszaegye sü let nél e cél ra el kü lö ní tett szám lá ra. Ez zel az evan gé li kus
kór ház ja vá ra ko szo rú meg vál tás cí mén be ér ke zett ado má nyok össze ge
235 500 Ft, ame lyet a Fé bé el nök sé ge ne vé ben ez úton is meg kö szö nünk.

H I R D E T É S

Szí ve sen se gí te ne?
A Ma gyar Rák el le nes Li ga ön -
kén tes se gí tő tár sa kat ke res da ga -
na tos be te gek lel ki tá mo ga tá -
sá hoz. Az ér dek lő dők szá má ra
Bu da pes ten no vem ber ele jé től
14-15 hé ten ke resz tül he ti egy
dél utánt igény be ve vő in gye nes
kép zést in dí tunk. Je lent ke zé sét
ok tó ber 31-ig vár juk!
El ér he t sé ge ink: Ma gyar
Rák el le nes Li ga, 1507 Bu da pest,
Pf. 7. • lelkise gely@ra kli ga.hu •
06-1/225-1621

H I R D E T É S

Meg je lent Sze re tet-szol gá lat cím mel Kó nya Ákos lel ki pász tor nap ló ja egy re for má tus lel kész min den nap ja i ról.
Meg vá sá rol ha tó: Good News köny ves bolt (Bu da pest VII., Dob u. 74.) és Szent Gel lért köny ves bolt (1053 Bu -
da pest, Fe ren ci ek te re 8., Kár pá tia ud var).

H I R D E T É S

Egy há zunk múlt ja
a „gyó gyí tó em lé ke zés” je gyé ben

A Pes ti Evan gé li kus Egy ház me gye De ák té ri egy ház köz sé ge fó rum so ro za -
tá nak ha to dik al kal mát ok tó ber 19-én, hét főn 18 óra kor tart ják a Bu da pest
V., De ák tér 4. szám alat ti gyü le ke ze ti te rem ben. Té ma: „Mo dus vi ven di”
1958–1987; Kál dy Zol tán püs pök sé ge – A Lu the rá nus Vi lág szö vet ség nagy -
gyű lé se – Bu da pest, 1984. Elő adók: dr. Reuss And rás, dr. Fa bi ny Ta más, Tóth-
Szöl lős Mi hály. Kér dé sek és hoz zá szó lá sok, mo de rá tor: dr. Har ma ti Bé la.
A vo nat ko zó évek ről tör té ne ti-egy ház tör té ne ti át te kin tést adunk kéz be. Min -
den ér dek lő dőt sze re tet tel vár az egy ház köz ség el nök sé ge.

Kö vet ke ző al ka lom: no vem ber 30. hét fő, 18 óra. Fó rum 7.: 1987–1990: rend -
szer vál toz ta tá si kí sér le tek.

H I R D E T É S

Meg hí vó mé dia mű hely re – Ba la ton szár szó, 2009. no vem ber 20–22. 
A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Saj tó bi zott sá ga, az Evan gé li kus Élet szer kesz tő sé ge és a Pro tes táns
Új ság írók Szö vet sé ge (Prúsz) sze re tet tel hív min den ér dek lő dőt kö zös szak mai prog ram já ra.
A Pro tes táns Mé dia mű hely őszi hét vé gé jé re a szer ve zők ez út tal el ső sor ban azon di gi tá lis fény ké pe ző gép pel ren -
del ke zők je lent ke zé sét vár ják, akik szak em be rek se gít sé gé vel szí ve sen el mé lyül né nek a di gi tá lis fény ké pe zés rej -
tel me i ben, kü lö nös te kin tet tel a – ke resz tény la pok ban is igé nyelt – saj tó fo tó mű fa já ra. 

A pén tek es té től va sár nap dé lig ter ve zett prog ram a he lyes fény ké pe ző gép-hasz ná lat tech ni kai tud ni va ló in
kí vül fog lal ko zik a kép al ko tás (kom po zí ció) és a di gi tá lis utó mun ká la tok kér dé se i vel is, va la mint az egy há zi ren -
dez vé nyek fo tó zá sá nak szem pont ja i val. 

