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„Sok fé le fo gad ta tá sa és el hor do -
zá sa (el uta sí tás, lá za dás) le het a
szen ve dés nek: annyi fé le, ahá nyan
va gyunk, ezért a té ma örök ak tu -
a li tá sa meg kér dő je lez he tet len.”

A hónap könyve f 7. oldal

„Fon tos teo ló gi ai dis tink ció, hogy a te rem -
tés ün ne pén nem a te rem tett vi lá got, ha nem
a te rem tő Is tent imád juk! Ne ki adunk há lát
min de nért a zsol tá ros őszin te hó do la tá val:
»Az Úré a Föld és min den, ami be töl ti…«”

Égtájoló f 3. oldal

Misszi ó ra, hi tünk bá tor meg val lá sá -
ra, meg hir de té sé re biz tat ben nün ket
18. szá za di éne künk, ame lyet az
Evan gé li kus éne kes könyv ben a 467.
szám alatt ta lá lunk meg: Éb redj, bi -
zony ság té vő lé lek! Er re az éb resz -
tés re nap ja ink ban is nagy szük ség
van, mert sok szor bi zony al szik ben -
nünk a hí vő lé lek. Ha éb ren van is, ez
oly kor alig lát szik raj tunk, és egy ál -
ta lán nem hal lat szik tő lünk. 

A hit pe dig olyan aján dék, ame lyet
nem sa já tít ha tunk ki, nem „pri va ti -
zál ha tunk”. Hi tünk bár a Szent lé lek
bel ső bi zony ság té te le, ugyan ak kor
(leg több ször) Is ten né pé nek ta nú ság -
té te lén – szü lői, nagy szü lői hit ok ta -
tói, ige hir de tői, lel ki gon do zói bi -
zony ság té te len – keresztül jut el
hoz zánk. Mert: „Ho gyan is higgye nek
ab ban, akit nem hal lot tak? Ho gyan
hall ják meg ige hir de tő nél kül? (…) Így
van meg ír va: »Mi lyen ked ves azok nak
a jö ve te le, akik az evan gé li u mot hir -
de tik!«” (Róm 10,14–16) 

So kan van nak, akik a mi „ked ves
jö ve te lünk re”, bá tor bi zony ság té te -
lünk re, a jó hír el mon dá sá ra vár nak,
s ezen mú lik gon do la ta ik át for má ló -
dá sa, ér zé se ik meg szen te lő dé se, éle -
tük nagy for du la ta. Ehe lyett sok -
szor – ha mis ta pin tat ból, ha mis bé -
kes sé get szol gál va – el tit kol juk hi tün -
ket még leg kö ze leb bi sze ret te ink
elől is.

Mert al vó lel kek nem csak a hol tak
vi lá gá ban van nak, ha nem az élők kö -
zös sé gé ben is. Sok szor te her nek tű nik
a lel ki ma gas ság, ko moly ság, tisz ta ság.
Oly kor mu lasz tá sa ink vagy tet te ink
mi att fur dal a lel ki is me ret. Más kor
egy sze rű en fá jó an be teg a lel künk. 

Ezek ben az ál la po tok ban mi ma -
gunk ahe lyett, hogy szem be sí te nénk
fur da ló, fá jó lel kün ket a ben nün ket
meg érin tő Szent lé lek mun ká já val,
el al tat juk. Al tat juk a lel ki is me re tet,
hogy ne za var ja ott ho nos sá gun kat a
több ség fel szí nes, „lel ket len” vi lá gá -
ban. En nek az al ta tás nak azon ban
élet ve szé lyes kö vet kez mé nye le het,
hogy egy szer csak „ar ra éb re dünk”:
el vesz tet tük a kap cso la tot a va ló ság
iga zi ér tel mé vel, az élet iga zi ér té ke -
i vel, a fe le lős cse lek vés igé nyé vel és
vé gül lé tünk cél já val és alap já val, a
Szent lé lek Úr is ten nel is. 

Mint lát juk, a bi zony ság té vő lé lek -
nek nem csak a má sok hi te, ha nem a
sa ját hi tünk él te té se ér de ké ben is bát -
ran meg kell szó lal nia. De ha tud juk
lel kün ket és lel ki is me re tün ket al -
tat ni, ak kor bi zo nyá ra éb resz te ni is
tud juk. Vagy má sok ál tal éb resz tet -
ni, hogy az tán mi is megint má so kat
tud junk evan gé li u mi hit re se gí te ni. 

Az Ok tó ber a re for má ció hó nap ja
ren dez vény so ro zat ez évi jel sza va a
cím ben idé zett ének sor. Cél ja pe dig
a Krisz tus ban hí vők éb resz té se azért,
hogy meg nyi lat koz za nak, ta núk ká

le gye nek, hi tü ket bát ran meg vall -
ják szó ban és tett ben egy aránt.

So kak ban él még a hit lel ke, a hí -
vő lé lek, de va la hol na gyon mé lyen
el al tat va. Év ti ze de ken ke resz tül ezt az
el al ta tást su gall ta a tár sa da lom, s az
ered mény az le het, hogy a hí vő lé lek
már nincs be fo lyás sal a gon do la -
tok ra, a tet tek re, a sza vak ra. Olyan,
mint ha nem is vol na. Nem tesz bi -
zony sá got sze re tet ről, re mény ség -
ről, meg bo csá tás ról és kü lö nö sen
nem Is ten sze re te té ről, jó sá gá ról, ir -
gal má ról, ke gyel mé ről. Nem hir de ti
az evan gé li u mot, a jó hírt s ál ta lá ban

a jó nak a le he tő sé gét, lét jo go sult sá -
gát és ége tő szük sé ges sé gét. 

El al ta tott lé lek kel ma rad nak el
szép gon do la ta ink, ma ra dunk el mi
ma gunk és sze ret te ink elő ször a
temp lo mi kö zös sé gek ből, az után a
kul tu rá lis és a ba rá ti kö zös sé gek ből
is. El al ta tott lé lek kel nem til ta ko zunk
az ör dög nyil ván va ló mun ká ja el len
sem. Ez zel az el al ta tott lé lek kel a le -
mon dás nak, a be le tö rő dés nek, a föl -
adás nak bu kó ár nya i ként tetsz ha lott
ál la pot ban lé te zünk.

Éb redj, bi zony ság té vő lé lek! – szól
hoz zánk a buz dí tás. Éb redj, még
nem ké ső, s éb ressz, még van mit,
még van kit! So kan van nak, akik nek
ép pen a mi bi zony ság té te lünk re, a mi
nagy lel kű sé günk re, a mi sze re te -
tünk re van szük sé gük, hogy rá éb red -
je nek, ne kik is szól Is ten Krisz tus ban
meg je lent ke gyel me. A hit hal lás ból
van. A „hal lás nak” pe dig az éber és
bát ran bi zony sá got te vő lel kek sza -
va i ra, tet te i re, meg nyi lat ko zá sa i ra
van szük sé ge. Az ilyen lel ki éb re dést
ho zó re for má ció nem csak a 16. szá -
zad ban volt szük sé ges és le het sé ges,
ha nem ma is az.

Sok szor al vó, sok fé le kép pen el al -
ta tott lel künk nek, lel ki is me re tünk -
nek, szel le mi éle tünk nek éb re dés re
van szük sé ge azért, hogy ma gunk ra
ve gyük az élő hit nek, az él te tő sze re -
tet nek és az igaz sá gos sá got mun ká -
ló szel lem nek őszin te igé nyét. Ezért
így szó lunk sa ját ma gunk hoz és a kö -
rü löt tünk lé vők höz egy aránt:

Éb redj, bi zony ság té vő lé lek! A vár -
fa lak ra őrök áll ja nak,

Kik bát ran szól nak, s harc ra ké szek,
ha éj bo rul le, vagy ha kél a nap.

Hí vá suk zeng jen messze szer te -
szét, az Úr hoz gyűjt ve né pek se re gét!

A szerző re for má tus lel kész, a Ma -
gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus
Ta ná csá nak fő tit ká ra

Éb redj, bi zony ság té vő lé lek!

Új utakon az evangélikus értelmiség f 3. oldal
Lelkésziktatások Dunán innen és túl f 5. oldal
Faludy-nap a Fasorban f 7. oldal
Konzervatív újítás f 8–9. oldal
Egy titkos papnénaplóból f 14. oldal
Heti útravaló f 15. oldal

g Dr. Bó na Zol tán

„So kan van nak, akik nek
ép pen a mi bi zony ság té te -
lünk re, a mi nagy lel kű sé -
günk re, a mi sze re te tünk -
re van szük sé ge, hogy rá -
éb red je nek, hogy ne kik is
szól Is ten Krisz tus ban
meg je lent ke gyel me. 

„Ne héz azt meg él ni, hogy csak ál mom ban fu tok ka masz
lá nyom mal, az uno kák ról nem is be szél ve. Őr zöm a
déd apám le ve le it, aki ta ní tó volt Bur gen land ban. Öz -
vegy nagy anyám nak ne héz sor sá ban az éne ket idéz te:
»Mind jó, mit Is ten té szen, és szent az ő aka rat ja.«”

Beszélgetés Deméné Smidéliusz Katalinnal f 14. oldal

SE MPER REFOR M ANDA

„Er re azt kér de zed: »Ha min den ki, aki
az egy ház ban van, pap, ak kor mi lyen
cí men kü lön böz te tik meg a la i ku -
sok tól azo kat, aki ket most pa pok nak
ne ve zünk?« Vá la szom: Az ilyen sza -
vak kal , mint »pap«, »kle ri kus«, »spi -
ri tu á lis«, »egy há zi«, igaz ság ta lan ság
tör tént, ami kor va la mennyi töb bi ke -
resz tyén ről át vit ték azok ra a ke ve sek -
re, aki ket most ká ros szó hasz ná lat tal
egy há zi ak nak ne vez nek. A Szent írás
ugyan is sem mi kü lönb sé get nem tesz
köz tük, ha nem csak szol gák nak, se gí -
tő tár sak nak, sá fá rok nak ne ve zi azo -
kat, akik most pa pok ként, püs pö -
kök ként és urak ként sze re pel nek,
akik nek pe dig a töb bi e ket kel le ne
szol gál ni uk a Krisz tus ba ve tett hit nek
és a hí vők sza bad sá gá nak ta ní tá sá ra
ren delt ige hir de tő hi va tal lal. Mert
jól le het igaz az, hogy mi mind egyen -
lő kép pen pa pok va gyunk, még sem
tud nánk mind – és ha tud nánk is, ak -
kor sem vol na sza bad min den ki nek –
nyil vá no san ta ní ta ni és szol gál ni. Így
ír ja Pál 1Kor 4,1-ben: »Úgy te kint sen
min ket min den em ber, mint Krisz tus
szol gá it és Is ten tit ka i nak sá fár ja it.«”

d Lu ther Már ton: Ér te ke zés
a ke resz tyén em ber sza bad sá gá ról

(Prőh le Ká roly for dí tá sa)

b Egy há zunk dia kó ni ai bi zott sá ga
ez év ja nu ár 19-i ülé sén a dia kó -
nia nap já vá nyil vá ní tot ta szep -
tem ber 25-ét, Szteh lo Gá bor
szü le tés nap ját. A dia kó ni á ban
dol go zók, gon do zot tak, tá mo ga -
tók, ven dé gek és ér dek lő dők
De ák té ri temp lom ban össze -
gyűlt né pes se re ge múlt szom ba -
ton azt mu tat ta, hogy nem csak
egy há zunk, de az egész tár sa da -
lom szá má ra fon tos és ér té kes az
a mun ka, ame lyet sze re tet szol -
gá la tunk vé gez az or szág ban. 

A min den na pok sok szor ne héz, em -
bert pró bá ló, küz del mes mun ká ja
után fon tos az ün nep lés is, amely ből
új ra és új ra erőt le het me rí te ni. A
szeptember 25-i Deák téri együttléten
a fel ol va sásokat dia kó ni ai mun ka tár -
sak, ön kén te sek és el lá tot tak vé gez -
ték, a la jos ko má ro mi fú vós ze ne kar
pe dig ze né vel szol gált. 

„Sze re tet adós ság ban élünk”
Az úrvacsorás ün ne pi is ten tisz te le ten
Itt zés Já nos, a Ma gyar or szá gi Evan gé -
li kus Egy ház (MEE) el nök-püs pö ke
ige hir de té sé ben hang sú lyoz ta: a sze -
re tet szol gá lat for rá sá nál Jé zus Krisz -
tus áll. Hi szen ahol az em be rek éle té -

ben meg újí tó for du lat tör té nik, ott
min dig Is ten cse lek szik Jé zus Krisz tus
ál tal. Er re a fun da men tum ra épül
dia kó ni ai tör vé nyünk, amely így fo gal -
maz: „A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház Jé zus Krisz tus ba ve tett hi te
alap ján sze re tet szol gá la tot vé gez.” 

A dia kó nia Is ten ügye. Eb ből a for -
rás ból le het erőt me rí te ni, aho gyan
Szteh lo Gá bor is erőt tu dott me rí te -
ni, ami kor a dik ta tú rák el le né ben har -
colt a rá szo ru ló kért, vagy ami kor az ér -
tet len egy ház ve ze tők kel kel lett vi as -
kod nia a jó ügy ér de ké ben. Így lett, így
le he tett pél dá vá so kak szá má ra a hű -

sé ge. Mert Is ten ben nün ket, em be re -
ket is fel hasz nál em ber men tő szol gá -
la tá ra. Ez a fel adat nem nyűg vagy kö -
te les ség, ha nem aján dék, le he tő ség, di -
cső ség. Ami kor pe dig meg fá ra dunk,
ő em lé kez tet, és ad újult erőt: „En gem
kép vi selsz, a ne vem ben cse lek szel!” 

A meg fá radt eu ró pai ke resz tény -
ség meg úju lá sá ban alap ve tő for du la -
tot je lent het ez a fel is me rés: nem kö -
te les ség ből cse lek szem, ha nem amit
te szek, az va ló já ban mél tó ság, di cső -
ség, sza bad ság a szá mom ra.

A dia kó nia ün ne pén
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f Folytatás a 4. oldalon

f A reformáció hónapjának regisztrált programjait lásd a 6. oldalon

Gáncs Péter, Ittzés János püspök és Réthelyi Miklós miniszter helyez el
koszorút Sztehlo Gábor Deák téri szobránál
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b Az egész Eu ró pát fel dú ló har -
minc éves há bo rú kü lö nö sen a
Né met-ró mai Bi ro da lom te rü -
le tén oko zott óri á si, a né pes sé -
get súj tó vesz te sé ge ket. Ám
nem csak gaz da sá gi és tár sa -
dal mi prob lé má kat ha gyott
ma ga után ez a har minc év,
ha nem szét zi lált, meg csap pant
lé lek szá mú gyü le ke ze te ket is.
Nem cso da, hogy ép pen eb -
ben a ki lá tás ta lan nak tű nő idő -
szak ban kez dett ki bon ta koz ni
az a ke gyes sé gi moz ga lom,
mely a re mény vesz tett lel kek -
ben új ra hi tet tu dott éb resz te -
ni: a pi e tiz mus.

He ti éne künk, a Jöj je tek, test vé rek, kö -
ze leg az es te (EÉ 444) szer ző je, Ger -
hard Ter ste egen (1697–1769) a né met
re for má tus pi e tiz mus egyik leg is -
mer tebb és leg je len tő sebb kép vi se lő -
je. Száz ti zen egy ének szö ve ge mel lett
je len tős teo ló gi ai írá so kat is hát ra ha -
gyott. Ter ste egen – akit kor tár sai gú -
nyo san csak ta nu lat lan sza lag szö -
vő ként em le get tek –, bár nem ta nult
so ha teo ló gi át, ön kép zés sel és ol va -
sás sal még is át fo gó teo ló gi ai mű velt -
ség re tett szert.

Meg té ré sé nek al kal mát is is mer -
jük: ami kor 1724 nagy csü tör tö kén a
Meg vál tó Ge cse má né-kert ben át élt
küz del me it ta nul má nyoz ta, az ige úgy
meg érin tet te őt, hogy egy Jé zus hoz
cím zett írás ban fel aján lot ta ma gát és
egész éle tét Meg vál tó já nak, s a le ve -
let sa ját vé ré vel ír ta alá.

Gyü le ke ze ti éne ke it, köz tük a Jöj -
je tek, test vé rek kez de tűt is Lel ki vi -
rá gos kert cí mű gyűj te mé nyé ben

pub li kál ta 1729-ben. Szö ve ge i ben
gyak ran szól Is ten min de nütt érez -
he tő je len lé té ről – er re pél da az Itt
az Is ten köz tünk kez de tű éne ke is –
vagy a szol gá lat kész test vé ri sze re -
tet ről, me lyet leg szeb ben he ti éne -
künk ötö dik vers sza ká ban fo gal -
maz meg: „Egyi künk ha ros kad, /
Emel je a má sik…”

A pro tes táns éne kes köny vek so rá -
ban kü lön le ges he lyet fog lal el az a
for rás, amely ben he ti éne künk dal la -
mát elő ször meg ta lál juk: a Cseh Test -
vé rek Mic ha el We iße lel kész ál tal
össze ál lí tott és 1531-ben ki nyom ta tott
gyűj te mé nye ugyan is a leg ko ráb bi,
anya nyel ven írott kot tás éne kes -
könyv a re for má ció tör té ne té ben.
Így te hát ez a test vér kö zös ség, mely
e te kin tet ben Wit ten ber get is meg -
előz te, mél tán ne vez he tő a re for -
má ció fon tos, ke le ti bás tyá já nak.

We iße Den Va ter dort oben kez de -
tű, há la adó szö veg gel lát ta el és ét ke -
zés utá ni kö zös imád ság nak szán ta a
dal la mot, mely ben az eu ró pai és a
ma gyar nép ze né re is jel lem ző kis-
kvint vál tó szer ke zet nyo ma it fe dez -
het jük fel: ma gas já rá sú kez dő so rai
után a ne gye dik sor mint egy kvint -
vá lasz ként ér ke zik az alap hang ra.
Len dü le tes dal lam ve ze té se ré vén,
mely a meg le he tő sen nagy hang ter -
je del met is ma gá val ra ga dó erő vel és
ter mé sze tes ség gel jár ja be, mél tán
tar to zik gyü le ke ze te ink leg ked vel tebb
éne kei kö zé.

g Fe ke te Ani kó

Mu lan dó idő ben
ma ra dan dó cél
Kez dő mon da ta mi att úgy tű nik,
mint ha es ti éne ke ink kö zé so rol hat -
nánk: „Jöj je tek, test vé rek, kö ze leg az

es te…” Va ló já ban egé szen más ról
van szó. Is ten ván dor ló né pe tu da tá -
ban van an nak, hogy fogy az idő, és
éle tünk reg ge le, a vi lág lé té nek haj -
na la már mö göt tünk van. Las san
vé get ér az idő, mint ami kor be es te -
le dik, és a nap bú csú zik. Mú lik az éle -
tünk, a vi lág lé te is a vé ge fe lé kö ze -
le dik. A ván dor úton azon ban Is ten
né pe nem úgy megy, mint a cél ta la -
nul bo lyon gók, ha nem úgy, mint aki
tud ja, hogy csak itt fogy az idő, de ez
kö ze lebb visz az Úr ral va ló ta lál ko -
zás nagy pil la na tá hoz.

Ez azon ban fel ada tok so rát jel zi.
Kon cent rál nunk kell, hogy a mu -
lan dó idő ben a ma ra dan dó célt el ne
vét sük. A föld jén dol go zó szán tó ve -
tő si et, hogy sö té te dés előtt be tud -
ja fe jez ni a mun ká ját. A csó nak ban
eve ző igyek szik a part ra ér ni, mi előtt
rá es te le dik. A ke resz tény em ber éle -
te al ko nyán – ez szü le té sünk pil la na -
tá tól kez dő dik! – tisz tá ban van az zal,
hogy fogy a ke gyel mi idő, és ez ak ti -
vi tás ra, igye ke zet re, erő össz pon to sí -
tás ra kész te ti.

Hány em ber szen ved at tól, hogy
nem tud ja, mer re tart az éle te, mi vár
rá, mi vel kell szá mol nia! Há nyan és
há nyan pe dig csak sod ród nak a na -
pok ten ge rén, mint ha sem múlt juk,
sem jö vő jük nem len ne. A ke resz tény
em ber nagy sze rű le he tő sé ge és fe le -
lős sé ge, hogy tu da to san küzd jön az
élet ván dor út ján, hi szen tisz tá ban van
az zal: nem a sem mi be ké szül, ha nem
ha za, az atyai ház ba, s ez meg ha tá -
roz za egész föl di lé tét, min den gon -
do la tát és cse le ke de tét.

El ke se re dés he lyett Is ten be ve -
tett bi za lom mal jár juk az utat! Sok -
szor el ke se re dünk, nem is ok nél kül.
Rö gös az út, sok a ránk ra kó dott te -

her, és sok az elő re nem kal ku lál ha -
tó prob lé ma. Mi, Is ten né pé nek tag -
jai azon ban tud juk: Urunk elő re -
ment, hogy he lyet ké szít sen ne -
künk. És ab ban is bi zo nyo sak le he -
tünk, hogy amit szem nem lá tott, fül
nem hal lott, Is ten azt ké szí tet te el az
őt sze re tők nek. 

A szo mo rú ság el len té te nem csu -
pán a jó kedv, a le han golt sá gé a lel -
ke se dés, az el ke se re dé sé a fel do bott -
ság. Az el ke se re dés el len té te és el -
len sze re az Is ten be ve tett bi za lom.
Aki tud ja, Is ten ke gyel me meg se gí -
ti; aki tisz tá ban van ve le, hogy Is ten
ve lünk van; aki tud ja, hogy min den
aka dá lyon át se gít a mi Urunk; és aki
ér zi, nem va gyunk ár vák, hisz él a
mi mennyei Atyánk: an nak éle té ben
nem lesz úr rá a ke se rű ség. Bi zal -
mat lan vi lá gunk ban, meg bíz ha tat -
lan em be rek kö zött is meg bíz ha -
tunk a ne künk bi zal mat elő le ge ző
Is ten ben.

A tu da tos küz de lem és az Is ten és
em ber irán ti bi zal mi kap cso lat test -
vé ri kö zös ség ben va ló sul hat meg. S
ez újabb erő for rás. Kéz a kéz ben, a
má si kat nem le nyom va, ha nem fel -
emel ve jár ha tunk.

Éne künk utol só ver se nagy sze rű
biz ta tás, te le re mény ség gel, bi za ko -
dás sal: „Ha mar ha za é rünk. / Csak
elő re bát ran! / Örök öröm vár ránk
/ Az atyai ház ban.” Er re csak egy fe -
le let lé te zik: Ámen.

g Ha fen scher Ká roly (ifj.)

Jöj je tek, test vé rek, kö ze leg az es te
C ANTATE

Né hány nap pal ez előtt gim na zis ta di -
á kok kal pa ran cso la tok ról be szél get -
tünk. No nem a Tíz pa ran cso lat ról,
csak a hét köz na pi pa ran csok ról, uta -
sí tá sok ról. Kö zös vé le mé nyük volt,
hogy aki iga zán jó ta nár vagy szü lő,
az so se pa ran csol, ha nem in kább
meg be szé li, el fo gad tat ja a szán dé ka -
it. Így a gye rme ke vagy a ta nít vá nya
nem lesz alá ren delt je, ha nem mel lé
ren de lő dik, társ sá vá lik. Kér dez tem
őket a vég le tes hely ze tek ről. Oly kor
még is ar ra kény sze rül a ne ve lő, hogy
pa ran csot ad jon, nincs idő ma gya ráz -
ko dás ra, el fo gad ta tás ra. Ilyen nincs
– mond ták ma ga biz to san.

* * *

Mar tin Bu ber ezt me sé li: „Ré gen, ha
a Sá tán meg akar ta aka dá lyoz ni,
hogy egy ha szid a cad dik hoz utaz zon,
ap já nak, any já nak vagy fe le sé gé nek
alak ját öl töt te ma gá ra, és erő nek
ere jé vel meg pró bál ta el té rí te ni szán -
dé ká tól.”

* * *

Az új nem ze dék nem tesz mást,
mint vi lá gunk ra han go ló dik. Köz ben
ma ga is vi lá got al kot. Ki áb rán dul tunk
már a pa ran csok tel je sí té sé ből. Ele -
günk van ab ból is, hogy em be rek az -
zal iga zol ják gaz tet te ik jo gos sá gát,
hogy pa ran csot tel je sí tet tek. Min den

uta sí tás ban sza bad sá gunk meg nyir -
bá lá sát lát juk. Min den kö rül írt rend
fél tett moz gás te rün ket fe nye ge ti.
Leg fon to sabb vá gya ink egyi ké vé lett
a fel té tel nél kü li sza bad ság, amely ben
sem mi fé le elő írás nak, sza bály nak
vagy pa rancs nak sincs he lye.

* * *

„De ami kor lát ta, hogy min den aka -
dá lyo zás csak nö ve li Is ten ha szid hí -
vé nek ere jét, más mód szert eszelt ki.
Most bé két köt az il le tő vel, akit ki sze -
melt, össze ba rát ko zik ve le, és sze lí den
így szól hoz zá:

– Meg té rí tet tél. Utazz csak el nyu -
god tan a rab bid hoz, de en gedd meg,
hogy ve led me hes sek, imád kozz,
ahogy szok tál, en gedd meg, hogy ve -
led imád koz zam, ta nuld azt, amit
sze retsz, se gí tek ne ked ben ne.”

* * *

A vi lág rend je el for dul a pa ran cso la -
tok tól, és oda for dul a ma ni pu lá ció fe -
lé. Lép ten-nyo mon rej tett pa ran -
csok vesz nek kö rül. Ra fi nált mó don
lo pó zik gon do la ta ink ba a zaj, ne hogy
a csönd ben va ló di dön té se ket hoz -
has sunk. Tu da to san te rel nek nyáj ba
min ket, hogy el ve szít sük sa ját utun -
kat. Mi ma gunk is ma ni pu lá lunk:
nem is né zünk egy más sze mé be.
Van nak, akik annyi ra meg gyű löl ték

ezt, hogy új ra meg te rem tik ma guk -
nak a ma guk pa rancs ural mi rend sze -
re it. A bi zony ta lan ság annyi ra gyű -
lö le tes szá muk ra, hogy ké szek fel ad -
ni a jó ér zé sű sza bad sá got is azért,
hogy biz ton ság ér ze tük vissza tér jen.

* * *

„És ha majd el jön az ide je, így szól
hoz zá:

– Ülj a cad dik szé ké be, és én mel -
léd ülök. Együtt ma ra dunk ez után.”

* * *

Jé zus pa ran cso lat ról be szél. „Az az én
pa ran cso la tom, hogy úgy sze res sé tek
egy mást, aho gyan én sze ret te lek ti te -
ket.” Nem ma ni pu lál, a sze mem be
néz, egy ér tel mű. Nem sze ret ne meg -
nyer ni, nem hí ze leg, nem rej tő zik.

Az ál ta la em lí tett két szó gyö ke re -
sen el lent mond egy más nak. A pa ran -
cso lat meg foszt min den dön té sem -
től. A sze re tet ál lan dó ak tu á lis dön -
té sek so ro za tát bíz za rám. Ép pen
eb ben a két szó ban va ló sul meg éle -
tem a vi lág ban: tel jes kö tött ség ben és
tel jes sza bad ság ban.

Eti kai ha tár hú zás he lyett ma gá hoz
köt. Ha a sze re tet pa ran csá nak meg -
szű nik a Jé zus hoz kö tött sze mé lyes -
sé ge, meg szű nik az em ber fe lé for du -
ló sze mé lyes sé ge is: iden ti tá sát vesz -
ti. Oda ál lít a ke reszt elé: ilyen a sze -

re tet va ló já ban, ön ma gát ad ja ba rá -
ta i ért. Ez a sze re tet szá munk ra ide gen.
Nem egy sze rű ba rát ság ez, még csak
nem is ha son lít ha tó az em be ri sze re -
tet for mák hoz: ez Is ten sze re te te. Ha
Jé zus tól el sza ka dok, meg szű nik az ér -
tel me, az él he tő sé ge, a tar tal ma.

Más fe lől vi szont – ép pen eb ben a
sze mé lyes zárt ság ban – elém he lye -
zi a sza bad dön té sek so ka sá gát. Sőt
azt mond ja: min dent sza bad! Sőt
azt mond ja: egyet len hely zet sincs
elő re meg ír va! Ar ra biz tat, hogy tel -
jes va lóm mal ve gyek részt az élet ben.

Sza va i ból ki raj zo ló dik egy va ló di
va ló ság, amely ben az éle te met öröm
jár ja át. Be fo gad egy olyan egy ség be,
amely re nin cse nek sza vak, ta lán csak
így: „Aho gyan en gem sze re tett az
Atya, úgy sze ret lek én is ti te ket…” Pa -
ran cso la ta nem a ti zen egye dik, ha -
nem az egyet len. Is ten sze re te te raj -
zo lód jon ki raj tunk!

Én pe dig kész va gyok ar ra, hogy
cso dát te gyen ve lem: a sze re tet cso -
dá ját.

g Ko czor Ta más
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Tel je sen meg kö töz ve, tel je sen sza ba don
A VA SÁRNAP IG ÉJE

Mennyei Atyánk, há lát adunk az
egész te rem tett sé get át fo gó sze re te -
te dért, amellyel fenn tar tod éle tün ket,
és Jé zus Krisz tus ban mun ká lod meg -
vál tá sun kat. Add, hogy a te sze re te -
ted ne le gyen hi á ba va ló éle tünk ben,
for mál has son ben nün ket, és a te ar -
cod tük rö ződ hes sen raj tunk!

Kö nyör günk vi lá gun kért, amely
ma gán hor doz za te rem tő ke zed nyo -
ma it. Meg vall juk, Urunk, hogy túl
sok szor va gyunk ben ne hűt len sá fá -
rok és csak ke vés szer jó gaz dák. Ter -
mé sze tes nek vesszük a ke nyér aján -
dé kát, és el le ned há bor gunk, ha
szük sé get szen ve dünk va la mi ben.
Ké rünk, ne velj min ket te rem tett vi -
lá gunk irán ti fe le lős ség re, hogy lak -
ha tó an őriz hes sük meg utó da ink
szá má ra.

Kö nyör günk ha zán kért, amely -
ben hosszú év szá za dok óta őriz ted
őse in ket, s ahol mi ma gunk is ott ho -
nunk ra ta lál ha tunk. Ké rünk, ne en -
gedd fe led nünk, hogy csak ak kor
le het iga zán ott ho nunk e föld, ha tő -
led ka pott aján dék ként sze ret ni tud -
juk. Em lé kez tess er re ve ze tőt, po li -
ti kust, pol gárt, hogy ne kell jen hon -
ta lan ná vál ni sa ját ha zánk ban.

Kö nyör günk te le pü lé sün kért, a
la kó he lyünk köz vet len kör nye ze té -
ben élő kért. Gyak ran be le te met ke -
zünk sa ját prob lé má ink ba, és nem
vesszük ész re azt, aki mel let tünk
se gít ség re szo rul. El me gyünk a kol -
dus mel lett, nem hall juk meg a haj -
lék ta lan ko po gá sát, és étel ről me sé -
lünk az éhe ző nek. Ké rünk, erő sítsd
ben nünk a sze re tet fe le lős sé gét, hogy
nyi tott szem mel jár junk, és meg te -
gyük, amit re ánk bíz tál.

