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„Ne künk, akik evan gé li kus ként Jé zus »elit  csa pa tá hoz« tar to zó nak tart juk ma gun kat, van-e
he lyünk Jé zus ta nít vá nyai kö zött? Ta nít vány ság nak ne ve zi-e Jé zus kul túr pro tes tan tiz mu -
sun kat, tör té nel mi büsz ke sé gün ket, iro dal mi, ze nei, kul tu rá lis éle tün ket, egy ház szer ve zé si
stra té gi án kat, po li ti kai, tár sa dal mi sze rep vál la lá sun kat, szo ci á lis te vé keny sé gün ket? Nem
ar ra szol gál mind ez, hogy ön ma gunk presz tí zsét, evan gé li kus egy há zunk sú lyát nö vel jük?”

Csak a szájammal csinálom f 2. oldal

Egy szórvány felkarolása f 3. oldal
Teológia határok nélkül f 4. oldal
Évtizedes Oltalom f 4. oldal
Soha ne hagyd cserben a társad! f 7. oldal
Egyházi ügynökkérdésről… f 9. oldal
Melléklet: Útitárs – magyar evangéliumi lap

„A Ma gyar Öku me ni kus Se gély szer ve zet
mun ka tár sa i val egy re vas ta go dó, vö rös ke -
rék nyo mot kö ve tünk De ve cser fe lé. Egy re
több men tő au tó szi ré ná zik fe lénk. A fa lu le -
zár va, a lát vány apo ka lip ti kus.”

Iszapsírban f 6. oldal

Mint is me re tes, a két egy ház kö zött
1992. no vem ber 23-án jött lét re
együtt mű kö dé si meg ál la po dás. Az
ak kor dr. Jo han nes Hans el mann és dr.
Har ma ti Bé la püs pö kök ál tal alá írt
tör té nel mi do ku men tum há rom év -
re szólt. A meg ál la po dás 1995-ben öt
év vel meg hosszab bít ta tott, és ugyan -
csak öt év vel hosszab bí tot ták meg
2000-ben és 2005-ben is. 

A mos ta ni do ku men tum 2. pa rag -
ra fu sa is meg erő sí ti: „A Ma gyar or szá -
gi Evan gé li kus Egy ház és a Ba jor
Evan gé li kus Egy ház meg oszt ja egy -
más sal ta pasz ta la ta it és teo ló gi ai
né ze te it mind két egy ház is ten tisz te -

le ti, dia kó ni ai és misszi ói mun ká já -
ban, to váb bá az ok ta tá si és ne ve lé si
fel ada tok ban.

A test vér egy há zi vi szony az egy há -
zi élet min den te rü le té re vo nat ko zik.
Mind két egy ház gon dos ko dik ar ról,
hogy e vi szony min den te rü le ten élet -
tel tel jen meg. Így ez a kap cso lat a köl -
csö nös adás ban és el fo ga dás ban meg -
gaz da go dás ként lesz meg ta pasz tal ha -
tó. Az egy há zak ta ná csok kal lát ják el
és se gí tik egy mást a min den ko ri ki hí -
vá sok kö zött. A test vér egy há zi vi -
szony ke re té ben kü lö nös fi gyel met
ér de mel nek a né met nyel vű le he tő sé -
gek Ma gyar or szá gon és a ma gyar
nyel vű le he tő sé gek Ba jor or szág ban.”

Az újabb hosszab bí tás alá írá sá nak
ün ne pé lyes ak tu sá ra mint egy negy -
ven fős evan gé li kus de le gá ció ér ke zett
há rom na pos ma gyar or szá gi lá to ga -
tás ra múlt hé ten hét főn a né met
tar to mány ból. A ba jor egy ház ve ze -
tők el ső ként az MEE ad mi niszt ratív
köz pont já nak Ül lői úti szék há zát
ke res ték fel, hogy – Ká kay Ist ván or -
szá gos iro da igaz ga tó ven dég lá tá sa

mel lett – ta lál koz za nak egy ház ve ze -
tő ink kel. A ba jor zsi nat kül dött sé ge
ez alatt a bu da vá ri egy ház köz ség be lá -
to ga tott, ahol Jo han nes Erlbruch, a
né met aj kú gyü le ke zet lel ké sze, va -
la mint Ben ce Im re es pe res, a bu da -
vá ri ma gyar evan gé li ku sok egyik lel -
ké szi ve ze tő je kö szön töt te a ven dé -
ge ket.

A hi va ta los prog ra mok az alá írás
nap já nak dél előtt jén is foly ta tód tak.
A Sa rep ta Bu dai Evan gé li kus Sze re -
tet ott hon, Idő sek és Fo gya té kos Sze -
mé lyek Ott ho ná ban tett vi zi tá ció
után Ba log Zol tán, a Köz igaz ga tá si és
Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um tár sa dal -

mi fel zár kó ztatá sért fe le lős ál lam tit -
ká ra, va la mint az MEE or szá gos fel -
ügye lő je, Prőh le Ger gely – a Kül ügy -
mi nisz té ri um he lyet tes ál lam tit ká ra
– a Par la ment ben lát ta ven dé gül a
ba jor de le gá ció ve ze tő it, míg a ba jor
zsi na ti ta gok az Evan gé li kus Hit tu do -
má nyi Egye te men is mer ked tek az in -
téz mény kép vi se lő i vel, il let ve foly tat -
tak meg be szé lést a ma gyar zsi nat el -
nök sé gé nek né hány tag já val.

(A tervek szerint lapzártánk után
a ba jor kül dött ség tag ja i  – ha za u ta -
zá suk előtt – el lá to gatnak a De ák té -
ri temp lo munk  ba, ahol – töb bek
kö zött – Gáncs Pé ter püs pök fo -
gad ja őket, a De ák Té ri Evan gé li kus
Gim ná zi um szom szé dos épü le té ben
pe dig egy szin tén nagy ha gyo má -
nyok kal bí ró evan gé li kus ok ta tá si
in téz mény je le né be nyer het nek be -
pil lan tást. A kül dött ség má sik fe le ez -
zel pár hu za mo san a Ter ror Há za
Mú ze um ban is mer ked he t meg tör -
té nel münk nek Is ten- és em ber el le nes
esz mék ural ta kor sza ka i val.) 

g Boda Zsuzsa

Újabb pe csét ke rült
a frigy re

To váb bi öt év vel meg hosszab bí tot ták
a ba jor–ma gyar test vér egy há zi kap cso la tot

SE MPER REFOR M ANDA

„Aki pe dig nem hisz, an nak sem mi
sem hasz nál, sem mi sem szol gál ja -
vá ra, ha nem ő ma ga minden nek
szol gá ja, és szá má ra min den rossz ra
for dul, mert min dent lel ki is me ret le -
nül a ma ga hasz ná ra for dít, nem Is -
ten di cső sé gé re. Ezért nem is pap, ha -
nem vi lá gi em ber az, aki nek imád sá -
ga bűn né vá lik, so ha nem is jut Is ten
elé, mert Is ten a bű nö sö ket nem
hall gat ja meg. (…) aho gyan meg van
ír va: »Az őt fé lők aka ra tát tel je sí ti, és
kö nyör gé sü ket meg hall gat ja, és meg -
men ti őket.« (Zsolt 145,19) Két ség te -
len, hogy er re a di cső ség re sem mi fé -
le cse le ke det tel nem jut el, ha nem
egye dül hit ál tal.”

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 A fa so ri temp lom ban tar tott há la adó is ten tisz te let után a Ba jor és a
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház kö zöt ti test vér egy há zi meg ál la -
po dás újabb meg hosszab bí tá sá ra ke rült sor ok tó ber 12-én a Bu da pest-
Fa so ri Evan gé li kus Gim ná zi um dísz ter mé ben. A do ku men tu mot – a
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház (MEE) zsi na tá nak rend kí vü li, ün -
ne pi ülé sén – dr. Jo han nes Fried rich és Itt zés Já nos püs pök lát ta el kéz -
je gyé vel.

Meg-meg áll tak, és hall gat ták a ze nét
nem csak az evan gé li zá ció – több sé -
gük ben az idő sebb kor osz tá lyok hoz
tar to zó – részt ve vői, ha nem a vá ros
la kói és az ar ra já ró tu ris ták is. „A mi
szem pon tunk ból nem túl sá go san jó
ez a ren dez vény, mert nem halljuk jól
a hoz zánk for du ló kat” – mondja az

ut cai in for má ci ós pult nál ál ló fi a tal
lány, az tán – né mi ha bo zás után –
hoz zá teszi: „Más kü lön ben sem mi
ba jom az egésszel. Nem ide gen tő lem,
hi szen a nagy né ném is hit ok ta tó…”

A 17. or szá gos evan gé li zá ci ó ra az
„or szág temp lo má ba” ér ke ző ket
szom ba ton reg gel a Cre do for má ció

fo gad ta és in vi tál ta kö zös zsol tár -
ének lés re, majd az Út mu ta tó az na -
pi igé i vel az or szá gos misszi ói lel kész
kö szön töt te őket. Sze ve ré nyi Já nos
be je len tet te, hogy a nap of fer tó ri u -
ma a vö rö siszap-ka taszt ró fa ál do za -
ta i nak meg se gí té sét szol gál ja (ér -
tük, mi at tuk ké sőbb imád koz tak is a
zsú fo lá sig meg telt temp lom ban), to -
váb bá el mond ta, hogy – él ve a di gi -
tá lis for ra da lom ad ta le he tő sé gek kel
– a nap so rán el hang zó ige hir de té se -
ket fel töl tik majd a misszi ói in té zet
hon lap já ra (http://misszio.lu the -
ran.hu).

„Krisz tus sza bad ság ra
sza ba dí tott meg min ket…”

Or szá gos evan gé li zá ció a De ák té ren

b Az „ut ca em be rét” is el ér ni szán dé ko zó szol gá lat zaj lott – az or szá -
gos evan gé li zá ció több mint másfél év ti ze des tör té ne té ben elő ször, de
re mény ség sze rint nem utol já ra – ok tó ber 9-én a De ák té ri evan gé -
li kus temp lom előt ti té ren. Az ebéd szü net ben az oros há zi Im má nu -
el ze ne kar tag jai mu zsi kál tak, éne kel tek az is ten há za lép cső in, bi zony -
sá got té ve hi tük ről.

f Folytatás az 5. oldalon
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Dr. Jo han nes Fried rich bajor tartományi és Itt zés Já nos magyar elnök-püspök
aláírja a testvéregyházi megállapodás meghosszabbítását. Képünk bal
szélén dr. Dorothea Deneke-Stoll, a bajor zsinat elnöke, jobboldalt Prőhle
Gergely, a Magyarországi Evangélikus Egyház országos felügyelője
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b A Szent há rom ság ün ne pét kö ve -
tő 20. va sár nap tól kez dő dő en a
Di csér jük Is tent (EÉ 52) a he ti
éne künk. A hét igé je így buz dít:
„…élj tör vény sze rint, tö re kedj
sze re tet re, és légy alá za tos Is te -
ned del szem ben.” (Mik 6,8) Eh hez
kér jük az éne kelt imád ság gal Is -
ten kí sé re tét, ere jét és tör vé nyét.

Pa ul Ger hardt (1607–1676) ének -
szö ve gé hez ber li ni kán tor mun ka tár -
sa, Jo hann Crü ger (1598–1663) írt dal -
la mot a tő le meg szo kott ele gan ci á val:
ének lés köz ben úgy érez zük, mint ha
egy re csak emel ked nénk, s szin te erő -
szak kal ránt is mét föld re a dal la mot
le zá ró rö vid ke sor. A dal la mi öt le te -
ken túl a kí sé rő har mó ni ák – Crü ger
ma ga adott kí sé re tet dal la má hoz –
biz to sít ják ezt az emel ke dő ér zést: a
C-dúr kez dő sor vé gé re az egy hang -
gal ma ga sabb d-moll fe lé té rünk ki;
a kö vet ke ző sor még egy fok kal ma -
ga sabb ról in dul (e-moll), hogy vé gül
az alap hang nem fé nyes do mi náns
hang ne mé ben, G-dúr ban zá ród has -
son. A har ma dik sor is mét fel jebb lép
egyet, és A alap hang ra ér ke zik. In nen
ve zet vissza rend kí vü li gyor sa ság gal
a ki in du ló hang nem be a zá ró sor.

Ezt a há rom és fél so ros (szó tag -
szám: 11, 11, 11, 5) vers szer ke ze tet
szap phói stró fá nak ne vez zük, a Lesz -
bosz szi ge tén al ko tó Szap phó (la ti no -
san Sap p ho; Kr. e. 6. szá zad ele je)
óko ri gö rög köl tő nő re utal va. Az ő
vers for má ja já té ko sabb rit mu sú volt
még: a szap phói sor a hosszú és rö -
vid szó ta gok vál to ga tá sá ra épí tett
( – ◡; az az tro che us) öt vers láb bal,

ame lyek kö zül a har ma dik dak ti lus
volt ( – ◡ ◡ ). A re ne szánsz ide jén
új ra élesz tett vers for ma még össze tet -
tebb rit mu sú: – ◡ / – – / – ◡ ◡ /
– ◡ / – ◡ /, ál ta lá ban sor met szet -
tel az ötö dik szó tag után. Há rom
ilyen hosszabb sort egy öt szó ta gos
(– ◡ ◡ / – –) fél sor zárt le.

Ez a rit mus kép let nem volt
könnyen össze egyez tet he tő a nyu gat-
eu ró pai ze né vel, mert üte mei vál to zó
hosszú sá gú ak. Így jött lét re a szap phói
stró fa ki egyen lí tett vál to za ta, amely
már al kal mas a ze nei üte mek be ren -
de zett ének lés re: – ◡ ◡ / – – / ◡ ◡
◡ ◡ / – – /. A jel leg ze tes dak ti lus így
már a sor ele jén meg je le nik ugyan, de
a szó tag szám most is ti zen egy, s az
ötö dik szó tag után le het sza kasz ha tár.
A vers szak zá ró fél sor vál to zat lan ma -
radt: – ◡ ◡ / – –.

Ked velt vers for má já vá lett ez a
szer ke zet a ko rai ko rál iro da lom nak
is. Éne ke ink kö zül: Nagy há lát ad -
junk (Deb re cen, 1590 – EÉ 48); Krisz -
tus Urunk nak ál dott szü le té sén és Pa -
ra di csom nak te szép élő fá ja (Pé cse li
Ki rály Im re, 17. szá zad – EÉ 158 és
365); Ó, drá ga Jé zus, va jon mit vé tet -
tél (Jo hann He er mann, 17. szá zad –
EÉ 198). A Gyü le ke ze ti li tur gi kus
könyv ben is ta lá lunk két pél dát, me -
lyek a szap phói stró fá ból ere dez tet -
he tő ek. Bor nem isza Pé ter ta ní tó -
éne ké ben (A ke reszt ség ben el pe csé tel -
te tünk, GyLK 798) hat szó ta gos zá -
ró sort ta lá lunk; Jo hann He er mann
zsol tár sze rű köl te mé nyé ben (Meg szé -
gye nül ni ne hagyd, Uram Is ten, GyLK
819) a zá ró sor min dig meg is mét lő dik,
s így tíz szó ta gos sá vá lik.

Lát hat juk, a szap phói stró fa ön ma -
gá ban nem hor doz sem mi fé le han gu -

la tot. Meg szó lal hat ál ta la né met
nagy he ti ko rál ugyan úgy, mint vi dám
ma gyar ka rá cso nyi örö mé nek. A Di -
csér jük Is tent ere de ti leg len dü le tet
adó reg ge li ének ként éne kel tük. 1982-
es éne kes köny vünk szer kesz tői úgy
rö vi dí tet ték, hogy min den nap szak -
ban éne kel he tő le gyen.

Szük sé günk is van éj jel-nap pal az
is ten di csé ret bá to rí tá sá ra.

g Ben ce Gá bor

Az egy ko ri hét száz tí zes
Ha ezt az éne ket éne kel ni kez dem,
em lé ke im a fó ti nagy te rem be száll -
nak. A kán tor kép ző het ven, nyolc van,
oly kor még több fi a tal ja har sog ta
ezt az ak kor még reg ge li éne ket, hi -
szen az „ál munk ból új ra vi dá man fel -
kel tett” is ott volt ben ne. Ilyen kor
nem volt or go na kí sé ret, csak az egy -
sze rű em be ri hang. De mi lyen han -
gok! Kü lön ül tek a fi úk, és kü lön a lá -
nyok. Já nos bá csi, a tan fo lyam ve ze -
tő je oly kor meg tet te azt, hogy az
egyik vers sza kot a te rem egyik szár -
nyá val fú jat ta, mu tá ló ka masz han go -
kon, a má si kat a má sik szár nyá val,
már-már érett szop rá no kon és al to -
kon. Szá má ra kü lö nö sen is ked ves le -
he tett a dal, a Du nán tú li éne kes -
könyv hét száz tí ze se, mert ez szin te
min dig volt reg ge len te.

Hogy va ló di is ten di csé ret volt-e?
Ben ne volt a ko ra reg ge li óra fris ses -
sé ge, a ki al vat lan ság, a min den per -
cet ki hasz ná ló szor gos ság. Ben ne
volt a fi a tal ság fel nőt tek től messze ál -
ló vi lá ga, sa já tos tör té ne te i vel. Meg -
szó lalt a fel lo csolt fa lép csők il la ta, a
fűz fa sep rű sur ro gá sa. Ez az ének pont
úgy hoz zá tar to zott ah hoz a mi li ő höz,
mint a pad lás tér ben ví vott snapsz er -

par tik vagy az ör dö gök lát ta tá sa az or -
go na fel ső szé lén, az elő re el ké szí tett,
túl cuk ro zott tea és a zsí ros ke nyér. Ma
úgy gon do lom, hogy ez ak kor na gyon
tetsz he tett Is ten nek, hi szen ben ne
volt min den lel ke se dé sünk.

Az tán ahogy az ének lő ar co kat fel -
idé zem: va jon ki hol le het most kö -
zü lük? So kan van nak gyü le ke ze tek -
ben, akár lel kész ként is, per sze már
idő söd ve. Má sok el sod ród tak. Ta lán
már nem is men nek az or go na kö ze -
lé be, ta lán csak ab ban lát szik ré gi kö -
tő dé sük, hogy gyer me ke i ket kül dik
el Fót ra, és fa nya log nak egy ki csit,
hogy ré gen azért ko ráb ban kel lett kel -
ni. Né há nyan kö zü lük biz tos el tér tek
a hit től is. Az élet sok fé le sor sot ké -
pes te rem te ni. 

Ami kor ma rá kez dek – ahogy ez
gyak ran van ve lem, fő leg ha na gyon
ko rán ke lek –, új ra egy gyü le ke zet -
ben lá tom mind nyá jun kat. Mint
ahogy ab ban is biz tos va gyok, va la -
hány szor meg hall ják ezt a dal la mot,
ők is ott van nak ab ban az Is ten nek
tisz tán zen gő kar ban.

Er ről szól ez az ének. Min den
reg ge li ké ré sünk – „Míg itt a föl dön
ván do ro lunk, élünk, / Légy éj jel-
nap pal ez után is vé lünk!” – el ve zet
ab ba a vég ső kö zös ség be, ahol – mi -
u tán ígé re te sze rint va ló ban el jön –
„an gya lok, szen tek ka rá ban” di csér -
het jük. Hogy akár ho vá vet el a sor -
sunk, ne kell jen jöt té től fél nünk, hi -
szen oly kor meg ad ta ne künk, hogy
már itt meg érez zünk va la mit el jö ven -
dő or szá gá nak örö mé ből.

g Ko czor Ta más

A Di csér jük Is tent és a szap phói stró fa
C ANTATE

Ez zel a kam pánnyal Jé zus nak nem
len ne sok esé lye a vá lasz tá so kon.
Vért, ve rej té ket, könnye ket, ke resz -
tet ígér ni ak kor, ami kor so kan ér dek -
lőd nek a prog ram ja iránt: ez több
mint hi ba. Tud hat ta vol na, hogy az
em be rek azt ér té ke lik, ha meg sza po -
rít ja a ke nye re ket, és jól la kat öt ez ret;
ha a cso dá la tos hal fo gás sal ered mé -
nyes sé te szi mun ká ju kat; ha a be te -
gek meg gyó gyí tá sá val vissza ad ja
egész sé gü ket. A szo ci á lis, a mun ka -
ügyi és az egész ség ügyi kér dé sek az
em be rek iga zi kér dé sei, ezek meg ol -
dá sát kell ígér ni, ak kor biz tos a si ker. 

És ami kor a kam pány ban Jé zus
meg mu tat ja, hogy ő a meg fe le lő em -
ber er re, ak kor min dent le rom bol egy
ilyen nyi lat ko zat tal. Nem is le het
ér te ni, fel fog ni, hogy mit akar. Ha
hoz zám akarsz tar toz ni, ak kor gyű -
löld meg csa lá dod tag ja it, sze ret te i -
det, sőt még ma ga dat is, vedd fel a ke -
resz tet, a ki vég ző esz kö zö det, mondj
le a va gyo nod ról – mi akar ez len ni?
A re mélt és várt nagy sze rű jö vő, a si -
ker út ja he lyett az ön meg ta ga dás és
a vég le te kig me nő ál do zat vál la lás
prog ram ját kez di hir det ni Jé zus? A
kam pány de re kán, a vá lasz tás előtt?
Okos po li ti ku sok ezt csak a ha ta lom
meg szer zé se után te szik.

Ép pen ez az, ami ben Jé zus kü lön -
bö zik a po li ti ku sok tól. Ő nem árul
zsák ba macs kát, nem csap ja be vá -
lasz tó it. Ha va la ki en gem akar kö vet -
ni – mond ja –, ak kor ves sen szá mot
az zal, hogy ez igen is ko moly ál do za -
tok kal jár.

Jé zus nak nem kel le nek „dísz ta nít -
vá nyok”. Szá má ra nem a tö meg, a so -
ka ság az ér de kes. Ő tu da tos, mi nő sé -
gi ta nít vá nyo kat akar. Olya no kat, akik

nem élős köd ni, hasz not húz ni akar -
nak Is ten or szá gá ból, ha nem ké szek
ma gu kat Is ten or szá gá nak át ad ni.
Akik nem a ma guk elő nyét és jó lé tét
ke re sik ná la, ha nem meg ér tik Is ten
prog ram ját ez zel a vi lág gal: a vi lá got
tönk re te vő bűn ki ik ta tá sát, a rend, az
igaz ság, a sze re tet meg va ló su lá sát.
Er re csak olya nok al kal ma sak, akik ezt
elő ször ön ma guk ban vál lal ják.

Va jon mit szó lunk mi, ami kor Jé -
zus nak ezt a komp ro misszu mok nél -
kü li igé nyét hall juk? Ne künk, akik
evan gé li kus ként Jé zus „elit  csa pa tá -
hoz” tar to zó nak tart juk ma gun kat,
van-e he lyünk Jé zus ta nít vá nyai kö -
zött? Ta nít vány ság nak ne ve zi-e Jé zus
a kul túr pro tes tan tiz mu sun kat, tör té -
nel mi büsz ke sé gün ket, iro dal mi, ze -
nei, kul tu rá lis éle tün ket, egy ház -
szer ve zé si stra té gi án kat, po li ti kai,
tár sa dal mi sze rep vál la lá sun kat, szo -
ci á lis te vé keny sé gün ket?

Nem ar ra szol gál mind ez, hogy
ön ma gunk presz tí zsét, evan gé li kus
egy há zunk sú lyát nö vel jük? Nem azt
üze ni-e Jé zus ezen a va sár na pon igé -
jé vel, hogy mind ez szép és fon tos – de
hol van a hi te tek? Mi lyen a ve lem va -
ló sze mé lyes kap cso la to tok? Meg ér -
ti tek-e, hogy az én Atyám sze mé ben
egyet len em ber üd vös ség re se gí té se
töb bet ér ren dez vé nyek, egy há zi ta lál -
ko zók, kon fe ren ci ák so ka sá gá nál?

Re mé nyik Sán dor sza vai most is
idő sze rű ek (El kés te tek, 1936):

El kés te tek, el kés te tek ve le,
Az Igé vel, ki élet ke nye re,
Ki Evan gé li um és sem mi más,
Nem tu dás, mű vé szet, ma gyar ko dás,
Nem kul tú ra és nem pe da gó gia,
Nem esz köz töb bé, ha nem cél ma ga, 

(…)

Ím, ez volt a ti teo ló gi á tok:
Ke ve set hisz tek, so kat pro tes tál tok,
A csá szár el len, a pá pis ta el len,
Mind egy, mind egy, csak pro tes tál ni

kell jen.