Az el mé le ti elő adá so kat gya kor la ti fog lal ko zá sok egé szí tik ki, ezért kér jük, hogy az e-mail cí münk re kül dött
je lent ke zés hez ki-ki mel lé kel je (1200×1600 pi xel aján lott mé ret ben) há rom leg si ke rül tebb nek vélt – tet sző le -
ges té má jú – fel vé te lét.

A rész vé te li díj 9600 Ft, amely a hely szí nen fi ze ten dő, és ma gá ban fog lal ja a szál lás és a há rom szo ri ét ke zés dí ját
is. (Prúsz-ta gok nak 30 ked vez mény!) Kez dés: pén te ken 19.30-kor va cso rá val; zá rás va sár nap 13 óra kor ebéd del.

Je lent ke zé si ha tár idő: no vem ber 9., hét fő. Hely szín: Evan gé li kus Kon fe ren cia- és Misszió Ott hon (8624 Ba -
la ton szár szó, Jó kai u. 41.) Csak a mé dia mű hely tel jes idő tar ta mán részt ven ni szán dé ko zók je lent ke zé sét vár -
juk! Je lent kez ni a zsu zsa.bo da@lu the ran.hu e-mail cí men le het, il let ve – di gi tá lis adat hor do zón be nyúj tott fény -
ké pek kel – sze mé lye sen az Evan gé li kus Élet szer kesz tő sé gé ben (1085 Bu da pest, Ül lői út 24., tel.: 1/317-1108, 20/824-
5519) Bo da Zsu zsa szer kesz tő ség ve ze tő nél.

A je lent ke zés el fo ga dá sát no vem ber 15-ig a rész le tes prog ram meg kül dé sé vel iga zol juk vissza!

H I R D E T É S



Úti tár sak misszi ói bib lia óra lesz ok -
tó ber 15-én és de cem ber 3-án 18 órai
kez det tel az Or szá gos Egy há zi Iro da
Ül lői út 24. sz. alat ti föld szin ti ter mé -
ben. Há zi gaz da: Sze ve ré nyi Já nos.

A De ák té ri or go na ze nés áhí ta tok ke -
re té ben ok tó ber 25-én 18 órai kez det -
tel tar tandó ju bi le u mi kon cer ten
Trajt ler Gá bor és volt nö ven dé kei or -
go nál nak. Köz re mű kö dik: Zász ka licz -
ky Ta más, Né meth Csa ba, Pál Dia na,
Wag ner Szi lárd és Fin ta Ger gely.

12 e 2009. október 18. Evangélikus Élet

VASÁRNAP

21.00 / m2
Sza ba díts meg a go nosz tól
(ma gyar film drá ma, 1979)
(88')
1944 te lén a Vég vá ri tánc -
isko la ven dé ge it szét za var ja
egy lé gi ri a dó. Ador ján
András – a ru ha tá ros nő fia –
el lop egy ka bá tot, hogy
eladja, és az árá ból meg vá sá -
rol ja Fuss ba um Aran ka
szolgál ta tá sa it. A ru ha tá ros -
nő – hogy be csü le tét ment se
– lá nyá val, Zsu zsi val,
Svéd Fe ri vel, a só go rá val és a
fi á val út ra kel, hogy a ka bá tot
elő ke rít se. Mi köz ben meg -
me rít kez nek a há bo rú pok lá -
ban, a lo pás nál na gyobb
bűnö ket kö vet nek el, és
egy ka bát nál sok kal töb bet
ve szí te nek…
Sándor Pál filmje.