Kö nyör günk gyü le ke ze ti kö zös -
sé gün kért, sze re te ted for rá sá nak he -
lyé ért, ame lyet oly sok szor mér gez -
nek em be ri in du la ta ink. Meg vall -
juk, Urunk, sok szor még egy mást
sem tud juk sze ret ni, nem hogy el len -
sé ge in ket. For dulj fe lénk kö nyö rü lő
ir gal mad dal, hogy gya ra pod has sunk
ne csak lét szám ban, de nö ve ked -
hes sünk az irán tad va ló en ge del -
mes ség ben is. Add, hogy igéd mag -
ve té se ne le gyen hi á ba va ló vá éle -
tünk ben.

Kö nyör günk csa lá di kö zös sé ge -
in kért s ben ne ön ma gun kért. Annyi
min den ter hel ben nün ket: kit gyász
és fáj da lom, kit be teg ség és fé le lem,
kit bi zony ta lan ság és re mény vesz tett -
ség. Tá masz ra, vi gasz ra, örö me ink -
ben va ló osz to zás ra kap tuk tő led
csa lá di kö te lé ke in ket, ame lye ket sok -
szor ke ve sebb re be csü lünk, mint
amek ko ra aján dé kot hor doz nak ma -
guk ban. Tégy min ket sze re tő társ sá,
biz tos tá masszá, en ge del mes gyer -
mek ké, hogy csa lá dunk leg ben sőbb
szo bánk ká vál has son, ahol együtt
áll ha tunk meg előt ted.

Mennyei Atyánk, aki ma gad vagy
a sze re tet, még aj kun kon sincs a
szó, de te már is me red gon do la ta in -
kat. Ké rünk, hall gasd meg gyer me -
ke id kö nyör gé sét, és adj meg min -
dent, ami a ja vunk ra van. Add, hogy
meg tar tó, gond vi se lő sze re te ted ből
él ve mi ma gunk is en nek a sze re tet -
nek az esz kö zei le hes sünk! Ámen.

Oratio
œcumenica
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b Há rom nap ra – múlt hét fő től
szer dá ig – egy há zunk es pe re sei
vet ték bir to kuk ba a ba la ton -
szár szói Evan gé li kus Kon fe ren -
cia- és Misszi ói Ott hont. A ta -
nács ko zás részt ve vő i nek kö re
hét főn azon ban ki bő vült az egy -
ház me gyei fel ügye lők kel, mert
az az nap meg vi ta tan dó té ma érin -
tet te a pres bi te ri szol gá la tot is.

A ta nács ko zá son részt ve vők nek
Végh Sza bolcs ott hon ve ze tő min de -
nek előtt be mu tat ta azt a – Komp lex
fenn tart ha tó ság ne vet vi se lő – min -
ta pro jek tet, ame lyet a ba la ton szár szói
in téz mény eu ró pai uni ós pá lyá za ton
nyert tá mo ga tás se gít sé gé vel fog
meg va ló sí ta ni. 

Az is mer te tés után dr. Ga rá di Pé -
ter a ta valy meg ren de zett, mint egy
ezer két száz gyü le ke ze ti tiszt ség vi se -
lőt von zó or szá gos pres bi te ri ta lál ko -
zó (EPOT) nyit va ma radt kér dé se i -
ről szólt. Mon da ni va ló ja ele jén ön kri -
ti ku san ál la pí tot ta meg, hogy az or -
szá gos ta lál ko zó óta el telt év ben
szin te sem mi nem tör tént. Már pe dig
eb ben az eset ben nem a lel ké szek fel -
ada ta lett vol na újabb ha son ló jel le -
gű – ha nem is ilyen sok résztvevős
– ren dez vé nyek meg szer ve zé se, ha -
nem ön szer ve ző dő mó don a fel -
ügye lő ké és a pres bi te re ké. Ho gyan
le het ne pó tol ni az el sza lasz tott al kal -
ma kat? – tet te fel a kér dést. 

To váb bi felveté se ket is em lí tett
az elő adó: Mi ként le het ne a pres bi -
te re ket az egy ház meg újí tá sá nak
szol gá la tá ba ál lí ta ni? Mi lyen rend sze -
res pres bi te ri al kal mak le gye nek?
Le gyen-e újabb or szá gos ta lál ko zó,
vagy sem? A nyit va ma radt kér dé sek -
re szük sé ges vol na vá la szo kat ad ni.

Az EPOT-nak azért volt po zi tív
ho za dé ka is. El ső gyü möl cse az,
hogy ok tó ber ben el kez dő dik a pres -
bi ter kép zés a rév fü lö pi Or dass La jos
Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont ban. A
rész le tek ről ifj. dr. Ha fen scher Ká roly,

az in téz mény igaz ga tó ja adott tá jé -
koz ta tást. Je len tős mér föld kő ez –
hang sú lyoz ta az igaz ga tó –, hi szen
ilyen jel le gű kép zés eb ben a for má -
ban még nem volt egy há zunk ban.
Olyan – ak tív – pres bi te re ket vár nak
er re a tanfolyamra, akik szív vel-lé lek -
kel vál lal ják a pres bi te ri tiszt ség fe -
le lős szol gá la tát. 

A pres bi te ri alap kép zés, amely
ko moly ta nul má nyi mun kát, át fo gó
is me re tek meg szer zé sét és egy mást
épí tő test vé ri kö zös sé get kí nál a
részt ve vők nek, két rész ből fog áll ni:
egy őszi és egy ta va szi hét vé gét
szán nak rá. A két al ka lom szo ro san
össze függ egy más sal, ami azt je len -
ti, hogy a je lent ke zés a két hét vé gé -
re együtt ér vé nyes. Az el ső idő -
pont ja ok tó ber 15–17., míg a má so -
di ké 2011. áp ri lis 8–10. 

A to váb bi ak ban az egy ház me -
gyei fel ügye lők már nem vet tek
részt a ta nács ko zá son, ám az es pe -
re sek szá má ra nem fe je ző dött be a
mun ka. Dr. Var ga Gyön gyi, az Evan -
gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem
Ószö vet sé gi Tan szé ké nek do cen se
és Né meth Zol tán pé csi lel kész a lel -
kész aka dé mia el múlt öt évé nek ta -
pasz ta la ta i ról be szélt. Ahogy el -
hang zott, öt év alatt hu szon két kur -
zust tar tot tak, me lye ken össze sen
204-en vet tek részt. Ez lel ké szi ka -
runk két har ma dát je len ti. Hol ma -
radt va jon az – el vi leg kö te le ző lel -
ké szi to vább kép zés ré szé nek te kint -
he tő – lel kész aka dé mi á ról a lel ké -
szek egy har ma da? Miként le het ne a
hi ány zó kat meg szó lí ta ni? – tet ték fel
a kér dést az elő adók.

Az el mé le ti részt gya kor la ti blokk
kö vet te. Az es pe re sek nek szi tu á ci -
ós já ték ke re té ben egy krí zis hely zet -
ben hoz zá juk for du lón kel lett se gí -
te ni ük. 

Az es pe re si ta nács ko zás vé gén a
szin tén je len lé vő püs pö kök egy -
ház ke rü le tük ak tu á lis ese mé nye i ről
tá jé koz tat ták egy há zunk lelkészi kö -
zép ve ze tő it.

g Kiss Mik lós

Es pe re si ta nács ko zás
pro jekt be mu ta tó val

Ezek re a na pok ra hir det tük meg –
im már má so dik esz ten de je, or szág -
szer te, egy ház szer te, az az öku me ni -
ku san – a te rem tés he tét, a te rem tés
ün ne pét. (Nyitó istentiszteletéről hír -
adás és a témához kapcsolódó riport
lapunk 8–9. oldalán olvasható. – A
szerk.) Tu dom, hogy ma nap ság so kan
még év ez re des ün ne pe ink ről is meg -
fe led kez nek, így en nek az új ün nep -
nek a be ve ze té sé vel ed dig csak ke vés
lel ké szünk, gyü le ke ze tünk élt. 

Őszin tén szól va ta lán ki csit gya nús
is az egész ügy, hi szen úgy tű nik,
mint ha az egy ház már megint a kor -
szel lem hez iga zod va „tren di” akar na
len ni, ami kor a po li ti ka ál tal is fel ka -
pott kör nye zet vé del mi kér dé sek fe -
lé for dul. 

Pe dig mi tu da to san nem kör nye -
zet vé de lem ről, ha nem te rem tés vé -
de lem ről be szé lünk. Ez nem szőr szál -
ha so ga tó já ték a sza vak kal, ha nem
fon tos teo ló gi ai meg kü lön böz te tés. A
kü lönb ség, ha úgy tet szik: ég és föld!

A kör nye zet vé de lem az im ma -
nens, ho ri zon tá lis sí kon gon dol ko dó
em ber tisz te let re  mél tó tö rek vé se,
hogy meg véd je a ma ga kis vi lá gát,
kör nye ze tét a leg ve szé lye sebb ra ga -
do zótól, kár te vő től, a má sik em ber -
től. A kör nye zet vé del mi erő fe szí té se -
ket több nyi re egy faj ta ke se rű ta pasz -

ta lat, fé le lem mo ti vál ja. A má sik em -
ber po ten ci á lis ve szély for rás, aki
szennye zi, mér ge zi az élet te rün ket, a
le ve gőt, a vi zet, a ta lajt, a táp lá lé kot…

Ez zel szem ben a te rem tés vé de lem
lé nye ge a te remt mény há lás rá cso dál -
ko zá sa a Te rem tő aján dé ka i ra. Bol -
dog rá cso dál ko zás a te rem tett vi lág -
ra an nak min den kin csé vel együtt,
be le ért ve a te remt mény tár sat, aki ben
nem ri zi kó for rást, ha nem po ten ci á -
lis se gí tő tár sat lá tunk. Mun ka tár -
sat, akit ar ra kap tunk, hogy együtt
mű vel jük és őriz zük a ne künk aján -
dé ko zott föl det.

Fon tos teo ló gi ai dis tink ció, hogy
a te rem tés ün ne pén nem a te rem tett
vi lá got, ha nem a te rem tő Is tent imád -
juk! Ne ki adunk há lát min de nért a
zsol tá ros őszin te hó do la tá val: „Az
Úré a Föld és min den, ami be töl ti…”

Va ló já ban nem új ez az ün nep, hi -
szen fa lu si gyü le ke ze te ink ben még
sok fe lé élő ha gyo mány az őszi ara tá -
si há la adás. A te rem tés ün ne pe ezt a
tra dí ci ót sze ret né bi zo nyos öko teo -
ló gi ai ele mek kel el mé lyí te ni, gaz da -
gí ta ni és ilyen mó don vá ro si gyü le -
ke ze te ink ben is meg ho no sí ta ni.

Eb ből az adora tív há la ün nep ből
me rít he tünk erőt, hogy a hét köz na pok -
ban se fe led kez zünk meg ar ról, hogy ki -
nek a jó vol tá ból és ki nek a kül de té sé -

ben él he tünk te remt mény ként és te -
remt mény társ ként a föl dön. E nél kül
a tisz ta ün ne pi in to ná ció nél kül ment -
he tet le nül el han go ló dik az éle tünk,
és a ránk bí zott ren de zett vi lá got, a koz -
moszt a zűr za var, a ká osz fe lé ta szít juk. 

Az ün nep se gít új ra meg új ra
meg ta lál ni iden ti tá sun kat és man dá -
tu mun kat a te rem tett vi lág ban. Se gít
el iga zod ni a hét köz na pok sú lyos
kér dé se i ben. Mit és ho gyan épít -
sünk? Mit és ho gyan ter mel jünk? Mit
és ho gyan fo gyasszunk? Mit és ho -
gyan osszunk meg egy más sal?

Már épü le te ink – vagy akár egy
ház te tő is – pré di kál hat nak ar ról,
hogy ki hez tar to zik az éle tünk, ki től
vár juk az erőt és az ál dást. Ré geb ben
csak a temp lom tor nyok mu ta tó uj jai
emel ték fel te kin te tün ket az ég fe lé,
és fi gyel mez tet tek ar ra, aki az ég és
a föld Ura. Nap ja ink ban egy re több
pro fán jel zést is kap ha tunk, ha nyi -
tott a sze münk és a szí vünk. Ha fo -

gé ko nyak va gyunk a nem szak rá lis
cél lal ál lí tott esz kö zök szim bo li kus,
transz cen dens üze ne té re, akár még
a ház te tő re sze relt nap kol lek to rok is
„pré di kál hat nak” ne künk. Ne kem
leg alább is Ja kab apos tol hit val lá sát
jut tat ják eszem be: „…min den jó ado -
mány és min den tö ké le tes aján dék on -
nan fe lül ről, a vi lá gos ság Aty já tól
száll alá…” (Jak 1,17) Le het, hogy túl
élénk a vi zu á lis fan tá zi ám, de az ég
fe lé tárt nap ele mek, eső víz gyűj tők
lát vá nyá ról a ég fe lé emelt, üres,
imád ko zó ke zek re asszo ci á lok…

Ugyan ak kor nem va gyok ra jon gó.
Tu dom, hogy akik ilyen fe lül ről ér ke -
ző ener gia be gyűj té sé re al kal mas
szer ke ze te ket épí te nek a há zuk te te -
jé re, csak kis szá za lék ban te szik ezt
hit val ló cél lal. De öröm, hogy eb ben
a – ma még ki csi, de re mény ség
sze rint egy re nö vek vő – tá bor ban
evan gé li kus gyü le ke ze tek és in téz mé -
nyek is ott van nak már. Hi szen nem
mind egy, hogy temp lo ma ink, pa ró -
ki á ink mi ről pré di kál nak. Saj nos,
több sé gük ben gaz da ság ta lan, szin te
ki fűt he tet len, ener gia pa zar ló épü le -
te ket örö köl tünk de rék őse ink től,
akik nek, töb bek kö zött, a hő igé nye is
más volt, mint a mi enk…

Eb ben az össze füg gés ben igen je -
len tős az a mint egy öt ven öt mil lió

fo rin tos min ta pro jekt, amely ba la ton -
szár szói kon fe ren cia-köz pon tunk ban
va ló sul meg a kö zel jö vő ben. Er ről
rész le te sen ol vas hat tunk la punk elő -
ző szá má nak te rem tés vé dő ro va tá ban
„Komp lex fenn tart ha tó ság” cím mel. 

De mit te het az, aki nek ta lán még
pá lyáz ni sincs le he tő sé ge ilyen be ru -
há zás ra? Hadd em lít sem egy ki csiny
fő vá ro si gyü le ke ze tünk po zi tív pél -
dá ját. A pestúj he lyi ek ez év ta va szá -
ra ké szül tek el a lel kész la kás és a gyü -
le ke ze ti te rem fel újí tá sá val. (La punk
ter mé sze te sen – má jus 2-i szá má ban
– er ről az öröm ün nep ről is tu dó sí -
tott.) A te tő re sze relt nap kol lek to rok
jó vol tá ból az épü let me leg víz-el lá tá -
sá nak költ sé ge it „fe lül ről” fi ze tik.
Íme, az „imád ko zó ház te tők” ál dá sa,
avagy te rem tés vé de lem a hét köz na -
pok ban…

„Imád ko zó ház te tők” – hét köz na pi te rem tés vé de lem 
É GTÁJOLÓ

Gáncs Péter püspök
Déli Egyházkerület

b Új uta kat ta pos va cím mel tar -
tott két szá za dik ren dez vé nyén
hu szon öt éves ju bi le u mot ün ne -
pelt a bu da hegy vi dé ki Ke resz -
tyén Ér tel mi sé gi Fó rum. Az
evan gé li kus temp lom ban szep -
tem ber 25-én zaj lott – a Magyar
Evan gélikus Értelmiségi Tár sa -
ság gal (Mevét) közösen ren de -
zett – ta lál ko zón az egy ház mai
út já ról, le he tő sé ge i ről és az ér -
tel mi ség sze re pé ről gon dol koz -
hat tak el a részt ve vők.

Dr. Fa bi ny Ta más püs pök nyi tó áhí -
ta tá ban Ta más apos tol sze mé lyén ke -
resz tül szem lél tet te az in tel lek tu á lis
lá tás mód sa já tos sá ga it. Hang sú lyoz -
ta, hogy Jé zus, ta nít vá nya ké tel ke dé -
sét lát va, meg ad ta ne ki a le he tő sé get
a ta pasz ta lás ra. Ta más ez ál tal ju tott
el a kri ti kus gon dol ko dás tól a hit alá -
za tá ig.

Az egy ház kö ze li ci vil szer ve ze tek
mun ká já ról és hely ze té ről Ben czúr
Lász ló észa ki egy ház ke rü le ti fel ügye -
lő szá molt be. Egyik leg fon to sabb fel -
ada tuk ként az em be rek sze mé lyes
meg szó lí tá sát emel te ki.

A hall ga tó ság gon do la ta it meg -
moz ga tó elő adást tar tott a kor mány
egy ház po li ti ká já ról Szász fal vi Lász -
ló ál lam tit kár. Az ál lam és az egy ház
kö zött új ra in du ló kap cso lat épí tést
hit be li és nem ze ti evi den ci á nak ne -

vez te. El mond ta, hogy az el múlt
évek hez ké pest pa ra dig ma vál tás tör -
tént. Is mer tet te azo kat az alap el ve ket,
ame lyek a mos ta ni egy ház po li ti kát
meg ha tá roz zák. A kor mány zat el ső -
ként az egy há zak és az ál lam kö zöt ti
bi zal mi vi szony min den szin ten va -
ló hely re ál lí tá sá ra tö rek szik. Más -

részt fon tos nak tart ja, hogy ez a dia -
ló gus ne csak ün ne pek ide jén, ha nem
a hét köz na pok ban is foly ta tód jon.

Fo lya mat ban lé vő in téz ke dés ként
em lí tet te az egy há zak, egy há zi in téz -
mé nyek mun ká já nak le he tő leg gyor -

sabb aka dály men te sí té sét, vagy is a
ne ga tív diszk ri mi ná ci ós jog sza bá -
lyok meg szün te té sét. Vé gül hang sú -
lyoz ta: a kor mány fon tos fel ada tá nak
tart ja, hogy az egy há zak mű kö dé sé -
nek ki szá mít ha tó, sta bil ala pot biz -

to sít son a fi nan szí ro zás te kin te té ben
is. Több konk rét, a jö vő be li együtt -
mű kö dés re vo nat ko zó el kép ze lést is
em lí tett, pél dá ul az elő ké szü let ben lé -
vő, a val lás fe le ke ze tek ről szó ló új
tör vényt, va la mint az egy há zi kár ta -
la ní tás foly ta tá sát és a jö vő év fo lya -
mán ter ve zett le zá rá sát.

Az ál lam tit kár elő adá sá hoz kap -
cso ló dó hoz zá szó lá sok után újabb té -
ma ként a teo ló gi ai kép zés jö vő jé ről
szó ló re fe rá tu mok kö vet kez tek. Dr.
Uj há zi Ló ránd, a Sa pi en tia Szer ze te -
si Hit tu do má nyi Fő is ko la Egy ház jo -
gi Tan szé ké nek ad junk tu sa a jo gi
hát tér rel is mer tet te meg a hall ga tó -
sá got. Meg lá tá sa sze rint a jo gi sza bá -
lyo zás nak el ső sor ban az egy ház bel -
ső igé nye i nek kell meg fe lel nie, hi szen
a teo ló gus kép zés az ő ki zá ró la gos jo -
ga és kö te les sé ge. Az Evan gé li kus
Hit tu do má nyi Egye tem (EHE) kép -
vi se le té ben dr. Bács kai Ká roly a jö -
vő zá lo ga ként a kü lön bö ző sza kok
be ve ze té sé vel tör té nő nyi tást, il let ve
a nem lel kész teo ló gu sok ok ta tá sá val
lét re jö vő pa ri tást fo gal maz ta meg.
Gon do la ta it az EHE ré szé ről dr.
Orosz Gá bor Vik tor és dr. Ko rá nyi
And rás egé szí tet te ki.

Zá rás ként Mi há lyi Zol tán, a Ma -
gyar Evan gé li kus Ér tel mi sé gi Tár sa -
ság el nö ke a ke resz tény ér tel mi ség -
nek az or szág és az egy ház irán ti fe -
le lős sé gé re mu ta tott rá. Az ed dig el -
vég zett hu szon öt éves mun ka bi zo -
nyít ja, hogy szük ség van rá juk.

g A. M.

Új uta kon az evangélikus ér tel mi ség
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Is ten az em be ri ség tör té ne té be be le -
kó dol ta a sze re tet szol gá la tot, hi szen
sze gé nyek min dig vol tak, és min dig
lesz nek. A sze re tet szol gá la tot vég zők -
ben ma ga Is ten ha jol le a rá szo ru lók -
hoz. Sze re tet adós ság ban élünk, ame -
lyet éle tünk vé gé ig tör leszt he tünk há -
lá val és öröm mel má sok ja vá ra. „Tra -
dí ci ót sze ret nénk te rem te ni, ami -
kor Szteh lo Gá bor szü le té sé nek 101.
év for du ló ján elő ször ün ne pel jük a
dia kó nia nap ját” – han goz tat ta Itt zés
Já nos.

Díj át adás
A dia kó ni ai bi zott ság két dí jat ala pí -
tott, amellyel a sze re tet szol gá lat ban
részt  ve vők mun ká ját ju tal maz za.
Az Év Dia kó ni ai Mun ka tár sa Dí jat
a bi zott ság egy ház ke rü le ten ként íté li
oda olyan, evan gé li kus in téz mény ben
dol go zó mun ka tár sak nak, akik el kö -
te le zet tek a dia kó nia ügye iránt, az el -
lá tot tak szá má ra lel ki is me re tes tá mo -
ga tást nyúj ta nak ma gas szak mai
szín vo na lon, a rájuk bízottak szük -
ség le te it min den kor szem előtt tart -
va. Mun ká ju kat lel ki is me re tes ség
jel lem zi, a mun ka tár si kö zös ség nek
ak tív, jó szán dé kú tag jai. Lo já li sak a
fog lal koz ta tó in téz mény, il let ve a
fenn tar tó egy ház iránt. Ren de zett
élet vi te lük pél da a töb bi mun ka társ
szá má ra. Bel ső el hí vás sal kö te lez ték
el ma gu kat a dia kó nia ügye mel lett
ke re ső ként vagy ak tív gyü le ke ze ti
tag ként. Nyi tot tak a fo lya ma tos fej -
lő dés re, to vább kép zés re.

Az Év Szpon zo ra Dí jat szin tén
egy ház ke rü le ten ként íté li oda a dia -
kó ni ai bi zott ság a dia kó ni ai mun kát
tá mo ga tók kö zül azok nak, akik le he -
tő sé ge ik hez mér ten pénz be li vagy
ter mé szet be ni ado má nyok kal rend -
sze res vagy egy sze ri, de ki emel ke dő
se gít sé get nyúj tot tak va la me lyik dia -
kó ni ai in téz mé nyünk nek vagy az in -
téz mé nyen ke resz tül a rá szo ru lók nak.
Ér dek lőd nek a tá mo ga tott in téz -
mény szak mai mun ká ja iránt, el kö -
te le zet tek a rá szo ru lók se gí té sé ben.

2010-ben Az Év Dia kó ni ai Mun ka -
tár sa Díj ban ré sze sült: Ba lán né Li -
ta vecz Ani ta, Bozo rády Zol tán Kor -
nél, dr. Szil vás sy né Pe re gi Esz ter. Az
Év Szpon zo ra Dí jat dr. Bi ri nyi Pé ter,
Bo gár Jó zsef és Bán fi Pé ter ve het te át.

„Aki nek nin csen sem mi je,
az Gá bor bá csi gye re ke…”
A dia kó nia ün ne pén sok szor fel -
idéz ték Szteh lo Gá bor alak ját, aki je -
len ko ri sze re tet szol gá la tunk alap ja it
rak ta le gyer mek men tő mun ká já -
val. Sze mé lyé ről, szol gá la tá ról so ká -
ig nem le he tett be szél ni, kül föl dön
ha ma rabb ka pott el is me rést, mint sa -
ját ha zá já ban. Ta lán ma sem is me rik
a ne vét ele gen. Mél tó el is me ré s egy -
há zunk tól, hogy az ő szü le tés nap ján
ad hat nak há lát a dia kó ni ai mun ka tár -
sak, az ön kén te sek, az el lá tot tak az el -
vég zett mun ká ért és a ka pott le he tő -
sé ge kért. 

Sztehlót és meg men tett gyer me -
ke it idéz te az ün nep lők kö zé a szom -
bat he lyi Re mé nyik Sán dor Evan gé li -
kus Ál ta lá nos Is ko la di ák szín pa da a
Ga u dio po lis cí mű szín da rab bal, ame -
lyet Né meth Gyön gyi írt és ren de zett.
A da rab ál tal fel vil lan tott pil la na tok -
ban be te kin tést nyer het tek az ün nep -
lők ab ba a ke gyet len kor ba és vi lág -
ba, amely a túl élés ről, a min den áron
va ló túl élés ről szólt. Amely ben a
meg men tett, de sok szor ár ván ma -
radt gyer me kek ma guk is va dak ká és
ke gyet len né vál tak, és aki ket egy jó -
sá gos em ber az éle tét koc káz tat va
sze lí dí tett meg, hogy egy más sal is bé -
kes ség ben „Öröm vá ros ban” él hes se -
nek em ber hez mél tó éle tet. 

„Szár nya im alá rej te lek”
A dia kó nia nap ján a részt ve vők meg -
ko szo rúz ták Szteh lo Gá bor De ák
té ren ál ló szob rát. Ott el mon dott ün -
ne pi be szé dé ben dr. Rét he lyi Mik lós,
a nem ze ti erő for rá sok mi nisz te re az
együtt ér zés fon tos sá gát hang sú lyoz -

ta, ami kor Szteh lo Gá bor sza va it
idéz te: „Ami té ged érint, azt én is ma -
gam ra ve szem. Ha te nem len nél, ma -
gá nyos len nék. Má sok ín sé ge cse lek -
vés re in dít.” 

A dia kó nia nap ja a sza vak nél kü li
ige hir de tés nap ja – em lé kez te tett a
mi nisz ter:

– Bé ke idő ben élünk, nem va -
gyunk élet ve szély nek ki té ve, annyi a
dol gunk mind össze, hogy Szteh lo
pél dá ját kö vet ve gon dos kod junk egy -
más ról. Ne künk, ma gyar fel nőt tek -
nek, akik ko mo lyan vesszük a hi va -
tá sun kat, Szteh lo kö pe nyét kell fel -
ven nünk, és meg is kell lát sza nia raj -

tunk, hogy az ő kö pe nyét vi sel jük. Ez
alá a kö peny alá pe dig be kell von -
nunk min den kit, aki a se gít ség re rá -
szo rul.

Gáncs Pé ter, a Dé li Egy ház ke rü let
püs pö ke fel idéz te az egy év vel ez előt ti
szo bor ava tást. Az óta, vagy is 365
nap ja na pi hu szon négy órá ban hir -
det va la mit ez a szo bor. So kan saj nos
csak fel pil lan ta nak rá, és to vább -
men nek. Pe dig en nél a szo bor nál
meg kell áll ni, kör be kell jár ni ah hoz,
hogy meg ért sük, amit a szür ke már -
vány tömb mond ne künk. Azt, hogy
e meg ha sadt, szét tö re de zett vi lág
élei kö zött föl fe dez het jük az ir gal mas
sze re te tet. „Szár nya im alá rej te lek” –
a be fo ga dó, ir gal mas sze re tet moz za -
na ta ez, amellyel Is ten ha jol hoz zánk.
Ez zel a be fo ga dó sze re tet tel ar ra
ösz tön zi az em bert, hogy „fo gad já tok
be egy mást ti is”. 

A püs pök meg em lé ke zett a szo bor
szep tem ber 18-án el hunyt al ko tó já -
ról, Vigh Ta más ról is. Szin tén nem -
rég tá vo zott el az élők so rá ból Bar -
tos né Sti asny Éva, aki Szteh lo Gá bor
köz vet len mun ka tár sa volt a gyer -
mek men tés ide jén.

A kor mány, az egy ház, a sze re tet -
in téz mé nyek kép vi se lői mel lett több
„Szteh lo-gyer mek” is el hoz ta az
em lé ke zés vi rá ga it a szo bor hoz. Az
ün nep ség vé gén pe dig a la jos ko má -
ro mi fú vó sok kí sé re té vel azt az
éne ket éne kel ték el az em lé ke zők,
ame lyet Ga u dio po lis ban éne kel tek
a gye re kek min den es te: „Ó, ter jeszd
ki, Jé zu som, / Ol tal ma zó szár nyad,
/ És csi títs el szí vem ben / Bút, örö -
möt, vá gyat! / Légy min de nem,
légy fé nyem: / Sö té ten jő az éj. /
Nagy ir gal mad ból él nem / Szün te -
len te se gélj!”

g Sán ta Ani kó

A dia kó nia ün ne pén

Az év dia kó ni ai mun ka tár sai
Ba lán né Li ta vecz Ani ta • A Me ző be ré nyi II. Ke rü le ti Evan gé li kus Egy -
ház köz ség Idő sek Klub já nak dol go zó ja 2001 szep tem be re óta. Szo ci á -
lis gon do zói és ápo lói fel ada to kat vé gez az idő sek nap pa li el lá tá sá ban és
a há zi se gít ség nyúj tás te rü le tén. 2004-ben szer zett szak irá nyú kép zett -
sé get. Az egy ház köz ség ak tív tag ja. Mun ká ját tel jes oda adás sal vég zi, a
gon do zot tak ér de ke it min dig szem előtt tart ja. Mun ka tár sa i val ba rát sá -
gos, se gí tő kész. Fe let te sei bár mi kor szá mít hat nak rá, az in téz ményhez
lo já lis. Szak mai tu dá sát a leg ma ga sabb szin ten al kal maz za.
Bozo rády Zol tán Kor nél • 1965-ben szen tel ték lel késszé Cse pe len. Több
szol gá la ti hely után 1978 óta dol go zik lel kész ként Nyír egy há zán. Kez det -
től fog va a nyír egy há zi idő sek ott ho ná nak fej lesz tő je, gon do zó ja. 1984-
től al ko hol be te gek gon do zá sá val is fog lal ko zik. 1984-ben kezd te meg az
Em maus Evan gé li kus Sze re tet ott hon épí té sét. Egy há zi tiszt sé ge i ből
adó dó szer ve zé si, ve ze té si fel ada tai mel lett min dig el sőd le ges fon tos sá -
gú nak tar tot ta az ige hir de té sét, a mun ka tár sak és az el lá tot tak lel kigon -
do zá sát. Máig a dia kó ni ai csen desna pok szer ve ző je.
Dr. Szil vás sy né Pe re gi Esz ter •  A Győ ri Evan gé li kus Egy ház köz ség ál -
tal fenn tar tott győ ri és bör csi evan gé li kus sze re tet há zak igaz ga tó ja. 2003
óta dol go zik az in téz mény ben, előbb fő nő vér ként, majd in téz mény ve -
ze tő ként. Ha tá ro zot tan kö vet ke ze tes, a kö zös sé get fél tő és épí tő ve ze -
tő. Hi te les sé gét szak ér tel me mel lett el ső sor ban az éle té ben hor do zott bib -
li kus ér té kek ad ják. Egy há zunk dia kó ni ai bi zott sá gá nak tag ja és az Evan -
gé li kus Mód szer ta ni In téz mény szak ér tő je. Szak ér tel mét a szo ci á lis szfé -
ra vi lá gi te rü le te in is el is me rik: el lá tott- és be teg jo gi kép vi se lő, szo ci ál -
po li ti kai szak ér tő, a győ ri idős ügyi ta nács tag ja. Ak tív gyü le ke ze ti tag.

