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„Vagy a ke resz tény szó ki zá ró la gos szó hasz ná la ta
új sá gunk ban eset leg egy szűk kör tu da tos dön té sé -
nek ered mé nye? Elő de ink már ered mé nye sen pro -
tes tál tak, ami kor hit be li kér dé sek nél szó több ség gel
akar tak »má sok« el in téz ni dol go kat.”

Miért keresztény, ha keresztyén? f 15. oldal

„Templomok tere” Edvén f 3. oldal
Pest környéki evangélikus szlovákok
találkozója f 4. oldal
Svéd–magyar lelkészkonferencia f 9. oldal
Thesaurus – Beköszöntő f 13. oldal
KriszTYus? f 15. oldal

„Én azért kér tem, hogy a fi a im
»ke resz te lé se« alá me rí tés sel tör -
tén jék, hogy meg ma rad jon ez a
szim bó lum. A test für dő je szim -
bo li zál ja a lé lek für dő jét.”

„Szól a szkriptúra” f 11. oldal

„Az 1891–92-ben – az evan gé li kus – Wohl Jan ka
szer kesz té sé ben meg je lent Sza lon és Sport rend -
sze re sen kö zölt ke rék pá ro zás sal fog lal ko zó cik ke -
ket. A nők na gyon ha mar rá kap tak a füg get len, ön -
ál ló köz le ke dés könnyed és új esz kö zé re.”

Önerőből haladni f 7. oldal

Ked ves biz ta tást kap tam nem -
rég, hogy ír jak ar ról a kü lö nös
for du lat ról, amely pár hó nap -
pal ez előtt kö vet ke zett be az
éle tem ben. Olyan sok ked -
vet len, csüg gedt, re mé nyét
ve szí tett em ber rel le het ta -
lál koz ni nap mint nap. Ta lán
va la mit se gít ne kik, ha meg is -
me rik a ve lem tör tén te ket,
hogy új ra fel tud ják emel ni fe -
jü ket, szí vü ket. Meg pró bá -
lom hát.

A csen des al kony őszi idő -
sza kát élem. El hagy tam a
nyolc va nat, igaz ér dek lő dés sel
fi gye lem, mit hoz nak ma guk -
kal a to va gör dü lő na pok, hó -
na pok. Tud tam, hogy min -
den új és is me ret len lesz szá -
mom ra, ami sor ra kö vet ke zik.
Sem min nem le pőd tem meg
ed dig. Ter mé sze tes nek tar -
tot tam, mi kor a já rá som bi -
zony ta lan ná vált, hogy szük -
ség van a bot ra, ké sőbb a
man kó ra. Nin csen sem mi szé -
gyell ni va ló a se géd esz kö zö -
kön. Fél év el múl tá val azon ban
ke vés nek bi zo nyul tak.

A szak or vos egy négy ke re -
kű já ró kát ja va solt. Va ló ban
nagy könnyebb sé get je len tett
ez a kis „ko csi”. Vi dá man sé tál -
tam a ut cá kon és a park ban a
ta va szi nap sü tés ben. Há lás
szív vel gon dol tam ar ra, mennyi
esz kö ze van az Úr is ten nek ar -
ra, hogy em ber gyer me ke i nek

min dig meg ad ja azt, ami re ép -
pen szük sé gük van. So kan fog -
lal koz tak a szak ma kép vi se lői
kö ré ben a rá szo ru lók prob lé -
má i val. Is ten ad ta ne kik a jó
gon do la to kat, majd a meg fe le -
lő ki vi te le zés kulcsát. Mennyi
fá rad ság, tu dás, ki tar tás van
mind azok ban az em be rek ben,

akik ezen a té ren kap ták a fel -
ada tot Urunk tól! Há la ne ki az
or vo so kért, a tu dá sért!

Kö ze le dett a szép hús vét
ün ne pe. A vi rág va sár nap előt -
ti hé ten te le fon hí vást kap -
tam ré gi, hű sé ges ba rát nőm -
től. Az or vo sok már nem tud -
ták biz tat ni más sal, csak egy
meg is mé telt ke moterápiás
ke ze lés sel. Nem vál lal ta. Év -
ti ze dek kel ko ráb ban egy it te -
ni or vos se gí tett egész sé gi
prob lé má ján. Ba rát nőm ar ra
kért, in téz zem el, hogy aku -
punk tú rás ke ze lés re je lent -
kez hes sen ná la.

Meg ret ten tem: hiszen ma -
gam is gyá mo lí tás ra szo rul -
nék… Ho gyan se gít sek én?
Még sem mond hat tam ne -
met. Szo rong va néz tem a kö -
vet ke ző két hét elé, meg ér ke -
zé se után azon ban már csak

be teg ba rát nőm re fi gyel tem.
Ne héz kes já rá sát igye kez tem
könnyí te ni, el kí sér tem az or -
vos hoz, a kel le mes ta va szi
idő ben sé tál ni. „Köl csön ad -
tam” ne ki a já ró kát, ilyen kor
bot tal bal lag tam mel let te.
Hús vé ti ün nep lé sem bi zony
egé szen más kép pen ala kult,
mint elő ző leg el kép zel tem.
Egy sze rű en nem ér tem rá
ma gam mal fog lal koz ni.

Ha za té ré se után fi gyel tem
fel ar ra, hogy könnyeb ben
moz gok. Ész re vet tem, hogy
a já ró ka nél kül is biz to san lé -
pek. Né hány hét múl va min -
den se géd esz közt el hagy hat -
tam. Nem akar tam el hin ni.
Is mé tel ten ki pró bál tam ma -
gam. Az uj jon gó öröm tel je sen
be töl tött. Át él tem a bib li ai
cso dát: „Kelj fel, és járj!” Is me -
rő se im, hoz zá tar to zó im ezt
lát va szin tén hi tet len ked ve
cso dál koz tak. „Ez nem le het
igaz!” – mon do gat ják. So kan
hoz zá te szik a kér dést: „Mi lyen
ke ze lést kap tál? Új gyógy szert
írt az or vos? Mi tör tént ve led?”

Ma gam nak is, má sok nak is
el is mét lem új ra meg új ra:
min den em be ri be avat ko zás
nél kül tör tént ez a vál to zás.
Csak úgy „ma gá tól”. Bi zony:
„Zeng jen há la ének!”

Cso da? Igen. A 21. szá zad -
ban, ma is van nak cso dák.
Csu pán lá tó szem szük sé ges
hoz zájuk. Igaz, a lá tó sze met
is a mi cso da té vő Urunk ad ja.
Aján dék. Ke gye lem.

Címlapsztori:
„Zeng jen há la ének!”

g Ma gassy Ka ta lin

Öku me ni kus test vé ri nyi lat ko zat
A Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csá nak el nök -
sé ge el is me rés sel nyug táz za „a lel ki is me re ti és val lás sza bad -
ság jo gá ról, va la mint az egy há zak, val lás fe le ke ze tek és val -
lá si kö zös sé gek jog ál lá sá ról” szó ló tör vény meg al ko tá sát, amely
a ma még ér vény ben lé vő, szá mos sza ka dást, meg osz tott sá -
got ge ne rá ló és sok fé le mél tat lan vissza élés re le he tő sé get nyúj -
tó ult ra li be rá lis tör vény he lyé be lép. Hisszük, hogy az új, sar -
ka la tos tör vény az evan gé li u mi bi zony ság té tel és a tár sa da -
lom ban be töl ten dő kü lön bö ző szol gá la ti le he tő sé gek te rü -
le tén egy aránt biz to sít ja azt a jo gi hát te ret, amely ki fe je zi mind
az ál lam és az egy ház egy más tól va ló füg get len sé gét, mind
pe dig a tár sa da lom ja vát szol gá ló szo ros együtt mű kö dé sét.

Ugyan ak kor fon tos nak tart juk, hogy azok az egy há zak, ame lyek év ti ze dek, sőt év szá za -
dok óta evan gé li u mi szol gá la tuk kal gaz da gít ják nem ze tün ket, és az 1943-ban ala pí tott Ma -
gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csá ban is krisz tu si össze fo gás ban szol gál ják Urun -
kat és ha zán kat, az új egy há zi tör vény ér tel mé ben is egy ház ként tar tas sa nak nyil ván.

En nek je gyé ben bi za lom mal re mél jük, hogy a ne ve zett öku me ni kus együtt mű kö dés ben
részt ve vő, de a tör vény szer ves ré szét al ko tó mel lék let ben fel nem so rolt egy há zak: a Ma -
gyar or szá gi Me to dis ta Egy ház, a Ma gyar or szá gi Ang li kán Egy ház, a Ma gyar Pün kös di Egy -
ház, az Üdv had se reg Sza bad egy ház, a Ma gyar or szá gi Sza bad ke resz tyén Gyü le ke zet és az
Ős ke resz tény Apos to li Egy ház még az őszi ülés sza kon a tör vény egy há za kat fel so ro ló mel -
lék le té be fel vé telt nyer nek.

A Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csá nak el nök sé ge meg bí zá sá ból:
D. Sze bik Im re el nök és dr. Bó na Zol tán fő tit kár

„Bi zony: „Zeng jen
há la ének!” Cso da?
Igen. A . szá zad -
ban, ma is van nak
cso dák. Csu pán lá tó
szem szük sé ges hoz -
zájuk. 

b Aj tó nyi tás hoz ha son lí tot -
ta a tan év kez de tét a Nyu -
ga ti (Du nán tú li) Evan gé -
li kus Egy ház ke rü let püs -
pö ke au gusz tus 31-én a
sop ro ni evan gé li kus is -
ko lák tan év nyi tó in. A há -
rom egy mást kö ve tő is -
ten tisz te le ten Sze me rei
Já nos az aj tó nyi tás kü -
lön bö ző as pek tu sa i ról
be szélt. Más nap – szep -
tem ber el se jén – az egy -
ház ke rü let lel ké szi ve ze -
tő je a kő sze gi Evan  gé li -
kus Me ző gaz da sá gi, Ke -
res ke del mi és In for ma -
ti kai Szak kép ző Is ko la és
Kol lé gi um tan év nyi tó is -
ten tisz te le tén az in téz -
mény új igaz ga tó ját is hi -
va ta lá ba ik tat ta.

Sop ron ban a püspök el ső ként
Jel 3,20a alap ján hir det te Is ten
igé jét az Eöt vös Jó zsef Evan gé -
li kus Gim ná zi um és Egész -
ség ügyi Szak kö zép is ko la ün -
nep sé gén. El mond ta, hogy Jé -
zus nem nyit ja ránk az aj tót,
nem té pi föl erő sza ko san, ha -
nem ta pin ta to san ko pog tat. Ez
le he tő sé get je lent, amely fe le -
lős ség gel jár együtt. Ne csak a
tan év nyíl jék meg előt tünk,
ha nem nyíl junk meg mi is a
lel ki dol gok ra, ame lyek kel Jé -
zus sze ret ne gaz da gí ta ni min -
ket eb ben az év ben.

Húsz év vel ez előt ti meg -
ala ku lá sát ün ne pel te az idei
év nyi tón a Ber zse nyi Dá ni el
Evan gé li kus (Lí ce um) Gim -
ná zi um, Kol lé gi um és Szak -
kép ző Is ko la. Sze me rei Já nos
pré di ká ci ó já ban itt Ap Csel
7,56a alap ján Ist ván vér ta nú
ta pasz ta la tá ról szólt, aki lát -
hat ta a meg nyílt eget.

Nyugaton

További tanévnyitók…

b Kis kő rö sön immár nem
csak ta vasszal és nyá ron
vi rág zik a Cam pa nu la! A
ha zánk ban is jól is mert,
leg gyak rab ban a kék kü -
lön fé le ár nya la ta i ban
pom pá zó nö vény ről el ne -
ve zett Ha rang vi rág Evan -
gé li kus Óvo da – me lyet
szep tem ber el ső va sár nap -
ján ava tott fel Gáncs Pé ter
püs pök – egész év ben hí -
vo gat ja a ki csi nye ket.

A Dé li Egy ház ke rü let leg na -
gyobb egy ház köz sé gé ben egy
hét tel a Szteh lo Gá bor ne vét vi -
se lő pest szent lő rin ci evan gé li -
kus ok ta tá si in téz mény ka pu -
nyi tá sa után, hat nap pal a me -
ző be ré nyi Ka ti ca bo gár-óvo da
szen te lé se előtt „szü re tel ték le”
a ter mést, és ad tak há lát a rég -
óta ér lelt gon do lat va ló ság gá vá -
lá sá ért. A Ha rang vi rág-óvo da
ré vén a kis kő rö si gyü le ke zet,
mely ben éven te száz-száz húsz
gyer me ket ke resz tel nek meg
(egy fi úcs ka épp a szep tem ber
4-i tan év nyi tó is ten tisz te le ten
ré sze sült a ke reszt ség szent sé -
gé ben Lup ták György es pe res -
nek, a gyü le ke zet lel ké szének a
szol gá la tá val) ezen túl még ha -
té ko nyab ban tud se gí te ni a
szü lők nek és a ke reszt szü lők -
nek ki csi nye ik hí vő ke resz -
ténnyé ne ve lé sé ben. 

Mk 10,13–16 alap ján meg -
tar tott ige hir de té sé ben Gáncs
Pé ter nem csak a misszi ói pa -
rancs ra em lé kez tet te a je len lé -
vő ket. Ar ra is fi gyel mez te tett:
vi gyáz zunk, hogy a ta nít vá -
nyok hoz ha son ló an ne mi ma -
gunk – az egy ház, a gyü le ke -
zet – le gyünk a gát jai an nak,
hogy Jé zus meg érint hes se a
gyer me ke ket.

Délen
b Hét év vel temp lo má nak

fel szen te lé se után a szent -
end rei evan gé li kus gyü le -
ke zet a kö zös ség épí tés
újabb mér föld kö vé hez ér -
ke zett. Négy éven át zaj -
lott – sok szor na gyon ne -
héz – tár gya lá sok ered -
mé nye ként át vet te a he lyi
ön kor mány zat tól – Szent -
end re vá ros ön kor mány -
za ta kép vi se lő-tes tü le té -
nek ez év má ju si ha tá ro za -
ta alap ján – a Hét szín vi -
rág Óvo dát, és meg ala pí -
tot ta a Szent end rei Evan -
gé li kus Ze nei Óvo dát. Dr.
Fa bi ny Ta más püs pök és
Ben ce Im re es pe res szep -
tem ber 4-én, a tan év nyi -
tó is ten tisz te le tet kö ve -
tő en szen tel te fel az új
egy há zi in téz ményt, és
ad ta át kul csát Hor váth-
He gyi Oli vér nek, az óvoda
– és az egy ház köz ség –
lel ké szé nek.

Nem rit ka – a tu dó sí tó nak al -
kal ma van ta pasz tal ni, hi szen
gyak ran meg for dul báty ja
gyü le ke ze té ben –, hogy a
szent end rei temp lom tel je -
sen meg te lik. A dél utá ni zsú -
folt ság és zsi vaj múlt va sár nap
még is más volt, mint egy
meg szo kott ün nep na pon, hi -
szen nem csak a rend sze re sen
meg je le nő csa lá dok vol tak je -
len, ha nem az óvo da „la kó i -
nak” és szü le ik nek né pes csa -
pa ta is.

A püs pök Zsolt 8,3 alap ján
– „Gyer me kek és cse cse mők
szá ja ál tal is épí ted ha tal ma -
dat el len fe le id del szem ben…” –
hir det te Is ten igé jét a temp lom
pad ja it és ud va rát is meg töl tő
ün nep lő gyü le ke zet nek.

Északon

f Folytatás az 5. oldalon f Folytatás az 5. oldalon f Folytatás az 5. oldalon
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A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház (MEE) – immár negy ven hat – ok ta tá si in téz mé nyének au -
gusz tus 28-án tar tott or szá gos tan év nyi tó ját kö ve tő hé ten – egy ki vé te lé vel – sor ra le zaj lot tak az
is ten tisz te le ti ke ret ben tar tott he lyi tan év nyi tók. Köz tük a cím la pun kon lát ha tó két óvo dá ban
is, me lyek mostantól szin tén egy há zunk fenn tar tá sá ban mű köd nek…



[Lel kész:] Min den ha tó mennyei édes -
atyánk, kö szön jük, hogy te vagy. Kö -
szön jük, hogy Jé zus, a te egy szü lött
Fi ad meg halt a bű ne in kért, és föl tá -
ma dott meg iga zu lá sunk ra. Hisszük,
tud juk és vall juk, hogy egye dül te
vagy mél tó a bi zal munk ra. Hoz zád
jö vünk most, hall gasd meg imád sá -
gun kat!

[Lek tor:] Vi lá go sítsd meg szí vün ket
és ér tel mün ket, hogy igéd ak tu á lis üze -
ne tét úgy ért sük, aho gyan aka rod, és
te adj be lá tást és erőt an nak cse lek vé -
sé re! Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!

[Lek tor:] Kö nyö rülj a te föl dön
ván dor ló és küz dő anya szent egy há -
za don, hogy hir det hes se a te di cső -
sé ge det. Őrizd meg a ke vély ség től, az
el bi za ko dott ság tól és a ha mis val lá -
sos ság tól! Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!

[Lek tor:] Imád ko zunk gyü le ke ze -
tün kért, azo kért, akik je len van nak és
azo kért, akik nin cse nek itt. Se gíts,
hogy meg be csül jük igé det, hi szen
más nem tart meg ben nün ket, sem
sze mé lyes éle tünk ben, sem kö zös sé -
günk ben! Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!

[Lek tor:] Kö nyör günk az ott hon
vagy a kór há zi ágyon fek vő be te ge in -
kért. Imád ko zunk a gyá szo ló kért, öz -
ve gye kért és ár vá kért, a ma gány ter -
hét hor do zó kért, a fog lyo kért, min den
szük sé get és ne ve dért ül dö zést szen -
ve dő ért! Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!

[Lek tor:] Eléd hoz zuk imád sá -
gunk ban most kez dő dő he tünk min -
den nap ját. Adj nyi tott sze met el ké -
szí tett aján dé ka id fel is me ré sé re. Áldj
meg min ket, hogy a kö rü löt tünk
élők té ged lát has sa nak meg, ami kor
ve lünk kap cso lat ba ke rül nek! Jé zus
Krisz tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!

[Lel kész:] Kö szön jük, hogy bi zo -
nyo sak le he tünk: meg hall ga tod
imád sá gun kat, és mind azt, ami ne -
ked ked ves, meg cse lek szed. Ál dunk,
ma gasz ta lunk és di cső í tünk té ged
már itt a föl dön s majd egy kor a te or -
szá god ban, Jé zus Krisz tus, a mi
Urunk ál tal.

[Gyü le ke zet:] Ámen.

Oratio
œcumenica

2 e 2011. szeptember 11. Evangélikus Életforrás

A hegy az óko ri ke le ti vi lág ban az el -
moz dít ha tat lan ság szim bó lu ma volt.
Ar ról tud tak, hogy a he gyek föld ren -
gés vagy vul ka ni kus te vé keny ség kö -
vet kez té ben né ha meg re meg het nek,
de he lyük ről ak kor sem moz dul nak
el. A he gyek el moz du lá sa, plá ne el -
tű né se az óko ri em ber szá má ra a le -
he tet len le he tő sé gek kö zé tar to zott.
Is ten a pró fé ta sza vá val azt üze ni né -
pé nek, hogy még en nél a le he tet len -
nek vélt le he tő ség nél is le he tet le nebb,
hogy irán tuk va ló hű sé ge meg szűn -
jön, és ve lük kö tött szö vet sé ge meg -
inog jon. Előbb tör tén het meg va la -
mi olyan, amit az em be rek ele ve ki -
zárt nak tar ta nak, mint hogy Is ten
meg vál toz na.

Ez egy szer re je lent fi gyel mez te tést
és evan gé li u mot. Fi gyel mez te tést
azok szá má ra, akik Is ten és em ber
meg rom lott vi szo nyát úgy igye kez -
nek ren dez ni, hogy Is ten re pró bál -
nak ha tást gya ko rol ni. Szá mol ni uk
kell ve le, hogy át ha tol ha tat lan fal ba
üt köz nek. A pró fé tai kép nél ma -
rad va Is tent olyan nak fog ják ta lál ni,
mint egy he gyet: ma gá tól meg moz -
dul hat ugyan, de em ber nem tud ja
meg moz dí ta ni. Is ten az em ber min -
den ri mán ko dá sa, fo gad ko zá sa és
min den ál do za ta el le né re az ma -
rad, aki: bűnt gyű lö lő, a bűnt el íté -
lő, a bűn nel al kut so ha nem is me rő
szent Is ten. Is ten bűn mi at ti ha rag -
ja en gesz tel he tet len.

En nek nem mond el le ne, hogy Is -
ten vég te le nül ir gal mas is, és ha rag -
já nak ki töl té sét kész kés lel tet ni. Ezt
an nak re mé nyé vel te szi, hogy az
em ber köz ben ta lán meg vál to zik. Ha
Is ten azt lát ja, hogy az em ber meg -
halt a bűn nek, és en ge del mes ség re
szü le tett új já, ak kor ko ráb ban el kö -

ve tett bű ne it nem tart ja szá mon, ak -
kor le csil la pul ha rag ja, és ak kor, de
csak ak kor ki en gesz te lő dik az em ber
iránt. Nem el lent mon dás: Is tent
ugyan sem mi vel sem le het ki en -
gesz tel ni, ő ma ga még is ki en gesz te -
lőd het. A he gyet nem le het meg -
moz dí ta ni, de a he gyek né ha még -
is meg in dul nak. Is tent nem le het ki -
en gesz tel ni, de meg tud in dul ni te -
remt mé nye nyo mo rú sá gát lát va.

Ám ha Is ten nek az em ber meg vál -
to zá sa re mé nyé ben ta nú sí tott tü rel -
mé ből ar ra a kö vet kez te tés re jut -
nánk, hogy Is ten – no ha to vább ra is
bűn ben élünk – már nem is ha rag -
szik ránk bű ne ink mi att, hi szen
Krisz tu sért már ki en gesz te lő dött
irán tunk, ak kor ha mis ala pon áll na
a Krisz tus ke reszt ál do za tá ba ve tett
bi zal munk. Is ten nem azért küld te a
ke reszt re Krisz tust, hogy a bűn mi -
at ti ha rag ját ki en gesz tel je, ha nem
azért, hogy Fia ha lá la ál tal, pon to sab -
ban a ha lá lá ba ve tett bi za lom (hit) ál -
tal mi en gesz te lőd jünk ki Is ten iránt,
és mi vál toz zunk meg gyö ke re sen.
Hogy hit ál tal – mint egy Krisz tus sal
együtt meg hal va – me rő ben új em -
ber ré le gyünk, aki Krisz tus en ge del -
mes sé gé vel en ge del mes ke dik az Is -
ten nek, te hát töb bé nem ad okot ha -
rag ra. Csak így le het meg ala po zott
a re mény sé günk, hogy Krisz tu sért Is -
ten is ki en gesz te lő dött irán tunk, és
a ko ráb ban el kö ve tett bű ne in ket
töb bé nem ró ja fel. Mert a por szem
nem vál toz tat hat ja meg a he gyet, ha -
nem a por szem nek kell gyö ke re sen
meg vál toz nia a hegy moz dít ha tat lan -
sá ga ál tal.

Most kell te hát meg tér nünk a ko -
ráb ban el kö ve tett bű ne ink bo csá -
na tá nak re mény sé gé vel. Aki most

el mu laszt ja a meg té rést, az hi á ba
re mény ke dik bű nei Krisz tu sért va ló
bo csá na tá ban. A most pe dig min dig
azt je len ti, hogy ma. Mi ként a 95.
zsol tár 7–8. ver sé ben ol vas suk:
„Most, ami kor hall já tok sza vát, ne ke -
mé nyít sé tek meg szí ve te ket…” Is ten
meg té rés re hí vó sza va örök je len
idő ben szól hoz zánk! Sen ki nem
mond hat ja, hogy már egy szer ele get
tet t ne ki. És azt sem mond hat ja sen -
ki, hogy majd a jö vő ben, egy szer ta -
lán ele get tesz.

Most kell meg tér nünk, ki vé tel nél -
kül mind annyi unk nak! Biz tos, hogy
van mi ből! Ha más ból nem, ak kor ab -
ból az ön igaz sá gunk ból, hogy mi
már egy szer s min den kor ra ele get
tet tünk Is ten meg té rés re hí vó sza vá -
nak. Éle tünk min den per cé ben igaz,
hogy most kell a bűn ép pen ak tu á lis
kí sér té sé nek el len áll nunk, most kell
egón kat és aka ra tun kat meg ta gad va,
mint egy ön ma gunk szá má ra meg hal -
va, ab ból az ak tu á lis bűn ből meg tér -
nünk, amelyben ép pen ben ne élünk.
Mert min dig csak a ma meg té rők re -
mény ked het nek a teg na pi és az az -
előt ti bű ne ik bo csá na tá ban.

A kí sér tő nek va ló el len ál lás és az
ön ma ga szá má ra va ló meg ha lás a ke -
resz tény em ber min den na pos élet -
prog ram ja. Lu ther is ezt ne ve zi min -
den na pos meg té rés nek. Er ről ír a 95
té tel be ve ze tő, el ső té zi sé ben is:
„Ami kor a mi Urunk és Mes te rünk,
Jé zus Krisz tus azt mond ja, »Tér je tek

meg« (Mt 4,17), akar ja, hogy a hí vek
egész éle te meg té rés le gyen.”

A min den ko ri „má ban” meg té -
rők nek szól a vi gasz ta ló, bá to rí tó
evan gé li um: Is ten hű sé ge so ha nem
ren dül meg az övéi iránt. Olyan kor
sem, ami kor a kö rül mé nyek azt dik -
tál nák, hogy el hagy ta, cser ben hagy -
ta őket. A min den ko ri „má ban” meg -
té rők nek bi zo nyos sá guk le het, hogy
ők Is ten va ló sá gos né pe, akik nek a
pró fé ta ál tal adott ígé ret szól: „Egy rö -
vid szem pil lan tás ra el hagy ta lak, de
nagy ir ga lom mal össze gyűj te lek. Túl -
ára dó ha ra gom ban egy pil la nat ra el -
rej tet tem elő led ar co mat, de örök
hű ség gel ir gal ma zok ne ked – mond -
ja meg vál tó Urad. (…) Mert a he gyek
meg szűn het nek, és a hal mok meg -
inog hat nak, de hoz zád va ló hű sé gem
nem szű nik meg, és bé kes sé gem szö -
vet sé ge nem inog meg – mond ja kö -
nyö rü lő Urad.” (Ézs 54,7–8.10)

Mind annyi an örö kö sei va gyunk
en nek az ígé ret nek, ha meg fo gad juk
a zsol tá ros ta ná csát: „Most, ami kor
hall já tok sza vát, ne ke mé nyít sé tek
meg szí ve te ket…” (Zsolt 95,7–8)

g Vég he lyi An tal

Imád koz zunk! Urunk, add, hogy ne
csak meg ért sük ke resz ted tit kát, ha -
nem en ged jük, hogy az a mi éle tünk
tit ká vá is le gyen, hogy ve led le győ zet -
ve győz zünk min den nap a bűn kí sér -
té se fö lött. Urunk, tud juk, hogy ez ne -
künk le he tet len: ezért ké rünk, se gíts
na pon ta meg hal nunk ön ma gunk
szá má ra, hogy te ben nünk él hess, és
ben nünk is vég hezvi hesd üd vö zí tő
mun ká dat, hogy Atyád ir gal má ból
egy kor el jus sunk örök or szá god ba.
Ámen.

SZ ENT H Á ROM SÁG ÜN NE PE U TÁN 12.  VA SÁR NAP  ÉZ S 54,710

Is ten nem vál to zik – ne künk kell meg vál toz nunk!
A VA SÁRNAP IG ÉJE

b Múlt he ti szá munk ban a sze -
mé lyes gyó nás né hány alap kér -
dé sét tisz táz tuk azért, hogy ma
sor ra ke rül hes sen a Li tur gi kus
könyv má so dik kö te té ben ta lál -
ha tó rend. Ez a rend nem a Kis
ká té szö ve gét kö ve ti, nem is va -
la mi fé le kö te le ző rend, amely azt
mu tat ná, hogy más ként nem le -
het ne el vé gez ni. Az egy ház sok
év szá za dos ta pasz ta la ta it gyűj -
töt tük cso kor ba, ön töt tük mai
kön tös be és al kal maz tuk úgy,
hogy a 21. szá za di egy há zi élet -
ben is hasz nál ha tó ak le gye nek.

Fon tos, hogy meg fe le lő időt és he lyet
biz to sít sunk az egyén és a lel kész szá -
má ra egy aránt kü lön le ges al ka lom -
nak. Sem az idő szo rí tá sa, sem az ügy
sú lyá hoz mél tat lan hely nem se gí ti a
gyó nás lét re jöt tét és le foly ta tá sát. A
be ve ze tő rub ri kák (ap ró be tűs uta sí -
tá sok, il let ve in for má ci ók) er re rész -
le te sen ki tér nek. A gyó nás nincs
hely hez és idő höz köt ve, még is jó, ha
a temp lom ban vagy a lel ké szi hi va -
tal (eset leg gyü le ke ze ti te rem) nyu -
godt, há bo rí tat lan, szé pen be ren -
de zett ré szé ben zaj lik.

A gyó nás úgy kez dő dik, mint egy
is ten tisz te let. A gyón ta tó lel kész be -
je len ti, hogy mind az, ami a kö vet ke -
zők ben az ő szá já ból el hang zik – a

bűn bá nat ra va ló fel hí vás, az igé vel va -
ló szem be sü lés, a fel ol do zás, a ke gye -
lem hir de tés, a há la adás –, mind-
mind az Is ten ne vé ben tör té nik.
Nem egy sze rű lel ki pász to ri be szél ge -
tés ről van szó. Az in vo ká ció, az az az
Is ten ne vé nek se gít sé gül hí vá sa ad -
ja meg a sú lyát a gyó nás nak.

A lel kész bá to rí tó, se gí tő mon da -
tai is az igét hor doz zák. A kez det kor
már így hang zik az el ve szet te ket
meg ke re ső és meg men tő Jé zus sza -
va: „Jöj je tek én hoz zám mind nyá jan,
akik meg fá rad ta tok, és meg vagy tok
ter hel ve, és én meg nyug vást adok
nek tek.” (Mt 11,28) Ez után mond ja el
az 51. zsol tár gyó nás alap hang ját
meg adó imád sá gát: „Kö nyö rülj raj -
tam ke gyel med del, Is te nem, tö röld el
hűt len sé ge met nagy ir gal mad dal!” –
majd foly ta tó dik a zsol tár, amely
min den egyes sza vá val a bű ne it le -
ten ni aka ró em ber szív ébe mar kol.
Al ter na tív anyag ként kí nál ja fel a Li -
tur gi kus könyv a 139. zsol tár sza va -
it: „Uram, te meg vizs gálsz, és is -
mersz en gem.”

A zsol tár ol va sás után a kö zös sé gi
gyó nás ból jól is mert lek ci ók kö vet -
kez nek: a Tíz pa ran cso lat, a jé zu si
ket tős pa ran cso lat és az apos tol bűn -
bá nat ra in dí tó ki je len té sei.

Az igék után a lel kész a kö vet ke -
ző sza vak kal bá to rít a gyó nás el kez -
dé sé re: „Ked ves Test vé rem, sze re tet -
tel em lé kez tet lek ar ra, hogy gyó ná -

so dat ti tok tar tá si kö te le zett ség gel
hall ga tom. Té ged pe dig ar ra kér lek,
hogy gyó ná sod ban sa ját bű ne id ről és
ne má so ké ról be szélj.”

Az Is ten szí ne előtt el mon dott
bűn val lás kap cso lód hat imád ság -
hoz, vagy le het ele ve imád ság for má -
já ban el mon dott val lo más. A lel -
kész fel ada ta itt leg fel jebb az le het,
hogy egy sze rű kér dé sek kel (pél dá ul:
„Ter he li-e még va la mi a lel ki is me re -
te det?”) se gít se a ne héz ügyek ki mon -
dá sát. Ezek után kö vet kez nek a köz -
is mert gyó ná si kér dé sek, majd az is -
ten tisz te le ten is hasz nált, kö zös gyó -
nó imád ság: „Val lom előt ted, szent és
igaz Is ten…”

A fel ol do zás be ve ze té se ként a lel -
kész el mond ja azo kat az igé ket, ame -
lyek ben Jé zus az ol dás fel ada tát bíz -
ta ta nít vá nya i ra: „Ve gye tek Szent lel -
ket! Akik nek meg bo csát já tok a bű ne -
it, azok bo csá na tot nyer nek, aki ké it
pe dig meg tart já tok, azok nak a bű nei
meg ma rad nak.” (Jn 20,22b–23)

A fel ol do zás kér dés sel kez dő dik:
„Test vé rem az Úr ban! Hi szed-e, hogy
az ő meg bí zá sá ból Is ten bűn bo csá na -
tát adom ne ked?” A vá lasz után a lel -
kész kéz rá té tel lel mond ja: „Én pe dig
fel tá ma dott Urunk meg bí zá sa sze rint
meg bo csá tom bű ne i det az Atya, a Fiú
és a Szent lé lek ne vé ben! – Ámen. –
Is ten meg bo csá tot ta bű ne i det, és
vissza fo gad gyer me kei kö zös sé gé be.
Járj új élet ben a Szent lé lek ere jé vel.