Jé zus ma ön vizs gá lat ra hív. Kö ve tői,
ta nít vá nyai va gyunk-e, vagy csak
ügye sen úgy te szünk, mint ha ta nít -
vá nyai len nénk?

Wil helm Busch né met lel kész egy
há bo rú utá ni él mé nyét me sé li el egyik
evan gé li zá ci ós ige hir de té sé ben. Lá to -
gat ni ment, még ro mok ban volt a
vá ros. Egy ut ca sa rok mö gül gye re kek
ug rot tak elő. Egyi kük ke zé ben fegy ver -
nek lát szó tárgy volt, és na gyon ügye -
sen utá noz ta a gép fegy ver ke re pe lé sét.
„El ső pil la nat ban tel je sen meg ijed -
tem – me sé li az evan gé lis ta –, az tán
ami kor lát tam, hogy mi ről van szó, el -
ön tött a ha rag, meg fog tam a gye re ket,
és jól össze szid tam. Az ár tat lan sze -
mek kel rám né zett, és azt vá la szol ta:
»De hát csak a szám mal csi nál tam.«
Ne kem meg eszem be ju tott – mond -
ta Busch –, hogy ilyen a mi ke resz tény -
sé günk is: csak a szánk kal csi nál juk.”

Meg ízet le nült a só, el ve szí tet te
ere jét, mert a hi tünk nem min dent
oda adó, nem min dent vál la ló hit.
Csak a szánk kal csi nál juk.

Nem má so kat os to ro zó, egy ház ve -
ze tést kri ti zá ló, észt osz tó sza vak nak
szá nom mind ezt. Ma ga mat is azok
kö zött tu dom, aki ket Jé zus így fi gyel -
mez tet: „Aki nek van fü le a hal lás ra,
hall ja!”

Jé zus sza vai ön vizs gá lat ra és szám -
ve tés re kény sze rí te nek. Egyik ol da lon
ott van az, amit ő ad: kö ve té sé nek ju -

tal ma a ve le va ló kö zös ség, az Is ten
or szá ga, a hit és az élet tel jes sé ge. Má -
sik ol da lon ott van en nek az ára: az
ön ma gunk ról va ló tel jes le mon dás.
Sze ret nénk meg kap ni azt, amit Jé zus
ad, de az árat ki fi zet ni nem sze ret -
nénk. Meg pró bá lunk al kud ni, de az
ár sza bott. Meg pró bá lunk ol csóbb ta -
nít vány sá got kap ni, de az csak után -
zat. A már ka csak Jé zus tól kap ha tó.

Ho gyan le het a meg ízet le nült só
ízét vissza ad ni? Jé zus kér dé se ar ra utal,
hogy ez le he tet len. De egy szer mon -
dott Jé zus egy le he tet len le he tő sé get
két ség be esett ta nít vá nya i nak: „Ami
em be rek nek le he tet len, az Is ten nél le -
het sé ges.” Is ten még a meg ízet le nült só
ízét is vissza tud ja ad ni, az után zat hit -
ből is va ló di hi tet tud te rem te ni, és a
„csak a szá jam mal csi ná lom” ke resz -
té nye ket is oda szánt, lán go ló szí vű ke -
resz té nyek ké tud ja for mál ni. Csak az
a kér dés, hogy én ezt aka rom-e!

Jé zus nem el ri asz ta ni akar min ket,
ha nem meg hív ni kö ve tő i nek kö ré be.
Nem azt mond ja, hogy most, rög tön
sza kíts min den nel, ha nem azt kér de -
zi: Kész vagy-e sza kí ta ni min den nel?
A ta nít vány ság árát le het rész le tek -
ben is meg ad ni. Hogy mi kor, mi vel
kell sza kí ta nunk, le mon da nunk, azt
bíz zuk Jé zus ra. So ha nem fog töb bet
kér ni, mint amit meg tu dunk ad ni.

g Ba li cza Iván

Imád koz zunk! Uram, add meg ne kem
mind azt, ami hoz zád se gít en gem!
Uram, vedd el tő lem mind azt, ami
gá tol en gem, hogy hoz zád me hes sek.
Uram, fo gadd el az éle tem, hadd le -
gyek egé szen a ti éd!
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Csak a szá jam mal csi ná lom

A VA SÁRNAP IG ÉJE

[Lel kész:] Is te nünk, szent Atyánk, lát -
tasd meg ve lünk imád sá ga ink el -
lent mon dá sos sá gát, hogy ezt fel is -
mer ve jár has sunk ne ked tet sző meg -
szen telt élet ben – se gíts úgy él nünk,
ahogy imád ko zunk!

[Lek tor:] Hi szen imád ko zunk,
hogy ne ked tet sző szent éle tet él jünk,
mi köz ben csak em be rek sze mé ben
aka runk szent nek mu tat koz ni. Ke -
gyel mezz ne künk!

[Gyü le ke zet:] Se gíts úgy él nünk,
ahogy imád ko zunk!

[Lek tor:] Imád ko zunk a bé ké ért,
mi köz ben a szí vünk te le van bé két -
len ség gel és ne hez te lés sel. Ke gyel -
mezz ne künk!

[Gyü le ke zet:] Se gíts úgy él nünk,
ahogy imád ko zunk!

[Lek tor:] Imád ko zunk azért, hogy
vé ge le gyen a vi lág mé re tű éhe zés nek,
mi köz ben mi na gyobb ké nyel met
él ve zünk, mint amilyen re szük sé -
günk len ne. Ke gyel mezz ne künk!

[Gyü le ke zet:] Se gíts úgy él nünk,
ahogy imád ko zunk!

[Lek tor:] Imád ko zunk azért, hogy
aka ra tod tel je sül jön az éle tünk ben,
mi köz ben sze ret nénk min dig min -
den ki nek meg fe lel ni. Ke gyel mezz
ne künk!

[Gyü le ke zet:] Se gíts úgy él nünk,
ahogy imád ko zunk!

[Lek tor:] Imád ko zunk azért, hogy
bo csásd meg vét ke in ket, mi köz ben
mi nem bo csá tunk meg az el le nünk
vét ke zők nek. Ke gyel mezz ne künk!

[Gyü le ke zet:] Se gíts úgy él nünk,
ahogy imád ko zunk!

[Lek tor:] Imád ko zunk a be te ge -
kért, mi köz ben a leg vál to za to sabb
mó don rom bol juk egész sé gün ket.
Ke gyel mezz ne künk!

[Gyü le ke zet:] Se gíts úgy él nünk,
ahogy imád ko zunk!

[Lek tor:] Imád ko zunk el hunyt
test vé re in kért, mi köz ben nem tö rő -
dünk elég gé az élők kel. Ke gyel mezz
ne künk!

[Gyü le ke zet:] Se gíts úgy él nünk,
ahogy imád ko zunk!

[Lek tor:] Imád ko zunk éb re dé sért,
mi köz ben a hét köz na pok ban ép pen
mi va gyunk a leg na gyobb aka dá lyai
evan gé li u mod ter je dé sé nek. Ke gyel -
mezz ne künk!

[Gyü le ke zet:] Se gíts úgy él nünk,
ahogy imád ko zunk!

[Lel kész:] Hall gass meg, Urunk, és
áraszd ránk meg szen te lő Lel ke det,
hogy ál ta la fel is mer jük aján dé ka i dat,
ame lyek kel el hal mo zod éle tün ket,
ame lyek meg töl tik csen dün ket tar ta -
lom mal, küz del me in ket re ménnyel,
kap cso la ta in kat erő vel, meg hi ú sult
ter ve in ket új le he tő sé gek kel, kép -
mu ta tó éle tün ket min dent át ala kí tó,
hi te les tar ta lom mal. Is te nünk, szent
Atyánk, lát tasd meg ve lünk imád sá -
ga ink el lent mon dá sos sá gát, hogy ezt
fel is mer ve jár has sunk ne ked tet sző
meg szen telt élet ben, az Úr Jé zus
Krisz tus ál tal.

[Gyü le ke zet:] Ámen.

Oratio
œcumenica
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„De ré kig, he lyen ként nya kig ért az ár,
fé lel me tes volt!” „Em ber ma gas ság ban
höm pöly gött a vö rös fo lyam, olyan
volt, mint ha lá va lett vol na!” „Lát tam,
amint egy édes anya kar já ból el so dor -
ja az ár a kis gyer me ket!” 

Ilyen be szá mo ló kat hall ha tunk,
ol vas ha tunk na pok óta. Ok tó ber 4-
én egy Veszp rém me gyei tim föld gyár
tá ro zó já nál gát sza ka dás tör tént, és hi -
he tet len mennyi sé gű mér ge ző vö rös -
iszap árasz tot ta el Ko lon tárt, De ve -
csert és más te le pü lé se ket. Nyolc ha -
lott ról, szá mos sú lyos se be sült ről és
sok el tűnt ről szól nak a tu dó sí tá sok. 

A meg ren dí tő be szá mo ló kat hall -
va a zsol tá ros se gély ki ál tá sa jut
eszünk be: „Se gíts meg, Is te nem, mert
nya ka mig ér nek a vi zek! Fe ne ket len
iszap ba süllyed tem, nincs hol meg -
áll nom. Ör vény lő vi zek be es tem, el -
so dort az ár.” (Zsolt 69,2–3) So kan a
ház te tők re me ne kül tek, töb ben meg -
va kul tak, a meg szá ra dó iszap pe dig
por for má já ban az em be rek tor kát
mar ja. Ezt a hely ze tet ve tí ti elő re
döb be ne tes erő vel a zsol tár kö vet ke -
ző ver se: „Be le fá rad tam a ki ál to zás -
ba, ki szá radt a tor kom, sze mem el -
ho má lyo so dott, míg Is te nem re vár -
tam.” (Zsolt 69,4) Volt olyan szem -
ta nú, aki nek a vér vö rös ára da tot
lát va az Egyip tom ból va ló me ne kü -
lés ju tott eszé be, ami kor a víz vér ré
vált (2Móz 7,20). 

A ki szol gál ta tot tak me ne kü lé sét
lát va új szö vet sé gi igék is eszünk be
jut hat nak: „…aki a ház te te jén van, ne
száll jon le, és ne men jen be, hogy ki -
hoz zon va la mit a há zá ból, és aki a
me zőn van, ne tér jen vissza, hogy a
ru há ját el hoz za. Jaj a ter hes és szop -
ta tós anyák nak azok ban a na pok -
ban!” (Mk 13,15–17) Au tó kat és já ték

mac kó kat, ház tar tá si be ren de zé se ket
és köny ve ket so dort ma gá val a
szennyes és mér ge ző ára dat. Ha ma -
ro san meg tel tek a kór há zak. Volt, aki
on nan azért nem me he tett ha za,
mert há zát lak ha tat lan ná tet te a vö -
rösiszap. A Mar cal fo lyó szin te tel jes
élő vi lá ga ki pusz tult. Ez szin te még
rosszabb, mint ami ről a Je le né sek
köny vé nek ko mor pró fé ci á ja szól:
„…el pusz tult a ten ger te remt mé nye -
i nek har ma da, ami ben csak élet
volt… üröm mé lett a vi zek har ma -
da…” (Jel 8,9.11) 

Gye rek ko ri nya ra lá sa im hely szí nén
egy szar vas te te me fe küdt: in ni akart
a mér ge zett fo lyó ból, és azon nal el -
pusz tult. Ho va lett ked ves zsol tá runk
idil li szép sé ge, amely sze rint „aho -
gyan a szar vas kí ván ko zik a fo lyó víz -
hez, úgy kí ván ko zik a lel kem hoz zád,
Is te nem!” (Zsolt 42,2)

Egy há zunk ban ép pen eze ket a
drá mai na po kat meg elő ző en ün ne -
pel tük a te rem tés he tét – és íme most
a ter mé szet pusz tu lá sát lát juk min -
den hol! Két nap pal a tra gé dia előtt
szá mos temp lom ban ter ménnyel dú -
san meg ra kott ol tá rok je lez ték az ara -
tá si há la adó ün ne pet – az im már mé -
reg gel át ita tott föl de ken pe dig már
alig ha te rem meg a bur go nya vagy a
sár ga ré pa. 

A bib li ai igék két ség te le nül sa já -
tos je len tést ad nak ezek nek az ese -
mé nyek nek, ez zel együtt nem kell
min den kép pen apo ka lip ti kus ka -
taszt ró fá ról be szél ni. Ugyan csak a Je -
le né sek köny ve szól ar ról, hogy „va -
la mi tűz zel égő nagy hegy zu hant a
ten ger be” (Jel 8,8). Sok írás ma gya rá -
zó sze rint ez a fél mon dat a Ve zúv
Krisz tus után 79-ben be kö vet ke zett
ki tö ré sé re és két itá li ai vá ros, Pom -

pe ji és Her cu la neum el pusz tu lá sá ra
utal. Ez a ter mé sze ti ka taszt ró fa
nyil ván mé lyen meg érin tet te a kor -
tár sa kat, így a Bib lia utol só köny vé -
nek szer ző jét is. Et től azon ban még
nem lesz ki sebb a tra gé dia. Nem vé -
let len, hogy De ve cser ép pen csak
szol gá lat ba lé pett pol gár mes te re kö -
vet ke ze te sen lá va fo lyam ról be szélt,
a hely szín re si e tő mi nisz ter el nök
pe dig azt kellett, hogy ki je lent se: „Ha
ez a gát sza ka dás éj jel tör té nik, ak kor
min den ki meg hal.” 

Tu da to sí ta nunk kell azon ban,
hogy Veszp rém me gyé ben el ső sor -
ban nem ter mé sze ti ka taszt ró fa tör -
tént, ha nem sú lyos em be ri mu lasz -
tá sok so ro za ta. A te rem tett vi lá got
is ten kí sér tő mó don ma ga alá gyű rő
em ber bír vá gya tom bolt. Ba csó Pé -
ter A ta nú cí mű film jé nek vé ge fe lé
ki önt a fo lyó, mert az ar ra vi gyáz ni
aka ró gát őrt más sze rep re vá laszt ják
ki a ha tó sá gok. Az ot ta ni ára dás a
szo ci a lis ta-kom mu nis ta rend szer
sú lyos kri ti ká ját jel zi, a film hez il lő
szar kasz ti kus esz kö zök kel. A ko -
lon tá ri iszap ár vi szont a vad ka pi ta -
lis ta szem lé let tart ha tat lan sá gá ra
mu tat rá. Jel lem ző, hogy a gyár tu -
laj do no sai na po kon ke resz tül csak
sa ját ma guk és mil li ár dos va gyo -
nuk men te ge té sé vel vol tak el fog lal -
va, eszük be sem ju tott bo csá na tot
kér ni a tör tén te kért. Ezt a kí mé let -

len és pök hen di ma ga tar tást is mer -
jük már az er dé lyi Ve res pa tak tra gé -
di á já ból és a ti szai ci án szennye zés
nem is oly ré gi ese té ből. 

Mit te het nek az egy há zak? Egy -
részt rá mu tat hat nak a Szent írás vi -
lá gos üze ne té re, amely re írá som ele -
jén ma gam is kí sér le tet tet tem. Más -
részt fel emel he tik sza vu kat a ter mé -
szet és az em ber ki zsi ge re lé se, va la -
mint a pro fit egyed ural ma el len. A
tech no ló gi ai és üz le ti le he tő sé gek től
meg szé dü lő vál lal ko zók nak sze mé -
be kell mon da nunk Jé zus ha tá ro zott
sza vát: „Mert mit hasz nál az em ber -
nek, ha az egész vi lá got meg nye ri, lel -
ké ben pe dig kárt vall?” (Mt 16,26)

És ter mé sze te sen sok mást is te -
het nek, te he tünk még mi, hí vő ke -
resz té nyek. Egy há zunk né pe szin te
egy em ber ként moz dult, hogy se gít -
sen a baj ba ju tot tak nak. Meg in dult a
gyűj tés. A te re pen van nak a sze re tet -
szol gá la tok, így a Ma gyar Öku me ni -
kus Se gély szer ve zet is. Ők az aj kai
evan gé li kus gyü le ke ze ti ház ban ál lí -
tot ták fel lo gisz ti kai köz pont ju kat.
Nem zet kö zi krí zi sek ben ta pasz ta -
la to kat szer zett mun ka tár sak fá ra doz -
nak azon, hogy a kár el há rí tást hosszú
tá vú fej lesz té sek is kö ves sék. Örü lök
an nak is, hogy a kert ai pa ró ki át a
men tés ben részt ve vő tűz ol tók ve he -
tik igény be éj sza kai pi he nés re. 

A rév fü lö pi Or dass La jos Evan gé -
li kus Ok ta tá si Köz pont dol go zói
száz adag me leg ételt jut tat tak el a
hely szín re. A ne mes csói gyü le ke zet
nyolc ön kén te se – lel ké szük ve ze té -
sé vel – egész szom ba ton la pá tol ta a
vö rösisza pot. A bo bai gyü le ke zet
kán to ra – aki az aj kai kór ház trau ma -
to ló gi ai és sür gős sé gi szak ápo ló ja –
meg ren dí tő hely szí ni tu dó sí tást kül -

dött egy há zunk hon lap já ra. (Az
EvÉlet szá má ra kül dött hely szí ni ri -
port la punk 6. ol da lán ol vas ha tó. –
A szerk.)

A Lu the rá nus Vi lág szö vet ség fő tit -
ká ra te le fo non ér dek lő dött, hogy
hol tud nak se gí te ni. Egy há zunk dia -
kó ni ai szol gá la ta – az ár ví zi ta pasz -
ta la tok kal is a há ta mö gött – szer ve -
zi a gyűj tést, a se gé lye zést, az étel osz -
tást. A bor so di ár vi zek ről jut eszem -
be: meg ha tó nak tar tom, ahogy a
szend rő lá di ci gány bri gád négy száz
ki lo mé ter tá vol ság ból a hely szín re
uta zott, hogy va la mi kép pen két ke zi
mun ká val vi szo noz za azt a se gít sé get,
ame lyet a nyár ele jén ők kap tak má -
sok tól. 

Nyo mo rú ság ide jén kü lö nö sen is
Is ten hez kell ki ál ta nunk. Úgy, ahogy
ezt az írás ele jén sze rep lő zsol tár
foly ta tá sá ban is ol vas suk: „De én
hoz zád imád ko zom, Uram, a ke -
gye lem ide jén, Is te nem! Nagy sze re -
tet tel hall gass meg, hű sé ge sen se gíts
meg! Húzz ki a sár ból, hogy el ne
süllyed jek (…)! Ne so dor has son el a
víz ár ja, ne nyel hes sen el a mély ség,
ne zá rul jon be fö löt tem a kút szá ja!
Hall gass meg, Uram, jó sá gos sze re te -
ted del, nagy ir gal mad dal for dulj
hoz zám!” (Zsolt 69,14–17)

„Fe ne ket len iszap ba süllyed tem”
É GTÁJOLÓ

Fabiny Tamás püspök
Északi Egyházkerület

„Ócsa ál lo más, Ócsa ál lo más!”
– im má ron hat van éve hall ja
fél órán ként a han gos be mon -
dót az ócsai evan gé li kus kö -
zös ség, mert hogy az út má sik
ol da lán ép pen a he lyi vas út ál -
lo más áll. 

Az M5-ös au tó pá lya har -
min cas ki lo mé te ré nél fek vő
te le pü lés az anya gyü le ke zet -
nek, a Gyó ni Evan gé li kus Egy -
ház köz ség nek kö szön he ti meg -
újult ima há zát és a ki ala kí tott
if jú sá gi szál lót, er re a cél ra
szán ták ugyan is a kár pót lás -
ként ka pott össze get. 

Az Észa ki Egy ház ke rü let
anya gi hoz zá já ru lá sá val át ala -
kí tott – felújított és kibőví -
tett – épü let a gyü le ke zet egy -

ko ri, egye dül hely ben la kó lel -
ké szé ről, Ré dei Ká roly ról kap -
ta ne vét. Az 1947-ben Or dass
La jos ál tal ki he lye zett he lyet -
tes lel kész fel ada tá nak érez te
sa ját is ten tisz te le ti hely ki ala -
kí tá sát, így két éven ke resz tül
jár ta az or szá got, hogy gyűjt -
sön e cél ra. 1971-ben, ha lá la
után az ócsai gyü le ke zet is mét
gyó ni szór vánnyá vált.

Ma a helyi evangélikusokat
gon do zó – az anya gyü le ke zet
te rü le tén élő – lel kész há zas -
pár, Lász ló Mi lán és Va lent ínyi
Er zsé bet min den hó nap el ső és

har ma dik va sár nap ján fél ki -
lenc től tart is ten tisz te le tet a
Ré dei-ház ban, mely – a be ru -
há zás hoz kap csolódóan – a

gyó ni egy ház köz ség ne vé re
ke rült át.

A meg újult épü le tet ok tó -
ber 9-én szen tel te fel dr. Fa bi -
ny Ta más püs pök. Kol 3,1–2
alap ján és az ima ház – a nagy -
szá mú je len lé vő mi att – nyit -
va hagyott aj ta já nak ké pét fel -
hasz nál va rá vi lá gí tott ar ra,
mennyi re fon tos, hogy a hang -
zó ige ki jus son az aj tó kon, a fa -
la kon túlra. A nyi tott aj tó ar -
ra em lé kez tet, hogy min den -
kit vá runk, és e meg hí vás mö -
gött a kö zös sé get meg tar tó
Is ten áll. Min den ima ház le -
kép zé se a mennyei haj lék nak,
és szol gá la tán kí vül kö zös sé -
get is épít – er re kell tö re ked -
nünk mind nyá junk nak, és kü -
lö nös kép pen egy ilyen ki csiny
kö zös ség nek. Így lesz a múlt -
nak mél tó foly ta tá sa.

A köz gyű lést a gyü le ke zet
fel ügye lő je, Rap csák né Har -
mincz Ka ro lin ve zet te, aki től
– töb bek kö zött – az új név öt -
le te is szár ma zik. Az ének kar
szol gá la ta, a kö szön té sek és a
fel újí tás ról szó ló be szá mo ló
után em lék la pot kap tak mind -
azok, akik a mun ká la tok ban
bár mi lyen mó don részt vet tek.
A ki csiny kö zös ség össze fo gá -
sát és él ni aka rá sát bi zo nyít ja
a szá mos ado mány, va la mint
a sok, dí ja zás nél kül el vég -
zett mun ka.

g Hor váth-He gyi Áron
fel vé te le

Egy szór vány fel ka ro lá sa
Rédei Károlyról nevezték el az ócsai evan gé li kus ima házat

b Há la adó is ten tisz te let tel
ün ne pel te meg múlt va -
sár nap a Győr höz tar to zó
győr új fa lui evan gé li kus
le ány egy ház köz ség, hogy
temp lo ma hat van év vel
ez előt ti fel szen te lé sé nek
év for du ló já ra sa ját erő -
ből si ke rült kí vül-be lül
fel újí ta nia lel ki ott ho nát,
sőt a temp lom kör nye ze -
tét és ke rí té sét is hely re -
hoz ni, meg szé pí te ni. Az
ün ne pi al kal mon Itt zés
Já nos, a Nyu ga ti (Du nán -
tú li) Egy ház ke rü let püs -
pö ke hir det te Is ten igé jét.
A li tur gi ai szol gá lat ban
Kiss Mik lós, a Győr-Mo so -
ni Egy ház me gye es pe re se,
il let ve Já no sa At ti la, a
gyü le ke zet lel ké sze vett
részt.

Ré gi vá gya volt az új fa lu si
evan gé li ku sok nak, hogy temp -
lo mot épít se nek. Ez a szán dék
1942-ben ele mi erő vel tört fel
a hí vek szí vé ből. Saj nos, a há -
bo rú és a pénz rom lás ak kor
még meg aka dá lyoz ta a temp -
lom fel épí té sét. 1949-ben az -
tán új ra fel lán golt a temp -
lom épí té si buzgalom. Egy ház -
me gyei gyűj tés és he lyi ál do -
zat vál la lás nyo mán ha mar
emel ked ni kezd tek a fa lak.

Mi re a tél be kö szön tött, te tő
volt a temp lom fö lött. A tel je -
sen kész lel ki haj lé kot Tú -
róczy Zol tán püs pök avat ta
fel 1950. jú ni us 25-én. 

