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Isteni bölcsesség, emberi tapasztalat f 4. oldal
50 éve halt meg Dag Hammarskjöld f 5. oldal
Konferencia Lutherrel és Kodállyal f 6. oldal
Újjászületés a 256-os kilométerkőnél f 10. oldal
Sátoros ünnep a Sareptában f 14. oldal
Keresztény falunap – Bokodon f 14. oldal

„A ró mai ka to li kus egy ház fő egy Eu ró pá ban
ta pasz tal ha tó új je len ség ről szólt: ez az úgy ne -
ve zett »ch ris ti a no fó bia«, az az a ke resz tyé nek -
től va ló ösz tö nös vi szoly gás vagy ir ra ci o ná lis,
ér tel mi leg in do kol ha tat lan fé le lem.”

Keresztényüldözés – Európában f 4. oldal

„13. § A Ma gyar or szá gi Evan gé -
li kus Egy ház tag ja az a ma gyar ál -
lam pol gár és az a Ma gyar or szá -
gon élő sze mély, aki ke reszt ség -
ben ré sze sült, az evan gé li kus
egy ház nak a Szent írá son ala pu -
ló hit val lá sos ta ní tá sát el fo gad -
ja, vall ja és ké pes sé gei sze rint
meg tart ja.” (1997. évi I. tör vény a
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
ház ról.)

Ked ves ma gyar evan gé li kus ke resz -
tény hit test vé re im!

2011-ben ok tó ber nem csak a re for -
má ció hó nap ja, de a nép szám lá lá sé
is. Ez zel kap cso lat ban for du lok el ső
ren den pres bi ter tár sa im hoz. 

Te kint sék al kal mi, tíz éven te meg -
is mét lő dő szol gá la tuk nak, hogy: a)
vá la szol nak a val lá si kö zös ség re vo -
nat ko zó 38. kér dés re is; b) szű kebb-
tá gabb kör nye ze tük ben is min den
evan gé li kust er re kér nek és bá to rí ta -
nak; c) ha le he tő sé gük van rá, se gí -
te nek má sok nak az in ter ne tes vá lasz -
adás ban is. 

Mi ért ké rem mind ezt? Csak egyet -
len in do kom van rá, ami nem is az
enyém: „Aki te hát val lást tesz ró lam
az em be rek előtt, ar ról majd én is val -
lást te szek mennyei Atyám előtt” (Jé -
zus Krisz tus sza vai ezek: Mt 10,32).

Min den evan gé li kus nak ke resz telt
em ber nek jo ga van a sze mé lyi kér -
dő ív 38. kér dé sé re – „Mely val lá si
kö zös ség hez, fe le ke zet hez tar to zó -
nak ér zi ma gát?” – ezt vá la szol ni
vagy be ír ni a kér dő ív be: evan gé li kus.

A pres bi te ri tiszt ség ar ra is kö te lez,
hogy hi tün ket nem csak a temp lom -
ban, de most or szág-vi lág előtt is
meg vall juk, s pél da adá sunk kal hit test -
vé re in ket is er re ösz tö nözzük. Ra gasz -
kod junk ah hoz, hogy a kér de ző biz tos
be je gyez ze ezt a vá la szun kat a sze mé -
lyi kér dő ív 38. kér dé sé re még ak kor
is, ha nem kö te le ző a vá lasz adás. És
ne fo gad juk el, hogy csak ce ru zá val ír -

ja be a vá la szun kat, ra gasz kod junk
hoz zá, hogy előt tünk tin tá val tölt se ki
a vég le ges kér dő ívet. (Sze mé lyes ta -
pasz ta la tom volt tíz év vel ez előtt,
hogy a szám lá ló biz tos ce ru zá val akar -
ta be ír ni a vá laszt, az zal in do kol va,
hogy ez csak pisz ko zat, ott hon töl ti ki
a vég le ges kér dő ívet.)

Ezért is jobb meg ol dás le het, hogy
mi ma gunk tölt jük ki a pa pír ala pú
kér dő ívet ott hon, ön ál ló an, ter mé sze -
te sen tin tá val. S a leg jobb le he tő ség,
ha ezt az in ter ne ten tesszük meg. Ha
mi magunk rög zít jük vá la szun kat
on-line az elekt ro ni kus kér dő íven a
www.ene pszam la las.hu cí men ok -
tó ber 1. és 16 kö zött; az már nem mó -
do sul hat. (Er ről már ta lál ha tunk in -
for má ci ó kat a www.nep szam la las.hu
ol da lon.) 

Ha pres bi ter tár sa im kö zött van nak
olyanok, akik jár ta sak az in ter net vi -
lá gá ban, fel vál lal hat ják ezt a né hány
per ces ki töl tést hit test vé re ink kö ré -
ben is. Ma már szinte min den lel ké -
szi hi va tal ban van in ter net el éré si le -
he tő ség (a ko ráb bi e-Ma gyar or szág
prog ram mi att is).

Fi a tal ja ink szá má ra például a va -
sár na pi is ten tisz te let után né hány
„túl óra” ön kén tes szol gá la tot je len -
te ne, tud va, hogy ez zel so kak egy ház -
tag sá gá nak meg val lá sá ban se gí te -
nek. Ez ál tal is nö ve ked het ne evan gé -
li kus ön tu da tunk, és meg lá tá som
sze rint egy más hoz va ló tar to zá sunk
nagy sze rű ér zé se ily mó don is az egy -
más hi te ál tal va ló meg erő sö dést
szol gál ná.

Te hát, re for má ció né pe: a re for má -
ció ha vá ban meg ada tott, hogy bát ran
és fé le lem nél kül vállaljuk egy ház tag -
sá gun kat! Ez zel köz vet ve megvallhat -
juk hi tün ket, és bizonyságot tehetünk
arról az Is ten ről, aki kö zel fél év ez -
re de már a mi erős vá runk is!

Hit test vé ri üd vöz let tel: 
g Ga rai And rás

nyír egy há zi pres bi ter

Nyílt le vél –
nem csak pres bi te rek nek!

b Az ut ca sar kon szí nes hí vo ga tó
le pel és az örök ség nap já nak
zász la ja vár ta a ke len föl di evan -
gé li kus temp lom ba igyek vő ket.
A há zi gaz dák a Mű vé sze tek ta -
lál ko zá sa Ke len föl dön cí met ad -
ták an nak az össze ál lí tás nak,
amely az épí té sze ti te ret, a ze nét
és a be szé det össze kap csol va
csatlakozott a szak rá lis mű vé -
sze tek he te és a kul tu rá lis örök -
ség nap jai ren dez vény so ro zat -
hoz. Szep tem ber 17-én el ső al ka -
lom mal nyi tot ták meg a ke len -
föl di ek lel ki haj lé kát a nyi tott
temp lo mok éj sza ká ján.

A Gem ma ének együt tes (képünkön)
Tóth Már ton ve ze té sé vel Ro bert Par -
sons, Hein rich Schütz és Nóg rá di
Pé ter egy há zi kom po zí ci ó i ból össze -
ál lí tott igé nyes mű sor ral nyi tot ta az
es tet. Czir ják Ág nes és Lasz tó czi Pé -
ter épí té szek a temp lom ter ve ző jé ről,
Schu lek Já nos ról, il let ve az épít ke zés
kö rül mé nye i ről tar tot tak rö vid elő -

adást, majd ba ran go lás ra hív ták az
ér dek lő dő ket: az alag so ri gyü le ke ze ti
he lyi sé gek től in dul va a ko lum bá ri u -
mon és a kar za ton át a to ro nyig
min den te ret be jár hat tak, mi köz -

ben a temp lom tér ben és a ta nács te -
rem ben ki ál lí tott ol tár te rí tők ben is
gyö nyör köd het tek.

Az est má so dik fe lét Pál Dia na, a
prog ram fő szer ve ző je, a gyü le ke zet
or go nis tá ja ve zet te be; az ő vá lo ga tá -
sa nyo mán Kézdy György Já szai Ma -
ri-dí jas, ér de mes mű vész Liszt Fe renc
ma gán le ve le zé sé ből ol va sott fel, Sze -

kér Ber na dett zon go ra mű vész pedig
a két száz éve szü le tett ze ne szer ző vir -
tu óz mű ve i ből szó lal ta tott meg né -
hány gyöngy sze met. A gon do san
össze ál lí tott prog ra mot komp let óri -

um (esti ima óra) zár ta dr.
Blázy Ár pád igaz ga tó lel -
késznek és a Fő vá ro si Pro -
tes táns Kán to rá tusnak a
szol gá la tá val.

A temp lom aj tó ban dr.
Blázy Ár pád né má sod -
lel kész fo gad ta a ven dé ge -
ket, az elő tér ben a gyü le -
ke zet be osz tott lel ké sze,
Ko vács Vik tor „gyűj tött”
be szél ge tő part ne re ket;
asz ta lá nál le he tő ség nyílt
mé cses gyúj tás ra és imák

el he lye zé sé re is az „ima do boz ban”.
A tes ti leg éhe ző ket-szom ja zó kat

sü te ménnyel és üdí tők kel vár ták a há -
zi gaz dák. A si ke res al ka lom jó in du -
lá sa le het a ha gyo mány te rem tés nek:
mi nél több ször, mi nél több temp lom
nyis sa meg ka pu ját a kul tu rá lis ér té -
ke ket ke re ső em be rek előtt!

g Ecsedi Klára

Tér-ze ne-be széd

b Há rom év vel ez előtt, ami kor
az ak ko ri kor mány vissza tar tot -
ta az egy há zi nor ma tí vát, a
veszp ré mi evan gé li kus lel kész
há zas pár – né hány lel kes gyü -
le ke ze ti tag tár sa sá gá ban – in -
téz mény ala pí tá si szán dék kal
ko pog ta tott a pol gár mes te ri hi -
va tal ba. El ha tá ro zá suk ko moly -
nak tűnt és tá mo ga tás ra ta lált –
kezd te kö szön té sét Por ga Gyu -
la, Veszp rém Me gyei Jo gú Vá ros
pol gár mes te re azon a múlt
szom ba ti ün nep sé gen, ame lyen
Itt zés Já nos nyu gal ma zott püs -
pök fel szen tel te az egy ház köz -
ség óvo dá ját…

A veszp ré mi evan gé li ku sok tör té nel -
mük so rán min dig fon tos nak tar tot -
ták az ok ta tás ügyét. Sze gény sé gük
mi att azon ban fo lya ma to san prob -
lé mák kal küsz köd tek. Az 1941-ben
vég re fel épült kor sze rű, két tan ter -
mes is ko lá juk csak hét évig mű köd -
he tett, mert azt a dik ta tú ra ál la mo -
sí tot ta. A rend szer vál to zás után
több szö rös hát rány ból in dul tak, hi -
szen gyü le ke ze ti há zuk több száz
mé ter re volt a vá ros kö ze pén fek vő
temp lo muk tól. Ezért míg má sok
eset leg már in téz mény ala pí tás gon -
do la tá val fog lal koz hat tak, ad dig ne -
kik a gyü le ke ze ti éle tük össz pon to -
sí tá sá ra kel lett kon cent rál ni uk. En -
nek nyo mán 1999-ben gyü le ke zeti

há zat épít het tek a temp lom szom -
széd sá gá ban.

Az a kér dés, hogy mi ként lép het -
né nek ki a temp lom fa la in kí vül re,
ér dem ben csak az ez red for du lót kö -
ve tő en fog lal koz tat hat ta őket. Az
óvo da mel lett fel ve tő dött kol lé gi um
és szo ci á lis in téz mény ala pí tá sá nak
le he tő sé ge is, de épü le tek hí ján csak
a vá ros se gít sé gé re szá mít hat tak.
Az ön kor mány zat tal va ló egyez te tés
után ki de rült, hogy Veszp rém nek az
len ne jó, ha az óvo dai szol gál ta tás
bő vül ne. Ám az is nyilvánvalóvá
lett, hogy a gyü le ke zet mű kö dő óvo -
dát nem tud át ven ni, újat kell ala pí -
ta nia.

Meg nyi tot ta ka pu it Veszprémben
az Öröm hír Evan gé li kus Óvo da
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f Folytatás a 7. oldalon

b Há rom egy mást kö ve tő hét vé gét szen tel há rom száz éves fenn ál lá sá -
nak mél tó meg ün nep lé sé re az Al ber ti Evan gé li kus Egy ház köz ség. A
ju bi le um ra a gyü le ke zet há rom meg le pe tés sel ké szült. A ren dez vény -
so ro zat nyi tá nyá ra je lent meg az Al ber ti Evan gé li kus Ál ta lá nos Is ko -
la ta ná rá nak, Iva nics Me lin dá nak a szer kesz té sé ben a Ki dol gát mind
az Úr ra hagy ja cí mű könyv, amely et a vá ros mű ve lő dé si há zá ban
mutattak be szep tem ber 17-én. Ugyan csak itt nyílt ki ál lí tás az el múlt
há rom száz év tár gyi em lé ke i ből. Az ün nep re írt Hit és re mény cí mű
két fel vo ná sos szín da ra bot a meg nyi tót kö ve tő na pon, va sár nap dél -
után ad ták elő a gyü le ke zet lel kes ama tőr szín ját szói a szer ző, Ka to -
ná né Bar na Zsu zsa ren de zé sé ben.

Aki a múlt ját nem is me ri,
az a je lent sem ért he ti

Tri cen te ná ri u mi ün nep ség so ro zat Albertiben

f Folytatás a 7. oldalon
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„Ba log Zol tán ál lam tit kár fon tos té te le
volt, hogy ci gá nyok és nem ci gá nyok
kö zött ke vés a bé kés egy más mel lett
élés meg te rem té se, az ide á lis ál la pot
az egy má sért élés len ne.”

Történelmi nap f 7. oldal

„A szintén a ME ÖT ál tal – idén har ma dik al ka -
lom mal – meg hir de tett te rem tés he té ben szep -
tem ber 25. és ok tó ber 2. kö zött még há rom vá -
ros ban je len nek meg a prog ram juk kal, amely
Deb re cen ben fe je ző dik be ok tó ber 1-jén.”

Tradicionalitás és innováció f 15. oldal
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„Mert éj jel-nap pal rám ne he ze dett ke -
zed, erőm el lan kadt, mint a nyá ri hő -
ség ben” – így em lé ke zik vissza Dá vid
éle té nek ar ra a sza ka szá ra, ami kor ta -
kar gat ni pró bál ta vét két Is ten előtt.

A tör té ne tet Sá mu el má so dik
köny vé ből is mer jük. Mi u tán Dá vid
sze met ve tett a se re gé ben szol gá ló
het ti ta Úri ás fe le sé gé re, a szép sé ges
Bet sa bé ra, a vi lág sze mé ben tör vé -
nyes úton akar ta az asszonyt meg sze -
rez ni. Le ve let írt had se reg pa rancs no -
ká nak, Jó áb nak, hogy Rabb át ost ro -
má nál Úri ást ál lít sa az el ső sor ba,
hogy ál do za tul es sék a vá ros ból ki tö -
rő vé dők fegy ve ré nek.

Ter ve be vált: Bet sa bé ha ma ro san
öz vegy lett, és nem volt töb bé aka dá -
lya, hogy Dá vid tör vé nyes fe le sé ge le -
gyen. A ki rály ga lád ter vé be be ava -
tott Jó á bon kí vül – aki jól őriz te a tit -
kot – sen ki sem sej tet te, hogy Úri ás
hő si ha lá lát Rabb át fa lai alatt a ki rály
ren dez te meg, és a het ti ta har cos va -
ló já ban gyil kos ság ál do za ta lett. Dá -
vid pe dig ab ban re mény ke dett, hogy
ha a vi lág előtt si ke re sen lep lez he ti,
hogy gyil kos sá got kö ve tett el, ak kor
ta lán Is ten előtt is ti tok ma rad, hogy
Úri ás az ő aka ra tá ból halt meg.

Ám Is ten ke ze Dá vid ra ne he ze dett.
És hogy Dá vid nak sem mi két sé ge ne
ma rad jon, hogy bű ne és az éle té ben
már is je lent ke ző ba jok, va la mint a tá -
vo lab bi jö vő ben be kö vet ke ző csa pá -
sok kö zött ok-oko za ti össze füg gés
van, Is ten el küld te hoz zá Ná tán pró -
fé tát, hogy ad ja tud tá ra: Is ten lát ja,
amit tett, és tet té nek in dí té ka i val is
tisz tá ban van. Dá vid ek kor meg ér tet -
te, hogy nem tér het ki Is ten elől. Bű -
né vel Is ten elé kell áll nia. „El ha tá roz -

tam, hogy be val lom hűt len sé ge met az
Úr nak…” – így em lé ke zik vissza ar -
ra a pil la nat ra, ami kor Ná tán sza vait
hall va nem csak bű nös sé gét is mer te
el, de azt is be lát ta, hogy nem csak
Úri ás el len, ha nem az Úr el len is vét -
ke zett.

„Meg val lot tam ne ked vét ke met,
bű nö met nem ta kar gat tam.” Dá vid
vég re be lát ta, hogy ez az egyet len le -
het sé ges út, ha nem akar Is ten nek
vég ér vé nye sen há tat for dí ta ni. Fel is -
mer te, hogy Is ten most sem mi mást
nem akar hal la ni tő le, csak azt, hogy
vét ke zett. Meg ér tet te: ha bár mi mást
mond, ak kor Is ten nem hall gat ja
meg, és nem vá la szol. A bűn val lás a
fel té te le an nak, hogy Is ten ne for dul -
jon el tő le, ha nem meg hall gas sa, ha
hoz zá imád ko zik. És ez örök ér vé nyű
igaz ság.

Is ten nem áll ve lünk szó ba ad dig,
amíg meg nem vall juk ne ki bű ne in -
ket. Ezért he lyén va ló, ha lé lek ben Is -
ten szí ne elé lép ve el ső sza vunk a bűn -
val lás. A ré gi ek ezért kezd ték az is ten -
tisz te le tet bűn val ló zsol tár ral és az
úgy ne ve zett köz gyó nás sal. Lu ther is
ezért tar tott szom bat es tén ként gyó -
nó is ten tisz te le tet, ame lyen a gyü le -
ke zet bűn val lás sal ké szült a va sár na -
pi is ten tisz te le ten az igé jé ben és tes -
té nek, vé ré nek szent sé gé ben hoz zá -
juk ér ke ző, ve lük kö zös ség re lé pő
Jé zus fo ga dá sá ra. A vám sze dő bűn -
val lá sát fö lös le ges nek ér ző fa ri ze us
egy ház azon ban sem mi más ra nem
szá mít hat, mint hogy Is ten ke ze egy -
re sú lyo sab ban fog rá ne he zed ni.

Dá vid ab ban bí zott, hogy bár mi -
lyen sú lyos is a bű ne, ha meg vall ja, Is -
ten nem fog el for dul ni tő le. Ha nem

is hagy ja tel je sen bün tet le nül, ha
bű né nek lesz nek is ke ser ves kö vet -
kez mé nyei a hát ra le vő éle té ben, Is -
ten még sem hagy ja el. Mert Dá vid
szá má ra az lett vol na az iga zi, az el -
vi sel he tet len bün te tés, ha Is ten el -
hagy ja. Dá vid tud ja, hogy  ha Is ten ve -
le van, ak kor bár mi lyen sú lyos bün -
te tést ké pes lesz ki áll ni. Szá má ra a
bűn bo csá nat egyen lő az zal, hogy Is -
ten ve le ma rad, és nem hagy ja el.

Dá vid szá má ra nem a bün te tés el -
en ge dé se je len ti a bűn bo csá na tot. In -
kább így imád ko zik: „Mérj rám bár -
mit, Uram, csak el ne hagyj!” Dá vid
tud ja, hogy Is ten nel a leg sú lyo sabb
bün te tést is el tud ja hor doz ni, és vé -
gül a bün te tés is a ja vát szol gál ja.

Dá vid is hi szi és vall ja, amit Pál
apos tol Róm 8,28-ban így mond:
„Azt pe dig tud juk, hogy akik Is tent
sze re tik, azok nak min den ja vuk ra
szol gál…” Min den – te hát még a
bün te té sek is. Dá vid ezért bá to rít így
min den bű nöst, hogy őriz ze meg
Is ten be ve tett hi tét és bi zal mát, és
vall ja meg Is ten nek a vét ke it, mert
ak kor Is ten meg fog ja hall gat ni a bün -
te tés ide jén is. „Ezért hoz zád imád -
koz zék min den hí vő, amíg meg ta lál -
hat. Ha nagy vi zek árad nak is, nem
érik el őt. Te vagy az ol tal mam, meg -
óvsz a baj tól, kö rül ve szel a sza ba du -
lás örö mé vel.” A bű nét meg val ló bű -
nöst is éri bün te tés, de szá má ra Is ten
a sza ba du lás út ját is el ké szí ti an nak
je lé ül, hogy meg bo csá tott.

Is ten nem az ide ig va ló bün te té sek
el en ge dé sé ben, ha nem sza ba dí tó
tet té ben mu tat ja meg, hogy ő meg -
bo csát ja a bűnt, mert ő a bű nö sök
Meg vál tó ja. „…a bűn zsold ja a ha -

lál…” – mi ként ezt Pál apos tol is ta -
nú sít ja Róm 6,23-ban –, és ezt a
zsol dot egy na pon mind annyi unk nak
ki fi ze tik. De a bű nét Is ten nek bűn bá -
nat tal meg val ló bű nös nek van meg -
vál tás a ha lál ból! Bár nem ke rül he ti el
a ha lált, ta pasz tal ni fog ja, hogy Is ten
a meg fe szí tett Krisz tus ál tal ve le van
a ha lál ban is, ott sem hagy ja ma gá -
ra, ha nem ki ve ze ti on nan, és a fel tá -
madt Krisz tus meg di cső ült tes té hez
ha son ló test ben, el nem mú ló élet tel
aján dé koz za meg.

Mert Krisz tus ke reszt ha lá la meg -
vál tó ha lál: egy szer s min den kor ra,
örök ér vénnyel ki elé gí tet te a sá tán, a
po kol, a ha lál kö ve te lé sét mind azok -
ra néz ve, akik bű nük el le né re nem
for dí ta nak há tat Is ten nek, ha nem
bű ne ik kel Is ten hez me ne kül nek, és
vét ke i ket meg vall ják ne ki. Krisz tus
ha lá la ér tük adott vált ság díj, hogy ők
az örök ha lál tól, a po kol tól és a kár -
ho zat tól sza ba dok le gye nek. Mert
Krisz tus – mi ként az ősi li tur gi kus
ének vall ja – va ló ban „ha lál lal ti por -
ta el a ha lált”, hogy a ha lál rab ja i nak
éle tet aján dé koz zon.

Is ten sem a ha lál ban, sem az ad dig
hát ra le vő föl di élet ben nem hagy ja el
a bű nét meg val ló, hoz zá meg té rő
bű nöst. Ezt erő sí ti meg a zsol tár 8. és
9. ver sé ben meg szó la ló, Is ten től ér -
ke ző vá lasz is: „Bölccsé tesz lek, és meg -
ta ní ta lak, me lyik úton kell jár nod. Ta -
ná csot adok, raj tad lesz a sze mem. Ne
le gye tek olyan ok ta la nok, mint a ló
vagy az ösz vér, amely nek kan tár ral és
zab lá val kell fé kez ni szi laj sá gát, más -
kép pen nem kö ze lít hoz zád.”

g Vég he lyi An tal

SZ E NT H Á ROM SÁG ÜN NE PE U TÁN 14.  VA SÁR NAP  Z S OLT 32,49

Bűn pa lás to lás ból bűn val lás ra!
A VA SÁRNAP IG ÉJE

b Ahogy a szü le tést, úgy a ha lált is
„el űz te” a mai em ber az ott ho -
ná ból. Ez zel azon ban egy re job -
ban el tá vo lo dunk az élet va ló sá -
gá tól. S ahogy ré gen ter mé sze tes
volt, hogy szü lés után az édes -
anya el ső út ja a temp lom ba ve -
ze tett, úgy ter mé sze tes volt az is,
hogy az utol só út előtt még ál -
dás sal bú csú zott az egy ház. 

Ma rit ka ság szám ba megy az ilyes mi.
A gyü le ke ze tet gon do zó, épí tő sze -
mé lyes lel ki pász to ri mun ka azon ban
ma gá ba fog lal ja a böl cső től a ko por -
só ig va ló pasz to rá ci ót. Eh hez hoz zá -
tar to zik az is, hogy az egy ház vé gig -
kí sé ri tag ja it a föl di ván dor úton, s
nem hagy ja ma gá ra az utol só sza -
kasz ban sem. 

A te me té sen – így szok tuk fo gal -
maz ni – el kí sér jük test vé rün ket utol -
só föl di út já ra. Ez azon ban nem tel -
je sen fe di a va ló sá got. Egy részt mert
nem test vé rün ket kí sér jük el, csu pán
föl di ma rad vá nya it. Azt a port, amely
por ból vé te tett. De az már nem ő,
akit sze ret tünk, aki az éle tünk ré sze
volt. Más részt pe dig nem ez az utol -
só út. Az utol só út, ame lyet meg kell
ten nünk, még éle tünk ben zaj lik, és a
ha lál ne vű ka pu ig tart, ahol csak az
in nen ső ol da lon van ki lincs… Ez az
utol só út sza kasz. A nagy kér dés,
hogy egye dül ma ra dunk-e, vagy van-e,
aki el kí sér, tő lünk is függ: lel ké szek -
től, gyü le ke ze ti ta gok tól, hoz zá tar to -
zók tól, csa lád tól. 

A Li tur gi kus könyv 2. kö te te fel hív -
ja a fi gyel met er re a le he tő ség re is.
Nem csu pán kí ná lat ez, hi szen az
egy ház nem szol gál ta tást vé gez. Szol -

gá lat ez, amely ép pen az em be ri élet
leg ne he zebb és leg is me ret le nebb
pont ján áll a test vér mel lé, hogy rá -
mu tas son a nagy híd ve rő re (Pon ti -
fex), Jé zus ra, aki mi att a bú csú zó nem
a vég ál lo más hoz kö ze le dik. Szá má -
ra – Jé zu sért – ez csak az át szál ló hely. 

Fon tos hát, hogy ezt tu da to sít va,
eb ben a hit ben meg erő sít ve men jen
el az em ber a föl di va ló ság ból. A ré -
gi ek sok fé le imád ság ban kér ték:
Urunk, sza ba díts meg a hir te len (vá -
rat lan), go nosz ha lál tól – a hir te len
azt je len ti, hogy nem tu dok fel ké szül -
ni. Az egész föl di ván dor út ké szü lő -
dés, de az utol só sza kasz, sőt az
utol só per cek kü lö nö sen is fon to sak.
Biz ta tom hát test vé re i met, a bú csú -
zás órá já hoz kö ze le dő csa lá do kat és
lel kész tár sa i mat, hogy él jünk ez zel a
le he tő ség gel: hadd érez ze a tá voz ni
ké szü lő a test vé ri kö zös sé get és a sze -
mély re szó ló ál dást.