Ámen.” Eh hez kap cso ló dó an a lel kész
és a gyó nó sze mély együtt mond ják
az Úr tól ta nult imád sá got.

A bűn val lás ra hang zó fel ol do zás,
az Is ten meg bo csá tó sze re te té nek
sze mé lyes meg hir de té se há la adás ra
kész tet. Ezért hang zik el a 103. zsol -
tár a kö szö net és az Is ten-di csé ret
sza va i ként: „Áld jad, lel kem, az Urat,
és egész ben sőm az ő szent ne vét! Áld -
jad, lel kem, az Urat, és ne fe ledd el,
mennyi jót tett ve led! Ő meg bo csát -
ja min den bű nö det, meg gyó gyít ja
min den be teg sé ge det…”

Kü lön aján dék, ha a lel kész és a
bűn bo csá na tot nyert test vér együtt
tud nak éne kel ni. A sze mé lyes gyó nás
rend je több ide vá gó ének szö ve get is
ajánl.

A sze mé lyes gyó nás ról be szél ni
nem könnyű, hi szen an nak, aki nem
pró bál ta, csak üre sen és el mé le ti en
hang zik a le írás. Iga zán csak az él he ti
át a sze mé lyes gyó nás sza vak ban alig
ki fe jez he tő ál dá sát, aki ve szi a bá tor -
sá got és az Is ten irán ti bi zal mat, és el -
fo gad ja a tisz ta lap pal kez dés örö mét.
g Dr. Ha fen scher Ká roly (ifj.)

A sze mé lyes gyó nás (le het sé ges) rend je
RÉ G IÚ J LITURG IKUS

SAROK

„A fel szen telt püs pök, aki temp lo mot
szen tel, gyer me ke ket kon fir mál, vagy
hi va ta lá nak va la mi más fel ada tát
vég zi, nem ezek kel a cse le ke de tek kel
szen te lő dik püs pök ké, sőt ha nem
vol na már előt te fel szen telt püs pök,
ezek a cse le ke de tek sem mit sem ér -
né nek, ér tel met le nek, gye re ke sek és
já té ko sak vol ná nak. Így a hi te ál tal fel -
szen telt ke resz tyén em ber is jó  cse -
le ke de te ket tesz, de nem ezek ál tal
lesz szen teb bé vagy ke resz tyé neb bé,
mert ez egye dül a hit dol ga, sőt ha
előbb nem hin ne, és nem vol na ke -
resz tyén egy ál ta lá ban sem, mit nem
ér né nek összes cse le ke de tei, és iga -
zán rossz és íté le tes bű nök vol ná nak.”

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)
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b Éve kig tar tó ví vó dás után meg -
érett a dön tés: Kad le csik Zol -
tánt lel késszé avat ták szep tem -
ber 2-án Szé kes fe hér vá ron. A li -
tur gi á ban Sze me rei Já nos, a
Nyu ga ti (Du nán tú li) Evan gé li -
kus Egy ház ke rü let püs pö ke
mel lett az Evan gé li kus Hit tu do -
má nyi Egye tem kép vi se le té ben
Orosz Gá bor Vik tor, a Rend -
sze res Teo ló gi ai Tan szék ad -
junk tu sa, va la mint Ben c ze And -
rás he lyi lel kész, püs pök he lyet -
tes se géd ke zett.

A lel kész je lölt ál tal vá lasz tott, éle té -
ben új ra és új ra vissza té rő ige, Jn
21,21a–22 alap ján a püs pök a kö ve tés
ko moly sá gát hang sú lyoz ta. „Is ten nek
fon tos, hogy mi lesz ve lünk. Ő is ví -
vó dik ez zel a kér dés sel. Er ről szól Jé -
zus em ber ré lét ele. Mert Is ten ter vet,
meg ol dást ké szí tett szá munk ra. Er -
re fi gyelj, ezt vedd ész re, er re han go -
lódj rá, ezt hir desd!” – eze ket a gon -
do la to kat he lyez te új kol lé gá ja szí vé -
re Sze me rei Já nos.

Az ün ne pi is ten tisz te le ten Sze bik
At ti la ve ze té sé vel az al ka lom ra szer -
ve ző dött kó rus kö szön töt te a fel -
ava tott lel készt, az utá na kö vet ke ző
sze re tet ven dég sé gen pedig Ká kay

Ist vánnak, egyházunk or szá gos iro -
dája igaz ga tó jának, Sza bó György
nyu ga ti egy ház ke rü le ti fel ügye lőnek,
va la mint Ro szík Gá bor lel késznek a
jókívánságai hangzottak el. Az al kal -
mon szép szám mal meg je lent lel ké -

szek együtt örül tek a he lyi gyü le ke -
zet tag ja i val Zo li su gár zó ar cát lát va.

Kad le csik Zol tán Szé kes fe hér vá ron
szü le tett és nőtt fel. Szü le it ko rán el -
ve szí tet te. 1997-ben kezd te meg ta -
nul má nya it az Evan gé li kus Hit tu -
do má nyi Egye te men, ahol 2006-ban

ka pott dip lo mát. Köz ben le he tő sé ge
nyílt ta nul má nyo kat foly tat ni Né met -
or szág ban, az er lange ni egye te men.
Ha tod éves gya kor la tát a gö döl lői
gyü le ke zet ben vé gez te Albert Gá bor
men tor mel lett. Ak tí van részt vett a

bör tön misszi ó ban, egyik ala pí tó ja
és el nö ke a bör tön ben lé vő szü lők
gyer me ke i nek tá bo roz ta tá sá val fog -
lal ko zó An gyal fa Ala pít vány nak. Fel -
ava tá sa után be osz tott lel kész ként a
szák szen di gyü le ke zet ben szol gál.

g Adá mi Má ria

En ged ni a hí vás nak
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b Több szö rös meg úju lá sért adott
há lát az ed vei gyü le ke zet a szep -
tem ber 4-én, va sár nap tar tott
sza bad té ri is ten tisz te le ten. Nem -
csak az evan gé li kus temp lom
szé pült meg kül ső leg, ha nem az
épü le tet a ró mai ka to li kus temp -
lom mal össze kö tő té ren ját szó -
tér lé te sült, va la mint új kö zös sé -
gi ház zal is gaz da go dott a fa lu.

Az öku me ni kus ün ne pi is ten tisz te le -
ten Sze me rei Já nos, a Nyu ga ti (Du -
nán tú li) Evan gé li kus Egy ház ke rü let
püs pö ke szol gált ige hir de tés sel, a li -
tur gi á ban pe dig Bé res
Lász ló he lyi evan gé li kus
lel kész és Ha va si Bá lint
ró mai ka to li kus plé bá nos
se géd ke zett.

A tíz lep rás tör té ne te
(Lk 17,11–19) alap ján a
püs pök a há la adás fon -
tos sá gát emel te ki. A re -
mény te len ség ijesz tő kút -
já val mind annyi an ta lál -
ko zunk sze mé lyes és kö -
zös sé gi éle tünk ben –
mond ta el Sze me rei Já nos. De Jé zus
sze mé lyé ben meg ér ke zik a se gít -
ség, né ha vá rat lan és kü lön le ges
uta kon. „Mi köz ben há lát adunk, át -
él jük, hogy meg aján dé ko zot tak va -

gyunk; tu da to so dik ben nünk Is ten
sze re te te: ez a há la adás ér tel me” –
fo gal ma zott.

Köszöntötte az egybegyűlteket
töb bek kö zött Im re Lász ló ed vei pol -
gár mes ter, dr. Gi me si Sza bolcs egy -
ház me gyei fel ügye lő, Gu ti Gyu la
gyü le ke ze ti fel ügye lő, Há mo ri
György, a Rá ba köz Vi dék fej lesz té si
Egye sü let el nö ke és Iva nics Fe renc or -
szág gyű lé si kép vi se lő is.

Sza bó György egy ház ke rü le ti fel -
ügye lő be szé dé ben azt kí ván ta a he -
lyi ek nek, hogy a „temp lo mok te rén”
el ké szült ját szó tér tel jen meg gye re -
kek kel, mert ak kor mind két temp -
lom ban meg lesz az után pót lás.

A temp lom, a tér és a kö zös sé gi
ház meg ál dá sa és ün ne pé lyes át adá -
sa után a fa lu ház ban bő sé ge sen meg -
te rí tett asz ta lok vár ták a je len lé vő ket.

g A. M.

„Temp lo mok te re” Edvén

Ta vasszal még szin te élet ve szé lyes ál -
la pot ban volt a gyü le ke zet temp lo ma.
Ám egy si ke res pá lyá zat nak és a
min den buk ta tót le küz dő el szánt
aka rat nak kö szön he tő en Kar dos Zsu -
zsan na lel kész nő irá nyí tá sá val el -
kez dőd he tett az épület tel jes fel újí -
tá sa. Már ci us tól au gusz tus vé gé ig
tar tot tak a mun ká la tok. Volt olyan fá -
zi sa a fel újí tás nak, ami kor csak a
pusz ta fa lai áll tak az épü let nek, bent -
ről a csil la gos eget le he tett lát ni. Az
ered mény azon ban min de nért kár -
pó tol ta azo kat, akik fá ra doz tak a
temp lom meg úju lá sá ért, mert a meg -
szé pült ki csiny evan gé li kus lel ki haj -
lék a fa lu ékes sé ge lett.

A há la adó temp lom szen te lő is ten -
tisz te le ten Sze me rei Já nos az ese -
mény re in vi tá ló meg hí vón sze rep lő
igé ről pré di kált. „Mind ed dig meg se -
gí tett min ket az Úr!” (1Sám 7,12b;
Ká ro li-for dí tás)

A püs pök az em lé ke zés fon tos sá -
gát hang sú lyoz ta. Ha vissza te kin tünk
ar ra a há rom száz het ven öt év re, ami -
óta ez a mér ge si temp lom áll, min -
den Is ten sze re te té ről ta nús ko dik.
Tűz vé szek, ár vi zek, há bo rúk pusz tí -
tot tak az év szá za dok so rán a te le pü -
lé sen, a temp lom azon ban még min -
dig áll. Is ten sze re te te és elő de ink
erős hi te meg őriz te a lel ki haj lé kot
az utó dok szá má ra. Ez az em lé ke zés
a ma i ak nak erő for rás le het a jö vő re
néz ve. Ne künk pe dig ezt a meg tar -
tó hi tet kell to vább ad ni utó da ink nak
– hang sú lyoz ta a püs pök.

Az is ten tisz te let utáni köz gyű lé -
sen Kar dos Zsu zsan na be szá molt a

re no vá lás me ne té ről, majd kö szön -
té sek hang zot tak el. (A gyü le ke zet
két volt lel ké sze, Sza bó And rás és dr.
Bö röcz Eni kő írás ban kí ván ta Is ten
ál dá sát az ünnepségre.)

Ezen az al kal mon bú csú zott el a
gyü le ke zet Kar dos Zsu zsan ná tól,
aki szol gá la tát jú li us el se jé től a győr -

új ba rá ti Fi leo Evan gé li kus Szo ci á lis
Köz pont in téz mény ve ze tő je ként
foly tat ja. A mér ge si egy ház köz ség -
ben 1996 ja nu ár ja óta vég zett, ti zen -
hat éven át tar tó szol gá la tá ért Far -
kas Er vin be zi lel ké sz mon dott kö -
szö ne tet a lel kész nő nek, majd a
gyü le ke zet ve ze tői aján dé kot ad tak
át a könnye i vel küsz kö dő Kar dos
Zsu zsan ná nak.

Az al kal mat kö ve tő sze re tet ven -
dég sé gen, te rí tett asz ta lok mel lett
még hosszú ide ig együtt ma radtak az
ün nep lők.

g K. M.

Mérges ékessége

b He ves me gye te rü le tén hosszú
ide ig nem tu dott gyö ke ret ver ni
a lu the ri re for má ció. Hí ve ink
Hat van ban is csak a re for má tus
gyü le ke zet tel tud tak „egye sült
pro tes táns egy ház köz sé get”
szer vez ni az 1890-es évek vé -
gén, és csak az 1930-as évek ben
gon dol hat tak kü lön vá lás ra.
Hosszú időn ke resz tül az aszó -
di lel ké szek gon doz ták a hat va -
ni hí ve ket. Szteh lo Gá bor 1934.
ja nu ár el se jé vel misszi ói se géd -
lel kész ként kap ta azt a fel ada tot,
hogy szer vez zen ön ál ló egy ház -
köz sé get Hat van, Gyön gyös és
Eger góc pon tok kal, fi ók egy ház -
köz sé gek kel. Szteh lo Gá bor még
ab ban az év ben meg szer vez te az
ön ál ló evan gé li kus gyü le ke ze tet,
és ke mény mun ká val fel épít tet -
te az új hat va ni evan gé li kus
temp lo mot. Ek kor, 1936-ban ala -
kult meg hi va ta lo san is az anya -
gyü le ke zet, amely ben az óta is
fo lya ma tos a lel ké szi szol gá lat.

Egy ko ri lel ké sze i ről is meg em lé ke zett
múlt va sár na pi is ten tisz te le tén a
Hat va ni Evan gé li kus Egy ház köz ség,
anya gyü le ke zet té szer ve ző dé sé nek
het ven ötö dik év for du ló ján. A temp -
lo mi együtt lé ten kü lön is meg em lé -
kez tek a száz éve szü le tett Já vor Pál -
ról és Scholz Lász ló ról. A há la adó
meg em lé ke zé sen részt vet tek az egy -
ko ri lel ké szek hoz zá tar to zói is.

A ki je lölt tex tus (Jer 9,22–23) alap -
ján tar tott ige hir de té sé ben id. Zász ka -
licz ky Pál nyu gal ma zott lel kész (aki
Cegléden Jávor Pál utóda volt) az ön -
zet len se gít ség ről szólt. Ar ról, hogy jé -
zu si in du lat tal kell tud nunk se gí te nünk
min den kit, mert Jé zus Krisz tus ban
mi ma gunk is aján dé kot kap tunk. A li -
tur gi á ban részt vett Lő rincz Csa ba
aszó di lel kész és dr. Bar cza Bé la, a he -

lyi gyü le ke zet nyu gal ma zott lel ki pász -
to ra. Az aszó di gyü le ke ze ti kó rus (ké -
pün kön) az ének hang já val, a hat va ni

kán tor pe dig or go na já té ká val já rult
hoz zá az al ka lom ün ne pé lyes sé gé hez.

Az ön ál ló so dás és a két „szü le tés -
na pos” lel kész hat va ni szol gá la tá -

nak leg fon to sabb ese mé nye it a he lyi
evan gé li kus gyü le ke zet je len le gi pász -
to ra, Fa ta lin Hel ga is mer tet te, de a

je len lé vők egy ka ma ra ki -
ál lí tá son is fel idéz het ték
az el múlt év ti ze de ket.

Az együtt lé tet meg -
tisz tel te je len lé té vel Hor -
váth Ri chárd al pol gár -
mes ter, a temp lom kör -
nyé ké nek ön kor mány -
zati kép vi se lő je. A vá ro -
si te le ví zió fel vé te le ket
ké szí tett az ün ne pi ese -
mény ről, amely nek vé -
gén sze re tet ven dég ség is
bi zo nyí tot ta, hogy a hat -

va ni evan gé li ku sok het ven öt év múl -
tán is há lá sak az együ vé tar to zás le -
he tő sé gé ért.

g B. B.

Szteh lo Gá bor,
Já vor Pál és Scholz Lász ló em lé ke ze te

Hár mas há la adás Hat van het ven öt éves evan gé li kus gyü le ke ze té ben

Já vor Pál 1936. már ci us el se jén ke rült Hat van ba, és 1947-ig szol gált a
gyü le ke zet ben. Ne héz fel ada ta volt az „alap ve tés foly ta tá sa” és a há bo -
rús ká rok hely re ál lí tá sa. Foly tat ta a gyü le ke zet épí tés ne héz fel ada tát: csa -
lá do kat lá to ga tott, hit tan órá kat tar tott. So kat gya lo golt, ke rék pá ro zott,
uta zott, hogy kör ze tét lel ki is me re te sen el lát has sa. Össze gyűj töt te a hí -
ve ket. Szol gá la ta alatt épült fel a lel kész la kás és a gyü le ke ze ti te rem. Fá -
ra do zá sá nak ered mé nye ként ő lett az ön ál ló hat va ni anya gyü le ke zet el -
ső be ik ta tott lel ké sze.

1947. áp ri lis 20-ig szol gált Hat van ban, majd a nagy múl tú Ceg lé di Evan -
gé likus Egy ház köz ség lel ké sze lett, no ha ott is ne héz kö rül mé nyek kö -
zött kel lett helyt áll nia. 

Két imád sá gosköny vet is írt, az 1947-ben, gyer me kek szá má ra meg -
je len te tett Ke zed re bí zom lel ke met és az 1967-ben nap vi lá got lá tott Csen -
des per cek cí műt.

* * *

Scholz Lász ló Zug ló ban szer ve zett gyü le ke ze tet és in dí tot ta el az ön -
ál ló so dás út ján. Az 1956-os for ra da lom ide jén vál lalt egy há zi te vé keny -
sé ge mi att azon ban a meg tor lás ide jén el tá vo lí tot ták Bu da pest ről. Ek -
kor ke rült Hat van ba, ahol 1959 és 1981 kö zött szol gált. Kép zett, tu dós lel -
kész volt, a teo ló gia dísz dok to ra. A hit tu do mány rend sze res teo ló gi ai és
új szö vet sé gi ágát mű vel te ma gas szin ten. Je len tős szép iro dal mi mun kás -
sá ga is, több szép éneke megtalálható énekeskönyvünkben. Hat van ban
na gyon ne héz kö rül mé nyek kö zött élt nagy csa lád já val, és vé gez te hű -
sé ges, lel ki is me re tes szol gá la tát.

b A Győr-Mo so ni Egy ház me gyé hez tar to zó Mér ges köz sé get már ke ve sebb
mint szá zan lak ják. A gyü le ke zet mind össze het ven főt szám lál, de a hoz -
zá tar to zó Rá ba szent mi hállyal és Rá ba csé csénnyel együtt is alig va la mi -
vel töb bet, mint szá zat. En nek a kis szór vány kö zös ség nek még is nagy
ün ne pe volt az el múlt szom ba ton, ami kor Sze me rei Já nos, a Nyu ga ti (Du -
nán tú li) Evan gé li kus Egy ház ke rü let püs pö ke fel szen tel te a mér ge si ek
hu szon ötmil lió fo rint ból fel újí tott temp lo mát. 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 és Kar dos Zsu zsan -
na lel kész nő vett részt. Az ün ne pi ese ményt meg tisz tel te je len lé té vel Gyo -
pá ros Al pár, a tér ség or szág gyű lé si kép vi se lő je is.
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b Új ra össze gyü le kez tek a gya -
kor ló kán to rok au gusz tus 21. és
26. kö zött a fó ti Evangélikus
Kán tor kép ző In té zet ben. Az im -
már ti zen egye dik al ka lom mal
meg ren de zett kán tor to vább kép -
ző tan fo lyam idén is gaz dag,
vál to za tos prog ram mal vár ta az
ér dek lő dő ket.

A jól be vált be osz tás sze rint dél előt -
tön ként egyé ni órák ra, dél után és es -
te pe dig kon fe ren ciaprog ra mok ra
ke rült sor.

Kez dés ként két elő adás hang zott
el. Éne kes köny vek és év szá za dok cím -

mel Csep re gi Zol tán egye te mi ta nár,
a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia
dok to ra, az Evan gé li kus Hit tu do -
má nyi Egye tem Egy ház tör té ne ti Tan -
szé ké nek ve ze tő je adott át te kin tést a
16–18. szá za di ma gyar nyel vű éne kes -
köny vek ről, az ének anyag ki ala ku lá -
sá ról, a re per to ár vál to zá sá ról és en -
nek oka i ról, a gyűj te mé nyek szer kesz -
té sé nek teo ló gi ai hát te ré ről. Meg em -
lí tet te, hogy az e té má val fog lal ko zók -
nak fel tét le nül is mer ni ük kell H. Hu -
bert Gab ri el la hi ány pót ló köny vét: A
ré gi ma gyar gyü le ke ze ti ének (Uni ver -
si tas, Bu da pest, 2004).

Ecse di Zsu zsa, a kán tor kép ző ze -
nei in té ze té nek tu do má nyos mun ka -
tár sa egy év for du lót tu da to sí tott:
száz éve, 1911-ben je lent meg a Ke -
resz tyén (más né ven Du nán tú li) éne -
kes könyv, amely hét év ti ze dig meg -
ha tá roz ta gyü le ke ze te ink ének lé sét.
(E té má ról rész le te seb ben az Evan gé -
li kus Élet ez évi 33–34. szá má ban ol -
vas hat tak.) És mi vel a kö tet ér té ke -
lé sé hez szük ség volt a 19. szá za di
előz mé nyek is mer te té sé re és mai
ko runk erő fe szí té se i nek be mu ta tá sá -
ra is, a fi gyel mes hall ga tó rö vid idő
alatt fél év ez red tör té né se it is mer het -
te meg.

A hét fői nap a har mó ni um je gyé -
ben telt. E szó a leg több ol va só szá -
má ra bi zo nyá ra egy sí po ló, nyö ször -
gő bú tor da rabot idé z fel. Sza bó Ba -
lázs or go na mű vész, or ga no ló gus,
har mó ni um gyűj tő és -res ta u rá tor
vi szont be bi zo nyí tot ta, hogy ez mek -
ko ra té ve dés!

A har mó ni um fej lő dés tör té ne te
vé gig kí sé ri a 19. szá za dot és a 20. szá -
zad el ső har ma dát. A fú vó lég rend -
sze rű har mó ni um jel leg ze tes sé ge és
egy ben ne héz sé ge, hogy a pe dá lok -
kal sza bá lyoz ni le het a meg szó la lás
hang ere jét. A disz kant és a basszus
kö zött meg osz tott re gisz te rek le he -
tő vé te szik kü lön bö ző hang szí nek egy
idő ben va ló hasz ná la tát. A jó elő adó
ez ál tal egy ro man ti kus nagy ze ne -
kar kép ze tét kelt he ti. A szí vó lég rend -
sze rű har mó ni um hasz ná la ta az
egyen lő lég nyo más mi att könnyebb,

ezért a temp lo mi hasz ná lat ban ez ter -
jedt el (Lau kó Le ven te se gít sé gé vel a
hall ga tók szét szed het tek és össze rak -
hat tak egy ilyen hang szert).

Sza bó Ba lázs – ma gá val ho zott
mes ter hang sze rén (képünkön) – a
leg fon to sabb har mó ni um szer zők,
Cé sar Franck és Sigf rid Karg-El ert
mű ve it szó lal tat ta meg. Az elő adó is -
me re te i nek ala pos sá ga, játéká nak
vir tu o zi tá sa és a fel tá ru ló is me ret len
vi lág ámu lat ba ej tet te a hall ga tó sá got.

Ked den dél után Fassang Lász ló or -
go na mű vésznek, a Ze ne aka dé mia
ta ná rának imp ro vi zá ci ós kur zu sá ra
ke rült sor, im már ha to dik al ka lom -
mal. A részt ve vők új ra át él het ték az
al ko tás cso dá ját egy olyan mu zsi kus

irá nyí tá sá val, aki nek ta pin ta ta, nagy -
sze rű pe da gó gi ai ér zé ke még a leg ne -
he zeb ben meg nyí ló sze mé lyi sé ge -
ket is fel sza ba dí tot ta.

A szer dai esz ter go mi ki rán du lás
újabb, más faj ta él ményt kí nált. Ba -
ró ti Ist ván or go na mű vész, a fő szé kes -
egy ház kar na gya a ba zi li ka or go ná -
já nak be mu ta tá sán túl Liszt Fe renc it -
te ni mű kö dé sé ről, az Esz ter go mi mi -
se be mu ta tá sá ról is rész le te sen be szá -
molt. Az öt ma nu á los, je len leg nyolc -
van re gisz te res, de még bő vü lő hang -
szer ki pró bá lá sa min den ki nek ma ra -
dan dó em lé kei kö zé fog tar toz ni.

Csü tör tö kön a nyá ri tan fo lya mok
elő adó i val bő vült az ér dek lő dők cso -
port ja. A ta va lyi öt le tet foly tat va
idén a Se géd anyag a kán to ri szol gá -
lat hoz cí mű gyűj te mény ből szó lalt
meg egy cso kor ra va ló ko rál fel dol go -
zás. A vá lo ga tást Ecse di Zsu zsa vé -
gez te, a har minc hét da rab be mu ta -
tá sá ban Né meth Sán dor és Ben ce
Gá bor volt se gít sé gé re.

Az egyé ni órák al kal má val Ben ce
Gá bor, Ecse di Zsu zsa, Né meth Csa -
ba és Pócs Mik lós se gí tet te a – na -
gyon kü lön bö ző hely ze tű és kép -
zett sé gű – gya kor ló kán to rok mun -
ká ját.

Ko moly át gon do lást igé nyel a jö -
vő ben, ho gyan le het ne biz to sí ta ni azt,
hogy az ala po san meg szer ve zett és
szín vo na las prog ra mok mi nél töb -
bek hez el jus sa nak (al kal ma sabb idő -
pont, más ke re tek meg ta lá lá sa). Mert
bár a részt ve vők igen so kat ta nul tak
ezen a hé ten, a tá vol lé vők nagy szá -
ma elé ge det len ség re ad okot.

A tan fo lyam szi lárd ke re tét ha gyo -
má nyo san a zso lozs ma-is ten tisz te le -
tek biz to sí tot ták. A vi gasz ta lás és bá -
to rí tás té ma kö ré ben össze ál lí tott
ige rend Ha fen scher Ká roly mun ká ja.
Raj ta kí vül Lack ner né Pus kás Sá ra,
Lack ner Pál és Joób Má té szol gált az
al kal ma kon. A zsol tá rok kö zös imád -
ko zá sa be kap csol ta a je len le vő ket
az egy ház év ez re des is ten di csé re té -
be, a mennyei is ten tisz te let be: ez a
leg na gyobb aján dék!

g szo-la

Gaz dag örök ség –
fe le lős ség a jö vő ért
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b El ső íz ben Al ber tirs án ren dez ték
meg szep tem ber 3-án a Pest
kör nyé ki evan gé li kus gyü le ke ze -
tek hez tar to zó szlo vá kok ta lál -
ko zó ját. Öt le te Vá cott, a ró mai
ka to li kus szlo vá kok – ma gyar és
szlo vák püs pö kök szol gá la tá val
zaj lott – múlt évi ta lál ko zó ján
ve tő dött fel dr. Sza bó Zsu zsan -
ná ban, a Do li na Pest Vi dé ki
Szlo vá kok Re gi o ná lis Egye sü -
le té nek el nök he lyet tes asszo -
nyá ban. Az evan gé li kusszlo vák-
ta lál ko zó hely szí né nek ki vá lasz -
tá sa nem vé let le nül esett Al -
ber ti re – a te le pü lés és evan gé -
li kus gyü le ke ze te idén ün nep li
fenn ál lá sá nak há rom szá za dik
év for du ló ját.

A Pest kör nyé ki, avagy – a hi va ta los
meg hí vó ban sze rep lő ki fe je zés sel –
Pest vi dé ki gyü le ke ze tek ta lál ko zó ja
10 órá tól ma gyar–szlo vák két nyel vű
ün ne pi is ten tisz te let tel vet te kez de -
tét az al ber ti evan gé li kus temp lom -
ban. Ige hir de tés sel Mi loš Klá tik, a
Szlo vá ki ai Evan gé li kus Egy ház el -
nök-püs pö ke és D. Sze bik Im re, a Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
(MEE) nyu gal ma zott el nök-püs pö ke
szol gált.

Mi loš Klá tik a Fil 1,3–6.9–11 ver -
sek alap ján pré di kált. Ige hir de té sé ben
ki emel te a há rom szá za dik szü le tés -
nap ját ün nep lő al ber ti gyü le ke zet
múlt já nak fon tos ese mé nye it, meg -
em lé kez ve a több év ti ze den át itt
mun kál ko dott lel ké szek hű sé gé ről, az
al ber ti gyü le ke ze tet ala pí tó elő dök hi -
té ről és sze re te té ről. „Az ő hi tük, sze -
re te tük és hű sé gük Is te nünk sze re te -
té ből, ke gyel mé ből me rí tett. Is ten ir -
gal mát hir de ti az a tény is, hogy itt,
Al ber tirs án ma is élő gyü le ke zet
van: óvo da, is ko la és sze re tet ott hon
mű kö dik az egy ház köz ség fenn tar tá -
sá ban”– hang sú lyoz ta a püs pök.

D. Sze bik Im re Zsid 13,7–8 alap ján
ar ra mu ta tott rá: Is ten fi gyel mez tet

ben nün ket, hogy em lé kez zünk meg
ve ze tő ink ről, akik az ő igé jét hir det -
ték ne künk. Ma is ezt tesszük, ami -
kor meg em lé ke zünk az al ber ti gyü -
le ke ze t ben egykor ál do za tos sze re tet -
tel szol gáló lel ké szek ről, ve ze tők ről.
A két nyel vű is ten tisz te let úr va cso rai
asz tal kö zös ség gel foly ta tó dott, ahol
több szá zan tér del tek egy más test vé -
re i ként az ol tár elé.

Az is ten tisz te let hez kap cso ló dó an
kö szön té sek han goz tak el: Fu zik Já -
nos, az Or szá gos Szlo vák Ön kor -
mány zat (OSZÖ) el nö ke, No bik Er -
zsé bet nyu gal ma zott evan gé li kus lel -

kész, az Or szá gos Szlo vák Lel ké szi
Szol gá lat egy ko ri ve ze tő je, majd Fa -
ze kas Lász ló pol gár mes ter és – a he -
lyi ró mai ka to li kus egy ház köz ség
ré szé ről – Ki szel Mi hály pré post
üd vö zöl te a fő vá ros kör nyé ké ről
össze se reg lett szlo vá kok evan gé li -
kus gyü le ke ze tét.

A két nyel vű ál dás után a részt ve -
vők el éne kel ték mind két nem zet
him nu szát.

A test vé ri be szél ge té sek re is le he -
tő sé get nyúj tó ün ne pi ebé det kö ve -
tő en ha gyo mány őr ző folk lór mű sor -
ral foly ta tó dott az együtt lét a Mó ra
Fe renc Mű ve lő dé si Ház ban. A szlo -
vák ősök től örö költ gyö nyö rű nép vi -
se let ben éne kel tek, tán col tak töb ben
azok kö zül is, akik dél előtt egyéb ként
a pa dok előtt és mel lett áll ták vé gig
(!) a „ma ra to ni hosszú sá gú ra si ke re -
dett” (mint egy há rom órás) temp lo -
mi is ten tisz te le tet…

Re mény ség sze rint a Pest kör nyé -
ki evan gé li kus szlo vá kok ta lál ko zó -
já nak lesz foly ta tá sa – Al ber ti év for -
du lós ün nep ség so ro za tá nak újabb
ese mé nyé ről pe dig min den bi zonnyal
már a kö zel jö vő ben be szá mol hat az
Evan gé li kus Élet.

g Gu lá csi né Fa bu lya Hil da

Pest kör nyé ki evan gé li kus
szlo vá kok ta lál ko zó ja

A bé csi ta lál ko zón mint egy öt ve nen
vol tak je len Eu ró pa több mint tíz or -
szá gá ból. Több sé gük ben Né met or -
szág ból, Svájc ból és Auszt ri á ból ér -
kez tek a részt ve vők. A Ma gyar or szá -
gi Re for má tus Egy há zat Ódor Ba -
lázs, a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy há zat Cse lovsz kyné dr. Tarr Klá -
ra kép vi sel te, mind ket ten egy há zuk
kül ügyi hi va ta lát ve ze tik. A ma gyar
kor mány kép vi se le té ben dr. Ko csis
At ti la református lelkész, a Köz -
igaz ga tá si és Igaz ság ügyi Mi nisz té -
ri um nem zet po li ti ká ért fe le lős he -

lyet tes ál lam tit kár sá gá nak osz tály ve -
ze tő je volt je len a kon fe ren ci án.

Az éves ta lál ko zók cél ja a nyu gat-
eu ró pai szór vány ban élő ma gyar gyü -
le ke ze tek és lel ki gon do zó szol gá la tok
éle té nek meg is me ré se, a kap cso lat tar -
tás ápo lá sa. Eb ben az esz ten dő ben a
ma gyar or szá gi je len lé vők be szá mol -
tak az anya egy há zak nak a nyu ga ti
di asz pó rá val va ló kap cso lat tar tá sá ról,
Ko csis At ti la pe dig a ma gyar kor mány
nem zet stra té gi á ját is mer tet te.

A gyü le ke ze tek és a ma gyar nyel -
vű lel ki gon do zói szol gá la tok egyen -

kén ti be mu ta tá sá ra is sor ke rült. Ki -
de rült, hogy nincs azo nos hely zet,
sok ré tű ség és sok fé le ség jel lem zi e kö -
zös sé gek éle tét. Szük ség van a ma gyar
egy há zak nak, a part ner egy há zak nak
– az az a be fo ga dó or szá gok egy há za -
i nak –, va la mint az egyes konk rét
gyü le ke ze ti kö zös sé gek nek az együtt -
mű kö dé sé re. Sok he lyen gon dot je lent
a lel kész hi ány, a szór vá nyok ha tal mas
ki ter je dtsége, il let ve a gyü le ke ze ti ta -
gok erős fluk tu á ci ó ja.