A győr új fa lui pres bi té ri um
még ta valy ha tá ro zott ar ról,
hogy fel épí té sé nek hat va na dik
év for du ló já ra fel újít ja a temp -
lo mot. A mun ká la tok idén ta -
vasszal a ha rang ja ví tá sá val
vet ték kez de tü ket. Ez után ke -
rült sor a temp lom
kül ső és bel ső re no vá -
lá sá ra, ab lak cse ré vel,
kül ső va ko lás sal és
bel ső fes tés sel. Az
épü let kül ső fe lü le te
a to ronnyal együtt
újult meg. Ki cse rél ték
a temp lom tel jes bá -
do go zá sát és csa tor na -
rend sze rét, meg ol dot -
ták a csa pa dék víz el ve -
ze té sét, il let ve kí vül ről
alá tá masz tot ták és be -
va kol ták a szen télyt.
El ké szült a ke rí tés lá -
ba za ta, és még a kül ső
kör nye ze tet is meg -
szé pí tet ték: te rep ren -
de zést vé gez tek, par -
ko sí tot tak. 

A mun ká la tok majd nem
öt mil lió fo rin tot emész tet tek
fel; ezt a gyülekezet – négy -
száz ezer fo rin tos egy ház ke -
rü le ti tá mo ga tás mel lett – tel -
je sen ön erő ből fi nan szí roz ta. 

A há la adó is ten tisz te le ten a
püs pök Róm 15,5–6.13 alap ján
pré di kált. A temp lom meg -
úju lá sa mö gött ott van a kö -
zös sé get meg tar tó Jé zus tól
aján dék ba ka pott hit ere je.
Ezért Is ten há zá nak a hit há -
zá nak kell len nie – mond ta
Itt zés János. 

Az is ten tisz te le tet kö ve tő
dísz köz gyű lé sen kö szön tést
mon dott Sza bó György egy -

ház ke rü le ti fel ügye lő, Kiss
Mik lós es pe res, Bog nár Jó -
zsef, Győr új fa lu le kö szönt pol -
gár mes te re és Né meth Lász ló,
a he lyi ka to li kus egy ház köz ség
vi lá gi el nö ke.

g K. M. 

Meg újult Szi get köz
evan gé li kus temp lo ma
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b Rend ha gyó ese mény nek adott
ott hont a Ká ro li Gás pár Re for -
má tus Egye tem (KRE) Hit tu -
do má nyi Ka ra ok tó ber 8. és 10.
kö zött. Tu cat nyi ma gyar or szá -
gi és szom szé dos ál lam egye te -
mé nek kö zel negy ven dok to ri
hall ga tó ja és szá mos ven dég ta -
lál ko zott a fi a tal ku ta tók és dok -
to rand uszok I. nem zet kö zi teo -
ló gus kon fe ren ci á ján, mely nek
egyik lét re ho zó ja Szá vay Lász -
ló, egye te münk dok to ri is ko lá -
já nak hall ga tó ja volt. A ne ve zet -
ten kí vül az Evan gé li kus Hit tu -
do má nyi Egye te met Sán dor Je -
nő, No votny Dá ni el, dr. Mé zes
Zsolt és dr. Lász ló Vir gil kép vi -
sel te elő adás sal, tisz te le tét tet -
te dr. Fa bi ny Ti bor egyetemi
tanár és dr. Szent pé tery Pé ter
egye te mi do cens is. 

A kon fe ren ci án fő ként teo ló gu sok
ad tak elő, il let ve olyan tu do mány te -
rü le tek fi a tal ku ta tói, akik nek té mái
va la mi lyen for má ban kö tőd nek a
teo ló gi á hoz. Bár az elő adók nagy
szá ma mi att pén te ken es te meg kez -
dő dött a prog ram, a Po zsony ból,
Bu da pest ről, Deb re cen ből, Ko lozs -
vár ról és szá mos más vá ros ból ér ke -
ző teo ló gus-lel ké sze ket, ku ta tó kat,
egye te mi ta ná ro kat a szom bat reg ge li
ün ne pé lyes meg nyi tón kö szön töt te
dr. Bal la Pé ter, a KRE meg bí zott
rek to ra, Gáncs Pé ter, a Dé li Evan gé -
li kus Egy ház ke rü let püs pö ke és Bo -
jársz ky And rás, a Dok to rand uszok
Or szá gos Szö vet sé gé nek (DOSZ)
fő tit ká ra. 

Kez dő áhí ta tá ban Gáncs Pé ter ki -
emel te, hogy a teo ló gia igé nyes mű -
ve lé sének egyik alap mo tí vu ma a
foly to nos ta nít vány ság, az igét ku ta -
tó em ber szün te len Krisz tus ra te kin -
té se kell, hogy legyen. Bal la Pé ter
pro fesszor hang sú lyoz ta az ön ál ló
ku ta tá si kész ség ki fej lesz té sé nek
fon tos sá gát, il let ve azt a meg győ ző -
dé sét, hogy a si ke res fo ko zat szer zés
egyik kul csa a ku ta tás ban részt ve -
vők ál lan dó, in ten zív kap cso la ta té -
ma ve ze tő jük kel.

Bo jársz ky And rás a DOSZ teo ló -
gi ai tu do má nyos osz tá lyá nak szer ve -
ző mun ká ját mél tat ta, ki emel ve, hogy
a je lek sze rint a ho ni és a szom szé -
dos or szá gok kü lön bö ző fe le ke ze tek -

hez tar to zó, de ma gyar anya nyel vű
teo ló gus dok to ran du sza i nak ta lál ko -
zó já ra ha tal mas igény van. 

Szom ba ton össze sen négy szek ci -
ó ban, pár hu za mo san tar tot ták tu do -
má nyos elő adá sa i kat a ho ni, fel vi dé -
ki és Er dély ből ér ke zett ró mai ka to -
li kus, re for má tus, evan gé li kus és
uni tá ri us dok to ri hall ga tók egy ház -
tör té neti, gya kor la ti, rend sze res,
bib li kus teo ló giai, val lás tu do mányi,
val lás fi lo zó fiai, mű vé szet tör té neti
stb. té mák ban; elő adá sok han goz tak
el a ma gyar mel lett an gol és né met
nyel ven is.

A hu szon öt per ces fel szó la lá so -
kat élénk vi ta kö vet te, mely nek so -
rán a té mák elő adói nemegy szer
újabb ér té kes szem pon to kat nyer -
tek te rü le tük ku ta tá sá hoz. Né hány
ér de kes cím: Pro mé the usz és Lu ci -
fer; Re for má ció Há rom szé ken; Ká -
in ról; Va ló sá gon in nen és túl – Is ten
he lye a vir tu á lis vi lág ban; Da vid J.
Bosch misszió pa ra dig má ja és Ju hász
Zsó fia (1928–1990) dia kó ni ai teo ló -
gi á ja; Mind szenty Jó zsef és az ame -
ri kai ma gyar ság; Ke resz tyén eti ka és
mo rál, il let ve an nak meg je le né se
az úgy ne ve zett nép egy há zi ke ret -
ben; stb.

Va sár nap dél előtt Szá vay Ist ván
evan gé li kus or szág gyű lé si kép vi se lő
– mint az Or szág gyű lés kül ügyi és
ha tá ron tú li ma gya rok bi zott sá gá nak
tag ja – az Or szág ház ban kö szön töt -
te a kon fe ren cia részt ve vő it. A párt -
po li ti ká tól men tes, iz gal mas be szá -
mo ló so rán a ven dé gek be te kin thet -
tek a tisz telt Ház min den na pi mű kö -
dé sé be, szo ká sa i ba, a tör vény al ko tás
fo lya ma tá ba. Mint a ma gát tu da tos
lu the rá nus nak val ló kép vi se lő el -
mond ta: „Az Úr is ten ál dá sa ér ző dik
ezen a na pon: az or szág há zá ban ré -
gen kü lön bö ző fe le ke ze tek ve ze tői is
ki fejt het ték az or szág sor sá ról vé le -
mé nyü ket, ezen a na pon pe dig lel ké -
szek, tu dós ku ta tók fog lal hat nak itt
he lyet.”

A kon fe ren cia a Par la ment egyik
rep re zen ta tív kü lön ter mé ben Csű rös
And rás nak, Fa ra gó Dá vid nak és Szá -
vay Lász ló nak – a szer ve ző teo ló gi -
ai tu do má nyos osz tály el nök sé gé nek
– öku me ni kus is ten tisz te le ti szol gá -
la tá val vég ző dött. 

A kon fe ren cia anya ga ha ma ro -
san kö tet for má já ban is hoz zá fér he -
tő lesz. 

g – mo rus ta más –

Teo ló gia ha tá rok nél kül
Magyar ajkú teológus dok to ran duszok
nem zet kö zi kon fe ren ci á ja Bu da pes ten b Az „Éhes vol tam, és en nem ad -

ta tok” cí mű ki ál lí tás meg nyi tá -
sá val kez dő dött az az ün nep ség -
so ro zat ok tó ber 5-én Nyír egy há -
zán, amellyel az Ol ta lom Sze re -
tet szol gá lat ti ze dik szü le tés nap -
ját ün ne pel te vá ros és egy ház,
gon do zó és gon do zott. A Nyír -
egy há za Me gyei Jo gú Vá ros Pol -
gár mes te ri Hi va ta lá ban he lyet
ka pott tárlatot De me Dó ra, a
sze re tet szol gá lat igaz ga tó ta ná -
csá nak tag ja nyi tot ta meg, majd
kli en sek (gon do zot tak) ad tak
rö vid kon cer tet.

A sze re tet szol gá lat igaz ga tó ta ná csi
ülé sén az ün ne pi be szé deket kö ve -
tő en át ad ták a sze re tet szol gá lat em -
lék ér me it. Györ fi Mi hály, az igaz ga -
tó ta nács el nö ke és La borczi Gé za
igaz ga tó lel kész azo kat tisz tel te meg
az ér mek kel, akik nek anya gi és szak -
mai tá mo ga tá sa, a fenn tar tás,
lel ki élet és gaz da sá gi mun ka
terén tett erő fe szí té sei és tíz év -
nyi hű sé ges mun ká ja nél kül ma,
2010-ben nem lehetne ilyen fel -
sza ba dult az ün nep lés. Kü lön
meg em lí ten dő a fel ső-ba jor or -
szá gi Her zogsäg müh lé ben mű -
kö dő sze re tet szol gá lat, amellyel
már a kez de tek től szo ros kap -
cso lat ala kult ki szak mai és test -
vé ri szem pont ból egy aránt. A
szer ve ze tet Hel mut Ha las kép -
vi sel te az ün nep sé gen. 

Egy há zunk or szá gos iro dá já -
ból Bu da An na má ria, a dia kó -
ni ai osz tály ve ze tő je és dr. Me kis
Vik tó ria, az iro da igaz ga tó he -
lyet te se volt je len. Ki tar tó és
lel ki is me re tes se gít sé gé ért és
együtt mű kö dé sé ért em lék ér met ve -
he tett át az osz tály ve ze tő is.

A 2003 óta or szá gos egy há zi fenn -
tar tá sú in téz ményt már egész Nyír -
egy há za jól is me ri, hi szen szol gá la -

ta hét te rü let re is ki ter jed: mű köd te ti
a csa lá dok át me ne ti ott ho nát – har -
minc hat fő szá má ra –, a száz fé rő he -
lyes éj je li me ne dék he lyet, a ti zen -
nyolc sze mé lyes át me ne ti szál lót
haj lék ta la nok szá má ra, il let ve a 2007-
ben meg nyílt Nap pa li Szol gál ta tó
Köz pon tot. Ez utób bi ke re té ben mű -
kö dik a száz fé rő he lyes nap pa li me -
le ge dő, a nép kony ha, a szen ve dély -
be te gek nap pa li el lá tó ja har minc fő
szá má ra, va la mint az öt ven fé rő he -
lyes haj lék ta lan ott hon. 

A kez de ti hu szon öt fő höz ké pest
ma öt ven fő ál lá sú mun ka tár sat fog -
lal koz tat a komp le xum. Az ön kor -
mány zat szo ros együtt mű kö dést épí -
tett ki a szol gá lat tal, és évi ti zen nyolc-
húsz mil lió fo rint tal tá mo gat ja. La -
borczi Gé za igaz ga tó lel kész hit val -
lá sa sze rint „min den meg ka pott fo -
rint a ránk bí zot tak job bu lá sát kell,
hogy szol gál ja, oly mó don, hogy a gö -
dör be esett em ber szá má ra ka pasz -
ko dó és lét ra le hes sen”.

Az ün nep ség utol só ré szé ben a
Nap pa li Szol gál ta tó Köz pont ká pol -
ná já ban is ten tisz te let ke re té ben ad -
tak há lát Is ten nek a részt ve vők az el -
múlt tíz évért. Ige hir de tés sel dr. Fa -

bi ny Ta más püs pök szol gált a 126.
zsol tár sza vai alap ján, a li tur gi á ban
Itt zés Já nos el nök-püs pök és D. Sze -
bik Im re nyu gal ma zott püs pök vett
részt. Ze nés-ver ses mű sor ral az anya -
óvós gyer me kek és a szen ve dély be -
te gek nap pa li rész le gé nek gon do -
zot tai szol gál tak. 

A pré di ká ció rá vi lá gí tott ar ra,
hogy a mély be csú szot tak men té se
kap csán lát nunk kell azt a men tő
mun kát, ame lyet Krisz tus ál tal Is ten
vé gez kö zöt tünk. Ennek az öröm hír -
nek a to vább adá sa az egyik plusz,
amit az egy ház ad ni tud eb ben a szol -
gá lat ban a kli en sek szá má ra. 

Csa bai Lász ló né le kö szö nő pol -
gár mes ter ép pen eb ben lát ta a kez -
de tek kor az együtt mű kö dés le he tő -
sé gét. Be val lá sa sze rint jó dön tést
hoz tak tíz éve. Bizonyság erre annak
a több gyer me kes édes anyá nak a
sor sa, aki gon do zott ból vált el is -
mert mun ka társ sá, és ma már ő is
vég zi azt a men tő szol gá la tot, ame -

lyet egy ko ron ma ga is meg ta pasz talt.
Mi más len ne a cél ja egy ilyen sze -
re tet szol gá lat nak, mint a ka pott sze -
re tet és fi gye lem to vább adá sa? 

g Hor váth-He gyi Áron

Év ti ze des Ol ta lom

Re for má tus egy ház me gyei lel kész ta lál ko zón ven dé ges ke dett dr. Fa bi ny Ta -
más evan gé li kus püs pök a re for má ció hó nap já nak ele jén, ok tó ber 5-én Ti -
sza vas vá ri ban. A hit és tu do mány kap cso la tá ról szó ló elő adás meg tar tá sá -
ra dr. Gaál Sán dor, a Nyír sé gi Re for má tus Egy ház me gye es pe re se kér te fel
északi egyházkerületünk lelkészi ve ze tőjét, aki a Má té sze rin ti evan gé li um -
tól egé szen a Je le né sek köny vé ig szá mos pél dán ke resz tül mu tat ta meg, mennyi -
re fon tos – fő leg lel ké szek nek – a bib li ai szö ve gek ala pos és igé nyes ku ta -
tá sa – ha le het, ere de ti nyel ven. El mon dá sa sze rint a tu do má nyos exe gé zist
és a hi tet nem he lyes egy más el len ki ját sza ni. A Bib lia nem tu do má nyos ké -
zi könyv – lát szó la gos el lent mon dá sai mö gött a szer zők el té rő lá tás mód ját
és kü lön bö ző ese mé nyek ben va ló rész vé te lét kell hit tel meg lát ni. 

g Hor váth-He gyi Áron fel vé te le

b A fél éve még ár víz súj tot ta te rü -
let pe re mén, a Ti szá tól há rom
ki lo mé ter re fek vő Új csa ná lo son
ok tó ber 9-én cen te ná ri u mot ün -
ne pel tek az evan gé li ku sok. E
ke rek év for du ló ra – kár pót lá si
pénz ből – meg újult a temp lom
kí vül-be lül: a te tő szer ke zet, a
mennye zet, a be já ra ti aj tó és
lép cső, a bel ső fa lak és pa dok
mind-mind vissza nyer ték ré gi
fé nyü ket, szí nü ket és ál la po tu -
kat. Mind ezen túl – a hely re ál -
lí tás után – vissza ke rül tek az ol -
tár ra az év ti ze de kig nél kü lö zött
gyer tya tar tók is.

Az ün nep sé gen részt ve vő püs pök, dr.
Fa bi ny Ta más – az al ka lom hoz il lő -
en – az örö möt és há lát meg szó lal ta -
tó 100. zsol tár sza va i val biz tat ta a ki -
csiny gyü le ke ze tet és lel ké szét, Bu day
Bar na bást: „Men je tek be ka pu in há -
la ének kel, ud va ra i ba di csé ret tel! Ad -
ja tok há lát ne ki, áld já tok ne vét!”

A Mis kolc fe lől, a Zsol cai ka pun át
– és még min dig ho mok zsák ku pa -
cok kal öve zett uta kon – meg kö ze lít -
he tő köz ség szá má ra so kat je lent a ka -
pu mint szim bó lum. Ezt a ké pet fel -
hasz nál va be szélt a püs pök a szen tet
és pro fánt el vá lasz tó temp lom aj tó ról,
ame lyet át lép ve ma gunk mö gött
hagy hat juk ter he in ket. Most, hogy az
új csa ná lo si is ten tisz te le ti hely meg -
újult, lát ni kell, hogy a szép, de üres

pa dok kal, a né ma or go ná val csu pán
tu risz ti kai lát vá nyos ság ma rad na az
épü let. Nagy a fe le lős ség a kö zös sé -
gen, hogy a te ret be tölt se élet tel, kü -

lö nö sen itt, a ne héz sor sú Bor sod ban,
ahol min den vi gasz ta ló és re ményt
köz ve tí tő szó ra szük ség van.

Az is ten tisz te le tet kö ve tő köz gyű -
lé sen – a kö szön té sek, il let ve a gyü -
le ke zet tör té ne té nek és a fel újí tás me -
ne té nek is mer te té se mel lett – több,
kü lön er re az al ka lom ra írt vers is el -
hang zott. 

A kez det ben Her nád csa ná los,
majd Zemp léncsa ná los né ven is -
mert Új csa ná los kö zös sé ge száz éve
négy száz evan gé li kus nak épí tet te fel
temp lo mát, ak kor még ön ál ló gyü le -
ke zet ként, ele mi is ko lát is mű köd tet -

ve. Má ra ötö dé re csök kent az evan -
gé li ku sok szá ma.

Az épí tész sze mé vel is szép nek tar -
tott tér ben Ben czúr Lász ló egy ház ke -

rü le ti fel ügye lő el mond ta, hogy a
nagy ab la ko kon be ára dó fény őt Is -
ten sze re te té re és ke gyel mé re em lé -
kez te ti. 

Két éve ün ne pel te cen te ná ri u mát
a mint egy száz mé ter re fek vő re for -
má tus temp lom, amely nek lel ké sze,
Vass-Nóg rá di Bé la szin tén kö szön töt -
te az evangélikus gyü le ke ze tet. Az
alig ezer fős te le pü lés te hát két – kí -
vül ről – meg újult pro tes táns temp -
lom mal is di cse ked het. A jö vő ta lán
be lül ről is meg úju lást hoz a kö zös sé -
gek éle té ben. 

g – HHÁ – 

Száz éves az új csa ná lo si temp lom
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A nap el ső ige szol gá la tát Ri bár Já nos
oros há zi es pe res-lel kész tar tot ta, az
idei evan ge li zá ció mot tó já ul vá lasz -
tott ige vers – „Krisz tus sza bad ság ra
sza ba dí tott meg min ket…” (Gal 5,1) –
alap ján. „Ki vá gyik a sza bad ság ra? Aki
rab, akit meg fosz tot tak sza bad sá gá -
tól. És nem csak po li ti kai rab ság van
– ami el len, ha más sal nem is, leg -
alább a bel ső sza bad ság meg őr zé sé -
vel le het vé de kez ni. Meg kö töz het
va la kit a bűn ben és ha lál ban va ló
»rab szol ga ság« is, és eb ből csak Krisz -
tus tud meg sza ba dí ta ni” – emel te ki
az ige hir de tő, aki nek szol gá la tát a kis -
kő rö si Gos pel Sa sok nagy si ke rű éne -
kes-ze nés bi zony ság té te le kö vet te.

Az or szá gos evan gé li zá ció tör té -
ne té ben ha gyo mány, hogy a szer ve zők
le he tő sé get kí nál nak kis cso por tos be -
szél ge té se ken va ló rész vé tel re. Ez út tal

össze sen hét, ér de ke sebb nél ér de ke -
sebb té mát kí ná ló szek ció kö zül le he -
tett vá lasz ta ni. Igaz, akadt kö zöt tük két
rend ha gyó kis cso por tos prog ram is: a
temp lom ban Add a ke zed cím mel ír
ke resz tény da lok csen dül tek fel D.
Kiss Il di kó és az Éirí együt tes elő adá sá -
ban, a szom szé dos De ák Té ri Evan gé -
li kus Gim ná zi um dísz ter mé ben pe dig
Ba bits Mi hály Jó nás köny ve cí mű el be -
szé lő köl te mé nye, il let ve Jó nás imá ja
cí mű ver se hang zott el Ban ka Gab ri -
el la dél vi dé ki szár ma zá sú elő adó mű -
vész tol má cso lá sá ban. (Az öt „ha gyo -
má nyos” szekcióban elhang zot tak aláb -
biakban olvasható össze fog la lá sát a
témavezetőktől kértük.)

Az ebéd szü net és az Im má nu el
együt tes elöl já ró ban em lí tett temp -
lom lép csős „ut cai kon cert je” után
Blas kó Pé ter, a Nem ze ti Szín ház tag -
ja lé pett a pul pi tus hoz. A Já szai Ma -
ri-dí jas, ér de mes mű vész vers idé ze tek -

kel tar kí tott ta nú ság té te lét osz tot ta
meg a hall ga tó ság gal. (Részlete lapunk
11. oldalán olvasható. – A szerk.)

A zá ró úr va cso rai is ten tisz te le -
ten Lup ták György kis kő rö si es pe res-
lel kész Gal 5,13–14 alap ján – egye bek
mel lett – ar ra hív ta fel ige hir de té sé -
ben a fi gyel met, hogy Jé zus nem csak
pré di kált a sze re tet ről („Sze resd fe -
le ba rá to dat, mint ma ga dat!”), ha -
nem esze rint is élt: sze ret te Is tent és
sze ret te em ber tár sa it. Ő fel sza ba dít -
hat ar ra, hogy rá cso dál koz zunk: mi
is az Úr ál tal sze re tet tek va gyunk.

Az or szá gos evan gé li zá ció idei
nap ját Gáncs Pé ter út ra va ló gon do la -
tai zár ták. A Dé li Egy ház ke rü let püs -
pö ke ar ra kér te a kö ze leb bi-tá vo lab -
bi gyü le ke ze te ket kép vi se lő test vé re -
ket, hogy ha za tér ve köz vet len kör nye -
ze tük ben te gye nek ta nú sá got Is ten nek
az nap meg ta pasz talt sze re te té ről. 

g Gaz dag Zsu zsan na

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

„Krisz tus sza bad ság ra sza ba dí tott meg min ket…”

A té ma kör ben mint egy har minc öt-
negy ve nen jöt tünk össze be szél get ni.
A misszió össze füg gé sé ben két fé le -
kép pen ke rült elő a sza bad ság kér dé -
se: egy részt sza ba dok va gyunk a min -
ket kö rül ve vő újabb és újabb esz kö -
zök, li tur gi ák és le he tő sé gek misszi -
ói cél ra va ló fel hasz ná lá sá ban. Más -
részt van en nél sok kal lé nye ge sebb
do log is: sza bad ság a leg egy sze rűbb
misszi ó ra, a sze mé lyes be szél ge tés re,
csa lád tag ja ink, mun ka tár sa ink, szom -
szé da ink meg szó lí tá sá ra. Elő ször
nem tá vo li föld ré szek mo dern esz kö -
ze it kell meg is mer ni, ha nem el kell
kez de ni ko mo lyan ven ni az apos to li
kor mo dell jét, az evan gé li um lé lek től
lé le kig va ló to vább adá sát.