A hal dok ló mel let ti lel ki pász to ri
szol gá lat rend je egé szen egy sze rű.
Olyan, mint egy rö vid is ten tisz te let
vagy egy sze rű áhí tat: kez dő dik az in -
vo ká ci ó val (az Atya, Fiú, Szent lé lek
ne vé ben), majd zsol tár, imád ság,
Mi atyánk (ha le het, egy-egy ének az
ele jén, kö ze pén és vé gén), vé gül sze -
mé lyes ál dás és a je len le vők meg ál -
dá sa.

A be ve ze tő ige, amely a zsol tárt he -
lyet te sít he ti, biz ton sá got, bi zo nyos -
sá got su gá roz: „…akár élünk, akár
meg ha lunk, az Úréi va gyunk.” (Róm
14,8) A zsol tár pe dig már a nagy ta -
lál ko zás vá gyát fo gal maz za meg:
„Aho gyan a szar vas kí ván ko zik a fo -
lyó vi zek hez, úgy kí ván ko zik a lel -
kem hoz zád, Is te nem! Is ten után
szom ja zik lel kem, az élő Is ten után:
Mi kor me he tek el, hogy meg je len jek Is -

ten előtt? Mi ért csüg gedsz el, lel kem,
mi ért há bo rogsz ben nem? Bíz zál Is -
ten ben, mert még há lát adok ne ki,
sza ba dí tó Is te nem nek!” (Zsolt 42,2–
3.6.12)

Az egyik imád ság – az is ten tisz te -
le ti élet több fé le ele mét is ma gá ba
öle lő – kö nyör gés. A má sik egy sze -
rű, de mély ről jö vő ké rés: „Hoz zád ki -
ál tunk, nincs más me ne dé künk.
Szánd meg test vé rün ket. Állj mel lé a
vég ső harc ban. Se gítsd győ ze lem re
Krisz tus ere jé vel. Sza ba dítsd meg a
go nosz tól. Vidd őt örök or szá god ba.
Adj ne künk bé kes sé get, csen des sé get.
Meg ígér ted, hogy azok nak, akik té -
ged sze ret nek, min den ja vuk ra szol -
gál. Ámen.” Az imád ság anyag ki -
egé szít he tő éne kes köny vünk nagy -
sze rű imá i val (EÉ 767–773. o.).

A sze mé lyes ál dásban – mely nél
igen fon tos, hogy kéz rá té tel lel tör tén -
jen – az ál dó mon da tok vissza tér nek
a be ve ze tő ige mon da tá ig, ke ret be
fog lal va a bú csú zás al kal mát: „Áld -
jon meg az Atya, Fiú, Szent lé lek Is -
ten, aki te rem tett, aki meg vál tott, és
aki meg szen telt té ged! A Szent há -
rom ság örök Is ten bo csás sa meg
vét ke i det, és vi gyen be az örök élet -
be! Övé a di cső ség most és min den -
kor és mind örök kön-örök ké. Ámen.
Akár élünk, akár meg ha lunk, az Úréi
va gyunk!”

A hal dok ló mel lett vég zett lel ki -
pász to ri szol gá lat is ka zu á lis szol gá -
lat. Nincs két egy for ma al ka lom,
nincs két egy for ma hely zet. Az egy -
ház szol gá já nak kell fel mér nie és
ko mo lyan ven nie, mi lyen le he tő ség
van ar ra, hogy a hal dok ló val kom mu -
ni kál jon. Né ha elég egy-egy mon dat.
Né ha a csön des imád ság is so kat je -
lent. Fon tos a test kon tak tus, hi szen

ami kor már a sze mek s az ér zék szer -
vek las san be zá rul nak, le het, hogy
már csak egy si mo ga tás sal tud juk ki -
fe jez ni a kö zös sé get, az erő sí tő, vi -
gasz ta ló sze re te tet. 

Amennyi ben az egy ház ko mo -
lyan akar ja ven ni kül de té sét, nem fe -
led kez het meg azok ról, akik a leg ne -
he zebb út ra ké szül nek. A fel ké szí tő,
együtt ér ző, kí sé rő sze re tet gya kor -
lá sa man dá tu munk hoz tar to zik.

Ha a ke resz tény em ber nek úgy
kell él nie, hogy bár me lyik pil la nat ban
vissza tér het a mi Urunk, ak kor ko mo -
lyan kell ven nie a fel ké szü lést és a fel -
ké szí tést egy aránt! Ad dig is, amíg
ilyen szol gá lat adó dik csa lád ban vagy
gyü le ke zet ben, jó, ha is me rős ként
for gat juk szí vünk ben a fel ké szí tő
mon da to kat: „Szent há rom ság örök Is -
ten, kö nyö rülj raj tunk! Urunk, légy ke -
gyel mes, kí méld test vé rün ket! A testi
szen ve dés től, a lel ki meg pró bál ta tás -
tól, a ha lál fé lel mé től és min den go -
nosz tól sza ba dítsd meg őt, Is te nünk!
Urunk és Meg vál tónk, légy ve lünk!
Szen ve dé se dért és ke resz te dért, kí nos
ha lá lo dért és di cső fel tá ma dá so dért,
most és az utol só íté let kor: mentsd
meg őt, Jé zu sunk! Vi gasz tald meg
test vé rün ket, bo csásd meg min den
bű nét, adj ne ki bé kes sé get, aján dé kozd
meg az örök élet tel!” 

A nagy ta lál ko zás előtt ugyan is
mél tó bú csú zás ra is szük ség van!
g Dr. Ha fen scher Ká roly (ifj.)

Lel ki pász to ri szol gá lat hal dok ló mel lett
RÉ G IÚ J LITURG IKUS

SAROK

Urunk! Egyen ként imád ko zunk
most hoz zád, még is kö zös ség ben.
Kü lön bö ző hát tér rel ér kez tünk ma
ide, más-más la kás ból, ház ból,
más-más élet kö rül mé nyek, fel ada -
tok, cél ki tű zé sek mel lől. Má sok a
gon do la ta ink, a meg lá tá sa ink, a
vé le mé nyünk is sok ban kü lön böz -
het, még is kö zös ség ben va gyunk.
Nem csak an nak a kö zös ség nek a
tag ja i val sze ret nénk egy ség ben len -
ni, ame lyet ma gunk kö rül lá tunk,
ha nem min den ki vel, aki ben a te
Lel ked munkálkodik! Mind egy,
hogy az or szág, vi lág mely el du gott
sar ká ban-szeg le té ben fo gal maz zuk
meg imá in kat; adj ne künk olyan
egy sé get, mint ami lyen ben ned
van!

Mennyei Atyánk! Még a hol na pi
idő já rást sem tud juk biz to san meg -
mon da ni, nem hogy lel künk idő já rá -
sát meg tud nánk jó sol ni elő re. Ki -
szol gál ta tot tak va gyunk szív ben,
lé lek ben. Ezért adj min d annyi unk -
nak re ményt a szí vé be, önts be lénk
erős lel ket, akár mo soly, akár könny
vár ránk a kö vet ke ző na pok ban!
Sze ret nénk bi zo da lom mal len ni a
hol nap iránt, hogy ami kor reg ge len -
te sze mün ket ki nyit juk, ne a bi -
zony ta lan ság, ne a kér dé sek ár nyé -
ka tük rö ződ jön ben ne, ha nem az a
biz tos tu dat, hogy bár ho gyan lesz is,
te ve lünk vagy!

Is te nünk, olyan sok min den van,
ami ért há lát ad ha tunk ne ked, és
még több do log, ame lyet kér nénk tő -
led! Te, aki pon to san tu dod, mi re vá -
gyunk, aki is me red rej tett gon do la -
ta in kat is, böl cses sé ged sze rint add
meg azt, ami re va ló ban szük sé günk
van: le gyen az jó szó, ke nyér, bo csá -
nat, nyu ga lom, fáj dal mak eny hü lé se,
együtt töl tött idő, egy szál vi rág,
ön is me ret, nyi tott ság vagy a Lé lek
ele ven sé ge!

Imád sá gunk ban sze ret nénk gon -
dol ni min den re és min den ki re: az or -
szág nak, a vi lág nak, az egy ház nak, il -
let ve a településeknek és a kö zös sé -
gek nek a ve ze tő i re; ro ko nok ra, ba rá -
tok ra, gyá szo lók ra, ma gá nyo sok ra,
ör ven de zők re, csa lá do sok ra, gyer me -
kek re és fel nőt tek re, a lé lek ben gyer -
me kek re és meg erő sö döt tek re, be te -
gek re, ár vák ra, a ve lünk lé vők re és a
tá vol ma ra dot tak ra!

Sze ret nénk, ha min den ki sze re -
pel ne imád sá gunk ban, s min den ki
ré sze sül ne ab ból az ál dás ból, hogy
a te sze med vi gyáz za! Pó told ki hi -
á nyos sza va in kat, ér zé se in ket, s fi -
ad, Jé zus Krisz tus ál tal ve zess ben -
nün ket!

Ámen.

Oratio
œcumenica

„Hely te len len ne, ha a fel sőbb ség
tét le nül tűr né a bűn nek ural mát, de
ugyan úgy hely te len len ne az is, ha
mi e fe lett na pi rend re tér nénk. Ha
va gyo no mat, be csü le te met éri kár,
azért még nem kell ha rag ra lob ban -
nom. De ha Is ten tisz te le tét és pa -
ran cso la ta it vagy fe le ba rá tun kat
ér né sé re lem, az el len igen is til ta -
koz nunk kell: a fel sőbb ség nek fegy -
ver rel, a töb bi ek nek pe dig szó be li
fed dés sel.” 

d Lu ther Már ton:
A jó cse le ke de tek ről

(Ta kács Já nos for dí tá sa)
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A gy őrs á gi ap ró gyü le ke ze tet Kiss Je -
nő misszi ói lel kész szer vez te és ala -
pí tot ta meg. Ak ko ri ban mind össze
har minc két evan gé li kus há zas pár ról
tud tak a fa lu ban. A lel kész 1941-től

egy he lyi csa lád nál la kott, így vé gez -
te szol gá la tát. A gyü le ke zet elő ször
ima há zat épí tett, majd 1950-ben –
Kiss Je nő ter vei alap ján – hoz zá fog -
tak a temp lom épí té sé hez, a ko ráb -
bi ima há zat pe dig lel kész la kás sá ala -
kí tot ták át. A pél da mu ta tó össze fo -
gás nak kö szön he tő en Tú róczy Zol tán
püs pök már 1951. szep tem ber 30-án
fel szen tel het te a temp lo mot.

Kiss Je nő tá vo zá sa után 1960-ban
Kál dy La jos ke rült a gyü le ke zet be.
Mind ed dig az ő lel kész ik ta tá sa volt
Gy őrs á gon az utol só, hi szen az 1979-
ben nyug ál lo mány ba vo nult Kál dy

La jost he lyet te sí tő lel ké szek so ra
kö vet te a szol gá lat ban. A maroknyi
evan gélikusságnak három évtizede
nem volt helyben lakó lelkésze, a gyü -
le kezet 1984-ben el is adta az üresen
álló parókiát.

Az el múlt vasárnapi al ka lom ezért
nem csak a gyü le ke zet ön ál ló so dá sá -
nak és temp lo ma fel szen te lé sé nek a
ju bi le u ma mi att volt ör ven de tes, ha -

nem azért is, mert a lel kész ik ta tás új
fe je ze tet nyi tott a te le pü lés tör té ne -
té ben. Me nyes né Uram Zsu zsan na
sze mé lyé ben ugyan is új ra pa ró kus lel -
kész szol gál a gyü le ke zet ben, s mi u -
tán a lel kész csa lád Győr s ág ra köl tö -
zött, új ra van hely ben la kó lel ké sze az
egy ház köz ség nek.

Me nyes né Uram Zsu zsan nát 1992-
ben Ba las sa gyar ma ton szen tel te lel -
késszé Sze bik Im re püs pök. Még ab ban
az év ben a Vas me gyei Ura i új fa lu és fi -
li á i nak gon do zá sá ra ka pott meg bí -
zást. Ha ma ro san Csön ge és Ost ffy -
asszony fa gon do zá sa is hoz zá ke rült.
Ép pen tíz év vel ez előtt ke rült csa lád -
já val Győr be. Két évig a Pé ter fy Evan -
gé li kus Ok ta tá si Köz pont is ko la lel ké -
sze volt, de már ek kor el vál lal ta a győr -
s á gi gyü le ke zet ben a he lyet tes lel ké szi
szol gá la tot. Ezt kö ve tő en Fel pé cen,
Bőny ben és Ba nán he lyet te sí tett. 2008.
szep tem ber el se jé től a győ ri sze re tet -
ház meg bí zott lel ké sze lett, ahon nan
ne gye dik gyer me ke meg szü le té se után
gyes re ment. A lel kész csa lád nyá ron
köl tö zött Gy őrs ág ra.

A há la adó is ten tisz te le ten Itt zés Já -
nos nyu gal ma zott püs pök a temp -
lom szen te lé si ün nep evan gé li u mát,
Zá ke us tör té ne tét vá lasz tot ta ige hir -
de té se alap igé jé nek (Lk 19,1–10),
Me nyes né Uram Zsu zsan na pe dig –
pa ró kus lel kész ként – 2Kor 12,9
alap ján mond ta el el ső pré di ká ci ó ját:
„De ő ezt mond ta ne kem: »Elég ne ked
az én ke gyel mem, mert az én erőm
erőt len ség ál tal ér cél hoz.« Leg szí ve -
seb ben te hát az erőt len sé gem mel di -
csek szem, hogy a Krisz tus ere je la koz -
zék ben nem.”

Az ün ne pi al ka lom úr va cso ra osz -
tás sal és sze re tet ven dég ség gel fe je ző -
dött be.

g K. M.

Új ra van be ik ta tott és hely ben la kó
lel ké sze Gy őrs ág nak
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Az ün nep ség re ér ke zők a to rony fe -
lő li tér sé gen gyü le kez tek, hogy a
temp lom hom lok za tán el he lye zett
két em lék táb la meg ko szo rú zá sá nak

is ré sze sei le hes se nek. Eb ből az al -
ka lom ból a Ku bi nyi Fe renc Mú ze um
Ba rá ti Kö ré nek el nö ke, Gal csik Zsolt
elő ször a temp lo mot épí tő lel kész -
ről, Si mon ides Já nos ról, il le tő leg a
szé csé nyi és kör nyék be li evan gé li ku -
sok 1869-ben szer ve ző dött gyü le ke -
ze té ről tar tott nagy ívű elő adást,
majd a gyü le ke zet ne ves párt fo gó -
já ról, Pulsz ky Fe renc ről szólt. (A
meg ko szo rú zott táb la is mét mél tó -
kép pen ad ja meg a tisz te le tet a vá -
ros fel emel ke dé sén so kat mun kál ko -
dott előd nek, aki nek ne vét az öt ve -
nes évek ben az ut ca táb lák ról is tö -
röl ték.)

Az ün ne pi is ten tisz te le ten dr. Fa -
bi ny Ta más püs pök hir det te Is ten
igé jét a temp lom bel ső hom lok za tán
ol vas ha tó ige vers, Jn 3,36 alap ján:
„Aki hisz a Fi ú ban, örök éle te van…” 

„A fel újí tott temp lom szép, le -
gyünk rá kí ván csi ak, azon ban ne ér -
jük be a lát ni va lók kal, le gyen meg
ben nünk a vágy Krisz tus meg is me -
ré sé re is!” – fi gyel mez te tett az Észa -
ki Egy ház ke rü let lel ké szi ve ze tő je.

A fel újí tott hat re gisz te res or go nán
– mint egy ke re tez ve az ün ne pi köz -
gyű lést – dr. De me Dá ni el szó lal tat -
ta meg J. S. Bach e-moll pre lú di um és
fú gá ját.

A meg je lent ven dé gek név sze rin ti
kö szön té se után De me Ká roly gyü -
le ke ze ti lel kész szá molt be pre cíz
rész le tes ség gel a temp lom re no vá lás
tör té ne té ről. A mun ká la tok az ez -
red for du lón kez dőd tek a temp lom
ol dal fa lán meg je le nő re pe dé sek mé -
ré sé vel… Több, si ker te le nül zá rult
pénz szer zé si pá lyá zat után – mi köz -
ben a ta laj ned ves ség is egy re vál sá -
go sab bá tet te a temp lom ál la po tát –
a ne gye dik pró bál ko zás a tör té nel -
mi vá ros mag re ha bi li tá ci ós pro jekt -
jé nek égi sze alatt tör tént. (2007-ben

össze fo gó vo nó vas sal kel lett meg -
erő sí te ni az ol dal fa la kat, más kü -
lön ben élet ve szé lyes sé nyil vá ní tot -
ták vol na az épü le tet. Az is ten tisz -

te le te ket már 2006 óta a gyü le ke ze ti
ház ban tar tot ták.) 

A temp lo mot (is) meg men tő hír
2009 vé gén ér ke zett: Szé csény vá ro -
sa el nyert egy eu ró pai uni ós pá lyá za -
tot. Fel gyor sul tak az ese mé nyek, az
egy ház és a vá ros kö zött tár gya lás tár -
gya lást ért. Dr. Ser fő ző né dr. Fá bi án Er -
zsé be tet a pol gár mes te ri tiszt ség ben
Stayer Lász ló vál tot ta, aki a fel újí tá si
mun kák min den rész le tét nyo mon kö -
ve tő Ben czúr Lász ló egy ház ke rü le ti
fel ügye lő vel is fo lya ma to san egyez te -
tett. Vé gül – szá mos hát rál ta tó kö rül -
mény és vi ta után – 2011 jú li u sá ban
be fe je ződ tek a fel újí tá si mun kál ta tok.
Nem csak a temp lom szer ke ze tét erő -
sí tet ték meg, ha nem – vil lany sze re lé -
si, asz ta los és egyéb mun kák mel lett
– az or go na fel újí tá sá ra, sőt új ke rí tés -
re is fu tot ta… Az evan gé li kus haj lék
meg men té sén szív vel-lé lek kel mun -
kál ko dó De me Ká roly szá mí tá sa sze -
rint a temp lom fel újí tá sá nak tel jes
költ sé ge 60 mil lió 541 ezer 668 fo rin -
tot tett ki. 

A kö szön té sek so rá ban a test vér -
egy há zak kép vi se lői ré szé ről is el han -
goz tak szí vet me len ge tő – oly kor
könnyek kö zött el mon dott – igei
biz ta tá sok.

A ke re ken négy órás együtt lét vé -
gén dr. Fa bi ny Ta más fel idéz te azt a
rö vid pár be szé det, amely köz te és a
gyü le ke zet lel ké sze kö zött zaj lott le
a temp lom ba lé pés kor: „Mi lesz
azok kal, akik ki szo rul nak?” – kér dez -
te a püs pök. „Azo kat vár juk a fél ki -
len ces va sár na pi is ten tisz te let re!” –
hang zott a né mi hu mor ral fű sze re -
zett vá lasz. A meg hí vás azon ban va -
ló ban min den ki szá má ra ér vé nyes.
Bár csak va ló ban rend sze re sen meg -
tel ne a szé csé nyi evan gé li kus temp -
lom nak mind a száz ülő he lye!

g Hor váth-He gyi Áron

„Lélegzetelállítóan
szép lett!”

Be fe je ző dött a szé csé nyi temp lom re no vá lá sa

b Új szárnnyal bő vült a két száz hu -
szon hét éves fel ső pe té nyi temp -
lom ár nyé ká ban fek vő hu szon -
négy éves pa ró kia és gyü le ke ze -
ti ház épü le te. Az el ső sor ban
gyer mek fog lal ko zá sok ra szánt
negy ven há rom négy zet mé te res
te rem és a hoz zá tar to zó közel
húsz négy zet mé te res tea kony ha
és vi zes blokk fel szen te lé sé re
szep tem ber 18-án, a va sár na pi is -
ten tisz te let után ke rült sor. Ige -
hir de tés sel dr. Fa -
bi ny Ta más püs -
pök szol gált Zsolt
127,1a alap ján:
„Ha az Úr nem
épí ti a há zat, hi -
á ba fá ra doz nak
az épí tők.”

„A bő ví té sek so rán
T-ala kot nyert a gyü -
le ke zet épü let együt -
te se. Em lé kez tes sen
ez a T be tű a kö zös
tanu lás ra, a nem ze -
dé kek, fe le ke ze tek,
ős- és új la ko sok kö -
zöt ti test vé ri ség re és
a mind annyi un kat kö te le ző tanú -
ság té tel re, ame lyet még a kö zel gő
nép szám lá lás kor is meg vall ha tunk”
– mon dot ta az Észa ki Egy ház ke rü -
let lel ké szi ve ze tő je, aki ige hir de té sét
biz ta tás sal zár ta: „Itt az Is ten köz -
tünk!” (A li tur gi á ban sa ját nyel vü kön
– né me tül és szlo vá kul – vé gez ték

szol gá la tu kat a fel ső pe té nyi ek le ip zig-
lütz sc he nai és ipoly sá gi test vér gyü -
le ke ze te i nek lel ké szei.)

Az ün ne pi köz gyű lést ve ze tő gyü -
le ke ze ti fel ügye lő, Be nyu so vics Er vin
elöl já ró ban így fo gal ma zott: „Bár
nem tud juk, hogy az épü let szárny
mi ért ilyen ne he zen ké szült el,
hisszük, hogy Is ten nek ter ve volt ez -
zel, és ez ál tal is ta ní ta ni akart.”
Kö szö net mon dá sá ban a fel ügye lő
kü lön ki emel te a jól mű kö dő
asszony kört, ame lyen ke resz tül szá -

mos fér jet tud tak meg szó lí ta ni és be -
von ni az épít ke zés kü lön bö ző mun -
ka fá zi sa i ba.

Az épít ke zés me ne tét a gyü le ke -
zet ben 2002 óta szol gá ló Sza kács Ta -
más lel kész is mer tet te. El mon dá sa
sze rint ré gi vá gya volt a hí vek nek,
hogy le gyen a gyer me kek szá má ra

egy kü lön fog lal koz ta tó. A cso dás
mó don, vá rat la nul ka pott kár pót lá -
si pénz ből már 2008 ta va szán el kez -
dőd het tek a mun ká la tok, ame lyek
azon ban a ge ne rál ki vi te le ző csőd be
ju tá sa mi att ha mar el akad tak. Az
épít ke zés 2009 őszén foly ta tód ha tott
más, kü lön bö ző vál lal ko zók be vo ná -
sá val, va la mint a gyü le ke ze ti ta gok
két ke zi mun ká ja ré vén. A ki tar tó lel -
ké szi utá na já rás és a több for rás ból
ér ke ző (egy ház ke rü le ti, egy ház me -
gyei, gyü le ke ze ti, test vér gyü le ke ze -

ti) anya gi tá mo ga -
tás után mos tan ra
fe je ző dött be a kö -
zel ti zen hét mil lió
fo rin tos be ru há zás,
amely nek le zá rá sá -
hoz már csak a
hasz ná lat ba vé tel -
hez szük sé ges en -
ge dé lyek re van
szük ség.

„Ha a gyer me -
kek kel nem tö rőd -
tök, a gyü le ke zet el -
hal!” – hang zott az
ipoly sá gi Dušan
Cho va nec he lyet tes
lel kész kö szön tő jé -
be szőtt fi gyel mez -

te tő szó. A temp lo mi gyü le ke zet lát -
tán re ményt kel tő en je lent het jük ki:
az el hú zó dott épít ke zés nem csu pán
a kö vek össze hor dá sát je len tet te,
ha nem az élő kö vek, a kö zös ség jö -
vő jét je len tő gyer me kek össze gyűj té -
sét is.

g HHÁ

Felsőpetényi „szárnyalás”

b Új ra Szé csény vá ros egyik ékes sé ge az 1899-ben fel szen telt evan gé li -
kus temp lom, mi u tán sok éves ter vez ge tés és mun ka gyü möl cse ként
kí vül-be lül meg újul ha tott. A For gách-kas téllyal szem ben, a Pulsz ky
csa lád ál tal ado má nyo zott bir to kon ál ló, „enyé szet ből vissza ho zott”
haj lék – az „új ra szen te lő” ün nep sé gen részt vett or szá gos fel ügye lő-
he lyet tes, Ra dos né Len gyel An na sza va i val él ve – „lé leg zet el ál lí tó an
szép lett!” Szep tem ber 18-án azon ban nem csak azért gyűlt össze a te -
le pü lés ap ra ja-nagy ja, hogy meg cso dál ja az épü le tet, és kö szö ne tet
mond jon a meg men té sé ben köz re mű kö dők nek. A gyü le ke zet há lá -
ja el ső sor ban min de nek al ko tó ja iránt nyil vá nult meg…

b Az egy ház köz ség ön ál ló su lá sá nak het ve ne dik, va la mint a temp lo ma
fel szen te lé sé nek hat va na dik év for du ló ja al kal má ból fel újí tás utá ni há -
la adó ün ne pi is ten tisz te le tet tar tot tak szep tem ber 18-án a Győr-Mo -
so ni Egy ház me gye alig több mint öt ven lel ket szám lá ló gyü le ke ze té -
ben, Gy őrs á gon. Ezen az ün ne pen ik tat ta be hi va ta lá ba Kiss Mik lós
es pe res a gyü le ke zet nem ré gi ben meg vá lasz tott új lel ké szét is, Me nyes -
né Uram Zsu zsan nát. Az ün ne pi al kal mon Itt zés Já nos nyu gal ma zott
püs pök hir det te Is ten igé jét, és helyezte a szolgálat igáját jelképező
stólát a beiktatott lelkész vállára. A li tur gi ai szol gá lat ban – raj tuk kí -
vül – még Me nyes Gyu la vett részt.
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b Az évek so rán egy re na gyobb
szám ban ér kez nek bib lia tu dó -
sok a Kár pát-me den ce, sőt Eu ró -
pa vagy akár tá vo lab bi kon ti nen -
sek egye te me i ről a ha zánk ban
ha gyo má nyo san Sze ge den meg -
ren de zett nem zet kö zi bib li kus
kon fe ren ci á ra. Idén har minc -
két szent írástu dós gaz da gí tot ta
elő adá sá val, illetve hoz zá szó lá -
sa i val a szep tem ber 8–10. kö zött
im má ron hu szon har ma dik al ka -
lom mal meg tar tott tu do má nyos
se reg szem lét, mely nek cí me Is -
te ni böl cses ség, em be ri ta pasz ta -
lat volt. A kon fe ren ci án a mint -
egy száz negy ven fős hall ga tó ság
pár hu za mos szek ci ók ba ren de -
zett elő adá so kat hall gat ha tott
vé gig, és gaz da gít hat ta azo kat
kér dé se i vel. A résztvevők so ra -
i ban nem csak teo ló gu sok kal,
de hit ok ta tók kal, lel ki pász to -
rok kal és teo ló gi á ban nem já ra -
tos hí vő ér dek lő dők kel is ta lál -
koz hat tunk.