A kon fe ren cia öku me ni kus zá ró is -
ten tisz te let tel fe je ző dött be a bé csi re -
for má tus temp lom ban. En nek li tur -
gi ai szol gá la tát Kar vans ky Mó ni ka
(re formátus) és dr. Soly már Mó ni ka
(evan gé likus) bé csi lel ké szek vé gez -
ték, az igét pe dig dr. Rem port Pé ter
bel gi u mi evangélikus lel kész Ef 2,12–
13 alap ján hirdette.

Je len vol tak az Auszt ri ai Evan gé -
li kus Egy ház kép vi se lői is. Köszöntött
Karl Schi e fer mair evan gé li kus, illetve
Jo han nes Wit tich re for má tus egy ház -
fő ta ná csos. Az is ten tisz te le ten Gé mes
Pál stutt gar ti lel kész, a szö vet ség
el nö ke tol má csol ta dr. Fa bi ny Ta más
le vél be li kö szön té sét. A külügyekért
fe le lős magyarországi evangélikus
püs  pök jövőre budapesti találkozóra
hív ta meg a je len lé vő ket.

g Dr. Soly már Mó ni ka

„Nézd meg, hogy jól van nak-e…!”
b A Nyu gat-eu ró pai Ma gyar Pro tes táns Gyü le ke ze tek Szö vet sé ge szep -

tem ber 2-a és 4-e kö zött ren dez te meg éves kon fe ren ci á ját és köz gyű -
lé sét Bécs ben. A szö vet ség – mely a Kár pát-me den ce or szá ga in kí vül,
de még Eu ró pá ban mű kö dő ma gyar nyel vű pro tes táns gyü le ke ze tek ön -
kén tes tár su lá sa – tíz év vel ez előtt ala kult meg a né met or szá gi Lud wigs -
burg ban. Sváj ci egye sü let ként van be je gyez ve, szék he lye Zü rich. Alap -
sza bá lyá ban a kö vet ke ző ket ol vas hat juk cél jairól: „A ma gyar nyel vű is -
ten tisz te le tek, lel ki gon do zás és az egy há zi élet elő se gí té se a Kár pát-me -
den ce or szá ga in kí vül, Eu ró pá ban mű kö dő pro tes táns gyü le ke ze tek -
ben; a gyü le ke ze tek egy más kö zöt ti kap cso la ta i nak elő se gí té se; ta nács -
ko zás a gyü le ke ze te ket érin tő kér dé sek ről; köl csö nös tá jé koz ta tás és
teo ló gi ai to vább kép zés; a fe le ke ze tek kö zöt ti együtt mű kö dés (öku me -
né) elő moz dí tá sa; kö zös nyu gat-eu ró pai mun ka ágak (pél dá ul if jú sá gi
kon fe ren cia, saj tó) tá mo ga tá sa; a tag gyü le ke ze tek ér de ke i nek – ve lük
egyet ér tés ben tör té nő – kép vi se le te a ma gyar és kül föl di egy há zak és
vi lá gi szer ve ze tek irá nyá ban”. (www.cre do-hu-we.org)

Az al ber ti ün nep ség je len tő sé gét né mi képp az is jel zi, hogy – a szol gá -
lat te vő kön kí vül – ki min den kit üd vö zöl he tett az evan gé li kus temp lom -
ban Tú ri Krisz ti na. A he lyi gyü le ke zet lel ké sze kö szönt het te – töb bek kö -
zött – Pe ter Weis szlo vák nagy kö ve tet, Fu zik Já nost, az Or szá gos Szlo vák
Ön kor mány zat (OSZÖ) el nö két, dr. Szé kely Ber ta lan And rást, a Köz igaz -
ga tá si és Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um Anya or szá gi Kap cso la tok Osz tá lyá -
nak osz tály ve ze tő jét, Aszó di Csa bát, az OSZÖ el nök he lyet te sét és a Do -
li na el nö két, dr. Sza bó Zsu zsan nát, az OSZÖ tag ját, a Do li na el nök he -
lyet te sét, Mó tyán Ti bort, az OSZÖ val lás ügyi bi zott sá gá nak el nö két, No -
bik Er zsé bet nyu gal ma zott evan gé li kus lel kész nőt, Fa ze kas Lász ló pol gár -
mes tert, Szem ők né Szed la csek Ju di tot, a Szlo vák Nem ze ti sé gi Ön kor mány -
zat el nök asszo nyát, Ki szel Mi hály pré pos tot, az Evan gé li kus Élet ál tal fel -
kért tu dó sí tó sze mé lyé ben az Or szá gos Szlo vák Evan gé li kus Lel ké szi Szol -
gá lat ve ze tő jét, Gu lá csi né Fa bu lya Hil dát, va la mint a Pest vi dé ki gyü le -
ke ze te ket (Cin ko ta, Mag lód, Nagy tar csa, Rá kos ke reszt úr, Pi lis, Cso mád,
Vá ceg res, Gal ga györk) kép vi se lő hí ve ket, lel ké sze ket. A lel kész nő ki fe jez -
te szív bé li örö mét a kö zös ün nep lés le he tő sé gé ért, és meg kö szön te a szer -
ve zők ön zet len és lel kes mun ká ját, fá ra do zá sát.
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b Nagy sza bá sú in for ma ti kai inf ra -
struk tu rá lis fej lesz tés tör tént a
győ ri Pé ter fy Sán dor Evan gé li -
kus Ok ta tá si Köz pont ban, ahol
kis is ko lás kor tól az érett sé gi ig
ta nul hat nak a di á kok.

A Győ ri Evan gé li kus Egy ház köz ség
egyet len ne ve lé si-ok ta tá si in téz mény
fenn tar tó ja, s így sok fi gyel met szen -
tel az evan gé li kus óvo da és is ko la jó
rend sze rin ti mű kö dé sé re. En nek
ré sze, hogy meg ra gad ja azo kat a pá -
lyá za ti le he tő sé ge ket, me lyek az in -
téz mény szak mai és inf ra struk tu rá -
lis fej lő dé sét se gí tik. Így in dult a
fenn tar tó 2008-ban azon a TI OP-pá -
lyá za ton (Tár sa dal mi inf ra struk tú ra

ope ra tív prog ram), mely a pe da gó gi -
ai, mód szer ta ni re for mo kat tá mo ga -
tó in for ma ti kai inf ra struk tú ra lát vá -
nyos fej lesz té sé re adott le he tő sé get.

A gyü le ke zet az in téz mény szá má -

ra 20 439 120 forintot nyert el, mely -
ből ti zen há rom tan ter met sze rel tek
fel a leg kor sze rűbb esz kö zök kel: pro -
jek tor, szá mí tó gép, di gi tá lis táb la,
hang fa lak ke rül tek a tan ter mek be. A
cso mag to váb bi hu szon nyolc asz ta li
szá mí tó gé pet és egy szer ver gé pet is
tar tal ma zott.

Az is mert okok mi att a mi nisz té -
ri um há rom év vel ké sőbb, 2011-ben
tel je sí tet te a vál la lá so kat. A köz be -
szer zé si el já rást kö ve tő en a nyár fo -
lya mán si ke rült meg vá sá rol ni az esz -
kö zö ket, és a sze re lé si mun kák kal is
vég zett az is ko la. A ta ná rok a pá lyá -
zat nak kö szön he tő en to vább kép zé -
se ken vet tek részt, ahol el sa já tít hat -
ták azt a tu dást, amely el en ged he tet -
le nül szük sé ges a di gi tá lis esz kö zök
hasz ná la tá hoz.

Szep tem ber től min den esz köz
ren del ke zés re áll ah hoz, hogy a di á -
kok öröm mel és si ke re sen ta nul ja nak,
és cél ja i kat el ér jék.

g HHJ

Tanévkezdet a győ ri Pé ter fy ben

A püs pök kö ve ten dő pél da ként em -
lí tet te a ne gye dik svéd–ma gyar lel -
kész kon fe ren ci án szer zett ta pasz ta -
la ta it: a lin kö pin gi szé kes egy ház ban
kü lön sar kot ala kí tot tak ki a leg ki seb -
bek nek kis mé re tű ol tár ral, ke resz te -
lő kút tal, szó szék kel, es kü vői dísz le -
tek kel-jel me zek kel, te me té si kel lé kek -
kel. Ne künk is min dent meg kell
ten nünk an nak ér de ké ben – hang sú -
lyoz ta a Dé li Egy ház ke rü let lel ké szi

ve ze tő je –, hogy a gyer me kek ott hon
le gye nek a temp lom ban. 

Az ün ne pi is ten tisz te let foly ta tá -
sa ként Gáncs Pé ter be ik tat ta hi va ta -
lá ba Dé nes Ist ván né in téz mény ve ze -
tőt, majd Do mo nyi Lász ló, a te le pü -
lés ugyan csak evan gé li kus pol gár -
mes te re és Ká kay Ist ván, az evan gé -

li kus egy ház or szá gos iro dá já nak
igaz ga tó ja mon dott kö szön tőt.

Az al ka lom a temp lom tól né -
hány percnyi sé tá ra lé vő óvo da ud -
va rán foly ta tó dott. A szen te lé si li tur -
gi át kö ve tő en az in téz mény ré gi-új
ve ze tő je – aki már az el múlt tíz év -
ben is igaz gat ta a Kis kő rö si Több cé -
lú Kis tér sé gi Tár su lás óvo dá já nak
Ár pád ut cai tag óvo dá ját – is mer tet -
te né hány mon dat ban az óvo da pe -
da gó gi ai prog ram ját. Dé nes Ist ván -
né el mond ta: amel lett, hogy a hét -

köz na po kat igye kez nek majd ke -
resz tény tar ta lom mal meg töl te ni,
a nagy cso por to sok nak le he tő sé gük
nyí lik a né met nyelv vel va ló is mer -
ke dés re is.

A Dé li Egy ház ke rü let ne vé ben
Ra dos né Len gyel An na fel ügye lő kö -
szön töt te az egy ház ke rü let ki len -

ce dik óvo dá ját, majd a Kis kő rös né -
met test vér vá ro sá ból, Stadt lengs -
feld ből ér ke zett de le gá ció tagjai tol -
má csol ták a tü rin gi ai óvo dá sok üd -
vöz le tét.

A jó kí ván sá go kat ter mé sze te sen
az el ső szá mú cím zet tek is hal lot -
ták. Még ha nem is mind a nyolc -
van öt óvo dás vett részt az ebéd idő -
be nyú ló ün nep sé gen, je len lé tük
még is alap ve tő en meg ha tá roz ta az
al ka lom jel le gét. Né há nyan vers -
mon dás sal mű köd tek köz re az is -

ten tisz te le ten, a bát rab ba kat a gyü -
le ke zet kán to ra is meg éne kel tet te,
az ala pí tás em lé ké re föld be he lye -
zett se lyem fe nyő el ül te té se után
pe dig ugyan csak a leg ki seb bek ere -
get ték a ma gas ba a szí nes lég göm -
bö ket.

g V. J.

Délen: Harangvirág nyílt…

A nyi tott ég Is ten sze re te té nek a je -
le. Azt je len ti, hogy az em ber és Is -
ten vi lá ga kö zött át já rás, kap cso lat
le het. Ez az egy há zi is ko lák több le -
te – hang sú lyoz ta a püs pök. Majd a
di á ko kat ar ra biz tat ta, hogy föl fe lé
nyi tott szem mel in dul ja nak az új
tan év be.

A Hu nya di Já nos Evan gé li kus
Óvo da és Ál ta lá nos Is ko la év nyi tó -
ján a püs pök fel idéz te a Jé zus hoz a
te tőn ke resz tül le eresz tett em ber
tör té ne tét (Mk 2,4). „So kak nak az
a vé le mé nye, hogy az egy há zi is ko -
lák jó is ko lák” – fo gal ma zott Sze me -
rei Já nos. „Az oda fi gye lés, a fe le lős
gon dol ko dás azon ban a hit ből fa -
kad, az ered mé nyes mun ka a hit kö -
vet kez mé nye. Aho gyan a tör té net -

ből ki de rül, Jé zus töb bet és mást
aján dé koz, mint amit vár tak tő le.
Le gyen ez a ta pasz ta la ta mind -
annyi unk nak.”

* * *

Más nap Kő sze gen is mét Jel 3,20a
alap ján hir det te Is ten igé jét a Nyu gati
(Du nán tú li) Egy ház ke rü let június
25-én hivatalába iktatott püs pö ke
az Evan gé li kus Me ző gaz da sá gi, Ke -
res ke del mi, In for ma ti kai Szak kép ző
Is ko la és Kol lé gi um tan év nyi tó ján. Jé -
zus ta pin ta to san, a sza bad sá gun kat
tisz te let ben tart va ko pog tat – fo gal -
ma zott a püs pök. Meg akar lá to gat -
ni min ket eb ben a tan év ben is. Ha
be en ged jük őt, ben ne és ve le egy új
vi lág tá rul hat föl előt tünk, az örök -

ké va ló ság vi lá ga. En nek az új vi lág -
nak a meg is me ré sé re va ló nyi tott sá -
got kí vánt az is ko la min den di ák já -
nak Sze me rei Já nos.

Az el sős ta nu lók meg ál dá sa után
sor ke rült Rod ler Gá bor igaz ga tó
es kü té te lé re és hi va ta lá ba va ló be ik -
ta tá sá ra. Az új in téz mény ve ze tő kö -
szön tő jé ben ar ra biz tat ta a hall ga tó -
sá got, hogy tu da to san él jék meg azt
a kö zös sé get, ame lyet Kő sze gen a
temp lom és az is ko la kö zel sé ge,
össze tar to zá sa je lent.

g A. M.

Nyugaton:
új püspök nyitott „ajtót”

az új tanévre

Tör tén jen ez az év nyi tó és egy ben ka -
pu nyi tás a Szent lé lek se gít sé gé vel, aki
vi gasz ta ló, bá to rí tó, óvó – mond ta. –
Az óvo da nem csak azt je len ti, hogy a
fel ké szült szak em be rek óv ják a gyer -
me ke ket, ha nem hisszük és vall juk,
hogy a Szent lé lek Úr is ten óv ja őket, és
gond ja van a csa lá dok ra is. Le -
gyen eb ben az óvo dá ban kö zép -
pont ban a gyer mek, de el ső ként
jé zu si ér te lem ben, aki meg ál -
dot ta a ki csi nye ket. „Hoz zá tok
öröm mel ide a gyer me ke ket, és
jöj je tek, szü lők, csa lád ta gok,
min dig öröm mel eb be a gyü le ke -
zet be, hi szen az óvo da és a temp -
lom össze tar to zik” – nyoma té ko -
sí totta Fa bi ny Ta más.

Rö vid in ter lú di um után kö -
vet kez tek az ál dá sok. Elő ször a
püs pök ál dot ta meg Hor váth-
He gyi Oli vér lel készt, majd Ben ce Im -
re es pe res az óvo da ti zen két mun ka -
tár sát (köz tük egy óvó bá csit), vé gül
Hor váth-He gyi Oli vér az ol tár elé se -
reg lett kis óvo dá so kat, utal va az
evan gé li kus éne kes könyv 555. éne ké -
nek száj ha gyo mány út ján el ter jedt
ne gye dik vers sza ká ra: „A mennyei
Atya leg job ban a gyer me ke ket ked -
ve li, a mennyei Atya a ki csik ben a ki -
csi sé get sze re ti, és azt mond ta a fel -
nőt tek nek: Gye rek ké kell len ne tek,
mert or szá gom ba sen ki mást, csak
gyer me ke ket en ge dek!”

Az ün ne pi köz gyű lést Se re gi né
Szé kács Csil la gyü le ke ze ti fel ügye -
lő nyi tot ta meg, aki nek egyik uno -
ká ja mos tan tól ugyan csak az evan -
gé li kus óvo dá ba jár. Az egy be gyűl -
te ket kö szön töt te Ben czúr Lász ló
egy ház ke rü le ti fel ügye lő, Ben ce Im -
re es pe res, il let ve az egy há zunk or -
szá gos iro dá ja ok ta tá si és is ko lai
osz tá lyát kép vi se lő Var ga Már ta, va -
la mint dr. Di etz Fe renc szent end rei
pol gár mes ter.

A köz gyű lést kö ve tő en a gyü le ke -
zet át vo nult a temp lom tól ki lenc száz
mé ter re lé vő in téz mény be, ahol meg -
tör tént a kulcs át adás, és a pe da gó gu -
sok éne kes kö szön tő je hang zott el.
Utol só moz za nat ként a püs pök, a

pol gár mes ter, a je len lé vő lel ké szek,
a pe da gó gu sok és a gyer me kek kö zö -
sen ül tet tek el az óvo da ud va rán
egy al ma fát az zal a hit tel, hogy a ter -
mő föl det lel ke sen ci pe lő ki csi nyek
egy ko ron a gyü le ke zet gon dos ko dó
tag jai lesz nek.

Az óvo dá ban het ven öt gyer mek
kezd te meg há rom cso port ban a

2011/2012-es ne ve lé si évet, kö zü lük
hu szon nyol cat már az egy ház vett föl
a nyár fo lya mán. Idén egy öt ven mil -
li ós be ru há zás ke re té ben meg va ló sul -
hat az épü let fel újí tá sa, amely nek

anya gi tá mo ga tá sát egyen lő arány ban
vál lal ta a vá ros és az egy ház.

A ze ne több fé le for má ban, a nép -
tánc ok ta tás és a gyer mek da lok ban
meg szó la ló egy ház ze ne ré vén is sze -
re pet kap az in téz mény ben. A ke resz -
tyén szel le mi ség pe dig – egye bek
mel lett – a he ti rend sze res sé gű gyer -
mek bib lia kö rök, il let ve a mun ka tár -

sak nak és a szü lők nek tar tan dó
ha vi ima órák és a ne gyed éven -
te szer ve zen dő – ki rán du lás sal
egy be kö tött – lel ki gya kor la tok
ál tal mun kál kod hat az új evan -
gé li kus óvo dá ban.

Az in téz mény át vé te lét meg -
elő ző tár gya lá sok so rán több ször
fel mo raj ló, a ke resz tyén szel le -
mi sé get el len ző szü lők több sé -
ge mos tan ra – há la Is ten nek –
az együtt mű kö dés és az egy ház
irán ti bi za lom je le it mu tat ja.
Is ten ál dá sá val a szent end rei

gyü le ke zet ezen kü lön le ges szol gá la -
ta és fe le lős ség vál la lá sa ál tal is épül -
het, bá to rít va ez zel más kö zös sé ge ket
ha son ló lé pé sek meg té te lé re.

g Hor váth-He gyi Áron

…északon: Hétszínvirág zenei óvoda

A Nyír egy há zi Evan gé li kus Kos suth La jos Gim ná zi um új tör té ne té nek hu -
sza dik tan évét kezd te meg szep tem ber 3-án, szom ba ton. Az in téz mény 1992-
ben, negy ven év után új ra egy há zi fenn tar tás alá ke rült dr. Bánsz ki Ist ván
igaz ga tó sá gá val. A 2011/2012-es tan év – egy ben a ju bi le u mi év – ün ne pé -
lyes meg nyi tó ján dr. Fa bi ny Ta más püs pök hir det te az igét Péld 2,6 alap -
ján: „Csak az Úr ad böl cses sé get, szá já ból is me ret és ér te lem szár ma zik.” A
li tur gi á ban Bozo rády Il di kó is ko la lel kész és Do mo kos Ti bor gyü le ke ze ti mun -
ka társ se géd ke zett. Az idei tanévet huszonegy osztályban háromszázhatvanör
diák kezdi meg, közülük százketten most lettek Kossuth-diákok.

g Hor váth-He gyi Áron fel vé te le
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Ci vi lek éj sza ká ja – Szteh lo Gá bor ral
A ci vi lek éj sza ká ja prog ram ke re té ben a Szteh lo Gá bor Gyer mek- és If -
jú ság se gí tő Ala pít vány mu tat ko zik be szep tem ber 10-én, szom ba ton es -
te az Evan gé li kus Or szá gos Mú ze um ban (1052 Bu da pest, De ák tér 4.)
Prog ram:
• 20.00: Film ve tí tés: Ga u dio po lis – In me mo riam Szteh lo Gá bor (Szán -

tó Eri ka, 1988).
• 21.30: Be szél ge tés a film kap csán Szteh lo Gá bor mun kás sá gá nak ak tu -

a li tá sá ról. Be szél ge tő part ne rek: Bu da An na má ria, a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház Országos Irodája Dia kó ni ai Osz tá lyá nak ve ze tő -
je; Dió sze gi Lász ló, az Aga Gyer mek ott hon igaz ga tó he lyet te se; La borczi
Gé za, az Ol ta lom Sze re tet szol gá lat igaz ga tó lel ké sze; Szán tó Eri ka, a Ga -
u dio po lis cí mű film ren de ző je. A be szél ge tést ve ze ti: Me ré nyi Zsu zsan -
na, a Szteh lo Gá bor Ala pít vány ku ra tó ri u má nak el nö ke.

H I R D E T É S

Fel hí vás
Leg ma ga sabb egy há zi ki tün te té se in ket ősszel ad juk át

2007-ben az or szá gos pres bi té ri um meg al kot ta azt a sza bály ren de le tet
(I/2007. V. 10.), amely az Or dass La jos-díj és a Pró nay Sán dor-díj ala -
pí tá sá ról és – éven te egy sze ri – oda íté lé sé nek kö rül mé nye i ről szól. A 2011.
évi dí ja zan dók sze mé lyé re vo nat ko zó an a ku ra tó ri um aján lá so kat vár.

Em lé kez te tő ül: az Or dass La jos-díj olyan, fedd he tet len éle tű, ma gyar
vagy kül föl di, fel szen telt – akár más fe le ke ze tű – sze mély nek ítél he tő,
aki ki emel ke dő en so kat tett a ma gyar evan gé li kus egy há zért. A Pró nay
Sán dor-díj olyan vi lá gi sze mély nek vagy in téz mény nek ítél he tő, aki vagy
amely ki emel ke dő szel le mi vagy anya gi tá mo ga tás sal áll a Ma gyar or szá -
gi Evan gé li kus Egy ház mel lett. A dí ja kat ifj. Szlá vics Lász ló szob rász al -
kot ta, ve lük pénz ju ta lom nem jár.

Az aján lá so kat – 1500–3000 le ütés nyi in dok lás sal – Zász ka licz ky Zsu -
zsan ná nak, a ku ra tó ri um tit ká rá nak kér jük el jut tat ni ok tó ber 3-ig. Cím:
1085 Bu da pest, Ül lői út 24. vagy zsu zsa.zasz ka licz ky@lu the ran.hu.

H I R D E T É S

Mű vé sze tek ta lál ko zá sa
Sze re tet tel hív juk és vár juk az ér dek lő dő ket a nyi tott ke len föl di evan -
gé li kus temp lom ba (1114 Bu da pest, Bocs kai út 10.) szep tem ber 17-én,
szom ba ton dél után.
Prog ram:
• 18.00: „Tün dök lik már szer te egész vi lág” – év szá za dok kó rus mű vei

(Gem ma ének együt tes).
• 19.00: Is ten élő há za – egy má sik Schu lek. A ke len föl di evan gé li kus temp -

lom fel fe de zé se Czir ják Ág nes és Lasz tó czi Pé ter épí té szek ve ze té sé vel.
• 20.00: „…Is ten, olyan, ami lyen nek az én lel kem ke re si őt…” Liszt Fe -

renc, a ze ne köl tő – ze nés iro dal mi össze ál lí tás a két száz éve szü le tett
ze ne szer ző, zon go ra mű vész, kar mes ter és ze ne pe da gó gus le ve le i ből.
Köz re mű kö dik Kézdy György Já szai Ma ri-dí jas, ér de mes mű vész és
Sze kér Ber na dett zon go ra mű vész.

• 21.30: Can tus cho ra lis – nap zá ró ima óra (Fő vá ro si Pro tes táns Kán to -
rá tus).

H I R D E T É S

Kik a bol do gok? – Or szá gos evan gé li zá ció
Bu da pest, De ák té ri evan gé li kus temp lom, ok tó ber 8., szom bat, 10–16 óra

• 9.45: Ének lés a nyír egy há zi gyü le ke zet ze ne ka rá val
• 10.00: Evan gé li zá ció – Kik a bol do gok? – Zsar nai Krisz ti án

Ta nú ság té tel – Egy po li ti kus, akit ra bul ej tett Is ten – dr. Mol nár Ró -
bert, Kü bek há za pol gár mes te re

• 11.30: Szek ci ók, ke rek asz tal-be szél ge té sek
Bib lia kör – dr. Mol nár Ró bert (temp lom)
Ga u dio po lis – em lék mű sor Szteh lo Gá bor tisz te le té re (szer kesz tet te
és ren dez te Né meth Gyön gyi) – Re mé nyik Su li szín ház, Szom bat hely
(a gim ná zi um dísz ter me)
Dél vi dé ki imád sá gok (gyü le ke ze ti te rem) – Kó nya Sán dor vers éne kes
(Csó ka), Do mány Zol tán Csen gey- és Rad nó ti-dí jas elő adó mű vész
(Zen ta), Sze me ré di Ber na dett elő adó mű vész (Hód egy há za–Bu da pest),
Ban ka Gab ri el la szín mű vész (Csó ka–Pécs)
A vi lág evan gé li zá lá sa Billy Gra ham mel – Tex Re ar don, USA (alag -
so ri tor na te rem)
Bol do gok kö zös sé ge-e az egy ház? – Sze me rei Já nos püs pök (tor na te rem)
Bib lia kör – Zsar nai Krisz ti án (a temp lom sek res tyé je)
Evan gé li kus Or szá gos Vak misszió – Hack Já nos, Bán ki-Hor váth
György (gyü le ke ze ti kis te rem)
Je len ti ma gát Jé zus – ke resz tyén nép da lok Joób Eme se elő adá sá ban (gim -
ná zi um, 12-es tan te rem)

• 12.45: Ebéd szü net (az egy ház sze rény ven dég lá tást biz to sít)
• 14.00: Ta nú ság té tel – Ta níts meg min ket, Jé zus! – Sas vá ri Sán dor Prí -

ma-dí jas szín mű vész
• 15.00: Evan gé li zá ció (úr va cso rá val) – Kik a bol do gok? – Sze me rei Já -

nos püs pök
Az al ka lom ra min den kit sze re tet tel vár a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
ház Misszi ói Bi zott sá ga.

H I R D E T É S

Öröm mel ad juk hí rül, hogy Is ten gond vi se lő ke gyel mé ből lét re jött az Öröm -
hír Evan gé li kus Ke resz tyén Óvo da Veszp rém ben. Az ál dó is ten tisz te let szep -
tem ber 17-én 10 óra kor lesz az óvo da épü le té ben (Veszp rém, Ara di vér -
ta núk u. 2/A). Az ün ne pi li tur gi át Itt zés Já nos nyu gal ma zott püs pök ve ze -
ti. Min den test vé rün ket sze re tet tel hív juk és vár juk, hogy együtt örül jünk.

A veszp ré mi gyü le ke zet

H I R D E T É S

b Idén au gusz tus 31. és szep tem -
ber 10. kö zött ren de zik meg a 68.
ve len cei film fesz ti vált, a vi lág hí -
rű Most ra In ter naz io nale d’Ar -
te Ci ne ma tog ra fi cát. Az In ter -
film ne vű nem zet kö zi egy há zi
film szer ve zet zsű ri je ez al ka -
lom mal ad ja ki elsőként a val lás -
kö zi pár be széd elő moz dí tá sát
ösz tön ző dí jat. Olyan fil me ket
tá mo gat nak ez zel, me lyek a kü -
lön bö ző ere de tű, tör té nel mű és
hi tű em be rek kö zött a na gyobb
meg ér tést, meg be csü lést, szim -
pá ti át és bé két se gí tik elő.

Az In ter na ti o nal In terc hurch Film -
or ga ni sa ti on (IIF; Nem zet kö zi Egy -
ház kö zi Film szer ve zet) olyan nem -
zet kö zi há ló zat, mely az egy há zi
film for ga tás szer ve it és al ko tó it fog -
ja egy be, olya no kat, akik a film és a
teo ló gia, a film és az egy ház te rü le -
tén dol goz nak. Az IIF-et a pro tes táns
film szak ma né met or szá gi, fran cia or -
szá gi, hol lan di ai és sváj ci kép vi se lői
hoz ták lét re 1955-ben. Ma a szer ve -
zet ben sok más or szág pro tes táns fil -
me se in kí vül ang li kán, or to dox és zsi -
dó szak em be rek, al ko tók, ren de zők,
for gal ma zók is részt vesz nek. Az
In ter film kép vi se lői je len van nak az
Egy há zak Vi lág ta ná csá nak gen fi köz -
pont já ban is.

Öku me ni kus film zsű ri,
együtt mű kö dé sek szer ve zé se
Az el ső In ter film-zsű ri 1963-ban
kezd te meg mű kö dé sét Ber lin ben, az
ot ta ni film szem lén, a Ber li na lén.
1969-ben már a cannes-i film fesz ti -
vá lon is zsű riz tek. Idő köz ben ki ala -
kult az együtt mű kö dés a ka to li kus
film- és saj tó szer vek kel, ennek kö vet -
kez té ben az 1985-ös sa arb rüc ke ni
film fesz ti vál óta öku me ni kus zsű rit
hoz tak lét re. Eb ben az In ter film je -
len tős sze re pet ját szik. Kép vi se lő ik
ott van nak a nagy film szem lé ken
Lo car nó ban, Cannes-ban, Mont re -
al ban, Moszk vá ban, Lip csé ben, Ber -
lin ben, Szent pé ter vá ron, Kar lovy
Vary ban, Mann heim-Hei del berg ben
és má sutt.

Az In ter film fő fel ada tai kö zött
sze re pel az egy há zi in téz mé nyek és
kul tu rá lis szer ve ze tek, va la mint sze -
mé lyek kö zöt ti együtt mű kö dés szer -
ve zé se, fenn tar tá sa. Ti zen egy pro tes -
táns, öt nem zet kö zi ka to li kus szer ve -
zet tel, tíz öku me ni kus film mű vé -
sze ti, iro dal mi, il let ve saj tó in téz -
ménnyel, ti zen nyolc ki sebb-na gyobb
nem zet kö zi film fesz ti vál szer ve ző i -
vel tart ják fenn en nek ér de ké ben az
ál lan dó és fo lya ma tos kap cso la tot.
Pél dá ul a Pro tes táns Pub li cisz ti kai

Aka dé mia film kul tú ra-köz pont já val
(Frank furt), a mün che ni In ter film
Aka dé mi á val, a sváj ci re for má tus
mé di ák köz pont já val, a SIGN IS ne -
vű ka to li kus kom mu ni ká ci ós vi lág -
szer ve zet tel, a gra zi egye te men mű -
kö dő nem zet kö zi film- és teo ló gi ai
ku ta tó cso port tal, a már em lí tett Egy -

há zak Vi lág ta ná csá val, az Eu ró pai
Egy há zak Kon fe ren ci á já val, a Ke -
resz tyén Kom mu ni ká ció Vi lág szö vet -
sé gé vel, a cannes-i nem zet kö zi film -
szem le öku me ni kus zsű ri jé vel, a
fran cia pro tes táns film ked ve lők szer -
ve ze té vel, az Egy ház és Mé dia ne vű
dán szer ve zet tel, a Svéd Egy há zak
Kul tu rá lis Ta ná csá val, a neb ras kai
egye tem fi lo zó fi ai és val lá si in té ze té -
nek Val lás és Film új ság já val. Ezek a
leg je len tő seb bek a mint egy fél száz
szer ve zet kö zött an nak ér zé kel te té -
sé re, mi lyen kap cso la ti tő ké je és sú -
lya van a nem zet kö zi film élet ben az
IIF-nek.

De ez a szer ve zet nem csak zsű ri -
zik, ha nem sze mi ná ri u mo kat és ku -
ta tá si pro jek te ket is mű köd tet a film
be fo ga dá sá nak, ha tá sá nak ku ta tá sá -
ra, meg vi ta tá sá ra. Se gí ti az új fil -
mek ről szó ló in for má ci ók és do ku -
men tá ció cse ré jét és to vább adá sát. Az
öku me ni kus zsű ri dí jaz za azo kat az
al ko tá so kat, me lyek ki tűn nek mű vé -
szi mi nő sé gük kel, ere jük kel, me lyek
az evan gé li um nak meg fe le lő em be ri
tar tást fe je zik ki, je le ní tik meg, és
ame lyek a né ző ket fo gé konnyá te szik
a lel ki, tár sa dal mi és szo ci á lis kér dé -
sek re, il let ve ér té kek re.