Az év szpon zo rai
Dr. Bi ri nyi Pé ter • A bu da pes ti Mik száth pa ti ka ve ze tő je. 2005-ben gyógy -
sze részdip lo mát, 2007-ben pe dig dok to ri fo ko za tot szer zett. 2010 má -
ju sa óta se gí ti egy há zunk dia kó ni ai szol gá la tát gyógy szer ado má nyok kal.
Az el múlt idő szak ban több mint háromezer do boz nyi ado mányt jut ta -
tott el in téz mé nye ink be. A ta va szi ár vi zek ide jén az ar nó ti és a sa jó ka -
zai gyü le ke ze tet fer tőt le ní tő szer rel is se gí tet te. Fel nőtt ként ke resz tel ke -
dett meg, ak tív re for má tus gyü le ke ze ti tag.
Bo gár Jó zsef • Fes tő szak mun kás. 1986 óta se gí ti az Élim Evan gé li kus
Sze re tet ott hont. Az ott élők kör nye ze tét szé pí ti ön kén tes ként. Mun ká -
ját nem csak pre ci zi tás, ha nem ru gal mas ság is jel lem zi. Az in téz mény -
ben meg je le nő prob lé mák irán ti fo gé kony sá ga sze mé lyes érin tett ség ből
fa kad.
Bán fi Pé ter • A Do mi nó Trans Kft. ügy ve ze tő igaz ga tó ja. Tíz éve se gí ti
in téz mé nye in ket nagy ér té kű nyu gat-eu ró pai se gély szál lít má nyok in gye -
nes szál lí tá sá val. E se gít ség ré vén in téz mé nye ink esz köz park já nak mi -
nő sé ge je len tő sen ja vult. A szom bat he lyi in téz mé nye ket nagy ér té kű pénz -
ado má nyok kal is se gí ti. 2000 óta ak tív gyü le ke ze ti tag Szom bat he lyen.
Jo han ni ta lo vag, a nyu gat-eu ró pai al ta go zat ve ze tő je.

f Folytatás az 1. oldalról

Dr. Rét he lyi Mik lós
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Ha egy nap ját kel le me sen és
hasz no san kí ván ja el töl te ni, ha
fon tos nak tart ja sa ját és csa lád -
ja egész sé gét, és át fo gó ké pet
sze ret ne kap ni egész sé gi ál la po -
tá ról, jöj jön el a Kor ha tár 50+
ma ga zin egész ség nap já ra!

Idő pont: 2010. ok tó ber 10., 10–17 óra
Hely szín: SY MA Sport- és Ren dez vény köz pont, Bu da pest XIV., Dó zsa
György út 1., C te rem

Egész ség prog ra mok:
– 21-fé le át fo gó vizs gá lat az egész ség vé del mi szű rő prog ram szű rő ka -

mionjá ban
– Méh nyak rák szű rés
– Ta nács adás az Alz he i mer-be teg ség ről
– Testtömegindex-, test zsír-, ma gas ság- és test súly mé rés
– Hal lás vizs gá lat
– Pre ven ci ós ta nács adás

To váb bi prog ra mok:
– Szín vo na las szín pa di elő adá sok
– Író-ol va só ta lál ko zó Bor zák Ti bor ral és Szé csi Ka ta lin nal
– Gyer mek prog ra mok gaz dag vá lasz té ka
– Nye re mény já té kok ér té kes nye re mé nyek kel
– Em lék fo tó a ren dez vény ről

A rész le tes prog ra mot ke res se a Kor ha tár 50+ ma ga zin ban és a
www.kor ha tar.hu hon la pon!
A be lé pés és a szű rő vizs gá la tok in gye ne sek, sor szám igény lés a hely szí nen!

H I R D E T É S

Evan gé li kus mű so rok a Ma gyar Te le ví zi ó ban ok tó ber 3-án
• Evan gé li kus if jú sá gi mű sor cím mel Lu ther éle té ről lát hat nak ké pes so -

ro za tot hét hé ten ke resz tül. A 2. rész az egye te mi évek ről szól. A re -
for má tor éle tét dr. Blázy Ár pád mu tat ja be, Lu ther-éne ke ket éne kel -
nek a De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um ta nu lói Ben ce Gá bor ve ze -
té sé vel. Az adás az m1-en 10.45-kor, az m2-n 13.45-kor kez dő dik.

• Evan gé li kus temp lo mok cím mel Al ber tirsa evan gé li kus temp lo ma it mu -
tat ják be az m1-en 10.50-kor, az m2-n 13.50-kor.

A mű so rok szer kesz tő je Nagy Lász ló, ren de ző je Ne mes Takách Ág nes.

H I R D E T É S

A Ke let- és a Nyu gat-bé ké si, va la mint
a Pes ti Egy ház me gye fél száz egy ház -
köz sé gi fel ügye lő je és ve ze tő tiszt ség -
vi se lő je gyűlt össze az el múlt szom -
ba ton dél előtt Kon do ro son.

Tus ka Ti bor, a há zi gaz da gyü le ke -
zet lel ké sze JSir 3,22–32 alap ján tar -
tott ige hir de tést a temp lom ban, majd
a gyü le ke zet kó ru sa és gi tá ro sai ad -
tak szín vo na las mű sort. Da ri da Fe -
renc né fel ügye lő kö szön töt te a ven -
dé ge ket, is mer tet te az egy ház köz ség
tör té ne tét, és szólt az 1904-ben épí -
tett temp lom ról.

A gyü le ke ze ti te rem ben kez dő dött
kon fe ren ci án Ra dos né Len gyel An na
egy ház ke rü le ti fel ügye lő töl töt te be
a mo de rá tor sze re pét. 

Dr. Lász ló Je nő Csa ba Nyi tott
temp lom éj sza ká ja cím mel szá molt
be a pusz ta föld vá ri evan gé li ku sok
egész es tét be töl tő ren dez vé nye i ről,
a köz ben szer zett ta pasz ta la ta ik ról.
Igye kez nek szí nes, ze nés prog ra -
mok kal, köz ért he tő nyel ve zet tel, köz -
vet len stí lus ban nyit ni azok fe lé,
akik ed dig nem lép ték át a temp lom
kü szö bét. 

Je len so rok író ja Idő sek az egy ház -
ban cím mel tar tott vi ta in dí tót, fi gye -
lem mel ar ra, hogy nö vek szik a nyug -
dí jas kor osz tály ará nya, kö ze lít a né -
pes ség egy har ma dá hoz, ami az evan -
gé li kus ság ra ve tít ve száz ezer fő. A
hoz zá szó lók hang sú lyoz ták az egy ház
fel ada ta it, le he tő sé ge it és fe le lős sé gét
öre ge dő tár sa dal munk ban.

A hí res kon do ro si csár dá ban el -
fo gyasz tott íz le tes ebéd után Czer -
ván György, a Vi dék fej lesz té si Mi -
nisz té ri um ál lam tit ká ra Egy ház és
köz élet cí mű elő adá sá ban szólt
evan gé li kus kö tő dé sé ről, a kor -
mány ag rár stra té gi á já ról, a mun ka -
hely te rem tés fon tos sá gá ról, a fo -
gyasz tói gon dol ko dás meg vál toz -
ta tá sá ról, a pi a ci sza bá lyo zás ról. Ki -

emel te ér té ke in ket, a jó ter mő föl -
det, a vi zet és a ma gyar nép több
nem ze dé ken át fel hal mo zott ter -
me lé si ta pasz ta la ta it. Az egy be -
gyűl tek a – sok gyü le ke ze ti ta got
sze mé lye sen is érin tő – ele mi csa -
pá sok ról, az íté let idő okoz ta ha tal -
mas ká rok mér sék lé sé nek le he tő -
sé gé ről tet tek föl kér dé se ket az ál -
lam tit kár nak.

Ta va lyi kecs ke mé ti elő adá sa után
fo ko zott ér dek lő dés sel vár ták a fel -
ügye lők dr. Tő kécz ki Lász ló tör té -
nészt, az Eöt vös Lo ránd Tu do mány -
egye tem Böl csé szet tu do má nyi Ka rá -
nak do cen sét, re for má tus egy ház ke -
rü le ti főgond no kot. Az elő adó ki fej -
tet te: re ményt ad, hogy el in dult egy
pro tes táns fi a ta lo dá si fo lya mat. Az
1781-es tü rel mi ren de let után az ad -
dig ül dö zött evan gé li kus ság is talp -
ra állt, is ko lá ik ban mind több pa pot
és ta ní tót ké pez tek, akik az or szág ki -
sebb te le pü lé se i re is el ju tot tak. Az
em be ri te het ség ma is fel gyor sít hat -
ja a fej lő dést. 

A nagy taps sal ho no rált elő adás
után a fel ügye lők meg sza vaz tak egy
aján lást Idő sek és az egy ház cím mel
az evan gé li kus meg úju lás stra té gi á -
já hoz.

Zá rás ként meg le pe tés prog ram kö -
vet ke zett. A ti zen öt éves oros há zi
Szé kács Jó zsef Evan gé li kus Óvo da,
Ál ta lá nos is ko la és Gim ná zi um leg -
ki sebb jei, az óvo dá sok ér kez tek a
kon do ro si temp lom ba, ahol Ré vész
Jó zsef né Tóth Er zsé bet óvo da ala pí tó
és Vayer Tí mea óvo da ve ze tő is mer -
tet te az in téz mény mun ká ját, majd az
ap ró sá gok – Ga val lér né Ko szo rús
Éva és Vö rös Já nos né óvó nők ve ze té -
sé vel – szí vet-lel ket gyö nyör köd te tő
mű sort ad tak. 

g Ko szo rús Osz kár, 
a Nyu gat-bé ké si Egy ház me gye

felügye lő je

Fel ügye lők Kon do ro son
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b Mint ha csak össze be szél tek vol na múlt
szom ba ton az ün ne pi is ten tisz te let szol -
gá lat te vői Hu lej Eni kő kecs ke mé ti má sod -
lel késszé tör té nő be ik ta tá sa kor. A Bács-
Kis kun Egy ház me gye ik ta tást vég ző es pe -
re se, Lup ták György és a hír ös vá ros
evan gé li kus gyü le ke ze té nek ének ka ra is
ugyan azt az üze ne tet he lyez te az it te ni
szol gá la tát már szep tem ber el se jén meg -
kez dő lel ki pász tor szí vé re: „Jé zus ra nézz,
ő le gyen a pél da kép! (…) A szol gá lat hoz új
erőt te min dig csak tő le várj!” 

Az Is ten nel va ló élő, szo ros kap cso lat fon tos -
sá ga mel lett – Zsid 2,1 alap ján tar tott ige hir -
de té sé ben – Lup ták György az el sod ró dás ve -
szé lye i re hív ta fel nem csak a lel kész nő, de a gyü -

le ke zet fi gyel mét is; ha a hí vek kö zül né me lyek
az egyik lel készt pár tol ják a má sik el le né ben,
ak kor ket té sza kad hat a kö zös ség. Lás sák meg
mind ket te jük ér té ke it, elő nye it – biz tat ta az
egy ház köz ség tag ja it. Az ün ne pi szer tar tás li -
tur gi á já ban is részt ve vő Kis Já nos lel ki pász tor -
nak és a most be ik ta tott má sod lel kész nek
együtt, egy mást ki egé szít ve kell ve zet ni ük az
egy ház köz sé get és épí te ni ük Is ten or szá gát –
az ő di cső sé gé re.

A több lel ké szes kö zös ség ben va ló szol gá lat
nem tel je sen is me ret len Hu lej Eni kő szá má ra.
2005-ös lel késszé ava tá sát kö ve tő en a Pes ti Egy -
ház me gye be osz tott lel ké sze ként a pest szent lő -
rin ci gyü le ke zetben szolgált, és annak pest -
szent im rei fi li á ját is gon doz ta. Emel lett fél ál lás -
ban az Evan gé li kus Misszi ói Köz pont mun ka tár -
sa ként rá di óműsoro kat ké szí tett, köz re mű kö dött
a Híd ma ga zin szer kesz té sé ben, és szá mos em -
lé ke ze tes cik ket írt az Evan gé li kus Élet be is.

A Csen gőd ről szár ma zó lel kész nő va la me lyest
a kecs ke mé ti kö zös sé get is is me ri, hi szen an nak
ide jén itt töl töt te a ha tod évét. Szó szék fog la ló pré -
di ká ci ó já ban ma ga is utalt er re. Bár úgy gon dol -
ta, hogy ahon nan Is ten egy szer el vi szi, oda már
nem kül di vissza – ta valy nyár vé ge óta azt is egy -
re biz to sab ban érez te, hogy Kecs ke mé ten van
a he lye. Ví vó dá sai so rán – hogy va jon az ő aka -
ra ta egye zik-e az Úr aka ra tá val – ke rült elé be az
ige hir de té se alap já ul is szol gá ló ige – „Is ten az,
aki mun kál ja ben ne tek mind az aka rást, mind
a cse lek vést az ő tet szé sé nek meg fe le lő en” (Fil
2,13) –, mely nek ha tá sá ra vé gül igent mon dott
a gyü le ke zet meg hí vá sá ra.

Be ik ta tá sá ra anya gyü le ke ze té ből és ko ráb -
bi szol gá la ti he lyé ről is so kan el jöt tek. Az ün -
ne pi is ten tisz te le tet kö ve tő dísz köz gyű lé sen –
má sok mel lett – Nagy Ve ro ni ka csen gő di és
Győ ri Gá bor pest szent lő rin ci lel kész, valamint
Kákay István országos irodaigazgató, lőrinci
pres biter is kö szön töt te Eni kőt, a lő rin ci ifi pe -
dig nem csak a szer tar tá son, de még a sze re tet -
ven dég sé gen is éne kelt a tisz te le té re.

g Vi tá lis Ju dit

Vissza té rő szol gá ló
Hu lej Eni kő ik ta tá sa Kecs ke mé ten

b Az ág fal vi evan gé li kus
temp lom ban szep tem ber
25-én dél után ün ne pi is -
ten tisz te let ke re té ben ik -
tat ta be hi va ta lá ba a gyü -
le ke zet meg hí vott lel ké -
sze it – Hein richs Esz tert
és fér jét, Hein richs Mic ha -
elt – Gab nai Sán dor, a
sop ro ni egy ház me gye es -
pe re se.

A lel kész  há zas pár 2008 őszén
köl tö zött Ág fal vá ra. Szol gá la -
tuk ban igye kez nek ki ak náz ni
a „ha tár ta lan ság” ad ta le he tő -
sé ge ket, hi szen a fa lu két ut cá -
ja is Auszt ri á ban vég ző dik.
Na gyon jó kap cso la to kat ápol -
nak a szom szé dos oszt rák fal -
vak kal és az ot ta ni evan gé li kus
és ka to li kus gyü le ke ze tek kel. 

Ág fal va a ha tár nyi tá sig
„zsák fa lu” volt, az egyet len
ma gyar or szá gi szom széd ja
Sop ron. El mon dá suk sze rint
mi vel a vá ros sal nem le het nek
egy súly cso port ban, ezért is
fon to s szá muk ra a szom szé dos
oszt rák te le pü lé sek kel va ló jó
kap cso la tok ki épí té se.

Hein richs (Mol nár) Esz ter
Sár vá ron szü le tett, itt érett sé -
gi zett. Teo ló gi ai ta nul má nyai
során Né met or szág ban, Ber -
lin ben ka pott ösz tön dí jat. Ez
idő alatt el vál lal ta a Ber li ni
Pro tes táns Ma gyar Gyü le ke zet

gon do zá sát. Ma gyar or szá gi
ta nul má nyai vé gez té vel vissza -
tért Ber lin be, ahol még öt
évig foly tat ta a gyü le ke zet lel -
ki pász to ro lá sát. Mel let te egy
öt ezer lel kes né met gyü le ke -
zet ben (Evan gelis che Ad vent-
Zachäus-Kirc hen ge me in de)
is szol gált két éven ke resz tül,
va la mint egy egy há zi fenn -
tar tá sú haj lék ta lan szál lón a
Ber li ner Stadt mis sion nál. 

Esz ter Né met or szág ban is -
mer ke dett meg ké sőb bi fér jé -
vel, Mic ha el Hein richs lel -
késszel, aki ta nul má nya it a
nyu gat-ber li ni Kirch li che

Hoch  schu lén kezd te, amely a
két Németország  egye sí tése
után egye sült a ke let-ber li ni
Hum boldt Egye tem mel, így

itt szer zett dip lo mát. A Ber lin -
ben töl tött se géd lel ké szi évek
után kö zép is ko lai hit ok ta tó -
ként, if jú sá gi lel kész ként és
„ön kén tes” lel kész ként dol -
go zott. Két évet Bu da pes ten is
él tek, ahol Michael Ba log Zol -
tán re for má tus lel kész mel lett
a né met aj kú re for má tus gyü -
le ke zet ben se géd ke zett, és
bör tön lel kész ként dol go zott.

Két gyer me kük szü le tett,
Dá vid és Ár min.

Je len leg ket ten lát ják el a
lel ké szi fel ada to kat Ág fal ván
és Sop ron bán fal ván. Hein -
richs Mic ha el emel lett Auszt -

ri á ban, Bécs új he lyen is dol -
go zik – kö zép is ko lai hit ok ta -
tó ként.

g Me nyes Gyu la

Ha tár ta lan szol gá lat te vők
Lel kész  há zas pár ik ta tá sa az egy ko ri ha tár sáv zsák fa lu já ban

„Érezd a fe le lős sé gét és a sú -
lyát an nak, hogy be áll hatsz
azok nak a so rá ba, akik eb ben

a gyü le ke zet ben több mint
négy száz éve őr zik és ad ják to -
vább az evan gé li um re á juk
bí zott drá ga kin csét. Hű sé -

ges szol gá lat ra kö te lez té ged
csa lá di in dít ta tá sod és a gyü -
le ke zet nek az a sze re te te, aho -

gyan várt és fo ga dott té ged” –
hang sú lyoz ta az es pe res.

Smi dé li usz And rás a meg -
hí vón sze rep lő ige – „Íme,

nyi tott aj tót ad tam eléd…” (Jel
3,8) – alap ján tar tot ta meg
be ik ta tott lel kész ként el ső pré -
di ká ci ó ját. Sok a be zárt aj tó
em ber és em ber kö zött –
mond ta –, de van egy olyan aj -
tó, amely min dig nyit va áll, és
amely hí vo gat ja az em bert.
Jé zus a nyi tott aj tók ura, az ő
ke zé ben van az a kulcs, amely
ezt az aj tót ki nyi tot ta előt -
tünk, ame lyen be lép ve sza bad
utunk van a mi mennyei
Atyánk hoz.

Az ik ta tást kö ve tő ün ne pi
dísz köz gyű lé sen fel so rol ták
azok ne ve it, akik írás ban kö -
szön töt ték az új lel készt. Raj -
tuk kí vül kö szön tést mon dott
Be de Ta más, a Győr-Mo so ni
Egy ház me gye má sod fel ügye -
lő je, Kri zsán Zol tán cin ko tai
és dr. Csep re gi Gyu la kő bá nyai
fel ügye lő, La ki György pol -
gár mes ter és a nyug díj ba vo -
nult előd, Jan ko vits Bé la.

Smi dé li usz And rás új szol -
gá la ti he lyén leg fon to sabb fel -
ada tá nak az ige szol gá la tot te -
kin ti. Ezen kí vül hang sú lyos
sze re pet kap ter vei kö zött a lá -
to ga tás, a sze mé lyes kap cso lat -
tar tás a gyü le ke zet tag ja i val.
Ha son ló kép pen pri o ri tást kap
lel ké szi szol gá la tá ban a gyer -
mek- és if jú sá gi mun ka, amely
a hit ok ta tás sal már kez de tét is
vet te. 

g K. M.

A hu szon egye dik be ik ta tott
lel kész Ka jár pé cen

Temp lo muk fel szen te lé sé nek
év for du ló ját ün nep lik az ág fal -
vai evan gé li ku sok min den év -
ben szep tem ber utol só va sár -
nap ján. Az egy kor né met aj -
kú – a má so dik vi lág há bo rú
után ki  te le pí tett – evan gé li ku -
sok utó dai idén szep tem ber
26-án, va sár nap dél előtt ün ne -
pi is ten tisz te let ke re té ben ad -
tak há lát két száz hu szon öt év -
vel ez előtt fel szen telt temp lo -
mu kért. 

A gyü le ke zet né hány tag ja
nép vi se let be öl töz ve volt je len
az is ten tisz te le ten, me lyen Itt -
zés Já nos püs pök két nyel ven
– ma gya rul és né me tül – hir -
de tett igét. Az ün nep sé get
meg tisz tel te je len lé té vel a né -
met or szá gi Ober ri ex in gen
kül dött sé ge is – a település
lu the rá nu sai a jö vő ben test vér-
gyü le ke ze ti kap cso la tot kí -
ván nak lé te sí te ni. A múl tat
idé ző fény ké pek ből ki ál lí tást is
szer vez tek az év for du ló ra az
ág fal vai evan gé li ku sok.

g Me nyes Gyu la
felvétele

Temp lom -
szen te lé si
év for du ló

b A ka jár pé ci gyü le ke zet 1692 óta író dó tör té ne té ben húsz
olyan lel kész szol gált, aki nek a ne vét meg örö kí tet ték a
jegy ző köny vek. Az el múlt hét szom bat ján Smi dé li usz And -
rás sze mé lyé ben a hu szon egye dik ilyen pász tor be ik ta -
tá sá ra ke rült sor. Jan ko vits Bé la ed di gi ka jár pé ci lel kész
nyug díj ba vo nu lá sa okán üre se dett meg az egy ház köz ség
lel ké szi ál lá sa, amely re a gyü le ke zet egy han gú lag hív ta
meg Smi dé li usz And rást. Az új lel ki pász tor ezt meg elő -
ző en a Dé li Egy ház ke rü let püs pö ki tit ká ra – és ebbéli mi -
nő sé gében az Evangélikus Életnek is rend sze res tu dó sí -
tó ja – volt. Az ik ta tás szol gá la tát Kiss Mik lós, a Győr-Mo -
so ni Egy ház me gye es pe re se vé gez te.
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Az Evan gé li kus Kór há zi Lel ki gon do zói Szol gá lat őszi két na pos kon fe ren ci át tart ok tó ber 15-
én és 16-án, pén tek dél után 15 órá tól szom bat dél után 2 órá ig Pi lis csa bán, a Bé thel Evan -
gé li kus Misszi ói Ott hon ban (Szé che nyi u. 8–12.). Té ma: Bel ső har mó nia. Ter ve zett prog -
ram: Könnyen bil le nő har mó nia; Lo ja li tás konflik tus; Kő kö vön (pszi cho dra ma ti kus já ték); Har -
mo ni kus sze mé lyek – gon do la tok és ké pek a Szent írás fé nyé ben; Bel ső sza bad ság.

Ér dek lőd ni és je lent kez ni le het: Ba logh Éva: 20/824-4723, bo dza bo kor@gmail.com; Hon -
ti Irén: 20/824-5629, hi re ne@cit ro mail.hu; Hei ne mann Il di kó: 20/770-0442, il di ko.hei ne -
mann@lu the ran.hu; Kul csár Zsu zsan na: 20/824-2256, kul zsi@hot mail.com.

Sze re tet tel vár juk ön kén tes se gí tő in ket és az ér dek lő dő ket!

H I R D E T É S
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BU DA PEST, ok tó ber 1., 14 óra
„Éb redj, bi zony ság té vő lé lek!”
Ok tó ber a re for má ció hó nap ja
Ün ne pé lyes meg nyi tó;
85 éves a Theo lo gi ai Szem le
Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta -
ná csá nak ká pol ná ja
1117 Bu da pest, Ma gyar tu dó sok krt. 3. 

BU DA PEST, ok tó ber 1., 18 óra
Gár do nyi Haj na és Karasszon De zső
hang ver se nye a Bet hes da-gyer mek kór ház
ja vá ra
Zug lói evan gé li kus temp lom
1147 Bu da pest, Lő csei út 32.

SZEK SZÁRD, ok tó ber 1., 19.30 
Lem le Zol tán Jé zus a mi Urunk és Meg vál -
tónk cí mű kö te té nek be mu ta tó ja
Ga ray Já nos Gim ná zi um dísz ter me
7100 Szek szárd, Szent Ist ván tér 7–9.

SZEK SZÁRD, ok tó ber 1., 19.30
De csi Kiss Já nos gra fi kai ki ál lí tá sá nak
meg nyi tó ja
Ga ray Já nos Gim ná zi um dísz ter me
2100 Szek szárd, Szent Ist ván tér 7–9.
PÉCS, ok tó ber 2., 9 óra
A cél tu da tos gyü le ke zet –
női ta lál ko zó
Bap tis ta ima ház
7627 Pécs, Bo kor ut ca 52.

BU DA PEST, ok tó ber 2., 15.30
Öku me ni kus bib lia óra Bod nár Ákos
szolgá la tá val
Arany Al kony Idő sek Ott ho na 
1154 Bu da pest, Bán kút u. 67–69.

PÉCS, ok tó ber 2., 16 óra
Edin burghi cen te ná ri u mi kon fe ren cia
Bel vá ro si re for má tus temp lom
7623 Pécs, Sza bad ság ut ca 35.

PÉCS, ok tó ber 2., 19 óra 
Öku me ni kus ze nés is ten tisz te let
Bel vá ro si evan gé li kus temp lom
7621 Pécs, Disch ka Győ ző u. 6.

NYÍR EGY HÁ ZA, ok tó ber 3., 10.30
Ün ne pi is ten tisz te let az Ir gal mas
Sa ma ri tá nus szín ját szó cso port köz re mű -
kö dé sé vel
Nyír egy há za-kert vá ro si re for má tus temp lom
4400 Nyír egy há za, Ka zin czy ut ca 4.

DU NA VAR SÁNY, ok tó ber 3., 15 óra
Csa lá di nap a te rem tés vé de lem je gyé ben
So li Deo Glo ria Kö zös sé gi Ház
2336 Du na var sány, Hab itat ut ca 10–12.

BU DA PEST, ok tó ber 4., 18 óra 
Te rem té si ün nep kör
Há ló Kö zös sé gi Köz pont
1053 Bu da pest, Fe ren ci ek te re 7/8.
III. lép cső ház II. eme let 

SZEK SZÁRD, ok tó ber 7., 18 óra 
Az el fe lej tett asszony,
Kál vin Já nos fe le sé ge –
Bé ke fy La jos elő adá sa
Re for má tus gyü le ke ze ti ház
7100 Szek szárd, Be ze rédj u. 3. 

BE REK FÜR DŐ, ok tó ber 8–10., 17 óra
Pro tes táns cser ké szek fó ru ma –
ICHTHÜSZ Kö zös ség 
Nyír sé gi Egy ház me gyei Üdü lő

BU DA PEST, ok tó ber 9., 10 óra
Teo ló gi ai nap: Kál vin ha tá sa a me to dis ta
moz ga lom ra
Ma gyar or szá gi Me to dis ta Egy ház köz pont ja
1032 Bu da pest, Kis cel li u. 73. 

BU DA PEST, ok tó ber 9., 15.30 
Öku me ni kus bib lia óra Pas kai Lász ló
szolgá la tá val
Arany Al kony Idő sek Ott ho na 
1154 Bu da pest, Bán kút u. 67–69.

VESZP RÉM, ok tó ber 10., 10 óra
Ün ne pi is ten tisz te let: 450 éves
a Veszp ré mi Re for má tus Egy ház köz ség
Re for má tus Nagy temp lom
8200 Veszp rém, Dó zsa Gy. u. 22. 

VESZP RÉM, ok tó ber 10., 15 óra
Ze nés áhí tat – Or lan do ének együt tes
Re for má tus Új temp lom
8200 Veszp rém, Kál vin Já nos park 1. 

BU DA PEST, ok tó ber 10., 15 óra 
Te rem té si ün nep és ün nep kör 
Rá kos ke reszt úri evan gé li kus temp lom
1173 Bu da pest, Ba kan csos ut ca 5.

BU DA PEST, ok tó ber 10., 16 óra
A Raj kó ze ne kar jó té kony sá gi hang ver se -
nye a Lep ra misszió ja vá ra 
Bat thyá ny té ri Szent An na-temp lom
1011 Bu da pest, Bat thyá ny tér 7.

BU DA PEST, ok tó ber 10., 18 óra 
Or go na ze nés áhí tat – Bó diss Ta más
Kál vin té ri re for má tus temp lom
1091 Bu da pest, Kál vin tér 7.

MAG LÓD, ok tó ber 15., 18 óra
„Áld jad az Úr ne vét” – ün ne pi kon cert a
IX. Ver mesy mű vé sze ti na pok ke re té ben
Evan gé li kus temp lom
2234 Mag lód, Su gár út 66.

BU DA PEST, ok tó ber 16., 15.30 
Öku me ni kus bib lia óra Sza bó Ist ván szol -
gá la tá val
Arany Al kony Idő sek Ott ho na 
1154 Bu da pest, Bán kút u. 67–69.

MAG LÓD, ok tó ber 17., 10.30
„Te ben ned bíz tunk” – ün ne pi is ten tisz te -
let és kon cert a IX. Ver mesy mű vé sze ti
na pok ke re té ben
Re for má tus temp lom
2234 Mag lód, Ady End re u. 15.

BU DA PEST, ok tó ber 17., 17 óra
Re for má ci ói gá la est
Urá nia Nem ze ti Film szín ház
1088 Bu da pest, Rá kó czi út 21. 

DEB RE CEN, ok tó ber 19., 10 óra 
Jé zus Krisz tus sze re pe a te rem tés és fenn -
tart ha tó ság szol gá la tá ban
Re for má tus Kol lé gi um
4026 Deb re cen, Kál vin tér 16. 

BU DA PEST, ok tó ber 22., 18 óra
Mill i sits Má té: Kál vin Já nos idő sze rű sé ge
a Du na men tén
Óbu dai Re for má tus Egy ház köz ség gyü le ke -
ze ti ter me
1033 Bu da pest, Kál vin köz 4.

SZEK SZÁRD, ok tó ber 22., 19 óra
A Szek szár di Gár do nyi Zol tán Re for má -
tus Együt tes hang ver se nye
Ga ray Já nos Gim ná zi um dísz ter me
7100 Szek szárd, Szent Ist ván tér 7–9.

SZEK SZÁRD, ok tó ber 22., 19.30 
Szer zői est – a 80 éves Til lai Au rél
karnagy kö szön té se
Ga ray Já nos Gim ná zi um dísz ter me
7100 Szek szárd, Szent Ist ván tér 7–9.

BU DA PEST, ok tó ber 23., 14.30 
Az aján dé kok öku me ni kus meg osz tá sa… 
Evan gé li kus–re for má tus temp lom
1112 Bu da pest, Né met völ gyi út 138.

BU DA PEST, ok tó ber 23., 15.30 
Öku me ni kus bib lia óra Gáncs Pé ter
szolgá la tá val
Arany Al kony Idő sek Ott ho na 
1154 Bu da pest, Bán kút u. 67–69.