Bár a rendezvény állandó há zi gaz -
dája a sze ge di ka to li kus Gál Fe renc
Hit tu do má nyi Fő is ko la, az ese mény
fon tos jel lem ző je az öku me niz mus;
szá mos evan gé li kus és re for má tus
elő adó is hű sé ge sen, vissza té rő en
aktív részt ve vő je a sze ge di esz me -
cse ré nek. 

Kö zöt tük hall hat ták a je len lé vők dr.
Jut ta Ha us mann pro fesszor asszonyt
is. Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye tem (EHE) tanszékvezető ta ná -
ra elő adá sá ban ar ról szólt, hogy a böl -
cses ség mennyi ben je len tett más fo -
gal mat az Ószö vet ség ben, mint amit
ma ér tünk raj ta. Ékes pél dá ja en nek
a Pél da be szé dek köny ve, mely olyan
ál ta lá nos ér vé nyű böl cses sé ge ket tar -
tal maz, me lyek ta pasz ta la ti té nye ken
ala pul nak, és ar ra kész te tik az ol va -
sót, hogy ma ga gon dol ja vé gig, ho -
gyan al kal maz hat ja azo kat a sa ját
éle té ben. Hi szen az ószö vet sé gi fel fo -
gás sze rint bölcs em ber az, aki ké pes
meg fi gyel ni, ész re ven ni a kö rü löt te lé -
vő vi lág je len sé ge it, ké pes ezek kö zött
össze füg gé se ket fel fe dez ni és a le vont
ta nul sá go kat át ül tet ni a min den na pi
élet gya kor la tá ba. 

Nem vá laszt ha tó el a böl cses ség -
től az is ten kö ve tés sem. Az er köl csi -
leg he lyes ma ga tar tást a böl cses ség
je lé nek fog ja fel a Pél da be szé dek
szer ző je. Leg inkább „A böl cses ség
kez de te az Úr nak fé lel me…” (9,10)
mon dat ban ér he tő tet ten az össze -
füg gés az ész, a hit és a böl cses ség
kö zött. 

Egy má sik szek ci ó ban hang zott el
az EHE másik professzorának, dr.
Cser há ti Sán dornak az elő adá sa, aki
a Zsi dók hoz írt le vél 13,8 ver se – „Jé -
zus Krisz tus teg nap, ma és mind örök -
ké ugyan az” – alap ján „a Jé zus Krisz -
tus sal va ló kö zös ség idői össze füg gé -
se i ről” szó lt. Ki fej tet te töb bek kö zött,
hogy „a múlt, a je len és a jö ven dő Jé -
zus-kép ében több a kü lönb ség, mint
az azo nos ság”, ám alá húz ta, hogy „a
fel tá ma dott Úr ral va ló kö zös ség a
min den ko ri je len aján dé ka”. 

Cser há ti Sán dor és a kon fe ren cia -
igaz ga tó, dr. Be nyik György ma ga is
tag ja a nem zet kö zi Új szö vet ség-ku ta -
tók Tár sa sá gá nak (Stu dio rum Novi
Tes ta men ti So ci etas, SNTS), mely a vi -
lág hét száz egye te mé nek ku ta tó it fog -
ja össze egy szak mai kö zös ség be. A hu -
szon har ma dik bib li kus kon fe ren cia
fel ve ze té se ként je len tet ték be, hogy
2014-ben az SNTS Sze ge den tart ja
éves nem zet kö zi kon fe ren ci á ját.

A bib li ku sok szep tem ber 9-ei sze -
ge di se reg szem lé jén ün ne pé lyes ke -
re tek kö zött ad ták át a Gnil ka-dí jat,
mellyel idén a nagy te kin té lyű sváj -
ci biblia tu dós, Ul rich Luz mun kás sá -
gát is mer ték el.

Az idei kon fe ren ci á ra is jel lem ző
volt, hogy a ven dé gek kö zött kö szönt -
het tek nem zet kö zi te kin té lyű, szá -
mot te vő szak iro dal mi mun kás ság gal
bí ró tu dó so kat épp úgy, mint Ke let-
Eu ró pá ból ér ke zett fi a tal ku ta tó kat,
aki ket a ha zai tu dós tár sa da lom még
ke vés bé is mer het. Mind annyi an fon -
tos gon do la tok kal gaz da gí tot ták a tu -
do má nyos esz me cse rét.

g Bar tucz Ka ta lin

A kon fe ren cia elő adá sai tel jes ter je del -
mük ben meg hall gat ha tók a vi lág há -
lón, a http://www.re gio10.hu/xxi ii-
bib li kus-kon fe ren cia cí men.

Is te ni böl cses ség,
em be ri ta pasz ta lat

23. bib li kus kon fe ren cia b Az Eu ró pai Biz ton sá gi és Együtt -
mű kö dé si Szer ve zet (EBESZ, an -
gol betűszóval OSCE) szep tem -
ber 12-én a ró mai Cent ro Alc ide
de Gas pe ri kon fe ren cia-köz -
pont ban tar tot ta ta nács ko zá sát.
En nek té má ja az eu ró pai ke -
resz té nyek kel szem ben meg nyil -
vá nu ló diszk ri mi ná ció és an nak
egyik mai for má ja, a hate cri me,
a gyű lö let bű nö zés volt. Ez zel az
egy re gya ko ribb je len ség gel a
szer ve zet ed dig még nem fog lal -
ko zott. Ho gyan is néz ki Eu ró pa
eb ben a te kin tet ben, s mit le het
ten ni az in to le ran cia kor dá ban
tar tá sá ért?

Az EBESZ (OS CE) a vi lág leg na -
gyobb biz ton sá gi szer ve ze te. Eu ró pá -
ból, Észak-Ame ri ká ból és Kö zép-
Ázsi á ból öt ven hat tag or szág al kot ja,
ti zen egy or szág part ner ál lam ként
mű kö dik együtt a szer ve zet tel. A
Hel sin ki Zá ró ok mány ér tel mé ben
1975-ben hoz ták lét re, szék he lye
Bécs. Az zal a cél lal ala kult, hogy
fó ru mot biz to sít son a több ol da lú
pár be széd nek. Je len le gi ne vét 1994-
ben, a bu da pes ti kon fe ren ci án kap -
ta. Te vé keny sé gé nek súly pont ja: a
vál sá gok ko rai fel is me ré se, a vál ság -
ke ze lés se gí té se, il let ve a vál sá gok le -
fu tá sa után a re ha bi li tá ció vég zé se. Itt
ter mé sze te sen el ső sor ban po li ti kai,
em ber jo gi krí zi sek ről van szó.

A ró mai ülés szer ve ző je a lit ván
EBESZ-el nök ség és az EBESZ De -
mok ra ti kus In té ze tek és Em be ri Jo -
gok Iro dá ja (ODIHR) volt, ame lyet a
de mok ra ti kus in téz mé nyek és az
em be ri jo gok be tar tá sá nak vizs gá la -
tá ra hoz tak lét re. A szak ér tői ta -
nács ko zás egy ér tel mű en meg ál la pí -
tot ta: a nagy de mok ra ti kus ha gyo má -
nyú eu ró pai or szá gok ban egy re na -
gyobb szám ban lel he tők fel a ke resz -
té nyek kel szem be ni tü rel met len ség
és diszk ri mi ná ció ese tei.

Re ak ci ók és meg elő zés
A ró mai ta nács ko zás na pi rend jén
egé szen pon to san ez a té ma állt: A ke -
resz té nyek el le ni gyű lö let és bű nö zés
ese te i re adott vá lasz és a meg elő zés esé -
lyei. Ezen a kon fe ren ci án száz öt ven de -
le gá tus vi tat ta meg a meg elő zés és a
konflik tus ke ze lés le he tő sé ge it. Az öt -
ven hat or szág ból ér ke zett kül döt tek és
szak ér tők kö zött je len vol tak a na -
gyobb ke resz tény fe le ke ze tek, va la mint
a zsi dó ság és az isz lám kép vi se lői is. 

A ta lál ko zást egyéb ként az EBESZ
lit ván el nök sé ge és azon ke resz tény
egy há zak kez de mé nyez ték, ame lyek
jól is me rik az erő sza kos konflik tu so -
kat a musz lim több sé gű or szá gok ban,
de az eu ró pai sze ku la ri zá ci ó fo lya ma -
ta it is. Olyan ese tek is me re té ben ér -
vel tek a tü rel met len ség és a gyű lö let -
bű nö zés el len, me lye ket a ke resz té -
nyek től va ló fé le lem (sic!) és a ke resz -
tény ül dö zés fo gal má val ha tá roz nak
meg. Ki vált kép pen a né met or szá gi ke -
resz tény de mok ra ta-ke resz tény szo ci -
á lis párt szö vet ség, a CDU–CSU par -
la men ti frak ci ó já nak ve ze tő je, Vol ker
Kauder volt az, aki a ke resz tény ül dö -
zés té má ját a po li ti ka és a tö meg tá jé -
koz ta tás na pi rend jé re kívánta tűz ni.
So kak ál tal vi ta tott, de nem alap ta lan
fo gal ma zá sa sze rint „a keresztények
a leg in kább ül dö zött val lá si cso por to -
su lás. keresztények a vi lá gon se hol
sem ül döz nek má so kat, őket vi szont
na gyon sok he lyen.”

Ez zel a meg ál la pí tá sá val egyet ért
ha zá já val kap cso lat ban Ang e la Mer -
kel né met kan cel lár, Gui do Wes ter -
wel le kül ügy mi nisz ter és Dirk Ni ebel

gaz da sá gi együtt mű kö dé si és fej -
lesz té si mi nisz ter is. Kauder vé le mé -
nyét vi szont nem oszt ja Fer di nand
Mug gentha ler, az Am nesty In ter na -
ti o nal né met szek ci ó já nak saj tó szó -
vi vő je. Az nem két sé ges, hogy az eu -
ró pai keresztény el le nes gyű lö let bű -
nö zés va lós prob lé ma, amely nek
akár ha zánk ban is meg fi gyel het jük a
ver bá lis szi tok for mu lá it vagy a gyű -
lö let kel tő temp lo mi fal fir kák ban, te -
me tői sí rok nak a meg gya lá zá sá ban
mu tat ko zó meg nyil vá nu lá sa it…

Ép pen ide je…
Ja n ez Le narčič, az OS CE-iro da igaz -
ga tó ja a részt ve vők ál ta lá nos vé le mé -
nyét fo gal maz ta meg: ép pen ide je,
hogy az eu ró pai keresztények kel
szem be ni gyű lö let ből el kö ve tett bűn -
cse lek mé nyek re, tá ma dá sok ra és tü -
rel met len ség re, szi tok be széd re rá irá -
nyul jon a fi gye lem, amely nek a cél -
ja nem a pá nik kel tés, ha nem a kér -
dés tu da to sí tá sa és a je len ség meg elő -
zé se, il let ve he lyes ke ze lé se. Be szé dé -
ben rá mu ta tott: ezek nek a je len sé -
gek nek a hát te ré ben – túl az em be -
ri té nye ző kön – az adott tér ség szo -
ci á lis bi zony ta lan sá ga és az egyes ál -
la mok kö zöt ti vi szony mi nő sé ge is
meg hú zó dik. A ró mai ta nács ko zás
után ki adott nyilatkozat is azt hang -
sú lyoz za, hogy a köz vé le mény he lyes
tá jé koz ta tá sá ban, for má lá sá ban – a
saj tó szer vek mun ká ja mel lett – fon -
tos a tör vé nyi sza bá lyo zás is.

Együtt a „ch ris ti a no fó bia” el len
Hil ari on Al fej ev orosz or to dox met -
ro po li ta óvott azok tól az eu ró pai
cso por tok tól, ame lyek a keresztény
ci vi li zá ció egye te mes jel ké pe it igye -
kez nek ki zár ni a nyil vá nos és po li ti -
kai he lyi sé gek ből, in téz mé nyek ből.
En nek kap csán az orosz fő pap meg -
ál la pí tot ta: „A ra di ká lis sze ku la riz -
mus, el vi lá gi a so dás épp úgy ve szé lyez -
te ti a val lás sza bad sá got, mint a val -
lá si ext ré miz mus, szél ső sé ges ség.”
Idéz te XVI. Be ne dek pá pa új évi nyi -
lat ko za tát, amely ben a ró mai ka to li -
kus egy ház fő egy Eu ró pá ban ta pasz -
tal ha tó új je len ség ről szólt: ez az
úgy ne ve zett „ch ris ti a no fó bia”, az az a
keresztények től va ló ösz tö nös vi -
szoly gás vagy ir ra ci o ná lis, ér tel mi leg
in do kol ha tat lan fé le lem.

S ez már (tö meg)lé lek ta ni ka te gó -
ria is. Erő sö dik az ag resszív sze ku la -
riz mus, amely nem rit kán az ag -
resszív val lá si fa na tiz mus ra adott
vá lasz egyik for má ja. (Van nak vi szont
olya nok, akik a val lá si, keresztény ol -
da lon je lent ke ző „sze ku la riz mus fó bia”,
az el vi lá gi a so dás gyű lö let ve szé lye i re
em lé kez tet nek.)

Keresztények ki szo rí tá sa
A Szent szék kép vi se le té ben Do mi -
nique Mam ber ti ér sek fi gyel mez te -
tett ar ra, hogy a mo rá lis re la ti viz mus,
az er kölcs nor má i nak kér dé ses sé té -
te le lett az egyik elő idé ző je az em be -
ri mél tó ság ta ga dá sá nak vagy leg -
alább is vi ta tá sá nak.

Az ér sek több pél dát is idé zett – Eu -
ró pá ból és más kon ti nen sek ről – a ke -
resz tények el le ni nö vek vő in to le ran ci -
á ra. Utalt az egy ház kö ze li em ber jo gi
szer ve zet, az OS CE Ob ser va to ry
(ODIHR) bé csi iro dá ja ál tal 2010 de -
cem be ré ben ki adott je len té s re, mely -
ben szá mos pél da lel he tő fel olyan cse -
lek mé nyek re, ame lyek lel ké szek, val lási
ren dez vé nyek, temp lo mok és keresz -
tény te me tők el len irá nyul tak. Eb ben
egy re gyak rab ban je le nik meg a „ch ris -
ti a no fó bia” ki fe je zés.

A je len tés öt évet te kint át, és le von -
ja a leg főbb ta nul sá go kat. Ér te ke zik a
keresztény ség nek a tár sa dal mi élet ből

va ló ki szo rí tá sá ról, amely meg mu tat -
ko zik a keresztény gon do la tok, esz mék,
ta ní tá sok és sze mé lyek mar gi na li zá lá -
sá ban is.

Ma don na a gye rek Hit ler rel
A ver bá lis, szó be li rá gal ma zás pél dái
kö zött a je len tés ha zán kat is em lí ti.
2010 ja nu ár já ban az egyik te le ví zi ós
talk show-ban ez hang zott el: „Egy
gyer mek éle tét két do log rom bol hat -
ja. A keresztény ség és a por nog rá fia.”
De a mű vé sze ti áb rá zo lá so kat sem
hagy ja em lí tés nél kül a je len tés.

Auszt ri á ban pél dá ul 2010 no vem -
be ré ben egy ki ál lí tá son Má ria szob rát
nagy mé re tű gumióv szerrel  von ták be.
Olasz or szág ban egy fes té szeti ki ál lí tá -
son az egyik kép Ma don nát áb rá zol -
ja, ölé ben a kis Jé zus he lyett a gye rek
Hit ler rel. Mind a zsi dó, mind a keresz -
tény egy há zi ve ze tők til ta koz tak a ki -
ál lí tás el len. Por tu gá li á ban egy Play -
boy-ma ga zin Jé zust a mez te len csúcs -
mo dell „szép sé gek” kö zött mu tat ja.

A pla ká to kon meg je le nő ver bá lis
gyű lö let be széd meg döb ben tő for má -
ját ad ta az a né met cso port, amely egy
ti zen öt ezer fős keresztény if jú sá gi
fesz ti vált za vart meg ilyen szö ve gű pla -
ká tok kal: „Masz tur bál ja tok evan gé li -
zá lás he lyett!” – „So ha töb bé Jé zust!”

Szá mos van dál cse lek mény ről és
gyúj to ga tás ról is hírt ad a je len tés. Al -
bá ni á ban sír gya lá zá sok tör tén tek
egy ka to li kus te me tő ben, Bécs ben,
Bel gi um ban fel gyúj tot ták egy-egy
temp lom aj ta ját.

Gyű lö let bű nö zés sér tett je lett ti -
zen hat sze mély Bosz nia-Her ce go -
vi ná ban 2009-ben, Pá rizs ban meg -
szent ség te le ní tet ték a Sa int De nis-ba -
zi li ka szen té lyét. Ham burg ban fel -
gyúj tot tak egy 15. szá za di pro tes táns
temp lo mot. Lit vá nia, Orosz or szág,
Ang lia, Svéd or szág, Tö rök or szág
sem ma rad ki a szo mo rú sor ból. 

Kö zel száz ese tet hoz a ta nul mány,
amely Isz tam bul tól Dub li nig, Szi cí -
li á tól Skó ci á ig, Moszk vá tól Lon do nig
jel zi a keresztény kul tú ra ős böl cső jé -
nek, Eu ró pá nak a le han go ló, vál sá gos
hely ze tét a gyű lö let bű nö zés, a keresz -
tények kel szem be ni in to le ran cia és
diszk ri mi ná ció te kin te té ben.

Ki gon dol ta vol na, hogy itt tar -
tunk?!

Köz vé le mény-for má lás
A ró mai kon fe ren cia kitért ar ra,
hogy szük ség len ne a keresztények el -
le ni gyű lö let tel szem ben kam pá -
nyok ra, il let ve til ta ko zó fel vo nu lá sok -
ra, hi szen el len ke ző elő jel lel fő leg az
utób bi ból adó dik egy re több. Mad -
ri di és más ate is ta és sza bad gon dol -
ko dó egye sü le tek, kom mu nis ta és
szo ci a lis ta if jú sá gi szer ve ze tek nem
fá rad nak el ezek meg tar tá sá ban.

Eval das Ig na ta viči us lit ván kül -
ügy mi nisz ter-he lyet tes fel hív ta a fi gyel -
met ar ra, mennyi re fon tos a fo lya ma -
tos em lé kez te té se an nak, hogy a köz -
vé le mény be, a köz gon dol ko dás ba
épül jön be le a val lá si tü re lem. A bal -
ti ku mi po li ti kus sze rint igen fon tos to -
váb bá a nyil vá nos re a gá lás a keresz -
tény el le nes és más, val lá si tü rel met len -
sé get jel ző ese tek re is. Az is ko lai ok -
ta tás ban sok kal na gyobb hang súlyt kell
fek tet ni a val lá sok és az em be ri jo gok
mé lyebb meg is mer te té sé re.

Ad dig pe dig a ma gunk he lyén te -
gyünk meg szó ban és tet t ben min -
dent azért, hogy a vi lág ne csak a kon -
fe ren ci ák – Bécs, Ró ma – szint jén,
ha nem a min den na pi em be ri érint -
ke zés ben is el moz dul jon vagy ép pen
meg ma rad jon a tü re lem és a tisz te -
let lég kö ré ben. A ró mai EBESZ-
kon fe ren cia er ről is szólt.

d PAX News

Ke resz té nyüldözés – Eu ró pá ban
Mi re ju tott a ró mai EBESZ-kon fe ren cia?

A De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um ba a 2012/13-as tan év re fel vé te liz -
ni szán dé ko zó di á kok és szü le ik szá má ra 2011. ok tó ber 1-jén, szom ba -
ton 10 óra kor fel vé te li tá jé koz ta tót tar tunk. Ezen az al kal mon az is ko la
ve ze tői szá mol nak be a szü lők nek is ko lánk mű kö dé sé ről, ha gyo má nya -
i ról és a fel vé te li rend szer ről, a gye re kek pe dig di ák ja ink se gít sé gé vel is -
mer he tik meg az is ko lát. Sze re tet tel vár juk az ér dek lő dő, most 4. és 8.
osz tá lyos ta nu ló kat szü le ik kel együtt!

H I R D E T É S

MEG HÍ VÓ
Sze re tet tel hí vunk és vá runk min den ér dek lő dőt az Evan gé li ku sok Kö -
zös sé ge az Evan gé li u mért (EKE) kö zös ség őszi csen des nap já ra, amely
egy ben a bib lia is ko la tan év zá ró és -nyi tó al kal ma is. Csen des na pun -
kat ok tó ber 1-jén, szom ba ton 10-től 16 órá ig tart juk Bu da pes ten, a Sa -
rep ta Evan gé li kus Sze re tet ott hon és a pest hi deg kú ti evan gé li kus gyü -
le ke zet kö zös temp lo má ban (1028 Bu da pest, Ör dög árok u. 9.). A nap
té má ja: Ki mi re mél tó?
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Dr. Cser há ti Sán dor professor emeritus
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Mi ben pá rat lan sze mé lyi ség
mind má ig az evangélikus Dag
Ham marsk jöld, aki nem csak
po li ti kus volt, ha nem el mé -
lyült, az is te ni tit kok von zá sá -
ban élő s ép pen ezért na gyon is
re a lis ta em ber, aki ké pes volt
eti kát és po li ti kát úgy össze kap -
csol ni, hogy er köl csi, bé kél te tő
ter mé sze té vel fény év nyi re meg -
előz te ko ra po li ti ku sa it?

Leg utóbb, ha lá la év for du ló -
ja előtt a né met saj tó ban Di e -
ter We i and irá nyí tot ta a fi gyel -
met a misz ti kus lel kü le tű dip -
lo ma ta ti tok za tos ha lá lá ra s
an nak több, má ig tisz tá zat lan
kö rül mé nyé re. A ra fi nált és
ke mény nagy ha tal mi ket tős -
ség ben – kom mu niz mus
kont ra ka pi ta liz mus – őr lő dő
öt ve nes-hat va nas évek vi lá -
gá ban Ham mar skjöld ké pes
volt ar ra, hogy „sem Nyu gat -
nak, sem Ke let nek nem vált
szol gá já vá” – ír ta ró la az In ter -
na ti o nal He rald Tri bu ne köz -
vet le nül ha lá la után. Ak kor
ez a füg get len ség, az egész
em be ri ség hez, sőt az Is ten hez
for du ló el kö te le zett ség va ló -
ban élet ve szé lyes volt. Ő tud -
ta és vál lal ta is ezt. 

Mi sem jel lem zi job ban
Ham mar skjöld sze mé lyi sé gét,
mint pél dá ul az, hogy mi előtt
el in dult a vég ze tes re pü lő út ra,
leo pold vil le-i szál lo dai szo -
bá já ban ál lan dó úti ol vas má -
nyát, a kö zép ko ri misz ti kus,
Kem pis Ta más Krisz tus kö ve -
té se cí mű köny vecs ké jét la poz -
gat ta. A ha lál ba vi vő DC–6-on
pe dig még for dí tot ta a kor társ
val lás fi lo zó fus, Mar tin Bu ber
Én és te cí mű mű vét. A mai
Zam bia te rü le tén, köz vet le nül
a föld re szál lás előtt zu hant le
a gé pe, 1961. szep tem ber 17-ről
18-ra vir ra dó an. 

Éj fél Af ri ká ban
Azon nal meg szü let tek az
össze es kü vés-el mé le tek. Ha lá -
lá nak öt ve ne dik év for du ló ja
előtt a brit na pi lap, a The
Guar  di an cik ke és két svéd
Ham mar skjöld-ku ta tó, An -
ders Hell berg és Rolf Rem be
Mid natt i Af ri ka (Éj fél Af ri ká -
ban) cí mű köny ve utal er re: az
ENSZ-fő tit kárt szál lí tó ha tal -
mas gép le zu ha ná sa előtt –
szem ta núk – egy sok kal ki -
sebb gé pet is lát tak. „Nem zeti
trau mát oko zott ez az eset,
még ha ré gen tör tént is. Sok a
kér dő jel. Mi lett a szem ta núk
val lo má sá val, aki ket a rho de -
si ai ha tó sá gok hall gat tak ki? És
van már tech ni kai bi zo nyí ték
is ar ra, hogy a gé pet le lőt ték”
– ír ják. 

Alek szan der Ga be lics, a
svéd ENSZ-Szö vet ség el nö ke

vég le ges tisz tá zást kö ve tel. A
svéd kül ügy mi nisz té ri um sze -
rint vi szont sem mi szük ség er -

re. Az 1993-ban a Des mond
Tu tu ang li kán ér sek ve zet te
tény fel tá ró bi zott ság je len té sé -
ben meg bíz nak. Nem így a
könyv szer zői. Van nak még
do ku men tu mok a brüssze li,
lon do ni, wa shing to ni le vél tá -
rak ban. Ez nyo mós ok a vizs -
gá ló dás ra, vé li Ga be lics. A fi -
a talabb ge ne rá ci ók nak is meg
kell tud ni uk az igaz sá got, ho -
gyan mű köd tek a bel ső-kül ső
po li ti kai és tit kos erők a hi deg -
há bo rú éj sö tét idő sza ká ban.

Túl val lá si ön zé sen, po li -
ti kai na ci o na liz mu son és
ideo ló gi án – mennyei
dip lo má ci á val
A svéd arisz tok ra ta nem csak
el ra ga dó egyé ni ség, ele gáns
dip lo ma ta volt, de ki vé te les
pél da is ar ra, hogy gon dol ko -
dás sal és hit tel még is fe lül le -
het emel ked ni a gyű lö let vi lá -
gán. Öt ven év vel előbb járt: a
val lá sok és kul tú rák kö zötti
meg ér tés mun ká lá sá ra szán ta
oda ma gát. Az egész em be ri -
sé gért fo lya ma to san lel ki alá -
zat ban Is ten előtt tér de pelt. Az
em be ri kul tú rát csak a bé ke és
az igaz sá gos ság kö vet ke ze tes
ér vé nye sí té sé vel le het fenn -
tar ta ni – ezt nemcsak val lot -
ta, de él te is.