Az in ter fil mes zsű ri ta gok kö zött
ma már egész Eu ró pá ból, il let ve az
USA-ból is ta lál ha tók szak em be rek.
A szer ve zet há rom éven ként tart
nagy gyű lést, ame lyen meg vá laszt -
ják a ve ze tő ség tag ja it és az el nö köt.
Éven te két al ka lom mal je le nik meg
in for má ci ós lap juk, az In ter film In -
fo. A szer ve zet nek je len leg a sváj ci
Hans Ho del az el nö ke, és két nem zet -
kö zi köz pont tal mű kö dik. Az egyik

a né met or szá gi Frank furt ban, a má -
sik a sváj ci Bern ben ta lál ha tó.

Mi vár ha tó az idén Ve len cé ben?
Az In ter film a val lá si cso por tok kö zöt -
ti, mé lyen gyö ke re ző elő íté le tek okoz -
ta sú lyos konflik tu sok és fe szült sé gek
be mu ta tá sá ra vál lal ko zó fil me ket ré -
sze sí ti előny ben. A mű vé szi fel dol go -
zás és áb rá zo lás esz köz rend sze ré vel
dol go zó al ko tá sok se gít sé gé vel a bi zal -
mat lan sá got, el len sé ges ke dést igyek -
szik csök ken te ni. A mos ta ni zsű ri nek
há rom tag ja van, mind annyi an ne ves
ke resz tyén szak em be rek: El isa bet ta
Ri bet ve len cei pro tes táns lel kész, az
Egy há zak Vi lág ta ná csá nak mun ka tár -
sa és mul ti kul tu rá lis szak ér tő; Su -
sanne Wi gorts Yng ves son evan gé li kus
teo ló gus Stock holm ban ta nít eti kát,
em be ri jo go kat és rend sze res teo ló gi -
át, il let ve több kur zust is ve ze tett, me -
lyek té má ja a film és teo ló gia kap cso -
la ta volt. Harmadikuk Karsten Vi sari -
us film új ság író, az In ter film fő tit ká ra
és a Né met or szá gi Pro tes táns Egy ház,
az EKD film kul tú ra-köz pont já nak a
ve ze tő je. 

Eb ben az év ben több vi ta fó ru -
mot is tar ta nak a film szem le ide je
alatt: meg vi tat ják a kí nai film mű vé -
szet hely ze tét, az irá ni és az orosz
film szak ma kér dé se it, irány za ta it,
de lesz olyan fó rum is, ame lyen csak
az arab mo zi mű vé szet tel fog lal koz -
nak majd.

Film és teo ló gia
Az IIF-nek kez det től fog va, te hát jó
fél év szá za da hang sú lyos fel ada ta a
film vi lág és az egy há zak vi lá ga kö -
zöt ti pár be széd, rend sze res kon zul -
tá ció fenn tar tá sa. A szer ve zet hon -
lap ján kü lön dosszi é ba gyűj töt ték
össze az e té ma kör rel fog lal ko zó leg -
fon to sabb írá so kat, fel szó la lá so kat,
elő adá so kat. Igen ér de kes anya go -
kat la poz ha tunk fel; íze lí tő ül: Nár -
ci szok és tu li pá nok – a film és a tv
je len tő sé ge. A mo zi ér tel me ző sze re -
pe – ho gyan já rul hoz zá a film mun -
ka a val lá si kom pe ten ci á hoz? Mi ért
megy né ha Is ten mo zi ba? Fil mek,
me lyek a lel ki ség utá ni vágy ról szól -
nak… Mi lyen sze re pe van az esz té -
ti ká nak a val lá sok ban és a ke resz -
tyén ség ben?

Ha a né met ro man ti ka teo ló gu sá -
nak, Fried rich Schleier  ma cher nek
(1768–1834) iga za van, ami kor így fo -
gal maz: „A mű vé szet a val lás nyel -
ve”, ak kor mi lyen sze re pe van en nek
a meg va ló sí tá sá ban a film nek, a tv-
nek, a DVD-nek, az in ter net nek?

Hogy idén mi lyen dön tést hoz
majd a nem zet kö zi egy há zi zsű ri
Ve len cé ben, ar ról lapunk következő
számában igyekszünk hírt adni…

g Dr. Bé ke fy La jos

„Mi ért megy né ha Is ten mo zi ba?”
Ve len cei film fesz ti vál: el ső al ka lom mal ad ják át a val lás kö zi dí jat

Meg hí vó me gyei misszi ói nap ra
A nagy va cso ra (Lk 14,15–24) • „Jöj je tek el, mert im már min den kész!”

Sze re tet tel hí vunk min den kit – men te ge tő zés men te sen – misszi ói na punk ra, me lyet 2011. szep tem ber 24-én,
szom ba ton tar tunk Ba kony ta má si ban az aláb bi prog ra mok kal:
• 13.30: Úr va cso rai is ten tisz te let – Meg hí vot tak va gyunk, Is ten kö zös ség re kí ván lép ni ve lünk – Sze me rei Já -

nos püs pök. Pár hu za mo san gyer mek- és if jú sá gi is ten tisz te let – Ros tá né Pi ri Mag da es pe res.
• 14.45: A Nap su ga ras ősz nyug dí jas klub (Ba kony ta má si) nép dal-össze ál lí tá sa.
• 15.00: Őszin tén az úr va cso rá ról (mo de rá tor Isó Zol tán lel kész) – he lye az éle tünk ben (Isó Do rottya lel kész)

– öröm for rá sa (Vaj da Ist ván lel kész) – kö zös ség Krisz tus sal (Welt ler Sán dor ny. lel kész).
A fi a ta lok kal a sza bad ban – Ma gassy Sán dor, Mát hé Csa ba Le ven te és Me nyes Gyu la lel ké szek.
Gyer me kek nek fog lal koz ta tó – Han vay Eni kő, Kopf And rás és Ve ress Ist ván lel ké szek.
Tör té nel mi ba ran go lás – Né meth Ti bor hely tör té ne ti ku ta tó.
Lo vas ko csi ká zá si le he tő ség a „Ba kony lej tő in”.

• 17.00: „La ko ma” – Ott len ni a nagy va cso rán.
Úti ál dás (Jel 3,20) – Pol gár di Sán dor es pe res.

Je lent ke zé si ha tár idő: 2011. szep tem ber 11. Sza kos Csa ba lel kész tel.: 06-20-824-4372; csa ba.sza kos@lu the ran.hu.
Tóth At ti la misszi ói lel kész, Sza kos Csa ba lel kész
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A velencei „fesztiválvárosrész”
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b Bár el ső év ti ze de i met a lé te ző
szo ci a liz mus ban él tem – Cse pel
szá mom ra nem el ső sor ban vö -
rös. Úgy hat éves ko rom ban fe ke -
te – ez édes anyá mé volt, és nem
ér tem fel az ülést, így áll va te ker -
tem a ha tal mas ud va ron. Ta lán
há rom év múl va zöld – hoz zám
il lő, fe les mé ret, és egy fo tó ta -
nú sá ga sze rint éle tem büsz ke sé -
ge. Ké sőbb pi ros – ez zel már
hosszabb uta kat is te het tem a
kör nyé ken, szü lői fel ügye let nél -
kül. Vé gül ham vas kék, ver seny -
kor mánnyal, vál tó val, kö zép-
eu ró pai ele gan ci á val – és if jú há -
zas lo bo gás sal… (A mai li la-
ezüst Mag el lan Hy dra meg sem
kö ze lí ti az ő bá ját.)

Van nak ki ál lí tá sok, ame lyek sze mé -
lyes han gon szól nak a lá to ga tó hoz.
Ta lán azért, mert hir te len déd anyánk
sza lon já ba vagy nyá ri kony há já ba
csöp pe nünk. Vagy mert ál dott em lé -
kű ta ná runk nak is a ki ál lí tó mű vész
volt a ked venc fes tő je. Eset leg – és ez
a leg sze ren csé sebb – a ki ál lí tott tár -
gyak tör té ne té nek fé nyé ben ma -
gunk ra ta lá lunk, ott hon érez zük ma -
gun kat. (Bár nem volt könnyű a FU -
GA be já ra tának kö ze lé ben olyan
gáz csö vet ta lál ni, amely hez hoz zá lán -
col hat tam a jár mű vet. De hát nem vi -
he tem be még egy ró la szó ló ki ál lí -
tás ra sem!)

A Fre e Cik li – Égen-föl dön brin ga
cí mű ki ál lí tás a Kis cel li Mú ze um ta -
va lyi, nagy sza bá sú anya gá ból ké -
szült. Hogy mit is ke res az épí té szet
sta ti kus csar no ká ban? Hát nem csak
a so rok kö zött ol vas va, de ki is
mond va: ahogy az épí té sze ti, te le pü -
lés fej lesz té si, kör nye ze ti kér dé sek,
úgy a vá ro si ke rék pá ro zás is fo lya ma -
tos tár sa dal mi dis kur zus tár gya. Eh -
hez kí ván tak a ren de zők hoz zá já rul -
ni. Má ra a vá ro si ke rék pá ro zás élet -
for má vá lett: sza va zat tá a sza bad ság,
a bá tor ság, a kör nye zet vé de lem, az
ön erő ből va ló (és ol csó) köz le ke dés
mel lett. A ki ál lí tás azonkívül, hogy
ext re mi tá sok kal is szol gál, el ső sor ban
ezt az utat mu tat ja meg.

Mit gon dol nak a ked ves – akár
brin gás, akár au tós – Ol va sók, ki
hoz ta be az el ső láb bal hajt ha tó jár mű -
vet ha zánk ba? Nagy já ból 1828-ban
Wes se lé nyi Mik lós és Szé che nyi Ist ván
egy Ang li á ban, K. F. Dra is mo dell je
sze rint gyár tott dra isi ne-t mu ta tott be
Ma gyar or szá gon.

A Va sár na pi Új ság né hány év ti zed
múl tán már mint el ér he tő, fon tos,
ám gye rek já ték nak tű nő ta lál mány ról
ír va em le ge ti a ken gyel fu tó gé pet, más -
kép pen ve lo ci pé det. A szá zad vé gén
pe dig gyár ta ni is kez dik Pes ten és vi -
dé ken a bi cik lit…

Elő ször kis ipa ro sok – pél dá ul var -
ró gép ké szí tők – mű he lyé ből ke rül -
nek ki ke rék pá rok, mint Ma gyar or -
szág el ső, fa ke re kes ver seny brin gá ja
is (1900 kö rül), amely a kiállításon tel -
jes va ló já ban meg cso dál ha tó!

1929-ben az tán Weiss Man fréd
so ro zat gyár tás ba kezd. Pe dig ed dig -
re már klu bok és egy le tek ala kul nak,
ke rék pá ros ön kén tes szá za da van a
had se reg nek, pos tá sok és ina sok
mun ka esz köz ként hasz nál ják a bi cik -
lit, és az új sá gok is tu dó sí ta nak ke rék -
pá ros bal ese tek ről. Sőt az el ső „nagy -
ban dol go zó” bi cik li tol vaj, Vogl Izi dor
rend őr kéz re ke rü lé sé ről 1900-ban
ír nak a la pok!

Az el múlt száz tíz év ből fo tók,
pla ká tok, slá ge rek bi zo nyít ják a jár -
gány nép sze rű sé gét. Hírt kap a lá to -

ga tó a Mil le ná ris Ve lod rom (az egyet -
len ha zai ke rék pár pá lya) épí té sé ről,
az 1928-as bu da pes ti vb-ről, és eköz -
ben cso dá la tos – ma gán gyűj tők től
köl csön zött – gé pek kö zött sé tál hat.
(Időn ként erő sen ural kod va ma gán,
és gyak ran tu da to sít va: „A ki ál lí tott
tár gyak hoz Ön se ér jen hoz zá!”)

Van pél dá ul egy ég kék Ju ni or a há -
bo rú után ról. Olyan szép, hogy nem
volt ki fi ze tő dő a gyár tá sa, így be is
szün tet ték. Vagy egy lé gi es Peu geot
ver seny ke rék pár az 1880-as évek -
ből! A hí res oszt rák Waf fen rad fé -

nyes-fe ke te, fér fi a san tö ké le tes. Vál -
tós Cse pel brin ga az 1970-es évek ből
– a rá nyo mott Pan no nia már ka jel zés -
ből tud ni, hogy nyu ga ti ex port ra
ké szült.

Iga zi kö zép-eu ró pai élet raj za van
egy har min cas évek ben, kis ipa ri mun -
ká val ké szült ver seny bi cik li nek, ame lyet
a má so dik vi lág há bo rú alatt – szük ség -
ből – köz le ke dé si esz köz zé ala kí tot tak:
szé les nyer get, sár vé dő ket, tú ra kor -
mányt ka pott.

A „mi ni mal art” a ke rék pár gyár tás -
ban az idős olasz, Pog liag hi nik ke le -
zett ver seny gé pe. A bá csi ma is űzi az
ipart, név re szó ló „mű al ko tá so kat” ké -
szít. A mint egy negy ven ki ál lí tott
bi cikli kö zül egy fe ke te, ke cses, női vá -
zas Sil ber ra dot vá lasz ta nék az 1938-
ban mo dern nek szá mí tó dob fék kel,
nyers bőr nye reg gel, ma ha gó ni sár vé -
dők kel és a cso mag tar tó ra szí ja zott kis
vessző bő rönd del.

Ha már a női váz nál tar tunk: a Ke -
rék pár-Sport cí mű lap 1889-ben in -
dult, és 1897-től mel lék le tet je len te -
tett meg Ke rék pá ros Höl gyek Lap ja
cím mel. Az 1891–92-ben – az evan -
gé li kus – Wohl Jan ka szer kesz té sé -
ben meg je lent Sza lon és Sport rend -
sze re sen kö zölt ke rék pá ro zás sal fog -
lal ko zó cik ke ket.

A nők na gyon ha mar rá kap tak a
füg get len, ön ál ló köz le ke dés könnyed
és új esz kö zé re. És nem csak azért,
mert Fe dák Sá ri vagy Ka rády Ka ta -
lin is ez zel jár tak. „Vi lá gunk szép ség -
gel és ro mánc cal te li köny ve i be a bi -
cik lis ta fe je zet ről fe je zet re, kö tet ről
kö tet re nyer be avat ta tást” – ír ta
1890-ben Eli za beth Ro bins Pen nel
ame ri kai új ság író nő, aki 1892-ben
Lon don ból Ber li nen át ke re kez ve
ér ke zett Bu da pest re. (Mi lyen iga za
volt már ak kor, ami kor az au tók és
vo na tok szá gul dá sa még nem volt a
ma i hoz mér he tő!)

Nem vé let len, hogy a nők egyen -
jo gú sí tó ke rék pá ro zá sát az er kölcs
ne vé ben szám ta lan tá ma dás ér te.
Még a nő gyó gyá szo kat is had ba ál lí -
tot ták a fel há bo ro dott er kölcs cső -
szök. A spor tos, bi cik li ző nők ru ha -
tá rá ból el tűnt a far pár na, a tur nűr,
majd a fű ző is. Egy re rö vi deb bek let -
tek a szok nyák, meg je lent a nad rág -
szok nya és – hor ri bi le dic tu! – a nad -
rág is. (In ti mebb újí tás sal a tí zes
évek re sze mér me sen „be zá ród tak” a
19. szá zad hosszú szá rú, nyi tott női
al sói. En nek bá jo san pi káns jel zé se a
ki ál lí tá son a bu gyo gók ból fű zött, bi -

cik li lám pák kal mű köd te tett, kü lö nös
lam pi on sor.)

A női ke rék pá ro zás el ső év ti ze dei
egy be es tek a sza va za ti jo gért, a ta nu -
lás jo gá ért, a tör vény előt ti egyen lő -
sé gért fo lyó küz del mek kel, így nem
le het vé let len, hogy ez az er kölcs te -
len és „fel for ga tó ta lál mány” a nők
éle té ben a sza bad ság és a kre a ti vi tás
jel ké pe is lett.

De mi nek is ne vez zük? Rö vi dít ve: bi -
caj? Ka ma szo san: caj ga, can ga? La zán:
brin ga? Pu ri tá nul: gép? Vagy anyás kod -
va né ven ne vez zük, mond juk: La li?

Vagy a szí ne alap ján: Pi ros ka? Kosz to -
lá nyi a ke rék pár mel lett vok sol: „Az pe -
dig épen ség gel [sic!] ért he tet len előt -
tem, hogy va la ki nek job ban tet szik a bi -
cik li, mint a ke rék pár, s vé del mé be ve -
szi a bi cik lit, a strufli, str impfli és
cump li édes test vé rét, eze ket a há tul -
gom bo lós sza va kat, me lye ket egy fel -
nőtt nép nek vissza kell uta sí ta nia.”

Van, aki más képp sze re ti: „Nem te -
he tek ró la, a ke rék pár gram ma ti ka -
i lag jó szó, de én va la mi olyan ízt ér -
zek raj ta, mint a táv be szé lőn, va la mi
hi va ta los ízt, és szí ve seb ben mon dom
ki a bi cik lit.” (Schöpflin Ala dár)

Én in kább, ha te he tem, bi cik li zem.
És ez zel so kat te szek – ma ga mért
meg az öko ló gi ai láb nyo mom csök -
ken té sé ért. Ami nem csak a Na ti o nal
Geo gra phic öko nap jának a kör nyé -
kén fon tos.

g Zász ka licz ky Zsu zsan na

További információk: www.ng.hu,
www.fu ga.org.hu

Ön erő ből ha lad ni
Ke rék pá ro zás-tör té ne ti ki ál lí tás a FU GA Bu da pes ti Épí té sze ti

Központ ban • Sik ló si Já nos ve te rán ke rék pár ver seny ző nek, tisz te let tel

b Nyár vé gi csönd van a ba la ton -
sze me si te me tő ben. Egy-egy le -
vél lib ben az ide té ve dő szél től.
Ma dár száll a kö ze li pad ra, cső -
ré ben vé kony ágacs ka. Az élet itt
örök láz ban és te rem tés ben lo -
bog. Sír ja előtt ál lok. A vas ke -
resz ten vé kony pi ros-fe hér-zöld
sza lag. A tört már vány kő meg -
ko pott a fu tó év ti ze dek alatt,
az ezüst be tűk és szá mok föl ra -
gyog nak: „La ti no vits Zol tán
1931. IX. 9. – 1976. VI. 4.”

So ká ig egye dül pi hent, de nem rég
idős édes any ja és min dig se gí tő test -
vé re, Buj tor Ist ván is kö vet te.

Ha él né nek, együtt ün ne pel het nék
a nagy, ke rek szü le tés na pot. De nem
tu dom el kép zel ni nyolc van éves nek.
És le he tet len is. La ti no vits min dig lo -
bog va, meg rá zó erő vel ját szott. So -
ha nem kí mél te ön ma gát; min dig
mély ről fel tö rő ér zel mek és gon do -
la tok har mó ni á já val ál lí tot ta szín pad -
ra sze re pe it. Em be ri üze ne te it: el bot -
lunk az il lú zió és a va ló ság el len té té -
ben, mint annyi küsz kö dő tár sunk, de
ten nünk és te rem te nünk kell.

Né zem a ré gi fo tó kat: Már kus
Lász ló val együtt (1957, Deb re cen),
Má té Évá val (1960, Mis kolc), Rutt -
kai Évá val (1963, Víg szín ház), Nagy
At ti lá val (1967, Thá lia Szín ház),
Dar vas Iván nal és Szir tes Ádám -
mal (1966, Hi deg na pok cí mű film)…
A fe led he tet len Szind bád, a Kár pá -
thy Zol tán, Tó ték, Az ötö dik pe csét,
Ró meó és Jú lia, Ma rio és a va rázs ló,
a leg cso dá la to sabb: Vá nya bá csi. És
a leg utol só sze rep: A ku tya, akit
Boz zi úr nak hív tak. Ma is el szo rul a
szí vem, ha ar ra gon do lok, hogy nagy
szí né szünk – anya gi gon dok kal és
ideg be teg ség gel küsz köd ve – es tén -
ként vas tag, sző rös bun dá ba búj va
ugat és éne kel!

Öt, bán tá sok kal te li év után az el -
ső pes ti fel lé pés si ke rét et től re mél -
te. Annyi ra fá radt és űzött volt, hogy
nem ér zé kel te, a „gyó gyí tó” taps es -
té ről es té re föl csen dült. És a ra jon -
gó fi a ta lok, akik a lép cső re, a föld re

ül ve hall gat ták vers mon dá sát. Int ve
és óva, szin te be lé jük éget te a so ro -
kat: „Őr zők, vi gyáz za tok a strá zsán,
/ Az Élet él és él ni akar…” A sors sal
bir kó zó Ady nak volt a ro ko na. És
hall juk Nagy Lász ló há bor gó gyá szát

is: „Eb vol tál, vagy nagy ra nőtt Krisz -
tus? / Csak jó ri pacs, vagy szí nész ki -
rály?” Kö zöny és kö zép szer ma is
gon dol ko dik, az irigy ség most is
mun kál. Iz gá gá nak és meg za bo láz ha -
tat lan nak tar tot ták. De ar ról nem be -
szél nek és nem is fog nak, ami ben
ma kacs volt és haj lít ha tat lan: a mun -
ká já ban. Az új ra kez dés bá tor sá gá ban:
1971-ben el ment Veszp rém be, hogy
ren dez hes sen, köny vet ír has son. Az
1973-ban meg je lent Köd szur ká ló
rész ben ön élet írás, mű hely ta nul -
mány, rész ben nap ló jel le gű „vi ta irat”.

Ki volt La ti no vits Zol tán? – kér -
dez het jük az em lé ke zés vé gén. Va ló -
szí nű leg a leg jobb ma gyar szí nész
volt, ta lán Eu ró pa leg na gyobb ja. Ezt
azok ne vé ben mon dom, akik még lát -
hat ták szín pa don. Hi szen kí mé let len
az idő, s csak film je i vel em lé ke zik
majd rá a kö zön ség.

A nagy, ke rek év for du lón sok vi rág
lesz a sír ján. So kan meg szó lít ják
egy mást, be szél nek ró la. Cso da volt
La ti no vits. Jó aka ra tú em be rek kel
szö vet ke ző; olyan szín ház ról ál mo dó,
ahol temp lo mi fi gye lem van, s a sze -
re tet him nu szát ének lik. Ahol nem
hi á ba ha sít ki száz éle tet a ma ga
egyet len éle té ből, vi gaszt, hi tet tud
ad ni a szé pet tisz te lők nek és se bes
szí vű ek nek.

g Feny ve si Fé lix La jos

A szí nész ki rály kér dé sei
La ti no vits Zol tán szü le té sé nek nyolc va na dik

év for du ló já ra

Hit tan könyvso ro zat
a gyü le ke ze ti és szór vány hit ok ta tás szá má ra
Sze re tet tel ér te sít jük a gyü le ke ze te ket és a hit ok ta tó kat, hogy meg ren -
del he tik a Ke reszt fa tit ka tün dö köl cí mű bib li ai ol va só köny vet és a hoz -
zá tar to zó mun ka fü ze te ket az 1–5. osz tá lyo sok szá má ra, il let ve a Krisz -
tus né pe Is ten nagy cso dá ja cí mű egy ház is me re ti tan köny vet és mun ka -
fü ze tét a 6. osz tá lyo sok szá má ra. A so ro zat 7. ré sze az egye te mes és ha -
zai egy ház tör té ne tet dol goz za fel 28 egy ség ben.

A könyv a mun ka fü ze té vel együtt jól hasz nál ha tó a gyü le ke ze ti hit ok -
ta tás ban, hi szen rö vi den, lé nyeg re tö rő en mu tat ja be az egy ház küz del -
mes tör té ne tét, el mé lyít ve a tan anya got kér dé sek kel és fe le le tek kel, va -
la mint meg ol dan dó fel ada tok kal.

Meg ren del he tő a ki adó nál, a veszp ré mi lel ké szi hi va tal ban, vagy
meg vá sá rol ha tó és meg ren del he tő a Lu ther Ki adó nál, va la mint a Hu szár
Gál pa pír- és köny ves bolt ban.

Min dig ügyel ni fo gunk ar ra, hogy a tan könyv cso mag min den egyes ré -
sze év ről év re, fo lya ma to san kap ha tó és meg ren del he tő le gyen.

(Vár juk a szí ves meg ren de lést azok tól is, akik ed dig még nem ta ní tot -
tak ezek ből a köny vek ből.)

A ki ad vá nyok ára a ki adó nál, Veszp rém ben:
• Ol va só könyv, 1–5. oszt. (B5, 272 o., fű zött, ke mény táb lás): 980 Ft.
• Egy ház is me re ti könyv, 6. oszt. (B5, 76 o., ra gasz tott, pu ha táb lás): 380 Ft.
• Egy ház tör té net könyv, 7. oszt. (B5, 78 o., ra gasz tott, pu ha táb lás): 380 Ft.
• Mun ka fü zet, 1., 2., 3. oszt. (A4): 380 Ft; Mun ka fü zet, 4., 5. oszt. (A4):

480 Ft; Mun ka fü zet, 6. oszt. (A4): 380 Ft; Mun ka fü zet, 7. oszt. (A4):
380 Ft

• Út mu ta tó az ok ta tó szá má ra (B5): 380 Ft.
Tíz pél dány nál több ren de lés ese tén min den ki ad vány nál ér vé nyes a 10-
os ked vez mény!

Sze re tet tel vár juk a meg ren de lé se ket!
Isó Do rottya so ro zat szer kesz tő, Isó Zol tán és Ma gassy Zol tán,

a Fra ter ni tás Lel kész egye sü let el nök sé ge

H I R D E T É S
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– Mi ben más az idei fesz ti vál,
mint az ed di gi ek?

– Mint ami kor egy gye rek az al só
ta go zat ból a fel ső be lép. Nagy ál mok,
nagy re mé nyek. Elő ké szü let ez ar ra,
hogy majd egy szer ti zen nyolc éve sek,
vagy is nagy ko rú ak is le szünk. Az
in du lás nál a fő cél az volt, hogy az
együt te sek nek – füg get le nül az is -
mert ség től és a szak mai szint től – be -
mu tat ko zá si le he tő sé get ad junk. Vol -
tak na gyon pro fik és na gyon kez dők. 

Má ra el ju tot tunk oda, hogy na -
gyon ma gas szín vo na lon ját sza nak a
ze né szek – mond juk azok is, akik az
el ső lé pé se ket itt tet ték meg a gos pel -
fesz ti vá lon. Re mé nye ink sze rint a
ti zen nyol ca dik évün ket úgy fog juk el -
ér ni, úgy le szünk érett sé gi zők, hogy
ad dig ra már ab szo lút mér ték ben vi -
lág szín vo na lú együt te se ket tu dunk
szín pad ra ál lí ta ni.

Egyéb ként most is van nak olyan
ma gyar fel lé pő ink, akik már ha tá rain -
kon túl is di cső sé get sze rez tek ha -
zánk nak, pél dá ul a Frá ter kó rus vagy
a Lu men Ch ris ti. Ez utób bi együt tes
az el múlt tíz év ben min dig részt ve -
vő volt, idén saj nos az utol só pil la nat -
ban jött köz be va la mi, ami mi att
nem hall hat tuk őket. Mind két csa pat
több arany dip lo mát nyert ran gos
kül föl di – auszt ri ai, il let ve olasz or szá -
gi – kó rus ver se nye ken. Büsz ke ség gel
tölt el, hogy a nagy kö zön ség előtt itt
mu tat koz tak be elő ször.

– Van egyéb kül de té se is a fesz ti vál -
nak, mint az Is ten ről szó ló ze ne át -
adá sa?

– Jó ér zés – bár én csak a ke re tet
te rem tem meg eh hez –, hogy van egy
kö zös misszi ónk a Pax Vob is kó rus
ve ze tő i vel. Ré gi ál dás ként kap cso ló -
dik a ren dez vény hez ez a kez de mé -
nye zés, amely nek lé nye ge, hogy a kó -
rus tag jai olyan, ál la mi ne ve lő ott hon -
ban ne vel ke dő gye re kek, akik át me -
ne ti leg az élet ár nyé ko sabb ol da lá ra
kény sze rül tek. Na gyon so kan ép és

egész sé ges csa lád ból ke rül nek be
ma nap ság, a hu szon egye dik szá zad -
ban ne ve lő ott hon ba azért, mert pél -
dá ul a bank hi te lek be dő lé se kö vet -
kez té ben a gyám ha tó ság a to váb bi -

ak ban nem lát ja biz to sí tott nak a
gye re kek ott ho ni ne ve lé sét, akik így
kol lé gi u mi élet re kény sze rül nek.
Bor zasz tó még hal la ni is ró la.

Ilyen kö rül mé nyek mel lett kü lö nö -
sen fon tos az a misszi ós cél, ame lyet
Ha va si Ti bor, a kó rus ve ze tő je – aki
egy ben a kol lé gi um igaz ga tó ja is – fel -
vál lalt, hogy ezek nek a gye re kek nek
re ményt nyújt son. A re mény su gár ki -
in du ló for rá sa a Bib lia az evan gé li um -
mal és per sze ezek a da lok, ame lye -
ket a kó rus ve ze tő kom po nál és fan -
tasz ti kus lel ke se dés sel ál lít szín pad -
ra. A fesz ti vál ele jén el mond ták,
hogy új CD ki adá sá ra is ké szül nek,
amely nek el adá sá ból a gyer mek ott -
hon ban fel nö vek vő után pót lást akar -
ják tá mo gat ni. Ez egy szép kül de tés.

– Nö ve ke dést lá tok. Egy re több a
kül föl di a fel lé pők kö zött is…

– Va ló ban. An nak ide jén úgy in -
dul tunk, mint egy kis he lyi fesz ti vál:
egy ér tel mű en a tör té nel mi egy há zak
temp lo mi, ima há zi kö zös sé ge i hez
kap cso ló dó if jú sá gi együt te se ket hív -
tuk meg elő adók nak. Ké sőbb lép tünk
egy na gyot, ami kor or szá gos sá duz -
zadt a fesz ti vál: el jött a Sop ron Gos -
pel vagy a nagy sze rű pé csi Uni Cum

La ude együt tes, és az or szág több
pont já ról is ér kez tek ven dé ge ink.
Majd volt egy har ma dik lép cső fok,
ami kor nem zet kö zi vé vál tunk. El ső
kül föl di elő adónk az olasz or szá gi

Trust in Jesus volt, őket kö vet te a svéd
Mercy Gos pel, az tán a sor foly ta tó dott
a hol land Jo any & the Mo re Gos pel
együt tes sel, amely már több szö rös
vissza té rő ven dé günk. Sőt Jo any itt -
lé te kor min dig szer vez egy szak mai

to vább kép ző works ho pot is a je len -
lé vők nek. Ere de ti ter ve ink sze rint fel -
lé pő ink szak mai tré ning je is sze re pel -
ni fog a ké sőb bi prog ram ban.

Ezt kö ve tő en sok kül föl di elő adó
járt ná lunk, pél dá ul az Egye sült Ál -
la mok ból ér ke zett Ka ren Car roll és
a Mis sis sip pi Gra ve Dig gers, Su ri -
name-ból An ge li que. Idén vissza té -
rő ként ér ke zett – a ki vá ló és sok ol -
da lú An na Ba jak ve ze té sé vel – a
Sien na gos pel kó rus Len gyel or szág ból,
va la mint elő ször ta lál koz ha tott a
ma gyar kö zön ség a dél-af ri kai Ma ry
Ann-nel.

– Mit tud ha tunk róla?
– Ma ry az ot ta ni te het ség ku ta tó

ver se nyek mind egyi két meg nyer te.
Sőt egy nem zet kö zi olaj tár sa ság tur -
né já nak ve zér alak ja ként egész Dél-
Af ri kát be jár ta. Mi vel most sze mé lyes
ven dé gem, elég so kat meg tud tam

ró la az el múlt na pok ban. Szü lő föld -
je, Oli fant s ho ek egy olyan völgy,
ahol az ele fán tok vi lág ra hoz zák a ki -
csi nye i ket. A ti zen he te dik szá zad
vé gén két száz fran cia hu ge not ta te -
le pe dett le a te rü le ten, akik ma guk -

kal hoz ták a sző lő kul tú rá ját. A Ma -
gyar or szá gon is is mert, hí res dél-af -
ri kai bor er ről a vi dék ről va ló, csak -
úgy, mint Ma ry Ann, aki nek ha tal -
mas sző lő ül tet vé nyei van nak. So kat
be szélt ne kem a cso dá la tos ter mé sze -
ti kör nye zet ről és ar ról, hogy az ot -
ta ni em be rek a ter mé szet tel szer ve -

sen együtt él nek. Ő el ső sor ban
misszi o ná ri us, az ének lést csak mel -
lé ke sen mű ve li. Fér jé vel együtt egy
temp lo mi kö zös ség ve ze tői, ezen túl
ko moly szo ci á lis te vé keny sé get vé -
gez nek.

– Egy re in kább kör vo na la zó dik,
hogy ez egy ran gos, nem zet kö zi fesz -
ti vál…

– A nem zet kö zi ven dé gek alap ján
már mond ha tó, de nem sze ret ném, ha
csak kül föl di fel lé pő ink len né nek.
Ta valy volt egy fo tó ki ál lí tá sunk a tíz
év ké pe i ből, ezt idén a pol gár mes te -
ri hi va tal ban is ki tet tük. A kö zön ség -
ké pe ket el né ze get ve lát tam sok fé le eg -
zo ti kus em bert, ki csi ket is szép szám -
mal. Meg for dul tak itt sok hely ről.
Mi vel Soly már sváb köz ség, ide fő ként
né me tek, oszt rá kok – akik sok szor ro -
ko nok – lá to gat nak. Kül föl di ek min -
dig van nak a ren dez vé nyen.