HÉTFŐ

12.05 / Bar tók rá dió
25. sop ro ni ré gi ze nei na pok
Hen ry Pur cell: Di do 1700
13.34 / Bar tók rá dió
Min ne so tai egy ház ze nei fesz -
ti vál 2008. Lou Har ri son:
Orgo na ver seny ütő hang sze -
rek re és ze ne kar ra
19.40 / Kos suth rá dió
Má tyás ki rály ud va rá ban
Re ne szánsz mu zsi ka a Ca me -
ra ta Hun ga ri ca elő adá sá ban
20.30 / Du na Tv
Le ve lek Rá ko si hoz
(ma gyar do ku men tum film,
2006) (38')
21.00 / Bar tók rá dió
Jan Dis mas Ze len ka: d-moll
rekvi em
21.10 / Du na Tv
A sze ge di szik ra
(ma gyar do ku men tum film,
2007) (55')

KEDD

8.30 / Du na Tv
Is ten ke zé ben (26')
Evan gé li um e-mail ben
13.04 / Kos suth rá dió
Az an gol lo bo gó
Ír ta és fel ol vas sa:
Ker tész Im re
14.05 / Kos suth rá dió
Arc vo ná sok
Bit tner Nó ra
on ko ló gus
18.05 / PAX
Raffay Sán dor
(ma gyar do ku men tum film,
2007) (36')
20.30 / Du na Tv
Kö szö nöm, meg va gyunk
(ma gyar film drá ma, 1981)
(101')
22.20 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Obo a ze ne a 13. szá za di
drez dai ud var ban

SZERDA

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
15.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Leg ked ve sebb le me ze im
Ven dég: Le ven te Pé ter
18.05 / Rá dió 17 (Bu da pest)
Evan gé li kus fél óra. Az Evan -
gé li kus Rá dió misszió mű so ra
19.40 / M. Ka to li kus Rá dió
Gos pel kró ni ka
20.45 / PAX
Fény a rá cso kon
(ma gyar do ku men tum film,
1996) (35')
21.30 / Du na Tv
Kis pá lya
(olasz film drá ma, 2006)
(106')
22.20 / m1
Fe ke te és kék (ame ri kai
film drá ma, 1999) (86')

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból október 18-ától október 25-éig

CSÜTÖRTÖK

7.30 / Du na Tv
Lyu kas óra
(iro dal mi mű sor)
11.05 / m2
Négy száz ezer nap
(ma gyar do ku men tum film-
so ro zat) (26')
Meg ír tuk a re gu lát
14.05 / Kos suth rá dió
Arc vo ná sok. So haj da Bé la
refor má tus lel kész
19.35 / Bar tók rá dió
A Szent Ef rém fér fi kar hang -
ver se nye. Gre go ri án mi se té -
te lek és Liszt fér fi ka ri mi sé je
20.30 / Du na Tv
Re pe dés (len gyel film drá ma,
2008) (84')
21.10 / m1
Meg em lé ke zés a Ma gyar
Köz tár sa ság ki ki ál tá sá nak
20. év for du ló ján
22.20 / M. Ka to li kus Rá dió
Szent Ágos ton val lo má sai

PÉNTEK

12.55 / m2
Ha za té rés – Egy sza bad ság -
har cos tör té ne te
(ma gyar–ame ri kai do ku men -
tum film, 2006) (88')
15.00 / m1
A Nap ut cai fi úk (ma gyar
film drá ma, 2007) (89')
17.45 / Du na II. Au to nó mia
Vér ta nú ink, hit val ló ink
(ma gyar is me ret ter jesz tő
film so ro zat, 2002)
Mind szenty Jó zsef
20.00 / m1
Sza bad ság, sze re lem
(ma gyar film drá ma, 2006)
(115')
21.35 / Du na Tv
Sze ren csés Dá ni el
(ma gyar film drá ma, 1983)
(89')
22.35 / m2
Az utol só blues
(ma gyar já ték film, 2001) (96')