SÁR VÁR, ok tó ber 24., 9.30
Ün ne pi hang ver seny – köz re mű kö dik a
Sár vá ri Koncz Já nos Ze ne is ko la

Evan gé li kus temp lom
9600 Sár vár, Syl ves ter J. u. 3.

MAG LÓD, ok tó ber 24., 10.30
„Re for má ció – kon fir má ció” – kon fir man -
du sok be mu tat ko zó szol gá la ta
Evan gé li kus temp lom
2234 Mag lód, Su gár út 66.

SÁR VÁR, ok tó ber 24., 11 óra
Bé lyeg ki ál lí tás-meg nyi tó: Ze ne bé lye ge -
ken – Er kel-év 2010
Evan gé li kus gyü le ke ze ti te rem
9600 Sár vár, Syl ves ter J. u. 3.

BU DA PEST, ok tó ber 24., 18 óra
Zug lói ze nés es ték –
„Szí vem nek kő szik lá ja”
A pest er zsé be ti re for má tus ve gyes kar
hang ver se nye
Zug lói evan gé li kus temp lom
1147 Bu da pest, Lő csei út 32.

BU DA PEST, ok tó ber 24., 18 óra
J. S. Bach: H-moll mi se
De ák té ri evan gé li kus temp lom
1052 Bu da pest, De ák tér 4.

DU NA VAR SÁNY, ok tó ber 24., 18 óra
Ze nés iro dal mi est Pet rő czi Éva és Csör sz
Ru men Ist ván szol gá la tá val
So li Deo Glo ria Kö zös sé gi Ház
2336 Du na var sány, Hab itat ut ca 10–12.

MAG LÓD, ok tó ber 25., 18 óra
„Tarts meg, Urunk, szent igéd ben!” –
refor má ci ói is ten tisz te let
Evan gé li kus temp lom
2234 Mag lód, Su gár út 66.

MAG LÓD, ok tó ber 26., 18 óra
„Tarts meg, Urunk, szent igéd ben!” –
refor má ci ói is ten tisz te let
Re for má tus temp lom
2234 Mag lód, Ady End re u. 15. 

BU DA PEST, ok tó ber 28., 18 óra
Zsol tá ros is ten tisz te let, re for má tus ve spe -
rás – Kál vin kó rus
Kál vin té ri re for má tus temp lom
1091 Bu da pest, Kál vin tér 7.

BU DA PEST, ok tó ber 29., 18 óra
Szűcs Fe renc: Kál vin
Óbu dai Re for má tus Egy ház köz ség
gyü le ke ze ti ter me
1033 Bu da pest, Kál vin köz 4.

VÁR AL JA, ok tó ber 29., 18 óra 
Lem le Zol tán Jé zus a mi Urunk és
Meg vál tónk cí mű kö te té nek be mu ta tó ja
Kö zös sé gi ház
7354 Vár al ja, Kos suth L. u. 100.

VÁR AL JA, ok tó ber 29., 18 óra 
De csi Kiss Já nos gra fi kai ki ál lí tá sá nak
meg nyi tó ja
Kö zös sé gi ház
7354 Vár al ja, Kos suth L. u. 100.

BU DA PEST, ok tó ber 30., 15.30
Öku me ni kus bib lia óra Bó na Zol tán
szolgá la tá val
Arany Al kony Idő sek Ott ho na 
1154 Bu da pest, Bán kút u. 67–69.

DU NA VAR SÁNY, ok tó ber 30., 18 óra
Or go na kon cert Lő rincz Ka ta lin
szol gá la tá val
So li Deo Glo ria Kö zös sé gi Ház
2336 Du na var sány, Hab itat ut ca 10–12.

SÁR VÁR, ok tó ber 31., 10 óra 
Re for má ci ói ün ne pély 
Re for má tus temp lom
9600 Sár vár, Vár ke rü let u. 7.

TA KÁ CSI, ok tó ber 31., 10 óra 
Re for má tus–evan gé li kus
ün ne pi úr va cso rai is ten tisz te let

Evan gé li kus temp lom
8541 Ta ká csi, Pe tő fi u. 50.

SZEK SZÁRD, ok tó ber 31., 10 óra
Öku me ni kus is ten tisz te let
Re for má tus temp lom
7100 Szek szárd, Kál vin tér 12–14.

DEB RE CEN, ok tó ber 31., 10 óra
Is ten tisz te let
Uni tá ri us temp lom
4025 Deb re cen, Hat van u. 24. 

BU DA PEST, ok tó ber 31., 10 óra
Is ten tisz te let
Bar tók Bé la Uni tá ri us Egy ház köz ség
1092 Bu da pest, Hő gyes End re u. 3.

MAG LÓD, ok tó ber 31., 10.30
Re for má ció ün ne pi is ten tisz te let
úr va cso rá val
Re for má tus temp lom
2234 Mag lód, Su gár út 20.

SÁR VÁR, ok tó ber 31., 11 óra 
Ko szo rú zás Syl ves ter Já nos
bib lia for dí tó
em lék mű vé nél
Sár vá ri Ná dasdy-vár park ja
9600 Sár vár, Vár ke rü let 1.

FÜ ZES GYAR MAT, ok tó ber 31., 11 óra
Is ten tisz te let – mű sor
Uni tá ri us temp lom
5525 Fü zes gyar mat, Szé che nyi ut ca 13.

BU DA PEST, ok tó ber 31., 11 óra
Is ten tisz te let
Uni tá ri us temp lom
1055 Bu da pest, Nagy Ig nác u. 2–4.

HO MOK BÖ DÖ GE, ok tó ber 31., 14 óra
Re for má tus–evan gé li kus ün ne pi
úr va cso rai is ten tisz te let
Evan gé li kus temp lom
8563 Ho mok bö dö ge, Kos suth L. u. 49.

GYÚ RÓ, ok tó ber 31., 15 óra
A re for má ció ün nep lé se
Re for má tus temp lom
2464 Gyú ró, Rá kó czi u. 27. 

BU DA PEST, ok tó ber 31., 15.30
Re for má ci ói meg em lé ke zés
Re for má ci ói em lék park
1071 Bu da pest, Vá ros li ge ti fa sor – Baj za ut ca
sa rok

GYÚ RÓ, ok tó ber 31., 16.30
Win ter Er zsi temp lo mos fény ké pei
Re for má tus gyü le ke ze ti te rem
2464 Gyú ró, Rá kó czi u. 27.

BU DA PEST, ok tó ber 31., 18 óra
J. S. Bach: Kan ta te BWV 3.
és Ha rai Leven te SJ
elő adá sa
Né met Aj kú Re for má tus Egy ház köz ség
temp lo ma
1054 Bu da pest, Hold ut ca 18–20.

BU DA PEST, ok tó ber 31., 18 óra
Re for má ci ói is ten tisz te let
De ák té ri evan gé li kus temp lom
1052 Bu da pest, De ák tér 4.

ME ZŐ NAGY MI HÁLY, ok tó ber 31., 18 óra
Ün ne pi is ten tisz te let és meg em lé ke zés
Re for má tus temp lom
3443 Me ző nagy mi hály, Kos suth La jos u. 70.

ME ZŐ NAGY MI HÁLY, ok tó ber 31., 18.30 
Kál vin-em lék táb la meg ko szo rú zá sa
Re for má tus pa ró kia
3443 Me ző nagy mi hály, Kos suth La jos u. 70.

BU DA PEST, ok tó ber 31., 20.30
Re for má ci ói if jú sá gi hang ver seny
De ák té ri evan gé li kus temp lom
1052 Bu da pest, De ák tér 4.

Ok tó ber a re for má ció hó nap ja
„Éb redj, bi zony ság té vő lé lek!” • Re giszt rált prog ra mok – 2010
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Jób köny ve az em ber igaz ság ér ze tét,
az is te ni igaz sá gos ság ba ve tett hi tét
leg in kább pró bá ra te vő ószö vet sé gi
ol vas mány. Meg rá zó és fel eme lő
egy ben. Fe led he tet len mű. Cso da szép
igék tár há za, és ol va sá sa iro dal mi él -
ményt nyújt. Küz de ni kell mon da ni -
va ló já nak meg ér té sé ért, meg fej té -
sé ért, de a ke re ső lé lek nek, a bát ran
kér de ző nek fel tá rul Is ten üze ne té nek
Jób tör té ne té be rej tett gaz dag sá ga. 

Az ószö vet sé gi teo ló gi á ban ki ma -
gas ló pro fesszor és lel kész ként meg -
be csült, sze re tett ve ze tő szak sze rű és
ér tő út mu ta tá sát ajánl juk most e ro -
vat ban azon ol va sók fi gyel mé be, akik
Jób köny vé hez ke re sik az utat.

Mun tag An dor szü le té sé nek nyolc -
va na dik, ha lá lá nak har ma dik év for -
du ló ján, 2003-ban je lent meg má so -
dik ki adás ban e hó nap köny ve, a
Jób köny vé hez írt kom men tár.

Ki volt Mun tag An dor? Ószö vet -
sé gi teo ló gi ai pro fesszor, lel ki pász tor,
az Evan gé li kus Teo ló gi ai Aka dé mia

dé kán ja, „Ban di bá csi”. Aki úgy is mer -
te és sze ret te az igét, hogy az min den
hall ga tó já ra ha tás sal volt, és aki nek
min den ki hez volt egy jó sza va. Nem
mel les leg szen ve déllyel ku tat ta Lu -
thert, és mű vel te a lu the ri teo ló gi át
is… „Meg aján dé ko zot tak ál ta la a
leg ki seb bek és a leg na gyob bak, a
bib li ai tu do mány nagy jai és a min -
den na pok ige ol va sói…” – ír ja aján lá -
sá ban dr. Sza bó La jos, az Evan gé li kus
Hit tu do má nyi Egye tem rek to ra.

„So kan te szik fél re Jób köny vét az -
zal, hogy ha van is ben ne né hány na -
gyon szép ige, túl ne héz és túl fá rasz -
tó vers ről vers re vé gig ol vas ni és az ér -
tel mét ku tat ni. Pe dig ez a könyv
több szö rö sen is meg éri a rá for dí tott
időt és fá rad sá got” – ol vas suk az elő -
szó ban. Az 1981 hús vét ján, az el ső
meg je le nés kor kelt so rok ban az író
ar ra is rá mu tat: ez a kom men tár
azok hoz is szól, akik re öre gek, be te -

gek, rok kan tak van nak bíz va, és
azok hoz is, akik ma guk szen ved nek
han go san vagy né mán. Igen nagy vi -
gasz ta lás for rá sa fa kad a szent szö veg
ol va sá sa nyo mán. Lel ké szek választ
kaphatnak szak kér dé se ik re, a bib lia -
ol va sók pe dig ál ta lá nos is me re tek re
te het nek szert, és a hit leg na gyobb,
vég ső kér dé se i hez ke rül het nek kö ze -
lebb e kötet által.

Ha nincs kéz nél Bib lia – az sem baj
eb ben az eset ben: Mun tag An dor ma -
ga nyújt ja a for dí tást is. Szak sze rű in -
terp re tá lá sá ban – jegy ze tek kel el lát -
va – gyö nyör köd he tünk a pró zai ré -
szek ben és a köl te mé nyek ben.

Aki ne tán at tól fél, hogy nem elég
kép zett az Ószö vet ség egyik leg kü lö -
nö sebb, mon da ni va ló ját te kint ve
rend kí vül ne héz köny vé nek ol va sá -
sá hoz, azt az alap ve tés, az el ső, be ve -
ze tő fe je zet meg nyug tat ja: köz li azo -
kat az alap in for má ci ó kat, ame lyek
bir to ká ban át ad hat juk ma gun kat a lé -
lek épí tő uta zás nak. A szer ző ma ga ja -
va sol ja: az el ső és utol só két-két fe -
je zet, va la mint a rész le tes tar ta lom -
jegy zék fő- és al cí me i vel a könyv egé -
szé nek vi lá gos át te kin té sét ad ja.

Ha sza bad e pon ton egy sze mé lyes
ki té rőt ten ni: ami kor sok év vel ez előtt
elő ször lép tem be a teo ló gia ka pu ján,
el sők kö zött is mer tem meg a pro -
fesszor – ak kor épp dé kán – urat,
„Ban di bá csit”. Mert így szó lít hat tuk
őt. Ban di bá csi elő adá sai, hé ber-,
ószö vet sé gi kor tör té net és exe gé zis
órái nem csak azért ma rad tak em lé -
ke ze te sek, mert olyan hi he tet len
mennyi sé gű tu dást adott át ne künk,
hall ga tók nak, ame lyet egy sze rű en
át te kin te ni és rend sze rez ni is ne -
héz nek tűnt – ő pe dig olyan
könnyed ség gel, fej ből, mint egy „me -
sél te” – jó adag hu mor ral, de rű vel –,
hogy csak ámul tunk. Ha nem azért is,
mert e so rok író ja pél dá ul az ő ha tá -
sá ra vá lasz tott ószö vet sé gi té má jú
dip lo ma mun kát, vál lal va a hé ber
nyelv ki hí vá sa it is…

Ami kor az ol va só fel nyit ja ezt a
kom men tárt, épp úgy vár ja majd,
ahogy a hall ga tók vár ták órá in a foly -
ta tást, hogy az üze net, az ige mély sé -
ge fel tá rul jon, a mi ér tek meg vá la szo -
lód ja nak, hogy össze áll jon a kép.

A Jób-kom men tár nem csak írás -
ma gya rá za tot, ha nem pre cíz for dí tást
is tar tal maz. (Mun tag An dor az 1975-
ben meg je lent, majd 1990-ben re vi -
de ált új for dí tá sú Bib lia lét re jöt té ben
je len tős sze re pet ját szott.)

Kin csek kel van te le Jób köny vé nek

negy ven két fe je ze te – no ha az alap -
tör té net mell be vá gó. A fedd he tet len
és be csü le tes, is ten fé lő Jó bot Is ten
pró bá nak ve ti alá, ami kor a sá tán
meg rá gal maz za. Mit kez dünk ma a
szen ve dés sel? A má sé val? A ma gun -
ké val? Ho gyan fo gad juk: mint sors -
csa pást, Is ten bün te té sét, az élet ré -
szét, amely min den kit meg ta lál, eset -
leg mint le he tő sé get ar ra, hogy ren -
dez zük lel ki dol ga in kat, em be ri kap -
cso la ta in kat, s fő leg: vál hat-e az ilyen
szen ve dés az Is ten hez va ló kö ze le dés,
a meg té rés út já vá?

Sok fé le fo gad ta tá sa és el hor do zá -
sa (el uta sí tás, lá za dás) le het a szen -
ve dés nek: annyi fé le, ahá nyan va -
gyunk, ezért a té ma örök ak tu a li tá -
sa meg kér dő je lez he tet len. Jób sze mé -
lyét még az is is me ri – leg alább név -
ről –, aki ma gát a Szent írást nem ol -
vas sa, nem temp lom ba já ró hí vő,
hi szen szen ve dé se, tü rel me sen tű rő
lé nye, tar tá sa, hi te cso dá la tos, meg -
döb ben tő, meg ra ga dó pél da min -
den em be rnek. „Nem csak a teo ló gu -
so kat, a Bib lia ma gya rá zó it ér dek li,
ha nem az iro dal má ro kat is. A vi lág -
iro da lom olyan re mek mű ve i vel em -
le ge tik együtt, mint Dan te Is te ni
szín já té ka és Goe the Fa ust ja. (…) A
sze mé lye sen át élt em be ri szen ve dés
mű vé szi ki fe je zé sét lát ják ben ne.”
(21. o.) Mél tán ad ja az ál ta lá nos be -
ve ze tés fe je ze te cí mé nek Mun tag
An dor ezt: Jób köny ve: a vi lág iro da -
lom re me ke.

Mun tag An dor kom men tár ját
min den teo ló gus, lel kész és min den,
Bib li át ér te ni kí vá nó em ber pol cá ra
aján lom. Nem szo ba tu dós ként ír ta
meg mű vét, amint er re az elő szó ban
is utal. Hi szen az ige él, és em be re ket
ér el, for mál át, szó lít meg. A szer ző
meg kö szö ni azok nak a hí vek nek, kö -
zös sé gek nek, akik kö zött év ti ze de ken
át lel kész ként szol gált, hogy kö zö sen
fe dez het ték fel és ér tel mez het ték is -
ten tisz te le te ken, bib lia órá kon, sze mé -
lyes be szél ge té sek ben Jób köny vé nek
mon da ni va ló ját.

Azt a nagy ívű, szak sze rű és pre -
cíz teo ló gi ai mun kát, va la mint re mek
stí lu sú, gör dü lé keny, ol vas má nyos
szö veg ma gya rá za tot pe dig, ame lyet
ő el vég zett, és azt a leg na gyob bak ra
jel lem ző sze rény ség gel pá ro su ló tu -
dást, amellyel ezt a kom men tárt ír -
ta, mi kö szön jük meg most, mi kor
kéz be vesszük e kö te tet, és gon dol -
junk em lé ké re, szol gá la tá ra Urunk
irán ti há la adás sal.

g Kháti Dóra

A HÓ NAP KÖN Y VE

A szen ve dő em ber a meg té rés út ján
Jób köny vé nek ma gya rá za ta

b A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház, a Bu da pest-Fa so ri Evan -
gé li kus Gim ná zi um és az Arany
Já nos Kör szer ve zé sé ben a száz
éve szü le tett Fa lu dy György köl -
tő re, egy ko ri fa so ri di ák ra em lé -
kez tek szep tem ber 22-én az in -
téz mény ben. A gim ná zi um ne -
vé ben dr. Roncz Bé la igaz ga tó, a
kor mány zat ré szé ről Szőcs Gé za
kul tu rá lis ál lam tit kár kö szön töt -
te a dísz te rem ben össze gyűl te -
ket, majd dr. Blé ne si Éva iro da -
lom tör té nész, po li to ló gus tar tot -
ta meg A hu ma nis ta Fa lu dy cí -
mű elő adá sát. 

Az iro da lom tör té nész sze rint a köl -
tő sze mé lye sen meg szó lí tó, lük te tő
vers so ra i tól szin te gyor sab ban ver a
szí vünk. Nem hi á ba, az éle te so rán

szá mos aka dályt le győ ző nyelv te -
het ség iga zán is mer te az em be ri ér -
zé sek mély sé ge it és ma gas sá ga it. 

Az ün nep ség fel szó la lá sai kö zött
ver ses és ze nés elő adá sok hang zot -
tak el. A gim ná zi um ál tal ren de zett
Fa lu dy vers mon dó ver seny do bo -
gós he lye zett jei sza val ták el nyer tes
ver se i ket, majd át vet ték dí ja i kat. A
ke rek asz tal-be szél ge tés előtt Ti ha nyi
Lász ló elő adó mű vész Fa lu dy György
meg ze né sí tett Vil lon-át köl té se i ből
éne kelt el né há nyat. 

Az együtt lét zá ró ak kord ja ként dr.
Fa bi ny Ta más püs pök be szél ge tett a
köl tő Ang li á ban élő – ma gyar ál lam -
pol gár ság gal is ren del ke ző – uno ká -
já val, Ale xan der Fa lu dy ang li kán
pap pal – ter mé sze te sen a ven dég
anya nyel vén. (A kö zön ség szá má ra
Itt zés Szil via, a gim ná zi um an gol -
nyelv-ta ná ra tol má csol ta az el hang -
zot ta kat.)

A kér dés re, ho gyan em lé kez nek
„nagy pa pá ra”, kel le mes él mé nye it

idéz te fel az ün nep ség dísz ven dé ge:
mint mondta, több ször is meg lá to -
gat ta őket Ang li á ban, és büsz kén be -
szélt a Fa sor ban töl tött éve i ről, ame -
lyek alatt klasszi kus és la tin tu dá sát
is meg ala poz hat ta. Alexander és
test vé re, Emily – aki Gö rög or szág -
ban él és al kot mint fes tő mű vész –
tisz te let tel őr zik nagy ap juk em lé két.
En nek bi zony sá gá ul a két test vér
el sza val ta a köl tő egy-egy an gol ra
for dí tott ver sét (Ma gán zár ka, 1952;
Mi che lan ge lo utol só imá ja, 1935); a
je len lé vők ke zük be kap ták a köl te -
mé nyek ma gyar szö ve gét. 

Ale xan der – ma gán em ber ként és
az Ang li kán–Lutheránus Tár sa ság
tag ja ként is – so kat tesz a Ma gyar or -
szá gi Evan gé li kus Egy ház és az ang -
li ai ang li kán egy ház kö zöt ti kap cso -
lat épí té sé ért, szer ve ző mun ká val és
anya gi tá mo ga tás sal egy aránt. Idén
már má so dik al ka lom mal szer vez

ösz tön dí jat Ang li á ba az Evan gé li -
kus Hit tu do má nyi Egye tem di ák jai
ré szé re. Meg lá tá sa sze rint tar to zik
ennyi vel Ma gyar or szág fi a tal ja i nak,
hi szen az ő nagy ap ját is ta nít tat ta az
or szág. 

Fa lu dy György 1938 és 1988 kö zött
– ki sebb meg sza kí tá sok kal – hat or -
szág ban élt, s en nek kö szön he tő en
nem zet kö zi leg (leg in kább Ka na dá -
ban) is mert köl tő vé vált. Itt hon szá -
mos díj jal tün tet ték ki a rend szer vál -
tást kö ve tő idő szak ban. Em lé ke előtt
tisz te legnek a gimnázium dísz ter -
mében Da mó Ist ván gra fi kus mű -
vész Vil lon-gra fi ká i  és Bah get Is kan -
der fo tó mű vész Fa lu dy-fo tó i. 

A Pe tő fi Iro dal mi Mú ze um ban
ki ál lí tás idé zi fel a köl tő, író és mű -
for dí tó gaz dag élet út ját. Az ok tó ber
31-ig meg te kint he tő tár la ton lát ha -
tó töb bek kö zött a köl tő leg ko ráb bi
– ti zen hat éve sen írt – ver sé nek
kéz ira ta is.

g Hor váth-He gyi Áron

Fa lu dy-nap a Fa sor ban

Mi che lan ge lo utol só imá ja
Ül lőd a föld s az égi bolt ra áll ván
oly ívet írsz ka rod dal, mint a nap.
Het ven hat éve ál lok fenn az áll vány
desz ká za tán, de nem ta lál ta lak.

Vé sőm alatt por lad va hullt a már vány
s ök löm ben tor zó, vagy bál vány ma radt.
Nem lel te lek meg, il la nó szi vár vány,
ki ott ra gyog tál min den kő alatt.

Ma gam let tem vén kő tömb, száz bo zót ban
meg szag ga tott, mo gor va, dur va, szót lan,
de lel kem ben még égi fény ra gyog.

Hogy tud nám tes tem bör tö nét le vet ni?
Üss rám, ha tudsz még vén bű nöst sze ret ni,
Is ten szob rász! A már vány én va gyok.

(Fi ren ze, 1935)

Idén má jus 28-án volt az evangélikus
pró za író, pub li cis ta és po li ti kus ha -
lá lá nak szá za dik év for du ló ja. Nem
vé let len, hogy Mik száth-év hez kö tő -
dő prog ram ra a MÚ OSZ-szék ház -
ban is sor ke rült. Mik száth új ság írói
pá lyá ját a MÚ OSZ el nö ke, Eöt vös Pál
vil lan tot ta fel, meg em lít ve, hogy a
ma gyar új ság írók el ső szervezetének,

a Bu da pes ti Új ság írók Egye sü le té nek
(BÚE) el ső el nö ke Mik száth Kál -
mán volt.

– Az épü let elő te ré ben he lyez tük
el a BÚE meg ala kí tá sá ra em lé kez te -
tő, az And rássy út ról ma gunk kal
ho zott már vány táb lát, és egy ép pen
most le zá rult öt let pá lyá zat ered mé -
nye ként a te rem, ami ben va gyunk,

má tól Mik száth Kál mán ne vét vi se li
– je len tet te be Eöt vös Pál.

A könyv be mu ta tó egy ben ki ál lí tás -
meg nyi tó is volt. „Fi am, légy ügy véd,
ha zudsz egy ke ve set, és so kat ke re -
sel. Nem fo gad tam meg a ta ná csát,
új ság író let tem: so kat ha zu dok, és ke -
ve set ke re sek” – idéz te az író bon
mot-ját Praz novsz ky Mi hály iro da -
lom tör té nész, meg nyit va Ré ti Zol tán
gra fi kus, fes tő mű vész Mik száth pró -
za vi lá gá tól ih le tett ki ál lí tá sát. 

– Na gyon meg le het sze ret ni Nóg -
rá dot és a vi lá got is Mik száth pró zá -
ján ke resz tül – aján lot ta a Mik száth
Kál mán Tár sa ság örö kös tisz te let be li
el nö ke az új ság írók fi gyel mé be Mik -
száth és az ugyancsak evangélikus Ré -
ti „hi he tet le nül sze ret ni va ló” szö ve -
ge it és ké pe it.

d For rás: mu osz.hu

Mik száth-te rmi bemutatók
b Hu szon két kö tet ből ál ló, dísz kö té ses Mik száth-so ro za tot in dí tott út -

já ra a Kos suth Ki adó. A so ro za tot szep tem ber 22-én mu tat ták be a Ma -
gyar Új ság írók Or szá gos Szö vet sé gé nek (MÚ OSZ) új, Vö rös mar ty ut -
cai szék há zá ban. A be mu ta tó egy ben ki ál lí tás meg nyi tó is volt: Ré ti
Zol tán gra fi kus, fes tő mű vész Mik száth pró za vi lá gát meg idé ző ak va -
rell jei ok tó ber 28-ig te kint he tők meg a Saj tó ház ban. A Mikszáth-
portrét az Evangélikus Országos Múzeum kölcsönözte a múlt szer -
dai megnyitóra. (A múzeumban a festőművész hasonló tematikájú
tárlata október végéig tekinthető meg.)
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b Egyik köz is mert éne ke sünk nyi -
lat koz ta egy szer, hogy ma nap ság
a leg for ra dal mibb tett kon zer va -
tív nak ma rad ni. A dél nyu ga ti
or szág ha tár kö ze lé ben fek vő ap -
ró fa lu, Mar kóc is ko la pél dá ja
en nek. A mind össze het ven főt
szám lá ló Ba ra nya me gyei te le -
pü lés ugyan is a je len le gi gon dol -
ko dás mód hoz ké pest újí tó, va ló -
já ban azon ban na gyon is ré gi ko -
ro kat idé ző út ra lé pett.

Az Or mán ság te rü le tén a ma gyar vi -
dék köz is mer ten ked ve zőt len hely ze -
té nek leg több jel lem ző je ta pasz tal ha -
tó: el öre ge dő né pes ség, mun ka hely -
hi ány, hát rá nyos szo ci á lis hely zet, a
gaz dál ko dás le épü lé se, szét esett csa -
lá dok és fa lu kö zös ség, rossz egész sé -
gi ál la pot és ke vés re mény mind ezek
meg vál to zá sá ra. 

Mit le het ilyen kor ten ni? Ha fe lül -
ről nem jön meg ol dás, vagy is a kor -
mány nem hoz meg fe le lő in téz ke dé -
se ket, leg in kább sem mit – így vé le -
ked né nek a leg töb ben, de Mar kóc
pol gár mes te re, Lan tos Ta más más -
képp gon dol ta. Ha nincs pénz, ne
vár junk ar ra, hogy le gyen, ha nem
pró bál junk meg olyan élet for mát ki -
ala kí ta ni, amely hez na gyon ke vés
kell – ez a köz pon ti gon do la ta an nak
az ön el lá tó élet for má nak, ame lyet kö -
zel négy éve pró bál meg ho no sí ta ni
fa lu já ban. 

Olt vány a sza po rí tó kert ből
A mar kó ci ak tö rek vé sé nek az a lé nye -
ge, hogy a stra té gi ai je len tő sé gű ja -
va kat – mint ami lyen az ivó víz, az
élel mi szer, az ener gia – hely ben ál -
lít sák elő. Sőt mi vel ál lan dó or vos
sincs a fa lu ban, a ki sebb egész ség ügyi
prob lé má kat is ön erő ből pró bál ják
meg ol da ni gyógy nö vé nyek ből ké -

szí tett ke nőccsel vagy egyéb ter mé -
sze tes gyógy mód dal, mint pél dá ul hi -
deg vi zes für dő láz ese tén.

Mind eb ben kulcs sze re pet ját szik
az úgy ne ve zett kö zös sé gi sza po rí tó
kert. A pol gár mes te ri hi va tal mö gött
ta lál ha tó föl dön nem csak a gyógy- és

fű szer nö vé nyek te rem nek meg, ha -
nem gyü möl csök is van nak: cse -
resz nye, meggy, szil va, al ma, kör te,
ri bisz ke – szin te mind ki vá ló táj faj -
ta. A sza po rí tó kert ben elő ál lí tott
gyü mölcs fa olt vá nyok ból, ve tő ma -
gok ból és pa lán ták ból in gyen kap
min den mar kó ci csa lád, ha azo kat a
sa ját kert jé be ül te ti és gon doz za. Ha
ma rad – és gyü mölcs fa olt vány min -
den év ben ma rad –, ak kor a kör nyék
fal va i ban élők is kap nak, ugyan ilyen
fel té te lek kel. Így a csa lá dok a ter més -
ből szin te a tel jes élel mi szer-szük ség -
le tü ket fe dez ni tud ják. A gyü mölcs -
ből re mek lek várt, be főt tet, aszalt
gyü möl csö ket le het ké szí te ni, a friss
zöld ség, gyü mölcs, fű szer nö vény pe -
dig fo lya ma to san fo gyaszt ha tó. 

A ter vek sze rint jö vő re ku ko ri cát
is fog nak ter mesz te ni a kert ben,

hogy le gyen mi vel ta kar má nyoz ni
azo kat a (ré gi ma gyar faj ta) ba rom -
fi kat, ame lye ket a la ko sok – a Ma gyar
Kis ál lat ne me sí tők Gén meg őr ző
Egye sü le te jó vol tá ból – szin tén in -
gyen kap tak. Így a hús és a to jás is
elő ál lít ha tó sa ját erő ből. Az ezen fe -
lü li igé nye ket a csa lá dok meg old hat -
ják egy más kö zöt ti vagy egy má sik fa -
lu val tör té nő cse ré vel vagy aján dé ko -
zás sal. Mint ahogy a ter mesz tett nö -
vé nyek nél, a ba rom fik nál is olyan faj -
ták új ra ho no sí tá sá ra tö re ked nek,
ame lyek a he lyi adott sá gok nak leg -
job ban meg fe lel nek, ol csón és egy -
sze rű en tart ha tók, és vál to za tos sá,
egész sé ges sé te szik az élel mi szer-
el lá tást.

Ami az élel mi sze ren tú li szük ség -
le te ket il le ti, azok ra is van meg ol dás.
Is mét hasz nál ni sze ret nék az ásott
ku ta kat, ame lyek nek a vi ze jobb mi -

nő sé gű, mint a köz pon ti víz műé.
Eh hez azon ban gon dos kod ni fog nak
a ta laj víz tisz tán tar tá sá ról a kör nye -
ző te rü le tek gaz dál ko dá sá nak sza bá -
lyo zá sá val. 

Az ener gia te kin te té ben is ré gi-új
uta kon jár a fa lu: meg akar ja őriz ni
a sa ját fá val va ló tü ze lést, hogy ne
kül ső szol gál ta tók tól függ jön. A fa -
tü ze lés tech ni kai fej lesz té se még
hát ra van. A leg több mar kó ci nak van
sa ját fá ja, aki nek pe dig nin csen, az
cse ré vel vagy az er dé szet től ol csón
be sze rez he ti.