So kan sze ret né nek egy több na pos
ren dez vényt, de saj nos ezt egy elő re
anya gi okok mi att nem en ged het jük
meg ma gunk nak. Egy elő re úgy néz
ki, hogy a pi a ci sze rep lők fó ku szá ban
nem az ilyen egy há zi jel le gű alkalmak
áll nak – na gyon nagy tisz te let a ki -
vé tel nek.

g Ká roly György Ta más

G O S  P E L F E S Z  T I  VÁ L  S O LY  M Á  R O N

Ke resz tény ze ne min den ki nek
b A XI. nem zet kö zi gos pel fesz ti vál nak au gusz tus utol só szom bat ján adott

ott hont a soly má ri sport köz pont. A hét órá nyi, Is tent di cső í tő ze nei
él ménnyel sza bad té ri szín pa don szol gál tak a vá lo ga tott – ma gyar or -
szá gi (Vác, Mis kolc, Bu da pest, Csák vár) és ha tá ron tú li – fel lé pők. Idén
a kül föl di elő adók Kár pát al já ról (Cre do), Len gyel or szág ból (Sien na
Gos pel) és Dél-Af ri ká ból (Ma ry Ann) ér kez tek. A ren dez vényt zá ró pro -
duk ci ót – a ka taszt ró fa vé del mi szak em be rek vi har jel zé se mi att – vá -
rat la nul be kel lett köl töz tet ni a fe dett sport csar nok ba, ám Boly ki Ba -
lázs és csa pa ta, a Boly ki soul- és gos pel kó rus szé pen vet te az aka dályt:
han go sí tás és ze nei kí sé ret nél kül is be zeng ték a csar no kot, és a dü -
bör gő vas taps sem ma radt el. A ren dez vény ala pí tó szer ve ző jé vel, Je -
ney Er zsé bet rá di ós mű sor szer kesz tő vel be szél get tünk.

A gos pel fesz ti vál evan gé li kus vo nat ko zá sai
Thur nay Bé la lel kész a he lyi evan gé li kus kö zös ség ve ze tő je ként mond -
ja el min den év ben a meg nyi tó imád sá gos sza va it, és tol má csol ja a gyü -
le ke zet kö szön té sét a részt ve vők fe lé.

A fesz ti vál ki ad vá nyá nak kö szön tő jét Gáncs Pé ter evan gé li kus püs pök
ál tal ké szí tett port ré il luszt rál ja. A püs pök a kép ké szí té se kor még nagy -
tar csai lel kész ként ké szí tett rá dió mű sort és volt rend sze res lá to ga tó ja a
ren dez vény nek.

A pi li si evan gé li kus Izsóp együt tes ti pi kus af ri kai gosp el ze né je több -
ször is meg szó lalt a soly má ri al kal ma kon. (A ze ne kar egyéb kö te le zett -
sé gek mi att idén nem tu dott el jön ni.)

b Ma ry Ann eu ró pai le mez be mu -
ta tó tur né já nak ma gyar ál lo má -
sa ként a soly má ri gos pelfesz ti -
vál egyik sztár ven dé ge volt. A
sze rény éne kes nő nem kér ke dik
te het sé gé vel, pe dig több kon ti -
nen sen is kon cer te zett már nem
kis si ker rel. Ő nem em be rek nek
éne kel – mint mond ja, nem is
éne kes, ha nem misszi o ná ri us.
Szá má ra az ének misszió és Is -
ten di cső í té se. Az el ső ma gyar -
or szá gi fel lé pés után be szél get -
tünk ve le.

– Nem csak éne kes, ha nem misszi -
o ná ri us, lel ki gon do zó, gyü le ke ze ti
elöl já ró, sző lős gaz da, és ki tud ja még,
mi min den nel fog lal ko zik. Éle te mely
te rü le tét ér zi a leg fon to sabb nak?

– Ta lán az ének lés az el ső sze rel -
mem, de nem ez a mun kám. Na gyon
bo nyo lult len ne rang so rol nom a te -
vé keny sé ge i met. A mun kám is na -
gyon fon tos szá mom ra. Szo ci á lis te -
vé keny sé gem mel em be re ken se gí -
tek, pász tor ként a gyü le ke zet ben is
helyt kell áll nom. A kö zös ség kész ar -
ra, hogy tá mo gas son a misszi ó ban. Ez
sok do log, de igyek szem meg fe lel ni.

– Elő ször tar tóz ko dik Ma gyar or -
szá gon. Mi lyen be nyo má sai van nak
a ma gya rok ról, a ma gyar ke resz té -
nyek ről? Mennyi ben más a ke resz té -
nyek vér mér sék le te itt, mint ott hon?

– Igen, elő ször ér kez tem Ma -
gyar or szág ra most pén te ken. Sze re -
tem a ma gyar em be re ket, na gyon
ked ve sek. Ez egy cso dá la tos or szág.
Na gyon kü lön bö zünk egy más tól,
még is tet szik min den. Na gyon sze -
re tem. Af ri ka ha tal mas. So kan nem

tud ják, de ná lunk is na gyon sok fé le -
kép pen imád ják az Urat a ke resz té -
nyek. Van nak, akik csen de sen, és
van nak, akik na gyobb hang erő vel. A
csa lá dom ban, melynek tagjai fő leg
föld mű ve sek, in kább a csen de sebb,
nem annyi ra han gos di cső í tés a
meg szo kott, ha son ló ah hoz, amit
itt lá tok.

– Ki nek éne kel?
– Min dig Jé zus nak éne ke lek. Ő az

el ső. Nem gon do lok köz ben az em -
be rek re, csak Is ten re. Hi szem, hogy
az én kon cert je im Is ten „tu laj do ná -
ban” van nak, ne ki éne ke lek – ha az
em be rek is él ve zik ezt, ak kor sze re -
tet tel vá rom és fo ga dom őket, hogy

hall gas sák vagy csat la koz za nak.
Minden nek ró la kell szól nia. Per sze
sok em ber hez el le het jut tat ni a jó
hírt az éne ke ken ke resz tül. Dél-Af -
ri ká ban és más or szá gok ban is sok
fel lé pé sem van, de min dig az Úr nak
éne ke lek.

– Misszi o ná ri us ként fő leg mi lyen
te rü le ten te vé keny ke dik?

– Na gyon sok a sze gény em ber
Af ri ká ban. A sze gé nyek nek még in -
kább szük sé gük van tá masz ra, Jé zus
öröm hí ré re. Egye sek nek Jé zus min -
den, ami jük van. Kö zöt tük is dol go -
zom, és a sor suk ról a köz vé le ményt
is tá jé koz ta tom. Együtt a tár sa da lom
töb bet te het. Ado má nyo kat is vi -
szünk a sze gé nyek nek, de a leg na -
gyobb ado mány a hit. Ak kor tu dok
ad ni, ha van mi ből. Jé zust sze re tem,
így van.

Ha imád koz nak a misszi ós mun -
ká mért, ak kor kér jék Is tent, hogy
nyis sa meg az em be rek szí vét! Jó len -
ne, ha nemcsak az agyuk kal fog nák
fel azt az üze ne tet, amellyel hoz zá juk
me gyünk, ha nem a szí vük kel is. Ez a
leg fon to sabb szá mom ra. Több or -
szág ban – pél dá ul Szo má li á ban – na -
gyon nagy a sze gény ség, az em be rek
éhez nek. For dít sa sor su kat jobb ra Is -
te nünk, és tud junk szol gál ni fe lé jük
is az igé vel! A test vé rek kö zöt ti ha tá -
ro kon is túl nyú ló kap cso lat pe dig mé -
lyül jön el és tel je sed jen ki a szol gá -
lat ban!

g Tom Ká roly

A misszi o ná ri us éne kes
Jeney Erzsébetnek a fesztiválfüzetben
lát ha tó portréja, amelyet – anno –
Gáncs Péter püspök készített

A miskolci Fráter kórus

Charly Horváth Nice és a tapolcsányi Pax Vobis
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b Ok tó ber 2-án, va sár nap dél után
5 óra kor a Papp Lász ló Bu da pest
Sport aré ná ban az év egyik leg na -
gyobb sza bá sú öku me ni kus ke -
resz tény ta lál ko zó ja ve szi kez de -
tét. A ti zen egy éve tar tó Ez az a
nap! ren dez vé nyek idei ese mé -
nye a ko ráb bi ak hoz ha son ló an
Is ten di cső í té sét és az ő sze re te -
té ről szó ló ta nú ság té telt he lye zi
a kö zép pont ba. A ma gyar ke -
resz tény ze ne kép -
vi se lői mel lett Böj -
te Csa ba is meg -
szó lal a szín pad -
ról, az est egyet -
len nem ma gyar
aj kú ze ne ka ra pe -
dig az utób bi évek
leg ke re set tebb ke -
resz tény együt te -
se, a Jesus Cul tu re
Band (USA) lesz.

A 2000 óta zaj ló Ez az
a nap! ren dez vény so -
ro zat alap gon do la ta a
ke resz té nyek egy sé gé -
nek meg je le ní té se a
kö zös imád ság ban és
di cső í tés ben. A szer -
ve zők sze rint fon tos,
hogy le gye nek nagy,
ün ne pi ta lál ko zó ink,
ami kor a kü lön bö ző
egy há zak hoz és ke -
resz tény kö zös sé gek -
hez tar to zó test vé rek
együtt di csé rik Is tent,
és imád koz nak a ma -
gyar nem zet meg té ré sé ért. E ta lál ko -
zó mél tó hely szí ne lesz idén – a
Kis sta di on, a Hő sök te re és a Mar git -
szi get után – az or szág leg na gyobb
fe dett csar no ka, a Papp Lász ló Bu da -
pest Sport aré na.

A csar nok ka pui ok tó ber 2-án,
va sár nap 16 óra kor nyíl nak meg. Az
ér dek lő dők még a kez dés előtt meg -
te kint he tik a Misszió Ex pó stand jait
a ke resz tény hit ter jesz té sé vel fog lal -
ko zó in téz mé nyek, misszi ós szol gá -
la tok ki ál lí tá sa i val. A nagy szín pad
prog ram ja 17 óra kor kez dő dik csak -
úgy, mint a gyer me kek szá má ra meg -
nyí ló in ter ak tív ját szó ház. A ti zen két
éven alu li gyer me kek szá má ra egyéb -
ként nem kell je gyet vá sá rol ni, ők in -
gyen lép het nek be – il let ve egy jó ál -
la pot ban lé vő já ték aján dé ko zá sá val,
ame lyet a ka puk nál gyűj te nek majd
Böj te Csa ba er dé lyi gyer mek ott ho na -
i nak la kói szá má ra.

A nagy szín pad prog ram ja Pra -
zsák Lász ló nyi tó da la után a kár pát -
al jai Ama ro Del ro ma di cső í tő ze ne -
kar kon cert jé vel kez dő dik a ci gány–
ma gyar szo li da ri tás és meg bé ké lés je -
gyé ben. Őket a ma gyar di cső í tő ze -
ne két di na mi kus és min den ér te lem -
ben „lel kes” éne ke se, Csisz ér Lász ló
és Pin tér Bé la kö ve ti. Böj te Csa ba fe -
ren ces test vér buz dí tó gon do la tai
és az öku me ni kus imád ság után az
er dé lyi gyer mek ott ho nok, il let ve a
Bap tis ta Sze re tet szol gá lat cél ja i ra
tar ta nak gyűj tést.

Hét óra kor pe dig szín pad ra lép az
ame ri kai Jesus Cul tu re ze ne kar, amely
Lon dont, Pá rizst, Amsz ter da mot,
Ber lint, Zü ri chet és Kop pen há gát
érin tő eu ró pai tur né jának leg ke le tibb
hely szí ne ként ejti útba Bu da pest et.

Mi te szi kü lön le ges sé ezt a ti zen -
két éve mű kö dő, de még min dig
hu szon éves ta gok ból ál ló csa pa tot?
Az, hogy ze né lés köz ben min den
hang ju kat, tes tük min den por ci ká -
ját oda ad ják, fel ajánl ják az Úr nak.
Olyan mély sé ge sen élik át Is ten sze -

re te tét és je len lé tét, hogy eb be a töb -
bi je len lé vőt is be tud ják von ni.

Az ame ri kai csa pat vá gya, hogy lás -
sák az if jú ge ne rá ció vál to zá sát, aho -
gyan a di cső í tés az éle tük ré sze lesz,
és mé lyebb re ve ze ti őket az Is ten nel
va ló kö zös élet ben. Aho gyan el mond -
ják, min den da luk mély is ten él mény -
ből szü le tett. Fon tos szá muk ra, hogy
ki emel ke dő mi nő sé gű, kre a tív és di -
na mi kus ze nét játssza nak – el mon dá -
suk sze rint a De li ri o us és a Mor ning

Star ha tott rá juk a leg mé lyeb ben –, de
az el ső szem pont ná luk, hogy mind -
eb ben ott le gyen Is ten je len lé te.

„Ke res sük őt, ar ra tö rek szünk,
hogy meg is mer jük őt, hall gas suk,
amit mond, néz zük azt, amit tesz, és
a part ne rei le gyünk” – nyi lat koz ta
Kim Wal ker-Smith ve ze tő éne kes nő,
aki nek kis sé fá tyo los, telt hang ján

utá noz ha tat lan erő vel és szen ve -
déllyel szó lal nak meg a csa pat leg is -
mer tebb szá mai, a Yo ur Lo ve Ne ver
Fa ils vagy a How He Lo ves, amely nek
vi de ó ját öt és fél mil li ó an lát ták ed -
dig a vi lág há lón.

Bu da pes ti lá to ga tá sát a Jesus Cul -
tu re nem egy sze rű kon cert nek te kin -
ti, nem csu pán ed digi hat CD-jük da -
la it akar ják el éne kel ni, ha nem olyan
„meg úju lá si al kal mat” sze ret né nek
tar ta ni, amely ben he lyet kap majd a

ta nú ság té tel, az ige hir de tés és a kö -
zös imád ság is.

A ren dez vény a Re mény ség fesz ti vál
hi va ta los elő ren dez vé nye. To váb bi
in for má ci ót a www.eza za nap.hu web -
ol da lon ta lál nak, ahol je gyet is vá sá -
rol hat nak. Je gyek kap ha tók to váb bá az
is mert jegy iro dák ban is.

d Ez az a nap! team

Ez az a nap! az aré ná ban
Ki emelt ven dég a Jesus Cul tu re Band

A Lu ther-ró zsa szí nei
Anya nyelv – egy ház – nem zet

A Ma gyar Evan gé li kus Kon fe ren cia ta nul má nyi kon fe ren ci á ja
2011. szep tem ber 30. és ok tó ber 1. kö zött

a rév fü lö pi Or dass La jos Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont ban

Szep tem ber 30., pén tek
• 17.00: Ér ke zés, re giszt rá ció, a szo bák el fog la lá sa
• 18.00: Va cso ra
• 19.00: Nyi tó áhí tat – id. Zász ka licz ky Pál – ál ta lá nos be ve ze tés
• 19.30: Írott be tű vel és hir de tett igé vel a meg ma ra dá sért – Ben ce Lajos

író, szer kesz tő és  Gab ri je la Ben ce gyü le ke ze ti fel ügye lő (Al só lendva,
Szlo vé nia)

• 21.00: Egy há zi tu riz mus – be szá mo ló és öt let bör ze – Ko csis Ist ván
• 21.30: Es ti imád ság – Ha fen scher Ká roly

Ok tó ber 1., szom bat
• 8.00: Reg ge li áhí tat – Gáncs Pé ter püs pök
• 8.30: Reg ge li
• 9.15: A négy nyel vű re for má ció a Kár pát-me den cé ben – Csep re gi Zoltán

egy ház tör té nész-pro fesszor (Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem)
• 10.30: Ká vé szü net
• 11.00: A múlt ter he, a je len gond ja, a jö vő le he tő sé ge a szlo vák–ma -

gyar kap cso la tok ban –  Dem mel Jó zsef dok to ran dusz tör té nész (Eöt -
vös Lo ránd Tu do mány egye tem)

• 12.30: Ebéd
• 13:30: Ke rek asz tal-be szél ge tés – ve ze ti Fa bi ny Ta más püs pök
• 15.00: Zá ró is ten tisz te let úr va cso rá val – Fa bi ny Ta más püs pök

Sze re tet tel vár juk a té ma iránt ér dek lő dő test vé re in ket. A rész vé te li díj
szál lás sal, tel jes el lá tás sal: 5400 Ft.

Je lent kez ni szep tem ber 20-ig le het pos tai le vél ben az ok ta tá si köz -
pont cí mén (8253 Rév fü löp, Fü re di út 1.), il let ve e-mai lben a rev fu-
 lop@lu the ran.hu cí men.

H I R D E T É S

A svéd cso por tot most elő ször ve zet -
te a ta vasszal be ik ta tott új lin kö pin -
gi püs pök, Mar tin Mo dé us; ő ja va sol -
ta a ta lál ko zó idei té má ját.

A lel ké szi szol gá lat fon tos te rü le -
te i ről, az az az is ten tisz te let ről, az
úr va cso rá ról és a ke reszt ség ről volt
szó iz gal mas teo ló gi ai és gyü le ke ze ti
össze füg gé sek ben. Ko moly, mély és
ta nul sá gos esz me cse re folyt a lel ké -
szek kö zött. Ki de rült, hogy bi zo nyos
kér dé se ket ugyan úgy lát nak, pél dá ul
azt, hogy az Úr ral és az egy más sal va -
ló kö zös ség meg élé se, va la mint a
sze mé lyes hit ta pasz ta lat mi lyen fon -
tos a kü lön bö ző al kal ma kon, de egyes
ese tek ben a svéd test vé rek nél – több -
sé gi hely ze tük ből adó dó an – más
össze füg gé sek a hang sú lyo sak.

Ná luk ál ta lá nos gya kor lat a kö zös -
ség épí tés egyik for má ja ként az al kal -
mak utá ni ká vé zás, be szél ge tés. Ná -
lunk va jon me lyik gyü le ke zet mer ki -
dob ni né hány pa dot a temp lom ból,
hogy he lyet ad jon egy ilyen kö zös sé -
gi tér nek? Szá muk ra ko moly fel adat
a sok la i kus szol gá lat te vő fel ké szí té -
se az is ten tisz te le ti szol gá lat ra, míg
ha zai lel ké sze ink kö zül so kan az zal
küz de nek, hogy tel je sen egye dül
van nak a szol gá lat ban, mert a gyü le -
ke ze ti ta gok nem haj lan dók pél dá ul
ige ol va sást vál lal ni. A svéd szol ga tár -

sak ar ra tö re ked nek, hogy a ke resz -
te lés ne kü lön csa lá di al ka lom le gyen,
ha nem gyü le ke ze ti, ná lunk en nek
ter mé sze tes he lye van a va sár na pi is -
ten tisz te le ten.

A Mar tin püs pök ál tal meg fo gal -
ma zott alap elv, mi sze rint el ső sor ban
nem a for má kat, ha nem az alap ve tő
ér té ke ket kell meg ha tá roz ni, a kon -
fe ren cia so rán gyak ran elő ke rült.
Ta lán a ma gya rok sa já tos sá ga, hogy
sok szor vi tat koz nak úgy a ke re te ken
(me lyek ter mé sze te sen fon to sak!),
hogy nem vizs gál ják meg a teo ló gi -
ai, bib li kus ala po kat.

Gáncs Pé ter elnök-püs pök, a ma -
gyar de le gá ció (Ara di György, Cser -

há ti Sán dor, De ák Ágo ta, dr. Fa bi ny
Ti bor, dr. Joób Má té, Sza bó And rás,
Tóth Már ta, dr. Var ga Gyön gyi és e
so rok író ja) ve ze tő je a ha zai li tur gi -
ai vi tá ra utal va ar ra mu ta tott rá,
hogy jó len ne, ha az is ten tisz te le tet
nem har ci te rü let nek te kin te nék,
ha nem az ér té kek és kap cso la tok
fe lől kö ze lí te nék meg.

A kon fe ren cia egy faj ta lel ki gya kor -
lat is volt. A kül dött ség tag jai részt
vet tek és szol gál tak a reg ge li és es ti
áhí ta tokon, de el jár tak a he lyi temp -
lom ban na pon ta há rom szor tar tott
hosszabb-rö vi debb ima órák ra is, me -
lye ken – a he lyi ha gyo má nyok mi att
– a li tur gi kus szö ve gek do mi nál tak.
A svéd lel ké szek, akik kö zül töb ben
a sa ját gyü le ke ze tük ben nem gya ko -
rol ják a zsol tá ro zást, nagy vá ra ko zás -
sal vit ték el ma gyar tár sa i kat Lin kö -
ping be, mert ép pen azok ban a na pok -
ban tar tott elő adást és ve ze tett ve spe -
rát a püs pök ség ka ted rá li sá ban a
fran cia And ré Go u zes, a gre go ri án
ének lés egyik mai mes te re.

A Dé li és a Lin kö pin gi Egy ház ke -
rü let kö zöt ti kap cso lat meg te rem té -
sé nek jö vő re lesz a ti zen ötö dik év for -
du ló ja, s en nek al kal má ból Gáncs Pé -
ter meg hív ta Ma gyar or szág ra svéd
püs pök tár sát. Itt az ide je azon ban
an nak is, hogy e part ne ri kap cso lat

a püs pö kök és lel ké szek mel lett a
gyü le ke ze tek és in téz mé nyek szint -
jén is élő vé vál jon. Friss gyü möl cse
a mos ta ni lel kész kon fe ren ci á nak,
hogy meg kez dőd tek az egyez te té sek
e té ren.

Az utol só vad s ten ai es tén a lel ké -
szek kö zö sen meg néz ték a svéd–
ma gyar fo ci meccset. Előt te Gáncs
püs pök a ma gyar saj tót idéz te: „A
ma gya rok nak több a re mé nyük, mint
az esé lyük.” Jó volt meg ál la pí ta ni,
hogy – a fut ball tól el vo nat koz tat va –
a ma gyar és a svéd evan gé li kus lel ké -
szek nek egy aránt van re mény sé gük
és esé lyük.

g Hu lej Eni k

Ér té kek és kap cso la tok
Ne gye dik svéd–ma gyar lel kész kon fe ren cia
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b Vad s tena kü lön le ges hely. A gyö nyö rű Vät tern tó part ján fek szik, ahol
az el csen de se dés re vá gyók gyö nyör köd het nek a ter mé szet szép sé ge -
i ben, és át érez he tik az ódon temp lom ban tar tott al kal mak han gu la -
tát. Vad s tena a ti zen ne gye dik szá zad ban je lent meg a spi ri tu á lis tér -
ké pen, ami kor Szent Bri git ta ren det ala pí tott ott; en nek ha gyo má -
nyát a své dek má ig őr zik. Nap ja ink ban öku me ni kus lel ki köz pont -
ként mű kö dik, ahol sze re tet tel fo gad ják a za rán do ko kat és az evan -
gé li kus nép fő is ko lá ra ér ke ző ket. A nép fő is ko la adott ott hont au gusz -
tus 30. és szep tem ber 3. kö zött a ne gye dik svéd–ma gyar lel kész kon -
fe ren ci á nak, me lyet 2005 óta két éven te ren dez nek meg, svéd és ma -
gyar hely szí nen fel vált va.

A SVÉ D K AP CS OL AT  SVE RIG E FORBINDE L SE
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b A nor vég egy ház ven dé ge ként
idén elő ször ka pott le he tő sé get
ti zen négy evan gé li kus fi a tal –
kö zöt tük e so rok író ja –, hogy az
Észa ki Evan gé li kus Egy ház ke -
rü let egy ház me gyé i nek kép vi -
se lő je ként tíz cso dá la tos és él mé -
nyek ben gaz dag na pot tölt hes sen
au gusz tus kö ze pén Nor vé gi á -
ban. Az uta zást – amelyre  há -
rom felnőtt: Pál Marietta, Hu -
szák Zsolt és Blatniczky János
Dá niel kísért el bennünket – az
Észa ki Egy ház ke rü let és a nor vé -
gi ai Mø re og Roms dal-i egy ház -
ke rü let test vér kap cso la ta tet te le -
he tő vé. Az if jú ság ré szé ről is
erős ez a kö te lék, hi szen 2008-
ban elő ször egy há rom fős nor vég
cso port lá to ga tott Ma gyar or -
szág ra a Szél ró zsa or szá gos evan -
gé li kus if jú sá gi ta lál ko zó ra, ta -
valy pe dig már ti zen hét fi a talt
lát hat tunk ven dé gül Nor vé gi á ból
fesz ti vá lun kon.

Au gusz tus 11-től 22-ig több vá rost,
szi ge tet is mer het tünk meg. Él vez het -
tük a nor vé gok ven dég sze re te tét,
ami kor csa lá dok nál száll tunk meg,
vagy ami kor a nor vég egy ház tag jai,
mun ka tár sai, fi a tal jai lát tak ben -
nün ket ven dé gül. Új ba rát sá gok szö -
vőd tek a ma gyar és a nor vég if jú ság
kö zött, és ré gi ba rát sá gok is meg erő -
söd tek. Há zi gaz dá ink – Liv Anne
Vestbøs tad Bjer kel and és Ch rist -
fried Kaul –, a ke rü le ti püs pö ki hi -
va tal mun ka tár sai Mol dé ban, és
együtt szer vez ték meg rend kí vül
vál to za tos prog ram ja in kat.

El ső be nyo má sunk Nor vé gi á ról
az volt, hogy bár mennyi re szé pek és

tisz ták is a tá vol sá gi bu sza ik, nem le -
het nek annyi ra ké nyel me sek, hogy az
em ber há rom-négy órá nál töb bet
alud jon raj tuk. De a táj még a busz -
ból is cso dá la tos volt. Lát hat tuk,
ahogy a nap ki bú jik a he gyek mö gül,
arany szí nű re fest ve a tá jat.

Kül föl di ven dég lá tó ink már leg el -
ső nap meg hív tak az ul s tein vi ki Os -
nes Beach re, a hó fe hér ho mo kú ten -
ger part ra. A több ség csak bo ká ig
me rész ke dett a ten ger be, de ket ten a
für dést is be vál lal ták, bár csak pár
per cig bír ták az alig ti zen öt fo kos vi -
zet. Itt sze rez tük el ső gaszt ro nó mi ai
él mé nyün ket is: a gril le zett la za cot a
part men ti ha lász kuny hó ban ké szí tet -
ték el ne künk. Az út so rán egyéb ként
sok szor et tünk ha lat, kü lön bö ző mó -
do kon el ké szít ve; az Ul s tein vik ben
ren de zett ha jó fesz ti vá lon pél dá ul
még hal bur gert is kós tol hat tunk! To -
váb bá sü töt tünk na rancs héj ban cso -

kis sü tit a tá bor tűz ben, sőt ke men cé -
ben kis cso kis-ma zso lás ka lá csot is.

A nor vég szo ká sok hoz hí ven so -
kat ki rán dul tunk, töb bek kö zött ra -
gyo gó nap sü tés ben a gyö nyö rű Run -
dé ba, „a ma da rak szi ge té re”. A táj és
a ki lá tás hi he tet len volt, lát hat tuk Is -
ten cso dá la tos te rem té sét: a tisz ta
kék ten ger, a szik lák, a he gyek, az er -
dők mind-mind olyanok vol tak,
akár egy me sé ben. Olyan he lyek re is
el vit tek min ket, ahol a nor vé gok
több sé ge sem járt, ilyen volt Ytste
Sko tet és Veøya, „a szen tek szi ge te”. 

Ytste Sko tet egy ré gi farm egy
hegy te te jén; ma már skan zen ként
mű kö dik, ahol az em be rek úgy tölt -
het nek el egy-két na pot, mint a ré -
gi „vi kin gek”. Alig hit tünk a sze -
münk nek, ami kor egy föld be ásott
gö dör ben né hány for ró kő se gít sé -
gé vel sü töt tük meg a va cso rán kat, és
az ered mény még íz le tes is lett… Az
éj sza kát egy paj tá ban töl töt tük, szé -
ná ban alud tunk. Bár a far mig va ló
föl ju tás hoz szük sé ges hegy má szás
nem volt könnyű, de meg ér te az
élet re szó ló él mé nye kért.

Több vá ros ban is meg áll tunk, sé tál -
tunk Ul s tein vik ben, áhí ta tot tar tot tunk
a ki csi, de gyö nyö rű temp lom ban.
Åles und ban is ten tisz te le ten is részt
vet tünk, majd meg mász tuk azt a 418
lép cső fo kot, amely fel ve zet Fjell stu a -
hoz, ahon nan lát ni le he t a ten gert, a
vá rost, a fjor dok kö zötti szi ge te ket, a
kom po kat, ame lye ken mi is sok szor
utaz tunk, és a he gye ket, ame lyek min -
den hol ott van nak. In nen száll tunk föl

a ten ger já ró ha jó ra, amely nek pa no -
rá más ab la ka i ból és fe dél ze té ről cso -
dás ki lá tás nyílt a fjor dok ra.

Ked venc vá ro som Mol de, ahol két
éj sza kát töl töt tünk. Egyik nap meg -
lá to gat tuk a már em lí tett szen tek

szi ge tét, ahol a leg ré gibb ke resz tény
sír ta lál ha tó, és be jár tuk a za rán -
dok utat, amely nek jel zé se egy pil lan -
gó, a fel tá ma dás jel ké pe. A szi get már
öt ven éve la kat lan, de éven te el visz -
nek oda fi a ta lo kat, hogy lás sák mind -
azt, ami ben ne künk is ré szünk volt.

Mol dé ban a legjobban a temp lom
alag so ra tetszett, amely tö ké le tes if -
jú sá gi te rem : van egy kör ala kú tár -
sal gó, to váb bá lég ho ki, bi li árd asz tal,
cso csó- és ping pong asz tal, má szó -
fal (!), tánc te rem, kony ha, ét ke ző, tá -
la ló és egy szín pad, ahol es te a nor -
vég és a ma gyar fi a ta lok is éne kel tek
hang sze res kí sé ret tel. A má sik mol -
dei kü lön le ges ség a Sub Ur ban ne -
vű if jú sá gi ká vé zó, ahol a ke resz tény
fi a tal ság ta lál ko zik, kon cer te zik. Ide
is meg hív tak min ket, itt is le he tő sé -
günk volt a szín pa don éne kel ni,
mi u tán két cso port ban be szél ge -
tős dél előt töt töl töt tünk együtt a
mol dei hi va tal ban dol go zó mun -
ka tár sak kal.