SZOMBAT

5.25 / m2
Ars Hun ga ri ca
Menny ből az an gyal
9.50 / Du na Tv
Lép tünk kop pan ódon
kö ve ken
(ma gyar is me ret ter jesz tő
film so ro zat, 2008) (20')
A cin ko tai evan gé li kus
templom
12.01 / Du na Tv
Is ten ke zé ben (26')
Van ki út
20.00 / M. Ka to li kus Rá dió
Pá holy és pó di um. A bu da -
pes ti Bach-kó rus kon cert je
20.30 / Du na Tv
Az ide gen
(fe ke te-fe hér ame ri kai film -
drá ma, 1946) (95')
22.55 / Du na Tv
Az igaz ság fog sá gá ban
(ka na dai–an gol film drá ma,
2005) (103')

VASÁRNAP

6.00 / Ten kes Rá dió
Evan gé li kus fél óra. Az Evan -
gé li kus Rá dió misszió mű so ra
8.05 / Nyu gat-du nán tú li
Ré gió Rá dió
Hit tel-szív vel
Ben ne: Evan gé li kus fél óra
10.15 / m1
Evan gé li kus ma ga zin
10.45 / m1
Evan gé li kus if jú sá gi mű sor
15.00 / m1
Uno ká ink sem fog ják lát ni
Temp lo mok, te me tők,
ér té kek
16.00 / M. Ka to li kus Rá dió
Va la ki ír a ke zed del
Ja nus Pan no ni us ver sei
21.05 / m2
A ta nú (ma gyar film sza tí ra,
1969) (103')
22.00 / Du na Tv
Tran syl va nia (fran cia film -
drá ma, 2006) (98')
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HÍREK, HIRDETÉSEK
Va sár nap
Hit nél kül sen ki sem le het ked ves Is ten előtt, mert aki az Is tent ke re si, an nak
hin nie kell, hogy ő van; és meg ju tal maz za azo kat, akik őt ke re sik. Zsid 11,6 (Zsolt
69,33b; Mk 2,1–12; Ef 4,22–32; Zsolt 32) Mi a hit? Ki ben és mi ben hi szünk?
Hi szünk-e egy ál ta lán? „A hit pe dig a re mény lett dol gok nak va ló sá ga, és a nem
lá tott dol gok ról va ló meg győ ző dés” (Zsid 11,1, Ká ro li-for dí tás). Ma gam ban hi -
szek? A so kak ál tal aján lott biz tos re cept ben? Vagy a fo lyók já rá sá ban – ahogy
a dal mond ja? A hí vő em ber az Is ten ben hisz, meg van bi zo nyo sod va ró la,
hogy élő, örök va ló ság, az örök Va gyok. Min den lé leg zet vé te lünk ben, min -
den lé pé sünk ben ott van: ke res sük őt, mert nem ész re vét le nül mun kál ko dik
az éle tünk ben! Add meg Uram, hogy higgyek ben ned, és meg lás sa lak!

Hét fő
Éne kel je tek új éne ket az Úr nak, éne kelj az Úr nak, te egész föld! Zsolt 96,1 (Zsid
13,15; Mk 10,46–52; Ez 1,1–21) Az ének iga zi öröm for rás, gyö nyö rű ség an -
nak is, aki éne kel, s an nak is, aki tisz ta, nyi tott szív vel hall gat ja. A di csé rő
éne kek Is ten kö ze lé be emel nek, meg tisz tul ál ta luk a lé lek. Dal ban mon dott
imád sá gok ezek, az Úr je len lé te érez he tő ben nük. So kan úgy gon dol ják, hogy
csak a ré gi klasszi ku sok tud tak iga zi éne ke ket kom po nál ni, a ma nap ság szü -
le tett da lok igény te le nek, al kal mat la nok a di csé ret re. Pe dig ez nem így van!
Is ten ma is ih let őt sze re tő ze ne szer ző ket ma gasz ta ló éne kek írá sá ra, mi pe -
dig le gyünk fo ga dó ké szek és nyi tot tak ezek meg ta nu lá sá ra és ének lé sé re! Az
Úr azt sze ret né, ha lel künk ből, szí vünk mé lyé ből szól na az új ének! És ezt
nemcsak a fi a ta lok nak mond ja, ha nem min den ki nek!