Ké pes volt a csak nem, ám
még is le het sé ges le he tet len re:
a po li ti kát mé lyebb, lel ki di -
men zi ók ból szem lél te, ér té kel -
te, meg fosz tot ta azt ab szo lu -
tis ta, min dent el dön tő, meg -
ha tá ro zó em ber fe let ti sé gé nek
ha zug mí to szá tól. Ké pes volt
az unio mys ti cá nak (ti tok za tos
egy ség Is ten nel) szo ci á lis, nyil -
vá nos ol va sa tot ad ni: min den

em ber egye sül het Is ten nel, és
test vé re le het a má sik nak. Így
emel ke dett fe lül a val lá si ön -
iga zult sá gon, az ál lan dó
konflik tus ve szélyt ger jesz tő
po li ti kai na ci o na liz mu son,
amely ből – meg te téz ve kü -
lön bö ző szí nű ideo ló gi ák kal –
bő ven akadt az ő ko rá ban is. 

S mind ezt tet te zsol tá ros,
na pon ta Bib li át la po zó hit tel,
mint ak kor is, ami kor a vö rös
orosz lán bar lang já ba, Kí ná -
ba in dult, hogy ki esz kö zöl je a
fo goly ame ri kai ka to nák ha za -
en ge dé sét. És a le he tet lent le -

he tő vé tet te imád sá gos uta zá -
sa, a mennyei dip lo má cia. 

Elő ze tes tár gya lá sok –
Isten nel 
Pá rat lan lel ki nap ló já nak, az
Út jel ző nek min den so ra, le -
gyen az el mél ke dés, ima, vers,
cso dá la tos és egye di bi zony -
ság té tel ar ról, hogy nem volt
olyan uta zás, bé kél te tő tár gya -
lás, ame lyet es ti be szél ge té se -
i ben meg ne tár gyalt vol na elő -
ze te sen Is ten nel. Így az Út jel -
ző – csak nem tel jes tar tal ma
meg je lent ma gyar for dí tás -
ban e cikk író já nak Is ten dip -
lo ma tá ja cí mű köny vé ben
(Bu da pest, 2005) – iga zi út jel -
ző le het ma is po li ti ku sok -
nak, gon dol ko dók nak, ke resz -
tyé nek nek, min den ki nek ar ról,
hogy hon nan ho vá tart a sor -
sunk, ki előtt va gyunk fe le lő -
sek dön té se in kért. „Nem elég
na pon ta Is ten elé áll ni. Az a
dön tő kér dés, hogy va jon ki -
zá ró lag Is ten előtt sze ret -
nénk-e meg áll ni” – jegy zi le a
nap ló ba.

Lel ki al pi nis ta –
élet ál do zat tal
Hi he tet len lel ki ma gas sá go kat
járt be Ham mar skjöld mennyei
irány tű vel, ke resz tyén ér ték -
rend del a szí vé ben és fe jé ben.
Út jel ző je dip lo má ci ai uni kum
ön ma gá val és Is ten nel foly ta -
tott „tár gya lá sa i ról”. Tit kos
nap ló já nak fel fe de zé sé ig sen -
ki nem tud ta, hogy az ideg őr -
lő bé ke mun ká hoz mi lyen for -
rás ból me rít erőt. 

Nap ló ja sze rint szel le mi
tár sa sá ga min den ho vá el kí -
sér te: Jé zus, a kö zép ko ri és

svéd misz ti ku sok, Pas cal, kor -
társ köl tők és a zsi dó fi lo zó fus,
az evan gé li kus lam ba re nei „fe -
hér dok tor”, Al bert Sch we i -
tzer. Imád ko zó édes any ja, vi -
lág táv la tú lel ki ne ve lő je, Na -
than Sö der blom evan gé li kus
ér sek is. Ami kor na gyon el fá -
radt, le ült zon go rá já hoz. 

Az Út jel ző lel ki tu ris ta je le -
i nek két fé le ol va sa tuk van.
Egy kül ső, re ál po li ti kai és nyil -
vá nos és egy bel ső, az is ten -
kap cso lat meg hitt in ti mi tá -
sá val, a tel jes ön át adás csend -
jé vel és e csend ből fel nö vő

ön fel ál do zás sal,
élet ál do zat tal.

Mi től fél nék?
A gyil kos nak
resz ket a ke ze…
Az élet ál do zat ér -
té ké ről, ér tel mé -
ről mit sem sej te -
nek azok, akik az
os to ba kül ső ha -
lált, a me rény le -
tet vagy a gyil kos -
sá got elő ké szí tet -
ték és meg va ló sí -
tot ták. „Az el ső
nyíl vessző cél ke -
reszt jé ben. Resz -
ke tett a kéz?… Mi -
től fél nék? Ha el ta -
lál nak és meg öl -
nek, mi ért ezen
sír ni? Má sok men -
nek to vább – má -
sok kö vet kez nek

majd…” Ki volt az erős, s ki a
gyen ge? A gyil kos nak resz ke -
tett a ke ze…

Va ló ban messze meg előz te
ko rát. Má sik di men zi ó ban élt,
mi köz ben egé szen a föl dön
járt. Ezért lát ta meg a fe hér
kró ku szo kat haj nal fény ben,
ezért sze ret te a ke mény, tal pat
és lel ket edző észa ki svéd tá jat,
a mű vé szi szé pet, és hoz ta lét -
re a kék in ge sek ENSZ-bé ke -
had tes tét, s in gá zott az ezer
seb ből vér ző Af ri ka el len sé ges -
ke dő tör zsei és a nagy ha tal mak
front vo na lai kö zött. Nem tért
ki a tu da to sult „vég zet” elől.
„Igent mon da ni Is ten re = igent
mon da ni sor sod ra és ön ma -
gad ra” – ír ta nap ló já ba. 

Éle te tu da tos ál do zat volt,
nem a né pért, a ha ta lo mért,
nem „az em be ri sé gért”, ha -
nem a bé ke kul tú rá já nak meg -
va ló sí tá sá ért. Mes te rét, Jé zust
eb ben az ál do zat ho za tal ban
hu szon há rom év vel él te túl
idő ben. Mes te re, Jé zus vég te -
len szer él te ti őt túl azo kon,
akik lát szó lag le győz ték. 

Sor sa sok ta lá nyá nak már is -
mer jük a nyit ját, ha lá lá nak még
nem. Szel le mi túl élé se, „fel tá -
ma dá sa” ma is bá to rít: „Fi gyel -
je tek a szó ra – ez az el ső kö ve -
tel mény, ami az em be ri érett -
ség hez ve zet… A sza vak kal
vissza él ni nem más, mint sem -
mi be ven ni az em be re ket.” Sza -
va i val és tet te i vel ki ér de mel te a
di csé re tet szűk mar kú an osz to -
ga tó skót tör té nész (Arnold
Toynbee) el is me ré sét: „Vi tat -
ha tat lan, hogy Ab ra ham Lin -
coln óta nem volt ilyen je le ntős
sze mé lyi sé ge a po li ti ká nak.” 

g Dr. Bé ke fy La jos

A „misz ti kus” ENSZ-fő tit kár
ti tok za tos ha lá la

Meg öl ték, me rény let ál do za ta lett öt ven éve
Dag Ham mar skjöld?

b Az öt ven év vel ez előtt öt ven hat éves ve ze tő ENSZ-dip lo -
ma ta, Dag Ham mar skjöld (1905–1961) drá mai ha lá lát fe -
lül kell vizs gál ni. Vég le ge sen tisz táz ni kell, me rény let ál -
do za ta lett-e az ak ko ri vi lá got sok min den ben fe lül mú -
ló fő tit kár – ezt kö ve te li a svéd ENSZ-Szö vet ség az újab -
ban elő ke rült ada tok is me re té ben. A své dek nek kö zös -
sé gi trau mát oko zó ti tok za tos ha lál eset tisz tá zá sa nem -
ze ti ér dek, még ak kor is, ha ez a hi va ta los svéd po li ti ká -
nak, Lon don nak, Brüsszel nek, Moszk vá nak vagy va la me -
lyik af ri kai or szág nak egy ál ta lán nem ér de ke. 

Mi a he lyes sor rend: meg vár ni, amíg az Is tent ke re ső em ber kér -
dez, vagy kér dés nél kül meg ad ni ne ki a vá laszt? Fel ve he ti-e az
egy ház a ver senyt azok kal a szub kul tú rák kal, ame lyek ben a mai
fi a ta lok él nek? Mi lyen nyel vet hasz nál jon az, aki ma if jú sá gi pasz -
to rá ci ó ba kezd? A le tisz tult, ki for rott gre go ri á non kell-e a gyer -
me ke ket fel ne vel ni, avagy le het evan gé li zá ci ós ha tá sa egy
könnyebb ze nei stí lu sú ének nek is? Ezek re és az eh hez ha son -
ló kér dé sek re ke res ték a vá laszt szep tem ber 19-én, hét fő dél -
után a meg hí vott ven dé gek és az ér dek lő dők a Ma gyar Pax Ro -
ma na Zsi na ti Klub és az Eu ró pai Pro tes táns Ma gyar Sza bad -
egye tem Egye sü let Be szél ge tés az if jú ság pasz to rá ci ó ról cí mű kö -
zös ren dez vé nyén. A két órás ta lál ko zón Ku ti Jó zsef re for má tus,
No bi lis Má rió ka to li kus és Smi dé li usz Gá bor evan gé li kus lel -
ké szek kel Ka ma rás Ist ván OJD val lás szo cio ló gus be szél ge tett
a bu da pes ti Há ló Kö zös sé gi Köz pont ban.

g Bo da Zsu zsa fel vé te le

El vá rá sok he lyett meg hí vá sok

b Re mény ség sze rint nem csak a jö vő évi Re mény ség fesz ti -
vált be ha ran go zó ren dez vény ere jé ig evez tek egy ha jó ban
szep tem ber 20-án a ma gyar or szá gi ke resz tény/ke resz tyén
egy há zak, fe le ke ze tek kép vi se lői, ha nem a Papp Lász ló
Sport aré ná ban 2012. jú ni us 1–3. kö zött tar tan dó evan ge -
li zá ci ós hét vé gét kö ve tő en is az együtt mű kö dés, az
együtt mun kál ko dás jel lem zi majd a kap cso la tu kat.

Az Új pes ti Al só rak part ról lap zár tánk után, bő két órás du nai sé -
tá ra in dí tott Eu ró pa ren dez vény ha jón kö szön tő, buz dí tó, evan -
gé li zá ló sza vak kal for dult a meg je len tek hez a Billy Gra ham Evan -
gé li zá ci ós Tár sa ság két amerikai mun ka tár sa – Vic tor Hamm
fesz ti vál igaz ga tó és Te xas Re ar don társ igaz ga tó –, va la mint a
ha zai szer ve ző bi zott ság két ve ze tő je – Papp Já nos és Lász ló Vik -
tor –, to váb bá a Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná -
csá nak fő tit ká ra, dr. Bó na Zol tán.

Az egy ha jó ban „rin ga tó zók” egy kis fil met is meg te kint het -
tek a tár sa ság el múlt fél év ti zed ben meg tar tott ke let-eu ró pai
(mol do vai, uk raj nai, ro má ni ai, észt or szá gi és lett or szá gi) fesz -
ti vál ja i ról. A be ját szás vé gén a több tíz ezer főt meg moz gat ni
szán dé ko zó ma gyar or szá gi evan gé li zá ció fő ige hir de tő je,
Frank lin Gra ham ame ri kai evan gé lis ta is üd vö zöl te kép er nyő -
ről a né ző ket, és édes ap ja, Billy Gra ham sza va it aján lot ta a fi -
gyel mük be: az elő ké szü le tek so rán a há rom leg fon to sabb fel -
adat az ima, az ima és az ima.

„Jé zus a fel ké szü lés, a szer ve zés, a moz gó sí tás ide jén (is) csa -
pat já ték ra hív ben nün ket” – fo gal ma zott Gáncs Pé ter. A
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház el nök-püs pö ke mel lett a
fesz ti vál to váb bi véd nö kei – Er dő Pé ter bí bo ros, prí más, esz -
ter gom–bu da pes ti ér sek, Bölcs kei Gusz táv püs pök, a Ma gyar -
or szá gi Re for má tus Egy ház Zsi na tá nak lel ké szi el nö ke, Mé -
szá ros Kál mán, a Ma gyar or szá gi Bap tis ta Egy ház egy ház el -
nö ke, D. Sze bik Im re nyu gal ma zott evan gé li kus püs pök, a Ma -
gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csá nak el nö ke, D. Sza -
bó Dá ni el, a Ma gyar Evan gé li u mi Szö vet ség (Ali ansz) el nö ke
és Tar lós Ist ván, Bu da pest fő pol gár mes te re – is tol má csol ta
(sze mé lye sen vagy kép vi se lő je út ján) kö szön té sét és re mé nyét
az Eu ró pa ren dez vény ha jón egy be gyűlt – s úgy szól ván ha zánk
va la mennyi egy há zát, fe le ke ze tét kép vi se lő – mint egy két száz
fős gyü le ke zet fe lé. 

g V. J.

Fesz ti vál re mény

Az Európa hajó fedélzetén a fesztivál magyarországi védnökei
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Ka ma rás Ist ván, Smi dé li usz Gá bor, Ku ti Jó zsef és No bi lis Má rió
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Nem hi szünk a ha lál nak, ha ránk mu -
tat, ha fe nye get. Nem hi szünk ba rá -
tunk nak, ha fél ve mond ja a hírt: a
gyó gyít ha tat lan be teg sé get! Át fúj
raj tunk is hi deg sze le, el le ne az éle -
tet hoz zuk örök ment ség nek. A ked -
ves ha lott is, aki től most bú csú zunk,
nem ré gen még az élet nagy sze rel me -
se volt. Is ten öröm hí ré nek igaz le á -
nya. És lett vá rat la nul a szen -
ve dés sze líd óri á sa: rá csos
ab la kos kór ház rab la kó ja,
vér alá fu tá sos kar ral és meg -
kín zott arc cal. Mind ezt el hit -
tem Ke mencz ky Ju dit nak, a
gyors be fe je zést – nem.

De el vé gez te tett.
Az 1945–50-ben szü le tett,

gyé rü lő nem ze dék csa pa tá ból
az egyik leg te het sé ge sebb
dőlt ki, s ha gyott ben nün ket
ma gunk ra. Az egyik leg kü lö -
nö sebb han gú köl tőnk. Is te -
nes, bib li ás em ber, akit a
nagy társ, Pi linsz ky Já nos in -
dí tott út já ra. „Tíz-húsz esz -
ten dőn ként új és új nem ze dék je lent -
ke zik a vi lág ban. Én, a part hoz kö ze -
le dő hul lám, tu dok ugyan a há tam -
ban le vők ről, iga zá ból még se lá tom
őket. Ve lük szem ben ne kem egye dül
az ma rad, hogy hí vom őket. Fél ve,
sze ret ve és cso dál va ben nük mind -
azt, ami vol tam és nem vol tam, ami
le het tem vol na, és már so ha töb bé
nem le he tek. Ta lán ők majd ki mond -
ják azt, ami től én már rö vi de sen el -
né mu lok” – ír ta egyik ajánlásában.

És Ke mencz ky ki mond ta: va rázs -
la tos és avant gárd nyel ven. Pon to sab -
ban fo gal maz va: meg kí sé relt egy
írás mó dot (na gyon ko rán), és azt
si ker re vit te. Olyan vers be szé det te -
rem tett, amely ben nyu gat és ke let
szel le me össze ol vadt. Mon da tai sza -
bad áram lás ban ör vény let tek, ben nük
a hét köz na pi élet kis cso dá i val, tör -
té ne te i vel. Nem vé let le nül for dí tot -
ta le a misz ti kus Hil de gard von Bin -
gent és – ja pán nyelv ből – Az Év
Köny ve Díj jal ki tün te tett nó-drá -
má kat.

És még nem em lí tet tem, mi lyen
kü lö nös fes tő is volt. Fes te ni „írás tu -
dó ként” kez dett 1985-ben, tel jes ön -
át adás sal, aho gyan egyik ön val lo -
má sos köl te mé nyé ben meg fo gal -
maz ta.

Ré gi (A vesz tő, Sors min ta) és új írá -

sa i ból (Hul lám lo va sok) há rom ké pes -
sé ge ra ga dott meg: szé les mű velt sé -
ge, stí lu sa és az a szí vet szo ron ga tó
ér zés, amellyel új ra és új ra Is ten ről írt.
És Bos ton ról, ahol nyolc évet töl tött
el. Há zas sá ga ter mé keny volt min den
te kin tet ben. Fér je, Ba kucz Jó zsef az
emig ráns ma gyar iro da lom pá rat lan
alak ja volt. Zse ni á lis köl tő, ka lo ri kus

mér nök, szen ve dé lyes va dász a ka na -
dai er dők ben és óri ás ha lak ra hor gá -
szó fér fi az At lan ti-óce án dör gő vi ze -
i ben…

Ke menc zky Ju dit (1948. augusztus
9. – 2011. augusztus 19.) itt vált iga -
zán je len tős köl tő vé. Ke resz tény ség
és a Tá vol-Ke let misz ti ká ja, rej tő ző
szö ve gei szét vá laszt ha tat lan egy sé -
get al kot tak. Mi lyen kár – mond hat -
juk utó lag –, hogy nem ma radt meg
eb ben a kör ben. To vább lé pett, ta lán
el szi ge telt sé ge mi att. Az utób bi tíz év
ter mé se har minc-negy ven kö tet nyi
anyag! Is ten-pár be széd. Alig is me -
rünk be lő le va la mit. Há rom könyv
rö vi de sen nap vi lá got lát, de hogy be -
te tőz te-e élet mű vét, vagy ár nyal ta,
ezt csak el ol va sás után tud juk meg -
ítél ni.

A ha tal mas mo no lóg fo lyam, amely
hat van há rom esz ten dő volt, most
hir te len meg sza kadt. Te kint sük a
nagy ren de ző, Is ten el ren de lé sé nek,
hogy itt, Ma gyar or szá gon tör tént. Ta -
lán azért így, hogy rej tett ere ken, tit -
kos, föld alat ti já ra to kon buj dos va
tör hes sen föl ben nünk. És ak kor, új -
ra ol vas va min dent, más képp lát juk a
vi lá got, meg hall juk az égi e ket, és
ke zünk könnyen kul cso ló dik majd
imád ság ra. 

g Feny ve si

Bú csú sza vak
Ke mencz ky Ju dit ról

Meg hí vó
Az Ini ci a tí va Pro tes táns Vál lal ko zói Egye sü let sze mi ná ri u mot tart ok -
tó ber 1-jén, szom ba ton 9 órá tól. Hely szín: Con fec tor-iro da ház, 1037 Bu -
da pest, Po má zi út 11.

Ter ve zett prog ram: Áhí tat • Elő adás: Vál lal ko zói lét és ke resz tyén eti -
ka a mai ma gyar vi szo nyok kö zött – dr. Bölcs kei Gusz táv re for má tus püs -
pök, zsi na ti el nök • Elő adás: Csak ta bu dön tés után le het gaz da sá gi fel -
len dü lés – dr. Bo ros Im re köz gaz dász

Az ebéd szü net után be mu tat ko zik a Con fec tor Kft, majd ezt kö ve ti az
egye sü let köz gyű lé se.

Jelentkezni a 30/966-3040-es telefonszámon lehet szeptember 26-ig.

H I R D E T É S

Sze re tet tel hív juk és vár juk kö vet ke ző or szá gos csen des he tünk re ok tó -
ber 10–14-ig a szar vas-kö zép hal mi misszi ó ba a lel ki gyó gyu lást, meg erő -
sö dést ke re ső, al ko hol- és szen ve dély be teg ség ben, va la mint de presszi -
ó ban érin tett test vé re in ket, szük ség ese tén há zas társ vagy csa lád tag kí -
sé re té vel. Ér ke zés va sár nap es tig, ha za u ta zás pén te ken dél után.

A rész vé te li díj sze mé lyen ként 8 000 Ft. Be já rók nak ebéd: 500 Ft. Rá -
szo ru ló tá mo ga tást kér het. Hoz zon ma gá val tisz tál ko dá si sze re ket,
Bib li át és jegy zet fü ze tet.

Ér dek lőd ni és je lent kez ni le het ok tó ber 6-ig Mik óné Za na Ber tá nál
a 20/824-9914-es, Sel me czi La jos lel kész nél a 20/824-3011-es és dr. Sár -
kány An gyal or vos nál a 20/824-6669-es te le fon szá mon. Az ét ke zés biz -
to sí tá sa mi att kér jük a je lent kez ni szán dé ko zó kat a je lent ke zés idő pont -
já nak be tar tá sá ra.

H I R D E T É S

b Ken deh Gusz táv nem tar ja ma gát
ze nész nek, sem kar ve ze tő nek.
Ő egy olyan ve ze tő, aki nek fon -
tos a jó ze ne, azon be lül is ki -
emel ten az igé nyes egy ház ze ne.
Kí vül ről ér ke zett a Ma gyar or szá -
gi Evan gé li kus Egy ház Egy ház ze -
nei Bi zott ság ába, ta lán ép pen
ezért si ke rült új színt vin nie an -
nak mun ká já ba. Is ten szép ado -
má nya cím mel szep tem ber 15. és
17. kö zött ze nei to vább kép ző
kon fe ren ci át szer ve zett az evan -
gé li kus is ko lák ban ta ní tó ének -
ta ná rok és a temp lo mi ének ka ro -
kat irá nyí tó kar ve ze tők ré szé re
Gye nes di á son, a Ka per na um
evangélikus kon fe ren cia-köz -
pont já ban.

A csü tör tök től szom ba tig tar tó ta lál -
ko zót – az elő adá sok mel lett – egy
„kar ve ze tői kó rus” pró bái tet ték kü -
lön le ges sé. Rit ka, hogy egy-egy kó -
rus mű el ső re is ennyi re szé pen és
tisz tán szó lal jon meg egy al kal mi
ének kar tag ja i nak aj ká ról. Ter mé sze -
te sen az áhí ta tok mon da ni va ló ja is
kap cso ló dott a té má hoz. Lu ther sza -
vai mot tó ként ma rad tak meg a fü -
lem ben: „A ze ne ör dö göt űz!”

* * *

A Kapernaumba látogatók hi ány pót -
ló ren dez vény nek vol tak te hát ré sze -
sei, mert ugyan az egy ház ke rü le tek
ren dez nek kó rus ta lál ko zó kat, de ed -
dig nem ala kult ki or szá gos pár be széd
az evan gé li kus gyü le ke ze tek ben és is -
ko lák ban dol go zó ze nei ve ze tők kö -
zött. A szer ve zők a kon fe ren ci á val ha -
gyo mányt kí ván nak te rem te ni, amely
rész ben az in ten zív to vább kép zé sek -
nek, rész ben a kö tet le nebb be szél ge -
té sek nek a szín te re le het. Idén ne gyed -
szá zan vet tek részt az al kal mon, jö vő -
re – a na gyon jó fo gad ta tás ra ala poz -
va – na gyobb lét szám ra szá mí ta nak.
Ha jö vő re is ilyen fel ké szül tek lesz nek
az elő adók, és ilyen él ve ze te sek lesz -
nek az ének ka ri mű he lyek, ak kor
vár ha tó, hogy meg va ló sul az álom: új
ha gyo mány „te rem tő dik”.

Két fon tos ze nei ki ad vány ha tá roz -
ta meg a ren dez vény két irá nyát. Az
egyik dr. Joób Ár pád 2009-ben meg -
je lent Je len ti ma gát Jé zus cí mű köny -
ve volt. Eb ben a kö tet ben a ma gyar
nép ze ne ke resz tény szel le mi sé gű da -
rab ja it ta lál juk ün nep kö rök sze rint
cso por to sít va. Az anyag nem csu pán
szö ve get és kot tát tar tal maz, ha nem

két ze nei CD is tar to zik hoz zá. (A le -
me ze ken öt ven-öt ven dallam hall ha -
tó.) A pe da gó gu sok nak szó ló ré sze -
ket is Joób Ár pád ál lí tot ta össze –nála
a nép ze nén és az is ko lai ének ok ta tá -
son van a hangsúly. 

A má sik vo na lat a temp lo mi egy -
ház ze ne kép vi sel te az egy ház ze nei
bi zott ság új kó rus kö te té vel, a Kar -

énekes könyv III. cí mű össze ál lí tás -
sal. A Csor ba Ist ván ál tal szer kesz -
tett ki ad vány úgy se gí ti a ki sebb
ének ka rok mun ká ját, hogy egy sze -
rűbb, ke vés szó lam szá mú mű ve -
ket tar tal maz, va la mint a fo ko za tos
fej lő dést le he tő vé té ve össze tet -
tebb anya go kat is kö zöl. A kon fe ren -
cia kon cert jén íze lí tő is elhangzott
az al kal mi kó rus tól. Jó vol na, ha e

ki ad vány se gít sé gé vel még több
gyü le ke zet ben kap ná nak ked vet a
kó rus ének lés hez. 

Ben ce Gá bor fog ta össze a kar ve -
ze tői, egy ház ze nei elő adá so kat, és ő
ko or di nál ta a mű hely mun kát is.

Se gít sé get kap hat tak a kon fe ren -
ci á zók ab ban is, hogy a temp lo mi
szol gá lat so rán mit és mi kor éne kel -
jenek. Ezek re a kér dé sek re Ecse di
Zsu zsa elő adá sa ke re sett és adott vá -
la szo kat. Az ének ka ri mű he lye ken a
kar ve ze tők leg ked ve sebb éne kei vál -
hat tak köz kinccsé.

A szer ve zők a jö vő ben is sze ret nék
meg tar ta ni a kon fe ren cia ket tős irá -
nyult sá gát: út ra va lót ad ni a pe da gó -
gu sok nak, egy há zi ének-ze ne ta ná -
rok nak, va la mint a gyü le ke ze ti kó rus -
ve ze tők nek. E két „szek ciót” idén
nem választották külön, mert a je len -
lé vők sze mé lyé ben túl sá go san nagy
volt az át fe dés – több kar nagy is ta -
nít egy há zi is ko lá ban. 

* * *

Az Evan gé li kus Élet Ken deh Gusz táv
fő szer ve zőt kér dez te:

– Ere de ti leg egy or szá gos kó rus -
ta lál ko zó ban gon dol kod tunk. Ami -
kor az egy há zi ve ze tők kel be szél get -
tünk er ről, Gáncs Pé ter püs pök ja va -
sol ta, hogy elő ször pró bál juk meg egy
ta lál ko zó ra össze hív ni a kó rus ve ze -
tő ket és az egy há zi is ko lák ban ta ní -

tó ta ná ro kat, vagy is a szak mai ve ze -
tő ket. Egy ilyen kar ve ze tői-ének ta ná -
ri kon fe ren ci án az tán ki de rül het,
mi re van igény, ho gyan tud ná nak
együtt dol goz ni. Így szü le tett meg ez
a gye nes di á si egy ház ze nei kon fe -
ren cia.