Meg döb ben tő, hogy gyü le ke ze ti
tag ja ink mennyi re nem ve szik ko mo -
lyan, hogy ne kik is hir det ni ük kell az
evan gé li u mot, hogy er re őket is fel -
sza ba dí tot ta Krisz tus. Eb ben pró -
bál tunk meg to vább lép ni, így meg be -
szél tük, mit je lent az evan gé li um

hir de té sé nek sza bad sá ga, az en ge del -
mes ség, a fe le lős ség. Meg néz tük,
mi ként le het bi zony ság té te lünk kö -
zép pont já ban Jé zus ke reszt je, amely
egy részt bűn bá nat ra ve zet, más részt
örö münk egyet len for rá sa. Az elő adás
közben ezek ről a kér dé sek ről töb ben
sze mé lye sen is tanúsá got tet tek.

g De ák Lász ló
orosházi igazgató lel kész

Krisz tu si sza bad ság gal a misszi ó ban

Ah hoz, hogy meg ért sük a sza bad ság
lé nye gét, Lé lek től érin tett lá tás ra –
meg lá tás ra, be lá tás ra, meg vi lá go so -
dás ra – van szük ség. Úgy fo gal maz -
tam: be szél jünk a lá tás teo ló gi á já ról,
hogy jól lás suk, ért sük a sza bad ság
bib li ai el vét. 

A lá tás lép cső i ről be szél tem egy bib -
li ai tör té net se gít sé gé vel: Jn 20,1 kk.
sze rint Má ria Mag da lé na csak az el -
hen ge rí tett kö vet lát ja, Si mon Pé ter
már az össze haj to ga tott le pe dő ket is
lát ja a sír ban, a sze re tett ta nít vány pe -
dig „lá tott és hitt”. Ma gya rul mind egyik
eset ben a lát ige ra go zott alak ja je le -

nik meg, de a gö rög ere de ti ben nem.
El ma gya ráz tam a gö rög sza va kat. Kü -
lö nö sen Pé ter lá tá sa ér de kes: az er re
hasz nált szó ból szár ma zik a ma gyar te -
ó ria sza vunk (lo gi kus lá tás, kö vet kez -
te tés, el mé let). Já nos, a sze re tett ta nít -
vány lá tá sa pe dig fe lül ről ka pott be lá -
tás, meg lá tás, fel is me rés, mert „lá tott,
és hitt”; Já nos lá tá sá nak gö rög sza va az
orá ku lu mot ta kar ja. Ez már a mi nő sé -
gi, az is te ni, pne u ma ti kus lá tás. 

Ki egé szí tés ként mond ta el egy
hoz zá szó ló, hogy a lá tás mel lett na -
gyon fon tos a hal lás is. 

g Ri bár Já nos es pe res

Ha gyo má nyos bib lia kör az ige hir de tő vel

A kiscsoportos be szél ge tés meg ala po -
zá sá ul Ézs 61,1–4 ver sei szol gál tak: mit
je len tett a vá lasz tott nép éle té ben a
het ven éves ba bi lo ni szám űze tés, majd
a ha za té rés, az or szág fi zi kai és lel ki,
szel le mi új já épí té se. Szám ba vet tük,
mi tör tént ve lünk és ben nünk az el -
múlt húsz év ben. Rö vi den át te kin tet -
tük, mi lyen lán co kat ve szí tet tünk el
1990-ben. S mind annyi an egyet ér tet -
tünk ab ban is, hogy ko ránt sem ér ke -
zett el még a vár va várt sza bad ság,
amely ről ál mod tunk. Ré gi bi lin cse in -
ket újab bak ra cse rél tük, s eb ben – töb -
bek egy be hang zó vé le mé nye sze rint
– lu das a mé dia egy ré sze is. De szó -
ba ke rül tek új bál vá nya ink is, mint pél -
dá ul az új ma te ri a liz mus. 

Töb ben fe sze get ték a tör té nel mi
egy há zak sze re pét, és kri ti kai ész re -
vé te lek is meg fo gal ma zód tak a hang -
súly el to ló dás ról. Súly ta lan lett a lel -
ki, misszi ói mun ka, ez zel szem ben vi -

szont foly to nos té ma volt az el vett in -
gat la nok vissza szer zé se és az egy há -
zak pénz ügyi tá mo ga tá sá nak kér -
dé se. Vé gül meg ál la pí tot tuk, hogy a
nem zet fel sza ba du lá sá ban a ke resz -
tény em ber, a gyü le ke zet és az egy -
há zak hi te les bi zony ság té te le lét -
fon tos sá gú kül de tés.

g Lup ták György es pe res

A nem zet sza ba du lá sa

Úgy ér zem, a té ma fon tos sá gát jel zi,
hogy eb ben a szek ci ó ban is zsú fo lá -
sig meg telt a ren del ke zé sünk re bo -
csá tott hely szín, a gim ná zi um tor na -
ter me. Az el -
hang zot tak ból
egy rend kí vül
lé nye ges, gya -
kor la ti prob lé -
mát sze ret nék
ki emel ni.

Hi tünk nagy
erő pró bá ját je -
len ti a be teg ség
meg je le né se. A
be teg em ber
sok szor úgy ér -
zi, el hagy ta az
Is ten, meg ver -
te a be teg ség -
gel. Eb ben az
élet hely zet ben
kell rá mu tat ni
ar ra, hogy ez a
né zet hely te len.
Is ten so ha nem hagy ja el az em bert,
fő képp nem a szen ve dé sei alatt. Vég -
te len nagy sze re te té vel vi gasz tal ja
és erő sí ti, hi szen ő ma ga a sze re tet.
Az el ső lé pést azon ban a be teg nek
kell meg ten nie: oda kell for dul nia Is -
ten hez, rá kell bíz nia ma gát!

A Ró mai le vél 8. ré szé ben ol vas -
hat juk: „…sem ha lál, sem élet (…)
nem vá laszt hat el min ket az Is ten sze -
re te té től…” Mond hat nánk így is: sem

be teg ség, sem egész ség nem vá laszt -
hat el min ket az Is ten sze re te té től. A
sze re tet az egész ség meg őr zé sé nek
ki emel ten fon tos ele me, s egy ben a
be teg ápo lás sa rok kö ve is. 

g Dr. Koch Bé la
csa lád szak or vos

Hi tünk és egész sé günk

A kér dés ak tu a li tá sát nem csu pán az
or szá gos evan gé li zá ció fő cí me ad ta.
Lu ther teo ló gi ai gon dol ko dá sá nak
kö zép pont já ban áll nak a sza ba du lás-
sza ba dí tás-sza bad ság fo gal mak. Ezt
mu tat ja az is, hogy a re for má ció
ün ne pé nek óegy há zi epis to lá já ul
őse ink pon to san azt a Gala ta le vél -
be li ige sza kaszt vá lasz tot ták, amely
alap ján ezen az evan gé li zá ci ón a
sza bad ság gal fog lal koz tunk.

Ah hoz, hogy Lu ther ta ní tá sát meg -
is mer jük, elő ször le kell fej te ni a
sza bad ság szó ról mind azt, ami vi lá -
gi ér te lem ben rá ra kó dott. A sza -
bad ság nem jo gok meg szer zé se és
azo kért foly ta tott küz de lem. 

Má sod szor fel kell ele ve ní te nünk azt
a küz del met, mely Lu thert a vég te len -
sé gig gyö tör te: ho gyan vál ha tok ér de -
mes sé az örök élet re, ho gyan sza ba dul -
ha tok meg bű ne im től? És vég ki csen -
gé sét is ki kell mon da nunk: a ma gam
ere jé ből so ha nem le szek ér de mes az
örök élet re, örök re bű ne im fog lya va -
gyok. De Krisz tus ke reszt ha lá la ál tal
meg sza ba dít eb ből a fog ság ból!

Har mad szor pe dig Lu ther egyik
leg fon to sabb mű ve, az Ér te ke zés a ke -
resz tyén em ber sza bad sá gá ról cí mű
mun ká ja nyo mán át kell te kin te -
nünk azt, hogy mi ként lesz Krisz tus
sza ba dí tá sa az enyém, és mi lyen tar -
ta lom mal te lik meg az a sza bad ság,

mellyel Krisz tus a ke resz tény em bert
meg aján dé koz ta.

Öröm volt lát ni, hogy bár az evan -
gé li zá ció részt ve vői sok ér de kes és
könnyebb per ce ket ígé rő prog ram kö -
zül vá laszt hat tak, so kan ér dek lőd tek
Lu ther ta ní tá sa iránt. A gyü le ke ze ti te -
rem, ahol együtt vol tunk, zsú fo lá sig
meg telt. Öröm volt át él ni, hogy Lu ther
ma is fon tos evan gé li kus egy há zunk,
gyü le ke ze te ink tag jai szá má ra.

g Isó Do rottya lel kész

Mit ta nít Lu ther
a sza bad ság ról?
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b Ed dig nyolc ha lott, száz hat van
sé rült, több tu cat lak ha tat lan ná
vált la kó ház, negy ven négy zet ki -
lo mé ter nyi sú lyo san szennye -
zett ta laj a kö vet kez mény; a
Mar cal fo lyó élő vi lá ga és nem
utol só sor ban több ezer em ber
nyu godt éle te és jö vő je is ál do -
za tul esett a múlt he ti ka taszt ró -
fá nak. A hir te len be kö vet ke zett
tra gé dia után meg kez dő dött a
men tés és a kár fel mé rés, de a
hely zet vég le ges ren de zé sé re
egy elő re csak öt le tek van nak.

Ma gyar or szág tör té ne té ben a leg sú -
lyo sabb ve gyi ka taszt ró fa hely szí nén
já runk. A Ma gyar Öku me ni kus Se -
gély szer ve zet mun ka tár sa i val egy re
vas ta go dó, vö rös ke rék nyo mot kö ve -
tünk De ve cser fe lé. Egy re több men -
tő au tó szi ré ná zik fe lénk. A fa lu le zár -
va, a lát vány apo ka lip ti kus. Vegy vé -
del mi fel sze re lés be öl tö zött ka to nák
mos sák az utat, az ut cát sze gé lye ző
há zak fa lai em ber ma gas sá gig vö rö sek.

„Min dent el vitt az ár, en gem az öt
gye re kem mel me ne kí tet tek ide, az is -
ko lá ba” – me sé li Mag da Szil via,
majd pa pucs ban-zok ni ban fel buk kan
a szom széd ja is. „Ami kor lát tam,
hogy emel ke dik a sár, azon nal bi cik -
li re pat tan tam a gye re kek kel, és ide -
jöt tem” – mond ja Ig nác Bi an ka,
majd hoz zá te szi: „Azt sem tu dom,
mi lyen ká rom ke let ke zett, még nem
en ged tek vissza a há zam hoz. Sem -
mim se ma radt, el vit te a gyógy sze re -
ket, a gye rek köny ve it, min dent.
Most hogy fog így is ko lá ba jár ni?” A
kér dés köl tői, a tra gé dia el ső es té jén
sen ki sem tud ja a vá laszt.

„Apo ka lip szis most”

Az éj sza ka sö tét je jó té ko nyan el ta -
kar ta a pusz tí tást. Más nap reg gel
sok ko ló lát vány fo gad az iszap tá ro -
ló hoz kö ze lebb eső Ko lon tá ron. A fa -
lu leg mé lyeb ben fek vő he lye, a Tor -
na pa tak kör nyé ke tel je sen vö rös, a
fa lu ket té vág va, a hi dat ugyan is el -
vit te az iszap. A pusz tí tás itt a leg na -
gyobb: ke rí tés se hol sem ma radt, a
há zak te tő ig meg ron gál va, vö rö sen,
el so dort au tók, gé pek egy más he -
gyén-há tán. A ker tek ben tönk re -
ment a ter més, az ál la tok el hul lot tak.
Az ára dat ere jét jel zi, hogy a ko lon -
tá ri ön kor mány zat nál ki tett lis ta
sze rint töb ben még az au tó ju kat
sem ta lál ták meg az óta sem.

Idő köz ben meg moz dult az or -
szág. Meg ér kez nek az el ső se gély szer -
ve ze tek, ön kén te sek, té vé stá bok. Az
egyik nagy szer ve zet he lyi iro dá ja a
de ve cse ri is ko lát sze rel te fel tá bo ri
ágyak kal, a Ma gyar Öku me ni kus
Se gély szer ve zet két száz ezer fo rint nyi
élel mi szert és hi gi é ni ás fel sze re lést
oszt szét reg ge li gyors se gély ként. A

dél utá ni  szál lít mányt már együtt pa -
kol ják ki a se gí te ni ér ke zett gár dis ták
és a he lyi ci gány ön kén te sek. 

Ko lon tá ron né há nyan ta ka rí ta ni
kez de nek, má sok le mon dó an le gyin -
te nek: nincs az az erő, amellyel meg
le het ne tisz tí ta ni a há za kat, ker te ket.
Egy asszony egy nap ja ta ka rít a csa -
lád já val, de mint ha el sem kezd ték
vol na a mun kát. „Ami kor jött az ár,
csak annyi időm ma radt, hogy a
két éves gyer me ke met át rak jam a
ke rí té sen a domb ol dal ra. Két éve
köl töz tünk ide Aj ká ról, a múlt hé ten
lett kész a ka zán. Száz tyú kom el -

pusz tult, a ku tyák is, a macs ka meg -
va kult. Sem mink sem ma radt” – sír
az asszony, mi pe dig pár bá to rí tó
szón kí vül sem mit sem tu dunk mon -
da ni ne ki.

A tra gé dia „sze ren csés” idő pont -
já ra egy de ve cse ri ta nár nő hív ja fel a
fi gyel met, két nap pal ké sőbb a mi -
nisz ter el nök szá já ból hang zik el
ugyan ez: „Még sze ren cse, hogy nem
éj jel tör tént, ha nem ami kor a gye re -
kek az is ko lá ban vol tak, a fel nőt tek
pe dig a mun ka he lyü kön. A gye re ke -
ket na gyon meg vi sel te az egész. So -
kan sír tak, hány tak, éj sza ka a szü lők -
kel egy ágy ban alud tak.” 

A tra gé dia más nap ján De ve cser
még sok kos ál la pot ban van. Ami kor
dél kö rül el ter jed, hogy is mét át sza -
kadt a gát, min den ki ma ga sabb hely -
re me ne kül. A rend őrök sem tud nak
se gí te ni. A hírt meg erő sí tik, de hogy
mer re in dul junk biz ton ság ban, azt ők
sem tud ják pon to san. Fél órá val ké -
sőbb ki de rül, rém hír volt az egész.
En nek el le né re sen ki sem szí ve sen
ma rad ott hon, a négy fal kö zött.

Har mad nap ra le tisz tul a kép, a
hon véd ség pon ton hi dat épít az el so -
dort híd he lyé re, így át ju tunk Ko lon -
tár má sik ré szé re. Okul va az idei ta -
va szi ár víz pél dá já ból, gép fegy ve res
rend őrök vi gyáz zák a ren det. A hí don
is csak re giszt rá ció után me het nek át

azok, akik nem ott él nek. Il let ve él -
tek. Túl sok ki fosz ta ni va ló nincs már
Ko lon tá ron. „Ez a fa lu meg halt” –
mond ja egy he lyi pol gár őr. „Sen ki
sem akar már itt él ni. Az öre gek nem
jön nek vissza, a fi a ta lok is el men nek.
Ki en ged né a gye re két ilyen kert ben
ját sza ni? Az in gat la nok ér té ke zé ró,
ki ven ne há zat, tel ket egy ilyen ka -
taszt ró fa súj tot ta te le pü lé sen?” 

Az ár a fa lu fe lét vit te el, de a má -
sik fe lét is tönk re tet te. Egyet len em -
ber rel sem ta lál ko zunk, aki ma rad -
na. A ka to nák is ér tet len ked nek,
hul lafá rad tan: „Mi nek la pá to lunk itt

kéz zel negy ven nyolc órá ja, ha egy szer
úgy is le dó ze rol ják az egé szet?” – te -
szi fel a kér dést egy Szen tes ről ide -
ren delt ka to na. Hogy mi lesz a ké sőb -
bi ek ben, egy elő re sen ki sem tud ja.

Ho gyan to vább?

A hely ben élő ket vég te le nül fel há bo -
rít ja, ahogy az át sza kadt gá tért fe le -
lős nek ne ve zett Mal Zrt. kom mu ni -
kál ve lük. Elő ször na po kig csend,
majd ta ga dás, há rí tás, vé gül kény szer -
ből bo csá nat ké rés. Ha tár ér té kek ről,
egész ség re nem ká ros anya gok ról
be szél nek, mi köz ben száz hat va nan
ke rül tek kór ház ba ma ró lúg ál tal
oko zott égé si sé rü lé sek kel. Tény sze -
rű en néz ve a dol got ma ga a vö rö -
siszap nem ká ros – csak az az erő sen
lú gos víz, amely ben tá rol ják. Ami kor
az ÁNTSZ kép vi se lő je mind ezt be je -
len ti a la kos sá gi fó ru mon, egy sze rű -
en ki ne ve tik. Min den ki lát ta, hogyan
mar ta le az iszap a csö vek ről a fes té -
ket. Mint ha kro mo fág gal ön töt ték
vol na le…

Az érin tet te ket dü hí ti a mel lé be -
szé lés. Nem csak őket: a hely szín re
lá to ga tó po li ti ku sok a cég fe le lős sé -
gét fir tat ják, az új ság írók, ri por te rek
kér dé sei elől mint ha buj kál ná nak a
vál la lat kép vi se lői. Eköz ben min -
den ki masz kot vi sel. Ha a ned ves vö -
rö siszap nem ká ros is, ki szá rad va, a

le ve gő ben por for má ban száll va
tönk re te he ti a tü dőt.

A Mal Zrt. sze re pe a tér ség ben
am bi va lens. A ka taszt ró fa óta nem
túl nép sze rű a vál la lat, vi szont ezer -
egy száz em ber nek ad mun kát köz vet -
le nül. Emel lett Aj ka adó be vé te le i nek

ne gye de is in nen szár ma zik, és a vá -
ros kul tu rá lis és sport éle té nek egyik
leg fon to sabb tá mo ga tó ja. Ha be zár -
ják vagy el le he tet le ní tik, nem csak a
ter mé szet megy tönk re, ha nem a
kör nyé ken élők és ott dol go zók csa -
lád ja i nak éle te is meg ne he zül.

Mi u tán min den ki szá má ra nyil -
ván va ló vá vált, hogy a fa lu új já épí -
té se nem re á lis, több fé le le he tő ség
me rült fel a kárt szen ve det tek meg -
se gí té sé re: kész pénz tá mo ga tás,
szom szé dos te le pü lé se ken lé vő in gat -
la nok meg vá sár lá sa vagy la kó park
épí té se a fa lu ma ga sab ban fek vő ré -
szén. Hogy pon to san ki nek me lyik
meg ol dás a ked ve ző, még nem vi lá -
gos. Ad dig pe dig a se gély szer ve ze tek
sem tud nak ha té ko nyan be avat koz -
ni az új já épí tés be. Az össze fo gás nak
há la a rak tá rak te le van nak, több élel -
mi szer- és ru ha szál lít mányt már
nem tud nak be fo gad ni.

Nem csak azok jár tak rosszul, akik -
nek tönk re ment a há zuk és a kert jük,
ha nem azok is, akik nek az in gat la na
nem sé rült, csak ép pen De ve cse ren
vagy Ko lon tá ron van. So kan a ház -
épí tés re föl vett hi te lü ket nyö gik még
éve kig, mi köz ben az in gat lan ér té ke
nul lá ra csök kent, és egyéb ként is el -
ad ha tat lan. Mind emel lett ma rad ni

sem akar nak – le he tet len ki tör ni
eb ből az ör dö gi kör ből.

Mi tör tént?

2010. ok tó ber 4-én át sza kadt az Aj -
kai Tim föld gyár egyik tá ro zó já nak a
gát ja. A ben ne tá rolt vö rö siszap vé -
gig sö pört több te le pü lé sen, há zak
szá za it meg ron gál va. Je len leg is foly -
nak a vizs gá la tok az zal kap cso lat ban,
mi okoz ta a tra gé di át. A Mal Zrt. vé -
le mé nye sze rint a fe le lős ség biz to san
nem az övék, hi szen min den meg fe -

lelt az elő írá sok nak. Az el ső hí resz -
te lé sek sze rint az en ge dé lye zett nél
több iszap volt a tá ro lók ban, de ezt
még vizs gál ják.

Egy má sik el kép ze lés sze rint a tá ro -
zó alat ti el té rő ta laj szer ke zet mi att re -
pedt meg a gát, más szak ér tők a ta laj -
szer ke ze ten kí vül buz gá rok ke let ke zé -
sé vel ma gya ráz zák az ese tet. Vizs -
gál ják azt az in for má ci ót is, hogy egy
nyolc va nas évek ben vég zett ku ta tás
már egy szer meg ál la pí tot ta ezt a prob -
lé mát. E sze rint a ta laj ak kor mo zog,
ha csa pa dék kal vagy ta laj víz zel te lí tő -
dik, de az el té rő össze té te lű és szer ke -
ze tű föld da ra bok el té rő mó don és
mér ték ben moz dul hat nak el. Ezt tá -
maszt ja alá, hogy a gát sza ka dás a két -
fé le ta laj ta lál ko zá sá nál kö vet ke zett be.

A leg fris sebb hí rek sze rint ed dig
nyolc an hal tak meg, lapzártánkkor
száz hú szan van nak kór ház ban.

Az el ke se re dés el le né re Ko lon tár
a jö vő jé ért küzd. A fa lut ket té sze lő
vé dő gát las san el ké szül, így már
nem csak a pa tak vá laszt ja ket té a te -
le pü lést. Hogy az el ke se re det tek „ha -
lott fa lu ja” vagy Ti li Ká roly pol gár -
mes ter op ti mis ta hoz zá ál lá sa je len -
ti-e a jö vőt, azt egy elő re sen ki sem
tud ja. Az biz tos, ne héz tél elé néz nek
az ott élők. 

Ko lon tár iszap sír ban

Fel hí vás
A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház el nök sé ge ké ri a gyü le ke ze tek ve -
ze tő sé ge it, hogy ez év no vem ber kö ze pé ig tart sa nak of fer tó ri u mot az
aj kai egy ház köz ség hez tar to zó Ko lon tá ron és De ve cser ben élő –
iszap la vi ná ban ká ro sult – evan gé li kus test vé rek szá má ra. Az ado má -
nyo kat az OTP Bank 11707024-20478070 szá mú szám lá ra kér jük át utal -
ni „Vö rös iszap” meg je lö lés sel.

De ve cser ben öt ven hat evan gé li kus él, közülük öt csa lá dot érin tett a
tra gé dia. Ko lon tá ron há rom evan gé li kus csa lád ból egy ve szí tet te el ott -
ho nát. Az ado mány az aj kai lel ké szi hi va ta lon ke resz tül jut el az érin tet -
tek hez.