Egy na gyon ba rát sá gos kis vá ros -
ban, Vol dá ban töl töt tük az utol só há -

rom na pot, a he lyi gyü le ke ze ti ház -
ban száll tunk meg. Itt meg is mer ked -
tünk a he lyi Ten Sing kó rus fi a tal ja -

i val, akik kel egy vi dám, ének lős-ját -
szós es tét töl tünk együtt. Őket is, és
a mol dei if jú ság tag ja it is hív tuk a kö -
vet ke ző Szél ró zsá ra; re mél jük, lesz
még le he tő sé günk ta lál koz ni ve lük itt,
Ma gyar or szá gon.

g Sza lay And rea

Me sés or szág: az üveg he gyen is túl…

Az egyik „üveghegy” Moldéban

Norvég oltártér Åles undban

Åles und – Norvégia Velencéje

A Sub Ur ban ifjúsági kávézó

„Ugráltunk a boldogságtól” – tengerjáró hajón Molde felé

Norvégia egyik csodaszép skanzenje – Ytste Sko tet
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„A meg re pedt nád szá lat nem tö ri
össze, a füs töl gő mé csest nem olt ja el.”
(Ézs 42,3)

Szent há rom ság ün ne pe után a 12.
hé ten az Út mu ta tó reg ge li s he ti igéi
az Úr is ten is ko lá já nak meg iga zu lás- és
gyó gyí tás ta ná val is mer tet nek meg. Is ten iga zít meg, az Úr a mi gyó gyí tónk a
bűn be teg sé gé ből! Kérd: „Én Is te nem, ments meg en gem a go nosz ke zé ből!”
(GyLK 721) Ne hagyj el en gem, légy erős kő vá ram! „Ke gye lem ből tar tat ta tok
meg, hit ál tal, és ez nem tő le tek van: Is ten aján dé ka ez.” (Ef 2,8; LK) Dr. Lu -
ther, a Szent írás pro fesszo ra ta nít ja: „Is ten in gyen ke gyel mé ből meg iga zít ja,
igaz nak nyil vá nít ja a bű nös em bert. Igaz sá ga nem a ma gáé, ha nem Is ten től szár -
ma zó. Krisz tus igaz vol ta ez, me lyet Is ten ne künk úgy szá mít be, mint ha a mi -
énk vol na.” Má té így foly tat ja he ti igénk idé zé sét: az Úr szol gá ja, Jé zus győ ze -
lem re vi szi az igaz íté le tet, és az ő ne vé ben re mény ked nek majd a né pek (lásd
Mt 12,20–21). Be teg sé ge in ket is ő vi sel te, aki egy lé nye gű az Atyá val: „Mert én,
az Úr, va gyok a te gyó gyí tód.” (2Móz 15,26) És is te ni ha tal ma je lé ül Jé zus egy
sza vá val – „Ef fa ta, az az: nyílj meg!” – gyó gyí tott. „Min dent he lye sen cse le ke -
dett: a sü ke te ket is hal ló vá te szi, a né má kat is be szé lő vé.” (Mk 7,34.37) És ő té -
rí tet te meg Sault, s tet te vá lasz tott esz kö zé vé, a po gá nyok apos to lá vá. „Én va -
gyok Jé zus, akit te ül dö zöl.” Pál há rom nap múl va új ra lá tott, meg telt Szent lé -
lek kel, meg ke resz tel ke dett, „…és azon nal hir det ni kezd te a zsi na gó gák ban Jé -
zus ról, hogy ő az Is ten Fia.” (Ap Csel 9,5.20) Az Úr – be tel je sít ve ve zér igénk pró -
fé ci á ját – meg gyó gyí tott két va kot, akik ben ne Dá vid Fi át lát ták. „Le gyen a ti
hi te tek sze rint!” S egy meg szál lott né má ból ki űz te az ör dö göt. „So ha sem lát -
tak még ilyet Iz rá el ben!” (Mt 9,29.33) Mir jám szem re há nyást tett test vé re há -
zas sá ga mi att, ám az Úr szol gá ja el len bün tet le nül nem be szél het sen ki. Mó -
zes köz ben járt a pok los sá lett nén jé ért: „Is te nem, gyó gyítsd meg őt!” (4Móz 12,13)
A meg szál lott, hold kó ros fi ú ra „Jé zus rá ki ál tott, és ki ment ab ból az ör dög, a
gyer mek pe dig meg gyó gyult még ab ban az órá ban”. (Mt 17,18) Ta nít vá nyai a mus -
tár mag nál is ki sebb hi tük mi att nem tud ták ezt meg ten ni. A hit ből fa ka dó imád -
ság ere jé ről ta nít ja Ja kab: „Nagy az ere je az igaz em ber buz gó kö nyör gé sé nek.
Vall já tok meg azért egy más nak bű ne i te ket, és imád koz za tok egy má sért, hogy
meg gyó gyul ja tok.” (Jak 5,16) Ga li lea ne gye des fe je del me, He ró des fe jez tet te le
Ke resz te lő Já nost. És ami kor Pi lá tus át küld te, „hossza san kér dez get te őt, de Jé -
zus sem mit sem vá la szolt ne ki”. (Lk 23,9) Az óta is mennyi en meg ve tet ték, ki -
gú nyol ták, el küld ték ma guk tól az Is ten Fi át! Ezek ről mond ja Is ten: „A bű nö -
sök nek nincs bé kes sé gük!” Ám a meg tört szí vű, alá za tos lel kű, az az re pedt nád -
szál és füs töl gő mé cses éle tű bűn bá nó bű nös nek még is ezt hir de ti az Ószö -
vet ség evan gé lis tá ja ál tal: „Lát tam út ja it, még is meg gyó gyí tom és ve ze tem őt.”
„Ezt mond ja az Úr: Meg gyó gyí tom őt!” (Ézs 57,21.18.19) „A te gyó gyí tó szent
ke zed / Or vo sol ta fáj dal mam, // Élet ben meg tar tot tál. // Én Uram, üd vös sé -
gem, / Jé zus, én re mény sé gem!” (EÉ 373,3.4.5) Egye dül ő!

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

A szol gá ló ve ze tés té má ban vég zett
ku ta tá som so rán egy idé zet re buk -
kan tam, ame lyet J. Car la Nor th cutt
egye te mi ok ta tó nak tu laj do ní ta nak.
Meg lá tá sa sze rint: „Szá mos ve ze tő
azt sze ret né el ér ni, hogy az em be rek
nagy ra be csül jék őket. Ez zel el len tét -
ben a si ke res ve ze tő nek az a cél ja,
hogy az em be rek ön ma gu kat be -
csül jék nagy ra.”

Ér de mes ezen egy ki csit el gon dol -
kod ni. Ha a mai üz le ti és szakmai vi -
lág ban egy ál ta lán szó ba ke rül a
szol gá ló ve ze tő fo gal ma, úgy tű nik,
alap ve tő en a kö vet ke zőt ér tik rajta:
„Én ve ze tek, te pe dig szol gálsz. Te -
hát azt kell ten ned, amit mon dok.”
Dr. Nor th cutt azon ban hang sú -
lyoz ta, hogy az iga zán si ke res ve ze -
tő is mer te tő je le nem az, amit ön ma -
ga el ér, ha nem az, ami nek az el vég -
zé sé re fel ké szít, és ami re fel ha tal -
maz má so kat.

Erős egyé ni ség szük sé ges ah hoz,
hogy va la ki ak ko ra sze mé lyes biz ton -
ság ban érez ze ma gát, amely le he tő -
vé te szi má sok szak mai kar ri er jé nek
elő se gí té sét. A va ló di szol gá ló ve ze -
tő fo lya ma to san ke re si a le he tő sé ge -
ket, hogy má so kat se gít sen és bá to -
rít son, tá mo gas sa be osz tot ta i nak
sze mé lyes és szak mai élet pá lyá ját.

Sok ve ze tő nem biz tos a po zí ci ó já -
ban; vagy fél, hogy va la ki ki akar ja túr -
ni az ál lá sá ból, ezért ar ra össz pon to -
sít, hogy má sok ho gyan já rul hat nak
hoz zá a ró la al ko tott po zi tív kép hez.
„Az a dol go tok, hogy jó vé le mény ala -
kul jon ki ró lam” – hal lot tam egy szer
egy ve ze tőt a csa pa tá val be szél ni.
Azon ban kér dés: ez az én köz pon tú
gon dol ko dás elő se gí ti-e, hogy min den -
ki a ma xi mu mot hoz za ki ma gá ból?

Vál ha tunk-e úgy is si ke res sé, hogy
má so kat is az zá te szünk? A Bib lia
szá mos he lyen be szél er ről a le he tő -
ség ről. Pál apos tol, a ko rai egy ház
egyik leg el ső ve ze tő je jól is mer te
ezt a ve ze té si el vet. A Ko rinthu si ak -
hoz írt el ső le vél 10. fe je ze té ben, a 24.
vers ben azt ta ná csol ja a kö ve tő i nek:
„Ne ke res se sen ki a ma ga ja vát, ha -
nem a má sét.” Szé pen hang zó gon do -
lat, ami után le het vá gya koz ni, de re -
á lis nak te kint he tő-e a mai glo bá lis pi -
a con, ahol az szá mít, hogy „mit tet -
tél ér tem a leg utóbb”?

Még ha több mint két ezer év vel ez -
előtt író dott is a fen ti idé zet, a Bib -
lia ér ve lé se sze rint töb bet je lent egy
ne mes gon do lat nál. Tény le ge sen a ve -
ze tő el sőd le ges cél jai kö zött kell sze -
re pel nie. Pél dá ul az Új tes ta men tum
egy má sik ré szé ben Pál apos tol ezt ír -

ja: „Sem mit ne te gye tek ön zés ből, se
hiú di cső ség vágy ból, ha nem alá zat -
tal kü lönb nek tart sá tok egy mást ma -
ga tok nál; és sen ki se a ma ga hasz nát
néz ze, ha nem min den ki a má so két is.”
(Fil 2,3–4)

Egy má sik apos tol, a Jé zus el ső kö -
ve tői kö zé tar to zó Pé ter szin tén ezt
a meg győ ző dést kép vi sel te, ami kor
in tet te a hí ve ket: „Aláz zá tok meg te -
hát ma ga to kat Is ten ha tal mas ke ze
alatt, hogy fel ma gasz tal jon ti te ket an -
nak ide jén.” (1Pt 5,6) Más szó val, ha
si ke res ve ze tő vé aka runk vál ni, ke res -
sük a mód ját, ho gyan tud juk szol gál -
ni és fel emel ni a kö rü löt tünk lé vő
em be re ket. Eb ben a fo lya mat ban
sa ját po zí ci ónk azok nak a si ke rei
ré vén épül, aki ket ve ze tünk.

A leg nagy sze rűbb ve ze tő, Jé zus
Krisz tus nem csu pán ki fe jez te a szol -
gá ló ve ze tés be ve tett hi tét, ha nem
mély re ha tó pél dát adott: „Mert az
Em ber fia sem azért jött, hogy ne ki
szol gál ja nak, ha nem hogy ő szol gál -
jon, és éle tét ad ja vált sá gul so ka kért.”
(Mk 10,45)

Ha ez a ve ze té si elv ennyi re fon tos
volt Jé zus nak, ak kor szá munk ra is
fon tos kell le gyen.

g Rick Boxx
For rás: Mon day Man na

Si ke res sé vál ni az ál tal,
hogy má so kat si ke res sé te szünk

„Én ugyan víz zel ke resz tel lek ti te ket, de
el jön az, aki erő sebb ná lam, és én még
ar ra sem va gyok mél tó, hogy sa ru ja
szí ját meg old jam: Ő majd Szent lé lek -
kel és tűz zel ke resz tel ti te ket…” (Lk 3,16)

Ahol a Bib li ánk ke reszt sé get, ke -
resz te lést em lít, ott az ere de ti szö veg -
ben a be me rí tés szó sze re pel. Bi zo -
nyá ra meg van az oka, hogy mi ért a
ke resz te lés szót hasz nál ták a for dí tók
im már év szá za dok óta, de ha vé let -
len sze rű en meg kér dez nénk tíz,
temp lom ba já ró is me rő sün ket, a
nagy több ség bi zo nyá ra nem tud ná,
mi ért. Én sem tu dom.

De mit is je len te nek a sza vak? A
ke resz te lés szó hal la tán egy temp -
lom bel ső ké pe sej lik fel előt tem,
amely nek ol tár te ré ben egy lel kész és
né hány fel nőtt áll kö rül egy kis ba bát,
aki nek a fe jé re alig lát ha tó mó don

épp vi zet hin te nek vagy – még ke vés -
bé lát ha tó mó don – ned ves uj jal ke -
resz tet raj zol nak.

A be me rí tés szó el hang zá sá val
egy ide jű leg leg alább egy kád nyi víz
je le nik meg előt tem, alá me rü lés,
szin te hal lom a víz loccsa ná sát, amely
az tán le fo lyik az elő bu kó em ber ha -
ján és ar cán, aki fúj egyet, prüsz köl,
és meg tör li a sze mét. Rá adá sul a
szó nak – a ke resz te lés sel el len tét ben
– a hét köz na pok ban is könnyen tu -
dunk ér tel met tu laj do ní ta ni. Be le me -
rü lünk az ol va sás ba, a já ték ba vagy
épp a mun ká ba. Ta lán pont ez le he -
tett az ere de ti szán dék: az egyéb ként
hasz ná la tos ki fe je zés sel va la mi Is ten -
nel össze füg gő dol got le ír ni: a víz be
va ló be le me rü lést kö ves se Is ten
Szent lel ké be va ló be le me rü lé sünk.

Én azért kér tem, hogy a fi a im
„ke resz te lé se” alá me rí tés sel tör tén -

jék, hogy meg ma rad jon ez a szim bó -
lum. A test für dő je szim bo li zál ja a lé -
lek für dő jét. Ez így va ló ban lát ha tó és
egy ér tel mű jel: könnye dén ért he tő
be lő le az, ami re Ke resz te lő Já nos
utalt Jé zus sal kap cso lat ban: „Én
ugyan víz be me rí te lek be ti te ket, de
el jön az, aki erő sebb ná lam, és én
még ar ra sem va gyok mél tó, hogy sa -
ru ja szí ját meg old jam: Ő majd Szent -
lé lek be és tűz be me rít ti te ket.”

g Kis Fe renc Ba lázs

„Be me rí tés sel” ke resz telt meg egy gyer me ket – evan gé li kus li tur gia sze rint – az al só gö di evan gé li kus temp lom ban Sze -
ve ré nyi Já nos. A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház (MEE) or szá gos misszi ói lel ké sze július kö ze pén ré sze sí tet te a
ke reszt ség szent sé gé ben Kis Kende Gáspárt, aki nek édes any ja re for má tus test vér egy há zunk tag ja. Az aláb bi ak ban
a Híd ma ga zin ban is rend sze re sen pub li ká ló édes apa gon do la ta it oszt juk meg ol va só ink kal.

Be me rí tés, ke reszt ség:
„szól a szkrip tú ra”

„Ha Gyu lá ra ter ve zel egy kis ki ruc -
ca nást, ak kor a für dő zés mel lett a leg -
újabb moz gás for má val, a ka pa fit -
nesszel is meg is mer ked hetsz. Lo -
vas ko csin vi szik a »spor to ló kat«
reg ge len te a ha tár ba, ahol az izom -
lá zat a ka pá lás okoz za. Ter mé sze te -
sen szak em be rek ta nít ják be a he lyes
ka pa for ga tó tech ni kát, és a ju ta lom
se ma rad el: né hány ka to na sza lon -
na. www.gyu la va ros.hu”

A fen ti hir de tés eny hén szól va is
mo soly ra fa kasz tott. Ha a la pot,
amely ben ol vas tam, áp ri lis el se jén
vet tem vol na kéz be, bi zonnyal úgy
hit tem vol na, csu pán tré fá ról van szó.
Ám mi vel a fi gye lem fel hí vás most, a
nyár de re kán ke rült elém, vé lel mez -
tem, hogy ez nem vicc…

Csak is va ló ban ko moly le het az
ügy, gon dol tam, hi szen élel mes nép
a ma gyar. Bár ki lé gyen is az öt let gaz -
da, nem tett mást, mint  hogy egy na -
gyon is va lós igény re ala po zott. Hi -
szen – tud juk jól – igen csak moz gás -
sze gény élet mó dot foly tat a vá ro si
em ber, nagy szük sé ge van a vál to zás -
ra, vál toz ta tás ra. Ar ra, hogy meg fe -
le lő lé pé se ket te gyen egész sé ge meg -
őr zé se ér de ké ben. Mi vel so kan sze -
ret tek és sze ret nek min dig va la mi
újat ki pró bál ni, hát mi ért ne épp ez -
zel a „né pi es kez de mé nye zés sel” él -
je nek?

És még is… Szá mom ra va la hogy
fur csa len ne az, ha va la ki pél dá ul a
fő vá ro si asz falt dzsun gel ből azért
lá to gat na Bé kés me gyé be, hogy ott
a ha tár ban ka pál jon, nem messze
olya nok tól, akik szá má ra a föld -
mű ve lés nem egy faj ta test edzés,
ha nem szó sze rint vé res ve rej ték kel
ke re sik a ke nye rü ket… „Ők va jon

egyet len pil la nat ra sem ju tot tak
ko runk gyer me ke, a lel kes test épí -
tő eszé be?” – me rült fel ben nem az
el ső kér dés, majd szin te azon nal egy
má so dik gon do lat is: ne ve ze te sen
az, hogy mind ez nem el le nük, ha -
nem az „el tu nyult vá ro si ak” el len
irá nyult, akik ről a „ka pá lás eme
fur fan gos mes te re” úgy vé li, a si ker
ga ran tált, hi szen kö zü lük so kan
úgy is „szin te min den” fo gyasz tó
cso da szer re/mód szer re haj lan dók
ál doz ni…

Mind ezek per sze csu pán fel té te le -
zé sek. Egy bi zo nyos: ne kem – a hir -
de tés ol vas tán –mint egy „vég kö vet -
kez te tés ként” a bűn eset, an nak kö vet -
kez mé nyei, il let ve or vos lá sa ju tot tak
eszem be, ami kor így szólt az Is ten:
„Az em ber nek ezt mond ta: »Mi vel
hall gat tál az asszony sza vá ra, és et -
tél a fá ról, jól le het meg til tot tam,
hogy egyél ró la, a föld át ko zott lesz
mi at tad. Fá rad ság gal szer zed meg
raj ta táp lá lé ko dat éle ted min den
nap ján. Tö vist és boj tor jánt te rem
szá mod ra. A me ző fü vét kell en ned.
Ar cod ve rí té ké vel eszed ke nye re det,
amíg vissza nem térsz a föld be, ami -
ből let tél. Mert por vagy, és a por ba
térsz vissza.«” (1Móz 3,17–19; ka to -
li kus for dí tás)

„…az az Is ten előt ti meg iga zu lás,
amely a Jé zus Krisz tus ban va ló hit -
ből ered, és amely min den hí vő nek
szól. Eb ben nincs kü lönb ség. Mert
mind nyá jan vét kez tek, és nél kü lö zik
az Is ten di cső sé gét. Meg iga zu lá su kat
azon ban in gyen kap ják, Is ten ke -
gyel mé nek ere jé ből, Jé zus Krisz tus
meg vál tá sa árán…” (Róm 3,22–26;
ka to li kus for dí tás)

g Gaz dag Zsu zsan na

Ka pafit nesz
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Szerkesztette: Boda Zsuzsa

A leg na gyobb eu ró pai har kály faj ta, és
va ló ban ko rom fe ke te, csak erős és he -
gyes cső re fe hé res szí nű. A hím nek
pi ros sap ká ja van, a to jó nak a tar kó -
ján van egy pi ros folt.

Ko ráb ban az öreg ál lo má nyú bük -
kö sök jel lem ző ma da ra volt, az ál ta -
la ké szí tett odúk ban köl töt tek az
ugyan csak ott élő kék ga lam bok. Ma
ter jesz ke dik; meg je lent az al föl di
töl gye sek ben, ko ro sabb nyá ro sok -
ban, a fo lyó kat kí sé rő ár té ri er dők ben,
de a te le pü lé sek park ja i ban is.

Gyak ran csak re pü lés köz ben
hal la tott han gos és na gyon jel lem -
ző „krü-krü-krü” ki ál tá sa árul ja el
és az a nyá vo gó hang, amelyet a fa -
törzs re eresz ked ve meg szó lal tat.
Egye ne sen száll, nem hul lám vo -
nal ban, mint a töb bi har kály, így a
le ve gő ben kis sé ne héz kes nek tű nik.
Bu da pest ha tá rá ban a leg könnyeb -
ben a Nor ma fa kör nyé kén le het
ve le ta lál koz ni.

Ma ga vés te odú ban költ, né ha
már ti zen hat-ti zen hét mé te res ma -
gas ság ban. Az odú nyí lá sa jel leg ze -
te sen ová lis ala kú. Ke mény bükk fá -
ban a mun ka egy hó na pig is el tart,
kor ha dó fa törzs ben vi szont két hét
alatt el ké szül het a la kás. Fé szek -
anya got, akár a töb bi har kály, nem

hord, négy-öt fe hér to já sa az üreg al -
ján lé vő for gá cso kon fek szik. A szü -
lők fel vált va kot la nak, a fi ó kák nem
egé szen há rom hét alatt kel nek ki.
Mind két öreg ma dár szor gal ma san
ete ti őket.

Aki járt már olyan odú kö ze lé ben,
amely ben az er dő ben nagy fa ko -
páncs, a te le pü lé sek kert je i ben a
bal ká ni fa ko páncs fi ó kái rej tőz nek,
biz to san cso dál koz va áll meg a fe ke -
te har kály la ká sa alatt. Míg ugyan is
az em lí tett két har kály fi ó kái han go -
san és sza ka dat la nul kö ve te lik a táp -
lá lé kot – és így a la kott odú már

messzi ről fel tű nik –, a fe ke te har kály
fi ó kái né ma csend ben vár ják ele -
ség gel ér ke ző szü le i ket.

A fe ke te har kály táp lá lé ka a fák
tör zsé ből és a föl dön he ve rő tus kók -
ból ki vé sett lár vák ból, han gyák ból áll,
de el fog ja a szar vas bo ga rat, az orr -
szar vú bo ga rat és a hős cin cért is. Ha
en nek nyo ma it lá tom, min dig el -
szo mo ro dom, mert ezek a szép bo -
ga rak az öreg ál lo má nyú er dők ir tá -
sá val, gyors meg fo gyat ko zá sá val egy -
re rit káb bá vál nak. Gyer mek ko rom -
ban akár na pon ta ta lál koz tam ve lük,
ma örü lök, ha egy-egy pél dány va la -
hol elém ke rül.

A fi a tal fe ke te har ká lyok egy hó na -
po san kez de nek re pül ni, ön ál ló so dá -
suk után el szé led nek. Egész év ben ta -
lál koz ha tunk ve lük, és hall hat juk azt
a har sány „krü-krü-krü” ki ál tást is.

g Sch midt Egon

Kér dé sek:
1. Mit gon dolsz, hány évig él egy fe -
ke te har kály?
2. Mi lyen sú lyú a ki fej lett ma dár?
3. Mi a leg na gyobb el len sé ge?

Fe ke te har kály

ME SÉLNEK AZ ÁLL ATOK
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Vá la szok: 1. 5-7 évig; 2. 300 gramm;
3. a hé ja.

b Most in du ló hat ré szes so ro za -
tunk ban olyan bib li ai tör té ne te -
ket idé zünk fel, ame lyek ben az
an gyal(ok)nak fon tos sze re pük
van. Min den rész hez tar to zik
egy rejt vény is. A so ro zat vé gén
a he lyes meg ol dá so kat össze -
gyűjt ve küld jé tek be szer kesz tő -
sé günk cí mé re (Evan gé li kus Élet
szer kesz tő sé ge, 1085 Bu da pest,
Ül lői út 24.). A bo rí ték ra ír já tok
rá: Gyer mek vár.

1.
Izsák nak és fe le sé gé nek, Re be ká nak
két fi uk szü le tett: Ézsau és Já kób. Ik -
rek vol tak. Ami kor fel nőt tek, Ézsau
va dász lett, Já kób pe dig föld mű ve lő,
és ál la to kat is tar tott.

Já kób két íz ben is meg rö vi dí tet te
báty ját. Egy nap egy tál len csé ért
meg sze rez te tő le az el ső szü lött sé gi jo -
got. Ami kor pe dig édes ap juk már na -
gyon öreg és vak volt, ak kor Ézsau ru -
há já ba búj va az apai ál dást csal ta ki.

Ézsau na gyon dü hös lett ez utób bi
mi att, így Já kób nak me ne kül nie kel -
lett a ha rag ja elől. Ap ja azt mond ta
ne ki, hogy Lá bán hoz, édes any ja test -
vé ré hez men jen, ott is há za sod jon.

Já kób el in dult. Bi zony, félt is egy ki -
csit, hi szen egye dül vá gott ne ki az is -
me ret len nek. Az el ső es te ta lált ma -
gá nak egy kis vac kot, ahol álom ra
hajt hat ta a fe jét. Pár na ként egy kö -
vet hasz nált.

Ahogy el aludt, na gyon kü lö nös ál -
mot lá tott. Egy lét ra volt a föld re ál -
lít va, amely nek a te te je az égig ért, és
az Is ten an gya lai jár tak rajta fel és le.
Oda fönt pe dig az Úr állt, és azt
mond ta:

– Én va gyok az Úr, atyád nak, Áb -
ra hám nak az Is te ne és Izsák nak Is te -
ne! Ezt a föl det, ame lyen fek szel,
ne ked adom és a te utó da id nak.
Mert én ve led va gyok, meg őriz lek té -
ged, akár ho va mégy, és vissza hoz lak
er re a föld re. Bi zony, nem hagy lak el,
amíg nem tel je sí tem, amit meg ígér -
tem ne ked.

Ami kor Já kób fel éb redt, és vissza -

em lé ke zett az ál má ra, ki csit meg bor -
zon gott. Azt gon dol ta, hogy az a hely
le het az Is ten há za és a menny ka pu -
ja. Ezért azt a kö vet, ame lyen aludt,
föl ál lí tot ta szent osz lop ként, és ola -
jat ön tött a te te jé re. A vá rost, amely -
nek ha tá rá ban mind ez tör tént, és
Lúz nak hív ták, el ne vez te Bé tel nek.

Az osz lop nál pe dig meg fo gad ta,
hogy Is tent fog ja kö vet ni, va la mint
min de né ből ti zed részt az Úr nak fog
ad ni, csak se gít se meg őt. Ezek után
foly tat ta út ját nagy báty já hoz.

Me lyik úton in dul jon el Já kób, hogy
Lá bán há zá hoz ér jen?

Ked ves Gye re kek!
G YE R ME KVÁR
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– Ér de kes. Az ön ar cát mint ha már
lát tam vol na va la hol.

– Nincs eb ben sem mi kü lö nös.
Min dig ezt vi se lem.

* * *

– Ét ter münk kü lön le ges sé ge a csi -
ga – di csek szik a pin cér a ven dég nek.

– Tu dom! Teg nap ő szol gált ki.

* * *

– Mi a fa sírt töb bes szá ma?
– ???
– A fák sír tak.

* * *

– Az egész tár la ton csak egyet len
fest mény volt, ame lyet meg néz het -
tem: a ti ed.

– Kö szö nöm, öreg cim bo ra! –
csil lan fel az al ko tó sze me.

– A töb bi előtt ugyan is tö me ge sen
áll tak az em be rek.

– Ha a gyors vo nat há rom óra
alatt, a sze mély vo nat pe dig öt óra
alatt ér Deb re cen be, mennyi idő
alatt ér oda a ta xi so főr?

– ???
– Pe dig egy sze rű. At tól függ, hogy

gyors vo nat tal vagy sze méllyel megy.

* * *

– Dok tor úr, biz to san meg ja vul a
lá tá som, ha sok sár ga ré pát eszem?

– Hát lá tott már ma ga szem üve -
ges nyu lat?

* * *

Egy kis fiú ret te ne te sen zo kog az ut -
cán. Egy já ró ke lő oda megy hoz zá, és
meg kér de zi tő le:

– Mi ért sírsz, kis fiú?
– Azért, mert a szom széd La li

ha tal mas ve rést ígért az iker test vé -
rem nek.

– És te így fél ted a test vé re det?
– De hogy is… Csak La li nem tud

min ket meg kü lön böz tet ni.

* * *

– Hogy hív ják a jól la kott gyógy -
szer tá rost?

– ???
– Te le pa ti kus.

HUM OR Z SÁK

Két szót ol vas hat tok össze a lu fik
be tű i ből. Ho gyan kap cso lód nak
Il lés tör té ne té hez?
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Válogasson a Digitalstand.hu kínálatából, 
ahol számos napilap, hetilap és magazin digitalizált változata 
megtalálható a nyomtatott lap áránál jelentősen olcsóbban!

Az első magyar fejlesztésű platform független digitális újságos stand 
bármilyen számítógépen és táblagépen elérhető, 

így a nap 24 órájában bárhol megvásárolhatja, elolvashatja, vagy újra előveheti újságjait.

Az Evangélikus Élet mostantól már 
digitálisan is olvasható, előfi zethető!

www.digitalstand.hu

H I R D E T É S

b Öröm mel és há la telt szív -
vel ül tünk le a té si temp -
lom ban több mint negy -
ve nen au gusz tus 27-én,
hogy a pres bi te ri csen des -
na pon Is ten ál dá sa i ban
ré sze sül hes sünk. Feb ru -
ár ban Vár pa lo tán volt egy
kö zös pres bi te ri na punk,
most pe dig a vár pa lo tai
test vé rek jöt tek hoz zánk,
hogy to váb bi se gít sé get
és ve ze tést kap junk szol -
gá la tunk hoz. Meg hí vott
elő adónk Itt zés Já nos nyu -
gal ma zott püs pök és Bőj -
tös At ti la sár bo gár di gyü -
le ke ze ti mun ka társ volt. A
nap té ma cí me így hang -
zott: „Mi kö zöm hoz zá?”
– Mi kö zöm van Is ten hez
és Is ten nek hoz zám? Mi
kö zöm az egy ház hoz, a
gyü le ke zet hez?

Tóth At ti la he lyi lel kész kö -
szön tő je után együtt éne kel -
tük: „Tisz títsd meg szí ved, Je -
ru zsá lem né pe…” (EÉ 460) 

Itt zés Já nos nyu gal ma zott
püs pök Ef 5,1–14 alap ján hir -
det te az igét: „A vi lá gos ság
gyer me ke i ként jár ja tok! Ha
Is ten gyer me ke vagy, an nak
kö vet kez mé nye kell, hogy le -
gyen. Is ten gyer me ke vagy?
Ak kor légy az, ami vagy! A va -
ló ság ban is légy az zá! Nem ön -
meg va ló sí tás ról van szó. Az Is -

ten gyer mek ség le gyen va ló -
ság gá és lát ha tó vá éle ted ben!”

Is ten nek a te rem tés jo gán
kö ze van az em ber hez. A hi -
tet len hez is! Van, aki ezt el is -
me ri, van, aki a szü lei ér de mé -
nek tart ja. Mi kö zöm hoz zá? –
hang zott el az elő adás ele jén.
Ha va la ki hez kö zöm van, fe le -
lős va gyok ér te. Ha va la ki nek
kö ze van hoz zám, be le szól hat
dol ga im ba. Ami kor Is ten azt
mond ja: „Kö zöm van hoz -
zád!” – nem fe nye get ni akar,
ha nem meg aján dé koz ni.

Ebéd után Bőj tös At ti la fej -
tet te ki gon do la ta it a Mi kö -
zöm az egy ház hoz, a gyü le ke -
zet hez? té má ról. Ki emel te: „Az
egy ház/anya szent egy ház alatt
ne épü le tet, in téz ményt, arc -
ta lan va la mit ért sünk. Az egy -
ház nak ar ca van! A szen tek
kö zös sé ge. Ők Krisz tus né -
pe, akik fe hér be öl töz tek. Nem

ma guk nak él nek. Kö zös ség
ők, egy más hoz tar toz nak, kö -
zük van egy más hoz.” Pél da -
ként hoz ta fel a kan dal ló ból ki -
vett pa ra zsat: egye dül el ham -
vad, „tár sa i val” együtt to vább
ég, lán gol. A gyü le ke zet, a
szen tek kö zös sé ge Krisz tus
tes te. Ő a fej, mi a tag jai. De
va jon tesszük-e, amit a fej
mond a ta gok nak? Össz hang -
ban va gyunk-e egy más sal?
Egy szív vel, lé lek kel dol go -
zunk-e egy szent cé lért?

A lü bec ki Krisz tus-szo bor
ké pe ke rült elénk: le tört kéz és
láb, meg cson kí tott arc. Krisz -
tus kül döt tei va gyunk eb ben a
vi lág ban. Mi le he tünk az ő
ke ze, lá ba, szá ja. Ke zünk ad -
hat, meg lá to gat ha tunk be te ge -
ket, egye dül ál ló kat, szól ha -
tunk, vi gasz tal ha tunk, vi het -
jük az öröm hírt. Is ten min -
den ki nek adott va la mit, ami -
vel szol gál hat.

Az elő adást dél után is be -
szél ge tés kö vet te, majd a nap
vé gén Bőj tös At ti la zá ró áhí -
ta tát hall gat tuk 1Pt 2,9–l0
alap ján.

Együtt ké szül tünk az előt -
tünk ál ló gyü le ke ze ti szol gá lat -
ra. A nap vé gén meg erő söd -
tünk ab ban a hit ben, hogy
kö zünk van Is ten hez és fi á hoz,
Krisz tus hoz, aki el hí vott ben -
nün ket egy há zunk ban a szol -
gá lat ra.

g Stan ka Ká roly né
má sod fel ügye lő (Tés)

Mi kö zöm hoz zá?
Pres bi te ri és gyü le ke ze ti szol gá lók lel ki nap ja Té sen

A Gyűj te mé nyi Ta nács (GyT)
se gí te ni sze ret ne ab ban, hogy
az év szá za dok so rán fel hal mo -
zott ér té ke ink 2017-re, a re for -
má ció kezdetének öt száz éves
ju bi le u má ra ren de zett és vé -
dett ál la pot ba ke rül je nek.

Ez a fel ké szü lé si mun ka a
2007–2008-ban le zaj lott or -
szá gos egy ház köz sé gi fel mé -
rés sel és az Út mu ta tó az egy -
ház köz sé gi gyűj te mé nyek ke ze -
lé sé hez cí mű fü zet ki adá sá val
(2009) kez dő dött el. Az éven -
te le zaj ló gyűj te mé nyi pá lyá -
zat pe dig az evan gé li kus or szá -
gos gyűj te mé nyek irá nyí tá sá -
val tá mo gat ja az egy ház köz sé -
gi gyűj te mé nyek ren de zé sét és
vé del mét.

A GyT új ro va ta a 2017 fe -
lé ve ze tő úton szak mai és is -
me ret ter jesz tő fó rum má sze -
ret ne vál ni az or szá gos és egy -
ház köz sé gi gyűj te mé nyek ben
dol go zó mun ka tár sak, lel ké -
szek, va la mint min den ér dek -

lő dő ol va só szá má ra. A ro vat
Thes a u rus, az az Kincs tár, ahol
be mu tat hat juk az egy ház köz -
sé gi és or szá gos gyűj te mé -
nyek ben ta lál ha tó ér té ke in -
ket. Szem le, amely tu dó sít az
egy há zi és vi lá gi gyűj te mé nyi
ese mé nyek ről, ki ad vá nyok ról,
szak mai prob lé mák ról és azok
meg ol dá sa i ról.