Ha mind ezek el le né re még sem
bol do gul va la ki, a mar kó ci ak nem
hagy ják egy mást cser ben: aki nek
szük sé ge van rá, an nak se gí te nek. Ha
pél dá ul va la ki már túl gyen ge a ker ti
mun kák hoz, an nak a kert jét se gí te -
nek rend ben tar ta ni; aki most ta nul -
ja a gaz dál ko dást, azt el lát ják ta ná -
csok kal. So kat se gí te nek a fa lu idő -
sebb em be rei, az ügye sebb, szak -
mun kák hoz job ban ér tő la kói. A kö -
zös sé gi sza po rí tó kert olt vá nya i hoz
sok szor Mar kóc vagy a szom szé dos
fal vak la kói ad ják az ol tó vesszőt. A
köl csö nös se gít ség igaz az ál lat tar tás -
ra is: így va ló sul hat meg a ja vak he -
lyi kör for gá sán ala pu ló ön el lá tás,
amellyel nem csak je len tő sen csök -
ken nek a csa lá dok ki adá sai, de ja vul
az élel mi sze rek mi nő sé ge, ér té ke seb -
bé és biz ton sá go sab bá vá lik az élet.

Költ sé gek ter mé sze te sen így is
van nak, de egy részt cse ké lyek – egy-
egy ker ti szer szám pót lá sa stb. –,
más részt a fa lu él a tör vény nyúj tot -
ta le he tő sé gek kel is: az ön kor mány -
zat va la mennyi mun ka nél kü li la kost

köz cé lú mun kás ként al kal maz za, így
egy kis jö ve de lem hez tud ja jut tat ni
őket. Aki nek nem jut elég mun ka, az
en nek a ke ret nek a ter hé re el vé gez -
he ti a sa ját por tá ja kar ban tar tó mun -
ká la ta it: te tő ja ví tás, ke rí tés fes tés,
kert gon do zás vagy bár mi egyéb, ami
adó dik. Az ön kor mány zat a köz cé lú
dol go zó it a fa lu ban te vé keny ke dő
két ci vil szer ve zet köz fel ada ta i nak el -
lá tá sá hoz is „át ad ja”.

Er köl csi meg úju lás nél kül
nincs si ker

– Azért tö rek szem ezek re – ma -
gya ráz za Lan tos Ta más –, mert az
egyes csa lá dok fej lő dé se az egész
kö zös ség ér de ke is. Ez Mar kóc leg -
főbb fej lesz tés po li ti kai el ve. Meg le -
pő mó don azon ban so kan nem tud -
nak mit kez de ni ez zel a le he tő ség gel,
mert nin cse nek hoz zá szok va, hogy
egy ál ta lán sa ját el kép ze lé se ik le het -
nek. Ezért – össze fog va a kör nye ző
fal vak kal és egy ala pít vánnyal – egy -
faj ta tan fo lya mot is in dí tot tunk, ahol
a részt ve vő ket meg pró bál tuk ar ra
ta ní ta ni, ho gyan ve he tik ke zük be a
sa ját éle tü ket. Se gí tet tünk ne kik a sa -
ját élet ve ze té si el kép ze lé se i ket ki -
dol goz ni vagy leg alább is a kez de ti lé -
pé se ket meg ten ni. 

Ez persze nem volt olyan könnyű,
mint ami lyen nek hang zik. Ne héz
fel adat az ön ál ló ság tól tör té nel mi
okok ból el szo kott em be re ket új ra
meg moz dí ta ni. Saj nos töb bek nek
már ma ga a ter ve zés gon do la ta is túl
sok volt, egy sze rű en nem ér tet ték
meg, mi ért is van rá szük ség. Azt
mond tuk ne kik, hogy azért, mert ha

Kon zer va tív újí tás – egy k

b Szep tem ber utol só va sár nap já nak dél után ján öku me -
ni kus is ten tisz te let nyi tot ta meg a te rem tés ün ne pé -
nek he tét a bu dai Cisz ter ci Szent Im re-temp lom ban.
A köz pon ti al kal mon Ste in bach Jó zsef re for má tus püs -
pök Zsolt 18,49 alap ján hir det te Is ten igé jét. A li tur -
gia szol gá la tát – Ud vardy György ró mai ka to li kus és
Gáncs Pé ter evan gé li kus püs pök mel lett – Kar say Esz -
ter re for má tus lel kész nő és Brück ner Ákos plé bá nos
lát ta el. A te rem tés vé del mi hét lét re jöt té nek tör té -
ne tét Ko dá csy Ta más re for má tus teo ló gus is mer tet -
te, a Fő vá ro si Pro tes táns Kán to rá tust pe dig Ben ce Gá -
bor evan gé li kus kar nagy ve zé nyel te.

Az idén szep tem ber 26. és ok tó ber 3. kö zé idő zí tett te -
rem tés vé del mi he tet – az Eu ró pai Ke resz tyén Kör nye -
zet vé del mi Há ló zat aján lá sa és az Egy há zak Vi lág ta ná -
csá nak fel hí vá sa alap ján – im már má so dik al ka lom mal
hir de tik meg a ma gyar or szá gi egy há zak. A ta va lyi ün -
nep hez ké pest elő re lé pést je lent, hogy ma ga a nyi tó is -
ten tisz te let is a tör té nel mi egy há zak össze fo gá sá val
va ló sult meg. 

A Ma gyar Ka to li kus Egy ház Or szá gos Lel ki pász to ri In -
té ze té nek (OLI) te rem tés vé del mi mun ka cso port ja, a Ma -
gyar or szá gi Re for má tus Egy ház te rem tés vé de lem mel fog -
lal ko zó mun ka tár sai és a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
ház Ara rát te rem tés vé del mi mun ka cso port ja, va la mint
a Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csá nak

(ME ÖT) Szo ci ál eti kai Bi zott sá ga – se géd -
anya gok kal el lá tott – kör le vél ben aján lot -
ta a gyü le ke ze tek, in téz mé nyek fi gyel mé -
be az el ső hit ága zat kér dé se i re hang súlyt he -
lye ző ün nep meg tar tá sát.

Az öku me ni kus bu da pes ti nyi tó is ten tisz -
te le ten Ud vardy György a ke resz té nyek te -
rem tés vé del mi tö rek vé sé nek és a vi lág
kör nye zet vé del mi fel hí vá sa i nak kü lönb -
sé gé re mu ta tott rá. Hang sú lyoz ta, hogy a
ke resz tény kö zös sé gek tö rek vé sé nek ere je
az imád ság ban és a Meg vál tó ba ve tett hit -
ben van – a te rem tett vi lág iránt ér zett fe -
le lős sé günk, a te rem tett vi lág vé del me ér -
de ké ben vég hez vitt cse le ke de te ink egy -
aránt eb ből táp lál koz nak. Kö szön tő gon do -
la ta it erő sí tet te a re for má tus ige hir de tő, aki
– a töb bi kö zött – utalt ar ra, hogy „ki nem
csak ön ma gá nak él, az a te rem tett vi lág ban
fel is me ri az Is tent”. (Gáncs Pé ter evan gé li -
kus püs pök gon do la tai la punk 3. ol da lá nak
Ég tá jo ló ro va tá ban ol vas ha tók.)

Az is ten tisz te let vé gén a szol gá lat té vők
víz zel raj zol tak ke resz tet az elé jük sor já zók
te nye ré be, szim bo li ku san kö zös te rem -
tett sé günk re és kö zös ke reszt sé günk re em -
lé kez tet ve.

(To váb bi in for má ci ók és aján lá sok a
www.te rem te sun ne pe.hu ol da lon ol vas -
ha tók.)

d EvÉ let-in fó

A te rem tés vé de lem he te

Az evan gé li kus gim ná zi um egyik
ta nu ló ja lett Bé kés csa ba egyik di -
ák-al pol gár mes te re. A Ga ra bon ci -
ás na pok szep tem ber 23-án meg -
tar tott vá lasz tá sán ugyan is Csor dás
Ákos nyolc je lölt kö zül a má so dik
he lye zést ér te el. 

Mint annak idején la punk is
be szá molt róla (EvÉlet, 2009. szep -
tem ber 15-i szám), ta valy a pol gár -
mes te ri szé ket sze rez te meg egy -
há zi is ko lánk je lölt je, ak kor ugyan -
is Bog dá nyi Ta más nyer te meg a
vá lasz tást. A vá ros el ső di ák ja ez -
út tal az And rássy Gyu la Gim ná zi -
um és Kol lé gi um ta nu ló ja, Sza bó
Áb ra hám lett, a má sik al pol gár -
mes ter pe dig Kiss Ger gely, a Szé -
che nyi Ist ván Két Ta ní tá si Nyel vű
Köz gaz da sá gi Szak kö zép is ko la ta -
nu ló ja.

Kam pá nyá ban Csor dás Ákos a
köz biz ton ság ja ví tá sát ne vez te a
leg fon to sabb cél nak, kü lö nös te -
kin tet tel az ok ta tá si in téz mé nyek -
ben el kö ve tett lo pá sok és a szó ra -
ko zó he lyek kör nyé kén ta pasz tal -
ha tó erő sza kos cse lek mé nyek
vissza szo rí tá sá ra. Rá mu ta tott to -
váb bá a sze lek tív hul la dék gyűj tés
fon tos sá gá ra, és szor gal maz ni
akar ja, hogy a vá ros több pont ján
épül jön ki ve ze ték nél kü li in ter net-
el ér he tő ség.

Az egy esz ten dő re meg vá lasz tott
di ák ve ze tő ket a bé kés csa bai vá -
ros há zán Van t ara Gyu la pol gár -
mes ter fo gad ta az ered mény hir de -
tést kö ve tő reg ge len.

* * *

Ide kí ván ko zó hír, hogy 2010-ben
a he lyi evan gé li kus gim ná zi um
pe da gó gu sa – Sán dor-Ke res tély
Fe renc – kap ja a Bé kés csa ba If jú -
sá gá ért ki tün te tést. A vá ro si kép -
vi se lő-tes tü let a cik lus utol só,
szep tem ber 24-én meg tar tott ülé -
sén dön tött az el is me rés ado má -
nyo zá sá ról.

A ki tün te té sek ala pí tá sá ról szó -
ló ren de let sze rint az el is me rés an -
nak a sze mély nek ado má nyoz ha -
tó, aki a bé kés csa bai gyer me kek és
fi a ta lok fej lő dé sét, prob lé má i nak
meg ol dá sát, ki ma gas ló te het sé -
gek gon do zá sát, in for má lis ta nu -
lá sát se gí tő, sza bad ide jük el töl té -
sét ér ték te rem tő mó don szer ve ző
te vé keny sé gét pél da mu ta tó an, ki -
vé te le sen ma gas szín vo na lon, lel -
ki is me re te sen, ered mé nye sen leg -
alább öt éve fo lya ma to san vég zi. 

Az el is me rést – amely ből leg fel -
jebb ket tő ado má nyoz ha tó – ok -
tó ber 23-án nyújt ja át a vá ros pol -
gár mes te re.

d EvÉ let-in fó

BÉ K É S CSA BA M ÁR SZ E P TE M BE R BE N
VÁ L A SZ TOT T

Evan gé li kus
al pol gár mes te re
lett a vá ros nak
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Fólia alatt a szaporító kert

Lan tos Ta más polgármester
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ők nem ter ve zik meg a sa ját éle tü ket,
ak kor meg ter ve zi he lyet tük más, de
ab ban nem lesz kö szö net. Sze ren csé -
re a kö zös ség je len tős ré sze ezt meg
is ér tet te. Na gyon fon tos ez a gon do -
lat. Ezt tar tom a vi dék fej lesz tés alap -
já nak is. 

Ezért aka runk mi is ön el lá tó ak
len ni. Ha nem va gyunk azok, ki va -
gyunk szol gál tat va, és más ren del ke -
zik ve lünk, úgy irá nyí ta nak ben nün -
ket, ahogy akar nak. Egy éhe ző em ber -
rel min dent meg le het ten ni, és egy
éhe ző fa lu val is. De ha az alap ve tő
szük ség le te in ket meg ter mel jük ma -
gunk nak, és füg get len né vá lunk a
nagy el lá tó rend sze rek től, ak kor meg -
van a le he tő ség ar ra, hogy a sa ját ke -
zünk be ve gyük a sor sun kat. Ha sok
ilyen fa lu lesz, az egy ön ál ló kis tér sé -
get épít fel. Sok ön el lá tó kis tér ség pe -
dig egy au to nóm nem ze tet. 

De nem csak ezért fon tos az ön el -
lá tás, ha nem azért is, mert ez le het
a meg ol dás a nyil ván va ló an kö zel gő
öko ló gi ai vál ság ra is. A csa lá dok
nagy ré sze egyéb ként min dig komp -
lex gaz da sá got mű velt er re fe lé: sa ját
fel hasz ná lás ra tar tott ál la tot és ter -
melt gyü möl csöt, zöld sé get, ga bo nát,
a fö lös le get pe dig ér té ke sí tet te. A fa -
lu irá nyí tá sa so sem szólt eb be be le.
Most vi szont ki fe je zet ten mi ins pi rál -
juk, hogy ez tu da to sod jon és erő söd -
jön, il let ve hogy a mind eh hez szük -
sé ges szem lé let vál tás ki ala kul jon.
Vál lal ko zá sunk si ke re ugyan is el -
kép zel he tet len egy faj ta er köl csi meg -
úju lás nél kül.

Mi vel az Or mán ság ban so ká ig
meg ha tá ro zó pro tes táns kul tú ra je -
len leg ro mok ban he ver, be lép he tett
he lyé re a rend kí vül ká ros ur bá nus fo -
gyasz tói szem lé let, ami rö vid tá von

gon dol ko dik, és tel je sen ön köz pon -
tú. Ha pe dig az in di vi du a liz mus ural -
ko dik, ak kor te ret nyer az irigy ség, az
ér tel met len ver sen gés, a má sik le tip -
rá sa – ezek mind gá tol ják a si ke res
együtt mű kö dést. Szük ség van te hát
egy egész sé ge sebb gon dol ko dás mód
új já épí té sé re. 

A kö zös hit az össze tar tó erő
– Mind eb ben nagy sze re pe van a

val lás nak, az is ten hit nek. Fon tos,
hogy az em be rek higgye nek va la mi -
ben, hogy le gyen egy kö zös alap,
ami össze kö ti őket – foly tat ja a pol -
gár mes ter. – Ezért hoz tuk rend be a
fa lu re for má tus temp lo mát – amíg én
nem vol tam pol gár mes ter, ti zen hat
éven ke resz tül állt ki hasz ná lat la nul –,
és az óta új ra van nak is ten tisz te le tek.
Saj nos nem min den hé ten, mert a fa -
lu nak nincs sa ját lel ké sze, de a szom -
szé dos Drá va fok ról át jár hoz zánk az
ot ta ni lel ki pász tor. Ha von ta egy szer
pe dig bib lia órát tar tunk a könyv tár -
ban, ahol az ol va sott ige kap csán
fon tos kér dé sek ről be szél ge tünk
ugyan en nek a lel kész nek a se gít sé gé -
vel. Ezek az al kal mak olyan han gu la -
to sak szok tak len ni, hogy a szom szé -
dos fal vak ból is át jár nak rá juk. 

Ter mé sze te sen én is min dig je len
va gyok. Nem csak azért, mert ér de -
kel, ami ott tör té nik, ha nem mert lé -
nye ges nek tar tom a pél da mu ta tást is.
Na gyon szá mít, hogy a lel kész vagy
a pol gár mes ter mit va ló sít meg a sa -
ját éle té ben, mert ők egy kö zös ség
éle té nek fon tos sze rep lői. Ahogy
mon da ni szo kás: a fe jé től bűz lik a hal.
Ez for dít va is igaz: ha az ar ra hi va tot -

tak ren det tar ta nak a sa ját éle tük ben
(a fe jük ben, a csa lád juk ban, a kert jük -
ben…), na gyobb rend lesz a kö zös -
ség ben is. 

Ezért ami kor én azt mon dom,
hogy ön el lá tó mó don cél sze rű gaz -
dál kod ni, ak kor ter mé sze te sen én is
eb be az irány ba tö rek szem a csa lá -
dom mal együtt. Mi is ba rom fit tar -
tunk, gyü möl csöst te le pí tet tünk,
sok élel mi szert sa ját ma gunk ké -
szí tünk: ece tet, lek várt, pá lin kát,
be főt tet, aszal ványt, ke nye ret. Fi zi -
kai mun kát is vég zünk: én pél dá ul
ka szá lok, rá adá sul gé pi se gít ség nél -
kül, hogy bi zo nyít sam a fa lu be li ek -
nek ab bé li meg győ ző dé se met, hogy
a ké zi ka szá lás ol csóbb és ered mé -
nye sebb.

Összes sé gé ben annyit mond ha tok,
hogy min dent meg te szünk, amit tu -

dunk, hogy ön ál ló élet re kelt sük a fa -
lut, és ezt lát ják is az em be rek. Nem
kö ve ti ugyan a pél dán kat min den ki,
de leg alább el gon dol kod nak raj ta.
Hosszú még az út, de már jó irány -
ba me gyünk – fe je zi be be szá mo ló -

ját a pol gár mes ter, aki nem csak a fő
mo tor ja a Mar kó con el in dult vi rág -
zás nak, ha nem ar ról is meg győ zött,
hogy minden nek van jö vő je, és nem
csak a múlt ba ré ve dő ro man ti kus el -
vá gyó dá son alap szik.

A fa lu ban ugyan is ép pen most
épül egy kéz mű ves ház is, ahol a la -
ko sok ki ta nul hat ják majd a kéz mű -
ves ség csín ját-bín ját. Vessző- és ko -
sár fo nást, fa ze kas sá got, fá val va ló
mun kát és így to vább.

– Nem mú ze u mot aka runk, ha -
nem olyan he lyet, ahol tény leg hasz -
ná la ti tár gya kat tu dunk ké szí te ni – je -
gyez te meg er ről a pol gár mes ter, s ez -
zel mint ha az egész te le pü lést is jel -
le mez te vol na.

Mar kóc ugyan is nem egy élő kis
skan zen, ahol ré geb bi ko rok irán ti
nosz tal gi á zás fo lyik, ha nem olyan

hely, ahol na gyon is re á lis mó don
pró bál ják épí te ni a ki utat nem csak a
vi dék ki lá tás ta lan sá gá ból, ha nem az
öko ló gi ai és az em be ri ér té kek vál sá -
gá ból is.

g Vö rös Vi rág

kis fa lu nagy el kép ze lé sei

b Nyolc bu da pes ti gyü le ke zet tar -
tott kö zös al kal mat szep tem ber
25-én dél után a zug lói evan gé li -
kus temp lom ban. A Kér dé se ket
éb resz tő szín ház (KÉSZ) ne vet
vi se lő ren dez vény a bel vá ro si
gyü le ke ze tek össze fo gá sát, kö -
zös mun ká ját volt hi va tott elő -
se gí te ni.

Egy más jobb meg is me ré sét szol gál -
ta a kö zös ét ke zés, a já té kos cso port -
be szél ge tés és a ta lál ko zó fő prog ram -
ját ké pe ző in ter ak tív szín já ték is. Az
Öt vös And rás ál tal ren de zett, Lá zár
fel tá masz tá sá nak tör té ne tét fel dol go -
zó da rab ban a részt ve vő gyü le ke ze -
tek lel ké szei, lel ki mun ká sai ala kí tot -
ták a főbb sze re pe ket.

A kö zön ség nem passzív né ző ként,
ha nem egyik hely szín ről a má sik ra
ván do rol va, a sa ját prob lé má it, élet -
tör té ne tét is be le sző ve kö vet het te
nyo mon az ese mé nye ket. A Ko czor

Ta más ál tal el mon dott nar ra tív be -
té tek se gí tet ték a sze mé lyes kér dé sek
meg fo gal ma zá sát, a sze rep lők kel va -
ló együtt gon dol ko dást. Elő jöt tek a
szen ve dés, a gyász, a ha lál min den -
kit érin tő té mái. A dra ma ti kus já ték
vé gén min den ki mé lyeb ben meg -

ért het te Jé zus sír ból ki szó lí tó sza vá -
nak ere jét, a fel tá ma dás és az új élet
va ló sá gát.

A dél után fo lya mán sor ke rült a
Pes ti Nyolc lo gó pá lyá za tán részt
ve vő al ko tók meg aján dé ko zá sá ra
is. A győz tes, Ár may Sza bó Ber na -
dett emel lett le he tő sé get ka pott ti -
zen két mun ká já nak be mu ta tá sá ra a
zug lói temp lom te ré ben. A ki ál lí tást
– amely ok tó ber 31-ig lát ha tó –
Ba ra bás Már ton fes tő mű vész nyi -
tot ta meg. Mél ta tá sá ban ki emel te,
hogy a dí szí tő funk ci ó jú raj zok és
tus fest mé nyek lel ki tar tal ma kat fe -
jez nek ki. Al ko tó juk szá má ra fon tos,
hogy az alap ve tő ke resz tény szim bó -
lu mo kat meg je le ní tő mű vek ne csak
gyö nyör köd tes se nek, ha nem szol -
gál ja nak is.

A gyü le ke ze tek együtt lé tét ze nés
áhí tat zár ta Gáncs Pé ter püs pök
szol gá la tá val, az Ani ma Mu si cae ka -
ma ra ze ne kar és Si mon Bar ba ra or -
go na mű vész köz re mű kö dé sé vel.

g Adá mi Má ria

KÉSZ, avagy kö zös sé get él te tő sze re tet
b Öröm és meg tisz tel te tés volt a

ma gyar or szá gi Lep ra misszió
szá má ra, hogy Geoff War ne, a
Nem zet kö zi Lep ra misszió fő -
igaz ga tó ja há rom éven be lül
má sod szor ta lál ko zott a ve ze tő -
ség gel és a tá mo ga tók kal. A
szer ve zet szep tem ber 27-i őszi
csen des nap ja ke re té ben, va la -
mint az azt kö ve tő ku ra tó ri u mi
ülé sen ke rült er re sor.

A fő igaz ga tó Gil li an Phil lipsszel, a
Lep ra misszió szer ve ze ti át ala kí tá -
sát elő ké szí tő mun ka cso port egyik
tag já val együtt ér ke zett. Ezek ben a
he tek ben a vi lág szer ve zet min den
tag or szá gá nak ku ra tó ri u má val ta -
lál koz nak, és elő ze te sen ki adott kon -

zul tá ci ós anyag alap ján gyűj tik össze
a tag szervezetek kér dé se it, vé le mé -
nyét, ja vas la ta it. Mind ezek fel hasz -
ná lá sá val ké szül majd el az a do ku -
men tum, amely – re mény ség sze rint
jö vő év jú ni u sá ban – egy egé szen új
for má ci ót je lent a száz har minc hat

éves misszió to váb bi szol gá la tá ban:
a glo bá lis part ner sé get.

A csen des na pon Lk 8,1–3 ver sei
alap ján tar tott áhí ta tá ban War ne rá -
mu ta tott, hogy Jé zus nem csak mun -
ka tár sak kal, ha nem tá mo ga tók kal is
vé gez te szol gá la tát. A misszi ó ban ma
is egy for mán szük sé ge sek az imád ság -
gal és az anya gi ak kal tá mo ga tók, va -
la mint a jó mun ka tár sak. Egyik sem
több vagy ke ve sebb a má sik nál. Ez a
fel is me rés az alap ja a Lep ra misszió
part ner ség gé ala kí tá sá nak, mely ben
nem lesz kü lönb ség az anya gi hát te -
ret biz to sí tó és a prog ra mo kat meg -
va ló sí tó or szá gok kö zött. Ugyan ak kor
sok kal több ön ál ló ság és kre a ti vi tás is
el vá ra tik majd a tag or szá gok tól és ve -
ze tő ik től. Minden nek ered mé nye -
kép pen pe dig re mél he tő en sok kal
nyi tot tabb kap cso la tok ala kul nak ki a
tag or szá gok kö zött is, mint az ed di -
gi, köz pon ti ve zér lé sű szer ve zet ben.

Gil li an Phil lips szí nes, ké pes be szá -
mo lót tar tott az in di ai Pu ru lia lep ra -
misszi ós kór ház ban tett lá to ga tá sá -
ról. Eb ből is lát hat ták a je len lé vők,
hogy fo lya ma to san mi lyen nagy szük -
ség van min den tá mo ga tás ra, hi -
szen ál ta luk éle tek vál toz hat nak meg,
és kap hat nak tes ti, lel ki gyó gyu lást.

A dél utá ni ku ra tó ri u mi ülé sen sok
kér dés és hoz zá szó lás hang zott el. A
meg be szé lés so rán kü lö nö sen azt
üd vö zöl te min den ku rá tor, hogy a ter -
ve zet mi lyen bá tor és vi lá gos hit val -
lás alap ján fo gal maz za meg a Lep ra -
misszió kül de té sét. A po gány vi lág -
ban csak ak kor lesz to vább ra is Is ten
ál dá sa a Lep ra misszió gyó gyí tó-bi -
zony ság te vő szol gá la tán, ha ezen túl
sem szé gyel li Krisz tus evan gé li u mát.

g Risk óné Fa ze kas Már ta
re for má tus lel kész,

a Lep ra misszió igaz ga tó ja

Misszió és part ner ség
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Markóc égi perspektívából

A markóciak nagyot kaszálnak…
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Van nak ün ne pe ink, ame lyek hez vi -
dám ság és su ga ras ének tar to zik, s
van nak, ame lyek hez nem il lik a bol -
dog be széd. A könnyed em lé ke zés.
Ame lyek nem mú ló, fá jó se bek a lel -
kün kön. Csak hall gat ni kel le ne ilyen -
kor, ap ró rő zse tü ze ket rak ni szer te az
or szág ban, és csend ben ki vár ni, amíg
föl en ged a szo rí tás ben nünk.

Már ci us idu sa is ilyen. Szunnyad
ben nünk, az után 15-én föl tá mad va
föl ra gyog, és új ból le pe reg, mint vé -
get nem érő film sza lag. Ott va gyunk
ilyen kor a Nem ze ti Mú ze um ta vasz -
il la tú kert jé ben, hall juk a köl tő es kü -
re hí vó sza vát, hi deg eső ve ri há tun -
kat, de mi is ki haj tott fe hér in gű fi -
a ta lok va gyunk…

Mit is akart Pe tő fi és a tü zes tár sak?

A ve szen dő ma gyar né pet a ma gyar
nem zet be be fo gad ni és az így meg -
erő sö dött nem ze tet a né pek vi lág tár -
sa sá gá ba be kap csol ni! Ez több és
ne he zebb volt min den más kez de mé -
nye zés nél… Ma ga a cso da. Egy köl -
tő szív ben a ki tel je se dő nem zet szü -
le tett meg. S az óta sú lyos évek, év ti -
ze dek lob ban tak el, de a cél ma sem
ke ve sebb. 

S annyi ál do zat ho za tal el le né re
min den el ve szett. A győz te sek: Fe renc
Jó zsef oszt rák csá szár és Mik lós orosz
cár ha tal mas ha dai. A le győ zöt tek: a
ma gyar sza bad ság harc el ti port hon -
véd se re gei. Kos suth hi á ba re mény ke -
dett. Dem binsz kynek, Bem nek nem
volt töb bé ka to ná ja. Özön löt tek ki -
fe lé a me ne kü lők a le gá zolt Ma gyar -

or szág ról. Le het tek vol na két szer
annyi an is, de so kan nem akar tak
men ni. Ők úgy érez ték, hogy be csü -
le tük és es kü jük azt kí ván ja, ren de -
zett csa pa tok élén te gyék le a fegy -
vert. Vol tak szö ke vé nyek, a törzs kar
vi szont emelt fő vel ment sor sa elé be.

Gör gey, a fő pa rancs nok Pasz ki evics
her ceg kí ván sá gá ra ke gyel met ka pott.
Hay na u nál vi szont nem volt ke gye -
lem: 1849. ok tó ber 6-án a sza bad ság -
harc ti zen há rom ka to nai ve ze tő jét vé -
gez tet te ki Ara don. A pes ti ki vég zé -
se ket – ugyan ezen a na pon – az el -
ső fe le lős magyar mi nisz té ri um el nö -
ké nek, Bat thyá ny La jos nak az agyon -
lö ve té sé vel kezd ték meg. A kö nyör -
te len íté le tek nek, a pus ka csö vek előt -
ti, a bi tó alat ti ha lá lok nak nem akart

vé ge len ni. „Él jen a ha za!” – hang zott
fel új ra és új ra a bú csú zók ki ál tá sa,
majd a fe ke te ősz sö tét de cem ber be
for dult. Vö rös mar ty fé lel mes sza va -
i val: „Most tél van és csend és hó és
ha lál.”

A hó hé rok Bat thyá ny vé res in gét
egy ha nyag moz du lat tal fél re dob -
ták. Az ara di ti zen há rom te te mét is
mé lyen a föld alá süllyesz tet ték, de az
or szág döb bent gyá szá val, az em be -
re ket össze kö tő élő „tit kok kal” nem
tu dott mit kez de ni a ha ta lom. Ak kor
és ké sőbb sem. Lát ha tat lan erőt
adott; év szá za do kon tör te át ma gát
az em lé ke zés.

A nagy te me tés ju tott eszem be:
1989. jú ni us 16. Gyász ün nep a Hő sök
te rén. A sok tisz ta ar cú em ber, idős,

ősz fér fi ak ke zük ben szál vi rág gal.
Dar vas Iván és Men sá ros Lász ló ol -
vas ta föl a ki vég zet tek ne vét, a fi a tal
és idő sebb ha lot ta két. Így te szek
most én is. So ro lom az ara di vér ta -
nú kat, köz ben kis szü ne tet tar tok, s
gon do lat ban Ma gyar or szág, Er dély,
a Vaj da ság, Kas sa leg szebb han gú ha -
rang ja i nak a kö te lét hú zom meg. 

Gyer tek ide kö rém, kul csol já tok ti
is imá ra a ke ze te ket, és hall gas suk a
föl zen gő szent ne ve ket: Au lich La jos,
Dam ja nich Já nos, Des sew ffy Arisz tid,
Kiss Er nő, Kne zi ch Ká roly, Láh ner
György, Lá zár Vil mos, Lei nin gen-
Wes ter burg Ká roly, Nagy sán dor Jó -
zsef, Pöl ten berg Er nő, Sch wei del Jó zsef,
Tö rök Ig nác, Vé csey Ká roly.

g Feny ve si Fé lix La jos

BAT THYÁ N Y É S AZ AR A DI TI Z EN H Á ROM

1849. ok tó ber 6. gyász ün ne pé re

b El len őriz he tet len le gen da sze -
rint Pöl ten berg Er nő szólt a cím -
ben idé zett sza vak kal tár sa i hoz
1849. ok tó ber 6-án Ara don, ami -
kor a vesz tő hely re vit ték őket. A
kor szak leg ki vá lóbb ku ta tó ja,
Her mann Ró bert sze rint a „ki -
vég zet tek ről alig ha le het pon to -
sabb jel lem zést ad ni”. E „szép de -
pu tá ció” tag jai va ló ban nem ze -
tünk leg ki vá lóbb ja it rep re zen tál -
ták tár sa dal mi ál lás tól, anya -
nyelv től, fe le ke ze ti ho va tar to zás -
tól füg get le nül. Az ok tó ber 6-án
ki vég zett ti zen há rom ara di vér -
ta nú val és Bat thyá ny La jos mi -
nisz ter el nök kel együtt bi zo nyít -
ha tó an száz hu szon nyolc sze -
mélyt vé gez tek ki 1850. jú li us 1-
jé ig a sza bad ság harc ban be töl -
tött sze re pe mi att. 