Kedd 
Öl jé tek meg tag ja i tok ban azt, ami csak er re a föld re irá nyul: a pa ráz na sá got,
a tisz tá ta lan sá got, a szen ve délyt, a go nosz kí ván sá got és a kap zsi sá got, ami
bál vány imá dás. Kol 3,5 (3Móz 19,11; Lk 5,12–16; Ez 1,22–28) Sok em ber től hal -
lot tam már, hogy ő nem bű nös: nem lop, nem gyil kol, nem ha zu dik, nincs
dol ga a rend őr ség gel, bí ró ság gal. Is ten sok kal szi go rúb ban ha tá roz za meg a
bűn fo gal mát. Sze rin te nem csak a köz tör vé nyes bör tön töl te lé kek a bű nö sök,
ha nem mind nyá jan azok va gyunk. Fel kell te hát is mer nünk ma gunk ban a nem
he lyén va ló cse le ke de te ket és jel lem vo ná so kat. Sőt: meg kell öl nünk azo kat,
vagy is vé get kell vet nünk rossz szo ká sa ink nak, szen ve dé lye ink nek. Ön ma -
gunk tól ez nem si ke rül, de Is ten nel együtt győ ze del mes ked he tünk, hogy meg -
szü les sen ben nünk az új em ber, aki Krisz tus hoz ha son ló.

Szer da
Ők né pem mé lesz nek, én pe dig Is te nük le szek, mert tel jes szí vük kel meg tér nek
hoz zám. Jer 24, 7b (1Thessz 5,24; Préd 12,1–7/8/; Ez 2,1–3,3) Je re mi ás pró fé -
ta lá to má sa Is ten ke gyel mé nek ígé re te a bű ne i től el for du ló, meg té rő em ber -
nek. De mi is a meg té rés? Nem más, mint gon dol ko dá sunk meg vál toz ta tá sa,
a „fe lül ről” szü le tés, az új já szü le tés cso dá ja. Ar ra, hogy go nosz em ber ből jó
vál jon, csak Is ten és az ő Szent lel ké nek ere je ké pes. Szük sé ges a vál to zás hoz
a mi aka ra tunk és el ha tá ro zá sunk is, de a Min den ha tó nél kül fel is mer ni sem
tud juk, hogy vál to zás ra van szük sé günk. Imád koz zunk Is ten hez, hogy ne csak
meg szo kás ból temp lom ba já ró ke resz té nyek le gyünk, ha nem él hes sük át a meg -
té rés cso dá ját! Az ered mény lát ha tó lesz: Is ten kép má sá ra for má ló dunk!

Csü tör tök
Én tu dom, mi a ter vem ve le tek – így szól az Úr –: bé kes sé get és nem rom lást
ter ve zek, és re mény tel jes jö vőt adok nek tek. Jer 29,11 (Jn 1,16; Mk 6,7–13; Ez
3,12–21) Is ten mind nyá junk szá má ra el ké szí tet te éle tünk ter ve it. Min den -
ki nek a leg job bat sze ret né: az örök élet aján dé ká ban ré sze sí te ni ben nün ket.
Ez a szép sé ges terv csak ak kor tel je se dik be, ha en ged jük ér vé nye sül ni az ő
aka ra tát min den nap ja ink ban. Kér jük őt, hogy le gyen az éle tünk Ura, aki nek
ke gyel mé vel és sze re te té vel már föl di lé tünk ben is bol do gok le he tünk. És
hisszük a re mény tel jes jö vő el jö ve te lét is!