Erős vár a mi Is te nünk!
Itt zés Já nos el nök-püs pök, Prőh le Ger gely or szá gos fel ügye lő
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„Em ber, meg mond ta ne ked, hogy mi
a jó, és hogy mit kí ván tő led az Úr!
Csak azt, hogy élj tör vény sze rint, tö -
re kedj sze re tet re, és légy alá za tos Is -
te ned del szem ben.” (Mik 6,8)

Szent há rom ság ün ne pe után a 20.
hé ten Is ten nek az Út mu ta tó reg ge li és he ti igé i ben ol vas ha tó „há rom kí ván -
sá ga” egy mon dat ban így fog lal ha tó össze: jár junk el hí vá sunk hoz mél tó an
– meg szen telt élet ben! Ez jo gos el vá rás gyer me ke i től, ki ket igé jé vel és Szent -
lel ké vel új já szül ve meg szen telt, hogy egész éle tetek so rán „szen tek le gye tek,
mert én, az Úr, a ti Is te ne tek, szent va gyok” (3Móz 19,2). Dr. Lu ther ezt így
ér ti: „Aki ke resz tyén, az a Krisz tus sal min den ő ja vá ban kö zös ség re lép. Mi -
vel pe dig Krisz tus szent, né ki is szent nek kell len nie. A »szent« szó azt je -
len ti: ami az Is ten tu laj do na, ami egye dül őt il le ti, ne ki szen tel te tett. Raj ta
le gye tek, hogy Is ten ural kod jék, él jen és has son ben ne tek!” – „Bol do gok, akik -
nek a szí vük tisz ta, mert ők meg lát ják az Is tent.” (Mt 5,8; LK) Ke gyel mes és
ir gal mas vagy, Uram, s „a te or szá god, Is ten, örök ké va ló or szág” (GyLK 775);
és Fi ad az örök élet fe je del me! Pál az Úr Jé zus ne vé ben kér és int: „Az az Is -
ten aka ra ta, hogy meg szen te lőd je tek: hogy tar tóz kod ja tok a pa ráz na ság tól…”
(1Thessz 4,3) A há zas sá gi el vá lás ról adott ta ní tá sá ban Jé zus az Atya ere de ti
szán dé kát és aka ra tát idé zi (lásd 1Móz 1,27 és 2,24): „…az em bert fér fi vá és
nő vé te rem tet te az Is ten. Ezért el hagy ja az em ber ap ját és any ját (és ra gasz -
ko dik fe le sé gé hez), és lesz nek ket ten egy test té (…). Amit te hát az Is ten egy -
be kö tött, em ber el ne vá lassza.” (Mk 10,6–9) Vá lasz tott né pe szá má ra Is ten
a szom bat év, a nyu ga lom nap ja és a há rom fő ün nep (a pás ka, az ara tás és a
be ta ka rí tás ün ne pe) meg tar tá sát és meg szen te lé sét ren de li el: „Tart sá tok meg
mind azt, amit mond tam nek tek!” (2Móz 23,13) Ma is ér vé nyes a 3. pa ran cso -
lat: „Szen teld meg az ün nep na pot!” Apó sa ta ná csá ra Mó zes bí rá kat tett a nép
fö lé. „Ezek tet tek igaz sá got a nép kö zött min den idő ben.” (2Móz 18,26) Csak
a ne héz ügye ket vit ték Mó zes elé, hogy a nép szó szó ló ja le gyen Is ten előtt.
Az Úr meg ál dot ta Áb ra hám szol gá já nak út ját; fia „fe le sé gül vet te Re be kát. Izsák
meg sze ret te őt…” (1Móz 24,67) A tíz pa rancs ki hir de té se előtt ezt ki ál tot ta
az Úr Mó zes nek a Sí nai-hegy ről: „Most azért (…) ti lesz tek az én tu laj do nom
va la mennyi nép kö zül. (…) Pa pok ki rály sá ga és szent nép lesz tek.” (2Móz 19,5.6)
Ám az Úr Krisz tus ban hí vők is „…vá lasz tott nem zet ség, ki rá lyi pap ság, szent
nem zet (…), Is ten tu laj don ba vett né pe…” (1Pt 2,9) A zsi dó ve ze tők kép mu -
ta tó mó don él tek vissza a tör vénnyel; tisz ták akar tak ma rad ni a pás ká ra, s
Jé zus el íté lé sét a po gány hely tar tó ra há rí tot ták. „Ve gyé tek át ti, és ítél jé tek el
a ti tör vé nye tek sze rint!” „Ne künk sen kit sincs jo gunk meg öl ni!” (Jn 18,31) A
bölcs pré di ká tor sze rint a vég ső ta nul ság: „Féld Is tent, és tartsd meg pa ran -
cso la ta it, mert ez min den em ber nek kö te les sé ge!” (Préd 12,13) Mi is „ke resz -
tyé nek va gyunk, / Mert Krisz tus ne ve raj tunk. (…) / De Is tent Urunk nak /
Hi á ba ne vez zük, / Ha pa ran cso la tát / Egy szer s mind nem tesszük.” (EÉ 440,1)
„A pa rancs cél ja (…) a hit ből fa ka dó sze re tet.” (1Tim 1,5) 

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

A hónap könyve –
októberben
a Luther Kiadótól
30 kedvezménnyel

Dr. Muntag Andor:
Jób könyve

Vá sá rol ja meg a hó nap köny -
vét ked vez mé nye sen!
Eredeti ára: 1600 forint.

http://bolt.lu the ran.hu/
E-mail: ki ado@lu the ran.hu
Fax: 1/486-1229
1085 Bu da pest, Ül lői út 24.

Hi va tá sa gya kor lá sa köz ben, a lán go -
ló épü le tek bel se jé ben Ca leb Holt
tűz ol tó pa rancs nok nap mint nap
koc ká ra te szi az éle tét, hogy meg -
ment se a baj ba ju tot ta kat. Ma gas
mun ka eti ká já val és a hi va tá sa irán ti
el kö te le zett sé gé vel szem ben ott hon
más sza bá lyok sze rint él. Ér zé ket len -
sé ge nyo mán a há zas sá gá ban egy kor
lán go ló tűz ham vad ni lát szik. A fe -
le sé ge, Cat he ri ne, meg un va a hét évi
el ha nya golt sá got és csa ló dást, vál ni
ké szül. Ca leb nek pe dig el kell dön te -
nie, hogy fel ad ja, vagy meg küzd a tár -
sa sze rel mé ért. Ami kor tip ró dá sát
meg oszt ja édes ap já val, még nem
gon dol ja, hogy a pa pa ké ré se és
imád sá ga mennyi re el kép zel he tet len
for du la tot hoz az éle té be. Ca leb ké -
szen áll leg ne he zebb kül de té sé nek
tel je sí té sé re, hogy fe le sé ge szí vét
vissza nyer je…

Van nak ta nács adó köny vek, ame -
lyek az in tel mek hez fű zött rö vid tör -
té ne tek kel te szik ért he tőb bé a mon -
da ni va ló ju kat. És van nak tör té ne tek,
ame lyek ar ra szü let tek, hogy ta ní tá -
so kat és ta ná cso kat il luszt rál ja nak. A
Tűz ál ló ilyen tör té net: elő ször a film,
majd re gény vál to za ta is el ké szült a

tűz ol tó ról, aki a „so ha ne hagyd
cser ben a tár sad” pa ran csot egész éle -
té re ki ter jeszt ve áll ne ki hely re hoz -
ni a vá lás szé lé re sod ró dott há zas sá -

gát. Sor sá ból pont ról pont ra meg is -
mer het jük, ho gyan kell ne ki fog ni
egy ilyen em ber pró bá ló vál lal ko zás -
nak, mi lyen aka dá lyok kal fo gunk ta -
lál koz ni út köz ben, ho gyan kell azo -
kat le győz ni, és mi lyen vég ki me ne -
tel re szá mít ha tunk.

Azt, hogy az ilyen tör té ne tek re mi -
lyen nagy igény van, mu tat ja, hogy a
Tűz ál ló he te ken át sze re pelt a New
York Ti mes best sel ler lis tá ján, amely
az egyik, ha nem a leg jegy zet tebb
köny ves si ker lis ta a vi lá gon. Ez zel a
mű vel a ke resz tény szel le mi sé gű há -
zas sá gi ta nács adás egyéb ként pró zai
mű fa ja ka pott nagy len dü le tet. A
mo bi li tás, ru gal mas ság és a gyors vál -
toz ta tá sok irán ti igény ko rá ban kis -
sé disz funk ci o ná lis nak tű nő el kö te -
le ző dés – a hol to mig lan-hol to dig lan
– eré nyé nek új bó li meg fon to lá sá ra
szó lít fel. Már csak azért is ér de mes
el ol vas ni, hogy fel töl tőd jünk Ca leb
Holt ki tar tá sa és el tö kélt sé ge ál tal.

És aki ve le együtt a negy ven na pos
bá tor ság pró bát is vé gig kí ván ja csi -
nál ni a tár sá ért, an nak már ma gya -
rul is ren del ke zé sé re áll az út mu ta -
tó, amely a há zas sá gi tü zek ol tá sá nak
na pi pa ran csa it tar tal maz za: a Merj
sze ret ni!

g Bra nyits kai Bor bá la

Alex és Step hen Kend rick – Eric Wil -
son: Tűz ál ló. Har mat Ki adó, Bu da -
pest, 2010. 326 ol dal. Ára 2500 fo rint.

So ha ne hagyd cser ben a tár sad!
Az ál mok meg bo csá ta nak

Cse hi Pé ter gra fi kus mű vész ki ál lí tá sa

Ok tó ber 17-ére, össze gyü le ke zé sé nek nap jára a Csil lag he gyi Evan gé li -
kus Egy ház köz ség sze re tet tel hív ja a bé kás me gye ri temp lom ba hí ve it,
ba rá ta it és mind azo kat, akik el kö te le zet tek a kor társ ma gyar mű vé szet
iránt. Dél előtt 10 óra kor az is ten tisz te le ten Do náth Lász ló pré di kál. Dél -
ben ebéd re vár juk ven dé ge in ket. A tár la tot dél után 14 óra kor Bal la Zsó -
fia köl tő nyit ja meg. Köz re mű kö dik Pé tery Dó ra or go na mű vész. A ki -
ál lí tás 2010. de cem ber 12-ig te kint he tő meg. Az egy ház köz ség min den
al kal ma in gye nes, ön kén tes ado má nya i kat jó szív vel fo gad juk. Cím: 1038
Bu da pest, Me ző u. 12. Tel.: /368-6118.

H I R D E T É S

Meg hí vó • Fel ügye lők or szá gos kon fe ren ci á ja
Sze re tet tel vár juk gyü le ke ze ti, egy ház me gyei és egy ház ke rü le ti fel ügye -
lő in ket idei or szá gos ta lál ko zónk ra, Rév fü löp re, me lyet Erőn lé tünk cím -
mel ren de zünk meg. A kon fe ren cia idő pont ja: no vem ber 5–7. Je lent kez -
ni a rev fu lop@lu the ran.hu e-mail cí men le het ok tó ber 29-ig. Rész le tes
prog ra mot az Evan gé li kus Élet kö vet ke ző szá má ban ol vas hat nak.

Prőh le Ger gely or szá gos fel ügye lő
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Zsirai László
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Azért is hoz tam el ezt a gyö nyö rű
imát, mert a cí me: Imád ság ke resz -
tény egy sé gért. Én re for má tus va -
gyok, a fe le sé gem és két gyer me künk
ka to li kus. Öröm mel kí sé rem el őket
a ka to li kus temp lom ba is, mert úgy

gon do lom, nem a fe le ke ze ti ho va tar -
to zás, ha nem a hit a fon tos. Az,
hogy ami kor az em ber a temp lom ban
a Jó is ten re cso dál ko zik, pró bál ja
meg ki nyit ni a lel két azok ra a han -
gok ra, ame lyek egy re rit káb ban hall -
ha tók a mi hét köz na pi lé te zé sünk ben.

Azt gon do lom, a lé nyeg a hit, az
össze tar to zás és a sze re tet. Hit nél -
kül ne héz. Még az ate is ták is hisz nek
va la mi ben. Ám ne künk, ke resz tény
em be rek nek a Te rem tő ál tal fel ál lí tott

ér ték rend az út mu ta tónk. Az is ten -
hit szá mos ál ta lam is mert mű vész
éle té nek, pá lyá já nak erő for rá sa, ka -
pasz ko dó ja; úgy gon do lom, ne kem is. 

Úgy ér zem, kü lö nö sen szí nész
nem lé tez het hit nél kül. Ah hoz, hogy
az em ber a ma ga mód ján al kot ni, te -
rem te ni tud jon, az transz cen dens
kap cso lat nél kül, a Jó is ten se gít sé ge
nél kül nem tud lét re jön ni. El kép ze -
lek va la mit, és meg pró bá lom lét re -
hoz ni. A fan tá zi át meg tes te sí te ni,
hi te les új ala kot for mál ni. Épít ge tem
a sze rep vá zat, az tán ezt a vá zat las -
san-las san hús sal, vér rel, ideg rend -
szer rel, tu laj don sá gok kal, jel lem mel
kell el lát nom. Ez a leg gyö nyö rű sé ge -
sebb ré sze a hi va tá sunk nak. Hogy ki -
ala kít ha tunk ma gunk ma gunk ból
egy má sik em bert, aki va la hogy még -
is mi va gyunk. 

A fo lya mat egy idő után kü lö nös
és meg fejt he tet len: hon nan van ne -
kem eh hez tu dá som, erőm, ké pes sé -
gem? Ilyen kor meg ér zem Is ten se gít -
sé gét: hogy már több a do log, mint
ami re én ma gam tól ké pes len nék. Ez
per sze nincs min dig így. Rit ka ke gyel -
mi ál la pot ez.

Elhangzott a Deák téri evangélikus
temp lomban október 9-én tartott
országos evangélizáción

Rész let Blas kó Pé ter nek,
a Nem ze ti Szín ház mű vé szé nek

bizony ság té te lé ből
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Az Evan gé li kus Misszi ói Köz pont szer ve zé sé ben meg tar tott nyá ri
misszi ói kon fe ren cia és a De ák té ri or szá gos evan gé li zá ció ige hir de té -
se i nek, elő adá sa i nak, áhí ta ta i nak hang anya ga meg ta lál ha tó a misszi ói köz -
pont hon lap ján (http://misszio.lu the ran.hu) a Kon fe ren cia és az Ige hir -
de tés me nü pont alatt.

H I R D E T É S

De di ká lás!
Meg je lent Var ga Gyön gyi Ál dás köny vé nek 3. ki adá sa. A szer ző ok tó ber
21-én, csü tör tö kön 14 és 17 óra kö zött de di kál ja köny vét a Lu ther Ki adó
köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, Ül lői út 24.). Egy ség ár: 1790 Ft (5 áfá -
val). Könyv klub ta gok nak: 1432 Ft. (195 ol dal, 185x135mm, ke mény táb -
lás, ISBN 978-963-9571-98-3, 2010.)

A könyv meg vá sá rol ha tó a hely szí nen vagy meg ren del he tő írás ban az
aláb bi el ér he tő sé ge ken: Lu ther Ki adó, 1085 Bu da pest, Ül lői út 24. Fax:
1/486-1229. E-mail: ki ado@lu the ran.hu. Hon lap: www.lu ther ki ado.hu.

H I R D E T É S



Szerkesztette: Boda Zsuzsa
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b Most in du ló öt ré szes so ro za -
tunk ban az ál la tok, kü lö nös -
kép pen is a ma da rak nagy ba rát -
ja és is me rő je, Sch midt Egon
bá csi me sél a kö rü löt tünk élő ál -
la tok ról. Min den al ka lom mal
két ál lat ról ol vas hat tok, kö zülük
az egyik ma dár. A Bu dai Ti bor
gyö nyö rű raj za i val il luszt rált
ismertetés vé gén min dig ta lál -
hat tok majd három-három kér -
dést. A he lyes vá lasz oknak utá -
na kell ke res ne tek. A meg fej té -
se ket gyűjt sé tek össze, és küld -
jé tek be szer kesz tő sé günk cí -
mé re (1085 Bu da pest, Ül lői út
24.). A bo rí ték ra ír já tok rá: „Me -
sél nek az ál la tok”.

Vö rös begy
Egyik ked ven cem ez a na ran csos
mel lé nyű kis ma dár. Nem rég az er dő -
szé len ta lál koz tunk. Ala csony ágon
ült, tol la it vö rös begy szo kás sze rint
kis sé fel fúj ta, göm böly ded alak já val
úgy né zett ki, mint ha va la ki egy bar -
na lab da egyik ol da lát tré fá ból pi ros -
ra fes tet te vol na. Meg áll tam, és néz -
tem. A táv cső egé szen kö zel re hoz -
ta, jól lát tam nagy, sö té ten csil lo gó
sze me it, ame lyek kel in kább kí ván csi -
an, mint fé lén ken pil lan tott fe lém.
Az tán hir te len le ug rott a fű be, fel ka -
pott egy – bal sze ren csé jé re ép pen ar -
ra já ró – pó kot, jó ízű en le nyel te,
az tán halk „cik-cik” han gok kal a
bok rok kö zé su hant.

A vö rös begy a
ri gó fé lék csa lád já -
ba tar to zó ma dár,
bok ros alj nö vény -
ze tű er dők ben,
par kok ban, na -
gyobb ker tek ben
bár hol ta lál koz hat -
tok ve le. Hím és
to jó azo nos szí ne -
ze tű. Óva tos, de
nem fé lénk ter mé -
sze tű ma da rak, a
sé tá ló kat né ha egé -
szen kö zel re be -
vár ják.

Sze p  tem b er  -
ben–ok tó ber ben
vo nul nak dél fe lé.
A Ma gyar or szá gon
je lölt, gyű rű zött
vö rös be gyek fő -
ként Olasz or szág -
ban ke rül tek kéz re,
ahol saj nos még
ma is fog ják és
eszik a leg szebb
han gú éne kes ma -
da ra in kat. De ta lál -
tak Ma gyar or szág -

ról in dult vö rös be gyet Fran cia or -
szág ban, Spa nyol or szág ban, sőt
akadt, ame lyik Észak-Af ri ká ba is át -
re pült. Az el köl tö zöt tek he lyé re az -
tán észak, észak ke let fe lől, pél dá ul
Svéd- és Finn or szág ból, Uk raj ná -
ból, Orosz or szág ból ér kez nek hoz -
zánk vö rös be gyek. Több sé gük to -
vább re pül dél fe lé, de egy ré szük itt
ma rad, és ker tek ben, par kok ban vár -
ja meg a ta vaszt, ami kor új ra vissza -
re pül nek a köl tő te rü le te ik fe lé. Így az -
tán té len is ta lál koz hat tok ez zel a ked -
ves, na ran csos mel lé nyű ma dár ral.
Le het őket etet ni ap ró ra vá gott sajt -
da rab kák kal, hús re sze lék kel, főtt to -
jás sal, de szí ve sen csi pe ge tik a fél be -
vá gott al mát és a dió tör me lé ket is.

Élel mes és ta lá lé kony ma dár a vö -
rös begy. Évek kel ez előtt egyi kük va -
la hogy be sur rant az ál lat ker ti pál ma -
ház ba, és ott töl töt te a té li hó na po -
kat. Nagy sze rű en érez te ma gát a
kel le mes me leg ben, a tró pu si nö vé -
nyek kö zött, ahol pó kok ra, ro va rok -
ra va dá szott. Egy al ka lom mal, ami -
kor a sé tány mel lett ug rált, liszt ku -
ka cot dob tam elé je. Nyom ban oda -
rö pült, fel kap ta, le nyel te, az tán úgy
né zett rám, mint ha csak azt kér -
dez te vol na: ez fi nom volt, de mi kor
ka pom a kö vet ke zőt? Nem saj nál tam
tő le a liszt ku ka cot, és a vé gén már az
uj ja im kö zül is ki kap ta a sár ga lár vát.
Ek kor azon ban sa ját me rész sé gé től

meg ijed he tett egy ki csit, mert cső ré -
ben a ku kac cal gyor san a nö vé nyek
sű rű jé be me ne kült. Né ha éne kelt is,
gyön gyö ző hang ja az er dei pa ta kok
cso bo gá sát idéz te. Már ci us ban, ami -
kor oda kint már ta va szod ni kez -
dett, és dél fe lől meg ér kez tek az el -
ső vissza tért vö rös be gyek, ki szö kött
egy nyit va fe lej tett aj tón, és vissza tért
az er dő be.

A vö rös begy pá rok éven te két -
szer köl te nek, egy-egy al ka lom mal
hat-hét fi ó kát ne vel nek. A fris sen ki -
re pült fi a ta lok szín ru há ján még
egyet len pi ros tol lacs ka sincs, név -
adó mel lé nyü ket csak az el ső ved lés
után kap ják meg. Ek kor lesz nek
„iga zi” vö rös be gyek.

Kérdések

• Mi lyen szí nű és sú lyú egy vö rös -
begy to jás?

• Szok tak-e a vö rös begy pá rok ka kuk -
kot ne vel ni?

• Me lyik or szág ban te kin tik nem ze -
ti ma dár nak a vö rös be gyet?

Gím szar vas
Szep tem ber ben Ge men cen, a Du na
al só sza ka szá nak gyö nyö rű, holt -
ágak kal szab dalt er de i ben jár tam. Ez
a te rü let messze föl dön
hí res nagy agan csú szar -
vas bi ká i ról, de él ott sok
más ál lat – vad disz nók,

őzek, ró kák és per -
sze ma da rak is.

Szep tem ber a
szar vas bő gés ide je.
Es tén ként kör ben
or go nál tak a bi kák,
de lát tam őket nap -
vi lág nál, ké ső dél -
után is. Egy nagy
tisz tás szé lén, a fák
kö zé épült ma gas le -
sen ül tem, és ke -
zem ben a táv cső -
vel vár tam. Elő ször
vad disz nók ér kez -
tek – egy ko ca már
sül dő ma la ca i val.
Li ba sor ban jöt tek
ki a sű rű ből, az tán a
ko ca meg állt, és
hossza san, gya na kod va szi ma -
tolt min den irány ba. A szél sze -
ren csé re fe lő lük fújt, így nem ve -
het tek ész re. Rö vi de sen meg is
nyu god tak, tur kál ni kezd tek,
erős or ruk kal szin te fel szán tot -
ták a gye pet, ahogy édes gyö ke -
re ket, ro va ro kat ke res tek.

Leg alább fél órá ig fi gyel het -
tem őket, ami kor is meg for dult

a szél. Ab ban a pil la nat ban egy szer -
re kap ták fel a fe jü ket va la mennyi en,
be szív ták a le ve gőt, az öreg ko ca
dü hö sen röf fent egyet, és fut va in dult
az er dő fe lé. A töb bi ek, megint csak
li ba sor ba ren de ződ ve, kö vet ték.

Va la hol mö göt tem szaj kó ki ál tott
re cse gő hang ján, le ve li bé kák bre -
keg tek a fák ága in. Egyi kü ket si ke rült
meg ta lál nom a táv cső vel. Le vé len
ült, és hang hó lyag ját ha tal mas ra fúj -
va bre ke gett. A le ve li bé kák gyak ran
mász nak a fák ko ro ná já ba, ott va -
dász nak le gyek re és más ro va rok ra.
Uj ja ik vé gén ta pa dó ko ron gok van -
nak, ezek kel biz to san ka pasz kod -
nak meg, ha egyik le vél ről a má sik -
ra ug ra nak.

A le ve gő ben ré ti sas ke rin gett, a kö -

ze li fán szén ci ne ge ke res gélt, és kí -
ván csi an pil lan tott fe lém. A nap már
le fe lé haj lott, ami kor vég re meg ér kez -
tek a szar va sok. Elő ször a te he nek
lép tek a tisz tás ra. A szem köz ti er dő -
ből jöt tek, a szél sze ren csé re megint
fe lő lük len ge de zett. Akár a disz nók
az imént, ők is hossza san szi ma tol -
tak, és csak ami kor úgy lát ták, nem
fe nye get ve szély, kezd tek el le gel ni.

Az óva tos bi ka csak ek kor jött
utá nuk. Hal lot tam, ahogy agan csa az
ágak hoz ütő dik, az tán ki lé pett a tisz -
tás ra. Gyö nyö rű agan csát hát ra ve tet -
te, orr lyu ka i ból pá ra szállt a le ve gő -
be, ami kor han go san bőg ni kez dett.
Ez zel hir det te, hogy ő a ki rály a ge -
men ci er dő ben.

Tá vo labb ról más bi kák fe lel tek
ne ki, ilyen kor ő min dig han go san vá -
la szolt. Az tán egyi kük kö ze led ni
kez dett, mind kö ze lebb ről hal lot -
tam, vé gül ki lé pett a fák kö zül. Ne -
ki is szép nagy agan csa volt, és lát -
szott raj ta, hogy küz de ni, har col ni
akar a te he ne kért. Alig lát ta meg a
há rem bi ka – így hív ják a te he nek kel
lé vő ál la tot –, nyom ban fe lé je for dult,
és han go san, ki hí vó an bő gött egyet.
A trón kö ve te lő las san kö ze le dett,
és most már mind ket ten hall gat tak.
Vé gül már egy más mel lett áll tak.
Olyan volt, mint ha csak két jó ba rát
ta lál ko zott vol na. Ek kor azon ban
hir te len szem be for dul tak, agan csu -
kat egy más nak fe szí tet ték, és nyög -
ve, li heg ve nyom ták, ta szí tot ták egy -
mást. A te he nek oda se néz tek, nyu -
god tan csi pe get ték a fü vet. Egy idő
után lát szott, hogy a há rem bi ka bír -
ja job ban erő vel. Egy re hát rább szo -
rí tot ta a trón kö ve te lőt, amely vé gül
fel ad ta, meg for dult, és fut va in dult az
er dő fe lé. A má sik nem ül döz te.
Mind össze né hány lé pést tett mö göt -

te, az tán menny dör gő di a dal ki ál tá sa
messzi re szállt a fák kö zött. Győ zött,
és a ge men ci er dő ki rá lya ma radt.

Kérdések

• A vi lág mely te rü le te in él nek gím -
szar va sok?

• Mi lyen sú lyú egy ki fej lett szar vas?
• Hol sze re pel a mi to ló gi á ban a

gím szar vas?

Ked ves Gye re kek!