So kat je lent, hogy le tu dtunk ül ni
együtt be szél get ni. Egy-egy vi dé ki

evan gé li kus is ko lá ban pél dá ul nincs
szak mai part ne re az egy ház ze nét is
mű ve lő ének-ze ne ta nár nak. Nincs,
vagy csak na gyon kor lá to zot tan van
le he tő sé ge ar ra, hogy meg be szél je az
ének ta ní tás szak mai kér dé se it. Itt a
kol lé gák ta lál koz hat tak, ta pasz ta la -
tot cse rél het tek egy más sal. Meg is -
mer he tték egy mást és egy más szak -
te rületét. Az ének ka ri „mű hely pró -

bák” be te kin tést nyúj tottak a kü -
lön bö ző te rü le ten dol go zó kar ve ze -
tők mun ká já ba: ki mit és ho gyan vé -
gez. Min dig le het ta nul ni.

– A mos ta ni kon fe ren ci án nagy
hang súlyt ka pott a nép ze ne…

– Va ló ban, de nem gon do lom,
hogy ez baj vol na. Úgy ér zem, hogy
a nép ze né től je len leg na gyon tá vol
van az if jú ság. Az oko kat biz to san
meg le het ne ta lál ni, de in kább azt a
faj ta meg kö ze lí tést lá tom jó nak,
ame lyet Ör dögh Má ria elő adá sá ból

is mer het tünk meg. Ez zel a hoz zá ál -
lás sal fel kelt he tő az ér dek lő dés.

Sze ret ném, ha az evan gé li kus is ko -
lák ban egy re több szép ke resz tény
nép ze ne szó lal na meg. A pe da gó gu -
so kon ke resz tül sze ret nénk a gye re -
ke ket el ér ni, és át ad ni ne kik a ha gyo -
má nyo kat.

– Ki nek a kez de mé nye zé sé re jött
lét re a ta lál ko zó?

– Az alap öt let az egy ház ze nei bi -
zott ság tól szár ma zik. Az egy ház ze nei
ve ze tés part ner volt, és anya gi lag is tá -
mo gat ta a ren dez vényt az ok ta tá si
osz tállyal kar ölt ve, amely öröm mel
lát ja, hogy a pe da gó gu sok is részt
vesz nek az egy ház ze nei mun ká ban. A
költ sé gek ja va ré szét az egy ház áll ta.
A bi zott ság se gí te ni kí ván ja az egy -
ház ze né vel fog lal ko zó kol lé gá kat.

Van nak ki emel ke dő szín vo na lú kó -
ru sa ink, ezért sok szor úgy érez zük,
min den rend ben van, de a nagy vá ro -
sok tól tá vo lod va rit kán ta lá lunk olyan
he lyet – mint pél dá ul Csák vár –,
ahol ko moly ének ka ri mun ka fo lyik.
Ál ta lá ban sze ré nyeb bek a le he tő sé gek,
ke ve sebb a for rás anyag is. A meg szó -
la lá si le he tő sé gek is má sok, mint a na -
gyobb, vá ro si gyü le ke ze tek ben. 

g Ká roly György Ta más

Kon fe ren cia Lu ther rel és Ko dállyal
Gye nes di á son jár tunk, tisz ta han go kat hallottunk…
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Bence Gábor

Népzenei műsor
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b 2011. szep tem ber 13-a bi zonnyal
be vo nul a ma gyar or szá gi tör -
té nel mi egy há zak és a ci gány ság
tör té nel mi lép té kű nap ja i nak
em  lékkönyvébe. Ezen a na pon
tar tot ta kö zös tanévnyi tó ját Bu -
da pes ten a Ke resz tény Ro ma
Szak kol lé gi u mi Há ló zat négy új
in téz mé nye. A megnyitónak he -
lyet adó je zsu i ta rend Bu da pes -
ten, a re for má tus egy ház Deb re -
cen ben, a gö rög ka to li kus Mis -
kol con, az evan gé li kus egy ház
pe dig Nyír egy há zán mű köd tet
ro ma szak kol lé gi u mot.

Ha tal mas szer ve ző mun ka előz te meg
ezt az ese ményt. Tel jes ség gel új ös -
vényt ta pos va, meg le he tősen in go vá -
nyos ta la jon, egy mást tá mo gat va, a
Tár sa dal mi Fel zár kó zá sért Fe le lős
Ál lam tit kár ság gal kar ölt ve ér kez -

het tünk el en nek az – Eu ró pá ban
egye dül ál ló – kez de mé nye zés nek a
hi va ta los, egy ben ün ne pé lyes el in du -
lá sá hoz. 

Az öku me ni kus áhí tat után For rai
Ta más je zsu i ta tar to mány fő nök a
jó kez de tet hang sú lyoz ta. Ilyen lép -
té kű együtt mű kö dés re a tör té nel mi
egy há zak kö zött szin te nem ta lál ha -

tó pél da az el múlt idő szak ban –
mond ta.

Ba log Zol tán ál lam tit kár fon tos
té te le volt, hogy ci gá nyok és nem ci -
gá nyok kö zött ke vés a bé kés egy más
mel lett élés meg te rem té se, az ide á lis
ál la pot az egy má sért élés len ne. Ezt se -
gít he ti a szak kol lé gi um egyik cél ja, az
egész sé ges ket tős (ci gány–ma gyar)
iden ti tás ki ala kí tá sa a hall ga tók ban. 

Bölcs kei Gusz táv re for má tus püs -
pök a hit és a tu dás 21. szá za di szö -
vet sé gé ről be szélt, amely nek ki vá ló
ki mun ká ló mű he lye le het a szak -
kol lé gi um.

Gáncs Pé ter evan gé li kus el nök-
püs pök Jé zus ki kül dé si pa ran csá ból
há rom moz za na tot ak tu a li zált: az
evan gé li um hir de té sét min den nép -
nek – ci gány ság; a ta ní tást – szak kol -
lé gi um; il let ve a kap cso ló dó ígé re tet
– „…ve le tek va gyok min den na pon…”
Bá to rí tó an ha tott ez a zá ró üze net,
hisz eb be a jé zu si igé be ka pasz kod -

hat a ne héz és – re mél jük – hosszú,
ál dá sos út ra in du ló há ló zat min den
részt ve vő je. 

Az evan gé li kus szak kol lé gi um
szep tem ber 28-án tart ja meg nyi tó ját
Nyír egy há zán. Az ün ne pi ese mény -
ről la punk kü lön tu dó sí tás ban szá -
mol majd be.

g Ba kay Pé ter

Tör té nel mi nap

b Evan gé li kus tan tárgy gon do zók
gyűl tek össze ha gyo má nyos tan -
év kez dő kon fe ren ci á juk ra szep -
tem ber 14-én az or szá gos iro da
ta nács ter mé ben. Ki kö ze lebb ről,
ki tá vo labb ról ér ke zett, halk
zson gás je lez te a ta lál ko zás örö -
mét. Ám ha ma ro san iz za ni kez -
dett a le ve gő: röp köd tek a kér dé -
sek, és fon tos el ha tá ro zá sok szü -
let tek…

A nyi tó áhí tat Jé zus mon da tát bon tot -
ta ki: „Tud ja a ti Atyá tok, mi re van
szük sé ge tek, mi előtt még kér né tek
tő le.” (Mt 6,8)

Rozs-Nagy Szil via evan gé li kus lel -
kész ar ra mu ta tott rá, hogy mennyei
Atyánk nemcsak tud ja, mi re van szük -
sé günk, ha nem már az előtt biz to sí tot -
ta szá munk ra a leg szük sé ge seb be ket,
hogy fel is mer tük vol na őt éle tünk
ese mé nye i ben és pró ba té te le i ben.

Var ga Már ta, az ok ta tá si osz tály
szak ér tő je nyi tot tan és ér zé ke nyen te -
rem tet te meg a nap to váb bi ré szé ben
a ha té kony együtt gon dol ko zás hoz és
jö vő ter ve zés hez el en ged he tet len ol -
dott lég kört. Az őszin te hely zet -
elem zés és a szem be né zés a tan -
tárgy gon do zás nak, il let ve a tan tárgy -

gon do zói há ló zat fel épí té sé nek a
prob le ma ti ká já val se gí tett a részt ve -
vők nek, hogy ma guk mö gött hagy ják
azt a bi zony ta lan sá got, ame lyet a
ko ráb bi évek ben a meg erő sí tés hi á -
nya oko zott…

A je len re fi gye lés fo ko za to san hoz -
ta ma gá val a jö vő ért ér zett fe le lős ség
és a ten ni aka rás erő sö dé sét. A je len -
le vők fel is mer ték, hogy a kor mány zat -
nak az ok ta tás meg újí tá sát cél zó tö -
rek vé se i vel pár hu za mo san egy há -
zun kon be lül is ége tő en fon tos az in -
téz mé nye in ken be lül kép vi selt evan -
gé li kus ok ta tá si stra té gia ki ala kí tá sa. 

El ső lé pés ként a tan tárgy gon do zók
vál lal ták, hogy az im má ron több év -
ti ze des, evan gé li kus in téz mé nyek ben
szer zett szak mai ta pasz ta la ta ik alap -
ján le fek te tik az evan gé li kus ok ta tás
szer ve ze ti meg újí tá sá hoz szük sé ges
ala po kat, ame lyek nél kül a szak mai -
ság mé lyí té se és az evan gé li kus ok -
ta tás szín vo na lá nak hat ha tós eme lé -
se nem kép zel he tő el.

Az ok ta tá si osz tály igyek szik meg -
ad ni min den se gít sé get e ne mes tö rek -
vés hez, hi szen az evan gé li kus ok ta tás -
nak kulcs fon tos sá gú sze re pe van az
élet és a sze re tet krisz tu si kul tú rá já -
nak tár sa dal mi meg gyö ke rez te té sé ben
és egy há zunk meg erő sí té sé ben.

g RNSZ

TUD JA A TI AT YÁ TOK , MI RE VAN SZÜK SÉ GE TEK …

Szer ve ze ti meg úju lás
vagy a szak ma i ság

mélyí té se?
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Mi u tán az elő ző kor mány meg szün -
tet te a vá ros ki se gí tő is ko lá ját, fel sza -
ba dult egy – óvo da ala pí tás cél já ra is

al kal mas – épü let. (Múlt va sár nap
en nek fo lyo só ján zaj lott a több mint
két órás ün ne pé lyes tan év nyi tó.)

Az in téz mény el vi leg már ta valy
szep tem ber ben meg kezd het te vol na
mű kö dé sét, de jog ér tel me zé si vi ták
mi att csak eb ben a tan év ben in dul -
ha tott meg az ok ta tás.

Az át épí tés költ sé ge hét mil lió fo -
rint já ba ke rült a gyü le ke zet nek,
amely nek tag jai össze sen ezer ti zen -
nyolc óra tár sa dal mi mun ká val mint -
egy há rom mil lió fo rint tal já rul tak
hoz zá a költ sé gek hez. A sok anya gi és
ter mé szet be ni tá mo ga tás mel lett a
finn Ro va ni e mi test vér gyü le ke zet tá -
mo ga tá sa, va la mint Var nus Xa vér
or go na mű vész jó té kony sá gi kon cert -
jé nek be vé te le is hoz zá já rult a veszp -
ré miek vágyának meg va ló su lá sá hoz. 

Itt zés Já nos Jn 3,16 alap ján tar tott
pré di ká ci ó já ban rá mu ta tott: a név -

adás össze kap cso ló dik a szü le tés -
sel. In téz ményt sem könnyű el ne vez -
ni. Az utób bi évek ben szin te ver seny
in dult, hogy a rossz név vá lasz tá so kat
mi ként le het kor ri gál ni. A veszp ré -

mi gyü le ke zet óvo dá já nak ne ve a
leg lé nye ge seb bel kez dő dik, az öröm -
hír rel. Nem szó is mét lés ez az evan -
gé li kus előtt, ha nem hit val lás. Ez az
óvo da ezt hir de ti, ez a pe da gó gi ai
prog ram ja. Az itt nevelt gyer me kek
iga zán bol dog fel nőt tek csak ak kor le -
het nek, ha szí vük ben szár ba szök ken
az öröm hír üze ne te – zár ta ige hir de -
té sét a nyu gal ma zott püs pök.

Az ün ne pi li tur gi á ban Isó Zol tán
és Isó Do rottya veszp ré mi lel ké szek
vet tek részt. Az ün nep ség ke re té ben
ke rült sor a két óvó nő és a daj ka –
Rá dó czy Ág nes, Rácz né Hock Eri ka,
il let ve Ló czi Esz ter – be ik ta tá sá ra, to -
váb bá a gyer me kek meg ál dá sá ra is
(lásd címlapfotónk). Az al kal mat a
gyer me kek és az óvó nők szol gá la ta
tet te em lé ke ze te seb bé. 

Az is ten tisz te le tet kö ve tő köz gyű -
lé sen kö szön tést mon dott – töb bek

kö zött – a Ma gyar or szá gi Evan gé li -
kus Egy ház Or szá gos Iro dá já nak
igaz ga tó ja, Ká kay Ist ván és – Sze me -
rei Já nos püs pök kö szön té sét hoz va
– Pol gár di Sán dor es pe res is. A finn

test vér gyü le ke zet kül dött sé ge já té -
kok kal és cso ko lá dé val ked ves ke -
dett az ovi sok nak, akik ek kor már
„ter mé sze te sen” nem vol tak je len… 

Itt zés Já nos az egy ház ke rü let cí me -
ré vel éke sí tett dísz tá lat adott át az ün -
nep lők nek, majd el mond ta, hogy
ke reszt ap ja sze ret ne len ni en nek a
ne he zen szü le tett in téz mény nek.
Ke reszt apai aján dék nak ugyan sze -
rény egy dísz tál, de a mö göt te lé vő
sze re tet arany fe de ze te hi te les sé te szi.
(Az óvo dá nak az an gyal lett a lo gó -
ja és a pász to rok nak egy kor el mon -
dott sza vak: „…íme, hir de tek nek tek
nagy örö met…” [Lk 2,10]) 

A veszp ré mi Öröm hír Evan gé li kus
Óvo da egy cso port tal, hu szon ki lenc
gyer mek kel kezd te a tan évet, de a
gyü le ke zet már most ter ve zi az in téz -
mény bő ví té sét. 

g Me nyes Gyu la

Óvo da szen te lés Veszp rém ben
f Folytatás az 1. oldalról

Egy ház köz ség és vá ros együtt ün ne -
pel, hi szen sor sa egy be fo nó dik –
kezd te meg nyi tó be szé dét Al berti
mű ve lő dé si há zá nak szín -
ház ter mé ben Fa ze kas
Lász ló pol gár mes ter. A
há rom száz év vel ez előtt a
fel vi dé ki Sza lat nyá ról ide -
ér ke zett te le pe sek ugyan -
is nem csu pán kul tú rá ju -
kat, ha nem evan gé li kus
„val lá su kat” is ma guk kal
hoz ták. Nem vé let len,
hogy már meg ér ke zé sük
nap ján, szep tem ber 29-én
meg tar tot ták el ső is ten -
tisz te le tü ket a sza bad ég
alatt, szlo vák nyel ven.

Az ősök Is ten be ve tett
hi té nek és kö zös sé gük
össze tar tó ere jé nek a pél -

dá ját ál lí tot ta az egy be gyűl tek elé Tú -
ri Krisz ti na, a gyü le ke zet lel ki pász -
to ra. Az össze fo gás szép pél dá já ról
tesz nek ma is bi zony sá got al berti
evan gé li ku sai. A gyü le ke zet pres bi -

te rei, az in téz mé nyek dol go zói, a
lel kes asszo nyok és fér fi ak pre cíz
ter ve zés sel ké szí tet ték elő az ősök
em lé ké hez mél tó ün nep ség so ro za tot.
(Nem utol só sor ban Far kas Lász ló fel -

ügye lő volt az, aki csa lád -
tag ja i val együtt ma gá ra
vál lal ta a ju bi le um ra
meg je lent könyv ki adá si
költ sé gét.)

Már a nyi tány ben ső -
sé ges emel ke dett ség ről
tett ta nú bi zony sá got,
ame lyet csak gaz da gí tott
Dru nek Sá ra sza va la ta,
Mak kos No é mi trom bi ta -
szó ló ja, va la mint a ven -
dég elő adó ként fel lé pő
Boyz less Vo i ce női ka ma -
ra együt tes éne ke.

E hét szom bat ján, szep -
tem ber 24-én dél előtt 10
órá tól ha gyo mány őr ző
cso por tok mu tat koz nak

be az Al ber ti Evan gé li kus Ál ta lá nos Is -
ko la ud va rán, ahol mind eköz ben ka -
pusz nyík sü tő-ver seny is vonz hat ja az
ér dek lő dő ket. Va sár nap dél után az
evan gé li kus temp lom elől in du ló sze -
ke res fel vo nu lás idé zi fel – szí nes
mű sor ral fű sze rez ve – a há rom száz
év vel ez előt ti „hon fog la lást”.

A ren dez vény so ro zat ok tó ber má -
so di kán a temp lom ban zá rul dr. Fa -
bi ny Ta más püs pök szol gá la tá val,
va la mint Csor ba Ist ván ze ne szer ző
Ju bi le u mi ének cí mű ora tó ri u má -
nak a be mu ta tá sá val. 

g B. Pin tér Már ta

Aki a múlt ját nem is me ri,
az a je lent sem ért he ti

f Folytatás az 1. oldalról
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Közszemlén háromszáz év tárgyi emlékei
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Ku ká sok
A kis lány az ab lak nál állt. Tud ta, a hét nek az a nap ja van, ami kor jön ni szok -
tak a ku ká sok, már pe dig ez fon tos prog ram volt a szá má ra. Tu laj don kép pen
ba ba ko ra óta – amint áll ni tu dott, és ki lát szott a pár kány mö gül – oda állt
reg ge len ként az ab lak hoz, ha jöt tek a sze mét szál lí tók. Már a fe le dés ho má -
lyá ba me rült, hogy mi ért ala kult ez így, de tény, nem egé szen év ti zed nyi éle -
té nek nagy ré sze úgy telt el, hogy ami kor csak te het te, mosolyogva in te ge -
tett ne kik a be csu kott ab lak mö gül. Ennyi volt a szer tar tás, sem mi több. Ami -
kor fel hang zott az ut cá ba be for du ló au tó jel leg ze tes hang ja, mint ha má gi -
kus erő húz ta vol na az ab lak hoz. Ne ki in te get ni kel lett. S nem tá gí tott ak -
kor sem, ami kor a si e tős reg ge li ké szü lő dés már az is ko lá nak szólt. Haj lan -
dó lett vol na akár el kés ni is, pe dig a pon tat lan sá got meg le he tő sen szi go rú -
an ítél ték meg a ta ní tók.

Ér de kes mó don a ku ká sok nak is fon tos volt ez a ta lál ko zó. Úgy lát szik, kel -
lett ne kik ez az in te ge tés s a mo soly gós, ár tat lan, tisz ta gyer me ki arc lát vá -
nya, mi köz ben szót la nul, unot tan, mo gor ván vé gez ték na pi mun ká ju kat. Ta -
lán va la mi lát ha tat lan szál hú zó dott kö zöt tük, ami pár pil la nat ra egy csepp
me leg sé get, színt vitt a bo ron gós reg ge lek be. Pe dig nem vol tak azok a ki mon -
dot tan fi nom lel kek, hi szen más kor han gos, vas kos, íz lés te len stí lus ban „tré -
fál koz tak” a mel let tük el ha la dó lá nyok lát tán, vagy kér lel he tet le nül és dur -
ván uta sí tot ták ma guk mö gé a to vább ha la dá suk ér de ké ben sze ré nyen egy kis
sza bad utat ké rő au tó so kat.

Egy szer be teg lett a kis lány, és nem tu dott a kel lő idő ben az ab lak hoz men -
ni. Mi kor meg ér kez tek a sze mét szál lí tók a ház elé – szo kott mó don – el ső
pil lan tá suk az ab lak ra esett, de hi á ba volt fel húz va a re dőny, nem ta lál ták ott
kis ba rát nő jü ket. Meg áll tak, vár tak egy ki csit, majd mun ká hoz lát tak. Ám
oly sű rűn pis log tak az ab lak fe lé, hogy csak üggyel-baj jal si ke rült el vé gez ni
a más kor né hány per ces mun kát, az edé nyek ki ürí té sét. S mi vel to vább ra sem
je lent meg a kis lány, ar cu kon lát ha tó csa ló dás sal in dul tak to vább, de mint -
ha nem akar nák el hin ni, el fo gad ni a csa ló dást, még so ká ig né ze get tek vissza -
fe lé. Hi szen nem kap ták meg a ne kik ki já ró in te ge tést és mo solyt! Az ár tat -
lan kis mo solyt, a né ma üze ne tet.

Az óra
Sze ret ném elő re bo csá ta ni, hogy nin cse nek elő íté le te im a drá ga és ér té kes
tár gyak kal szem ben. Mind össze he lyén kell ér té kel ni őket – gon do lom. Vagy -
is ha ar ra hasz nál ják, ami re va ló, és a szer ke zet tisz tes ség gel, hi bát la nul szol -
gál ja a gaz dá ját, ak kor, ha va la ki olt ha tat lan vá gyat érez irán ta, hát ve gyen
drá gáb bat, ha ez a szí ve vá gya, és meg is te he ti.

El is mert már ká jú, ér té kes órát nyúj tot tak fe lém a mi nap. Néz zem meg,
ilyet úgy sem lát min den nap a kö zön sé ges föl di ha lan dó. S va ló ban, kü lön -
le ges, egye di ki ala kí tá sú szer ke ze tet ve het tem a ke zem be. Már ép pen kér -
dez tem vol na, hogy mi min dent tud a rit ka be ren de zés, ami kor ki áb rán dí -
tot tak. Csak az időt mu tat ja, azt vi szont „ha lál pon to san”. Több mint tíz ezer
év alatt ké sik egy má sod per cet! Ezt kell meg fi zet ni, no meg azt, hogy – tu -
laj do no sa hi te sze rint – el is me rést, tisz te le tet, ho va to vább né ma hó do la tot
vált ki „va la mi re va ló” kö rök ben.

Mi re jó ez? Ho vá kell ne ked tíz ez red má sod perc pon tos ság gal meg ér kez -
ned? – kér dez tem a büsz ke tu laj do nost, akit – aka ra to mon kí vül – szem mel
lát ha tó an meg sér tet tem a bum for di kér dés sel, hi szen hogy le het ilyen bu -
ta sá got kér dez ni az ő órá ja lát tán? Az ára sem volt ti tok, s ami kor meg tud -
tam, el hűlt ben nem a vér. Egy tisz tes sé ges csa lád egy évi jö ve del me. Meg -
is mé telt, ér tet len ke dő kér dé sem re egy rö vid vá lasz ér ke zett: „Hadd lás sák
az em be rek, hogy ki vel áll nak szem ben!” Vagy is hadd lás sák, hogy ő nem egy
fil lé re kért meg vá sá rol ha tó vál lal ko zó – for dí tot tam le ma gam ban az el hang -
zot ta kat.

For gat tam ke zem ben a csi nos, ám sem mi kü lö nös ről nem árul ko dó szer -
ke ze tet, s az el is me rő cso dá lat he lyett egy re erő söd ve hal lot tam be lül ről: „Ne
gyűjt se tek ma ga tok nak kin cse ket a föl dön…” (Mt 6,19)

Az apá ca
Re mek nyá ri nap volt, a Du na ka nyar ból tar tot tunk ha za fe lé, ami kor egy út
men ti busz meg ál ló ban meg lát tunk egy apá cát. Vi lá gos kék szer ze te si ru há -
já ban, fe jén az el en ged he tet len fő kö tő vel egye dül ül dö gélt a meg ál ló pad ján.
Szem mel lát ha tó an busz ra vá ra ko zott. Leg alább is er re utalt a hely szín, no
meg a mel let te tor nyo su ló há ti zsák.

– Fel kel lett vol na ven nünk – mor fon dí roz tam fél han go san. – Leg alább
egy jót be szél get tünk vol na Pes tig, már úgy is annyi szor sze ret tem vol na egy
cso mó min dent meg kér dez ni egy va ló di apá cá tól.

Lá nyom is ha son ló vé le mé nyen volt, s mert hogy lát ta bi zony ta lan sá go -
mat, még egy la pát tal rá is tett:

– Apu, men jél vissza, ve gyük fel! – erős kö dött.
– Nő vér, se gít he tünk? – szól tam ki a le en ge dett ab la kon, mi kor le fé kez -

tem a busz meg ál ló ban. – Bu da pest re me gyünk, szí ve sen el visszük – tet tem
hoz zá kis vár tat va.

– Nem, kö szö nöm, nincs rá szük sé gem – vá la szolt ar cán an gya li mo sollyal,
és a vi lág leg na gyobb nyu gal má val, za var ta la nul ül dö gélt to vább, mi köz ben
las san tá vo zó au tónk után for dí tot ta a fe jét.

Én meg az óta gon dol ko dom raj ta: va jon ho gyan kel lett vol na meg szó lí -
ta nom, hogy el jöj jön ve lünk?

g Gyar ma ti Gá bor

Szössze ne tek
Har ma dik al ka lom mal ren dez ték meg az Észa ki Egy ház ke rü let csa lá di és sport nap -
ját szep tem ber 16–17-én. A két na pos ren dez vény nek az Evan gé li kus Egy ház
Aszó di Pe tő fi Gim ná zi u ma és Kol lé gi u ma adott ké nyel mes ott hont; a csak nem há -
rom száz részt ve vő kö zül több mint het ve nen él tek az in téz mény ad ta kol lé gi u mi
és tan ter mi (cso por tos) szál lás le he tő sé gek kel.