Mi ért ép pen az 1849 utá ni meg tor -
lá sok ma rad tak meg olyan élén ken a
nem zet em lé ke ze té ben, hogy több
mint száz hat van év vel ké sőbb is
nem ze ti gyász na pon em lé ke zünk az
ál do za tok ra?

Er re több vá lasz is ad ha tó. Sze be -
ré nyi Já nos sel mec bá nyai, bá nya ke -
rü le ti püs pök nap ló já ban azt je gyez -
te föl, hogy Sel mec bá nya a „ter ro risz -
ti kus rend szert” ak kor is mer te meg,
ami kor a vá ros 1849. ja nu ár 21-től áp -
ri lis 18-ig a csá szá ri csa pa tok el len -
őr zé se alatt állt. Sze be ré nyi nem
tud hat ta, hogy az 1849 utá ni meg tor -
lás nyi tá nya volt új ko ri tör té nel -
münk vé res meg tor lá sa i nak, me lyek
az el ső, majd a má so dik vi lág há bo rút,
il let ve 1956-ot kö vet ték. 

Az 1849 utá ni ál la mi ter ror ab ban
is elő ké pe volt a ké sőb bi ek nek, hogy
igen gyak ran sa ját tör vé nye it sem tar -
tot ta be. Ki sebb-na gyobb jus tiz mord
szin te min den had bí ró sá gi ha lá los
íté let ese té ben fel fe dez he tő.

Bár a ma gyar or szá gi meg tor lás
nem szá mí tott ki rí vó an vé res nek a
kor szak ha son ló le szá mo lá sa i hoz
ké pest, a kor tár sa kat sok kol ta, hogy
nagy szám ban érin tet te a po li ti kai és
ka to nai elit tag ja it. A vár fog ság ra ítél -
tek, szám űze tés be kény sze rí tet tek
kö zül so kan nem ve het tek részt ké -
sőbb sem a ma gyar nem zet sor sá nak
in té zé sé ben. A meg tor lás ál do za tai az
egész nem ze tet rep re zen tál ták. A
Hay nau ál tal ki vé gez te tett hat lel kész

kö zött evan gé li kust, re for má tust és
ka to li kust egy aránt ta lá lunk.

Az 1849-ben ki vég zett po li ti ku sok
kö zött ta lál juk a du nán in ne ni evan -
gé li kus egy ház ke rü let volt fel ügye lő -
jét, bá ró Je sze nák Já nost is. 1841-ben,
negy ven egy éve sen vá lasz tot ták meg
ar ra a tiszt ség re, ame lyet már édes -
ap ja is be töl tött 1814-től 1823-ig.
Egy ház ke rü le ti fel ügye lő ként részt
vett 1848-ban a „szep tem be ri ér te kez -
le ten”, ahol egy ház és ál lam vi szo nyá -
ról foly tat tak esz me cse rét a pro tes -
táns egy há zak kép vi se lői bá ró Eöt vös
Jó zsef kul tusz mi nisz ter rel. 

1848 előtt Je sze nák Já nos nem
vál lalt köz éle ti tiszt sé get. A fő ren di -
ház ülé se in ter mé sze te sen részt vett.

Itt Szé che nyi re form po li ti ká ját tá mo -
gat ta, majd ké sőbb Bat thyá ny La jos
kö ré hez csat la ko zott. Köz éle ti gya -
kor la tát te hát az egy ház ban sze rez -
te, kö zel ről is mer te az 1840-es évek
ma gyar–szlo vák nem ze ti konflik tu -
sa it az egy há zon be lül. 

Po li ti kai meg bíz ha tó sá ga mi att
es he tett rá a kor mány vá lasz tá sa,
ami kor – Sze me re Ber ta lan ja vas la -
tá ra – elő ször Nyit ra vár me gye fő is -
pán já vá, majd telj ha tal mú kor mány -
biz to sá vá ne vez ték ki 1848. szep -
tem ber 23-án. Hat nap pal ké sőbb az
ál ta la meg szer ve zett re gu lá ris és
nem zet őr csa pa tok meg ál lí tot ták és
szét szór ták azt a – Jo zef Hur ban
hlu bo kai evan gé li kus lel kész és Lu -
doviť Štúr volt po zso nyi ta nár ál tal
ve ze tett, fő leg cseh és mor va di á kok -
ból ál ló – lé gi ót, amely a fel ső-ma -
gyar or szá gi szlo vá kok ma gyar kor -
mány el le ni lá za dá sát akar ta fel lob -
ban ta ni. 

Je sze nák Já nos ér de me volt az is,
hogy 1848 ok tó be ré ben meg aka dá -
lyoz ta a lip tó vá ri erő dít mény át ál lá -

sát a csá szá ri ol dal ra. A sza bad ság -
harc ké sőb bi ré szé ben Gör gey had -
se re gé hez csat la ko zott, az ara di fegy -
ver le té tel ide jén ke rült fog ság ba.

A pes ti Új épü let ben volt tár gya lá -
sa (ugyan ott, ahol Bat thyá ny La jost
is ki vé gez ték), Csány Lász ló Po zsony
me gyei kor mány biz tos, 1849-es köz -
le ke dés ügyi mi nisz ter rel együtt. Mi -
vel per anya guk el ve szett, csak az
íté le tet is mer jük, amely nek ál ta lá nos
meg fo gal ma zá sa sze rint az or szág la -
kos sá gá nak több sé gét ki le he tett vol -
na vé gez ni: „Az ő kü lön fé le, for ra dal -
mi kor mány alatt re á juk ru há zott hi -
va ta los ál lá suk ban kez det től fog va a
for ra dal mi moz ga lom vé gé ig min -
den ha tal muk ban ál ló esz közt a for -
ra da lom győ zel mé re hasz nál tak fel;
az er re szük sé ges ha tá ro za to kat és
rend sza bá lyo kat ma guk ve zet ték és
haj tot ták vég re, s így el ső sor ban azon
vol tak, hogy a leg ma ga sabb trón
meg dűl jön, s az ál lam kö te lék meg sza -
kad jon.”

Je sze nák Já nos éle té nek utol só
nap ja it Szé kács Jó zsef em lék ira ta i ból
is mer jük, aki lel kész ként volt együtt
a ha lál ra ítélt tel 1849. ok tó ber 9–10-
én. Je sze nák Szé kács út ján üzent
csa lád já nak, és igye ke zett gon dos -
kod ni gyer me kei jö vő jé ről. 

Szel le mi vég ren de le te nem csak a
csa lád nak szólt: „Ön hi vat va lesz ró -
lam, s vég ső órám ról ta nú sá got ten -
ni a ha za előtt. Mond ja meg azok nak,
aki ket il let, hogy én azt, amit tet tem,
ha lá lom órá ján sem bán tam meg;
hogy egyet sem ta gad tam meg azon
el vek kö zül, me lye kért nem ze tem
annyi ál do zat tal és vér on tás sal küz -
dött.”

Az ara di tá bor no kok hoz ha son ló
mél tó ság gal lé pett a bi tó fa alá is. „A
lép cső leg al só fo kán e sza va kat mon -
dá: »Csak azt aka rom mon da ni: Is -
ten áld ja meg a ma gyar ha zát!« A
lép cső leg fel ső fo kán pe dig ezt: »Meg -
bo csá tok el len sé ge im nek!« Há rom
má sod percz múl va meg szűnt len ni”
– ol vas suk Szé kács be szá mo ló já ban.

Hi tünk sze rint az el huny tak nem
„rep re zen tál nak” az élet ben ma ra dot -
ta kért. Em lé kük és pél dá juk azon ban
út mu ta tás sal szol gál hat az utó dok -
nak. Je sze nák Já nos sze mé lyé ben
olyan rep re zen tán sát ta lál juk hi -
tünk nek az 1849-ben ki vég zet tek
kö zött, aki re száz hat van egy év el múl -
tá val is mél tán em lé kez he tünk. 

g Ker tész Bo tond 

„Szép de pu tá ció megy az Is ten hez
a ma gya rok ügyé ben rep re zen tál ni”

Jeszenák János

A Ro zet ta Ala pít vány 2009. évi ada tai
Ala pít vá nyunk 2009-es be vé te le i nek össze ge 1 419 000 Ft, a ki adá sok
össze ge 38 000 Ft. Az szja 1-ából 429 000 Ft be vé te lünk szár ma zott.
A be vé te lek ből és meg lé vő pénz esz kö zök ből 1 645 000 Ft cél sze rin ti tá -
mo ga tást jut tat tunk a Pest er zsé be ti Evan gé li kus Egy ház köz ség mű kö -
dé sén ke resz tül szo ci á lis és hit éle ti te vé keny ség tá mo ga tá sá ra, if jú sá gi
prog ra mok szer ve zé sé re, meg ren de zé sé re, gyü le ke ze ti ki ad vá nyok és az
egy ház köz ség ál ta lá nos mű kö dé sé nek tá mo ga tá sá ra. Min den test vé rünk -
nek kö szön jük ed di gi és vár juk jö vő be li tá mo ga tá sát!

Sá ghy And rás, a ku ra tó ri um el nö ke

H I R D E T É S

Or go na hang ver se nyek a bé kás me gye ri evan gé li kus temp lom ban
2010 őszén–te lén há rom or go na es tet szer ve zünk, me lyen há rom ki vá -
ló ma gyar or go na mű vész mu tat ko zik be el ső al ka lom mal a bé kás me gye -
ri evan gé li kus temp lom ban. Mind hár man szá mos ver seny győz te sei, nem -
zet kö zi hí rű or go na mű vé szek. A hang ver se nye ken nem csak az or go na -
iro da lom ból ad nak íze lí tőt, ha nem imp ro vi zá ci ó kat is hall ha tunk egy -
há zi és vi lá gi dal la mok ra, me lyek már elő de i ket is meg ih let ték.

A há rom hang ver seny ből ál ló so ro zat el ső kon cert je ok tó ber 3-án, va -
sár nap 18 óra kor lesz. Pál úr Já nos Nic o las de Grigny, Ro bert Schu mann
és Liszt Fe renc or go na mű ve i ből vá lo gat, va la mint imp ro vi zál a két száz
éve szü le tett Schu mann tisz te le té re. A hang ver seny re a be lé pés díj ta lan,
min den ér dek lő dőt sze re tet tel vá runk. (Bé kás me gye ri evan gé li kus
temp lom, 1038 Bu da pest, Me ző ut ca 12., tel./fax: 1/368-6118, e-mail: evan -
ge li kus be kas@t-on line.hu, www.evan ge li kus be kas.hu.)

H I R D E T É S

Em lé ke zés Mun tag An dor ra
2000. au gusz tus 23-án hunyt el dr. Mun tag An dor egye te mi ta nár, az Evan -
gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem (EHE) volt ószö vet sé gi pro fesszo ra, tan szék -
ve ze tő je. Az ő em lé ké re tar tunk kon fe ren ci át Böl cses ség és pró fé ta ság cím -
mel ok tó ber 5-én az egye te men (1141 Bu da pest, Ró zsa völ gyi köz 3.).

Prog ram
• 14.00–14.10: Meg nyi tó (Sza bó La jos rek tor)
• 14.15–14.35: Karasszon Ist ván: Mun tag An dor és az Ámósz köny ve
• 14.40–15.00: Var ga Gyön gyi: A pró fé ták böl cses sé ge – Je re mi ás jó bi

kér dé sei
• 15.05–15.25: Ha us mann Jut ta: Jób – a könyv ak tu a li tá sa teg nap és ma
• 15.30–15.50: Ké pes vissza te kin tés

H I R D E T É S

A Pé csi Evan gé li kus Egy ház köz ség sze re tet tel meg hív ja Önt és csa lád -
ját Csa lá di ma ti né cí mű ren dez vény ére ok tó ber 16-án, szom ba ton 10 órá -
ra a Pé csi Nem ze ti Szín ház ba. Fel lép a Pé csi Gos pelkó rus, az evan gé li -
kus gyü le ke ze ti nagy kó rus, va la mint a gye re kek és fel nőt tek ál tal egy -
aránt ked velt Ka lá ka együt tes. In gye nes je gyek az evan gé li kus lel ké szi
hi va tal ban igé nyel he tők: Pécs, Disch ka Győ ző u. 4–6. (dél után 2 és 5 kö -
zött). Te le fon: 20/824-4141, 20/824-4142. E-mail: ne meth zo li@gmail.com.

H I R D E T É S

Bol dog sze re lem és há zas ság go nosz idők ben
„Itt van a he lye a szen tek áll ha ta tos sá gá nak és hi té nek” (Jel 13,10)

Elő adás-so ro zat 2010 őszén a Rá day-kol lé gi um dísz ter mé ben (Bu da pest
IX., Rá day u. 28.) es tén ként 18 órai kez det tel. Elő adó: dr. Pál he gyi Fe renc.
• Ok tó ber 11.: Le het sé ges-e a mai vi lág ban Is ten igé jé hez iga zod ni? (Jel 1,3)
• Ok tó ber 18.: A há zas ság még nem a menny or szág (Jel 14,13)
• Ok tó ber 25.: Ho gyan ma rad ha tunk tisz ták szennyes ára dat ban? (Jel 16,15)
• No vem ber 8.: Asz tal- és élet kö zös ség Jé zus sal (Jel 19,9)
• No vem ber 15.: A föl di küz de lem mennyei pers pek tí vá ja (Jel 20,6)
• No vem ber 22.: Bol dog, aki nem ad ja fel (Jel 22,7)
• No vem ber 29.: A bol dog ság is ke gye lem ből fa kad (Jel 22,14)

H I R D E T É S
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9.45 Éneklés a Credóval

10.00 Evangélizáció

„Krisztus szabadságra szabadított meg minket...” – Ribár János 

Énekes-zenés bizonyságtétel – a kiskõrösi Gospel Sasok

11.15 Szekciók, kerekasztal-beszélgetések

Add a kezed – ír keresztyén dalok – D. Kiss Ildikó és az Éirí együttes (templom)

Babits Mihály: Jónás könyve – Banka Gabriella elõadómûvész (a gimnázium díszterme)

Mit tanít Luther a szabadságról? – Isó Dorottya (gyülekezeti terem)

A nemzet szabadulása – Lupták György (alagsori tornaterem)

Hagyományos bibliakör az igehirdetõvel – Ribár János (12-es tanterem)

Hitünk és egészségünk – Dr. Koch Béla családszakorvos (tornaterem)

Krisztusi szabadsággal a misszióban – Deák László (gyülekezeti kisterem)

12.30 Ebédszünet (az egyház szerény vendéglátást biztosít)

14.00 Tanúságtétel

Immánuel zenekar

Blaskó Péter Jászai Mari-díjas érdemes mûvész, a Nemzeti Színház tagja

15.00 Evangélizáció (úrvacsorával)

„Szeresd felebarátodat, mint magadat” (Gal 5,14) – Lupták György 

15.45 Zárszó, áldás – Gáncs Péter 

Az alkalomra mindenkit szeretettel vár a Magyarországi Evangélikus Egyház.

Grafikai terv: Kreatív Flotta Stúdió
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A pró fé ta Jó nást az Úr fel adat tal
bíz ta meg. Egy bű nös vá ros ban kel -
lett hir det nie az Is ten dön té sét: negy -
ven nap múl va el pusz tít ja a te le pü -
lés min den la kó ját, ha nem bán ják
meg azt a sok rosszat, ame lyet el kö -
vet tek, és ha nem tér nek vissza a jó
út ra.

Jó nás azon ban en ge det len volt.
Ahe lyett, hogy tel je sí tet te vol na a
rá bí zott pa ran csot, épp az el len ke -

ző irány ba me nő ha jó ra vál tott je -
gyet. Ám az Úr ter mé sze te sen er ről
is tu dott. Bün te té sül ha tal mas vi hart
bo csá tott a ten ger re. A ha jó sok
csak úgy me ne kül het tek meg a ve -
sze de lem ből, ha be dob ták Jó nást a
víz be. Nem szí ve sen, de így is tet -
tek. A vi har el ült, ők pe dig to vább -
ha józ hat tak.

A pró fé ta sem ful ladt meg, mert
Is ten egy ha tal mas ha lat kül dött ér -

te, amely le nyel te őt. Há rom nap és
há rom éj jel uta zott Jónás a cet gyom -
rá ban, míg az ki dob ta őt a part ra. Jó -
nás ek kor el ment, és tel je sí tet te a rá -
bí zott fel ada tot: hir det te az Úr aka -
ra tát. A vá ros la kók meg bán ták bű ne -
i ket, így ők is élet ben ma rad tak.

Ha a kis  ha la kon ta lál ha tó be tű ket
a meg fe le lő kö vek re ír já tok, össze -
ol vas hat já tok a vá ros ne vét.

Jó nás uta zá sa

Az aláb bi me ző ben – füg gő le ges vagy víz szin tes irány ban ol vas va – négy
há zas pár ne ve it ta lál hat já tok. Egyes be tűk egy szer re több név hez is tar -
toz hat nak.

Há zas pár-név ke re ső
Az Evan gé li kus Óvo da Ba kony cser -
nye fenn ál lá sá nak ti ze dik év for du ló -
ját prog ra mok ban gaz dag, egész na -
pos ren dez vény ke re té ben ün ne pel -

tük szep tem ber 25-én, szom ba ton az
evan gé li kus temp lom ud va rán. 

A részt ve vők mes ter em be rek se -
gít sé gé vel is mer ked het tek meg a fa -
fa ra gás, ko sár fo nás vagy a csu hé báb -
ké szí tés szak mai tit ka i val. A Ka lá ka

együt tes adott nagy si ke rű kon cer tet,
és nem ma rad tunk szín da rab nél kül
sem: a Haba kuk Báb szín ház Nóé
bár ká ja cí mű, igé nyes elő adá sát néz -
het tük meg. A nap fo lya mán a gye -

re kek szá má ra leg nép sze rűbb el fog -
lalt ság a lo vag lás, a lo vas ko csi zás, a
bib li ai ve tél ke dő és a lég vár volt.

A fi nom ebéd után kö vet ke zett a
há la adó is ten tisz te let, me lyen Szarka

Ist ván lel kész, az óvo da ala pí tó ja
hir det te Is ten igé jét. Az ün ne pi al kal -
mon óvo dá sa ink és az Öröm hír kó -
rus is szol gált.

A prog ram az óvo dá ban foly ta tó -
dott, ahol is Os gyán Gá bor né ve ze -
tő nő mond ta el ün ne pi be szé dét,
fel idéz ve töb bek kö zött az el múlt tíz
esz ten dő fon to sabb ál lo má sa it. Kel -
le mes idő uta zás ra in vi tált az a fény -

kép ki ál lí tás, amely a ju bi le u mi al ka -
lom ra ké szült. Csak úgy, mint a jó
han gu la tú, meg hitt be szél ge té sek -
kel te li nap so rán, ezen a he lyen is
sze ret nénk kö szö ne tet mon da ni

mind azok nak, akik se gít sé günk re
vol tak tíz éves ju bi le u munk mél tó
meg ün nep lé sé ben.

d A ba kony cser nyei evan gé li kus
óvo da ne ve lő tes tü le te

EZ AZ A NAP, MIT AZ ÚR REN DELT

Tíz éves ovi

S Á R A O M Z I K E

L I B N Y Á E B H L

Á C F N Ű B O Á Z K

N I E A K R H Ó R Á

J P B Á T A Ú T Ö N

Z P R U T H Y F E A

É Ó H Ú F Á R B I K

Z R N A A M Ó Z E S

S A F R T N É C E J

A csi ga má szik fel fe lé a fán. Egy hét
alatt el ér a fe lé ig, majd meg csú szik,
és le esik a föld re. Csú nyán meg üti
ma gát, az tán így szól:

– Lám, lám, ez a vé ge a nagy si et -
ség nek…

* * *

A fa lu si is ko lá ban meg kér de zi a ta -
ní tó né ni:

– Na, gye re kek, mi kor a leg jobb le -
szed ni a fá ról a gyü möl csöt?

Pis ti ke je lent ke zik a vá lasz adás ra:
– Ami kor a ku tya meg van köt ve!

* * *

Tör té ne lem órán az osz tály dol go za -
tot ír. A ta nár azt kér de zi, mi kor volt
a mo há csi csa ta.

Pe ti ke je lent ke zik.
– Tes sék mon da ni, azt is le kell ír -

ni, hogy hol volt?

HUM OR Z SÁK

(Megfejtés: Ábrahám –Sára; Mózes –Cippóra; Elkána –Anna; Boáz –
Ruth.)
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Szep tem ber el ső va sár nap já nak haj -
na lán a ha ran gok egy ne mes harc vé -
gét je lez ték. Hű sé ges szol gá ját tü re -
lem mel vi selt szív be teg sé gé ből,
újabb és újabb pró ba té te lek nek is ki -
té ve, erős hit tel meg aján dé koz va,
még is vá rat la nul hí vta ma gá hoz Te -
rem tő je.

Blázy Ár pád 1936. áp ri lis 10-én
szü le tett Bu da pes ten. Fel me női ne -
gyed ízig evan gé li kus lel ké szek vol tak.
Ap ja, Blázy La jos Pé ce len, majd Új -
pes ten szol gált. Nagy ap ja, déd ap ja és
szép ap ja (mind há rom a La jos ne vet
vi sel te) Kis kő rös evan gé li ku sa it pász -
to rol ta. Édes any ja, Gö mö ri Er zsé -
bet fér je mel lett val lás ta nár ként szol -
gál ta Urát, s egyi ke volt azok nak a női
hall ga tók nak (a har ma dik), akik elő -
ször vé gez tek teo ló gi át Ma gyar or szá -
gon. Báty ja, Blázy La jos nyug dí jas új -
pes ti lel kész. 

Ele mi és ál ta lá nos is ko lá ba Pé ce -
len járt. Kö zép is ko lai ta nul má nya it a
Fa so ri Evan gé li kus Gim ná zi um ban
kezd te, s – an nak meg szű né se mi att
– a Köny ves Kál mán Gim ná zi um ban
fe jez te be Új pes ten. A Bu da pes ti Or -
vos tu do má nyi Egye tem Gyógy sze -
rész tu do má nyi Ka rán 1960-ban szer -
zett dip lo mát. 

Pá lyá ját Bu da pes ten kezd te, majd
1966-tól nyug díj ba vo nu lá sá ig (1993-
ig) Za la eger sze gen, a Lan dor he gyi úti
gyógy szer tár ve ze tő je ként dol go zott.
Bu da pes ten kö tött há zas sá got Kol tai
Ju dit tal 1960-ban. Fe le sé ge köny ve -
lő ként és sta tisz ti kus ként dol go zott;
őt a hit út ján Gyök össy End re pré di -
ká ci ói for mál ták és erő sí tet ték meg.
Éve ken ke resz tül mű kö dött re for -
má tus hit ok ta tó ként, ma a gyü le ke -
zet ének ka rá nak tag ja. Két gyer me kük
szü le tett, Ár pád (1962) evan gé li kus
lel kész, Ju dit (1963) in for ma ti kus.

Dr. Blázy Ár pád egy há zunk el kö -
te le zett, hit val ló tag ja volt. Val lá sos
meg győ ző dé sét a leg ne he zebb idők -
ben is nyíl tan vál lal ta. Fi a ta lon az új -
pes ti gyü le ke zet pres bi te re lett, s ezt
a szol gá la tot foly tat ta Za la eger sze gen
is. Egy év ti ze den át (1976–1986) az or -
szá gos pres bi té ri um nak is tag ja volt,

majd 1982 és 1994 kö zött a So mogy-
Za lai Egy ház me gye fel ügye lő je ként
szol gált Du bo vay Gé za, il let ve Smi -
dé li usz Zol tán el nök tár sa ként.

Nagy ka ni zsán 1982. no vem ber 7-
én tar tott fel ügye lői szék fog la ló já nak
alap gon do la tát Jó zsué köny ve 24. fe -
je ze té nek 15. ver sé ből vá lasz tot ta:
„…én és az én há zam né pe az Urat
szol gál juk!” Bá tor bi zony ság té telt je -
len tet tek ak kor ezek a sza vak egy
gyógy szer tár ve ze tő aj ká ról. Az Úr
szol gá la ta mel let ti el kö te le zett sé gé -
nek még szám ta lan ta nú je lét ad ta,
ami kor So mogy-Za la gyü le ke ze te i -
ben meg je lent, s egy-egy bib li ai igé -
vel vagy bölcs hoz zá szó lás sal erő sí -
tet te a gyen gü lő, meg fo gyat ko zott
gyü le ke ze tek tag ja it. 

A fel me nők től örö költ egy ház -
sze re tet hez na pon kén ti bib lia ol va sás
tár sult hi té nek el mé lyí té sére; eh hez
bő sé ges for rást biz to sí tott több mint
fél száz da rab ból ál ló gyűj te mé nye is,
amely nek be mu ta tá sá ra ki ál lí tá so kat
szer ve zett. Több év ti ze des gyűj tő -
mun ká ja ered mé nye ként meg cso -
dál hat juk pél dá ul a 14. szá za di Bib -
lia Pa u pe ru mo kat (ol vas ni nem tu -
dók szá má ra ké szí tett ké pes bib li ák),
a Nek csei-Bib li át, Syl ves ter Já nos
Új tes ta men tum-for dí tá sát vagy a Jé -
ná ban ki adott Span gen berg-posz -
til lá kat, a Ká ro li Gás pár- és Kál di
György-for dí tá so kat, a 18. szá za di
Esz ter köny ve te ker cset, va la mint
több 20. szá za di ki adást írott és ké -
pes vál to zat ban. 

Emel lett rend sze res lá to ga tó ja volt
a va sár na pi is ten tisz te le tek nek és
nyug dí jas éve i től – fe le sé gé vel együtt
– a csü tör tök dél előt ti bib lia órák nak,
ame lye ken – lel ké szé nek aka dá lyoz -
ta tá sa ese tén – ma ga is vál lalt bib lia -
ma gya rá za tot. 

Lel ki is me re te sen vég zett na pi
mun ká ja mel lett ál lan dó an ké pez te
ma gát, részt vett a gyógy sze ré szek és
gyógy sze rész asszisz ten sek ok ta tá -
sá ban. Tag ja volt a Nem zet kö zi
Gyógy szer tör té ne ti Tár sa ság nak, a
Ma gyar Or vos tör té ne ti Tár sa ság nak,
va la mint a Ma gyar Gyógy szer tu do -

má nyi Tár sa ság nak, amely ben tit ká -
ri (1972–1985) és re gi o ná lis al el nö ki
(1984–1992) tiszt sé get is vi selt. 

Is ten adott szá má ra erőt ah hoz is,
hogy tu do má nyos kér dé sek kel fog -
lal koz zon. A gyógy sze ré szet meg je le -
né se és fej lő dé se Za la me gyé ben 1711
és 1849 kö zött cím mel ké szí tett dok -
to ri disszer tá ci ó ját 1974-ben véd te
meg. Kon zu len se dr. An tall Jó zsef, a
ké sőb bi mi nisz ter el nök volt. Ál ta lá -
ban Za la me gyét érin tő té mák ban je -
len tek meg mű vei, töb bek kö zött: Az
1855. évi ko le ra jár vány ha tá sa Za la
me gye la kos sá gá ra; A gyógy szer tá ri
há ló zat fej lő dé se Za la me gyé ben.
Szak mai mun ká ját a Za la eger sze gért
díj jal (1999), va la mint a Za la Me gyei
Ön kor mány za t ál tal ala pí tott (ez
ide ig egy szer ki adott) Szent Dam ján-
díj jal is mer ték el 2005-ben.

Kö szön jük (Ár pád nak, haj da ni
fel ügye lőnk nek, dr. Blázy Ár pád -
nak, test vé rünk nek), hogy sze rény -
ség gel, böl cses ség gel vég zett, a Bib -
lia ala pos is me re tén s a 20. szá za di
rend sze res teo ló gi ai iro da lom (Til -
lich, Barth) sza ka dat lan ta nul má -
nyo zá sán ke resz tül ma gá é vá és so kak
szá má ra nyil ván va ló vá tud ta ten ni a
Szent írás ból kö vet ke ző egye te mes
pap ság el vét. Gyógy sze rész ként
ugyan hi va ta lo san meg sza kí tott egy
áro ni lán cot, ke resz tény szol gá la ta
még is egy faj ta „pa pi” fo lya ma tos sá -
got tük rö zött.

A fel tá ma dás re mé nyé ben bú csúz -
tunk tő le a za la eger sze gi evan gé li kus
temp lom ban szep tem ber 23-án.

g Dr. Já ni Já nos

Dr. Blázy Ár pád
(1936–2010)

b Sze re tett egy ko ri gyü le ke ze té -
ben, Rép ce la kon ok tó ber 3-án
em lé kez nek a száz tíz év vel ez -
előtt szü le tett és öt ven négy év -
vel ez előtt meg halt Gő cze Ist ván
evan gé li kus kán tor ta ní tó ra, kör -
ze ti is ko la igaz ga tó ra.

A Vas me gyei Nagy sit kén, kis bir to ko si
csa lád ban szü le tett fiú az ele mi is ko -
la el vég zé se után az evan gé li kus egy -
ház tá mo ga tá sá val ta nul ha tott Sár vá -
ron. A ta ní tó kép zőt Pá pán kezd te,
majd Sop ron ban foly tat ta, ahol kán tor
szak ra is járt. 1920-ban kap ta meg a
kán tor ta ní tói ok le ve let, és még ab ban
az év ben má sod ta ní tó nak vá lasz tot ta
őt a rép ce lak–csá ni gi gyü le ke zet. 

Két esz ten dő múl va igaz ga tó-kán -
tor ta ní tó lett. Ez az év ma gán éle té -
ben is vál to zást ho zott: fe le sé gül
vet te Sza bó Sá mu el kö zép bir to kos -
nak, a gyü le ke zet egyik pres bi te ré nek
lá nyát, Idát. Két gyer me kük szü le tett
– Pi ros ka, aki szin tén a ta ní tói hi va -
tást vá lasz tot ta, és e so rok író ja, aki -
ből köz gaz dász és új ság író lett.

A te le pü lé sen nem csak az egy ház -
hoz kö tő dő fel ada to kat lát ta el, de a
rép ce la ki Han gya Fo gyasz tá si és Ér -
té ke sí té si Szö vet ke zet 1930-as meg -

ala ku lá sá tól an nak ügy ve ze tő je volt
1948-ig, ami kor az in téz ményt ál la -
mo sí tot ták.

A kán to ri fel ada to kat ő lát ta el az
is ten tisz te le te ken és a te me té se ken.
Az 1942-es év nagy te lén – lel kész hi -
á nyá ban – ar ra is volt pél da, hogy a
te me té si szer tar tást is ő vé gez te.

Mint az egy ko ri nép ta ní tók, a te -
le pü lés kul tu rá lis éle té nek szer ve zé -
sé ben nagy részt vál lalt. 1943-ig fel -
nőt tek kel is fog lal ko zott, és több
szín da ra bot ta ní tott be. Az utol só elő -
adás, a Já nos vi téz kü lö nö sen nagy si -
kert ara tott. 1946-tól ta ní tott az evan -
gé li kus nép fő is ko lán, il let ve az ál la -
mo sí tá sig a te me tőt is ő fel ügyel te.