A ro vat véd je gye meg egye -
zik az Evan gé li kus Gyűj te mé -
nyi Ki ad vá nyok so ro za tá nak
(EGyK) emb lé má já val. Ez a fi -
nom ará nyú, diszk rét fa rag -
vány az egyik leg ősibb ar ti ku -
lá ris hely, Ne mes kér egy sze -
rű, ám gaz dag be ren de zé sű
temp lo má ból va ló, a fa -
mennye ze tet tar tó pil lé rek
egyi két dí szí ti.

A kagy ló össze tett je len té -
sű, ked velt ele me a ke resz tény
iko nog rá fi á nak. A Phy si o log us
(Kr. u. 2. sz.) sze rint a gyöngy -
kagy ló nap kel te kor fel jön a
ten ger ből, ki nyit ja hé ját, s a

haj na li har mat tól meg ter mé -
ke nyül ve szü le tik meg a
gyöngy. En nek nyo mán egy
óko ri szer ző sze rint a kagy ló
két hé ja az Ó- és Új szö vet ség,
a haj na li har mat a Szent lé lek
s a gyöngy ma ga Krisz tus. A
kin cset ma gá ban rej tő ke -
mény kagy ló héj Jé zus sír já ra is
utal. A Jor dán ban ke resz te lő
Já nos ke zé ben is gyak ran lát -
ha tó kagy ló. Va ló szí nű leg ép -
pen ezért lett a za rán do kok
jel vé nye, ke resz te lő- és egy ben
ivó edé nye.

A mi ne mes ké ri kagy lónk
eze ken túl rá mu tat a há rom,
egy kor egy más ból ki nö vő gyűj -
te mé nyi ág, a le vél tár – könyv -
tár – mú ze um egy sé gé re is (vö.
az EGyK 1. kö te té nek – Kos suth
és az egy há zak… – hát táb lá ján
ol vas ha tó szö veg).
g Dr. Hu bert Gab ri el la

A Magyarországi Evangélikus
Egyház Gyűjteményi

Tanácsának elnöke 

E G YH ÁZ I G Y Ű J TE MÉ N YI SZ E MLE

Be kö szön tő

Ro va tunk, a Thes a u rus ter -
ve ink és re mé nye ink sze rint
havonta je lent ke zik majd, s
ben ne a le vél tá ri, könyv tá ri
és mú ze u mi té mák mel lett
sze ret nénk fi gye lem mel kí -
sér ni épí tett örök sé günk s az
evan gé li kus múlt meg annyi
írott és tár gyi em lé ké nek
sor sát.

Jó len ne meg is mer ked ni
az egyes egy ház ke rü le tek és
egy ház me gyék gyűj te mé nyi
hely ze té vel, mun ka tár sa i val,
fel ada ta ik kal. Sze ret nénk is -
mer tet ni gyűj te mé nye ink
anya gát is – az or szá gos és a
ki sebb in téz mé nye két egy -
aránt. Az ál ta lá nos be mu ta -
tás mel lett egy-egy ér de kes -
ség re is fel hív nánk a fi gyel -
met, meg is mer ked nénk az
ak tu á lis fel ada tok kal, ered -
mé nyek kel vagy ép pen a
szak mai ki hí vást je len tő kér -
dé sek kel.

Sok egy ház köz ség őriz ér -
té kes do ku men tu mo kat, köny -
ve ket, szá mos he lyen ko moly
mun kát vé gez tek a gyü le ke ze -
tek ben, hogy fel dol goz zák,
ren dez zék és őriz zék eze ket.
E hely szí nek ről is sze ret nénk
tu dó sí ta ni, épp úgy, mint egy-
egy evan gé li kus vo nat ko zá sú
ér de kes ki ál lí tás ról vagy kö tet
meg je le né sé ről, em lék táb la-
vagy szo bor ava tás ról, hi szen

ezek is ré szei e té má nak. A je -
len ben meg élt, szá munk ra
ma gá tól ér te tő dő moz za na tok
is múlt tá vál nak; ma ér dek -
lőd ve te kin tünk a több száz
 éves kéz ira tok ban ol vas ha -
tó, év szá za dok kal ez előtt tör -
tént ese mé nyek re vagy a ré gi
épü le tek re, fest mé nyek re.
Tud nunk kell, hogy nem elég
meg cso dál ni, de mi nél to -
vább meg is kell őriz ni eze ket
–, ugyan ak kor a je len ben szü -
le tő al ko tá sok sor sát és az
ese mé nyek meg örö kí té sét is
fi gye lem mel kell kí sér nünk.

Sok fé le té mát sze ret nénk
te hát az Ol va sók elé tár ni, s
eb ben nem csak a szak em be -
rek és a gyűj te mé nyi meg bí -
zot tak le het nek mun ka tár -
sak, ha nem a lel ké szek, az ér -
dek lő dő gyü le ke ze ti ta gok is;
bár ki kö zü lünk, akit fog lal -
koz tat egy há zunk gyűj te -
mény ügye.

Cé lunk az is, hogy a szak -
mai és az is me ret ter jesz tő tar -
ta lom egyen súly ban le gyen.

A ro vat nak nem tit kolt cél -
ja, hogy meg ta lál ják egy mást
az e te rü le ten dol go zó szak -
em be rek és se gí tő mun ka tár -
sak, meg is mer ked hes sünk
olyan evan gé li ku sok kal is,
akik – bár nem egy há zi in téz -
mény ben dol goz nak, ám szak -
tu dá suk ré vén ta náccsal vagy

akár sze mé lyes mun ká juk kal
– be tud nak kap cso lód ni egy -
ház me gyé jük, gyü le ke ze tük
gyűj te mé nyi mun ká já ba.

A ro vat nem csu pán gyűj -
te mé nyek is mer te té sét, ér -
de kes sé gek be mu ta tá sát sze -
ret né te hát fel vál lal ni, ha nem
azok nak a kér dé sek nek a köz -
ve tí té sét is – vagy leg alább
em lí té sét –, ame lyek az e té -
má ban mun kál ko dó kat fog -
lal koz tat ják, ez zel is se gít ve
egy mást.

Négy ezer ka rak ter (szó -
köz zel) ter je del mű írá sok
meg je len te té sé re van le he -
tő sé günk, s egy kép csa tol ha -
tó. Aki nek a ro vat szá má ra
té ma ja vas la ta, öt le te van,
vagy a fen ti, il let ve ha son ló
té mák ban írt cik kel sze ret ne
je lent kez ni, ké rem, hogy a
kö vet ke ző e-mail cím re jut -
tas sa el üze ne tét: ko vacs.ele -
o no ra@al ba ar chi vum.hu.

g Ko vács Ele o nó ra
fő le vél tá ros, a Fej ér-

Komáro mi Evan gé li kus
Egy ház me gye gyűj te mé nyi

meg bí zott ja

Thes a u rus

Pá lyá zat
A Mó ric hi dai–Ár pá si Evan gé li kus Egy ház köz ség pá lyá za tot ír ki meg üre se dett lel ké szi
ál lá sá ra. Az egy ház köz ség vár ja azok nak a lel ké szek nek a je lent ke zé sét, akik szol gá la tu -
kat szí ve sen foly tat nák a nyu ga ti ha tár kö ze lé ben, a Győr-Mo so ni Evan gé li kus Egy ház -
me gyé ben.

A lel kész jö ve del me az or szá gos át lag nak meg fe le lő. A lel kész ren del ke zé sé re áll a fel -
újí tott, há rom szo bás lel kész la kás, egy kö zös rend szer re rá kö tött, de kü lön is mű köd tet -
he tő gáz-, il let ve ve gyes tü ze lé sű ka zán, dup la ga rázs, nagy ud var és kert, va la mint kü -
lön be já ra tú, mo dern, fel sze relt iro da. A szol gá lat el lá tá sá hoz gép ko csi ren del ke zés re áll.

A szol gá la tok ról és a fel té te lek ről rész le tes in for má ció kér he tő a Győr-Mo so ni Evan gé -
li kus Egy ház me gye es pe re si hi va ta lá ban (9200 Mo son ma gyar óvár, Ma gyar u. 33.). A sze -
mé lyes kap cso lat fel vé tel a 20/824-9712-es egy há zi mo bil szá mon, a 96/217-160-as vo na las
szá mon vagy a kiss mik los@ax e le ro.hu e-mail cí men le het sé ges. Az élet raj zot is tar tal ma -
zó pá lyá zat be kül dé sé nek ha tár ide je 2011. szep tem ber 30-a.

A gyü le ke zet pres bi té ri u ma fenn tart ja a jo got, hogy a pá lyá za to kat elő ze te sen ér té kel je.
Az új lel kész meg vá lasz tá sá ról a tör vény ben meg ha tá ro zott el já rás sze rint a gyü le ke zet köz -
gyű lé se dönt.

H I R D E T É S

Ittzés János nyugalmazott
püspök
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Erzsébet; Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 10–11. de. 10. Bakay Beatrix; Cinkota, XVI.,
Batthyány I. u. de. fél 11. (tanévnyitó) Vető István; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de.
9. Vető István; Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de. 9. Nagyné Szeker Éva; Rákoskeresztúr,
XVII., Pesti út 111. de. 10. (tanévnyitó) Kovács Áron; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146.
de. 9. Wiszkidenszky András; Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de. 11. Wiszkidenszky András;
Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. Győri Gábor; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi
út 83. (református templom) de. 8. Győri Gábor; Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 10.
Széll Bulcsú; XIX., Hungária út 37. de. 8. Széll Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89.
de. 10. Győri János Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11. Zólyomi Mátyás; Budafok,
XXII., Játék u. 16. de. 10. (tanévnyitó, családi nap) Solymár Gábor; vendég: Róka
Szabolcs; Budaörs, Szabadság út 75. de. 10. Endreffy Géza; Pilisvörösvár (református
templom) du. 2.; Budakeszi, Fő út 155. (gyülekezeti terem) de. fél 10. (családi) dr. Lacknerné
Puskás Sára; Názáret-templom, Mátraszentimre-Bagolyirtás (Jókai u. 7–9.) de. fél 12.
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Összeállította: Boda Zsuzsa

Száz éve szü le tett egy há nya tott sor -
sú, a tör té nel mi ese mé nyek sod rá ban
több szö rö sen meg pró bált éle tű szol -
ga tár sunk.

A mai Szlo vá ki á hoz tar to zó Le i bi -
con lát ta meg a nap vi lá got. Ma gát
cip szer szár ma zá sú ma gyar nak val -
lot ta (édes any ja leánykori neve Szla -
nin kó Ir ma). Édes ap ja sza bó mes ter
volt.

Kés már kon érett sé gi zett az evan -
gé li kus lí ce um ban, teo ló gi át Po zsony -
ban ta nult. 1934-ben szen tel ték lel -
késszé. Lő csén és Szo mol no kon töl -
töt te se géd lel ké szi éve it, majd 1941-
ben Ig lón vá lasz tot ták meg a né met
gyü le ke zet lel ké szé nek. (Ugyan itt a
szlo vák nyel vű gyü le ke zet lel ké sze a
ké sőb bi püs pök, Ján Mic hal ko volt.)
1944-ben a né met la kos ság gal együtt
Mor va or szág ba kel lett me ne kül nie.
On nan ha za fe lé Ma gyar or szá gon re -
kedt; Sá tor al ja új he lyen te le pe dett le,
vi lá gi mun ka kör ben he lyez ke dett el.

1946-ban meg öz ve gyült há rom
ki csi gyer mek kel. (El ső fe le sé ge
Weiss Jo lán volt.) Má so dik fe le sé ge
Jár may Ro zá lia, akit egy évi há zas -
ság után, fi a ta lon ra ga dott el a ke -
gyet len ha lál.

1952-ben új ra meg nő sült, ne je
Thern Mag da lett, aki ko ráb bi há zas -
sá gá ból ho zott gyer me ke mel lett egy
kö zös gyer mek kel aján dé koz ta meg.

Nem csak sze mé lyes éle te, de lel -
ké szi pá lya fu tá sa is a ke reszt hor do -
zás je gye it mu tat ja. 1951-ben ma gyar
nyel vű érett sé git és ta ní tói ok le ve let
szer zett, majd ho no sít tat ta lel ké szi
ok le ve lét. Előbb Nyír egy há zán szol -
gált ke rü le ti lel kész ként; 1952-ben
részt vett a Lutheránus Világ szö -
vet ség han no ve ri nagy gyű lé sén, ahol
dr. Ve tő La jos püs pök kí sé re té ben tol -
má csolt. 1953-tól Fan csa lon lel kész.

1954-ben a Fi ala-fé le össze es kü vés -
ben va ló vélt rész vé te le mi att négy -
évi bör tön re ítél ték. 1956-ban kisza -
ba dult, de a for ra da lom bu ká sa után
vissza kel lett men nie a fog ház ba a
hát ra le vő idő le töl té sé re. Az egy há -
zi bí ró ság 1957. feb ru ár 18-án re ha -
bi li tál ta.

A dél-bor so di misszi ó ban szol gált
ép pen, ami kor az ak ko ri Cseh szlo vá -
ki á ba uta zott hú ga meg lá to ga tá sá ra.
A ha tá ron le tar tóz tat ták a cseh szlo -
vák ha tó ság ha tár őrei: lis tá ju kon há -
bo rús bű nös ként sze re pelt. Négy év,
bör tön ben töl tött vizs gá lati fog ság
után ha za en ged ték. Ek kor 1964-et
ír tak. A ha zai egy há zi bí ró ság a vá da -
kat el évült nek nyil vá ní tot ta, s Buchalla
Ödön így új ra lel ké szi szol gá lat ba
áll ha tott. Et től az idő től sze mé lye sen
is kí sér tem éle tét, is mer tem ne héz sé -
ge it a gö rön gyök kel teli pá lyán.

1965-ben to ka ji lel kész lett, és a kis
lét szá mú gyü le ke zet gon do zá sa mel -
lett tol má cso lást is vég zett a sze ren -
csi cu kor gyár ban. 1972-ben Sa jó ka -
zá ra ke rült, majd 1982-ben, het ven -
egy éve sen vo nult nyug díj ba.

Ar nó ton te le pe dett le, ahol kész -
ség gel vál lalt he lyet te sí tő szol gá la tot
éle te vé gé ig. Fel ké szül ve a nagy ta lál -
ko zás ra, csil lo gó szem mel tá vo zott
1995-ben, nyolc van négy éve sen.

Több ta len tu mos, jó nyelv ér zék kel
meg ál dott, szor gal mas pá lya tár sunk
volt. Ige hir de té sei bib li kus lá tást köz -
ve tí tet tek. Éle te te le volt var ga be -
tűk kel. Öt gyer me ket ne velt fel hit ve -
si se gít ség gel. A szór vány mun kát, hí -
ve it na gyon sze ret te. A ma gyar nyelv
hasz ná la tá ban érez he tő eny he ak -
cen tu sa nem volt za va ró. Jó ke dé lyű
em ber ként is mer ték. Hi te az el hí vó Úr
szol gá la tá ban min dig meg erő sí tet te.

Gyak ran volt rossz kor ban rossz he -
lyen – mond juk szü le té sé nek cen te -
ná ri u mán. Az el le ne emelt vá dak ké -
sőbb min dig alap ta lan nak bi zo nyul -
tak – hat évet töl tött bör tön ben, mi -
re ez ki de rült. A 20. szá zad em ber te -
len po li ti kai tör té né sei vé gig ke reszt -
beszán tot ták pályáját, amely hez egyé -
ni éle té nek fáj dal mas ese mény so ro za -
ta is pá ro sult. Ke resz tény de rű jét
mégsem ve szí tet te el. Jó szán dé kát a
ne héz élet hely ze tek ben sem ad ta fel.

Sor sá ban be tel je se dett az ige:
„…akit sze ret az Úr, azt meg fe nyí ti, és
meg os to roz min den kit, akit fi á vá fo -
gad.” (Zsid 12,6 )

g D. Sze bik Im re

Száz éve született
Buchal la Ödön

„Mi lyen jó, hogy nem csak be -
szé lünk ar ról, hogy az imád ság há -
zá ban va gyunk, ha nem egy út tal
imád ko zunk is. Is ten azt akar ja,
hogy kér jünk! Ne ál ta lá no san, ha -
nem konk ré tan!” A püs pök az imád -
ság for má i ról szólt, és ar ra biz ta tott,
hogy mind egyik le he tő ség gel él -
jünk. A ké rés és há la adás mel lett ne
fe led kez zünk meg a lel kün ket fel sza -
ba dí tó bűn val lás ról és az imád ko zás
leg szebb for má já ról, a di cső í tés ről.
„Di cső ít ve ma gasz tal juk Is tent cso -

dá i ért, amit tett a bor bá nyai gyü le -
ke zet éle té ben, aho gyan ad ta ezt a
temp lo mot hat van év vel ez előtt,
aho gyan adott szol gá ló kat eb be a
temp lom ba nem ze dék ről nem ze -
dék re.”

Az igé re vá la szul özv. Szit ha Mik -
lós né Me gyer Már ta éne kelt két vers -
sza kot ab ból az ének ből, amely 1949-
ben, az alap kő le té tel nél hang zott el,
és amely nek szö ve gét Vi e tó risz Jó zsef
ír ta, ze né jét pe dig a temp lom épí tő
lel kész, Me gyer La jos fe le sé ge, Vil ma
né ni sze rez te.

Ez után Adá mi Lász ló, a kör zet ben

2001 óta szol gá ló lel kész idéz te fel a
temp lom épí tés tör té ne tét 1939-től
kezd ve, ami kor elő ször me rült fel az
épí tkezés gon do la ta. A temp lom
utá ni vágy nak – egyebek mellett – az
is je le volt, hogy a hí vek ma guk tól
kezd tek el ado má nyo kat gyűj te ni.
Tíz év vá ra ko zás után az ígé re tek va -
ló ra vál tak, és az ál lam hi va ta lo san is
a kö zös ség nek ado má nyoz ta az épí -
tés re szánt tel ket. A há bo rú és az
inflá ció mi att több évet hú zó dott az
alap kő le té tel, mi u tán azon ban 1949-

ben ez meg va ló sult, két év alatt el ké -
szült Is ten új há za.

1951. szep tem ber 2-án a bor bá nyai
gyü le ke zet el bú csú zott a ti zen hét
évig ima te rem ként hasz nált is ko la te -
rem től, és ün ne pé lye sen át vo nult új
temp lo má ba. A szen te lés al kal má val
Me gyer La jos lel kész öröm mel szá -
mol ha tott be ar ról, hogy a be vé te lek
majd négy ezer fo rint tal meg ha lad ták
a ki adá so kat: „Is ten nagy dol got tett
ve lünk.”

A hatvanadik év for du ló ra ké szül -
ve a kö zös ség fel újí tot ta temp lo mát.
A nyár fo lya mán – sok évi ado mány -

gyűj tés, össz gyü le ke ze ti és egy ház ke -
rü le ti se gít ség ré vén – el ké szült a te -
lek kö rül a ke rí tés, el vé gez ték a
temp lo mon és a tor nyon szük sé ges
ja ví tá so kat: a to rony ra új ke reszt, a te -
tő re pe dig hat van év után eresz csa -
tor na ke rült.

A be szá mo ló után a Já vo ri csa lád
éne kelt, majd a nyír egy há zi evan gé -
li ku sok finn test vér gyü le ke ze té ből,
Ka ja ani ból ér ke ző kül dött ség ne vé ben
Ta ina Man ni nen lel kész és Ti mo
Hurs ka inen egy ház ta ná csi el nök
mond ott kö szön tőt. Adá mi Lász ló lel -
kész nek töb bek kö zött egy fa ke resz -
tet ad tak át, amely a tá vo li hit test vé -
rek sze re te té re em lé kez tet he ti a ki -
csiny kö zös sé get. A fi a ta lok finn ere -
de tű Jöjj, az Úr vár re ád éne ke után
Ben czúr Lász ló egy ház ke rü le ti fel -
ügye lő és La bos sa Lász ló nyu gal ma -
zott lel kész mond tak igei sza va kat,
majd a gyü le ke zet kép vi se lői sze mé -
lyes aján dék kal kö szön ték meg lel ké -
szük egy év ti ze des oda adó szol gá la tát.

A gyü le ke zet pász to ra a kö vet ke -
ző kép pen fog lal ta össze a kö zös ség
hit éle té re vo nat ko zó vá gya it: „A va -
sár na pi is ten tisz te le tek, a he ti rend -
sze res sé gű bib lia órák és az ad venti
evan gé li zá ció mel lett szük sé ges len -
ne a bor bá nya i ak szé le sebb kö rű be -
kap cso lá sa – nem csak egy sze rű en a
gyü le ke ze ti élet be, ha nem az Úr Jé -
zus sal va ló kö zös ség be is. Va la mint
szük sé ges len ne a gyer mek misszió, il -
let ve az óvo dai és is ko lai hit ok ta tás
gyü le ke ze ti kap cso la tá nak meg erő -
sí té se.”

g Hor váth-He gyi Áron

Hogy di cső ít ve ma gasz tal has sunk té ged!
Hat van éves a bor bá nyai temp lom

b Ma xi má li san ki hasz nál hat juk az M3-as au tó pá lya ki lo mé te re it, ha a
nyír egy há za-bor bá nyai evan gé li kus temp lom ba a sztrá da fe lől ér ke -
zünk. Az utol só le haj tó tól mind össze hat ki lo mé ter re fek vő, na túr tég -
la bur ko la tú temp lo mot hat van éve szen tel te fel dr. Ve tő La jos püs pök.
Az ak ko ri be szá mo lók sze rint zsú fo lá sig meg telt az alig nyolc van fé -
rő he lyes haj lék, sőt „so kan ki szo rul tak”. Szep tem ber 3-án, szom ba -
ton a sza bad ban fel ál lí tott sá tor ból még egy temp lom nyi gyü le ke zet
kö vet het te a há la adó is ten tisz te let ese mé nye it. Az igét dr. Fa bi ny Ta -
más püs pök hir det te a meg hí vón is ol vas ha tó ige vers, Zsolt 106,47 alap -
ján: „Se gíts meg min ket, Urunk, Is te nünk, és gyűjts össze a né pek kö -
zül, hogy há lát ad has sunk szent ne ved nek, és di cső ít ve ma gasz tal has -
sunk té ged!”

Tállya. Fa lucs ka a hegy al jai bor vi dé -
ken. El vi leg Eu ró pa kö ze pe. Az vi -
szont tény, hogy itt és Má don ter me -
lik a leg jobb aszú bo ro kat. Va la ha
je len tős evan gé li kus ság is élt a te le -
pü lé sen, hi szen sa ját temp lo mot
emel tek. Az Is ten há zát dí szí tő em -
lék táb la sze rint a közeli Mo no kon
szü letett Kos suth La jost is itt ke resz -
tel ték meg.

Ma nap ság a fél ma rék nyi evan gé -
li kust Asz ta los Ri chárd to ka ji lel kész
gyűj ti az ige kö ré. A gyü le ke zet ha -
zánk ban az egyik „leg na gyobb”, hi -
szen Tállya, Aba új szán tó, To kaj,
Sá tor al ja új hely, Sá ros pa tak és szór -
vá nya ik össze tar toz nak.

Augusztus 27-én a Bor sod-He ve -
si és a Haj dú-Sza bol csi Egy ház me -
gye – Eger től Nyír egy há zán át Deb -
re ce nig ter je dő – gyü le ke ze te i ből
gyűl tek össze kö zös ta lál ko zás ra
Tállyán, aho gyan az el múlt húsz
esz ten dő ben is tet ték.

Az idei al ka lom kez de tén Asz ta los
Ri chárd szólt a leg ki seb bek hez, a nap
vé gén pe dig a zá ró úr va cso rai szol gá -

lat ban Ba lázs Vik tó ri á val fo hász ko -
dott a fel nőtt gyü le ke zet to váb bi lel -
ki ele de lé ért. Ér de ke sen fes tett a nem -
rég a deb re ce ni gyülekezetben meg -
vá lasz tott fi a tal lel kész nő az ősi tállyai
ol tár tér ben, hi szen Lu ther-ka bát já ra
Mic ha el Owen (an gol fo cis ta) 10-es
szá mú me zét húz ta, ez zel is je lez ve,
nem min den ki vá lik az zá, ami nek

tűn ni akar: azért, mert va la ki he ten -
te temp lom ba jár, még nem feltétlenül
Jé zus-is me rő , Jé zust kö ve tő .

A nap prog ram ja az Alp ha-kur zus
meg is mer te té se volt a je len le vők -
kel. Sán dor Fri gyes es pe res és Rá tkay
Já nos, az Alp ha Ma gyar or szág nem -
ze ti igaz ga tó ja, il let ve a mis kol ci il -
le tő sé gű IHS (In His Steps) ze ne kar
se gí tet te a hall ga tó kat, hogy át gon -
dol ják, mi lyen új le he tő sé ge ket ta lál -
nak a moz ga lom ban, amely na gyon
sok kül föl di hely szí nen meg ol dot ta az
egy ház lét szám prob lé má ját. A me to -
di ka ugyan is ki nyit ja a rés re zárt
temp lom aj tó kat, és nagy sze re tet tel
in vi tál min den kit be fe lé – mond juk
egy sze rű en – Jé zus mel lé, kö ré.

Ezt a kö zös sé get – a Szent lé lek ti -
tok za tos je len lé tét – ta lán a csen des -
na pon részt ve vők is meg él het ték: a
temp lom ban vagy a kö zös nagy ebéd
ön fe ledt pil la na tai közben – kö zel
szá zan egy iga zi tállyai pin cé szet be
lá to gat tak el.

g Bu day Bar na bás
ar nó ti evan gé li kus lel kész

Há zunk: Tállya
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A Ma gyar or szá gi Egy há zak
Öku me ni kus Ta ná csa (ME -
ÖT) Tra di ci o ná lis és in no va -
tív ér té kek dia ló gus ban (TI -
ÉD) prog ram já nak leg főbb
tö rek vé se, hogy le he tő sé get
ad jon a tra di ci o ná lis ér té kek
és a job bí tás le he tő sé ge i nek
össze ve té sé re. Nem min den
ré gi ér ték ér té kes a jö vő szá -
má ra, és nem min den in no vá -
ci ós szán dék áll ja meg az élet -
mi nő ség már ki ala kult stan -
dard ja i nak pró bá ját. Ezért ke -
re sünk a ma és a hol nap szol -
gá la tá ba ál lít ha tó, időt ál ló ha -
gyo má nyo kat.

A ma együtt élő két-há rom
ge ne rá ció kö zött szem lé let -
ben óri á si kü lönb sé gek van -
nak. A kö zép ge ne rá ció utó da -
i nak egyé ni bol do gu lá si kész -
sé gei és ké pes sé gei rend kí vül
tá vol áll nak a szü leiknek az
élet stí lu sá ban egy kor meg je -
lent el en ged he tet len el vá rá -
sok tól. Aki akár csak a ter mé -
sze tes em be ri em lé ke zet alap -
ján gon dol ja vé gig a szá má ra
el iga zí tó ere jű élet mo del le ket,
ha mar rá éb red, hogy a konk -
rét ér té kek és ki ala kí tan dó ké -
pes sé gek nem ab szo lú tak, nem
füg get le nek az idő től, ha nem
azok meg szer zé sé ért min den -
ki nek egyé ni leg kell eti kai erő -
fe szí tést ten nie. Az élet stí lu sok
dia ló gu sa áll en nek az eti kai fo -
lya mat nak a kö zép pont já ban,
ahogy a kö zös sé gi leg el fo ga -
dott és hasz nált mo rál ból,
egyé ni mo rá lis dön té sek so rán
lét re jön az egyé ni leg el fo ga dott
és vál lalt vi lág szem lé let.

Az eti kai dön té sek alap sé -
má ja a ki ber ne ti ká ban is ho -
nos van-kell ér ték pá ros. Van -
nak tra di ci o ná lis ér té ke ink
csa lá di, kö zös sé gi, tár sa dal -
mi, nem ze ti és glo bá lis szin -

ten. A mo dern vi lág
élet stí lu sa szá mos mó -
don ütött vissza a kö -
zel múlt ban. Ezt a fenn -
tart ha tat lan sá got elő -
ször ösz tö nö sen a ré gi
élet for mák hoz va ló
vissza té rés szán dé ká -
val pró bál juk meg el -
len sú lyoz ni.

An nak fel is me ré sé hez is
kell idő és kel le nek meg bíz ha -
tó in for má ci ók, hogy nem
min den jó, ami ré gi. Szá mot
kell vet ni a tra dí ció mint ön -
ér ték kér dé sé vel is. A „kell” ol -
da lon a „jö vő ké pes ség”, a fenn -
tart ha tó ér té kek, a fo lya ma tos
in for má ló dás áll. A van és
kell ér té kek köz ti eti kai fo lya -
ma tot a meg is me rés, tu da to -
sí tás, mér le ge lés, dön tés, vál -
toz ta tás, új élet mód és élet stí -
lus ki ala kí tá sa, majd he lyes sé -
gé nek el len őr zé se és a dön tés
meg erő sí té se kí sé ri.

Ké zen fek vő pél da ként em lít -
he tő a hús fo gyasz tás kul tú rá -
já nak te rü le te. Lé tez nek a hús -
fo gyasz tás tól va ló tel jes vagy
rész le ges tar tóz ko dás nak kul -
tu rá lis, val lá si és egész sé gi-
élet mód be li in do kai is. A glo -
bá lis prob lé mák kal va ló szem -
be sü lés en nek egy újabb as pek -
tu sát ad ja. Mi u tán a vi lág né -
pes sé ge ro ha mo san nö vek szik,
és a leg né pe sebb or szá gok gaz -
da sá gi fej lő dé se is erő tel je sen
ha lad elő re, egy re több em ber
ét ke ző asz ta lán sze re pel na pi
rend sze res ség gel hús. 1990 és
2005 kö zött a vi lá gon meg ter -
melt összes hús mennyi sé ge
száz het venmil lió ton ná ról két -
száz hat van hét mil lió ton ná ra
nőtt. Ha fi gye lem be vesszük,
hogy száz szor na gyobb me ző -
gaz da sá gi ter mő te rü let kell
ugyan ak ko ra mennyi sé gű hús

elő ál lí tá sá hoz, mint ré pa ter -
mesz té sé hez, és az em ber hús -
fo gyasz tás nél kül is gond nél -
kül fenn tud ja tar ta ni bio ló gi -
ai éle tét, ha tal mas lu xus nak
tű nik a fo lya ma to san ál la ti ere -
de tű éte lek kel va ló táp lál ko zás.
Ha eh hez még a glo bá lis éle -
lem hez ju tás kor lá to zott sá gát
és a nö vek vő víz hi ány prob lé -
má ját is hoz zá tesszük (egy át -
lag csa lád na pon ta ket tő-öt li -
ter vi zet fo gyaszt ivás ra, egy-öt
hek to li tert min den más ra, mi -
köz ben húsz-öt ven hek to li ter -
nyi vi zet von el át té te le sen
kör nye ze té től az el fo gyasz tott
élel mé vel), ak kor a sze mé lyes
élet stí lus ki ala kí tá sát for má ló
mo rá lis dön té sek közt sze re pel -
nie kell a hús fo gyasz tás etho -
szá nak is.

A glo bá lis össze füg gé sek
meg is me ré sé vel já ró meg ér tés,
azo no su lás és szo li da ri tás el ve -
zet het az ön ként vál lalt rész le -
ges hús böjt höz. Eköz ben to -
vább nö ve ked het az egyé ni
élet ben az ön mér sék let, a tu -
da tos ság fo ka, a tes ti és szel le -
mi jó köz ér zet. Ezek köz vet len
ha tás sal van nak a már tár sa da -
lom sta tisz ti ka i lag is mér he tő
jól-lét, élet mi nő ség nö ve ke -
dé sé hez. A fo lya mat a meg bíz -
ha tó in for má ci ók ra épü lő van-
kell ér ték pá ro sok ban meg ho -
zott mo rá lis dön té sek so rán
va ló sult meg.

g Bé res Ta más

ÜZ ENET AZ AR AR ÁTRÓL

Rovatgazda: Sánta Anikó

E VÉ L&LE VÉ L

Éve kig har col tam az Aka dé mia nyel vé sze i vel
azért, hogy a he lyes írá si sza bály zat ban ne ve -
gyék vagy la gos nak a „ke resz tény” és a „ke resz -
tyén” sza va kat. Mind ket tőt meg en ged te a sza -
bály zat.

Vég re 1986-ban egy ér tel mű en a „ke resz tény”
szót ír ja elő kö te le ző en a sza bály zat. Há la Is ten!

Tisz te let tel kér de zem: nem vet te ész re ezt a
kö te le ző elő írást az evan gé li kus és re for má tus
saj tó? Ez ugyan olyan he lyes írá si vét ség, mint -
ha a „ve tés” szó he lyett kö vet ke ze te sen és ma -
ka csul „ve tyést” ír nánk és mon da nánk.

Mert mi ről van szó? Mi az eti mo ló gi á ja a „ke -
resz tény” szó nak? Tud juk, hogy az el ső Krisz -
tus-kö ve tő ket An ti ó chi á ban ne vez ték el Mes -
te rük ről „krisz tu si ak nak”, („cris ti a ni”). Te hát a

„Krisz tus” szó ban „t” hang sze re pel, nem „ty”.
(Nem Krisz tyus!)

Hogy ne tud nám, hogy volt er re a szó ra egy
szlo vák ha tás, mely a „t”-t „ty”-re lá gyí tot ta. Ré -
gi írá sok – Páz mány is – hasz nál ták a „ke resz -
tyén” szót. De ez a szlo vák be ütés ben nün ket
ne kös sön meg!