A vál lal ko zó szel le mű ek majd egy tu ca
gás, ko sár lab da, kö tél hú zás, cso csó, asz t
lé ti ka, ko sár ra do bás. A fair play szel le mé
ja zá so kon túl a ke rü le ti ván dor ku pa el ny
több pon tot szer ző egy ház me gye vi he tet

Ismét Aszódon sportolt a

A sport ese mény a min den kit egy szer re meg moz ga tó Lu ther-mér föld del (1517 mé ter) kez dő dött. A Gö döl lői-domb -
ság szé lén fek vő Gal ga-völgy lan kás te re pének nem min den mé te re bi zo nyult könnyű nek…

A leg többeket meg moz ga tó fut ball baj nok ság sok iz ga lom mal és meg le pe tés sel szol gált. A ti zen két jól fel ké szült csa -
pat elő ször pén te ken, A és B cso port ban mér kő zött, majd szom bat dél előtt a leg job bak küz döt tek meg a do bo gós
he lye zé se kért. Legeredményesebbnek a Ma lik Pé ter Ká roly ve ze té sé vel ér ke zett luc fal vai csa pat bi zo nyult. A má -
so dik Pi lis, a har ma dik pe dig Mis kolc (a mis kol ci gim ná zi um csa pa ta) lett.

Az ered mény hir de tést kö ve tő en dr. Fa bi ny Ta más püs pök öröm mel je len tet te be, hogy az egy ház ke rü let anya -
gi lag tá mo gat két csa pa tot egy-egy gar ni tú ra mez be szer zé sé ben. Így a nyer tes luc fal vai gyü le ke zet, il let ve a nyír -
tel eki Fi la del fia gyü le ke zet ci gány vá lo ga tott ja két év múl va, a 2013-as sport nap ra már az ad dig ra jól be já ra tott új
me zek ben ér kez het.

A kö tél hú zó ver senyt a lel ké szek csa pa ta nyer te meg – nem hi á ba, az egy fe lé hú zás je gyé ben a leg össze szo kot tabb
csa pat ők vol tak.
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Papini naplója. A hí res Jé zus-re gény
szer ző jé nek köny ve iga zi meg le pe tés.
A lát szó lag nyu godt élet csen des
drá mát ta kar. 1916-ban, vá rat la nul
kez dett kö te té be, s 1931-ig na pon ta
igye ke zett né hány ce ru zás sort le ír -
ni az el telt idő ről. (A kö vet ke ző tíz év -
ben el né mult.) Az 1945 utáni idő szak -
ról csak az tud ha tó meg, hogy szen -
ve dé lye sen ol vas ta szor gal mas elő de -
it. Tom ma so, Green, Mau riac, Emer -
son, Sten dhal, Gi de, Tolsz toj,
Thoreau, Hawt horne min dig üzen -
tek va la mi élet böl cse le tet. Ér de mes
oly kor egy-két sort is le je gyez ni, ké -
sőbb ezek ből össze áll va la mi igaz ság.
Örö kös lá za dás ta lán a sza bad ság esz -
mé nye el len, mert az ab szo lút „sza -
bad ság” fel bo rít ja a ren det. És for dít -
va. A ke re sés nek so ha nincs vé ge,
amíg élünk, min dig ten nünk kell
va la mi jót a kö zös sé gért.

* * *

Napsütés. A nyár vé gi fény ben ki raj -
zo ló dik a vá ros. A zsú folt és pisz kos
Bu da pest, amely az utób bi év ti ze dek -
ben to vább pusz tult. És ve szé lye sebb
lett. A dél előt ti su gár ve rés ben jól lát -
sza nak a szür ke há zak, a hal dok ló fák,
fél be ha gyott ja ví tá sok. A jár dák szé -
lén el fű ré szelt és el do bott köz le ke dé -
si táb lák. Az ár nyé kos ol da lak sze ren -
csé seb bek: a le haj ló lom bok ta kar ják
a ré gi se be ket. Per sze azért szé pül is,
mint az idő sö dő vén lány, aki a sok
pú der tól né hány év vel fi a ta labb nak
lát szik.

* * *

Nyugodt, vidéki napok. Jó öt let
volt, hogy né hány nap ra le ug rot -
tunk a vi dé ki kis vá ros ba. Nem men -
tünk se ho vá, nem ta lál koz tunk sen -
ki vel. Itt nem volt te le ví zió, de nem
is hi ány zott: a sok unal mas, né ze tüket
cse ré lgető emberek arca, be széd hi -
bás be mon dó nő. Ki csit ott hon len -
ni va la hol cso dá la tos ér zés.

* * *

Nyitott ablak. Jö vök le az ötö dik
eme let ről, és az utol só nál meg ál -
lok. A fo lyo só vé gén ki nyit va az ab -
lak, a nagy fel mo sás után kell a friss
le ve gő. Meg ál lok és ki né zek. Fá jó-
szép dol got lá tok a szem köz ti ol da -
lon. A kór ház szél ső ka pu ján két
cso port jön ki fe lé. Egy szer re. Az
egyik a né hány nap ja szü le tett kis fi -
út hoz za; a má sik fe ke te ru há ban a
ha lott édes any já tól jön. A fér fi óva -
to san öle li a be bu gyo lált cse cse mőt,
és olyan bol do gok, majd fel röp pen -
nek a nyár vé gi ég re. A gyász ru há sok,
mind a né gyen, vi gasz ta la nok. De
ahogy egy más mel lé ér nek, egy pil -
la nat ra össze ér te kin te tük, és mint -
ha min den ki be vi gasz és öröm köl -
töz ne.

* * *

Az idő. Öreg szem, és egy re töb bet
fog lal ko zom a fu tó na pok kal. Szent
Ágos ton, Lao-ce és a töb bi ek mennyit
töp reng tek, és se ho vá sem ju tot tak.
Itt van kö röt tem, itt höm pö lyög, és
még se lá tom, nem tu dom meg fog ni.
Az idő, ta lán ez el fo gad ha tó, fi nom
szö vé sű gu bó ként há lóz be ben nün -
ket, és nem ér de mes szá lan ként
meg bon ta ni. Év ez re dek óta be bur kol
pu ha vat ta ként; ol tal maz és meg kö -
töz. Ta lán az egye dü li jó, sen ki nem
tud ja, Is ten ki nek mennyit ad! Med -
dig hor doz za te nye rén, és szó lít ja ma -
gá hoz: meg hall ga tás ra és el szá mol -
ta tás ra.

* * *

Kutuzov. Nem a nagy orosz had ve -
zér; az okos far kas ku tya az Is ten he -

gyi úton a busz meg ál ló nál. Ne ki van
a leg jobb dol ga ma Ma gyar or szá gon.
Szó ra bír min den kit, si mo ga tást kér,
és ami a leg ked ve sebb, ko pott te nisz -
lab dá ját be dob ják a kert be. Uzs gyi,
már sza lad is utá na, és hoz za vissza
bol do gan. A leg több ját szó társ ki is
hagy egy-két já ra tot. Ma rad még
tíz-ti zen öt perc di csé ret re: „Szép
vagy! Gyö nyö rű!” Éj fe ke te fe jén itt-ott
fe hér és vö rös fol tok, és per sze a
hang ja sem min den na pi, be zen gi a
kör nyé ket.

* * *

Nyári emlékek. Két ked ves ba rát.
Ré gen lát tuk egy mást, és most min -
den ki mond ja a ma gá ét. Én Gye nes -
di ást em lí tem, a Ba la ton egyik leg -
szebb strand ját. Meg dőlt nyár fák a
ho mok par ton, na po zók, szí nes sát -
rak, pa do kon ül dö gé lők. Kö vé rek: ők
van nak több ség ben, és min dig rág -
csál nak va la mit. So vá nyak: agár-fér -
fi ak a rin gó ná das szé lén. Döb ben ten
néz tem a ha tal mas ha sa kat ci pe lő fi -
a tal em be re ket. Mi lesz ve lük tíz év
múl va? Ho vá ve zet a mér ték te len
evés? És sör ivás? A kis szi get azért
ked ves ne kem, mert na gyon sok csa -
lád lá to gat ja. Két-há rom gye rek min -
de nütt, de van, ahol több is! Ma gya -
rok, né me tek egy más mel lett; ba rát -
koz nak, be szél get nek. Fi a tal nő kéz -
zel-láb bal ma gya ráz, el ké szült a va -
cso ra: va jas ke nyér és zöld pap ri ka.

* * *

Augusztus vége. A fé lig nyi tott aj -
tón szá raz le ve let fúj be a szél. Las -
san őszi han gu lat lesz; megint gyor -
san le pe reg tek a he tek, nap fé nyes na -
pok. Egy ked ves ba rát fi gyel mez tet,
hogy el ső ko mo lyabb pub li ká ci óm
dá tu ma: 1971. Im már negy ven esz -
ten de je gör nye dek az író asz ta lom fö -
lé s né hány éve a szá mí tó gé pem
elé. Mi min dent ta nul tam? Mi a
leg fon to sabb? Ta lán az a leg mé -
lyebb ta pasz ta la tom, hogy gyö nyö -
rű az anya nyel vem! Na gyon sze re tem
a ma gyart! El mond ha tat la nul gaz dag,
és mi cso da ízei van nak, el ága zá sai.
Leg szebb sza va it ma is hal lom – fél
év szá za da –, rég ha lott anyám
mond ja a ko ra al kony fé nyé ben.

* * *

Barátság. „Ma gyar or szág és Len -
gyel or szág két örök éle tű tölgy,
ame lyek kü lön tör zset nö vesz tet tek,
de gyö ke re ik a föld alatt messze
fut nak, össze kap cso lód tak, és lát ha -
tat la nul egy be fo nód tak. Ezért egyik -
nek lé te és erő tel jes sé ge a má sik éle -
té nek és egész sé gé nek fel té te le.” Kis
fü zet ben ol va som a gyö nyö rű, év -
szá za dos ba rát sá gun kat meg ha tá ro -
zó so ro kat. Fél ve kér de zem: va jon
ma is iga zak a lel kes mon da tok? Él
ez a cso dás kap cso lat, és te szünk is
ér te va la mit?

* * *

Szomorú olvasmány. A nagy író,
Né meth Lász ló és szü lő vá ro som, Vá -
sár hely az em lé ke zés tár gya tár sa sá -
gunk ban. Hir te len a be teg sé gé ről
esik szó: agy vér zé sé ről. Meg em lí -
tem a leg fá jóbb dol got: az író új ra ta -
nul ta az ábé cét. Fe le sé ge fog ta fé lig
ha lott ke zét, és pró bál ta küsz köd ve
meg for mál ni a D be tű put to nyos
há tát, az E fé sűs fo ga it. És a töb bit.
En nek a küz de lem nek a nyo mai az
1972–74 kö zöt ti írás gya kor la tok. Stí -
lus szem pont já ból nem iga zi, sú -
lyos szö ve gek, de a me rész szán dék,
a ko nok aka rás, a gon do lat, amely lo -
bo gó éle té re olyan jel lem ző volt,
még ben nük van.

g Feny ve si Fé lix La jos

Jegy zet la pok
(Nap ló, 2011)

at nyi sport ág ba be ne vez het tek: lab da rú -
ta li te nisz, sakk, su do ku, fu tás, íjá szat, at -
é ben ví vott küz del mek tét je az egyé ni dí -
ye ré se volt, ame lyet az össze sí tés ben leg -
tt el.

A fő szer ve zők – dr. Roncz Bé la, a gim ná zi um igaz ga tó ja, Fá czán Zol tán test ne -
ve lő ta nár és Si mon At ti la is ko la lel kész – mel lett szá mos ta nár és di ák se géd ke -
zett a szer te ága zó elő ké szü le ti mun kák ban és az egy szer re több hely szí nen fo lyó
ver se nyek le bo nyo lí tá sá ban.

g Hor váth-He gyi Áron felvételei

az északiak nagy családja

A pén tek es tét zá ró áhí tat előt ti más fél óra moz gás men te sen telt, Ko vács „Ko kó” Ist ván olim pi ai, vi lág- és két sze -
res Eu ró pa-baj nok pro fi ököl ví vó be szá mo ló já nak hall ga tá sá val. A sztár ven dé get dr. Fa bi ny Ta más és Fá czán Zoltán
fag gat ta sport tal kap cso la tos él mé nye i ről és je len le gi mun ká já ról. A be szá mo ló után a kö zön ség is kér dez he tett,
sőt fo tó zás ra is le he tő ség nyílt, mi előtt Ko kó csat la ko zott a ké ső es té be nyú ló öröm fo ci hoz.

Az együtt lét záró mozzanataként a he lye zet tek vehették át oklevelüket az is ko la dísz ter mé ben dr. Roncz Bé la igaz -
ga tótól és dr. Fa bi ny Ta más püs pöktől.

Az össze sí tett pont ver seny ben a Bor sod-He ve si Egy ház me gye győ zött a mis kol ci Kos suth La jos Evan gé li kus Ál -
ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um és Pe da gó gi ai Szak kö zép is ko la né pes csa pa tá nak kö szön he tő en, amely húsz ok le ve let
gyűjt het ett be. A ván dor ku pát Po lé nyi né Ku bics kó Zsu zsa, az in téz mény test ne ve lés ta ná ra vet te át.

Az egy ház ke rü let más fél tu cat nyi fi a tal és fi a ta los len dü -
le tű lel ké sze mozgósította gyü le ke ze tének ifis kor osz tá -
lyát (is). A ren dez vény a lel ké szek nek – akik nek je len lé -
te in kább a szer ve zés ben, mint a spor to lás ban mu tat ko -
zott meg – re mek al kal mat nyúj tott a kö tet len, akár pá -
lya men ti be szél ge té sek re is. Mind azon ál tal meg em lí ten -
dő, hogy a múlt hó nap vé gi bony há di or szá gos lel kész -
ta lál ko zó baj nok sá gán épp az észa ki ak ta rol tak az össze -
sí tett pont ver seny ben. Ta lán még is csak ér de mes a lel ké -
szi mun ka szel le mi és lel ki ki hí vá sai mel lett a test tel is
fog lal koz ni. Per sze nem két éven te – a sport nap mind -
össze kedv csi ná ló és egy kel le mes erő pró ba.

A legfiatalabbak – a babakorosztály képviselői – a ne ve -
zést nem igénylő földön kúszásban, a ruhával való pá lya -
fel törlésben, az ücsörgésben és a labdacipelésben jeles -
kedtek.
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b Pi lis csa bán, a Bé thel Evan gé li -
kus Misszi ói Ott hon ban ül tünk
le be szél get ni még au gusz tus -
ban, mint ré gi is me rő sök, egy
kon fe ren cia szü ne té ben. Endre -
ffy At ti la de rűs, ki egyen sú lyo -
zott ke dé lye most is – mint min -
dig – ki su gár zik kör nye ze té re.
Si ke res és bol dog, csa lá dos em -
ber, a pi lis csa bai Ön ál ló Élet
Köz pont ve ze tő je. Ol va só ink is
is mer he tik: ma gyar nagy dí jas
ter mé ke it nem rég mu tat tuk be
la punk ha sáb ja in. Meg tisz te lő,
hogy éle té nek majd nem tra gé di -
á val vég ző dött for du la tát és szó
sze rin ti új já szü le té sét is köz re -
ad hat juk…

– Nyír egy há zán, „Bib li á val az
ölem ben” szü let tem 1949-ben, több -
ge ne rá ci ós evan gé li kus lel kész csa lád -
ban. Édes apám tól ren ge teg igét hal -
lot tam, ter mé sze te sen gyer mek-is -
ten tisz te let re jár tunk, a hit tan órá kat
Gáncs Klá ri né ni tar tot ta. Cso dá la -
tos mag ve tés volt. Ez zel azt aka rom
ér zé kel tet ni, hogy mennyi in tu í ció,
ha tás és ta ní tás kö ze pet te tel tek
gyer mek- és if jú ko rom évei. Ugyan -
ak kor pon to san és erő tel je sen érez -
tem, hogy „va la hol va la mi hi ány zik”.
Va la mi gyen ge és erő te len. 

Óri á si von zá sa volt szá mom ra –
jó val a rend szer vál tás előtt va gyunk
– a „nagy ame ri kai álom nak”. Ez
annyi ra meg erő sö dött ben nem,
hogy har minc négy éves ko rom ra el -
ju tot tam odá ig: eb ben az or szág ban
nem le het él ni. Ha zug ság, kor rup -
ció, el le he tet le nült kö rül mé nyek.
Mind ezt an nak el le né re így érez tem,
hogy az ak ko ri gmk-vi lág ban biz tos
meg él he té sem volt, a pa pír gyár -
ban dol goz tam hu szon négy-negy -
ven nyolc órá kat. Na gyon-na gyon jól
is ke res tem. Nem le he tett okom pa -
nasz ra, nem áll tam rosszul anya gi -
lag, sőt. De a hit éle tem, az Is ten nel
va ló kap cso la tom szin te tel je sen
ro mok ban he vert. Min den egy há zi,
szü lői, csa lá di hát tér el le né re… Ak -
kor meg fo gal ma zó dott ben nem a
terv: el me gyek Ame ri ká ba. Út le ve -
lem, pén zem, au tóm meg volt, elő -
ké szí tet tem a disszi dá lást Auszt ri -
án és Hol lan di án ke resz tül. És ter -
mé sze te sen sen ki nek egy szót nem
szól tam.

– Ek kor tör tén nie kel lett va la mi -
nek…

– Deb re cen ből hoz tam ha za a tel -
je sen fel újí tott ko csi mat. 1984. ok tó -
ber 4-e volt, hat óra, es ti szür kü le ti
vak ság, na gyon rossz lá tá si vi szo nyok.
A 256-os ki lo mé ter kő nél jöt tem
nyolc van ki lo mé te res se bes ség gel,
szem ben pe dig egy Wart burg Kom -
bi, szin tén nyolc van nal. Egy szer csak
be haj tott elém egy lo vas ko csi, ki vi -
lá gí tat la nul, egy fi a tal lány haj tot ta.
Ép pen csak ki ke rül tem, de úgy, hogy
már csat tant is a ko csim a stráf ko csi
sar kán, és a kö vet ke ző pil la nat ban üt -
köz tem a szem be jö vő Wart burg gal.
Nyolc van nal én is, ő is, fron tá lis üt -
kö zés a 256-os ki lo mé ter kő nél.

– Ez túl él he tet len…
– Ez túl él he tet len, és én sem él tem

túl… És ve lem együtt még né gyen
nem – én vol tam az ötö dik. Az árok -
par ton szed tek össze, úgy, hogy a
jobb lá bam nem egye ne sen foly ta tó -
dott comb kö zép től, ha nem va la hol
de rék szög ben állt. Min den por ci -
kám el volt tör ve. Csak a jobb lá bam
hu szon nyolc tö rést szen ve dett, rob -
ba ná sos tö rést. 

Ki hív ta va la ki a men tő ket. Ki ér kez -
tek, majd rám tet ték a bo k acé du lát:

„A ha lott ne ve Endre ffy At ti la, a ha -
lál idő pont ja: 1984. ok tó ber 4. 18
óra.” Ezt a bo k acé du lát ké sőbb meg -
kap tam a hú gom tól a nyír egy há zi
trau ma to ló gi án, és a mai na pig a Bib -
li ám ban könyv jel ző ként őr zöm. A
má sik au tó ban ha tan ül tek, és né gyen
ott is ma rad tak.

– R. A. Mo ody hí res köny ve óta so -
kat tu dunk a ha lál kö ze li él mé nyek -
ről. Ne ked is volt ha son ló ta pasz ta -
lá sod? Mi re em lék szel?

– Min den re! Le is ír tam utá na,
hogy a ké sőb bi ek ben ne szí ne sed jen,
vagy ne vál toz zon. Min den be kö vet -
ke zett, va ló ban át él tem egy ha lál kö -
ze li él ményt. Az élet funk ci ó im egy
ide ig nem mű köd tek. Nem tu dom,
mennyi idő alatt tör tént. Meg je lent
előt tem egy cso dá la tos fény. A tes ti, fi -
zi kai fáj dal mat ab ban az ál la pot ban az
em ber nem ér zi. Lát tam az alag utat,
ami vé gig fény özön nel volt ki vi lá gít -
va. Én a leg ele jén vol tam, de vé gig lát -
tam az egé szet ma gam előtt. Nem
akar tam vissza for dul ni, nem vá gya -
koz tam a vissza út ra. Rop pant ér de kes,
hogy eb ben az ál la pot ban meg va ló sul
az úgy ne ve zett egy ide jű ség. Ne kem
nem per gett le film sze rű en az egész
éle tem, ha nem csak annak fon tos,
meg ol dat lan ré szei. Az egyik ilyen a
bá tyám mal va ló rossz kap cso la tom.
So kat tor zsal kod tunk. És még né hány
do log, amit har minc négy éves ko ro -
mig nem ol dot tam meg. De mind ez
egy szer re je lent meg előt tem – tu dom,
ne héz ezt el kép zel ni an nak, aki nem
élt át ilyet. S nem csak lát tam, ha nem
ér té kel tem is: ez rossz, ezen vál toz tat -
ni kell. 

– Mi lett más ok tó ber 4-e után, mi -
kor vissza tér tél? 

– Ami kor meg kér dez ték tő lem,
hogy mit él tem át, azt mond tam:
„vissza tap sol tak”, azt mond ták, vissza
kell jönnöm, mert sok min dent meg
kell még ol da nom. Száz na pot fe küd -
tem moz du lat la nul a nyír egy há zi
trau ma to ló gi án, a tel jes ki szol gál ta -
tott ság ál la po tá ban. A jobb lá bam át -
fúr va, ti zen egy ki ló val hú zat va. Mi -
köz ben azt ta pasz tal tam meg, hogy
so ha éle tem ben ilyen tö ké le tes sza -
bad sá got nem él het tem meg, mint ott.
Mind eköz ben éles, met sző fi zi kai
fáj da lom te tő től tal pig. Ar com, ko po -
nya cson tom, ke zem, lá bam, bor dá -
im, me den ce cson tom…

– Azt hi szem, ta nul ha tunk tő led
át ér té kel ni a dol go kat, hoz zá ál lást… 

– Igaz a gö mö ri mon dás: nem
min den rossz jő ár ta lom ra. Ez a
rossz ne kem hasz nom ra jött! Na gyon
sok dön tő el ha tá ro zás ra ju tot tam a
moz du lat lan ság ban, vé gig gon dol -
tam az egész éle te met. Meg ta nul tam

az éne kes könyv jól is mert éne ke it
„be fe lé”, hang ta la nul éne kel ni min den
vers szak kal. Tő lem nem várt el ak kor
sen ki sem mit. Nem volt még csa lá -
dom. Tö ké le tes sza bad sá got érez -
tem. Ilyen kö zel ség be so ha nem ke rül -
tem az Is ten hez. Ke gyel mi aján dék -
nak te kin tem ezt a ret te ne te sen sú -
lyos, ha lá los ka ram bolt.

– Új já szü let tél.
– Ne kem két szü le tés na pom van:

áp ri lis 1. és ok tó ber 4. Ez utób bi ma -

ra dan dó an az lett. Le het, az em be ri
ter mé szet nem vál to zik – de az irá -
nyult ság és a fon tos sá gi sor rend na -
gyon meg vál to zott. Az Is ten nel va -
ló köz vet len kap cso lat és az Is ten-kö -
zel ben élő em be rek tár sa sá ga lett a
meg ha tá ro zó. A kór há zi ágyon ki fe -
szít ve nem volt sem mim, csak az Is -
ten kö zel sé ge. 

– Em lí tet ted, hogy meg ol dat lan fel -
ada tok rend be ra ká sá ra kel lett vissza -
jön nöd. 

– Száz nap után kez dő dött az
egy éves re ha bi li tá ció. El ha tá roz tam:
ha fel épü lök, meg nő sü lök. A hú -
gom aján lott va la kit, akit egy év
múl va fe le sé gül is vet tem. Zsu zsi val
há rom gyer me künk szü le tett, ma
már egye tem re jár nak. Ha kel lő fi zi -
kai kon dí ci ót szer zek, egy év múl va
fel fu tok a Zen gő re – ha tá roz tam el.
Így is lett, majd nem nap ra pon to san
si ke rült. De a leg iz gal ma sabb: a bá -
tyám mal va ló kap cso la tom vál to zá -
sa. Hat test vé rem kö zül egye dül ve -
le volt üt kö zé sem. A prob lé ma meg -
ol dá sa ké zen fek vő nek tűnt a vissza -
té ré sem után. Egy irá nyú sí tot tam a
dol go kat. Ne kem kell kez de mé nyez -
ni. Kö ze le dem hoz zá, és bár mi lyen
ne ga tív a meg nyil vá nu lá sa, azt nem
sza bad föl ven ni. És hi he tet len, de
mű kö dött! 

– És mai na pig mű kö dik?
– Igen, csak saj nos köz ben a bá -

tyám el ment. De úgy tud tam meg áll -
ni a sír já nál, hogy ez meg ol dó dott.
No ha úgy volt, hogy én me gyek el ha -
ma rabb, vissza kel lett jön nöm, hogy
ren dez zem ve le a kap cso la to mat.
Ez zel a meg nyug vás sal, öröm mel –
ha fo gal maz ha tok így – éne kel tünk
a sír já nál.

– Mi lett az ame ri kai álom mal?
– Ez is he lyé re ke rült. Ma el nem

tud nám kép zel ni az éle te met Ame ri -
ká ban. A ka ram bo lom cso dá la tos
ho za dé ka lett, hogy itt hon ma rad tam. 

g K há ti Do rottya

A Ma gyar Rá dió szep tem ber 12-én su -
gár zott Evan gé li kus fél óra cí mű adá -
sá ban az interjúból is el han goz tak
rész le tek

A BO K ACÉ DU LÁ MAT A MAI NA PIG A BIB LI ÁM BAN KÖNYV JEL ZŐ KÉNT ŐR ZÖM…

Új já szü le tés a 256-os ki lo mé ter kő nél

Pál apostol
Utazás téren időn és hangokon át

könyv és cd

újrahangszerelt változata Gryllus Dániel, Halmos Béla, Ferenczi 

Apáti Ádám, Baán László, 
Bizják Gábor, Cseri Kálmán, 
Fabiny Tamás, Ferenczi György, 
Fröhlich Ida, Gavrucza Tibor, 
Gryllus Dániel, Gryllus Dorka, 
Halmos Béla, Ittzés János, 
Jankó Miklós, Jankovics Marcell, 
Jelenits István, Kormos Levente, 
Korzenszky Richárd, 
Köves Slomó, Laborczi Géza, 
Mizsei Zoltán, Pál Ferenc, 
Pintér Zsolt, Sumonyi Zoltán, 
Zlinszky János.

Megjelenés: 2011. szeptember 27. 

„Min den gon do to kat őreá ves sé tek, mert ne ki gond ja van re á tok” (1Pt 5,7)

A Nyu ga ti (Du nán tú li) Evan gé li kus
Egyházke rü let 11. pe da gó guskon fe ren ci á já nak

prog ram ja
Kő szeg, ok tó ber 7–8.