Az ál la mo sí tást ter mé sze te sen az
ő iskolája sem kerülhette el – bár az
igaz ga tói posz tot to vább ra is Gő cze
Ist ván töl töt te be. A rép ce la ki in téz -
mény kör ze te ki bő vült Nick köz ség -
gel, így az ad di gi há rom tan ter mes is -
ko lát ki kel lett bő ví te ni. Az is ko la ud -
var vé gén hú zó dó, volt Ra dó-fé le
bir tok ko vács mű he lyét – sa ját ter vei
alap ján – át épí tet te, így lett még há -
rom tan te rem és egy ta ná ri szo ba. A
tan tes tü let szak ta ná rok kal bő vült –
az igaz ga tó is tett szak vizs gát ma te -
ma ti ká ból. Az is ko lá hoz szin te he ten -
te jár tak szak fel ügye lők. Gő cze Ist ván
mun ká ját nem csak já rá si, de me gyei

szin ten is nagy ra be csül ték, több ször
el is me rés ben ré sze sí tet ték.

Éle te tel jé ben, öt ven hat éve sen

tá vo zott az élők so rá ból. Bár rend sze -
re sen járt tü dő szű rés re, be teg sé gét
nem fe dez ték fel. Bu da pes ten egy or -
szá gos igaz ga tói ér te kez le ten rosszul
lett; né hány he tes sár vá ri ke ze lés
után új ra ta ní tott né hány hó na pig.
1956. ok tó ber 2-án es te még szü lői ér -
te kez le tet tar tott, de más nap a nap -
fel kel tét már nem ér te meg.

Gő cze Ist ván a hi va tá sá nak, a
szol gá la tá nak és a ta ní tás nak élt.
Nyu god jon bé ké ben!

g G cze Ti bor

Száz tíz éve szü le tett Gő cze Ist ván

A De ák té ri evan gé li kus temp lom ban
múlt pén te ken vet tek bú csút sze ret -
tei és tisz te lői a szep tem ber 3-án –
éle té nek 92. évé ben – el hunyt Bar -
tos né Sti asny Éva vas dip lo más ta nár-
hit ok ta tó tól, Szteh lo Gá bor lel kész
egyik leg köz vet le nebb mun ka tár sá -
tól, aki nek bú csúz ta tá sá ra ki adónk új -
ra meg je len tet te Há bo rú ban bé kes -
ség ben cí mű, a gyer mek men tő mun -
kát fel idé ző me mo ár kö te tét. 

A Ma gyar Köz tár sa ság Arany Ér -
dem ke reszt je, a Pró nai Sán dor-pla -
kett és szá mos más el is me rés bir to -
ko sá nak el huny ta al kal má ból – nek -
ro lóg he lyett – áll jon itt egy idé zet ab -
ból a le vél ből, ame lyet Brun ner Mi -
hály (egy ko ri Szteh lo-gye rek) írt a
Szteh lo ut ca névadójára. 

„1944-ben a Bo gár ut cai gyer mek -
ott hon ti zen egy éves la kó ja vol tam.
Ma gam előtt lá tom a ké pet: Bu da pest
ro mok ban, Bu da ost ro ma pusz tít va
ha lad, ház ról ház ra, se vá rost, se em -
bert nem kí mél ve. A csa lád szét szó -
ród va, vé gül bá tyám mal be fo ga dást
nyer tünk a Bo gár ut cai gyer mek ott -
hon ba, de nem csak be fo ga dást, ha -
nem sze re te tet, ne ve lést és el lá tást is,
egy kö zös ség ben, mely nek élén Éva né -
ni állt.

Azt kell ír nom, hogy »né ni«, de
akár hogy is szá mo lom, a »né ni« ak -
kor nem le he tett több, mint 20-25 éves
fi a tal nő, aki nek a sors – vagy az Úr
– azt a fel ada tot ad ta, hogy a tör té -
ne lem egy sö tét pil la na tá ban meg -

ment sen egy pár tu cat nyi gyer me ket.
Úgy néz tünk fel rá, úgy kö vet tük őt,
mint a nyáj a pász tort, az egyet len
biz tos pon tot a le he tet len kö rül mé -
nyek kö zött. Ő ve ze tett ben nün ket a
né met, a nyi las és az orosz zá to nyok
kö zött, min den esz közt meg ra gad va,
aka dályt és koc ká za tot nem is mer ve.

Csak ké sőbb ér tet tem meg, hogy
Éva né ni mö gött ott állt Szteh lo Gá -
bor evan gé li kus lel kész, va la mint az
ő sváj ci, hit be li össze köt te té sei, me lyek
a Bo gár ut cai gyer mek ott hon fi nan -
szí ro zá sá hoz hoz zá já rul tak. A gyer -
mek tá mo ga tás az ost rom után is
foly ta tó dott. Gyer me kek ez rei me -
ne kül tek meg, vagy kap tak le he tő sé -
get fej lő dés re, egy jobb élet re, egé szen
ad dig, amíg az új rend szer az ál dá -
sos te vé keny sé get – ki tud ja, mi ért –
meg nem ál lí tot ta.”

Bú csú
egy gyer mek men tő től

Meg hí vó
A Zá ke us Mé dia cent rum szim pó zi u mot ren dez Mér leg hin ta cím mel, az
Eu ró pai Unió ál tal meg hir de tett, sze gény ség el le ni küz de lem éve té má -
ban a Bony há di Pe tő fi Sán dor Evan gé li kus Gim ná zi um sport csar no ká -
ban ok tó ber 15-én 11 órai kez det tel.

Az ün nep ség prog ram ja
• Kö zös ének lés a té mát erő sí tő ének kel
• Meg nyi tó, kö szön tő – Óno di Sza bolcs igaz ga tó, há zi gaz da
• Be ve ze tő sza vak – Győ ri Já nos Sá mu el pro jekt gaz da
• Po tá pi Ár pád pol gár mes ter tá jé koz ta tó ja az ön kor mány zat szo ci á lis

ügyek kel fog lal ko zó mun ka tár sa i nak se gít sé gé vel Föl mé rés, ér zé ke nyí -
tés és moz gó sí tás, az az gya kor la ti lé pé sek té má ban

• Pe tő fi Sán dor Pa lo ta és kuny hó cí mű ver se – Sza bó Zol tán 12/d osz -
tá lyos ta nu ló

• Le hel Lász ló, a Ma gyar Öku me ni kus Se gély szer ve zet igaz ga tó ja
• Rész let a Mér leg hin ta cí mű film ből
• Bra u er Já nos el nök a for pro fit szem szö gé ből, An dor ka Ár pád hoz zá -

szó lá sa
• Tízkér dé ses kvíz cso ko lá dé ju ta lom mal
• Kö zös ének
• Be re kesz tés – Óno di Sza bolcs

Min den ked ves ér dek lő dőt sze re tet tel vá runk!

H I R D E T É S

„Az e köz le mény ben sze rep lő ada tok nem szük ség kép pen tük rö zik az Eu ró pai Bi zott -
ság és a Köz igaz ga tá si és Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um ál lás pont ját vagy vé le mé nyét.”

A Dok to rand uszok Or szá gos Szö vet sé gé nek (DOSZ) Teo ló gi ai Tu do -
mány Osz tá lya (TTO) Fi a tal ku ta tók és dok to rand uszok I. nem zet kö zi
teo ló gus kon fe ren ci á ja cí men kon fe ren ci át tart ok tó ber 8–10. kö zött Bu -
da pes ten a Ká ro li Gás pár Re for má tus Egye tem Hit tu do má nyi Ka rán (KRE
HTK). A kon fe ren ci án val lás tu do mány, dog ma ti ka, egy ház tör té net, esz -
me tör té net, mű vé szet tör té net stb. té ma kör ben hang za nak el elő adá sok.
Ün ne pé lyes meg nyi tó: ok tó ber 8., 9 óra, KRE HTK püs pö ki tár gya ló. A
kon fe ren ci át meg nyit ja dr. Bal la Pé ter rek tor (K RE), Ku cse ra Ta más Ger -
gely DOSZ-el nök, igei kö szön tőt mond Gáncs Pé ter evan gé li kus püs pök.
Sze re tet tel vár juk min den ér dek lő dő test vé rün ket!

Szá vay Lász ló al el nök, DOSZ TTO

H I R D E T É S
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XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv., hálaadó) Gáncs Péter; XIV. Gyarmat u. 14. de. fél 10. Tamásy
Tamás; Pestújhely, XV., Templom tér de. 10. (úrv.) Szabó B. András; Rákospalota, XV., Régi
Fóti út 73. (nagytemplom) de. 10. (úrv.) Ponicsán Erzsébet; Rákosszentmihály, XVI., Hősök
tere 10–11. de. 10. (úrv., családi) Börönte Márta; Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél 11.
(úrv.) Vető István; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. (úrv.) Vető István; Rákoshegy,
XVII., Tessedik tér de. 9. (úrv.) Nagyné Szeker Éva; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111.
de. 10. (úrv.) Nagyné Szeker Éva; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. (úrv.) Kopf András;
Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de. 11. (úrv.) Kopf András; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth
tér 3. de. 10. (úrv.) Győri Gábor; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83. (református templom)
de. 8. (úrv.) Győri Gábor; Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 10. (úrv.) Széll Bulcsú; XIX.,
Hungária út 37. de. 8. (úrv.) Széll Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. (úrv.) Győri
János Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11. (úrv.) Zólyomi Mátyás; Budafok, XXII.,
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Összeállította: Boda Zsuzsa

Ré me sen ér zem ma gam. Két he te azt
kér tem a csa lá dom tól a szü le tés na -
pom ra, hogy el me hes sek az idei pap -
né ta lál ko zó ra Ba la ton szár szó ra, ők
meg rá bó lin tot tak. Hogy fog ják ki bír -
ni nél kü lem? Nem, én nem me he tek
el, le mon dom.

2010. szept. 24., pén tek
Nem mond tam le. Egy sze rű en már
túl ké ső volt hoz zá, mi re ki mos tam,
meg főz tem, és ki ke res tem a mo bi lom
te le fon köny vé ből az egyik szer ve ző,
Gáncs né, Már ti szá mát. Most itt ál -
lok nya kig két sé gek kö zött. A pá rom
nem ért meg: azt mond ta, érez zem jól
ma gam! 

Es te 6 óra • Olyan jó volt, hogy elém
jöt tek az ál lo más ra. És na gyon örül -
tem, hogy nem én va gyok a leg fi a ta -
labb. Meg a leg idő sebb sem. A nyi tó -
al kal mon elő ször alig mer tem fel -
néz ni a töb bi ek re, mert azt hit tem, én
va gyok köz tük a leg nyú zot tabb, de
csu pa ha son ló né zett vissza rám. Ta -
lán min den ki va la hogy így in dult el… 

Éj jel 11 kö rül • Hal lat la nul jót ját szot -
tunk, be szél get tünk, is mer ked tünk
mi, öt ven he ten, és meg nyílt a szí -
vünk egy más fe lé. Hét vé génk té má ja
a csa lád. Nem kel lett nagy rá be szé lés,
öröm mel mu to gat tuk, né ze get tük a
ma gunk kal ho zott fény ké pe ket. Sza -
bó né Mát rai Ma ri an na Já kób és Jó zsef
tör té ne té nek rész le te i vel ta ní tott ben -
nün ket a té má hoz kap cso ló dó an. Iga -
zi mé lyen szán tó, gyó gyí tó áhí tat volt. 

És ek kor ütött be a menny kő – li -
tur gi kus tánc for má já ban. Én nem tu -
dok tán col ni. Me ne kü lő re vet tem.
Ép pen sor jáz tam ki fe lé a te rem ből,
ami kor szem be jött ve lem a má sik
szer ve ző, Fa bi ny Ka ti, és meg kért,
hogy ír jak be szá mo lót a hét vé gé ről az
EvÉletnek. Per sze, szí ve sen. Majd
be írom, hogy szép és kel le mes volt a
tánc. Hah!

Szept. 25., szombat 
Ó, mi vé tet tem, Te rem tőm?! Most lá -
tom a prog ram ban, hogy ma is lesz li -
tur gi kus tánc! És még csak egy ren -
des szo ba nö vény sincs a te rem ben,
egy buk szus vagy tu do mi sén, ami mö -
gé el búj hat nék. Kü lön ben is, mi le het

sze gény gye re ke im mel? Biz to san sír -
nak utá nam, ha za kell men nem azon -
nal! De nem le het! El vál lal tam ezt a
cik ket. Pi hen nem kell, hogy friss
aggyal meg tud jam ír ni. Ez az! Én le -
szek az ob jek tív meg fi gye lő. 

Dél kö rül • Ré gen nem éne kel tem
ilyen sok fé lét ilyen szép egy ség ben.
Va ló ság gal le csen de sült a lel kem, ta -
lán így si ke rült el bam bul nom annyi -
ra, hogy fel áll tam a tánc ra. És csu da
tud ja, nem is volt olyan bor zasz tó.
Most már nyu god tab ban do ku men -
tál ha tom, igen, tu laj don kép pen egész
har mo ni kus él mény. Utá na le csen de -
se dett lé lek kel hall gat tuk dr. Hor ti
Má ria pé csi pszi chi á ter elő adá sát
az élet spi rál já ról, lel künk nagy kér -
dé se i ről, a meg úju lás le he tő sé gé ről és
ar ról, hogy a va sa lás meg a zok ni vá -
lo ga tás sem el vesz te ge tett idő, ha
szöszölés sel – vagy is sza ba don, öröm -
mel, sze re tet tel – vé gez zük. 

Es te • Fan tasz ti kus ez a li tur gi kus
tánc, min den moz du lat nak üze ne te
van, és annyi szor is mét lő dik, hogy az
em ber nek mu száj va la hogy be le si mul -
nia a rend be, mint ha egy pa tak so dor -
na. Va ló sá gos imá vá vál tunk min de -
nes tül. Dr. Föld vá ri Mó ni ka tar tot ta,
min den ki nek aján la ni fo gom. Es té re
Schäf fer Er zsé bet írót vár juk, re mé lem,
az élet ben is olyan, mint az írá sa i ban.

Haj nal 2 kö rül • Olyan. 

Szept. 26., vasárnap
Az előbb te le fo nált a csa lá dom. „Re -
mé lem, jót pi hen tél” – mond ta a fér -
jem. De hát mit tud hat ja egy fér fi,
hogy öt ven hét nő együtt mi re ké pes?
Töl te kez tünk, be szél get tünk, tán col -
tunk, éne kel tünk, gyógy te át kor tyol -
gat tunk, az tán kezd tük elöl ről más
sor rend ben. Ész re se vet tük, már el is
röp pent a faültetéssel és  úr va cso rás
is ten tisztelettel zárult hét vé ge. 

Es te • Itt hon nagy rend és nyu ga lom
várt. Öröm mel fo gad tak, so ká ig ölel -
get tek. Őrü let, hogy mi lyen szé pen el -
bol do gul tak nél kü lem. Ki csit ál mos va -
gyok, de örü lök, hogy el men tem. Most
már csak a be szá mo lót kell megí………

g Fül ler Tí mea

Egy titkos papnénap ló ból

b Két hét tel ez előtt a gyé ké nye si
temp lom szen te lés ről be szá mo -
ló tu dó sí tás ban csak egy rö vid
hír adás je lent meg ar ról, hogy
De mé né Smi dé li usz Ka ta lin
meg rom lott egész sé gi ál la po ta
mi att nyug díj ba kény sze rült, és
eb ből az al ka lom ból a ke rü let el -
nök sé ge – szol gá la tát meg kö -
szön ve – egy ház ke rü le ti ér met
ado má nyo zott szá má ra. Éle te
for du ló pont ján ke reszt fia – Smi -
dé li usz And rás – be ik ta tá sa után
Ka jár pé cen, a temp lom kert ben
be szél get tem ve le.

– Rép ce la kon szü let tem. Édes -
apám a gyü le ke zet lel ké sze volt,
édes anyám vé dő női ké pe sí tés sel mint
há zi be teg ápo ló nő dol go zott. Né gyen
vol tunk gye re kek, aki ket ta nít tat -
tak. Bá tyá im, majd én is Sop ron ban,
a Ber zse nyi-gim ná zi um ban ta nul -
tunk, ami ak kor ál la mi is ko la volt.
Ha von ta csak egy szer jö het tünk ha -
za a kol lé gi um ból. A va sár na pi szi len -
ci u mok mi att se dél előtt, se es te
nem le he tett temp lom ba men ni. Ka -
to li kus ba rát nőm mel fel fe dez tük,
hogy mi sé re dél után el tu dunk jut ni.
Így a mi se li tur gi á ját, éne ke it jól
meg ta nul tam. Ha von ta csak egy hét -
vé gén le he tett együtt a csa lád, ami
sok szo ro san ün nep volt szá munk ra. 

Érett sé gi után a teo ló gi á ra men -
tem, bár ko mo lyan gon dol kod tam
azon, hogy ta nár le gyek, gye re ke ket
ta nít sak ma gyar iro da lom ra, né met
nyelv re. Be is ad tam a je lent ke zé se -
met az Eöt vös Lo ránd Tu do mány -
egye tem re. Je gye im alap ján lett is vol -
na esé lyem, bár ak ko ri ban ko moly
hát rány volt, hogy nem vol tam KISZ-
tag. Azon tű nőd tem, hogy nem tu -
dom, és nem is aka rom ti tok ban
tar ta ni, hogy ki ben és mit hi szek.
Nem tud tam vol na vi lág né ze ti leg
sem le ges ta nár len ni.

– Ak ko ri ban még nem or di nál ták
a teo ló gi át vég zett nő ket. Te hát an nak
tu da tá ban je lent ke zett, hogy nem
le het Lu ther-ka bá tos lel kész. Re mél -
te, hogy eset leg egy szer meg vál to zik ez
az ál lás pont?

– Már a fel vé te li vizs gán tu dat ták
ve lünk, hogy csak a dia kó ni ai mun -
ká ban al kal maz hat nak ben nün ket.
Vé gül lel ké szi mun ka tár si szol gá lat -
ba áll hat tunk. Ezt elég fá jón él tem
meg. Mél tány ta lan nak érez tem, hogy
a fér fi kol lé gák kal együtt vég zünk,
ugyan azt ta nul juk, er re ké szül az em -
ber tel jes szív vel, és még is kér dés,
hogy a vé gén mi lesz ve lünk. Azt
tud tam, hogy va la mi szol gá lat adó -
dik, mun ka nél kü li biz to san nem le -
szek. Kü lö nö sen az fájt, hogy úr va -
cso rát osz ta ni vagy ke resz tel ni ne -
künk nem le he tett. Pe dig kon fir -
man dus ként azt ta nul juk, hogy szük -
ség ese tén akár egy szü lész nő is ke -
resz tel het gyer me ket. Eh hez ké pest
az öt év teo ló gia és a nem ép pen szé -
gyen le tes szi gor la ti bi zo nyít vány
nem volt elég ah hoz, hogy gyer me -
ket ke resz tel hes sek.

– A teo ló gia után fér jhez ment, csa -
lá dot ala pí tot tak…

– 1978 jú ni u sá ban vé gez tem, jú li -
us 23-án dél előtt volt a ki bo csá tá som,
dél után az es kü vőnk. Fér jem, De me
Dá vid a Vas me gyei Ost ffy asszony -
fá ra ke rült, én egy ház me gyei mun ka -
társ let tem, de mind össze két szer
kap tam fel ada tot. Ez csak egy jel ké -
pes be osz tás volt. Köz ben sor ban
szü let tek a gyer me ke ink – Zsu zsan -
na, Bog lár ka és Dá vid, majd Nagy -
ka ni zsán Ju li an na –, így el ső sor ban
édes anya és pap né le het tem. 

– Vé gül még is fel ve het te a Lu ther-
ka bá tot.

– A má so dik lá nyom szü le té se
után, 1981-ben a szom széd fa lu,
Csön ge lel ké szi ál lá sa meg üre se dett.
Tud ták, hogy teo ló gi át vé gez tem.
Ak ko ri ban ha egy gyü le ke zet meg hí -
vott va la kit – an nak el le né re, hogy nő
–, a püs pök or di nál ta. A csön ge i ek el -

fo gad tak, bár már a har ma dik gyer -
me kün ket vár tuk. Hal lat lan sze re tet -
tel vet tek kö rül. Édes apám min dig azt
mond ta a csön ge i ek ről, hogy ők hű -
sé ge sen jár tak Rép ce lak ra, a bel -
misszi ói ott hon ba az evan gé li zá ci ók -
ra, ne kik lel kük van. A va si gyü le ke -
ze tek kö zött is akad tak ke mé nyebb és
el uta sí tóbb gyü le ke ze tek a plusz egy -
há zi al kal mak kal szem ben, ők nem
ilye nek vol tak.

– Több fó ru mon is ol vas hat tuk
már ver se it. Weö res Sán dor fa lu já nak
lel ké sze ként eb ben nincs sem mi meg -
le pő…

– Gim na zis tako rom ban is ír tam
ver se ket, ké sőbb né met ből so kat
for dí tot tam. Nagy anyám tól hal lot -
tam, hogy a csa lád nak kap cso la ta van
Vö rös mar ty Mi hállyal: a déd anyám
ke reszt ap ja Vö rös mar ty Dá ni el volt.
A Szó zat szi go rú an tan anyag volt a
csa lád ban.

– Ta lál ko zott Cin ával, ahogy a
csön ge i ek ked ve sen ne ve zik hí res köl -
tő jü ket?

– A Weö res csa lád nak krip tá ja
van Csön gén. Weö res Sán dor egy -
szer fe le sé gé vel, Ká ro lyi Amy val
együtt fel ke re sett, hogy sze ret né
ha za ho zat ni szü lei föl di ma rad vá nya -
it. Köz ben gyer me ke in ket tér dé re ül -
tet te és meg si mo gat ta. Ami kor
Nagy ka ni zsá ra ke rül tünk, és Dá vid
fi am az is ko lá ban ró la ta nult, büsz -
kén me sél te, hogy kis ko rá ban a köl -
tő tér dén ült. Nem hit ték el. Ami kor
pe dig hoz zá tet te, hogy az édes any -
ja együtt szol gált Weö res Sán dor te -
me té sén a pan non hal mi ben cé sek -
kel, vég képp há ryjá nos nak néz ték.
Tár sai tu do má sa sze rint nin cse nek
női pa pok, és olyan sincs, hogy va -
la ki nek az édes ap ja pap. Nem sze re -
tet len ség ből tör tént mind ez, nem
tud ták, hogy lé tez nek női és csa lá dos
pa pok…

– Vé gül el köl töz tek Vas ból.
– Fér je met a nagy ka ni zsai gyü le -

ke zet hív ta meg lel kész nek, én pe dig
Sand ra ke rül tem 1990-ben. In nen
men tem nyug díj ba idén.

– Aki négy gyer me ket ne vel, csa lád -
anya, ház tar tást ve zet, bár mi kor
vissza vo nul hat na az ak tív szol gá -

lat ból. Ho gyan egyez tet te össze eze -
ket a fel ada to kat?

– Amíg a szü le im él tek, na gyon so -
kat se gí tet tek. Oda szán ták ere jü ket,
ide jü ket. Ha úton vol tam a szol gá lat -
ban, tel jes nyu ga lom ban vol tam,
mert biz ton ság ban tud hat tam a gyer -
me ke i met. Ost ffy asszony fán a sze re -
tett Zsuzs ka né ni, egy gyü le ke ze ti ta -

gunk se gí tett so kat. Nem mon dom,
hogy könnyű volt. Nem tu dom, a fér -
fi ak át élik-e ezt, de a pré di ká ció vé -
gén ha za gon dol tam.

– Ho gyan tel nek most a nap jai?
– Most is min den hét főn el ol va -

som a jö vő va sár na pi igét. Né ha
még az éne ket is ki vá lasz tom. A ka -
ni zsai gyü le ke zet ben vál to zat la nul
pap né va gyok. Az al só sok hit tan órá -
i ra né ha be me gyek. Míg ak tív szol -
gá lat ban áll tam, ott hon a ház tar tás -
ban sok min den ren de zet len ma radt,
mert az egész sé gi ál la po tom egy re
ke vés bé tet te le he tő vé, hogy mind két
he lyen tel jes gőz zel vé gez zem a mun -
ká mat. Igyek szem utol ér ni ma gam.
Öt uno kánk van, né ha vi gyá zok rá -
juk. De Ju li an na lá nyunk még csak ti -
zen hat éves…

– Meg lep te a ke rü le ti el nök ség ki -
tün te té se?

– Igen. Az em lék ér men gyö nyö rű
a Lu ther-ró zsa áb rá zo lás. Én min dig
örül tem an nak, hogy az evan gé li ku -
sok nagy csa lád já ban va gyok ott -
hon, és azon be lül is min dig a Du nán -
tú lon szol gál hat tam.

– Ko ráb ban em lí tet te, hogy jó len -
ne ké sőbb re ha lasz ta ni ezt a be szél -
ge tést, mert az idő előt ti nyug díj ba
me ne telt még nem tud ta fel dol goz ni…

– Ne héz azt meg él ni, hogy csak ál -
mom ban fu tok ka masz lá nyom mal,
az uno kák ról nem is be szél ve. Őr zöm
a déd apám le ve le it, aki ta ní tó volt
Bur gen land ban. Öz vegy nagy anyám -
nak ne héz sor sá ban az éne ket idéz -
te: „Mind jó, mit Is ten té szen, és szent
az ő aka rat ja.” Ez bá to rít en gem is.
Amit ne he zen él meg az em ber, ab -
ban is el rejt Is ten va la mi rend kí vü li
aján dé kot. Ezt igyek szem meg lát ni. 

So kan idé zik a pá li igét az el vég -
zett fu tás ról, a meg tar tott hit ről, az
el té te tett ju ta lom ról. Az én fu tá som
még nem ért vé get, bár szó sze rint
fut ni már nem tu dok. Nem tu dom,
mennyi és mi lyen sú lyú pró ba ér még
en gem és a hi te met, nem va gyok bi -
zo nyos, hogy si ke rül vé gig meg tar ta -
ni. De ab ban bi zo nyos va gyok, hogy
Is ten hű sé gé nek nincs ha tá ra. Ő tart
meg en gem…

g Me nyes Gyu la

Aki nagy köl tők nyo má ban jár ha tott
Be szél ge tés De mé né Smi dé li usz Ka ta lin nyu gal ma zott lel késszel
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At tól még, hogy va la ki nyug díj ba
megy, nem áll meg az élet – sőt né ha
ak kor kez dő dik csak iga zán! Nem
mon dom, hogy nem sze ret tem a mun -
ká mat, de azért bő ven elég volt már be -
lő le – a vé gén szá mol tam a na po kat…
A fér jem mel min dig sze ret tünk csa va -
rog ni, mind egy, hogy vá ro so kat meg -
néz ni vagy csak sé tál ni a Mar git-szi ge -
ten. Most vég re időnk is len ne, és bír -
nánk is, hi szen fi a ta lok va gyunk – na
jó, fi a ta lo sak. 

Egy gond van csak: ahogy jött az
ősz, tud tam, „oda le szek szö gez ve” a
la kás hoz. Mert hogy a mun kát ab ba -
hagy tam ugyan, azért a „má sod ál lá -
som” meg ma radt: én va gyok a csa lád
bé bi szit te re – ami per sze ter mé sze tes
egy nagy ma má tól. Négy uno kám van,
egy től egyig imád ni va lók, ami kor ele -

mük ben van nak, de bor zasz tó nyű gö -
sek, ha be te gek. 

Vagy is ősszel min dig. Ami kor az
egyik ki ke ve re dik a meg fá zás ból, hal -
lom, hogy a má sik kezd kö hé csel ni. Már
nem is kér de zek sem mit, ha meg lá tom
a lá nyom „anya, len ne egy kis gond” te -
kin te tét. Csak ho zom az ágy ne műt, és
elő ké szí tem a „be teg szo bát”. Ilyen kor
az ak tu á lis gyen gél ke dő ná lam töl ti a
na pot, vagy épp én me gyek hoz zá juk.
Me sét ol va sok, bá bo zok ne kik, vagy
együtt té vé zünk. Mu száj, mert a fi a mék
ren ge te get dol goz nak, és így leg alább
egy te her rel ke ve sebb van raj tuk. De
azért… szep tem ber től már ci u sig? Ez
sok eb ből a szol gá lat ból is. 

Úgy hogy el ha tá roz tam, idén más -
képp se gí tek. Ami óta csak lé te zik, sze -
dem a Bé res Csep pet, mert hi szek ab -

ban, hogy a szer ve ze tünk cso dá la to san
mű kö dik, ha meg ad juk szá má ra azt,
ami re szük sé ge van. Ak kor elég erős ah -
hoz, hogy ma ga is le tud ja győz ni a kül -
ső tá ma dá so kat.

Múlt kor épp azt ke res tem a do bo zon,
hogy öt ven év fe lett va jon vál to zik-e az
ada go lás, ami kor ész re vet tem va la mi
sok kal ér de ke seb bet: nem csak fel nőt -
tek szed he tik a csep pe ket, gye re kek nél
épp úgy ha tá so sak, hi szen az ő im mun -
rend sze rük is ugyan azon az ala pon mű -
kö dik, csak még ala ku ló fél ben van. Kü -
lö nö sen fon tos, hogy eb ben az ér zé keny
sza kasz ban se gít sük a mű kö dé sét – tíz -
ki lós test súly fe lett ez már le het sé ges.

Ha na pi tíz-húsz csep pen mú lik a ki -
csi nye im egész sé ge és a csa lád nyu gal -
ma, ez iga zán meg éri, nem? Együtt
azért még is csak jobb ki rán dul ni!

Nincs több szo ba fog ság!

H I R D E T É S

A Bé res Csepp® vény nél kül kap ha tó ro bo rá ló gyógy szer.
A koc ká za tok ról és a mel lék ha tá sok ról ol vas sa el a be teg tá jé koz ta tót,

vagy kér dez ze meg ke ze lő or vo sát, gyógy sze ré szét.
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b Cikk so ro za tunk ban az öt leg nép -
sze rűbb bön gé szőt mu tat juk be. A
prog ra mok mind egyi ke ki bő vít he -
tő, mi azon ban azok ra a fel hasz -
ná lók ra kon cent rá lunk, akik nem
kí ván nak ki egé szí tők kel bí be lőd -
ni, ha nem te le pí tés után már csak
in ter ne tez ni sze ret né nek.

Le het sze ret ni, le het nem sze ret ni, de
azt min den kép pen el kell is mer ni,
hogy a Mic ro soft és gon dol ko dás -
mód ja év ti ze dek óta ural ja a szá mí -
tó gép előtt ülő – kez det ben né hány
száz ez res, majd mil li ós, má ra pe dig
mil li ár dos – tö meg min den na pos
gép hasz ná la ti szo ká sa it.

A red mon di szék he lyű szoft ver óri -
ás do mi nan ci á já nak kö szön het jük,
hogy az In ter net Exp lo rer az a bön -
gé sző, me lyet a leg töb ben is mer nek
és/vagy hasz nál tak már. Ta lán min -
den olyan fel hasz ná ló is me ri, aki
va la ha in ter ne te zett (és hat-nyolc
éves nél idő sebb).