ME SÉ LNE K AZ ÁLL ATOK

b Kö zös tá bor ta lál ko zó ra in vi tál ták
a részt ve vő ket az evan gé li kus
Nap ve tő gye rek tá bor, az Élet fo -
nal élet ve ze té si és a Té li be rek hit -
épí tő tá bor szer ve zői ok tó ber 1.
és 3. kö zött a pi lis csa bai Bé thel
Evangélikus Misszi ói Ott hon ba.

Ke lé nyi Zsolt ve ze té sé vel kö zel negy -
ven 3–12. osz tá lyos gye rek és a tá -
bo rok lel kes szer ve zői gyűl tek össze,
hogy fel idéz zék a kö zös em lé ke ket,
az el múlt év tá bo ra i nak üze ne tét és
a hí vő kö zös ség él te tő, meg tar tó

ere jét. A szer ve zők szán dé ka az
volt, hogy a tan év ne héz sé ge i nek és
az év zor dab bik fe lé nek kez de tén
gye re kek és fel nőt tek Krisz tus sza -
va i ból és sze re te té ből me rít hes se nek
erőt, hogy ha za tér ve könnyeb ben
szem be néz hes se nek a ki hí vá sok -
kal, fel ada tok kal és a rá juk vá ró új
utak kal. Szá mos ré gi ba rát lát ta vi -
szont itt egy mást, de el ső sor ban
Jé zus sal ta lál koz hat tak mind annyi -

an az áhí ta tok csend jé ben, az ének -
lés di csé re te i ben, az egy más ról va -
ló gon dos ko dás ban és az őszin te
gyer me ki já ték ban.

A csí pős hi deg sem szeg te ked vü -
ket, hogy ki rán du lni induljanak, majd
a Bé thel ba rát sá gos me le gé ben al kal -
muk volt el mé jük pal lé ro zá sá ra az Ön
dönt! cí mű bib li ai aka dály ver seny és
a kas tély já ték ke re té ben.

g Pel lio nisz Pet ra

Út ra ké szen
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A Ma gyar or szá gi Lu ther Szö vet ség
el nök sé ge úgy dön tött, hogy ok tó ber
30-án kon fe ren ci át szer vez Az ügy -
nök kér dés fel dol go zá sá nak egy há zi fo -
gad ta tá sa és teo ló gi ai kér dé sei cí men. 

Nem ez az el ső al ka lom, hogy egy -
há zi egye sü let fog lal ko zik ez zel a té -
má val. 2005 őszén, alig né hány hó nap -
pal a tény fel tá ró bi zott ság fel ál lá sa
után az Evan gé li kus Bel misszi ói Ba -
rá ti Egye sü let (EB BE) vál lal ko zott ar -
ra, hogy ezt az ér zé keny kér dést te ma -
ti zál ja: ha von kén ti so ro za tot hir de tett
meg, ame lyen be lül az ügy nök kér dés
teo ló gi ai, tör té ne ti, jo gi és gya kor la ti
szem pont ja i ról szól tak az elő adá sok
és az azo kat kö ve tő be szél ge té sek. A
so ro zat anya ga Igaz ság és ki en gesz te -
lő dés cí men 2006 má ju sá ban je lent
meg kötetben, még a tény fel tá ró bi -
zott sá gnak a köz gyű lé sen el hang zott
el ső hi va ta los je len té se előtt. 

Egy egy há zi egye sü let még nem
egy ház, de az egy há zért van, az egy -
ház éle tét, mun ká ját, szol gá la tát hi -
va tott se gí te ni. A Ma gyar or szá gi Lu -
ther Szö vet ség mint egye sü let nem
csu pán Lu ther Már ton sze mé lyét és
mun kás sá gát kí ván ja a mai hí vők
számára közelebb hozni, ha nem ezen
túl cél ja – össz hang ban az egye sü let
ala ku lá sa kor le fek te tett alap sza bá lyá -
val –: „…az evan gé li kus ság iránt ér -
dek lő dő vagy ab ban meg erő söd ni kí -
vá nók szá má ra se gít ség nyúj tás.”

Egy há zunk ve ze tői min den bi -
zonnyal fel is mer ték, hogy az egye sü -
let nek e kon fe ren ci á ra vo nat ko zó
ja vas la ta is „se gít ség nyúj tás” kí ván
len ni, te hát egy há zi cé lo kat szol gál,
s fel té te le zem, hogy ezért is vál lal ta
azon nal az or szá gos el nök ség mind -
két tag ja a ren dez vény véd nök sé gét. 

Mi ért tart juk fon tos nak, hogy fó -
ru mot te remt sünk a té má nak, s hogy
a kér dés ben őszin tén, be csü le te sen és
bát ran min den ki meg szó lal has son? 

Elő ször is azért, mert hisszük,
hogy a tisz tán lá tás igé nye nem Is ten
aka ra ta el len va ló. Nem tud juk el fo -
gad ni azok bölcs nek gon dolt ér ve lé -
sét, akik sze rint a múl tat nem sza bad
boly gat ni, s csak a je len nel és a jö vő -
vel ér de mes fog lal koz ni. Mi ért fon -
tos meg is mer ni a múl tat? Hogy ta -
nul junk be lő le! Ha nem is mer jük
meg a múlt hi bá it és bot lá sa it, csak
is mé tel ni fog juk azo kat. Bár mennyi -
re fur csa is, de ez a fáj dal mas, szo mo -
rú tör té net el ső sor ban nem „ró luk”,
ha nem „ró lunk” szól. Pál apos tol
1Kor 10-ben ír ja, hogy a pusz tai ván -
dor lás sok-sok bu ká sá nak tör té ne te
a mi ta nul sá gunk ra íra tott meg, hogy
mi, akik ta lán ál lunk, el ne es sünk.
Nem azt mond ta Pál, hogy a bűn
nem bűn, hogy a bu kás nem bu kás,
ha nem azt, hogy ta nul junk be lő le –
„fé le lem mel és ret te gés sel”. S ha fel -
is mer jük, hogy mi ma gunk is – bár
ta lán sze ren csé sebb csil lag zat alatt
szü let tünk – ugyan olyan esen dők va -
gyunk, mint a pusz tai ván dor lás né -
pe, az egy kor el eset tek fe lé csak is szo -
li da ri tás sal és rész vét tel for dul ha tunk. 

Má sod szor azért, mert úgy vél jük,
hogy egy kö zös ség szá má ra ká ros, ha
vissza foj tott gör csök és fé lel mek, ki
nem mon dott sza vak bé nít ják az éle -
tét. „Be szél ge tő egy ház le gyünk!” –
hang zott el egy püs pö ki szék fog la ló -
ban. Egy be szél ge tés azon ban bi zal mas
lég kört igé nyel, ahol nem bu tí ta nak az
el hall ga tott, vagy ép pen se bez nek a fe -
le lőt le nül oda ve tett sza vak. A he lyü -
kön ki mon dott, el ta lált és meg ta lált
tisz ta sza vak – gyó gyí ta nak. Mi a „se -
be sült se bész” gyó gyí tó ha tal má ban hi -

szünk, nem a fel cse re ké ben. Kon fe ren -
ci ánk ar ról szól, hogy meg pró bá lunk
egy ház len ni. Egyik elő adónk, Fa za kas
Sán dor re for má tus pro fesszor az Em -
lé ke zés és meg bé ké lés (Kál vin Ki adó,
2004) cí mű köny vé ben ír ja, hogy az
egy ház pá rat lan, egye dül ál ló kö zös ség,
mert „nincs olyan hely és fó rum a vi -
lág ban, ahol (…) az Is ten ir gal ma
konk rét tá vál hat na az em be rek kö zöt ti
meg bo csá tás ban.”

Har mad szor azért, mert a re for -
má ció örö kö sei va gyunk, s ez az
örök ség ar ra kö te lez, hogy úgy tisz -
tel jük a né pet, mint Lu ther, aki a leg -
ne he zebb teo ló gi ai kér dé se ket ká té
for má já ban meg tud ta ta ní ta ni az
egy sze rű em be rek nek. Tud ta, hogy
nin csen „egy há zi elit” oda fent és az
igaz sá got ál lí tó lag fel fog ni kép te len
„hí vő em ber” ide lent. 

Bár mennyi re tisz tel jük is az egy há -
zi ve ze tést és az ál ta luk meg bí zott
szak mai tes tü le tet, úgy vél jük, hogy
az „ügy nök kér dés” nem csu pán tör -
té né szi, ha nem min de nek előtt egy há -
zi és teo ló gi ai kér dés – ab ban az ér -
te lem ben, ahogy Lu ther is ta ní tot ta:
min den hí vő és gon dol ko dó em ber
teo ló gus. Még azt is hoz zá tet te a re -
for má tor, hogy a meg kü lön böz te tés
ké pes sé ge tesz ben nün ket teo ló gus -
sá. Nos, az egy ko ri be szer ve zés tör té -
ne te ket, a je len té se ket – bár mennyi -
re rész le ge sek is – azért is kell meg -
is me rnünk, hogy kü lönb sé get tud -
junk ten ni ügy nök és ügy nök kö zött.
Csak a fel tárt do ku men tu mok mu tat -
hat ják meg, hogy lel ki is me re ti komp -
ro misszu mot a reá bí zot tak vé del mé -
ben vagy in kább a sa ját elő me ne te le
ér de ké ben kö tött va la ki, vagy – mert
ilyen is volt! – ci ni kus szer vi liz mus -
sal tá mo gat ta az ál lam ha ta lom egy -
ház rom bo ló te vé keny sé gét. 

Kö zös sé gi prob lé mát csak kö zös -
ség ben, a kö zös ség gel kö zö sen le het
– ha nem is „meg ol da ni”, de va la -
mennyi re fel dol goz ni. Te hát ne künk
is együtt kell gon dol kod nunk, együtt
kell be szél nünk ezek ről a kér dések -
ről – s együtt kell imád koz nunk.
Az ügy nök kér dés nem egy szűk, in -
for má ció bir to kos, benn fen tes szak -
em ber gár da, ha nem az egész egy ház
ügye, s ezért a té ma egy há zi nyil vá -
nos ság előt ti meg vi ta tá sa a nagy ko -
rú ta gok ból ál ló egy ház ér de ke, ahol
a szak em be rek tu dá sát az érin tet tek
nem érez he tik fe nye ge tés nek, ha -
nem Is ten előtt a test vér bi za lom mal
for dul hat a test vé ré hez.

Re mény sé günk sze rint egy ilyen al -
ka lom a to váb bi ku ta tást is ked ve ző -
en be fo lyá sol hat ja. Ezért is hí vo gat -
tuk a nyár kö ze pén a meg szó lal ni kí -
vá nó test vé re in ket ezek kel a sza -
vak kal: „A kon fe ren cia cél ja a Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház ban
öt éve fo lyó tény fel tá ró szak mai
mun ka és az en nek el ső do ku men tá -
ci ó ja ként ki adott, sok fé le vissz han got
ki vál tott Há ló cí mű kö tet (Lu ther Ki -
adó, Bu da pest, 2010) egy há zi fo gad -
ta tá sá nak nyílt meg be szé lé se.”

Ugyan ezek kel a sza vak kal hí vo gat -
juk most is egy há zunk tag ja it és
min den jó aka ra tú em ber tár sun kat.
Esz mé nye ink: a nyi tott ság, a tisz tán -
lá tás, a meg kü lön böz te tés, az őszin -
te ség, a be csü le tes ség, a bá tor ság, a
rész vét, a szo li da ri tás, a meg bo csá -
tás, a ki en gesz te lő dés, a gyó gyu lás, a
de mok rá cia.

És min de nekfe lett a sze re tet. Ami
ki űzi a fé lel met. Jöjj, és lásd meg!

A szerző a Ma gyar or szá gi Lu ther
Szö  vet ség el nö ke, a kon fe ren cia egyik
szer ve ző je

Egy há zi ügy nök kér dés ről
a nyil vá nos ság előttb 2010. ok tó ber 8. és 9. Két nap,

amely vál to zást ho zott hét köz -
nap ja ink ba. Ak kor is, ha ven dég -
ként vet tünk részt Sop ron ban a
Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke -
rü let X. pe da gó gus kon fe ren ci á -
ján, de ak kor is, ha az ese ményt
szer ve ző ként ké szí tet tük elő,
bo nyo lí tot tuk le. 

Jó ma gam mind két szem pont ból
meg ta pasz tal hat tam, ele mez het tem
e pe da gó gus-csen des nap ból ki nőtt
hét vé ge tör té né se it. Lát hat tam, hogy
a ren de zés – a szo ros ér te lem ben vett
szer ve ző bi zott ság irá nyí tó te vé keny -
sé ge mel lett – az egész tan tes tü le tet
érin tő, iga zi csa pat mun ká ban va ló -
sult meg. Min den ki a hoz zá leg kö ze -
lebb ál ló te rü le ten je les ked he tett,
így ad va egy re több és több ér té ket az
ese mény hez. Sok öt let , idő  és ener -
gia kellett, míg megszü le tett a vég le -
ges prog ram…

Kí ván csi an vár tuk, hogy a száz het -
ven négy je lent ke ző ből tény le ge sen
há nyan re giszt rál ják ma gu kat a meg -
je lölt na po kon. Tet sze nek-e majd
az el ső nap ra ter ve zett prog ra mok?
Hogy fo gad ja el ső es te a kö zön ség a
Mad hou se The at re Com pany for ma -
bon tó, me rész elő adá sát, a Shakes -
peare-összest? Lesz nek-e, akik él nek
a le he tő ség gel, és szak sze rű ide gen -
ve ze tés sel jár ják be cso dá la tos vá ro -
sunk bel vá ro si ut cá it, te re it? Ab ban
biz to sak vol tunk, hogy a BW Pan nó -
nia Med Ho tel ben fel szol gált va -
cso ra után fel lé pő nép tán co sa ink
és a négy fős tam bu ra ze ne kar si kert
arat nak; és ab ban is, hogy meg lep -
ve, de öröm mel fo gad ják majd ven -
dé ge ink a pi he nés ide jét jel ző fi nom

cél zást, N. Ros si 22 óra kor el hang zó
Il si len zió ját.

A szom ba ti – Itt zés Já nos szol gá -
la tá val zaj lott – is ten tisz te let ere jé ben
nem ké tel ked tünk. (Kü lön öröm volt
szá munk ra, hogy egyházkerületünk
püs pök étől idén igaz ga tó ta ná csunk új
tag ja, Gru ber Lász ló né ve het te át az
evan gé li kus pe da gó gu sok el is me ré sét
ki fe je ző Gyu rátz-dí jat.)

Nem volt két sé günk a dél előt ti, lo -
gi kus egy ség be fog lalt elő adá sok si -
ke ré ben sem. Meg nyu god ni azon ban
csak ak kor mer tünk, mi kor lát tuk,
hogy a gyógy pe da gó gia, gra fo ló gia,
pszi cho ló gia, teo ló gia (hit ok ta tás)
tárgy kö ré be tar to zó re fe rá tu mok
Hor váth Er nő, So ó ky And rea, Früh -
wirth né Pay rits Ma ri an na és Wag ner
Szi lárd tol má cso lá sá ban, Jan csó Kál -
mán né mo de rá lá sá val fel kel tet ték a je -

len lé vők fi gyel mét, új is me re tek kel
gaz da gí tot ták őket. Iga zi szel le mi
cse me gé vel szol gált az Itt zés Já nos
püs pök, valamint a Ko lozs vár ról ér -
ke zett Ja kab ffy Ta más lap szer kesz tő
és kol lé gánk, Szent pá li Csa ba – Wag -
ner Szi lárd mo de rá lá sá val meg va ló -
sult – fó rum be szél ge té se is.

A ren de ző Eöt vös Jó zsef Evan gé li -
kus Gim ná zi um és Egész ség ügyi Szak -
kö zép is ko la be mu ta tá sát – az in téz -
mény fris sen el ké szült kö zös sé gi ter -

mé ben – Gottsch ling Gá bor igaz ga tó
fel ve ze té se után – je len so rok író ja ol -
dot ta meg oly mó don, hogy még az in -
téz ményt jól is me rők szá má ra is új
szem pont ból vi lá gí tott rá az itt fo lyó
mun ká ra, élet re. Kó czán Krisz ti án
se gít sé gé vel la poz ga tott is ki csit az
Eöt vös-al bum ban, meg mu tat va né -
hány, az el múlt évek ben ké szült fény -
kép felvételt. 

Az utol só per cek ben Jan ko vits
Bé la, a ren dez vény öt let gaz dá ja fog -
lal ta össze gon do la ta it, kö szö ne tet
mond va a püs pök nek a ren dez vény
kez det től érez he tő, ha tá ro zott tá -
mo ga tá sá ért.

Úgy gon dol juk, hogy e rend kí vü li,
szá munk ra fe lejt he tet len két na pon
egy más ha tá sát erő sít ve fért meg egy -
más sal a fi lo zo fi kus esz me fut ta tás, a
gya kor lat ban jól hasz no sít ha tó tu -

do má nyos is me ret és a mű vé szet ad -
ta szó ra ko zás. Az ese mé nyek hez mél -
tó ke re tet kí nált Ma tus Klá ra nyi tó-,
il let ve Wag ner Szi lárd zá ró áhí ta ta.

2010. ok tó ber 8. és 9. Két nap: el -
mé lyü lés, sok hasz nos óra, kel le mes
perc. Kö szön jük!

A szerző a soproni Eöt vös Jó zsef Evan -
gé li kus Gim ná zi um és Egész ség ügyi
Szak kö zép is ko la igazgatóhelyettese

Két nap

A pi lis csa bai nyá ri or szá gos fér fi kon -
fe ren cia ide jén me rült fel az igény,
hogy jó len ne az ősz fo lya mán egy re -
gi o ná lis ta lál ko zót tar ta ni, aho va
azok is el jut ná nak, aki ket eset leg a
nagy tá vol ság vissza tar tott a rész vé -
tel től.

A veszp ré mi gyü le ke zet és fér fi -
kö re vál lal ta, hogy he lyet ad a ta lál -
ko zó nak, és a szer ve zé si fel ada to kat
is el vég zi. Ló czi Ti bor, a fér fi kör
ve ze tő je le vél ben meg ke re sett szá -
mos Veszp rém és Fej ér me gyei gyü -
le ke ze tet, ahol tu do má sa sze rint
még nincs fér fi kör, és meg hív ta
őket a ta lál ko zó ra. Ugyan így meg -
hí vást kap tak a már évek óta mű kö -
dő fér fi kö rök is.

Kö zel negy ve nen szán ták nap ju kat

október 2-án er re az al ka lom ra. A
nyi tó áhí ta tot Scher mann Gá bor ta -
ta bá nyai lel kész tar tot ta. Az Út mu -
ta tó igé je alap ján ar ról be szélt, hogy
tet te ink nek ah hoz kell iga zod niuk,
amit Is ten cse lek szik, mert csak ak -
kor lesz ma ra dan dó ér vé nyű. 

Ez után Isó Zol tán he lyi lel kész
mu tat ta be a veszp ré mi gyü le ke ze tet
és az ott fo lyó ki ter jedt szol gá la tot,
ame lyet fe le sé gé vel, Isó Do rottya lel -
kész nő vel és mun ka tár sa ik kal vé -
gez nek. Ló czi Ti bor a fér fi kör mun -
ká já ról szólt rész le te sen, a hely szí nen
be mu tat va azt a bi zo nyos „idő ban -
kot” (a fel aján lott és igé nyelt se gít sé -
gek adat tá rát), amely ről ko ráb ban az
Evan gé li kus Élet is be szá molt. Ér de -
kes fej le mény, hogy nem ré gi ben ő

ma ga is egy bank ban kez dett el dol -
goz ni.

A dél előt ti elő adást e so rok író ja tar -
tot ta Kik va gyunk mi, fér fi ak? cím mel.
Ar ról szólt, hogy mennyi re fon tos a fel -
nőt té vá lás hoz ha son ló an a hit ben is
nagy ko rú vá len ni. A dön tő az, hogy sa -
ját ma gunk ha tá roz zuk-e meg, hogy
mi lyen em ber nek tart juk ma gun kat,
vagy el fo gad juk azt, ami lyen nek lát nak
min ket. Et től füg get le nül az ön is me -
ret nem sza kad hat el tel je sen a töb bi
em ber vé le mé nyé től. A leg fon to sabb
azon ban még is az, hogy tud juk: mi -
lyen nek lát ben nün ket Is ten.

Az elő adást élénk és őszin te be -
szél ge tés kö vet te. Volt idő még a cso -
por tok be mu tat ko zá sá ra is. En nek
so rán Tóth Sán dor, a szom bat he lyi
fér fi kör ve ze tő je azt ja va sol ta, hogy
a jö vő évi or szá gos fér fi kon fe ren ci -
á ra au gusz tus vé gén Szom bat he lyen
ke rül jön sor; meg szer ve zé sé hez a
fér fi kör és a gyü le ke zet se gít sé gét is
fel aján lot ta.

A kö zö sen el fo gyasz tott ebéd után
a he lyi pres bi te rek ve ze té sé vel a
vendégek meg néz ték a veszp ré mi
vár ne ve ze tes sé ge it, meg cso dál  ták a
fris sen hely re ál lí tott épü le te ket. A
dél után fo lya mán a nyá ri or szá gos
kon fe ren ci án ké szült fel vé te le ket, il -
let ve – a zá ró áhí tat előtt – a mün che -
ni II. öku me ni kus egy há zi na pok
fér fi misszi ós vo nat ko zá sú ese mé -
nye i ről ké szült ké pes be szá mo lót
te kin tet ték meg a részt ve vők.

g Ko há ry Fe renc

Ön is me ret fér fi ak nak
Re gi o ná lis fér fi misszi ói nap Veszp rém ben
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Összeállította: Boda Zsuzsa

b Több, Ang li á val össze kap csolt
köz he lyet kel lett re vi de ál nia an -
nak a mint egy öt ven egy ház ze -
nész nek, aki Eu ró pa ti zen egy
or szá gá ból ér ke zett Wor ces ter -
be. A szep tem ber 23–27. kö zött
tar tott kon fe ren cia ide je alatt
ugyan is az an go lok nem csak
pro fi prog ram szer ve zés ről, de
na gyon szí vé lyes ven dég lá tás -
ról, há zi as fo gad ta tás ról ad tak
ta nú sá got, rá adá sul alig esett
az eső.

Az Eu ró pai Pro tes táns Egy ház ze né -
szek Kon fe ren ci á ja szá mos egy ház -
ze nei szer ve zet nek és ok ta tá si in téz -
mé nyé nek kép vi se lő it fog ja össze.
Min den pá rat lan év ben Stras bourg -
ban tart ülést, ame lyen egy-egy köz -
pon ti té ma szak mai disz kusszi ó já ra
nyí lik al ka lom. A pá ros évek ben pe -
dig Eu ró pa egy-egy or szá gá nak egy -
ház ze nei éle té vel is mer ke dik. 

Több éves elő ké szü let után ke rült
sor az idei ang li ai út ra, amely nek cél -
ja az ang li kán egy ház ban fo lyó ze ne -
élet ben va ló el mé lye dés volt. Egy há -
zunk ból az Evan gé li kus Hit tu do -
má nyi Egye tem kép vi se le té ben
Kincz ler Zsu zsan na és e so rok író ja
uta zott ki. 

Aho gyan a vá ros épí tett kör nye ze -
tét és han gu la tát meg ha tá roz za a
ka ted rá lis, úgy a prog ram kö zép -
pont já ban is e fő temp lom és a hoz -
zá tar to zó egy há zi köz pont, az Old
Pa lace sze re pelt. Ez utób bi hely szí -
nen zaj lott a leg több elő adás. 

A ka ted rá lis ve ze tő lel ké sze, Pe ter
At kin son az ang li ai re for má ci ót mu -
tat ta be. A temp lom or go nis ta-kar -
na gya, Ad ri an Lu cas sok kép pel és
ze né vel il luszt rál ta re fe rá tu mát az
ang li kán egy ház ze ne gyö ke re i ről és
kor sza ko kat, stí lu so kat át íve lő tör té -
ne té ről. A kon fe ren cia részt ve vői
Lind say Gray igaz ga tó be szá mo ló ján

ke resz tül is mer ked het tek meg a Ro -
yal Scho ol of Church Mu sic mun ká -
já val, amely nek ke re té ben kán to rok
és kó rus ta gok kép zé se, to vább kép zé -
se fo lyik nem csak a ka ted rá li sok ki -
emelt le he tő sé ge it, ha nem az egy sze -
rűbb gyü le ke ze ti adott sá go kat is
szem előtt tart va. Ez a pro jekt túl mu -
tat Ang lia ha tá ra in: mun ka tár sa ik és
pár to ló tag ja ik a vi lág több or szá gá -
ban je len van nak.