Ok tó ber 7., pén tek
(Hely szín: evan gé li kus szak kö zép is ko la, Ár pád tér 1.)
• 16.00–17.00: Ér ke zés, re giszt rá ció (Zrí nyi-kol lé gi um)
• 17.00–17.15: Kö szön tés, be mu tat ko zás – Itt zés Já nos, Rod ler Gá bor
• 17.15–18.30: Is mer ke dés és fó rum Sze me rei Já nos sal, az egy ház ke rü -

let új püs pö ké vel
• 18.45–19.15: Es ti áhí tat a temp lom ban Mt 9,12 alap ján – Sze me rei János

püs pök. Kul tu rá lis prog ram (Ci rá ku lum együt tes)
• 19.30–20.00: Va cso ra
• 20.30-tól: Bor kós to ló

Ok tó ber 8., szom bat
(Hely szín: evan gé li kus temp lom, Zrí nyi u. 6.)
• 7.00–8.45: Reg ge li (Vár kör-kol lé gi um)
• 8.00–8.45: Ér ke zés, re giszt rá ció (Zrí nyi-kol lé gi um)
• 9.00–10.00: Úr va cso rai is ten tisz te let és a Gyu rátz-díj át adá sa –

Ittzés Já nos nyu gal ma zott püs pök
• 10.00–10.30: Ká vé szü net
• 10.45–12.30: A köz ok ta tás idő sze rű kér dé sei – dr. Glo vicz ki Zol tán köz -

ok ta tá sért fe le lős ál lam tit kár elő adá sa Is ko la a ha tá ron cím mel. Fel -
kért hoz zá szó lók: Ács György né óvo da ve ze tő (Győr – Pé ter fy), Sá tory
Ká roly is ko la igaz ga tó (Szom bat hely – Re mé nyik), Töl li Ba lázs is ko -
la igaz ga tó (Sop ron – lí ce um). Mo de rá tor: Jan csó Kál mán né.

• 12.30–14.00: Ebéd
• 14.00–14.45: A kő sze gi 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 be mu ta tá sa – Rod ler
Gábor igaz ga tó

• 14.45–15.15: Ká vé szü net
• 15.15–16.00: Di ák, pe da gó gus, ok ta tás az evan gé li kus is ko lá ban – az

is ko la lel kész sze mé vel… Részt ve vők: Csor bá né Far kas Zsó fia (Győr),
Ha sza Mó ni ka (Szom bat hely), Ma tus Klá ra Krisz ti na (Sop ron),
Mes ter há zy Ba lázs (Sop ron), Papp Ju dit (Kő szeg), Wag ner Szi lárd (Sop -
ron). Mo de rá tor: Wag ner Szi lárd.

• 16.00–16.30: Or go na ze nés úti ál dás – Papp Ju dit is ko la lel kész (Kő -
szeg), Wag ner Szi lárd is ko la lel kész, egy ház ze nész (Sop ron – Eöt vös)
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„Áld jad, lel kem, az Urat, és ne fe ledd
el, mennyi jót tett ve led!” (Zsolt 103,2)

Szent há rom ság ün ne pe után a 14. hé -
ten az Út mu ta tó reg ge li és he ti igéi
az Úr is ten nek min dig, min de nért
há lát adó s őt imá dó élet foly ta tás ra
hív nak. Ám er re csak az ké pes, akit a Szent lé lek ele ve nít meg, mert „sen ki
sem mond hat ja: »Jé zus Úr«, csak is a Szent lé lek ál tal”. (1Kor 12,3) S mert a
tör vény be tű je „meg öl, a Lé lek pe dig meg ele ve nít” (2Kor 3,6), ti „ma gasz tal -
já tok az Urat, mert jó, mert örök ké va ló az ő ke gyel me”! (Zsolt 118,1; LK) „A
böl cses ség kez de te az Úr nak fé lel me.” (GyLK 728) Az is ten fé lő em ber tud csak
há lás len ni s őt di cső í te ni, mi ként a lep rá tól meg tisz tult sa má ri ai is, aki nem
ha nyatt esett (!), ha nem vét ke sen s sze gé nyen le bo rult Jé zus lá bá nál meg-
és vissza tér ve hoz zá, s így nem csak tes ti gyó gyu lást nyert! „Nem akadt más,
aki vissza tért vol na, hogy di cső ít se Is tent, csak ez az ide gen?” És így küld te
el őt az Úr: „Kelj fel, menj el, hi ted meg tar tott té ged.” (Lk 17,18.19) De mi már
nem va gyunk ide ge nek, ha nem Pál lal vall juk a ben nün ket ve zér lő és Is ten -
hez űző Lé lek ál tal: „»Ab bá, Atya!« Ma ga a Lé lek tesz bi zony sá got a mi lel -
künk kel együtt ar ról, hogy va ló ban Is ten gyer me kei va gyunk.” (Róm 8, 15–16)
Lu ther Már ton sze rint: „E bi zony ság té tel úgy tör té nik, hogy szí vünk ben meg -
érez zük a Szent lé lek ere jét, aki az igé vel mű kö dik ben nünk, s ta pasz ta la tunk
meg egye zik az igé vel. Ez az iga zi bel ső bi zony ság té tel, mely ből meg is me red,
hogy a Szent lé lek mű kö dik ben ned.” Pál há lát ad Ti mó te us kép mu ta tás nél -
kü li hi té ért Is ten nek, és min ket is em lé kez tet, hogy ke gyel mi aján dé ka in kat
jól hasz no sít suk ne ve di cső sé gé re! „Mert nem a fé le lem nek lel két ad ta ne -
künk az Is ten, ha nem az erő, a sze re tet és a jó zan ság lel két.” (2Tim 1,7) A meg -
gyó gyí tott vak úgy di cső í tet te he lye sen Is tent, hogy térd re hull va hó dolt Jé -
zus nak, mert aki őt lát ja, lát ja az Atyát (lásd Jn 14,9). A zsi na gó gá ból ki zárt,
de lá tó vá lett, va kon szü le tett em ber így vá la szolt az őt meg gyó gyí tó Em ber -
fi á nak: „»Hi szek, Uram.« És le bo rul va imád ta őt.” (Jn 9,38) Pál há lát ad Fi -
le mon hi té ért, sze re te té ért, és köz ben jár a meg tért, így hasz nos sá lett rab -
szol ga ér de ké ben. Gaz dá ját is er re ké ri: „Bi zony, test vé rem, bár csak hasz no -
dat ve het ném az Úr ban!” (Fil 1,20) Mi hály fő an gyal ün ne pe em lé kez tet: „Az
Úr an gya la őrt áll az is ten fé lők mel lett, és meg men ti őket.” (Zsolt 34,8) Jé zus
és sze re tett ta nít vá nya lát ta a sá tán trón fosz tá sát: „Mi hály és an gya lai harc -
ra kel tek a sár kánnyal, (…) de nem tu dott fe lül ke re ked ni; és azért töb bé nem
volt ma ra dá sa a menny ben.” (Jel 12,7.8) Is ten gyer me kei ezért a leg főbb jó -
ért ad nak há lát: „…hogy a ne ve tek fel van ír va a menny ben.” (Lk 10,20) El fo -
gá sa kor Jé zus nem hagy ta meg vé de ni ma gát, s így szólt: „…nem kér het ném
meg Atyá mat, hogy ad jon mel lém most ti zen két se reg an gyal nál is töb bet?”
(Mt 26,53) Já nos lát ta, hogy há rom an gyal be je len ti az íté le tet, ám előbb az
örök evan gé li um hir det te tik min den nép nek s ez: „Fél jé tek az Is tent, és ad -
ja tok ne ki di cső sé get, (…) imád já tok…” (Jel 14,7) Kérd: „Te örök evan gé li om,
/ Te légy ve zé rem uta mon!” (EÉ 287,4)

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

Sze re tet tel hív juk test vé re in ket is me -
rő se ik kel, ro ko na ik kal együtt az or -
szá gos evan gé li zá ci ó ra. A kez dő ige -
hir de tést Zsar nai Krisz ti án nyír egy -
há zi lel kész tart ja, akit az el múlt
évek ben a Man da bo kor ne vet vi se -
lő szór vány gyü le ke zet meg úju lá sá ban
hasz nált fel az Úr. A ve le ér ke ző fi a -
ta lok ból ál ló ének- és ze ne kar ve zeti
majd a kö zös ének lést is. Ebéd szü net -
ben pe dig, a ta va lyi el ső pró ba si ke -
rén fel buz dul va, a temp lom nyi tott aj -
ta já ban ze nél ve szól nak az ut cán já -
ró-ke lő em be rek hez.

Mol nár Ró bert, Kü bek há za pol gár -
mes te re, aki ko ráb ban kép vi se lő és az
Or szág gyű lés tit ká ra volt, be szél ni
fog az éle té ben ta pasz talt nagy át ala -
ku lás ról. Ar ról, ho gyan tá masz tot ta
fel Is ten krí zi sek től és bu ká sok tól sem
men tes éle tét, há zas sá gát, és az óta
ho gyan si ke rül ke resz tyén szel lem ben
szer vez nie a rá bí zott köz ség éle tét. Az
el múlt évek ben szám ta lan he lyen
tett ta nú sá got Is ten meg újí tó ke -
gyel mé ről.

A ple ná ris rész után sza ba don vá -
laszt ha tó prog ra mok ba le het be kap -
cso lód ni. Né hány ezek kö zül:

– a szom bat he lyi Re mé nyik Su li -
szín ház Szteh lo Gá bor éle té ről szó -
ló szín da ra bot mu tat be;

– Ban ka Gab ri el la, az egy há zunk -
ban már is mert, dél vi dé ki szár ma zá -
sú szí nész nő mű vész ba rá tai köz re -
mű kö dé sé vel sa ját imád sá gos ver se it
ad ja elő; 

– Tex Re ar don, a vi lág szer te is mert
evan gélis ta, aki Billy Gra ham mun -
ka tár sa volt év ti ze de ken ke resz tül, ér -

de kes, épí tő be szá mo lót tart kö zös
mun ká juk ról;

– az egyik szek ci ó ban meg je le nik
az igé nyes, ke resz tyén tar tal mú nép -
dal is Joób Eme se elő adá sá ban. Kö zös
ta nu lás ra, ének lés re is lesz al ka lom.

A dél utá ni bi zony ság te vő a nép sze -
rű szín mű vész, éne kes, Sas vá ri Sán -
dor. Jól is mert mu si ca lek ből, ze nés
da ra bok ból össze ál lí tott prog ram ját
so kan sze re tik és vár ják.

A na pot idén is úr va cso rai kö zös -
ség gel zár juk. Zá ró ige hir de tés sel
Sze me rei Já nos püs pök szol gál
majd.

Imád koz zunk egy há zunk és gyü -
le ke ze te ink meg úju lá sá ért és azért,
hogy eb ben to vább ra is esz köz le hes -
sen az őszi or szá gos ta lál ko zó.

g Sze ve ré nyi Já nos
or szá gos misszi ói lel kész

Kik a bol do gok?
Or szá gos evan gé li zá ció a De ák té ri temp lom banDa vid Kor ten köz gaz dász sza va it oly

so kan és oly sok fé le kép pen idéz ték
már, hogy szin te a 21. szá zad egyik
szál ló igé jé vé is vált a „gon dol kodj glo -
bá li san, cse le kedj lo ká li san!” szlo gen -
je. Én azért min den nel együtt sze re -
tem ezt a mon da tot. Sze re tem, mert
ak tív, és mert elő re mu tat. Elő re, hi -
szen nem tud juk, mit hoz a hol nap.
Vagy ha tud juk, az nem na gyon tet -
szik. És ha nem tet szik, ak kor ke res -
sük azo kat a le he tő sé ge ket, ame -
lyek kel te he tünk a nem tet sző fo lya -
ma tok meg vál toz ta tá sá ért. Még hoz -
zá hely ben. Elő ször azért, mert lát -
juk a na gyobb ké pet. Az pe dig kü lö -
nö sen is ak ti vi tás ra kell hogy ösz tö -
nöz zön.

Ha kör be néz ve a vi lág ban lát juk a
kö zönyt, a lus ta sá got és a jó lét ből fa -
ka dó ké nyel met, ak kor meg is ne vez -
tük azt a há rom té nye zőt, ame lyek ről
Jo seph Sitt ler ame ri kai teo ló gus
mond ta a múlt szá zad kö ze pén, hogy
tud ni il lik ez a há rom do log ve zet az
öko ló gi ai pusz tí tás hoz. És va ló ban, ha
be le gon do lunk ab ba, hogy fo gyasz tó
élet mó dunk kö vet kez té ben mennyit
pa zar lunk, és – sok szor tu dat la nul –
mennyi dol got te szünk fe les le ges sé
kör nye ze tünk ben, ak kor vissza ju -
tunk ezek hez a té nye zők höz.

Az egy há zun kat is ma gá ba fog la -
ló öku me ni kus te rem tés vé del mi
mun ka cso port ki adott na gyon sok el -
gon dol koz ta tó me di tá ci ót, imád sá -
got, egy há zi nyi lat ko zat rész le tet,
mű vé sze ti al ko tást, egyéb meg döb -
ben tő in for má ci ót és ak tív el ha tá ro -
zást is tar tal ma zó se géd anya got (en -
nek cí me az Új ra hasz no sí tás) az idei
te rem tés he te ün nep kör höz, eb ben ta -
lál ha tó a fen ti Sitt ler-gon do lat is. 

Örül nék, ha mi nél töb ben sze ret -
nénk – akár ezt a Jn 6 kér dés -
kö rét elem ző fü ze tet is hasz nál -
va – „lo ká li san” cse le ked ni, hi -
szen az a fon tos, hogy én mit
tu dok meg ten ni azért, hogy ez
a vi lág ne ha lad jon olyan gyor -
san a pusz tu lás fe lé, és még az
uno ká ink is láthassa nak ha son -
ló szép sé ge ket, mint mi. Örül -
nék, ha mi nél több gyü le ke -
zet ben, is ko lá ban, kisebb vagy
na gyobb kö zös sé gek ben elő -
tér be ke rül het ne ez a szem lé let,
hi szen a te rem tő Is ten ről és az
egész te rem tett vi lá got meg vál -
tó Krisz tus ról ta nús kod hat nak
ezek a cse le ke de te ink, al kal -
ma ink.

Hi szem azt, hogy füg get le nül
at tól, hogy az egész sé ges táp lál -
ko zás ról, a vi lág kör nye ze ti kin -
cse i ről vagy eset leg a Rá ba hab -
zá sá ról, il let ve a ház tar tá si vegy -
sze rek ről, avagy ép pen a klí -
ma vál to zás ról vagy az öko fa lu
le he tő sé ge i ről hallunk – min -
den kép pen egy do lognak kell tu -
da to sulnia ben nünk, eh hez pe -
dig hadd köl csö nöz zek egy pár
év vel ez előt ti, a nem zet kö zi szo -
li da ri tás ról szó ló jelmondatot
a Magyar Ökumenikus Se gély -
szer vezetnek a kiállításáról: „For -
máld Te is a vi lá got!”

Igen, van le he tő sé günk! Van -
nak le he tő sé ge ink! Ne higgyünk
azok nak, akik azt mond ják, nin -
csen, tö rőd jünk be le, ezek a fo lya ma -
tok már majd nem vissza for dít ha -
tat la nok… Ezért gon do lom, hogy
2011-ben a te rem tés he te nem va la -
mi nek (mond juk egy öku me ni kus
KE OP-os pá lyá zat nak) a zá rá sa, ha -
nem sok kal in kább va la mi nek a kez -
de te. Nem egy fo lya mat le zá rá sa,
sok kal in kább a most kez dő dő egyé -
ni és kö zös éle tünk nyi tó „is ten tisz -
te le te”, amely ben va ló ban azt él jük
meg, hogy mit hasz no sít ha tunk új -
ra. Hogy mi lyen ér té ke ket kell csak

le po rol va elő ven ni és új ra meg él ni.
Le gyen szó akár a ház tá ji gaz da sá gok
előny ben ré sze sí té sé ről vagy mél tá -
nyos ke res ke de lem ből szár ma zó ter -
mé kek vá sár lá sá ról, az el hasz nált
víz mennyi sé gé ről vagy ép pen jó -
szom szé di szó ról.

Ezek kel in dul hat el va la mi a mi ke -
resz tyén, te rem tés vé de lem re fó ku szá -
 ló éle tünk ben. Ami kor  ar ra fo gok fi -
gyel ni, hogy mi lyen cso dá la tos Is te -
nünk te rem tett vi lá ga! Ami kor ar ra
fi gyel he tek, hogy ezt a boly gót nem
atyá ink tól örö köl tük, ha nem uno ká -
ink tól kap tuk köl csön . Ami kor ar ra
fi gyel he tek, hogy már ma es te egy
perc cel rö vi debb ide ig fo gok zu ha -
nyoz ni. Ami kor ar ra fi gyel he tek,
hogy a nö vé nyek na gyon jól el len né -
nek nél kü lünk, em be rek nél kül, de mi
meg ful lad nánk a nö vé nyek nél kül
(Rose ma ry Ru et her).

Ami kor ar ra fi gyel he tek, hogy az
Úr is ten ren det akar eb ben a vi lág ban.
A rend hez pe dig hoz zá tar to zik az is,
hogy osz tok, de az is, hogy össze sze -
dem eset leg a ma ra dé kot. Hogy más -
nak is jus son (lásd Jn 6 vé ge). Hogy
új ra hasz no sít has suk a ke gye lem mor -
zsá it is.

Je re mi ás pró fé ta köny vé ben van egy
sza kasz (5,22–28), ahol a pró fé ta az
öko ló gi ai ka taszt ró fát és a szám -
űze tést össze füg gés be hoz za a Jah ve
tör vé nyé vel és imá da tá val szem be for -
du ló hűt len ség gel. Ami kor a zsi dók
tisz tel ték Jah vét, a te rem tés be li és er -
köl csi rend spi ri tu á lis for rá sát tisz tel -
ték. Meg be csül ték ezt a ren det, ami -
kor ki nyi lat koz ta tott tör vé nyük sze -
rint kö vet ték a mo rá lis irány el ve ket
a föld del va ló bá nás mód ban, em ber -
tár sa ik tisz te le té ben és a sze gé nyek
fe lé ta nú sí tott kö nyö rü let ben és igaz -

sá gos ság ban. Ami kor el for dul tak
Jah ve imá da tá tól, el kezd ték imád ni a
ma te ri á lis vi lág tár gya it, ame lye ket
te rem tett dol gok ból hoz tak lét re, és
így a te remt ményt bál vá nyoz ták a Te -
rem tő he lyett… Ahogy kez dett fo ko -
zód ni tár sa dal munk ban az egyen lőt -
len ség és az el nyo más, úgy kezd te jel -
le mez ni az em ber nek a föld höz és
más fa jok hoz va ló vi szo nyát az ural -
ko dás és a pusz tí tás (Mic ha el S.
North  cott).

Meg be csül jük-e mi a ren det? Tud -

juk-e va ló ban új ra hasz no sí ta ni a ke -
gye lem mor zsá it? 

A szi vár vány – Nóé óta – Is ten
szö vet sé gé re em lé kez tet ben nün ket.
És ar ra is, hogy azt nem csak Nó é val,
nem csak az em be rek kel kö töt te, ha -
nem az egész te rem tett vi lág gal. Er -
re kell hogy em lé kez tes sen ben nün -
ket min den szi vár vány: az egész te -
rem tett vi lág gal kö tött is te ni szö vet -
ség re! Ak kor pe dig ne künk is sok kal
har mo ni ku sab ban kell él nünk a te -
rem tett vi lág gal, mint ál ta lá ban
tesszük… Hi szen va la hol va la mit el -
ron tot tunk… Va la hol va la mi el tö rött.

A Quimby nevű, nép sze rű ha zai
ze ne kar Most mú lik pon to san című
szá má val sze ret ném ezt il luszt rál ni: 

Lá tom, hogy el su han
fe let tem egy ma dár,
tá ton gó szí vé ben szö ges drót,
cső ré ben szal ma szál.
Ma ga mat rin ga tom,
még ő lan dol egy al ma fán.
Az Is ten kert jé ben
al ma bort in ha lál. 
(Kiss Ti bor)

Fá jó ak tu a li tás: va la hol va la mit el ron -
tot tunk. Le het, hogy ér de mes len ne
ta nul ni egy ma dár tól, le het, hogy ér -
de mes len ne ta nul ni egy li li om tól
(lásd Mt 6,25–32). Ők – a ma da rak
és a li li o mok – is me rik a ren det. Az
is te ni ren det. 

Le gyen szá munk ra is vi lá gos, hogy
az Úr tör vé nyé nek sem mi be vé te le
ne ga tív kö vet kez mé nyek kel jár ma is,
egyé ni éle tünk ben épp úgy, mint kö -
zös sé gi szin ten, az egy ház ban is.
Meg szé gye ní tő, hogy az ál la ti ösz tön
is jobb le het az em be ri vi sel ke dés nél.
Is ten vég ső és meg má sít ha tat lan

aka ra ta Jé zus ban ér ke zett el. Ir gal -
mas sá got és nem íté le tet gya ko rolt e
vi lág fe lett. Re mény sé günk ab ban
le het, hogy még min dig tart a ke gye -
lem ide je.

g Mes ter há zy Ba lázs

A teremtés hete ünnepkörhöz össze -
ál lí tott Újrahasznosítás – „…hogy
semmi ne menjen kárba” című se géd -
anyag letölthető a http://www.te -
rem tesunnepe.hu címről.

Új ra hasz no sí tás
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Szerkesztette: Boda Zsuzsa

A kék szárny tol lak kal ékes szaj kó,
né pi es ne vén má tyás ma dár gya ko ri
fész ke lő Ma gyar or szá gon, er dők -
ben, li ge tek ben, par kok ban ta lál -
koz ha tunk ve le. Az er dő egyik őre.
Ha em ber lép a fák kö zé, nyom ban
fel har san ve szélyt jel ző, re ked tes ki -
ál tá sa. Ahol sok em ber meg for dul,
pél dá ul a bu dai he gyek ben, nem
ilyen éber, de ha va la ki le tér az út ról,
és a bok rok kö zé bú jik, nyom ban
gya nús sá vá lik ne ki a do log, ve -
szélyt ki ált, és er re más ma da rak is
fel fi gyel nek.

Egy al ka lom mal a Ba da csony he -
gyen jár tam, és a haj da ni bá nyák fe -
lé ve ze tő sö vé nyen szem be ta lál koz -
tam a szaj kó val. Csen de sen men tem,
nem vett ész re, és lát tam raj ta, hogy
meg döb bent. Rám me redt vi lá gos kék
sze mé vel, az tán na gyot ki ál tott, és
szin te le dob ta ma gát az ág ról, úgy
me ne kült. A ve szélyt jel ző hang ra egy
csusz ka és két ci ne ge re pült oda, kí -
ván csi an ku tat ták, va jon mit lá tott a
szaj kó. Lát tak en gem, de va ló szí nű -
leg nem gon dol ták, hogy mi at tam ri -
asz tott a má tyás ma dár.

Szaj kó val egész év ben le het ta lál koz -
ni. Té len a vá ro sok ban is fel buk kan. A
pá rok már ci us ban ala kul nak ki, eb ben
az idő szak ban a más kor oly óva tos ma -

dár tel je sen meg vál to zik. A sze rel mes
szaj kók, né gyen-öten, a leg kü lön bö -
zőbb han go kat hal lat va re pül nek, és
alig tö rőd nek az em ber rel.

A szaj kó éne kes ma dár, de tu do má -
nyá val nem na gyon di cse ked het ne. A
leg kü lön bö zőbb han go kat zagy vál ja
össze, de sze ren csé re csak a rö vid ta -
va szi pá ro so dá si idő ben „éne kel”.

A pá rok éven te egy szer, áp ri lis ban
köl te nek. Töl gye sek ben, feny ve sek -
ben több nyi re négy-tíz mé ter ma ga -
san épí tik a fész ket, de pél dá ul a He -
ves me gyei Pé ter vá sá ra kör nyé kén
bo ró ka bo kor ban alig fél mé ter ma -
ga san ta lál tam szaj kó fész ket. Az öt-
hat, szür kés zöld ala pon bar nán fol -

to zott to já son mind két szü lő fel -
vált va kot lik, a fi ó kák ti zen öt-ti zen -
hét nap alatt kel nek ki. Szü le ik szor -
gal ma san ete tik őket, gyor san fej lőd -
nek, és há rom he tes ko ruk ban re pül -
nek ki.

A szaj kó min den evő – nö vé nyi és
ál la ti ere de tű táp lá lé kot egy aránt
fo gyaszt. Ro va ro kat, csi gá kat, ma go -
kat eszik, de mint fé szek rab ló is is -
mert. Ősszel a tölgy mak kot hord ja.
A to rok zacs kó já ba rej tett öt-hat
mak kal né ha ki lo mé te re ket re pül, és
ott egyen ként az avar ba dug dos sa
őket. Az el rej tett mak kok egy ré szét
té len meg ke re si, de min dig akad nak,

ame lye ket sem ő, sem az er dei ege -
rek nem ta lál nak meg. Ezek sze ren -
csés eset ben fá vá nö ve ked het nek. A
szaj kó az er dő ter mé sze tes fel úju lá -
sát se gí ti.

g Sch midt Egon

Kér dé sek:
1. Vé dett ma dár a szaj kó?
2. Me lyik tol lát tű zik a va dá szok a ka -

lap juk mel lé?
3. Mi lyen ro ko na it is me red?

Szaj kó

ME SÉLNEK AZ ÁLL ATOK
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Vá la szok: 1. nem, sza ba don gyé rít he -
tő; 2. a vi lá gos kék, fe ke te és fe hér csí -
ko zá sú nagy fe dő ket; 3. csó ka, szar ka,
fe nyő szaj kó.

b Mos ta ni 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.

2.
Ami kor a nép az egyip to mi sza ba du -
lás után az ígé ret föld je fe lé vo nult,
el ért a mo á bi ták föld jé re is. Bá lák, a
ki rá lyuk na gyon meg ijedt a ha tal mas
tö me get lát va. Ezért ma gá hoz hí vat -
ta a ki vá lasz tott nép ből szár ma zó Bá -
lám pró fé tát, hogy ar ra kér je, át koz -
za meg őket. Ab ban bí zott ugyan is,
hogy így majd könnyen le győ zi Iz ra -
el né pét.

Több ször is kül dött kö ve te ket Bá -
lám hoz, míg az vé gül el in dult. Ez
azon ban nem tet szett az Úr nak. Egy
ki vont kar dú an gyalt kül dött az út -
ra, hogy el té rít se Bá lá mot a szán dé -
ká tól. A mennyei kö ve tet azon ban
Bá lám nem lát ta, csak a sza ma ra,
amely le is tért az út ról, hogy a me -
zőn át ke rül je ki a ve szélyt. Na gyon
mér ges lett Bá lám, ezért üt ni kezd -

te a sza ma rat, hogy vissza te rel je az
út ra.