Ké rem az Egy ház ve ze tést és a saj tót, men jünk
vissza az ér te lem sze rű „krisz tu si ”-hoz, „ke resz -
tény”-hez. Az emig rá ci ó ban élő pro tes táns hon -
fi tár sa ink ezt már évek kel ez előtt meg tet ték. Az
öku me niz mus ko rá ban ne csak a Mi atyánk és a
Cre do le gyen kö zös szö ve gű. Ne kü lönc köd jünk
az zal, ami ér tel met len „csak a zér tis”!

g Dr. Szat máry An tal né
nyel vész, ny. ta nár nő

Krisz TYus?

Tisz telt Szer kesz tő ség!
Fel eme lő volt részt ven ni a Szi lá gyi De zső té -
ri kö zös pro tes táns Szent Ist ván-i ün nep sé gen:
Egy hí ján húsz. Jó volt hall gat ni Gáncs Pé ter
püs pök vi lá gos ige hir de té sét.

Ezek után ol vas tam egy há zunk hon lap ját,
majd az Evan gé li kus Éle tet, ami mi att most írok!
Míg a töb bi hír adás jól ír ja, hogy Gáncs püs -
pök úr ke resz tyént mond, ad dig ná lunk ke resz -
tényt ol va sok. Le het, hogy a szö veg le író ja
rosszul hall, és ezért ír ke resz tyén he lyett ke resz -
tényt? De ak kor a kor rek tor nak kel lett vol na
ész re ven nie a hi bát, mert a szö veg ben hang sú -
lyoz za a püs pök, hogy a ke resz tyén szó nem a
ke reszt szó ból, ha nem a Krisz tus szó ból ered.

Ezen el gon dol kod va meg néz tem két-há -
rom év re vissza me nő leg a mi új sá gun kat, ahol
kö vet ke ze te sen ke resz tényt ír nak a pro tes táns
ke resz tyén szó hasz ná lat he lyett. Eszem be ju tott,
hogy: ta lán az öt ve nes évek he lyes írá si sza bá -
lyát kö ve tik még ná lunk?

Va ló ban, az öt ve nes évek ben a he lyes írá si sza -
bály zat ban csak a ke resz tény szót en ge dé lyez ték,
és más írás mó dot hi bás nak mond tak. De én még
em lék szem, hogy Bot ta Ist ván, Csep re gi Bé la,
Pál fy Mik lós és má sok, fő leg re for má tu sok,
iro dal mi kap cso la ta i kon ke resz tül, ho gyan moz -
gat ták meg a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia
He lyes írá si Bi zott sá gát, s bi zo nyí tot ták a ke resz -
tyén szó tör té ne ti ere de tét. El is ér ték, hogy új -
ra tel jes ér té kű, el fo ga dott lett a ke resz tyén
szó hasz ná lat. Így is van ez a mai na pig a Ma gyar
Tu do má nyos Aka dé mia ál tal gon do zott, A ma -
gyar he lyes írás sza bá lyai cí mű könyv ben.

Vol tak azon ban a pro tes tán sok közt is, akik
meg ma rad tak a ke resz tény szó ka to li kus írás -
mód ja mel lett, az zal az in dok lás sal, hogy ez „se -
gí ti az öku me nét”. Saj nos en nek ered mé nyét
nem lát juk.

Az Evan gé li kus Élet a nyolc va nas évek ben a
pár hu za mos szó hasz ná la tot al kal maz ta, vagy -

is rá bíz ta an nak írás mód ját a cikk írók ra, s a kéz -
irat ban le ír tak sze rint hasz nál ta a ke resz tény vagy
ke resz tyén szót. Nem tu dom, hogy ké sőbb mi -
kor és mi ért tér tek rá csak a ke resz tény szó hasz -
ná lat ra, ami kor a ka to li kus saj tó is – ha pro tes -
tán so kat idéz – hasz nál ja a ke resz tyén ki fe je zést.

Azt gya ní tom, hogy a szá mí tó gé pek ál tal
prog ra mo zott he lyes írás-el len őr ző prog ra -
mok el ter je dé sé vel vált ez ná lunk gya kor lat tá,
ami kor egy hi bás vál to za tot te le pí tet tek a szá -
mí tó gé pük re. És most is ezt hasz nál ják? Nem
kel le ne ezt az el avult he lyes írá si mó dot kor ri -
gál ni? Hisz ön ha tal mú lag kor lá toz za ez a rossz
he lyes írá si prog ram az ige hir de tők vagy szö veg -
írók sze mé lyi sza bad sá gát-szó hasz ná la tát. Sőt
uni for mi zál ni akar ja az em be rek gon dol ko dá -
sát! A pro tes tán sok tu da to san a Krisz tus szó -
ból ere dez te tik a ke resz tyén ki fe je zést, és még -
is mást ad nak a szá juk ba!

Vagy a ke resz tény szó ki zá ró la gos szó hasz -
ná la ta új sá gunk ban eset leg egy szűk kör tu da -
tos dön té sé nek ered mé nye? Elő de ink már
ered mé nye sen pro tes tál tak, ami kor hit beli
kér dé sek nél szó több ség gel akar tak „má sok” el -
in téz ni dol go kat (Speyer, 1529).

Az Aka dé mia A ma gyar he lyes írás sza bá lyai
cí mű köny vé nek ele jén, az Ál ta lá nos tud ni va -
lók fe je zet 2. pont já nak c) sza ka szá ban le szö -
ge zi: „A ma gyar írás hang je lö lő, mert be tűi leg -
több ször a szó ele mek ben va ló ban ki ej tett han -
gok ra utal nak…” Ezért a be széd ben ke resz tyén -
nek ki ej tett szót ke resz tény nek le ír ni a ma gyar
he lyes írás sze rint sza bály ta lan!

Ké rem, hogy az új sá gunk is ve gye fi gye lem -
be ezt a sza bályt, ami kor a ke resz tyén szót írás -
ba fog lal ja.

Le het, hogy az egy ház tör té né szek nek ezt már
rég szó vá kel lett vol na ten ni ük.

Tisz te let tel:
Miss u ra Ti bor nyugalmazott lelkész

(Budapest)

Mi ért ke resz tény, ha ke resz tyén?

Hogy a vé gén kezd jem: a le ve lé ben fog lal tak -
kal alap já ban vé ve egyet ér tek; ma gam is úgy
gon do lom, hogy nyel vi-he lyes írá si szem pont -
ból nincs ok a ke resz tyén alak nak az új ság ból
va ló szám űzé sé re (a kér dés teo ló gi ai-egy ház -
tör té ne ti vo nat ko zá sa i val – nem lé vén szak em -
be re e te rü le tek nek – nem fog lal koz ha tok). De
lás suk sor já ban!

Két ség te len, hogy A ma gyar he lyes írás sza -
bá lyai ma ha tá lyos – 1984-ben meg je lent 11. –
ki adá sá nak szó tá ri ré szé ben, il let ve a sza bály -
zat tal össz hang ban lé vő egyéb he lyes írá si ké -
zi köny ve ink ben is meg ta lál juk mind a ke resz -
tény, mind a ke resz tyén ala kot. (A vagy la gos -
ság egyéb ként nem va la mi új mó di, már 1901
és 1954 kö zött is meg volt mind két for ma a sza -
bály za tok ban.) Vagy is egyik sem hi bás, mind
a ket tő hasz nál ha tó. 

Ez zel a ténnyel szer kesz tő sé günk szö veg-elő -
ké szí tői – e so rok író ja, il let ve a kor rek tor – is tisz -
tá ban van nak, nem úgy áll te hát a hely zet, hogy
„az öt ve nes évek he lyes írá si sza bá lyát kö ve tik még
ná lunk”, mi ként ter mé sze te sen ar ról sincs szó,
hogy bár ki „uni for mi zál ni akar ja az em be rek gon -
dol ko dá sát”; még csak nem is a hi bás vagy el avult
szá mí tó gé pes he lyes írás-el len őr ző prog ram van
a hát tér ben (le gyen sza bad meg je gyez nem: nagy
baj len ne, ha azok, akik azért – is – kap ják a fi -
ze té sü ket, hogy az új ság he lyes írá sa le he tő leg ki -
fo gás ta lan le gyen, he lyes írá si kér dé sek ben a
gép re ha gyat koz ná nak a fe jük he lyett). 

Ak kor hát mi ért is ke resz tény? Nos, ar ról,
hogy la punk ban ezt az írás mó dot kö vet jük,
nem a kor rek tor vagy az ol va só szer kesz tő, még
csak nem is a fő szer kesz tő vagy a szer kesz tő sé -
gi kol lek tí va dön tött, ha nem a mun kán kat
fel ügye lő tes tü let, az Evan gé li kus Élet szer kesz -
tő bi zott sá ga ha tá ro zott. Hogy mi lyen meg fon -
to lá sok hú zód(hat)tak meg az ak ko ri dön tés
mö gött, az el ol vas ha tó 2003/21. (má jus 25-i)
szá munk Ke resz tény vagy ke resz tyén? cí mű
ve zér cik ké ben dr. Ha fen scher Ká roly tol lá ból
(az in ter ne ten: http://www.lu the ran.hu/z/uj sa -
gok/eve let/ar chi vum/2003/21/13). 

Te hát a szer kesz tő ség szá má ra kö te le ző tes -
tü le ti dön tés nek te szünk ele get, nem a sa ját fe -
jünk után me gyünk, ami kor a kéz ira tok ke resz -
tyé ne it kö vet ke ze te sen „ke resz té nye sít jük”.

Il let ve… nem is olyan kö vet ke ze te sen! Hi szen
min dig ma rad a ke resz tyén a tu laj don ne vek ben
(pél dá ul Ke resz tyén If jú sá gi Egye sü let, Ma -
gyar Evan gé li u mi Ke resz tyén Di ák szö vet ség –
in téz mény ne vek; Jer, ör vend jünk, ke resz tyé nek!
– könyv cím), ma rad a szó sze rin ti bib li ai idé -
ze tek ben; a re for má tus in ter jú alany szá já ba sem
adunk ke resz tényt (lásd pél dá ul a Ba log Zol tán
lel késszel ké szí tett, Bel ső leg sza ba don cí mű in -
ter jún kat a 2011. jú ni us 12-i szám 8. ol da lán),
sőt a re for má tus lel kész szer ző írá sá ban is ke -
resz tyén ol vas ha tó (Bé ke fy La jos: Pün kös di ér -
ték ren dünk hon fog la lá sa, 2011. jú ni us 12., 5. o.). 

És ép pen az idén to váb bi ke resz tyé nek re is
buk kan ha tott a fi gyel mes ol va só: a má jus 29-i
és a jú ni us 5-i szám Új nap – új ke gye lem ro -
va tá ban ta lál koz ha tott ve lük. Ez – be kell val -
la nom – vol ta kép pen az én kö te les ség sze gé sem -
nek a kö vet kez mé nye. Ugyan is tu da to san fi gyel -
men kí vül hagy tam a fön tebb em lí tett szer kesz -
tő bi zott sá gi dön tést – tud ni il lik a szer zők ki -
fe je zet ten kér ték a kí sé rő le vél ben, hogy írá sa -
ik ban hagy juk meg az ál ta luk hasz nált for mát,
én pe dig méltányoltam a ké rést…

Né hány szót még a ke resz tény/ke resz tyén szó
eti mo ló gi á já ról, mint hogy Lel kész úr ezt is em -
lí ti („…a szö veg ben hang sú lyoz za a püs pök,
hogy a ke resz tyén szó nem a ke reszt szó ból, ha -
nem a Krisz tus szó ból ered”, il let ve „a pro tes -
tán sok tu da to san a Krisz tus szó ból ere dez te -
tik a ke resz tyén ki fe je zést…” – ír ja). Nos, a ke -
resz tény alak az ere de tét te kint ve ugyan úgy a
gö rög Kh risz ti a nó sz, il let ve la tin Ch ris ti a nus
szó ra ve zet he tő vissza, mint a ke resz tyén – vég -
ső so ron te hát ugyan csak Krisz tus ne ve rej lik
ben ne, e te kin tet ben nincs kü lönb ség a két vál -
to zat kö zött. 

* * *

La punk szer kesz tő bi zott sá gá nak je len lé vő
tag jai szep tem ber 1-jei ülé sü kön új ra meg tár -
gyal ták a ke resz tény/ke resz tyén írás mód kér dé -
sét, és 3 : 2 arány ban (a fő szer kesz tő tar tóz ko -
dá sa mel lett) úgy dön töt tek, hogy a jö vő ben a
lap ban – a bel ső, szer kesz tő sé gi anya go kat ki -
vé ve – a szer zők ál tal a kéz irat ban al kal ma zott
írás mó dot kell kö vet ni.

Dob so nyi Sán dor ol va só szer kesz tő

Tisz telt Lel kész Úr!

Ki nek a pap, ki nek a pap né – az az hogy ki nek a ke resz tyén, ki nek a ke resz tény. Bár a ma -
gyar pro tes tan tiz mus ban két ség te le nül az előb bi alak nak van na gyobb ha gyo má nya, az Evan -
gé li kus Élet hez ér ke zett már olyan ol va sói ész re vé tel is, amely nek szer ző je ép pen a ke resz -
tyén hasz ná la tát hi báz tat ja, és a ke resz tény mel lett tör lán dzsát. Az aláb bi írás la punk 1992.
má jus 24-i szá má ban je lent meg; szö ve gét az ere de ti nek meg fe le lő en, be tű hí ven kö zöl jük. Ér -
de kes a cikk utó éle te: a ben ne fog lal tak kal kap cso lat ban he lyes írá sunk el vi és gya kor la ti kér -
dé se i nek egyik szak te kin té lye, Pász tor Emil nyel vész nyil vá ní tott vé le ményt – egy út tal he lyes -
bít ve a tár gyi pon tat lan sá go kat – a Ma gyar Nyelv őr cí mű fo lyó irat 1993/1. szá má ban, há -
rom tel jes ol da lon.

A te rem tett vi lág iránt ér zett tu da tos(abb) fe le lős ség vál la lás ra, a tra di ci o ná lis és az in no va -
tív ér té kek át gon do lá sá ra és a min den na pi élet vi tel be tör té nő be eme lé sé re buz dít a Ma gyar -
or szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csa (ME ÖT) TI ÉD-prog ram ja. Az Új Ma gyar or szág fej -
lesz té si terv kör nye zet és ener gia ope ra tív prog ram ja ke re té ben meg va ló su ló Tra di ci o ná lis és
in no va tív ér té kek dia ló gus ban cí mű prog ram so ro zat rész le te i ről szep tem ber 1-jén – az or to -
dox nap tár sze rint a te rem tés ün ne pén – a ME ÖT szék há zá ban szá molt be a saj tó kép vi se lő -
i nek D. Sze bik Im re nyu gal ma zott evan gé li kus püs pök, a ME ÖT el nö ke, Ka lo ta Jó zsef or to dox
ér se ki vi ká ri us, a ME ÖT al el nö ke, Bé res Ta más egye te mi do cens, a prog ram szak mai ve ze tő -
je, Ga dó György Pál ter mé szet vé del mi szak mér nök, a prog ram mun ka tár sa és Bó na Zol tán ME -
ÖT-fő tit kár, a prog ram fe le lő se. Ez év feb ru ár ja és ok tó be re kö zött or szág szer te ti zen két hely -
szí nen szer vez tek, szer vez nek töb bek kö zött elő adá so kat, bib lia ta nul má nyo kat, in ter ak tív mű -
hely mun ká kat, ke rek asz tal-be szél ge té se ket, la kos sá gi fó ru mo kat és he lyi ér té ke ket meg is mer -
te tő ter mék be mu ta tó kat. Az ed di gi nyolc al kal mon kö zel hat ezer em ber for dult meg, köz tük
sok is ko lás gyer mek. Az aláb bi ak ban a prog ram tar tal mi össze fog la lá sa cél já ból ki adott hu -
szon négy ol da las fü zet ből idéz zük Bé res Ta más írá sát.



A rá kos szent mi hály–sas hal mi evan -
gé li kus gyü le ke zet ben (1161 Bu da -
pest, Hő sök te re 10–11.) min den
hó nap má so dik kedd jén, leg kö ze lebb
szeptember 13-án 19 órá tól Ta izé-ima
és ének együtt lét. Min den al ka lom -
mal van ige hir de tés is. In for má ció:
http://gyer tya feny.lu the ran.hu.

A far kas ré ti öku me ni kus es ték kö vet -
ke ző al kal mán, szep tem ber 12-én,
hét főn 18.30-kor Sze cső di Pé ter ró mai
ka to li kus plé bá nos (Gö döl lő) A meg -
ér tő sze re tet öku me niz mu sa cím mel
tart elő adást és ve zet be szél ge tést.
Hely szín: evan gé li kus–re for má tus
temp lom, Bu da pest XI., Né met völ -
gyi út 138. Sok sze re tet tel vá runk
min den ér dek lő dőt!
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VASÁRNAP

8.08 / Vö rös mar ty Rá dió
(Szé kes fe hér vár)
Lé lek han go ló. Az Evan gé li kus
Rá dió misszió össze ál lí tá sa
(on-line adás:
www.vo ros mar tyra dio.hu)
10.04 / Kos suth rá dió
Re for má tus is ten tisz te let
közve tí té se Her nád né me ti ből
Igét hir det: Föl de si né Kán tor
Má ria lel kész
10.05 / m1
Ci gány pasz to rá ció
10.30 / m1
Me to dis ta ma ga zin
15.05 / Bar tók rá dió
Ju bi la te Deo
18.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Gre go ri án éne kek
20.05 / m1
Szep tem ber 11. – A ka taszt ró -
fa után (ame ri kai do ku men -
tum film, 2010)

HÉTFŐ

10.00 / PAX
Lu ther Om ni busz (úti film)
10.05 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó. Ben ne:
Vi val di: G-dúr Glo ria RV 589
11.45 / TV2
Ké szen áll, Mr. Mc G ill?
(an gol film drá ma, 2003) (90')
13.30 / Kos suth rá dió
Erős vár a mi Is te nünk!
Az evan gé li kus egy ház
félórá ja
19.42 / Kos suth rá dió
Négy szög le tű ke rek er dő
Az Új Boj tor ján együt tes
felvé te le i ből
21.00 / Du na Tv
A két ar cú nő (ame ri kai
játékfilm, 1941) (85')
21.30 / PAX
A De ák té ri evan gé li kus
múze um
(is me ret ter jesz tő film)

KEDD

6.35 / Du na Tv
A tör té ne lem út vesz tői (ma -
gyar is me ret ter jesz tő so ro zat)
Gö rög ka to li kus már tí rok
13.04 / Kos suth rá dió
Es ti Kor nél
Kosz to lá nyi De zső no vel la fü -
zé rét Má té Gá bor ol vas sa fel
13.17 / Bar tók rá dió
Bu da pes ti Bach-hét 2011
A 112. és 113. kan tá ta
(De ák té ri evan gé li kus temp -
lom, jú ni us 12.)
14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze ne szer ző je: Gi u sep pe
Ver di. Je le ne tek a gá lya rab ság
éve i ből
21.00 / Du na Tv
Te ron gyos élet (ma gyar
játék film, 1983) (109')
21.00 / m1
He lyet az if jú ság nak
(ma gyar té vé já ték, 1985) (71')

SZERDA

6.35 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
10.00 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó. Ben ne: Hän del:
La u da te pu e ri Do mi num –
112. zsol tár (egy há zi kon cert)
13.30 / Kos suth rá dió
„Te ben ned bíz tunk ele i től
fogva…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
13.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Sors kér dé sek
Ver seny ké pes-e a Jó Pász tor?
Beszélgetés a könyvről
14.15 / Du na Tv
Élő nép ze ne
22.55 / Du na Tv
Do kur eflex: In gyen ko por só (ma -
 gyar do ku men tum film) (78')
1.20 / Spekt rum
Ró ma: egy bi ro da lom tün -
dök lé se és bu ká sa
(is me ret ter jesz tő film)

CSÜTÖRTÖK

5.26 / m1
Haj na li gon do la tok
6.05 / Du na Tv
Az er dé lyi szász kul tú ra
nyomá ban
(ma gyar is me ret ter jesz tő
soro zat)
Hon fog la ló te le pe sek
10.00 / m1
Ma gyar nép me sék
(ma gyar rajz film so ro zat)
A há rom ágú tölgy fa tün dé re
15.30 / PAX
Re for má ció
(do ku men tum film)
15.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Dél utá ni ta lál ko zás. A ma -
gyar mű vé szet élő le gen dái
16.20 / Film mú ze um
Éden től ke let re (ame ri kai
film drá ma, 1955) (115')
16.45 / m2
A hang szer ké szí tés mes te rei
(is me ret ter jesz tő film)

PÉNTEK

12.00 / Kos suth rá dió
Dé li ha rang szó a vö nöc ki
evan gé li kus temp lom ból
13.30 / Kos suth rá dió
Az Úr kö zel!
A bap tis ta egy ház fél órá ja
15.30 / Kos suth rá dió
Kö zel ről
A kul tu rá lis örök ség nap jai
16.25 / Du na Tv
Épí té szet XXI
Cson tos Já nos mű so ra
18.00 / Bar tók rá dió
Liszt-rap szó dia
Liszt ha tá sa: klasszi ku sok a
könnyű ze né ben
20.05 / m1
Csi ky Ger gely:
A nagy ma ma
A Nem ze ti Szín ház 1998-as
elő adá sa felvé tel ről
23.20 / Du na Tv
Vi o la csók ja
(olasz já ték film, 1998) (90')

SZOMBAT

9.45 / m2
Ar bo ré tu mok, gyűj te mé nyes
ker tek
13.00 / Lánc híd Rá dió
(Buda pest)
Hit tel és gi tár ral
Ke resz tény kor társ ze nék
14.10 / m1
Hor to bá gyi ka lan do zá sok
Csík Já nos sal
15.05 / Bar tók rá dió
Nem zet kö zi zon go ra ver seny
Liszt Fe renc em lé ké re – dön tő
21.00 / Du na Tv
Hap py End (ame ri kai–fran -
cia–né met já ték film, 2003) (88')
21.30 / M. Ka to li kus Rá dió
Nyelv édes anyánk. Anya nyel vi
mű sor csa lá dok nak
23.00 / Rá dió 17 (Bu da pest)
Lé lek han go ló. Az Evan gé li kus
Rá dió misszió össze ál lí tá sa
(on-line adás:
www.ra dio17.hu)

VASÁRNAP

6.00 / Ten kes Rá dió (Sik lós)
Lé lek han go ló. Az Evan gé li kus
Rá dió misszió össze ál lí tá sa
(on-line adás:
www.ten kes ra dio.hu)
09.00 / Ci vil Rá dió (Bu da pest)
Bach-ta lál ka (ze nei mű sor)
9.45 / m1
Kér dé sek a Bib li á ban
10.00 / m1
Re for má tus ma ga zin
12.05 / Du na Tv
Élő egy ház (val lá si hír adó)
16.15 / RTL Klub
Nem ze ti vág ta 2011
Élő köz ve tí tés a dön tők ről
22.00 / Bar tók rá dió
Az em be ri hang di csé re te
Ben ne:
Du fay: Öt szó la mú mi se
0.50 / m1
Kon cer tek az A38 ha jón
A Hea ven Street Se ven 15.
szü le tés na pi kon cert je

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból szeptember 11-étől szeptember 18-áig

Va sár nap
Jé zus mond ja: „Amit fül be súg va hal lo tok, azt a ház te tők ről hir des sé tek.” Mt
10,27 (Ézs 49,26b; Mk 7,31–37; Ap Csel 9,1–9/10–20/; Zsolt 78,1–31) Jé zus ezt
a ta nít vá nya i nak mond ja ak kor, ami kor fel ké szí ti őket a ró la va ló ta nús ko -
dás ra. Igénk előtt is és azt kö ve tő en is nyo ma té ko san hang sú lyoz za, hogy ne
fél je nek a vi lág tól, az em be rek től. Ez azt je len ti, hogy Krisz tus ügye, az evan -
gé li um ügye min dig ve szé lyek nek van ki té ve a vi lág ban; sok szor ül dö zik, a
hir de tő it el nem vi sel he tik. Azon ban min den til tás és fe nye ge tés el le né re sem
tud ják el né mí ta ni, le he tet len né ten ni! Bát ran te gyünk te hát mi is ta nú sá got
Krisz tus ról, a ró la szó ló evan gé li um ról!

Hét fő
Bol dog em ber az, aki a kí sér tés ide jén ki tart, mert mi u tán ki áll ta a pró bát,
el nye ri az élet ko ro ná ját, ame lyet az Úr meg ígért az őt sze re tők nek. Jak 1,12
(Zsolt 25,1–2; Mt 9,27–34; Mt 13,47–52) Iga zán fur csa az, amit Ja kab apos -
tol ír. Mi ál ta lá ban nem örü lünk a kí sér té sek nek, nem va gyunk bol do gok,
ha a go nosz meg kí sért ben nün ket. Még is fi gyel jünk az apos tol sza vá ra, mert
azt mond ja, hogy azért ér kí sér tés ben nün ket, hogy az Is ten pró bá ra te gye
a hi tün ket, a hoz zá va ló ra gasz ko dá sun kat. Ha Is ten re fi gyel ve ki tar tunk a
kí sér té sek ben, az az Is ten ben bí zunk, és nem for du lunk el tő le, ak kor mi énk
az élet. Kér jük mi is a zsol tá ros sal együtt min dig, ha kí sér tés ér: „Ben ned bí -
zom, Is te nem, ne szé gye nül jek meg…” (Zsolt 25,2)

Kedd
Adok majd nek tek szí vem sze rint va ló pász to ro kat, akik hoz zá ér tés sel és oko -
san le gel tet nek ben ne te ket. Jer 3,15 (Mt 10,7; 4Móz 12,1–15; Mt 13,53–58) A
Je re mi ás nak adott is te ni ígé ret sze rint az Úr hoz zá ér tő és okos pász to ro kat
ad majd a nép nek, hogy jól, iga zán, hű sé ge sen vi sel je nek gon dot a rá juk bí -
zot tak ra. Az evan gé li um ból tud juk, hogy Is ten el is küld te, meg is ad ta az
egyet len, jó, iga zi pász tort, Jé zust, aki az éle te oda ál do zá sa árán meg tar tott
ben nün ket. Ve le és ál ta la biz ton ság ban va gyunk, mert ben ne egé szen kö zel
jött hoz zánk az Is ten or szá ga. Csak fi gyel jünk a jó pász tor hang já ra, és hir -
des sük min den ki nek, hogy Jé zus ban el kö ze lí tett az Is ten or szá ga!

Szer da
Tud ja a ti Atyá tok, mi re van szük sé ge tek, mi előtt még kér né tek tő le. Mt 6,8 (Zsolt
34,16; Mt 17,14–20/21/; Mt 14,1–12) Gyak ran va gyunk úgy, hogy nem tud juk,
mi re is van va ló já ban szük sé günk. Hány szor tör tént, hogy azt gon dol tuk, ez
biz to san kell ne künk, ké sőbb pe dig ki de rült: té ved tünk. A sa ját ér zé se ink, vá -
gya ink sok szor be csap nak, meg té vesz te nek. Mind ezen túl a vi lág is fo lya ma -
to san ar ra akar rá ven ni, hogy az szük sé ges a szá munk ra, amit ő kí nál, amit ő
fon tos nak tart, hogy az zal ren del kez zünk. Jé zus sza va meg nyug tat, biz ton sá -
got ad és irányt mu tat. Le gyünk tel je sen bi zo nyo sak: Is ten na gyon jól tud ja,
hogy va ló já ban mi re van szük sé günk, meg is ad ja azt ne künk min den bi zonnyal.
Bíz zunk mennyei Atyánk ban, és imád koz zunk: „Mi Atyánk…”

Csü tör tök
Lát ták a föl dön min de nütt Is te nünk sza ba dí tá sát. Zsolt 98,3 (2Kor 10,16; Jak
5,13–16; Mt 14,13–21) Mi lyen nagy sze rű, hogy a zsol tá ros úgy ta pasz tal ja: min -
den nép meg lát ta és fel is mer te Is ten sza ba dí tá sát, cso dá la tos cse le ke de tét.
De jó len ne, ha ma is így le het ne: min den em ber fel is mer né és meg lát ná Is -
ten sza ba dí tó cse le ke de tét, hogy Jé zus ál do za ta ré vén meg sza ba dul tunk a bűn -
től és a ha lál tól. Mi lyen so kan nem lát ják, nem tud ják ezt, és ezért kü lön -
bö ző pót lé kok hoz, jós lá sok hoz és szel le mek hez sza lad gál nak! Ezért ne künk
is hir det ni kell – aho gyan az apos tol mond ja – az evan gé li u mot, hogy az öröm -
hír min de nütt han goz zék. Min den ki ott vé gez ze ezt a szol gá la tot, ahol él, ahol
az ő te rü le te van.

Pén tek
Ezt az üd vös sé get ke res ték és ku tat ták a pró fé ták, akik a nek tek szánt ke gye -
lem ről pró fé tál tak. 1Pt 1,10 (Ézs 53,1; Lk 23,6–12; Mt 14,22–36) Pé ter apos -
tol a Krisz tus ban meg va ló sult is te ni cse le ke det ről be szél, mely a szá munk -
ra üd vös sé get szer zett. Ér de kes, hogy az apos tol már a pró fé ták ki je len té -
se i ben fel fe dez te a Krisz tus ról szó ló öröm hírt, hogy már jó elő re meg hir det -
ték a Krisz tus ra vá ró szen ve dé se ket és az azt kö ve tő di cső sé get. A pró fé ták
lát ták és tud ták, mert Is ten ki je len tet te ne kik, hogy az ő köz ve tí té sük kel az
evan gé li um hir de tői ne künk is el mond ják, és így előt tünk is nyil ván va ló le -
gyen az Úr ha tal ma, hogy áld juk őt, és ma gasz tal juk szent ne vét.

Szom bat
Szol gál ja tok az Úr nak tel jes szív ből, és ne tér je tek el, hogy a sem mi ket kö ves -
sé tek, ame lyek te he tet le nek, és nem tud nak meg men te ni. 1Sám 12,20–21 (Róm
12,11; Ézs 57,15–19; Mt 15,1–20) Sá mu el mond ja ezt bú csú be szé dé ben a nép -
nek, és fi gyel mez te ti őket, hogy ne tér je nek el az Úr tól, ha nem szol gál ja nak
ne ki egész lé nyük kel. Fon tos, hogy sem mik nek ne ve zi a bál vá nyo kat, ame -
lyek sem mi re nem ké pe sek, nem tud ják az em bert meg men te ni. Há nyan kö -
ve tik ma is a sem mi ket, há nyan bíz nak ab ban, hogy majd ál ta luk meg me -
ne kül nek a ha lál tól. Az egye dü li sza ba du lás, me nek vés az Úr nál van, aki volt,
aki van, és aki el jö ven dő, aki a gyer me ke i vé fo ga dott ben nün ket, aki meg -
sza ba dí tott a ha lál tól, aki óv, véd, és vi gyáz ránk. Szol gál junk hát ne ki tel -
jes lé lek kel, egész éle tünk kel!

g Isó Zol tán

Új nap – új kegyelemHÍREK, HIRDETÉSEK

APRÓHIRDETÉS

A ke len föl di gyü le ke zet bér be kí ván -
ja ad ni az iro dák fö löt ti, Bocs kai út -
ra né ző 2 és fél szo bás, ét ke zős, cir -
kó fű té ses, fel újí tott ál la pot ban le vő
la ká sát. Ér dek lőd ni az 1/361-2159-es
vagy a 20/824-2907-es te le fon szá -
mon le het.

50 ÉVE HA RANG ÖN TÉS
ŐR BOTTYÁN BAN
GOM BOS MIK LÓS
arany ko szo rús
ha rang ön tő mes ter

Ki vá ló ma gyar szak em be rek ál tal ké szí tett,
kül föl dön is el is mert ma gyar ter mé ke ket
gyár tunk a ha ran gok kal kap cso la tos
bár mely mun ká hoz.

Re fe ren cia: www.ha ran gon tes.hu.

Le vél cím: 2162 Őr bottyán, Rá kó czi u. 121.
Mo bil: 30/948-9575, fax: 28/361-770.
E-mail: gom bos mi@ha ran gon tes.hu.

evangélikus élet. éled. éled?

GYÁSZ HÍR
Mély fáj da lom mal tu dat juk, hogy
au gusz tus 12-én el hunyt dr. Ko -
vács Jó zsef né, az ura i új fa lui gyü -
le ke zet hű sé ges tag ja. Au gusz tus
16-án he lyez tük vég ső nyu ga -
lom ra a ják fai te me tő ben.

A gyá szo ló csa lád

A kö zel jö vő ben – Tóth Er nő
volt ne mes ké ri kán torta ní tó
éle té ről – meg je le nő könyv
nyom dai költ sé gé nek tá mo ga tá -
sá ra ké rem ado má nyu kat a kö -
vet ke ző bank szám la szám ra:
11656007-52967101-56000000.
Tóth Csa ba, 8960 Len ti, Zrí nyi
Mik lós u. 8/b.

H I R D E T É S