A ka ted rá lis szel le mi és lel ki épü -
lést adó al kal mak szín te re volt. A
temp lom is ten tisz te le ti éle té nek ge -
rin cét a na pon ta meg ün ne pelt Even -
song ad ja. Ez az óegy há zi gya kor la ton
ala pu ló is ten tisz te le ti for ma ma gá ban
fog lal ja a zsol tá rok és új szö vet sé gi
éne kek (Mag ni fi cat, Nunc dimit tis)
több szó la mú re ci tá lá sát, az ige ol va -
sást és imád sá got, na gyobb sza bá sú
kó rus mű vet és gyü le ke ze ti éne ket, va -
la mint igé nyes or go na ze nét. A kó rus
fel ső szó la ma it a temp lom hoz tar to -
zó is ko la di ák jai ének lik, a fér fi szó la -
mo kat pe dig hi va tá sos éne ke sek.

A kon fe ren cia részt ve vői a mű -
hely mun ká ba is be pil lant hat tak:
részt ve het tek a fiú kó rus pró bá ján,
va la mint há rom al ka lom mal az
Even son gon is. A fiú kó rus egyik
al ka lom mal rö vid vir tu óz kon cert -
tel is meg lep te a kon fe ren cia kül döt -
te it. Ad ri an Lu cas fél órás or go na be -
mu ta tó ja ke re té ben a je len le vők
meg is mer het ték a ka ted rá lis 2006-
ban épült or go ná ját is.

Szom ba ton a hí res ro man ti kus
brit szer ző, Ed ward El gar szü lő há zá -
hoz tett ki rán du lást a cso port. Itt is
ér de kes elő adást hall hat tak: El gar
mű vé sze té nek egy ke vés sé is mert
ré szét, kó rus ze né jét mu tat ta be Do -
nald Hunt. In nen Mal vern be ve ze tett
az út. E fes tői te le pü lés gyö nyö rű gó -
ti kus temp lo má ban kö zös ének lés re
hív ta a kon fe ren cia részt ve vő it a he -
lyi kar ve ze tő. A mű sor ban tra di ci o -
ná lis ang li kán éne kek mel lett újabb,
po pu lá ris stí lus irány za tok ban kom -

po nált éne kek is sze re pel tek. A kó -
rus tag jai pe dig gaz da gon te rí tett asz -
ta lok kal vár ták a ven dé ge ket. Míg az
el ső es ti va cso ra után csen des is ten -
tisz te let tel zá rult a nap, szom ba ton
a – há rom ma ga san kép zett han gú
éne kes nő ál tal ala pí tott – Vox An ge -
li ca trió adott nagy si ke rű hang ver -
senyt, egy há zi és vi lá gi mű ve ket
meg szó lal tat va.

Va sár nap há rom rész re oszt va há -
rom kü lön bö ző jel le gű is ten tisz te le -
ten ve het tek részt a kül döt tek. Míg a
ha gyo má nyos ang li kán li tur gia ke re -
té ben a kó rus nak és az or go ná nak na -
gyobb tér ada tott, a me to dis ta is ten -
tisz te le ten fő leg or go ná val kí sért gyü -
le ke ze ti éne kek sze re pel tek. A har ma -
dik hely szí nen pe dig könnyű ze nei
együt tes kí sér te a gyü le ke zet éne két.

Ezen a dél utá non a cso port meg -
is mer het te Ang lia ke vés ro ko kó
temp lo má nak egyi két. Itt újra le he -
tő ség nyílt kö zös ének lés re és a 18.
szá za di or go na ki pró bá lá sá ra. Ezt
is mét Even song kö vet te a wor ces te -
ri ka ted rá lis ban. A na pot és a kon fe -
ren ci át be szél ge tés zár ta, ame lyen a
há rom va sár na pi is ten tisz te le ten
szer zett ta pasz ta la to kat, il let ve az
egész prog ram mal kap cso la tos kér -
dé se ket, be nyo má so kat ve tet ték össze
a kül döt tek.

A ta nács ko zás rend kí vül fe szes
prog ram ja mel lett le he tő ség adó dott
sze mé lyes ta pasz ta lat cse ré re, jó han -
gu la tú be szél ge tés re és a cso port to -
váb bi ter ve i nek meg vi ta tá sá ra is.

Kö szö net il le ti a szer ve ző ket, akik
a leg ap róbb rész le te kig pro fesszi o ná -
li san ké szí tet ték elő és bo nyo lí tot ták
le a kon fe ren ci át. Így kü lö nö sen há -
lá sak va gyunk Geoff We a ver nek, az
egész prog ram szak mai „spi ri tus
rec to rá nak” és Rob Jo nes lel kész nek,
aki min den hely szín re el kí sér te a
cso por tot, áhí ta to kat tar tott, be kap -
cso ló dott az ének lés be, sőt né me tül
tol má csol ta az összes elő adást. 

g Fin ta Ger gely

Ang lia – sok ze né vel
Wor ces ter ben tar tot ta idei ülé sét

az Eu ró pai Pro tes táns Egy ház ze né szek Kon fe ren ci á ja

Har ka köz ség, amely a ne vét az ős -
ma gya rok egyik nem zet sé gé ről, Hor -
ká ról kap ta, Sop ron tól dél re, köz vet -
le nül az oszt rák ha tár mel lett fek szik.
Ne vét 1245-ben em lí ti elő ször egy ok -
le vél.

A re for má ció Har kát is ha mar el -
ér te, 1571-ből van már ar ról ada -
tunk, hogy evan gé li kus lel kész mű -
kö dött itt. A temp lo mot 1787-ben
szen tel ték fel, har minc hét mé ter
ma gas tor nya 1937-ben kap ta mai

alak ját. Az or go na Kö nig Fü löp sop -
ro ni or go na épí tő mű he lyé ből szár -
ma zik, 1819-ből. 

A több mint ezer főt szám lá ló
gyü le ke ze tet 1946-ban ki te le pí tet -
ték, új já szer ve zé se ko moly és ál do za -
tos mun ka ered mé nye volt. 1977-től
kezd ve az egy ház köz ség a sop ro ni
gyü le ke zet tel tár sult, majd 2007 no -
vem be ré től új ra ön ál ló vá vált, ami a
gyü le ke zet éle té ben fon tos mér föld -
kö vet je len tett. A kö zel múlt ban el -

vég zett fel újí tá si mun kák – ame lyek
so rán meg újult a gyü le ke ze ti te rem,
a lel kész la kás és a temp lom to rony -
sü ve ge – jel zik azt a szán dé kot, hogy
a ki csi, de ak tív evan gé li kus kö zös ség
lé lek ben és lét szám ban egy aránt
gya ra pod ni akar, és nyi tott a ke vés -
bé ak tív ta gok és Har ka új la kói fe lé.

A meg szo kott ál lan dó al kal ma ink
– is ten tisz te le tek, bib lia- és hit tan -
órák, if jú sá gi órák – mel lett a gyü -
le ke zet ben szá mos új kez de mé nye -
zés is meg je lent. Ki eme len dő a ba -
ba-ma ma kör, amely a fi a tal csa lá dok
gyü le ke zet hez va ló kö tő dé sét igyek -
szik erő sí te ni. A két ha von ta meg je -
le nő he lyi lap, a Har kai Hír mon dó
egy ol da la min den szám ban az evan -
gé li kus gyü le ke zetnek van fenn tart -
va. Rend sze re sen tar tunk öku me ni -
kus áhí tat so ro za to kat, ját szó há zat a
gyer me kek szá má ra, egy év ben egy -
szer pe dig öku me ni kus csa lá di dél -
utánt. Temp lo munk res ta u rált mű -
em lék or go ná ja egy re gyak rab ban
szó lal meg kon cer tek, egy ház ze nei
áhí ta tok ke re té ben. 

Gyü le ke ze tünk ben nő- és le ány -
egy let mű kö dik, és ka ma ra kó rus
ala kult, amely a ka rá cso nyi és hús -
vé ti is ten tisz te le tek ze né jét szí ne sí -
ti. A pres bi te ri ülé sek mel lett gyak -
ran „pres bi te ri be szél ge tést” is tar -
tunk, ahol gyü le ke ze tünk ak tu á lis
kér dé se it be szél jük meg.

A gyü le ke zet lel ké sze 2007 óta dr.
Wag ner Szi lárd, aki egy ben a sop ro -
ni Eöt vös Jó zsef Evan gé li kus Gim ná -
zi um és Egész ség ügyi Szak kö zép is -
ko la is ko la lel ké sze is.

Be mu tat ko zik a Har kai
Evan gé li kus Egy ház köz ség

Evan gé li kus
is ten tisz te let
a Ma gyar
Rádi ó ban
Ok tó ber 24-én,
a Szent há rom -
ság ün ne pe utá -
ni hu szon egye dik va sár na pon
10.04-től is ten tisz te le tet hall ha -
tunk az MR1 – Kos suth rá dió hul -
lám hosszán Har ká ról. Igét hir det
dr. Wag ner Szi lárd lel kész.

b Ok tó ber 22-én, pén teken dél ben a kis kő rö si evan gé li kus templom
ha rang ja szól az MR1 – Kos suth rá di ó ban.

Kis kő rö sön már a 18. szá zad ele jén ott hon ra lel tek a Fel vi dék ről, Nyit -
rá ról és Nóg rád ból ér ke ző evan gé li kus szlo vá kok. A hely tör té net azt is
fel je gyez te, hogy a hét száz csa lá dot te le pí tő Vatthay csa lád temp lo mot
is emelt ne kik, ame lyet 1730-ban le rom bol tak. A mai temp lom II. Jó zsef
tü rel mi ren de le té nek kö szön he ti lé tét. A neo gó ti kus is ten há zát Ham al -
jár Már ton püs pök szen tel te fel 1798-ban.

– Ho gyan ér te sült a gátszakadás okozta tra gé di á ról?
– Nosz lo pon ép pen az özön víz tör té ne té ről tar tot tam

hit tan órát. In nen ha za ér ve fo ga dott a fér jem a hír rel…
– Szol gá la ti te rü le tét mennyi ben érin ti a ka taszt ró fa?
– Mi tu laj don kép pen csak Som ló vá sár he lyen va gyunk

érin tet tek. A fa lu szé lén né hány há zat ért el az ára dat, de
evan gé li kus csa lá dok nem ká ro sul tak. Tüs ke vá ron vi -
szont lát tam más nap a a vö rö si sza pot, amely a pa tak med -
ren ke resz tül ter jed a szán tó föl dön. A sza gát is le het érez -
ni. Tüs ke vár ról már töb ben el köl töz tek. Én is meg be szél -
tem egy hit ta no som szü le i vel, hogy ha ve szé lyes sé vá lik a
hely ze tük, át me ne ti leg be fo gad juk őket a pa ró ki á ra. A fal -
va ink ban sok he lyen vö rös az út az iszap tól…

– A hí rek sze rint a kert ai pa ró kia át me ne ti ott hont adott
a mun ká la tok ban meg fá radt tűz ol tók nak.

– A kert ai pa ró kia üre -
sen áll, nya ran ta egy vál lal -
ko zó hasz nál ja lo vas te rá pi -
á hoz. Fe le sé ge a ko lon tá ri
kör jegy ző sé gen dol go zik.
Ő kér te a le he tő sé get a
tűz ol tók el szál lá so lá sá ra.

– Ho gyan te kin te nek a
hol nap ra?

– Ha a do mi nó elv igaz,
és bár me lyik pil la nat ban
át sza kad hat a má sik tá ro -
ló fa la is, ak kor az már min ket is el ér het Som ló sző lő sön.
Ezért ma gun kért is ag gó dunk, nem csak má so kért
imád ko zunk.

– Em lí tet te a hit ta no so kat. A gye re kek
ho gyan élik meg a lá tot ta kat, hal lot ta kat?

– Tüs ke vá ron egy kis lány me sél te, hogy
szü lei hét perc cel az át tö rés előtt men tek
el a töl tés előt ti út sza ka szon. Aj kán még
be akar tak sza lad ni egy bolt ba vá sá rol ni.
Ha meg te szik, ta lán ép pen ak kor ér nek a
töl tés hez, ami kor a tra gé dia meg tör té nik.
Nagy alá sony ban is egy hit ta nos kis lány
mond ta el, hogy Is ten az ő szü le it is ha son -
ló kép pen men tet te meg. Hit tan óra után
kér tem a gye re ke ket, hogy sa ját sza va ik -
kal is imád koz za nak a baj ba ju tot ta kért. Azt
ta pasz tal tam, hogy töb ben olyan bel ső át -
élés sel és buz gó ság gal imád koz tak, hogy
bi zo nyo sak va gyunk ab ban, meg hall ga tott
min ket az Úr…

g Me nyes Gyu la

Kolontár közelében
Vil lám in ter jú Bit tner Abi gél som ló sző lő si evan gé li kus lel késszel
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Vajon ott van-e még a feszület a kolontári forrás mellett?
Ez is az iszapfolyam fősodrában állt…
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Hoz zá va lók a tész tá hoz: 50 dkg liszt,
2 to jás, 2,5 dkg élesz tő, 20 dkg mar ga -
rin, 1 dl tej, 1 te ás ka nál cu kor, 1 csi -
pet só

A töl te lék hez: 15 dkg fe ta sajt, 30
dkg spe nót, só, bors, fok hagy ma

A tész tá hoz fel fut tat juk az élesz -
tőt a lan gyos, cuk ros tej ben. El ke ver -
jük a liszt tel, a só val, egy to jás sal, 15
dkg mar ga rin nal és 2 dl lan gyos víz -
zel. Mi u tán jól meg da gasz tot tuk, fél
órá ra a hű tő be tesszük pi hen ni. Ami -
kor le telt a fél óra, hat ci pó ra vág juk,
ame lye ket a ma ra dék, fel ol vasz tott
mar ga rin nal be ke nünk, és húsz per -
cet pi hen ni ha gyunk.

Ez alatt el ké szít jük a töl te lé ket: a
spe nó tot eny hén meg pá rol juk, só val,
bors sal, fok hagy má val fű sze rez zük,
és hoz zá ad juk az össze mor zsolt saj -

tot. A tész ta ci pó kat hét-nyolc fe lé
da ra bol juk, ujj nyi vas tag sá gú ra ki -
nyújt juk, és há rom szö ge ket vá gunk
be lő lük. Eze ket meg ken jük a töl te lék -
kel, és kifli for má ra te ker jük. Tep si re
he lyez zük, a te te jü ket a fel vert to jás -
sal meg ken jük, és sü tés előtt pi hen -
ni hagy juk. 170 fo kos sü tő ben kö rül -
be lül 20-25 perc alatt kész re süt jük.

SZ E RETET VE NDÉ G SÉ G RE

Spe nót os, fe tás kiflik
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Meg döb ben tő az a tény, hogy ha -
zánk ban az em be rek több mint fe lé nek
szük sé ge len ne va la mi lyen lá tás kor rek -
ci ó ra, ez zel szem ben azon ban csak nem
más fél mil li ó an még so sem vet tek
részt sem mi lyen vizs gá la ton. 

Idén ok tó ber ben is mét meg ren de -
zik a Lá tás Hó nap ját, a Ma gyar Lát sze -
rész szö vet ség, a Ma gyar Op ti kus Ipar -
tes tü let és az op ti kai szak ma ál tal kö -
zö sen szer ve zett kam pányt. A szer ve -
zők olyan tár sa dal mi cé lú, or szá gos
össze fo gást kí ván tak lét re hoz ni, amely
ál tal ok tó ber ben té rí tés men tes lá tás -
vizs gá lat ban, szak mai ta nács adás ban
ré sze sí tik azt, aki a kam pány ban részt
ve vő üz le te ket fel ke re si. 

Az idei Lá tás Hó nap ja kam pány
so rán a Ma gyar Lát sze rész szö vet ség és
a Ma gyar Op ti kus Ipar tes tü let a Bé res
Gyógy szer gyár ral együtt mű köd ve
sze ret né fel hív ni az em be rek fi gyel mét

olyan szem be teg sé gek ki ala ku lá sá nak
le he tő sé gé re, mint pél dá ul az idős ko -
ri ma ku la d e ge ne rá ció (AMD), így le he -
tő ség nyí lik a lá tás el len őr zés so rán
AMD-szű rés ben is részt ven ni ük az ér -
dek lő dők nek. Az AMD tü ne tei ál ta lá -
ban öt ven éves kor fe lett je lent kez -
nek, de a szem ben zaj ló fo lya ma tok
már mint egy tíz év vel ko ráb ban meg -
kez dőd het nek. A be teg ség nem gyó -
gyít ha tó, de ko rai fel is me rés ese tén a
rom lás las sít ha tó. Tü ne te it egy egy sze -
rű, úgy ne ve zett AMS LER-teszt tel min -
den ki el len őriz he ti.

Az AMD ki ala ku lá sá nak, il let ve elő -
re ha la dá sá nak meg elő zé sé ben fon tos
szem pont a fo lya ma tos el len őr zés
mel lett az egész sé ges táp lál ko zás és
élet mód, va la mint a meg fe le lő vi ta mi -
nok be vi te le. A lu te in és egyéb an ti oxi -
dáns táp anya gok jó té kony ha tá sú ak
idős ko ri szem be teg sé gek (pél dá ul ma -

ku la d e ge ne rá ció) ese tén, a szem öre -
ge dé sé nek kés lel te té sé re és a szem
egész sé gé nek meg őr zé sé hez.

A Bé res Egész ség tár – Szem erő Lu -
te in For te film tab let ta idős ko ri szem -
be teg ség (pél dá ul ma ku la d e ge ne rá ció),
il let ve az erős fény su gár zás oxi da tív
szem ká ro sí tó ha tá sa ese tén a kü lön le -
ges táp lál ko zá si igény ki elé gí té sé re
szol gá ló, spe ci á lis – gyó gyá sza ti cél ra
szánt – táp szer. A ké szít ményt el ső sor -
ban ma gas ha tó anyag-tar tal ma mi att
ajánl juk: 10 mg lu te int, to váb bá an ti -
oxi dáns vi ta mi no kat és nyom ele me ket
tar tal maz. A do há nyo sok is meg kö tés
nél kül szed he tik, mert bé ta-ka ro tint
nem tar tal maz. Al kal ma zá sa ja va solt
a szem öre ge dé sé nek kés lel te té sé ért, il -
let ve a szem len cse és a re ti na egész sé -
gé nek meg őr zé sé ért. A ter mék egész -
ség pénz tá ri szám la ter hé re is meg vá -
sá rol ha tó.

Óv ja sze me egész sé gét!
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„Lajos bácsi” emlékezete
Tisz telt Szer kesz tő ség! Az Evan gé li kus Élet szep tem ber 26-ai szá mát la poz -
va, is me rős ar cot lát va, könny be lá badt a sze mem. A Rö vid szó a hosszú élet -
ről cí mű írás oly tö ké le te sen szed te cso kor ba Sza bó La jos volt hit ok ta tóm élet -
út ját, mun kás sá gát; csu pán a jel lem zé sét sze ret ném sze mé lyes dol gok kal bő -
ví te ni. Az zal a szán dék kal te szem, hogy ez úton is meg kö szön jem mun kás éve -
it, mind azt, amit a kis som lyói gyü le ke ze tért tett. Ele mi ben ő volt a hit ok ta -
tóm, ő kon fir mált. Szi go rú volt, kö ve telt. Ne ki kö szön he tem, hogy meg ta nul -
tam sok szép éne kün ket. Fagy ban, eső ben, sok szor egész sé gét is koc káz tat -
va jött az al kal mak ra. Ad vent ben, böjt ben he ti két al ka lom mal, min den má -
so dik va sár nap dél után is jött is ten tisz te le tet tar ta ni a fi li á ban is. A hí vek több -
sé ge igé nyel te is. Így ír er ről 1993. ok tó ber 20-án kelt le ve lé ben: „A fi a tal kol -
lé gá kat csak saj nál ni tu dom. Min ket te le temp lom fo ga dott. Igen, fo ga dott. Nem
mi töl töt tük meg. Még mi kor fogy tak, ak kor is vé gig ma rad tak a sok ból.”

Előt tem van mo soly gó ar ca, mi kor Kő szeg ről már es pe re si tisz té ben meg -
je lent Al só sá gon hit tan órát lá to gat ni, az ud va ron sza lad gá ló gye re kek közt ré -
gi ta nít ványt fe de zett fel mint ta ní tót. Ba lázs Bé la tisz te len dő től biz tos ér te -
sült, hogy „az el ve tett mag nem hul lott kő szik lá ra”.

1960-ban Kő szeg ről el jött meg lá to gat ni a ká mo ni tü dő se bé szet re, ahol fe -
küd tem. Ké sőb bi le ve lé ben így ír er ről: „Az élet Ura va la mi kor volt be teg sé -
gé ben meg tar tot ta.” Meg lá to gat ta öcsém fe le sé gét is Szom bat he lyen már nyug -
dí jas éve i ben. Át néz te az ott lé vő be te gek lis tá ját, ha is me rős név re akadt, fel -
ke res te. Ezt ír ta: „Az el ső Lo sung-ige, amit ol vas tunk, Ja kab le ve le 5,13–15 volt,
amely ben nem csak az imád ko zás ra hív fel Is ten a test vér baj ban lét ele ide -
jén, ha nem ta lál ko zás ra is ve le, oda me nés mód ján. Ezt sze ret ném meg ten -
ni. Va la mi kor a kór ház ban meg tud ták mon da ni, ki hol van.” Így lá to gat ta meg
só gor nő met, aki du kai lé vén szin tén ta nít vá nya volt. Ő nem vál lal ta ve le a le -
ve le zést be teg sé ge mi att, így rám ma radt. Most is őr zöm írá sa it, ame lyek nem
a szi go rú hit ok ta tót, ha nem a jó sá gos La jos bá csit örö kí tik meg em lé ke ze tem -
ben. Ha tud ná, hogy az ő köz re mű kö dé sé vel lét re jött ima ház tá tong az üres -
ség től, igen szo mo rú len ne drá ga jó apám mal együtt, aki vel kö zö sen mun -
kál kod tak lét re jöt té ért.

Édes anyám ha lá la kor ezt ír ta: „Mi vel férj és fe le ség egy, né hai édes ap juk
fe lénk for du ló sze re te té ben és gyü le ke ze ti szol gá la tá ban hi tünk sze rint ben -
ne volt ő is. Az ilyen tet tek ben meg nyil vá nu ló sze re tet több, mint em be ri szim -
pá tia. Is ten sze re te te áll mö göt te. „…mind ezek kel szem ben di a dal mas ko dunk
az ál tal, aki sze ret min ket.”

Ez úton adunk há lát Is ten nek szü le im és test vé re im ne vé ben is ta ní tá sá ért,
gyü le ke ze tünk ben vég zett lel ki is me re tes mun kás sá gá ért. Nyu god jon bé ké ben!

Szi ta Aran ka (Egy há zas he tye)

„Hogy re mény sé ge tek le gyen”
Nem csak Ba la ton szár szón volt szep tem ber ben pap né ta lál ko zó a még ak tív
pap nék szá má ra, de ilyen kor tart ja többna pos őszi együtt lé tét a ba jor pap -
nész övet ség nyug dí jas ta go za ta is. Az idén Gun zen ha us en ben a Bet ha ni en
ven dég ház ban zajlott az összejövetel.

A szö vet ség meg hí vá sá ra mi ket ten is ré sze sei le het tünk a ta lál ko zó nak. Kö -
szön het jük a szer ve ző Beate Pesch ke ál do za tos, fá rad ha tat lan mun ká já nak,
aki fér jé vel együtt au tó ján vitt-ho zott ben nün ket, és ott ho ná ba be fo ga dott.

Meg döb ben tő volt szá munk ra a részt ve vő „öreg pap nék” tar tá sa: volt, aki
két man kó val, to ló ko csi val, bot tal jött, de min den uta zá si ne héz ség el le né -
re részt vett az al kal mon.

Nem csak a bib lia ta nul má nyok ból töl te kez tünk, de egyik dél után mind -
annyi an gyer mek ké let tünk, ami kor egy me se kap csán kör nye ze tünk hang -
jai – a szél, a mé hecs ke, a ten ger, a bé ka, a te hén, kü lön bö ző ma dár han gok
– szó lal tak meg ál ta lunk, a ki osz tott esz kö zök se gít sé gé vel. Öröm volt lát -
ni a vi dám, idős ar co kat, mi köz ben a ta nul sá gos me se hang zott. A bib lia ta -
nul má nyok – a sa má ri ai asszony és az özön víz tör té ne te – ba bák kal elő ad -
va vál tak em lé ke ze tes sé. Bár ré gen is mert tör té ne tek, még is volt erőt adó,
új mon da ni va ló juk szá munk ra. 