A leg nép sze rűbb ne te zős szoft ver
idén au gusz tus 16-án ün ne pel te ti zen -
ötö dik szü le tés nap ját. A köz ked velt
ne vén IE így az Ope rá val együtt a leg -
ré geb bi já té ko sok kö zé tar to zik. Fény -
ko rát 2002–2003-ban él te, ami kor a
bön gé szők kö zöt ti ré sze se dé se kö rül -
be lül ki lenc ven öt szá za lé kos volt, az
IE5, va la mint az az óta so kak ál tal ke -
mé nyen kri ti zált IE6 ver zi ók kal.

A Mic ro soft bön gé sző je je len leg a
8. ver zi ó já nál tart, me lyet előd e i nél
jó val na gyobb kam pánnyal igye ke zett
nép sze rű sí te ni a Mic ro soft. A tár sa -
i hoz ha son ló an ter mé sze te sen in gyen
le tölt he tő IE8 a ko ráb bi ver zi ók nál
már jó val biz ton sá go sabb – az erő -
sö dő kon ku ren cia harc, úgy tű nik, jó
ha tás sal volt a biz ton sá gi prob lé -
mák mi att ko ráb ban sok szor le hú zott
red mon di fej lesz tő gár dá ra is.

A biz ton sá go sabb bön gé szést se -
gí ti pél dá ul az Exp lo re rek nél az IE8-
ban de bü tá ló – cikk so ro za tunk ko -
ráb bi ré szé ben, a Go og le Ch ro me-nál
már em lí tett – URL-cí mes do ma in -
ki eme lés. Szin tén az IE8 új don sá gai
a gyors se gé dek. Ezek lé nye ge, hogy
egy ki fe je zés ki je lö lé sét kö ve tő en a
meg je le nő ikon ra kat tint va rá ke res -
he tünk, va la mi lyen kö zös sé gi web he -
lyen meg oszt hat juk vagy ép pen le for -
dít hat juk az adott szö veg rész le tet.

Bár a funk ció alap ból a bön gé sző ré -
sze, a gyors se géd e ink vá lasz té kát mi
ma gunk bő vít het jük újak hoz zá adá -
sá val.

Az ano nim, utó la go san le nyo -
moz ha tat lan in ter ne te zé si mód sem
ma rad ha tott ki a ta valy már ci us ban
meg je lent nyol cas ver zi ó ból. A funk -
ci ót itt In Pri vate bön gé szés nek hív -
ják, leg gyor sab ban a Ctrl-Shift-P bil -
len tyű kom bi ná ci ó val ér he tő el.

Bár a ko ráb bi ver zi ók hoz ké pest
ala po san fel ja ví tot ták a cím sáv és a
ke re ső in tel li gen ci á ját, az IE8-nál
egyéb ként fris sebb Go og le Ch ro me
szint jé hez egy elő re nem ér fel ez a
funk ció. A bön gé sző ből je len leg hi -

ány zik min den fé le alap ból be épí tett
bő vít mény (mint pél dá ul a ch ro me-
bé li Flash, vagy az Ope rá ban meg lé -
vő, kár te vők el le ni AVG-vé de lem), il -
let ve a té mák kal va ló test re szab ha tó -
ság sincs meg ol dva.

Már ér ke ző ben
az In ter net Exp lo rer 9
A meg je le né se utá ni negy ven nyolc
órá ban két mil li ó an töl töt ték le az IE9
bé ta vál to za tát – mert hogy a szoft -
ver je len leg csak eb ben a vég le ge sí -
tés előt ti vál to zat ban lé te zik. A nagy
ér dek lő dés nem vé let len, a fej lesz tők
ala po san át szab ták a prog ra mot.

Az újí tá sok so ra a kül ső vel kez dő -
dik: a Ch ro me ál tal meg ho no sí tott
mi ni ma liz mus je gyé ben egy sze rűbb,
át lát ha tóbb fe lü le tet ad tak az IE-

nek is. Fej lő dött a meg nyi tott fü lek
ke ze lé se, a le töl tés ke ze lő; az ér te sí -
té sek pe dig ez után nem za var ják
meg a fel hasz ná lót, hi szen kü lön
he lyet kap tak, még pe dig a meg nyi -
tott ab lak leg al ján.

A tel je sít mény nö ve lé se ér de ké ben
az In ter net Exp lo rer 9 már ki hasz nál -
ja a szá mí tó gép gra fi kus pro cesszo -
rát az olyan nagy gra fi kus tel je sít -
ményt igény lő fel ada tok ban, mint a
vi de ó zás vagy az in ter ne tes já ték. A
se bes sé gen per sze ál ta lá nos ság ban is
nö vel tek, és min den meg lé vő funk -
ció mű kö dé sét pró bál ták pi cit op ti -
ma li zál ni.

g Ba logh Csa ba

Prog ra mok in ter ne te zés hez:
In ter net Exp lo rer

E G YH ÁZ É S VIL ÁG H ÁLÓ

Rovatgazda: Nagy Bence

A Mic ro soft In ter net Exp lo rer in gye ne sen le tölt he tő:
http://www.mic ro soft.hu
A Mic ro soft In ter net Exp lo rer hez in gye ne sen le tölt he tők gyors se gé dek:
http://www.ie ad dons.com/hu/ac ce le ra tors
A Mic ro soft In ter net Exp lo rer 9 bé ta vál to za ta in gye ne sen le tölt he tő:
http://win dows.mic ro soft.com/hu-HU/in ter net-exp lo rer/down-
 lo ad/ie-9/world wi de

Hoz zá va lók a tész tá hoz: 20 dkg mar -
ga rin vagy zsír, 30 dkg cu kor, 2 to jás -
sár gá ja, 1 kis ka nál szó da bi kar bó na,
2 dl tej, 75 dkg liszt, 1,5 dl rum

A töl te lék hez: 15 dkg mar ga rin, 3
evő ka nál por cu kor, 1 evő ka nál kris -
tály cu kor, 2 evő ka nál ka kaó, 3 evő ka -
nál liszt, 2 dl tej

A dí szí tés hez: vér na rancs aro ma, to -
jás fe hér je, kris tály cu kor és buk szus le vél.

A tész tá hoz a zsi ra dé kot a cu kor -
ral és a to jás sár gák kal ha bos ra ke ver -
jük. Hoz zá adunk 3 evő ka nál lisz tet,
va la mint a szó da bi kar bó nát és a
te jet. Mi u tán az össze te vő ket jól ki -
ke ver tük, két órá ig áll ni hagy juk. Pi -
he nés után össze gyúr juk a ma ra dék
liszt tel, és kö rül be lül 2,5 cen ti mé ter
át mé rő jű gom bó co kat for má lunk
be lő le. Sü tő pa pír ral bé lelt sü tő le me -
zen 150 fo kon meg süt jük.

Ha ki hűlt, ket té vág juk a gom bó co -
kat, és óva to san ki ka par juk a kö ze -
pü ket. A ki ka part tész tá hoz ad juk a
ru mot, és áll ni hagy juk.

A töl te lék hez a hoz zá va ló kat fel -
főz zük, hűl ni hagy juk, majd össze ke -
ver jük a ru mos pép pel. A fél be vá gott
tész ta gom bó co kat meg tölt jük ve le,
majd össze il leszt jük.

Kí vül ről vér na rancs aro má val,
majd to jás fe hér jé vel meg ken jük, és
kris tály cu kor ban meg hem per get jük.
Leg vé gül be le szú runk egy kis buk -
szus le ve let.

SZERETET VENDÉGSÉGRE

Őszi ba rack

Já ték meg fej tés
Evan gé li kus Élet-bön gé sző já té kunk he lyes meg fej té se: a rejt vény há ló kér dé ses me ző i ben sze rep lő ne vek az Evan -
gé li kus Élet 2010. jú ni us 13-ai szá má ban sze re pel tek.

A já ték fő dí ját, a Lu ther Ki adó ál tal fel aján lott, Új evan gé li kus temp lo mok cí mű köny vet Scher man né Ra isz
Klá ra ol va sónk nyer te. Gra tu lá lunk!

„Azt a pa ran cso la tot is kap tuk tő le,
hogy aki sze re ti Is tent, sze res se a
test vé rét is.” (1Jn 4,21)

Szent há rom ság ün ne pe után a 18. hé -
ten az Út mu ta tó reg ge li és he ti igéi fel -
szó lí ta nak: Jár junk el hí vá sunk hoz mél -
tó sze re tet ben! Ez az alap ve tő élet sza bály; ám de „nem az a sze re tet, ahogy mi
sze ret jük Is tent, ha nem az, hogy ő sze re tett min ket, és el küld te az ő Fi át en -
gesz te lé sül a mi bű ne in kért” (1Jn 4,10; LK). Ben ne meg je lent kö zöt tünk
Atyánk sze mély vá lo ga tást nem is me rő, nagy sze re te te. „Sze re tet és hű ség ta -
lál koz nak, igaz ság és bé ke csó kol gat ják egy mást.” (GyLK 727,10) Lu ther így össze -
gez: „Mert ha hi tem mel meg is me rem, hogy mennyi re sze ret en gem az Is ten,
ak kor a szí vem fel tét le nül meg te lik Is ten iránt ör ven de ző sze re tet tel – és a fe -
le ba rá ti sze re tet hez lát hoz zá. Egy szó val, aho gyan sze ret né, hogy az em be rek
ve le te gye nek, úgy cse lek szik ő is a fe le ba rát já val.” Az írás tu dó „le vizs gáz tat -
ta” Jé zust tör vény is me ret ből; ő Mó zes két tör vé nyét (lásd 5Móz 6,4–5 és 3Móz
19,18) egy be fog va, „he lye sen” vá la szolt: „…sze resd az Urat, a te Is te ne det tel jes
szí ved ből, tel jes lel ked ből, tel jes el méd ből és tel jes erőd ből. (…) Sze resd fe le ba -
rá to dat, mint ma ga dat.” (Mk 12,30–31) Mi is ne csak tud juk a nagy pa ran cso -
la tot, ha be aka runk jut ni Is ten or szá gá ba – amely nem evés és nem ivás –, ha -
nem „azok ra a dol gok ra tö re ked jünk (…), ame lyek a bé kes sé get és egy más épí -
té sét szol gál ják” (Róm 14,19). „A test vé ri sze re tet ről pe dig nem szük sé ges ír nom
nek tek, hi szen ti te ket is az Is ten ta ní tott az egy más irán ti sze re tet re; és mert gya -
ko rol já tok is ezt min den test vér iránt…” (1Thessz 4,9–10) De az is te ni aga pé sze -
re tet ről Pál meg ír ta him nu szát (lásd 1Kor 13). Mi azért sze ret he tünk vi szont,
„mert szí vünk be áradt az Is ten sze re te te a ne künk ada tott Szent lé lek ál tal” (Róm
5,5). A bol dog Is ten di cső sé gé ről szó ló evan gé li u mot hir de ti Pál; sze rin te a tör -
vény jó, „a pa rancs cél ja pe dig a tisz ta szív ből, jó lel ki is me ret ből és kép mu ta -
tás nél kü li hit ből fa ka dó sze re tet” (1Tim 1,5). Leg szebb éne ké ben Sa la mon így
vall: „Bi zony, erős a sze re tet, mint a ha lál (…). Úgy lo bog, mint a lo bo gó tűz, mint
az Úr nak láng ja. Sok víz sem tud ja el ol ta ni a sze re te tet…” (Éne kek 8,6b–7a) A
szol gá ló sze re tet egyik el ső meg nyil vá nu lá sa a gö rög nyel vű ek hét gon do zó já -
nak, di a kó nu sá nak meg vá lasz tá sa volt, hogy az apos to lok meg ma rad has sa nak
„az imád ko zás és az ige szol gá la ta mel lett”. Ez nem csak a gyü le ke zet nek tet szett,
ha nem az Úr nak is, „az Is ten igé je pe dig ter jedt, és na gyon meg nö ve ke dett a ta -
nít vá nyok szá ma” (Ap Csel 6,4.7). Jé zust a sze re tet tar tot ta meg a ke resz ten, ott
is „köz ben járt a bű nö sö kért” (Ézs 53,12), s meg fe szít te tő i ért így kö nyör gött: „Atyám,
bo csáss meg ne kik, mert nem tud ják, mit cse lek sze nek.” (Lk 23,34) „A sze re tet nem
tesz rosszat a fe le ba rát nak. A sze re tet te hát a tör vény be töl té se.” (Róm 13,10) A
ta nít vá nyok több igaz sá ga ma is a nagy pa ran cso lat meg élé se: „…ha pe dig va -
la ki eze ket meg tart ja és ta nít ja, nagy lesz az a mennyek or szá gá ban.” (Mt 5,19)
„Sze re tet, hit, re mény, / Meg ma rad ez a há rom; (…) / S ezek közt leg na gyobb
/ Te vagy, ó, sze re tet!” (EÉ 442,8)

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

Pres bi ter kép zés 2010–2011
Az el ső or szá gos pres bi ter kép ző tan fo lya mot – két ta lál ko zás ra bont -
va – 2010. ok tó ber 15–17. és 2011. áp ri lis 8–10. kö zött tart juk Rév fü lö -
pön, az Or dass La jos Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont ban.

A kép zés tan tár gyai és elő adói: Ószö vet sé gi bib lia is me ret (Ve tő Ist -
ván) • Új szö vet sé gi bib lia is me ret (dr. Fa bi ny Ti bor) • Egy ház is me ret (dr.
Ha fen scher Ká roly) • Egy ház tör té net és hit val lá sok (Tu bán Jó zsef ) • Is -
ten tisz te let és ke gyes ség (dr. Ha fen scher Ká roly) • Gyü le ke zet épí tés és
misszió (Sef csik Zol tán, dr. Ga rá di Pé ter) • Gyü le ke zet is me ret és gya -
kor lat (Gre ger sen-La bos sa György, Sztró kay At ti la)

Kez dés ok tó ber 15-én, pén te ken 18 óra kor. Je lent kez ni leg ké sőbb ok tó ber
5-ig le het: dr. Ha fen scher Ká roly, 8253 Rév fü löp, Fü re di út 1.; pres bi ter ke p -
zes@lu the ran.hu. (Túl je lent ke zés ese tén újabb tan fo lya mot in dí tunk.) A je -
lent ke zők nek rész le tes prog ra mot s a fel ké szü lés hez ol vas ni va lót kül dünk.

Dr. Fa bi ny Ti bor szak mai ta nács adó
Dr. Ha fen scher Ká roly, a kép zés ve ze tő je
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VASÁRNAP

10.45 / m1
Evan gé li kus if jú sá gi mű sor
10.50 / m1
Evan gé li kus temp lo mok. Al -
ber tirsa evan gé li kus temp lo mai
19.00 / HBO
U2-kon cert. Az együt tes öt -
éves szü net után 2009-ben je -
lent ke zett új le mez zel. A No
Line On The Ho ri zon óri á si
si ker lett, har minc or szág ban
ve zet te a kü lön bö ző top lis tá -
kat. Az al bum meg je le né se
után a U2 tur né ra in dult. En -
nek egyik ál lo má sa volt a pa -
sa de nai Ro se Bowl sta di on ban
tar tott kon cert. Majd száz ezer
em ber előtt lép tek fel, ez volt
az ed di gi leg na gyobb kon cert -
jük Ame ri ká ban. A fel lé pé sük -
ről ké szült kon cert film ben a
csa pat leg na gyobb szá mai is
fel csen dül nek.

HÉTFŐ

5.20 / m1
Haj na li gon do la tok
11.10 / PAX
Ifi ca fe – ká vé ház a vá ros
szélén (kon cert film)
11.15 / M. Ka to li kus Rá dió
Őszi váz lat
Pi linsz ky Já nos lí rá ja
11.45 / TV2
Tit kos há bo rú (szí nes, fe ke te-fe -
hér ma gyar té vé film, 2001) (61')
19.40 / m1
Bő rönd Ödön
A Ka lá ka együt tes és Gryl lus
Vil mos da lai Tam kó Si ra tó
Ká roly ver se i re
20.30 / Du na Tv
Ron gyos her ceg nő
(fe ke te-fe hér ma gyar do ku -
men tum film, 1975) (42')
23.00 / Rá dió 17 (Bu da pest)
Lel ki szósz
(evan gé li kus fél óra)

KEDD

10.00 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó. „Éne kek éne ke” –
a Sti le An ti co éne kel
11.35 / TV2
Út az is me ret len ből (ame ri -
kai film drá ma, 2006) (97')
13.00 / PAX
Csa lá di ma ga zin
Csa lá di asz tal
14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze ne szer zői: A mad ri gál
mes te rei
A mad ri gál arany ko ra
22.00 / Du na Tv
Vö rös föld (ma gyar film -
dráma, 1982) (100')
23.00 / Bar tók rá dió
Éj sza kai dzsessz klub
Vá lo ga tás a Ba lázs Ele mér
Gro up fel vé te le i ből
23.05 / m1
Zeg zu gos tör té ne tek
Kul túr tör té ne ti ka lan do zások

SZERDA

14.45 / Du na Tv
Az ara di Gol go ta (ma gyar
do ku men tum film, 2004) (32')
15.30 / m1
Nem ze tem nek va gyok ka to -
ná ja. Em lé ke zés az ara di
vérta núk ra
16.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Test vér egy há za ink éle té ből
Je len té sek a pro tes táns vi lág ból
20.30 / Du na Tv
Fák lya láng (fe ke te-fe hér ma -
gyar té vé já ték, 1963) (87')
21.25 / m2
Ti zen négy vér ta nú (ma gyar
film drá ma, 1970) (82')
23.05 / Du na Tv
Bo gá nyi Ger gely zon go rá zik
Liszt: Fu né rail les Oct. 1849
23.35 / Du na Tv
„Kos suth, ma gya rok Mó ze se”
(ma gyar do ku men tum film,
2004) (23')

CSÜTÖRTÖK

12.00 / Kos suth rá dió
Dé li ha rang szó az iván dár dai
evan gé li kus és ka to li kus
temp lom ból
19.15 / PAX
Hadd szól jon az or go na!
Ben c ze Ist ván kán tor
port ré ja
20.30 / Du na Tv
Zsúp te tős em lé kek
(kí nai film drá ma, 2000)
(103')
21.30 / m2
6 : 3, avagy játszd új ra, Tut ti!
(ma gyar víg já ték, 1998) (90')
23.00 / Film mú ze um
Meg áll az idő (ma gyar film -
drá ma, 1981) (96')
23.10 / m1
Szé les vá szon
(fil mes ma ga zin) (25')
23.20 / Du na Tv
Pa pír re pü lők
(irá ni film drá ma, 1997) (87')

PÉNTEK

9.45 / Du na Tv
Me gye já ró (ma gyar is me ret -
ter jesz tő film so ro zat, 2009)
Bé kés me gye
12.05 / Bar tók rá dió
A BBC Fil har mo ni kus Ze ne -
ka rá nak hang ver se nye
14.35 / Kos suth rá dió
Tér-idő
Kincs ke re sés
15.50 / Du na Tv
Be ava tás. Cza kó Gá bor te le -
ví zi ós esszé je
18.00 / PAX
Ke rék pár tú ra egy ház tör té ne ti
uta kon (úti film)
Kő-, tég la- és pa tics temp lo -
mok vi dé kén
21.35 / m1
Az utol só adás (ame ri kai
zenés víg já ték, 2006) (105')
23.10 / Du na Tv
Fél Nel son (ame ri kai film -
dráma, 2006) (103')

SZOMBAT

10.35 / Du na Tv
Az egy há zi mű vé szet kin csei
– Ba ran go lá sok Tos ca ná ban
Az arez zói Val di chi a na
12.05 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
13.00 / M. Ka to li kus Rá dió
Col le gi um Esz ter gom
Be szél ge té sek jog ról és mo -
rál ról – a sza bad ság fé nyé ben
15.30 / Má ria Rá dió
Még is sze ret ni
Gyök össy End re ta ní tá sa
18.30 / Kos suth rá dió
Men tés más ként
(kul tu rá lis mű sor)
19.00 / Du na Tv
Ka ra mell (fran cia–li ba no ni
já ték film, 2007) (92')
24.00 / Bar tók rá dió
Ars no va
Az Amad in da ütő együt tes és
a For rás ze ne kar hang ver -
senye

VASÁRNAP

6.00 / Ten kes Rá dió (Sik lós)
Lel ki szósz
(evan gé li kus fél óra)
8.00 / Má ria Rá dió
Öku me ni kus lap szem le
10.04 / Kos suth rá dió
Me to dis ta is ten tisz te let köz -
ve tí té se Szol nok ról
Igét hir det: Kha led Ab do
Lász ló lel kész
10.45 / m1
Bap tis ta ma ga zin
11.10 / m1
Evan gé li kus if jú sá gi mű sor
15.05 / Bar tók rá dió
Ju bi la te Deo. Év szá za dok
egy há zi mu zsi ká ja
15.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Gre go ri án éne kek
21.25 / Bar tók rá dió
Az em be ri hang di csé re te
Ben ne:
Liszt Fe renc: Esz ter go mi
mise
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VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból október 3-ától október 10-éig

Va sár nap
Ami kor ki ál tot tam, meg hall gat tál en gem, bá to rí tot tál, lel kem be erőt ön töt -
tél. Zsolt 138,3 (Róm 8,15; Mk 12,28–34; Róm 14,17–19; Zsolt 65) Sű rűn mon -
do gat juk, idéz zük a 130. zsol tár ból: „A mély ség ből ki ál tok hoz zád, Uram!”
Mai zsol tár ver sünk már nem csak a mi nyo mo rú sá gunk ról, mély sé ge ink ről
szól, ha nem Is ten nagy sze rű sé gé ről is, aki nem csak meg hall gat min ket, de
bá to rít és erőt is ad. Tu da to sít suk ma gunk ban, hogy Is ten min dig több ol -
dal ról és több szö rö sen si et se gít sé günk re, mint amek ko ra a mi gon dunk!
Higgyünk ab ban, hogy Is ten nek örö mé re van, ha min ket ki egyen sú lyo zott,
bá tor, bol dog, erős em ber nek lát – és mi is így lát juk ma gun kat, hi szen mind -
ezt tő le kap tuk.

Hét fő
Jé zus így szólt hoz zá: „Zá ke us, szállj le ha mar, mert ma a te há zad ban kell
meg száll nom.” Ek kor si et ve le szállt, és öröm mel be fo gad ta. Lk 19,5–6 (Zsolt
40,17a; 1Thessz 4,9–12; Gal 3,15–18) Úr va cso rai li tur gi ánk ban gyak ran
imád ko zom: „Uram, nem va gyok mél tó, hogy haj lé kom ba jöjj, de se gít sé ged -
re szo ru lok, és vá gyó dom ke gyel med re.” Va ló ban mél tat la nok va gyunk Jé -
zus je len lé té re. Zá ke us sem volt mél tó rá, Jé zus még is be tért hoz zá, hogy üd -
vös sé ge le hes sen. Ma, ami kor ezt az ige ver set ol vas suk, tu laj don kép pen mi
va gyunk azon a fán. Előt tünk áll meg Jé zus, és ne künk mond ja: ná lad aka -
rok meg száll ni, ott hon len ni, ve led aka rok ta lál koz ni. Le gyen a mi ta lál ko -
zá sunk is öröm mel te li Jé zus-be fo ga dás!

Kedd
Óv ta né pét, mint a sze me fé nyét. 5Móz 32,10 (1Jn 4,16a; 1Tim 1,1–8/9–11/; Gal
3,19–29) Cso dá la tos ige a mai! Is ten mint a gyer me két óvó édes apa je le nik
meg előt tünk. Olyan édes apa ként, aki a leg job ban tud ja, mit je lent óv ni egy
gyer me ket. Mert a gyer mek – s nyu god tan gon dol jon ki-ki ma gá ra – tes tét,
éle tét en nek az apá nak kö szön he ti. De ne ki kö szön het jük a te het sé gün ket,
az erőn ket, az időn ket, a kap cso la ta in kat, a le he tő sé ge in ket. Ne ki kö szön -
het jük a tes ti egész sé get és a lel kit is, ami kor a szív is vi dám és erős. Azt, hogy
ha a gond egy pil la nat ra ha tal má ba ke rít is, de már a kö vet ke ző pil la nat ban
ott va gyok Is ten óvó ke zé ben, mert vi gyáz rám, mint a sze me fé nyé re.

Szer da
Bár a szí vünk el ítél, Is ten még is na gyobb a mi szí vünk nél, és min dent tud.
1Jn 3,20 (Jer 14,7a; Éne kek 8,4–7; Gal 4,1–7) Éle tünk nagy hi bá ja, hogy túl -
sá go san fel ér té kel jük vagy épp túl sá go san le ér té kel jük ma gun kat. Ezek től szen -
ve dünk, és ke res sük a he lyes utat, me lyet egye dül Is ten sza va mu tat hat meg
ne künk. Mi a he lyes út? Ha tu dom, hogy Is ten te remt mé nye va gyok, és tu -
dom, hogy ha alá zat tal ál lok meg Is ten előtt, ak kor ő fel fog men te ni az íté -
let alól Fia, Jé zus Krisz tus ál tal. Amit ne fe lejt sünk: ő min dent tud! A szí vünk -
be is be le lát, őt nem le het be csap ni. De azt se fe lejt sük, hogy ő a mi szí vünk -
nél is na gyobb!

Csü tör tök
Ad ja tok há lát az Úr nak, hív já tok se gít sé gül ne vét, hir des sé tek tet te it a né pek
közt! Zsolt 105,1 (Jn 4,42; Ap Csel 6,1–7; Gal 4,8–20) Há rom fel szó lí tás hang -
zik ma fe lénk. Ke resz tény éle tünk alap ja i  kel le ne, hogy le gye nek ezek a fel -
szó lí tó igék. Há lát ad ni Is ten nek az tud, aki nek szí ve Is ten sze re te té vel és jó -
sá gá val van te le. Aki a gon dok kö zött is tud há lát ad ni, az va ló ban meg ta -
pasz tal hat ta már Is ten nagy sá gát és kö zel sé gét a sa ját éle té ben. A se gít sé -
gül hí vás jól megy ne künk, de nem mind egy, hogy ki től vár juk a se gít sé get.
Ezért mer jünk bát ran Is ten elé áll ni és tő le vár ni meg ol dást az éle tünk kér -
dé se i re. És mind er ről pe dig bát ran te gyünk val lo mást, hi szen Is ten sze re -
te te Jé zus Krisz tus ban megragad ha tó vá lett min den em ber nek.

Pén tek
A sze le ket tet te kö ve te i vé, a lán go ló tü zet szol gá já vá. Zsolt 104,4 (Ef 1,11–
12; Lk 23,32–34; Gal 4,21–31) Sok szor érez zük, hogy de jó len ne meg ta -
pasz tal ni, amit Iz rá el ván dor ló né pe át élt a pusz tá ban: meg nyílt előt tük
a Vö rös-ten ger, Is ten fel hő- és tűz osz lop ban ve zet te őket. Ge de on is át -
élt kü lö nös cso dát, ami kor a szik lá ból tűz csa pott ki, és fel emész tet te az
ál ta la ki tett en ni va lót (Bír 6,21). Is ten ha tal ma ma sem ki sebb! Ma is ő ural -
ko dik a szél és a tűz fe lett. De mi már az Új szö vet ség né pe va gyunk. Mi
már Jé zus Krisz tus fe lől lát hat juk Is tent, aki Jé zus ban a leg na gyobb ha -
tal mát mu tat ta meg: győ zött a bűn és a ha lál fe lett. Le gyen Is ten nek há -
la, hogy a szél is, a tűz is a szol gá ja, de mi Jé zus Krisz tus ál tal már nem
kell, hogy a bűn szol gái le gyünk.

Szom bat
Aki a Lé lek nek vet, a Lé lek ből fog arat ni örök éle tet. Gal 6,8 (Dán 12,2; Mt
5,17–24; Gal 5,1–15) Ve tés és ara tás is mert fo gal mak, még is leg töb bünk
csak né hány szor vagy talán so ha sem pró bál ta. Kü lön le ges ér zés a föld be
el vet ni egy ma got és vár ni, hogy ki csí ráz zon, majd a meg fe le lő kö rül mé -
nyek ha tá sá ra ter mést hoz zon. Aho gyan a ter mé szet ön ma gá ban ha tal -
mas cso da – ilyen cso dá la tos a mi Te rem tőnk –, úgy még na gyobb, ami -
kor már nem a föl di re, de a lel ki re és ez ál tal az örök ké va ló ra kon cent rá -
lunk. Is ten nek le gyen há la, hogy ő mun kál ko dik ezen. Ve ti az ige mag vát,
és ad ja az örök éle tet.

g Ta másy Ta más né

Új nap – új kegyelem
A Raj kó ze ne kar jó té kony sá gi hang -
ver senyt ad a Lep ra misszió ja vá ra ok -
tó ber 10-én, va sár nap dél után 4 óra -
kor a Bu da pest I., Bat thyá ny té ri
Szent An na-temp lom ban. A be lé pés
in gye nes. Ado má nyo kat a hely szí nen
a per sely be kér nek el he lyez ni. Min -
den ér dek lő dőt sze re tet tel vár nak. (A
temp lom a met ró Bat thyá ny té ri
meg ál ló já nál ta lál ha tó.)

A Bet há nia CE Szö vet ség ok tó ber 15–
17-én (pén tek től va sár na pig) A nyi -
tott aj tó össze fog la ló cím mel há la adó
ju bi le u mi kon fe ren ci át tart Pi lis csa -
bán az er dé sze ti és me ző gaz da sá gi
szak kö zép is ko la dísz ter mé ben (Jó zsef
At ti la u. 2.). Kez dés ok tó ber 15-én
17.30-kor. Je lent ke zés Bo gyó And -
rás nál a 20/416-1434-es te le fon szá -
mon vagy a bogyoa@gmail.com
e-mail cí men. Sze re tet tel hí vunk
min den ér dek lő dőt.

HA LÁ LO ZÁS
Dr. Kol ta Lász ló vas dip lo más
kö zép is ko lai ta nár, cím ze tes fő -
is ko lai do cens, Bony hád vá ros
dísz pol gá ra szep tem ber 25-én,
éle té nek 89. évé ben, tü re lem -
mel vi selt, hosszú be teg ség után
el hunyt. Te me té se ok tó ber 2-
án, szom ba ton 11 óra kor lesz a
bony há di evan gé li kus te me tő ben
az evan gé li kus egy ház szer tar tá -
sa sze rint.

A gyá szo ló csa lád

Fo ga dó órá mat min den hó nap
el ső hét fő jén tar tom. Min den kit
sze re tet tel vá rok dél után há rom
órá tól öt órá ig a Dé li Egy ház ke -
rü let szék há zá ban (1088 Bu da -
pest, Pus kin u. 12.).

Ra dos né Len gyel An na
or szá gos fel ügye lő-he lyet tes, 

a Dé li Egy ház ke rü let fel ügye lője

H I R D E T É S

HÍREK, HIRDETÉSEK

Álláshirdetés
A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Lu ther Ki adó ja fel ső fo kú gaz da -
sá gi vég zett ség gel és mi ni mum öt éves szak mai ta pasz ta lat tal ren del ke -
ző fő köny ve lőt ke res. A kez dés vár ha tó idő pont ja 2011. ja nu ár 1., be ta -
nu lá si idő szak no vem ber és de cem ber fo lya mán. 

Fény ké pes ön élet raj zo kat és mo ti vá ci ós le ve le ket ok tó ber 15-ig vá runk
a ki ado@lu the ran.hu vagy a 1085 Bu da pest, Ül lői út 24. cí mre.

H I R D E T É S