Pén tek
Az öz ve gyet és az ár vát, a jö ve vényt és a nyo mo rul tat ne zsák má nyol já tok ki!
Zak 7,10 (Kol 3,14; Mt 27,39–44; Ez 3,22–27) Nem árt, ha el gon dol ko dunk
azon, hogy min den nap ja in kat ke resz té nyi mó don él jük-e meg, vagy csak üres
sza va kat be szé lünk, és hi á nyoz nak a hit ből fa ka dó jó cse le ke de te ink. Va jon
ész re vesszük-e, ha a kör nye ze tünk ben va la ki se gít ség re szo rul? Meg lát juk-e,
ha va la ki hi ányt szen ved? Tu dunk-e vi gasz ta lást nyúj ta ni a be te gek nek, el -
eset tek nek? A hoz zánk be té ve dő ide gent párt fo gol juk-e, vagy el len sé ge sen
ki re keszt jük? Mind-mind pró ba kö vek ezek: Is ten fel ada to kat ad ne künk, ame -
lyek ben fej lőd he tünk. Ne fe led jük: a sze re tet vég te len!

Szom bat
Ben ned bíz tak őse ink, bíz tak, és meg men tet ted őket. Zsolt 22,5 (Zsid 11,1–2;
Ap Csel 14,8–18; Ez 4,1–8) Ta lán vol tunk már olyan ki lá tás ta lan nyo mo rú -
ság ban, ami kor azt érez tük, hogy nincs to vább, mint ha az Is ten is el ha gyott
vol na. Ilyen hely zet ben ér de mes fel idéz ni a hit ben előt tünk járt nem ze dé -
kek pél dá ját, aki ket Is ten szen ve dé sük ből ki men tett. Így volt ez a múlt ban,
így van a je len ben, sőt: így lesz a jö vő ben is! Ha se gít sé gül hív juk az Urat, ő
min dig fi gyel ránk, ki me ne kít min den baj ból, és – ha az ő ügyé ért, az ő esz -
kö ze i vel har co lunk – győ ze lem re visz még az em be ri szem mel néz ve vesz -
tés re ál ló csa ták ban is! Meg ígér te, és ő nem ha zu dik! Bíz zunk ben ne!

g Ju hász né Sza bó Er zsé bet

Új nap – új kegyelem

APRÓHIRDETÉS

Társ ke re sés ke resz tény dip lo má sok -
nak. Tel: 30/254-0414 (kedd de.)

Pest er zsé be ten szo ba-kony hás szu -
te rén la kás ki adó. Érd.: 20/824-5855.

Ok tó ber 24-én 9 óra 50 perc től a Du na Tv Lép tünk kop pan
ódon kö ve ken cí mű mű so ra a cin ko tai evan gé li kus temp lo -

mot mu tat ja be. Hely re ál lí tá sa so rán si ke rült fel tár ni a kö zép ko ri temp -
lom szen té lyét. A gyü le ke zet gya ra po dá sa mi att 1709-ben és 1776-ban
bő ví te ni kel lett az épületet. Az ol tár kép, me lyet Vas tagh György fes tett
1891-ben, Jé zus el fo gá sát áb rá zol ja.

H I R D E T É S

Jó té kony sá gi ope ra- és ope rett est lesz a kő sze gi evan gé li kus temp lo mért.
Idő pont: ok tó ber 18., 17 óra. Hely szín: az Írott kő Ho tel hall ja. Sztár ven -
dég: Ko váts Ko los. Köz re mű köd nek a Ma gyar Ál la mi Ope ra ház mű vé szei:
Fe ke te Va lé ria, Her te lendy Ri ta, Ko vács Ir ma, Szi lá gyi Im re és a Con cor -
dia-Ba rát ság ének együt tes. Mű sor ve ze tő: Si mán di Pé ter. A kon cer tet Itt -
zés Já nos püs pök nyitja meg. Sze re tet tel vá runk min den ked ves se gí te ni
szán dé ko zót! A kon cert tel jes be vé te lét a temp lom fel újí tá sá ra for dít juk.

Har mo nia Ban ki en sis. Le mez be mu ta tó ze nés áhí tat lesz ok tó ber 17-én, szom -
ba ton a bán ki evan gé li kus temp lom ban. Köz re mű kö dik Né meth Csa ba (or go -
na) és Kom lós sy Gá bor (trom bi ta, szár nyas kürt). Igét hir det: Né meth Zol tán.