So kat éne kel tünk és mo zog tunk is; a da lo kat egy ki lenc ven négy éves öz -
vegy pap né kí sér te zon go rán, aki akár anyánk is le he tett vol na. Így nem cso -
dál hat juk, hogy azonkí vül, hogy lel ki út ra va lót kap tunk, az évek ter hét is ke -
vés bé érez tük, ami kor ha za tér tünk. 

„Hogy re mény sé ge tek le gyen” – ez volt a jel mon da ta a ta lál ko zó nak, és
mi is ezt kí ván juk sze re tet tel min den nyug dí jas pap né test vé rünk nek!

Bol la Ár pád né (Budapest), Ve c zán Pál né (Miskolc)

b Az ősz be kö szön té vel ál ta lá ban
nem csak a hő mér sék let kezd el
fo lya ma to san csök ken ni, de ok -
tó ber ele jé re a nyá ron dé del ge -
tett és szep tem ber ben meg va ló -
sí tott vagy to vább fej lesz tett in -
for ma ti kai pro jek tek is rend re
hírt ad nak ma guk ról. Kü lön-
kü lön rész le te sen fog lal koz ni
nem min den eset ben ér de mes a
– né ha je len tős – elő re lé pé sek -
kel, be szá mol ni azon ban min -
den fé le kép pen kell ró luk.

Ubun tu Li nux

Múlt hét vé gén je lent meg az Ubun -
tu Li nux so ros ki adá sa, amely a Ma -
ve rick Me er kat, az az a „rend kí vü li
szu ri ká ta” ne vet vi se li. Ezt a Li nux
diszt ri bú ci ót tart ják ma a leg in kább fel -
hasz ná ló ba rát nak, így nem vé let len,
hogy egy há zunk In ter net Mun ka cso -
port ja is ezt ad ja a kü lön fé le pá lyá za -
to kon nyer he tő szá mí tó gé pek mel lé.
Az egy mást kö ve tő ver zi ók mind -
egyi ké re jel lem ző a szebb és jobb fel -
hasz ná lói fe lü let, ugyan ak kor az Ubun -
tu One szol gál ta tás ré vén az ope rá ci -
ós rend szer a „fel hő be” is ki me rész ke -
dik, és le he tő vé te szi, hogy úgy tá rol -
juk a ne ten do ku men tu ma in kat és ze -
né in ket, hogy azok bár hol, akár még
okos te le fon nal is el ér he tők le gye nek.

Az Ubun tu Unity ne vű ke ze lő fe -
lü le tét az ap ró ki jel ző vel ren del ke ző
net boo kok ra op ti ma li zál ták, így az
még job ban szol gál ja a kü lön fé le
gya ko ri funk ci ók el ér he tő sé gét, mi -
köz ben a le he tő leg ke ve seb bet fog lal -
ja el a hasz nos kép er nyő te rü let ből.

Bár már évek óta le het hal la ni,
hogy ha ma ro san rob ba nás sze rű en
fog nak el ter jed ni a li nu xos rend -
sze rek az asz ta li gé pe ken, va ló já ban

fo lya ma tos stag ná lás fi gyel he tő meg
a Win dows és a Ma cOS X ár nyé ká -
ban. A vi lág szá mí tó gé pe i nek mind -
össze egy szá za lé kán fut Li nux, de az
Ubun tu új ver zi ó já nak ki pró bá lá sa
után jó pá ran kap hat nak ösz tön -
zést, hogy ez le gyen az el sőd le ges
rend sze rük. Sze ren csé re ezt a meg -
lé vő rend szer tör lé se nél kül is meg
le het ten ni, sőt akár Win dows mel -
lé is te le pít he tő (http://www.ubun -
tu.com/).

15 év – 15 könyv

Iga zi szü le tés na pi aján dék kal lep te
meg ol va só it – nem ke rek, ám de je -
len tős – év for du ló ján a Ma gyar

Elekt ro ni kus Könyv tár: ti zen öt, az -
az ép pen a fenn ál lá sa éveinek meg -
fe le lő szá mú kor társ író egy-egy
köny vét bo csá tot ta a könyv tár ren -
del ke zés re, így mos tan tól ezek is ol -
vas ha tók vagy le tölt he tők a töb bi, ja -
va részt olyan kö tet mel lett, amely nek
a szer zői jo ga már le járt.

Ezt az ak ci ót rá adá sul ha gyo mány -
te rem tő szán dék kal hív ták élet re, és
ter ve ik sze rint a kö vet ke ző év for du -
lón már ti zen hat tal fog gya ra pod ni az

új, kor társ mű vek szá ma. A mos ta -
ni fel aján lá sok kö zött olyan köny vek
sze re pel nek, mint Bar tis At ti la Ti zen -
egy no vel la, Berg Ju dit Me sék a Tej -
úton túl ról, Ne m es kürty Ist ván Re qui -
em egy had se re gért vagy ép pen Lő -
rincz L. Lász ló Ki csik cí mű kö te te
(http://mek.oszk.hu/html/15.html).

Fa ce book, 7 óra 7,

Min den na pi.hu

Szin tén a na pok ban ér ke zett hír,
hogy a Fa ce book ha zai lá to ga tott sá -
ga utol ér te az ed dig pi ac ve ze tő
IWIW-ét. A nem zet kö zi ol dal len dü -
le te va ló szí nű leg a to váb bi ak ban
sem fog csök ken ni, így most már ha -
zai szin ten is el mond ha tó, hogy
egy re ki sebb lesz a moz gás te rük az
itt ho ni ál ta lá nos cé lú kö zös sé gi ol -
da lak nak.

Jó hír azon ban, hogy a te ma ti kus
kö zös sé gek min den bi zonnyal jól
jár nak az zal, hogy egy re több em ber
lá to gat ilyen jel le gű ol da la kat. Idén
ősz től a szín ház ba rá tai ta lál hat ják
meg a szá mí tá su kat, ugyan is a
7óra7.hu ép pen őket pró bál ja meg
egy kö zös ség gé szer vez ni. Bár va ló -
szí nű leg so kak fe jé ben avít tas kép él
a szín há zi vi lág ról, e mű vé sze ti ág
ked ve lői is ta lál hat nak ked vük re va -
lót az in ter ne ten: ér de mes le het
meg vi tat ni a kü lön fé le elő adá so kat
vagy kö zös szín ház lá to ga tást szer vez -
ni (http://he to ra het.hu/).

És bár hi va ta lo san még nem in dult
el, de jö vő hét vé gé re ter ve zik a ki -
mon dot tan ke resz tény por tál, a Min -
den na pi.hu start ját. Az új mé di um
pub li cis tái kö zött lesz Ba log Zol -
tán, Sü ve ges Ger gő, Böj te Csa ba és
Vis ky And rás, így a kö vet ke ző „szü -
re ti” be szá mo ló ban min den bi -
zonnyal rész le te sen is fog lal ko zunk
majd ez zel az ol dal lal. 

g Nagy Ben ce

Vé ge az ubor ka sze zon nak
E G YH ÁZ É S VIL ÁG H ÁLÓ

Rovatgazda: Nagy Bence

Meg hí vó
A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Or szá gos Pres bi té ri u ma a gyer mek men tő Szteh lo Gá bor em lé ké re, va -
la mint ok ta tá si és ne ve lé si ha gyo má nya ink ápo lá sá ra ösz tön dí jak ado má nyo zá sá ról ha tá ro zott. A Szteh lo Gá -
bor-ösz tön dí jat te het sé ges, anya gi lag rá szo ru ló di á kok kap hat ják.

Tisz te let tel meg hív juk a De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um dísz ter mé be (1052 Bu da pest, Sü tő u. 1.) ok tó ber
29-én 14 órá ra, ami kor el ső al ka lom mal ad juk át a Szteh lo Gá bor-ösz tön dí jat. Kér jük, tisz tel jen meg ben nün -
ket je len lé té vel!

A Szteh lo-bi zott ság ne vé ben:
Ra dos né Len gyel An na el nök

H I R D E T É S
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10.50 / m1
Evan gé li kus if jú sá gi mű sor
23.05 / m1
Mar gat lo vag jai
(ma gyar do ku men tum film,
2009) (50')
Égig érő bás tya, te te jén
messze hor dó ha jí tó gép, ha -
tal mas ter mek, lő ré sek, víz -
öb lí té ses lat ri nák, bo ros pin -
ce, kór ház és ká pol na, ben ne
po kol be li je le ne te ket áb rá zo -
ló fres kó: a jo han ni ta lo va gok
éle té nek szín te rei. Nyolc száz
év után most ki lép nek a lo va -
gok a bol to zott csar no kok
ho má lyá ból leg na gyobb és
leg fon to sabb szent föl di vá -
ruk ban, Mar gat ban. Kik vol -
tak ők, mi ért és ho gyan él tek
ott? Ezt ku tat ják a vár ban
dol go zó ma gyar tu dó sok, és
ezt mu tat ja be a film is.

HÉTFŐ

5.20 / m1
Haj na li gon do la tok
11.15 / M. Ka to li kus Rá dió
Őszi váz lat
Je le nits Ist ván
elő adás-so ro za ta
Pi linsz ky Já nos lí rá já ról
15.15 / Kos suth rá dió
Ki hí vás
Ami ről a vi lág vi tat ko zik
19.05 / m2
Ka lef – a Moszk va té ri ga le ri
(ma gyar do ku men tum film,
2007) (49')
21.00 / Film mú ze um
Ezek a fi a ta lok
(fe ke te-fe hér ma gyar ze nés
film, 1967) (75')
21.05 / Bar tók rá dió
Bach: 215. kan tá ta BWV. 215.
23.00 / Rá dió 17 (Bu da pest)
Lel ki szósz
(evan gé li kus fél óra)

KEDD

12.00 / Vi a sat His to ry
Te réz anya – A sö tét ség szent je
(oszt rák–né met do ku men -
tum film, 2010) (52')
12.15 / PAX
Fény előt tem, fény utá nam
Túr me zei Er zsé bet port ré ja
13.45 / PAX
Hét ima
Ká kay Ist ván ze nés vers fel -
dol go zá sai a Po é zis együt tes
elő adá sá ban
15.04 / Bar tók rá dió
Mu zsi ká ló dél után
22.00 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Ben ne:
White: Pec c atum pec c avit Je -
rusa lem – la men tá ció
Bach: g-moll mi se BWV. 235.
22.30 / Du na Tv
Ki kö tő – Ext ra
(kul tu rá lis ma ga zin)

SZERDA

12.05 / Bar tók rá dió
Sop ro ni ré gi ze nei na pok 2010
Az Au ra Mu si cale
hang ver se nye
14.35 / Kos suth rá dió
Tér-idő. Épí té szet és ha ta lom
a 20. szá zad ban
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
20.15 / Du na II. Au to nó mia
Be zárt ka puk (ma gyar do ku -
men tum film, 2009) (45')
20.30 / PAX
Lé lek és épí té szet
(port ré film) (19')
Ben czúr Lász ló
21.00 / Du na Tv
Va ká ci ós könyv
(tö rök film drá ma, 2008) (92')
23.35 / m1
Múlt-kor
(tör té nel mi ma ga zin)

CSÜTÖRTÖK

10.00 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Ben ne:
Bach: C-dúr toc ca ta, ada gio
és fú ga BWV. 564.
14.05 / Kos suth rá dió
Arc vo ná sok
Ka ló Im re bo rász
20.00 / M. Ka to li kus Rá dió 
Hit-vallás
Tarjányi Zoltán morál -
teológus-professzor sorozata
22.10 / Du na Tv
Rumba
(fran cia já ték film, 2008) (74')
22.25 / m2
Ver di: Don Car los
(ope ra négy fel vo nás ban)
22.25 / Kos suth rá dió
Es ti be szél ge tés – kul tú rá ról
23.30 / Bar tók rá dió
Ars no va
Szo ko lay Sán dor: I. szim fó nia
Op. 138.

PÉNTEK

12.00 / Kos suth rá dió
Dé li ha rang szó a kis kő rö si
evan gé li kus temp lom ból
17.35 / m1
Ha lász dok tor
(ma gyar té vé já ték, 1968) (43')
19.00 / Du na Tv
Ha za té rés – Kosz movsz ky
Edi na
(ma gyar do ku men tum film)
20.00 / m1
Ün ne pi meg em lé ke zés
a Par la ment ku po la ter mé ből
21.05 / m1
So ha, se hol, sen ki nek
(ma gyar film, 1989) (90')
23.00 / Bar tók rá dió
Ars no va
Ben ne:
Elé gia 1956 – Az Új Di men -
zió Mű hely ját szik
23.05 / m1
A Hor to bágy le gen dá ja
(ma gyar film, 2006) (79')

SZOMBAT

11.05 / Kos suth rá dió
For ra da lom az egye te me ken
12.42 / Bar tók rá dió
A MÁV Szim fo ni kus Ze ne kar
hang ver se nye
Lajt ha Lász ló: VII. (For ra dal -
mi) szim fó nia
Mo zart: Rek vi em K. 526.
15.05 / Bar tók rá dió
Egy ze ne mű – több elő adás
Bach: Jesu, mei ne Freu de –
mo tet ta BWV. 227.
15.05 / Kos suth rá dió
Vil la nó fény ben. Ün ne pi mű -
sor a ki tün te tet tek ről
20.30 / m2
Mind szen ty Jó zsef – De  vic tus
vin cit (té vé já ték, 1994) (147')
21.05 / Du na Tv
Egy más ra néz ve (ma gyar
játék film, 1982) (102')
0.05 / RTL Klub
56 csepp vér
(ma gyar film, 2007) (85')

VASÁRNAP

10.04 / Kos suth rá dió
Evan gé li kus is ten tisz te let köz -
ve tí té se a har kai evan gé li kus
temp lom ból. Igét hir det:
Wag ner Szi lárd lel kész
10.30 / m1
Evan gé li kus ma ga zin
10.55 / m1
Evan gé li kus if jú sá gi mű sor
12.05 / Du na Tv
Élő egy ház (val lá si hír adó)
15.05 / Bar tók rá dió
Ju bi la te Deo. Év szá za dok
egy há zi mu zsi ká ja
20.00 / Kos suth rá dió
Rá dió szín ház
Két nap ló – Gye re kek
voltunk ’56-ban
21.25 / Bar tók rá dió
Az em be ri hang di csé re te
21.55 / Du na Tv
Őfel sé ge pin cé re vol tam
(cseh–szlo vák já ték film, 2006)
(115')
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Va sár nap

Vissza em lé ke zem a ré gi na pok ra, vé gig gon do lom min den tet te det, el mél ke -
dem ke zed al ko tá sa in. Zsolt 143,5 (Gal 1,22–24; Mk 10,2–9/10–16/; 1Thessz
4,1–8; Zsolt 75) Jó fel ele ve ní te ni a szép em lé ke ket. Is ten né pé nek az éle te azon -
ban nem nosz tal gi á zás, va la mi fé le „csak a szép re em lé ke zem” strucc po li ti -
ka. Min ket meg ha tá roz a jö vő, Isten kö zel gő or szá ga, hi szen Urunk elő re -
ment, hogy he lyet ké szít sen ne künk. A múlt ra azért em lé ke zünk, mert a tör -
té ne lem Is ten nagy tet te i ről be szél. Nem a múl tat idéz zük, ha nem Is ten láb -
nyo mát ke res sük, és köz ben je len va ló vá vá lik mind az, amit ha tal ma san cse -
le ke dett – ér tünk.

Hét fő

Ab ból tud juk meg, hogy is mer jük őt, ha meg tart juk az ő pa ran cso la ta it. 1Jn 2,3
(Ézs 1,3; 2Móz 23,10–16; Jel 2,8–11) Kont roll ra, vissza jel zés re az élet ben min -
den ki nek szük sé ge van. Ha el in du lunk egy úton, jó tud ni, hol tar tunk. Ha el -
in dul tunk azon az úton, ame lyen sok min dent meg is mer he tünk Is ten tit ká -
ból, ak kor nem árt, ha van egy mér ce, amely a ha la dá sun kat jel zi. Ki de rül, hogy
nem új is me re tek ről van szó, nem is egy sze rű en fel ada tok vég re haj tá sá ról. Ar -
ról, hogy meg pró bál juk-e hoz zá iga zí ta ni éle tün ket Is ten aka ra tá hoz. A tu da -
tos igye ke zet, a kon cent rált pró bál ko zás mu tat ja azt, hogy jó úton ha la dunk.

Kedd

Pil la nat nyi lag ugyan sem mi fé le fe nyí tés nem lát szik ör ven de tes nek, ha nem
ke ser ves nek, ké sőbb azon ban az igaz ság bé kes sé ges gyü möl csét hoz za azok -
nak, akik meg edződ tek ál ta la. Zsid 12,11 (Zak 13,9; 2Móz 18,13–27; Jel 2,12–
17) Hosszú a lel ki és szel le mi út ad dig, amíg el jut az em ber ar ra a be lá tás ra,
hogy ja vá ra vá lik a fe nyí tés. A sze münk rö vid lá tó, ha a bün te tés okát kell ko -
mo lyan vizs gál ni. S ha nem fog juk fel a fe nyí tés mi ért jét, ak kor az in ger kü -
szö bünk is ala cso nyabb. Til ta ko zunk. Is ten gyer me kei azon ban rá jö het nek
az ősi ti tok ra: a fe nyí tés ér tünk van, Is ten ke mény ke ze is ál dó kéz, s ab ból,
ami rossz vagy rossz nak tű nik, ő ál dást hoz elő. Mert akik Is tent sze re tik,
azok nak min den a ja vuk ra szol gál.

Szer da

Krisz tus mond ja: „Ha va la mit kér tek tő lem az én ne vem ben, meg te szem.” Jn
14,14 (Zsolt 69,14; 1Móz 24,54b–67; Jel 2,18–29) Biz ton sá got kí ná ló biz ta -
tás. Van va la ki, aki mind an nak for rá sa, ami az éle tünk höz szük sé ges. Meg
le het szó lí ta ni. Le het kér ni tő le. Le het szá mí ta ni ar ra, hogy mind azt, ami
szük sé ges, meg tud ja ad ni. Van azon ban eb ben a drá ga mon dat ban va la mi,
amit nem hagy ha tunk fi gyel men kí vül: „az én ne vem ben”. Ez minden nek a
kul csa. Így „tisz tul nak le” a ké ré se ink, így bíz zuk rá ma gun kat az Aján dé -
ko zó szán dé ká ra, így ért jük meg a ké rés nagy le he tő sé ge it, így ke rül nek ké -
ré se ink a nagy egész össze füg gé se i be. Bol dog az az em ber, aki Krisz tus ne -
vé ben tud kér ni.

Csü tör tök

Ha bő ség ben él is va la ki, éle tét ak kor sem a va gyo na tart ja meg. Lk 12,15 (Ez
7, 19b; 2Móz 19,3–9; Jel 3,1–6) Így ta pasz tal tuk ezt több ször mos ta ná ban. Min -
dent, amit gyűjt az em ber, el vi he ti az ár – a víz, az iszap, a gaz da sá gi vál ság
vagy az em be ri go nosz ság ár ja. Ösz tö nö sen pró bál min den ki túl él ni, ab ban
a re mény ben, hogy jön még fel len dü lés, jön nek majd a jobb na pok. Igénk
fi gyel mez tet és em lé kez tet. Nem a va gyon tart meg, az mu lan dó. Is ten sze -
re te te tart meg, az ma ra dan dó. Ka pasz ko dunk egy éle ten át, de meg szer zett
kis dol ga ink előbb vagy a vé gén ki csúsz nak ke zünk ből. De Is ten sze re te té -
től nem sza kít hat el sem mi. Ab ban van az iga zi bő ség.

Pén tek

Most Is ten gyer me kei va gyunk, de még nem lett nyil ván va ló, hogy mi vé le szünk.
Tud juk, hogy ami kor ez nyil ván va ló lesz, ha son ló vá le szünk hoz zá, és
olyan nak fog juk őt lát ni, ami lyen va ló já ban. 1Jn 3,2 (Jer 31,34; Jn 18,28–32;
Jel 3,7–13) Már igen és még nem – ez a ke resz tény em ber éle té nek alap ve -
tő té nye. Már meg tör tént a cso da, Krisz tus meg vál tott min ket a bűn és a ha -
lál ha tal má ból, már kö zel, sőt köz tünk van az Is ten or szá ga, de még hát ra -
van a vég ki fej let, a ki tel je se dés. Re mény sé günk van, de tu dá sunk nincs a vég -
ső jö vő ről. Tu dat lan sá gunk ban az élet hez és az örök élet hez szük sé ges leg -
fon to sabb in for má ci ó kat még is tud juk: Is ten gyer me kei va gyunk, így él he -
tünk már itt. És akit itt még csak a hit sze mé vel néz he tünk, azt ott szem től
szem ben lát hat juk majd. Van en nél nagy sze rűbb pers pek tí va, ami ért ér de -
mes él ni?

Szom bat

Pál ír ja: Én ül tet tem, Apol lós ön töz te, de a nö ve ke dést az Is ten ad ta. Úgy hogy
az sem szá mít, aki ül tet, az sem, aki ön töz, ha nem csak Is ten, aki a nö ve ke -
dést ad ja. 1Kor 3,6–7 (Jób 12,14; Préd 12,9–14; Jel 3,14–22) Nem azért gon -
dol ko dunk így, mert nem ér de kel nek az em be rek, ha nem azért, mert az ese -
mé nye ket és az em be re ket is Is ten mun ká ja fe lől néz zük és ér té kel jük. Ő a
kö zép pont, s ha ez így van, min dent és min den kit a ma ga he lyi ér té kén tu -
dunk ke zel ni. Ak kor a má sik ban is meg lát juk Is ten ál dá sát.

g Ha fen scher Ká roly (ifj.)

Új nap – új kegyelem

F I Z E S S E N  E L Ő  L A P U N K R A !

HIRDETÉSEK
HA LÁ LO ZÁS

„…Krisz tus Jé zus …meg tör te a
ha lál ere jét, és az evan gé li um ál -
tal vi lá gos ság ra hoz ta az el múl -
ha tat lan éle tet.” (2Tim 1,10) Kí -
ván sá ga sze rint ez zel az ál ta la vá -
lasz tott igé vel tu dat juk, hogy
Fe ren czy Zol tán evan gé li kus lel -
készt te rem tő Ura éle té nek 91.
évé ben ma gá hoz hív ta. Ham -
vasz tás utá ni bú csúz ta tá sa a ke -
len föl di evan gé li kus temp lom -
ban ok tó ber 16-án, szom ba ton 11
óra kor lesz. Éle té ért és szol gá la -
tá ért Is ten nek adunk há lát.

A gyá szo ló csa lád

Ked vez mé nyes könyv vá sár az Evan gé li -
kus Hit tu do má nyi Egye te men! 20–50
ked vez mény a Lu ther Ki adó és a Kál vin
Ki adó köny ve i re. Idő pont: ok tó ber 21.,
9.00–17.00. Hely szín: 1141 Bu da pest,
Ró zsa völ gyi köz 3. Na gyobb pél dány szám
igény lé se ese tén elő ze tes meg ren de lést
ok tó ber 19-ig ve szünk fel a ki ado@lu the -
ran.hu, va la mint a kal vin.ki ado@kal vin ki ado.hu e-mail cí -
men. Min den ér dek lő dőt és vá sár lót sze re tet tel vá runk!

H I R D E T É S

Az Evan gé li kus Kán tor kép ző In té zet té li kán tor kép ző tan fo lya ma 2010.
no vem ber 6-án, szom ba ton kez dő dik, az ün ne pé lyes nyi tó áhí tat dél előtt
10 óra kor lesz. A tan fo lyam húsz szom ba ti ta ní tá si al ka lom ból áll, a vizs -
gá ra 2011. áp ri lis 16-án ke rül sor. Je lent kez ni a kán tor kép ző cí mén (2151
Fót, Ber da Jó zsef u. 3.) vagy e-mail ben (kan tor ke p zo@cit ro mail.hu) le -
het. Bő vebb in for má ció az in té zet hon lap ján (http://kan tor ke p zo.lu the -
ran.hu) ta lál ha tó. Min den ér dek lő dőt sze re tet tel vá runk!

H I R D E T É S
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