Má sod szor a sző lők kö zött ve ze -
tő úton ta lál koz tak az an gyal lal.
Mi vel egy völgy sze rű mé lye dés ben
ha lad tak, a sza már csak úgy tud ta
ki ke rül ni a ve szély for rást, hogy a
kő fal hoz la pult. Így per sze Bá lám lá -
bát is oda szo rí tot ta a fal hoz. A
pró fé ta mér gé ben új ra meg ver te
az ál la tot.

Az Úr an gya la har mad szor egy
olyan szo ros he lyen állt elé bük, ahol
se ho gyan sem le he tett őt ki ke rül ni.
Az okos ál lat ek kor le fe küdt a föld -
re. Több sem kel lett Bá lám nak! Üt -
le gel ni kezd te a sze rin te ma kacs
sza ma rat. De az Úr be széd re nyi tot -
ta az ál lat szá ját, aki így szólt gaz dá -
já hoz:

– Mit vé tet tem el le ned, hogy már
har mad szor versz meg?

– Csú fot űz tél be lő lem! A ma gad
fe je után men tél, és a lá ba mat is
majd nem el tör ted! Ha len ne kar -
dom, most meg is öl né lek!

– Na gyon rég óta va gyok a sza ma -
rad. Raj tam jársz rég óta. Cser ben
hagy ta lak-e már va la ha?

– Nem – val lot ta be Bá lám.
Ak kor az Úr meg nyi tot ta a pró fé -

ta sze mét is, aki meg lát ta az an -
gyalt, amint ki vont kard dal a ke zé ben
az úton áll. Bá lám azon nal arc ra bo -
rult előt te.

– Mi ért ver ted meg a sza ma rat

most har mad szor is? – kér dez te tő -
le a mennyei kö vet. – Azért jöt tem,
hogy fel tar tóz tas sa lak, mert rossz
dol got ké szülsz ten ni. Az Úr ki vá lasz -
tott né pét nem át koz ha tod meg. A
sza már lá tott en gem, azért tért ki elő -
lem mindhá rom szor. Ha nem tet te
vol na, té ged meg öl te lek vol na, őt pe -
dig élet ben hagy tam vol na.

Bá lám ek kor ezt vá la szol ta:
– Vét kez tem! Nem tud tam, hogy

te állsz ve lem szem ben az úton. Ha
nem tet szik ne ked, ak kor vissza for -
du lok.

– Nem. Foly tasd az uta dat! De csak
azt mondd majd, amit én mon dok
ne ked!

Bá lám pe dig to vább ment sza ma -
rá val és két szol gá já val Bá lák ki -
rály hoz.

Ha he lyes sor rend ben ol vas sá tok
össze a kö ve ken lé vő be tűk ből a sza -
va kat, ak kor meg tud hat já tok, mit
mon dott vé gül Bá lám Iz ra el né pé nek.

Ked ves Gye re kek!
G YE R ME KVÁR

R
A

JZ
: 

JE
N

E
S

 K
A

TA
LI

N

Két in di án elő ször lát ví zi sít.
– Mi ért megy olyan gyor san az a

csó nak?
– Hát nem lá tod, hogy az az em -

ber ül dö zi?

* * *

Fut ball meccset ját sza nak a bo ga rak
a ro va rok el len. A fél idő vé gén egy
szur ko ló oda megy a kis pad hoz, és
meg kér de zi a bo gár tól:
– Hát te mi ért ülsz a kis pa don?
– Mert én cse re bo gár va gyok.

* * *

– Mit mond a fo gyó kú rá zó zeb ra?
– Vi gyáz nom kell a vo na la im ra.

* * *

– Mi lyen a vil lany sze re lő mun -
kája?

– Fe szült ség gel te li.

* * *

Ül a hor gász a víz par ton, ami kor ar -
ra megy egy ide gen.

– Van ka pás? Van ka pás?
– Az előbb dob tam be le egyet a

víz be – vá la szol ja a hor gász.
– Mi ért? Ta lán mé re ten alu li volt?
– Nem, csak foly ton azt kér dez get -

te, van-e ka pás?

HUM OR Z SÁK
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b Mer re to vább, me lyik
úton? cím mel ke rült sor a
Nyu ga ti (Du nán tú li) Evan -
gé li kus Egy ház ke rü let
gyü le ke ze ti el nök sé ge i -
nek ta lál ko zó já ra szep -
tem ber 16-án és 17-én
Rév fü lö pön. A mint egy
het ven részt ve vő meg hí -
vott elő adók se gít sé gé vel
jár ta kö rül a gyü le ke zet -
épí tés kér dé se it az Or -
dass La jos Evan gé li kus
Ok ta tá si Köz pont ban.

Lel ki erő for rá sok cí mű nyi tó
elő adá sá ban dr. Sza bó La jos,
az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye tem rek to ra a gyü le ke zet
épí té sé hez szük sé ges té nye ző -
ket gyűj töt te össze. Mon da ni -
va ló ját hat té tel ben fo gal maz -
ta meg. 1. té te le: lel ki erő csak
lel ki for rás ból, lel ki kon cent -
rá ci ó val sza ba dul fel. 2. té te le
így hang zott: a gyü le ke zet és
ve ze tőinek ar cu la ta kö zött
össze füg gés van. 3. té te le a
kö vet ke ző volt: a gyü le ke zet -
épí tés rész vé tel Is ten gyü le ke -
zet épí tő mun ká já ban. 4. té te -
le: a gyü le ke zet ak ti vi tás ból,
kö zös gon dol ko dás ból és a
má sik em ber től el fo ga dott ér -
té kek ből tud épít kez ni. 5. té te -
lé ben azt fo gal maz ta meg,
hogy tra dí ci ó ra és in no vá ci ó -
ra is szük ség van. Vé gül 6. té -
te le így szólt: a Szent lé lek
gyü le ke zet épí tő mun ká ja nem
raj tunk mú lik, nem tő lünk

függ, ha nem ve lünk együtt
va ló sul meg.

A pén tek es ti áhí tat so rán
Adá mi Má ria püs pö ki asszisz -
tens az Út mu ta tó ki je lölt ige -
sza ka sza, Mt 14,22–36 alap ján
a Jé zus irány mu ta tá sá ra va ló
oda fi gye lést hang sú lyoz ta a
je len lé vők – „az egy ház ha jó -

já nak kor má nyo sai, tiszt jei és
mat ró zai” – előtt.

Szom ba ton reg gel Ben c ze
And rás püs pök he lyet tes, szé -
kes fe hér vá ri lel kész Jn 13,36
alap ján pré di kált. Ki emel te:
„Az egy ház ban nem a ta nít vá -
nyok, ha nem Jé zus rit mu sa
sze rint moz dul min den.”

A kö zös ség fej lesz tés ről, a
be avat ko zás fe le lős sé gé ről és
a rész vé tel esé lye i ről be szélt
szom bat dél előt ti elő adá sá -
ban Pé ter fi Fe renc, a Kö zös ség -
fej lesz tők Egye sü le té nek el -
nö ke. Ér de kes szem pon to kat
ho zott a gyü le ke zet épí té si fo -
lya ma tok nak a köz sé gek ben,
vá ro sok ban vi lá gi szin ten al -
kal ma zott kö zös ség fej lesz té si
mód sze rek kel va ló össze ve -

té se. Az elő adó fel hív ta a hall -
ga tó ság fi gyel mét ar ra, hogy a
jó se gí tés nem hoz füg gő ség -
be. A kö zös ség épí tés nek sze -
rin te ket tős sze re pe van: egy -
részt fel szín re hoz za, moz gó -
sít ja a bel ső erő for rá so kat,
más részt fel ké szít a kül ső for -
rá sok be fo ga dá sá ra. Pé terfi

Fe renc a bi za lom meg erő sí té -
sét emel te ki leg fon to sabb té -
nye ző ként.

A dél előtt fo lya mán ke rü leti
fó rum ra is sor ke rült. En nek
ke re té ben a je len lé vő lel ké -
szek, el nök sé gi ta gok és pres -
bi te rek Sze me rei Já nos püs pö -
köt és Sza bó György egy ház ke -
rü le ti fel ügye lőt fag gat hat ták
ter ve ik ről, a vál to zá sok ról és a
kü szö bön ál ló fel ada tok ról.

Az in ten zív együtt lét úti ál -
dás sal zá rult, ame lyen Sze me -
rei Já nos Mt 25,40 alap ján he -
lyez te a részt ve vők szí vé re: a
kon fe ren ci ák ér té ke ab ban rej -
lik, ami utá nuk kö vet ke zik: ab -
ban, hogy a hal lot tak élet té vál -
nak-e a hall ga tó ság szá má ra.

g A. M.

Út ke re sés a nyu ga ti ke rü let ben

b A Tol na-Ba ra nyai és a
Bács-Kis kun Egy ház me -
gye re gi o ná lis fel ügye lő i -
nek a ta lál ko zó já ra ke rült
sor szep tem ber 17-én a
Dom bó vá ri Evan gé li kus
Egy ház köz ség fa lai kö -
zött. A meg je len te ket a
Dé li Egy ház ke rü let fel -
ügye lő je, Radosné Len -
gyel An na kö szön töt te. A
he lyi gyü le ke zet fel ügye -
lő je, Ró zsai György a dom -
bó vá ri gyü le ke zet múlt já -
val és je le né vel is mer tet -
te meg „kol lé gá it”.

A kö szön té sek után – Sza bó
Szi lárd lel kész áhí ta tát kö ve -
tő en – dr. Só lyom Je nő pro -
fesszor tar tott gon do lat éb -
resz tő elő adást Hol van nak
az em be rek egy há zunk ból,
gyü le ke ze te ink ből? cím mel. 

A Bu da pest-De ák té ri fel -
ügye lő elő adá sá ból ki de rült:
a szá mok tük ré ben ál ta lá nos
fo gyat ko zás, lét szám csök ke -
nés ál la pít ha tó meg egy há -
zunk ban. Ezt a szo mo rú
tényt jól il luszt rál ták a kéz hez
ka pott friss sta tisz ti kai ered -
mé nyek; ezek se gít sé gé vel
min den ki sa ját gyü le ke ze té -
nek az ada tait is ta nul má -
nyoz hat ta. Az elő adást kö ve -
tő en élénk esz me cse ré re is
sor ke rült, mely nek so rán

töb ben is el mond hat ták vé le -
mé nyü ket, ta pasz ta la tu kat,
il let ve meg fo gal maz hat ták
kér dé se i ket az elő adás sal
kap cso la to san.

A fel ügye lői ta lál ko zót meg -
tisz tel te je len lé té vel Szász fal -
vi Lász ló egy ház ügyi ál lam tit -
kár (képünkön), aki biz to sí tot -
ta a hall ga tó sá got az ál lam nak
az egy há zak kal va ló szo ros
együtt mű kö dé si szán dé ká ról,
és is mer tet te az el múlt idő -
szak  leg fon to sabb vál to zá sa it.

Az elő adást kö ve tő en volt idő
kö tet len esz me cse ré re, együtt -
gon dol ko dás ra is.

Ebéd szü net után a ka pos -
szek csői dia kó ni ai ott hon la -
kói és dol go zói lep ték meg
rö vid mű so ruk kal a ta lál ko zó
részt ve vő it.

Dél után Ko szo rús Osz kár, a
Nyu gat-bé ké si Egy ház me gye
fel ügye lő je ké szí tet te fel a je -

len lé vő ket két kö zel gő – ki -
emel ke dő fon tos sá gú – ese -
mény re: az ok tó be ri nép szám -
lá lás ra és a jö vő ta vasszal ese -
dé kes or szá gos egy há zi tiszt -
újí tás ra. Az elő adást élénk
dis pu ta kö vet te, amely an nak
a je le, hogy so ka kat fog lal -
koz tat nak az elő adó ál tal fel -
ve tett kér dé sek.

Szücs Esz ter lel kész  zá ró -
imád sá ga és ál dá sa után a he -
lyi gyü le ke zet el nök sé ge kü lön
is kö szö ne tet mon dott az egy -

ház ke rü let világi ve ze tő jé nek
– te kin tet tel ar ra, hogy a fel -
ügye lők eb ben az össze té tel -
ben nagy va ló szí nű ség gel már
nem fog nak töb bé ta lál koz ni.
Vé gül Ra dos né Len gyel An na
kö szön te meg a ke rü let összes
fel ügye lő jé nek az ed dig vég -
zett mun ká ját.

g Ró zsai György
– Sza bó Szi lárd

Re gi o ná lis fel ügye lői
kon fe ren cia
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Szentháromság ünnepe után 14. vasárnap. Liturgikus szín: zöld.
Lekció: Lk 17,11–19; Gal 5,16–24. Alapige: Zsolt 32,4–9. Énekek: 225., 234.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Balicza Iván; de. 10. (német) Johannes Erlbruch; de. 11. (úrv.)
Bence Imre; du. 6. Balicza Iván; II., Hűvösvölgyi út 193., Fébé de. 10. Veperdi Zoltán;
II., Modori u. 6. de. 3/4 11. Sztojanovics András; Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. de.
fél 10. (úrv.) Fodor Viktor; Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező u. 12. de. 10. Donáth
László; Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10. Hokker Zsolt; Újpest, IV., Lebstück M.
u. 36–38. de. 10. Solymár Péter Tamás; V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Gerőfiné dr. Brebovszky
Éva; de. 11. (úrv.) Smidéliusz Gábor; du. 6. (orgonazenés áhítat) Cselovszky Ferenc; VII.,
Városligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) Aradi György; du. 6. (teremtésünnepi istentisztelet)
Pelikán András; VIII., Üllői út 24. de. fél 11. Szabó Bertalan; VIII., Rákóczi út 57/a de.
10. (szlovák) Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII., Karácsony S. u. 31–33. de. 9. Szabó Bertalan;
IX., Gát u. 2. (katolikus templom) de. 11. (úrv.) Koczor Tamás; Kőbánya, X., Kápolna
u. 14. de. 10. Kendeh György; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) Kovács Viktor;
de. fél 11. (úrv.) Kovács Viktor; du. 6. (vespera) dr. Blázy Árpád; XI., Németvölgyi út 138.
de. 9. (úrv.) dr. Blázy Árpád; Egyetemi és főiskolai gyülekezet, XI. Magyar tudósok krt.
3. du. 6. (úrv., gospel-istentisztelet) Gáncs Tamás; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor
24. de. 9. (úrv.) Bence Imre; Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv.) Keczkó
Pál; XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. Kendeh György; Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de. 11.
(úrv.) Tamásy Tamásné; du. 6. (zenés áhítat) Tamásy Tamás; XIV. Gyarmat u. 14. de. fél
10. Tamásy Tamásné; Pestújhely, XV., Templom tér de. 10. (úrv.) Szabó B. András;
Rákospalota, XV., Régi Fóti út 73. (nagytemplom) de. 10. Ponicsán Erzsébet;
Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 10–11. de. 10. Fekete Gy. Viktor; Cinkota, XVI.,
Batthyány I. u. de. fél 11. Vető István; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. Vető István;
Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de. 9. Kovács Áron; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111.
de. fél 11. Kovács Áron; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. Nagyné Szeker Éva;
Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de. 11. Nagyné Szeker Éva; Pestszentlőrinc, XVIII.,
Kossuth tér 3. de. 10. Győri Gábor; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83. (református
templom) de. 8. Győri Gábor; Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 10. Széll Bulcsú; XIX.,
Hungária út 37. de. 8. Széll Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. Győri János
Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11. Zólyomi Mátyás; Budafok, XXII., Játék u. 16.
de. 10. Solymár Gábor; Budakeszi, Fő út 155. (gyülekezeti terem) de. fél 10. dr. Lacknerné
Puskás Sára; Pilisvörösvár (református templom) du. 2. (úrv.); Budaörs, Szabadság út
75. de. 10. Endreffy Géza; Názáret-templom, Mátraszentimre-Bagolyirtás de. fél 12.
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Összeállította: Boda Zsuzsa

Ok tó ber a re for má ció
hó nap ja

Itt va gyok, en gem küldj!

Meg nyi tó ün nep ség
Ön kén tes ség és fenn tart ha tó ság
Idő pont: ok tó ber 1., szom bat, 17 óra
Hely szín: deb re ce ni bap tis ta gyü le -
ke zet (Szap pa nos ut ca 23.)
Igét hir det De ren csé nyi Ist ván re for -
mátus egy ház ke rü le ti fő jegy ző. Kö -
szön tőt mond D. Sze bik Im re nyu gal -
ma zott evangélikus püs pök, a Ma -
gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus
Ta ná csának (ME ÖT) el nö ke. Elő -
adást tart Bé res Ta más do cens (EHE).
Zár szót és zá ró imát mond Mészá ros Kál mán baptista egy ház el nök. Há -
zi gaz da: Be recz ki La jos baptista lel ki pász tor.

A ze nei prog ra mot a bap tis ta gyü le ke zet ének ka ra, ka ma ra kó ru sa és
ki bő ví tett ka ma ra ze ne ka ra, va la mint a Re for má tus Kol lé gi um kán tu sa
ad ja. Köz re mű köd nek: Mercs An gé la, Ko csi Haj nal ka, Sző nyi Klá ra, Pető
Áron, Sá ro si Dá ni el, Oláh Gá bor és Ber ke si Sán dor.

Öku me ni kus női ta lál ko zó
Idő pont: ok tó ber 1., szom bat 10-től 15.30-ig
Hely szín: Deb re cen, re for má tus gyü le ke zet (Fü re di út 39.)
Fő elő adók: Gaál Sán dor do cens, es pe res, Végh Lász ló egye te mi ta nár,
tu do má nyos fő mun ka társ. Szol gá lat te vők: Sztan kó Gyön gyi, Sza kács Zi -
ta, Sze bik Im re, Gaál Iza bel la és a deb re ce ni misszió ve ze tők.

Je lent kez ni az aláb bi el ér he tő sé ge ken le het: 1/371-2690; oi ku me ne@me -
ot.hu; 1117 Bu da pest, Ma gyar tu dó sok krt. 3.

Egy ház me gyei if jú sá gi nap
„Ki ne vet a vé gén?”
Idő pont: ok tó ber 1., szom bat 10-től 16 órá ig (re giszt rá ció 9 órá tól)
Hely szín: Csa pó ker ti Kö zös sé gi Ház (Deb re cen, Sü veg u. 3.)
Fő elő adók: Kiss Sám son End re lel kész, Végh Lász ló egye te mi ta nár, tu -
do má nyos fő mun ka társ. Ze né szek: De á ky Zsolt, Ko má ro mi Kor nél, Pé -
ter Zsó fia, Var ga Ka ta, Bu dai Ti bi, Gyi me si Bo ró ka.

Ün ne pi öku me ni kus is ten tisz te let a te rem tés vé de lem
és a fenn tart ha tó ság je gyé ben
Idő pont: ok tó ber 2., va sár nap, 10 óra
Hely szín: deb re ce ni re for má tus Nagy temp lom
Igét hir det Bó na Zol tán, a ME ÖT fő tit ká ra. Az úr va cso ra osz tást ve ze ti
Vad Zsig mond es pe res. Elő adást tart Bé res Ta más do cens.

A szol gá lat ban részt vesz nek evan gé li kus és bap tis ta gyü le ke ze tek
lel ki pász to rai, a bap tis ta gyü le ke zet ének ka ra, ka ma ra kó ru sa és ka -
ma ra ze ne ka ra, a Nagy temp lom ve gyes ka ra, a Re for má tus Kol lé gi um
Kán tu sa Ko vács L. At ti la, Vad Pé ter, Vass Sán dor, Fo dor Ist ván né, Pe -
tő Ist ván, Ba li ga Ádám, Oláh Gá bor és Ber ke si Sán dor köz re mű kö -
dé sé vel.

* * *

To váb bi in for má ció: Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csa,
1117 Bu da pest, Ma gyar tu dó sok krt. 3. oi ku me ne@me ot.hu, 1/371-2690.

H I R D E T É S

A dél előtt fo lya mán dr. Ke mény Já nos
kis bé ri bel gyó gyász, há zi or vos igei ta -
ní tá sa és ta nú ság té te le hang zott el a
csa lád és fe le lős ség té ma kö ré ben.
„A csa lá don be lül fe le lő sek va gyunk
egy má sért, de nem fe lejt he tő el a
mos ta ni idők ben, hogy mint ke resz -

té nyek – a le he tő sé ge ink hez mér ten
– fe le lő sek va gyunk a szá munk ra is -
me ret len, de szük sé get szen ve dő fe -
le ba rá ta ink éle té ért is” – hang zott a
fi gyel mez te tés, ezért a nap fo lya -
mán gyűj tés zaj lott a ke let-af ri kai
éhe zők meg se gí té sé re.

Az elő adást kö ve tő en a re for má -
tus fi a ta lok na gyon lát vá nyos és ta -
nul sá gos báb já té kot ad tak elő, majd
Lá zár Ani kó ve ze té sé vel az evan gé -
li kus ének kar szol gá la tá nak örül het -
tek a részt ve vők. A prog ra mok kal
pár hu za mo san a gyer me kek kéz -
mű ves-fog lal ko zá son ve het tek részt,
és az íjá sza tot is ki pró bál hat ták.

A köz ség va dá szai és föld mű ve -
sei vad hús ból ké szült gu lyás le ves -
sel, a gyü le ke ze ti ta gok sa ját ké szí -
té sű sü te mé nyek kel „íze sí tet ték” a
kö zös ebé det (képünkön).

A nap má so dik fe lé ben a Ke reszt -
met szet együt tes adott kon cer tet,
majd nép tánc cal, il let ve Szá raz Lász -
ló gon do la ta i val zá rult az el ső bo ko -
di ke resz tény fa lu nap.

g K. G.

Ke resz tény fa lu nap
b Há rom fe le ke zet és a bo ko di ön kor mány zat szer ve zé sé ben – Egy ha -

jó ban eve zünk mot tó val – tar tot ták meg Bo ko don az el ső ke resz tény
fa lu na pot. Az evan gé li kus pol gár mes ter től, Szöll ősi Mik lós tól és
több, a fa lu éle té ben ak tí van sze re pet vál la ló gyü le ke ze ti tag tól in dult
kez de mé nye zés iga zán kel le mes, nyá ri as idő ben va ló sul ha tott meg a
Nóg rád me gyei te le pü lé sen. Mi vel a köz ség ben je len  lé vő fe le ke ze tek
lel ké sze it – Szá raz Lász ló ka to li kus es pe rest, Ko vács Ta más re for má -
tus lel ki pász tort és Kó sa Ger gely evan gé li kus be osz tott lel készt – ba -
rá ti és jó mun ka kap cso lat kö ti össze, ter mé sze tes volt, hogy kö zö sen
áll nak a „vál lal ko zás” élé re.

b Hat va na dik szü le tés nap ját ün ne -
pel te szeptember 18-án a Sa -
rep ta Bu dai Evan gé li kus Sze -
re tet ott hon. A ju bi le um al kal má -
ból tar tott há la adó ün nep ség
mél tó meg ren de zé sé ből az ott -
hon dol go zói és la kói – az idő -
sek és a fo gya ték kal élők – egy -
aránt ki vet ték ré szü ket. A ket tős
pro fi lú dia kó ni ai in téz mény épü -
le te előtt fel ál lí tott sá tor ban a
nap fo lya mán több tu cat ven dég
is meg for dult…

Volt kit kö szön te nie Sztoj ano vics
And rás lel kész-igaz ga tó nak, hi szen
az ün ne pi al kal mat – töb bek kö zött
– meg tisz tel te je len lé té vel köz tár sa -
sá gi el nö künk fe le sé ge, Sch mitt Pál -

né Mak ray Ka ta lin és a II. ke rü let
pol gár mes te re, Láng Zsolt or szág -
gyű lé si kép vi se lő is. Prőh le Ger gely
he lyet tes ál lam tit kár a Ma gyar or szá -
gi Evan gé li kus Egy ház (MEE) or szá -
gos fel ügye lő je ként vett részt az
ese mé nyen, amely re Szteh lo Gá bor

gyer me kei is meg hí vást kap tak. Né -
met or szág ból ér kez tek a Jo han ni ta
Rend kül döt tei és a ber li ni test vér -
in téz mény, a Step ha nus-Stif tung
kép vi se lői. 

Ige hir de té sé ben Gáncs Pé ter el -
nök-püs pök – a hely szín re utal va –

hang sú lyoz ta, hogy Is ten
né pé hez job ban is il lik egy
sá tor, hi szen a ke resz tény
egy ház is Je ru zsá lem ut cá -
in szü le tett… „Az egy ház
ak kor egy ház, ha úton van”
– idéz te Szteh lo Gá bor sza -
va it a Dé li Egy ház ke rü let
lel ké szi ve ze tő je, rá mu tat va
ar ra, hogy a Sa rep ta a meg -
úju lás út ján ha lad. (A je len -
leg mint egy ki lenc ven fo -
gya té kos el lá tot tat és ugyan -
ennyi idős la kót gon do zó
bent la ká sos in téz mény bő -
ví té se ér de ké ben újabb épü -
let szár nya kat ter vez nek épí -
te ni, ame lyek  dí ja zott lát -
vány ter ve it az ér dek lő dők is
meg te kint het ték a nap fo -
lya mán.)

A sá to ros is ten tisz te le -
ten kó rus mű vek kel a Lu the rá nia
ének ka ra szol gált dr. Kamp Sa la -
mon Liszt-dí jas kar nagy ve zény le -
té vel, majd az ott hon fo gya ték kal
élő la kói ad ták elő ha tal mas lel ke -
se dés sel Nóé tör té ne tét. Nem sok -
kal a báb elő adás után Je ge si Zol tán -
né ott hon ve ze tő zár sza va re kesz tet -
te be hi va ta lo san a sze re tet ott hon
fenn ál lá sá nak hat va na dik év for du -
ló ja al kal má ból ren de zett ün nep sé -
get. Ám nem csak az íz le tes ebéd, il -
let ve a „desszert ként” szer ví ro zott
szü le tés na pi tor ta ma rasz talt töb -
be ket is hely ben a ven dé gek kö zül.
Leg alább ennyi re von zó volt a dél -
után szín vo na las kul tu rá lis kí ná la -
ta is.

A nap to váb bi prog ram jai kö zött
sze re pelt a Szél lel bé lel tek ének együt -
tes fel lé pé se, a Csil lag sze mű nép tánc -
együt tes elő adá sa, vé gül pe dig – kü -
lö nö sen a fi a ta lab bak nagy örö mé re
– Ja ni csák Ve ca rö vid kon cert je. 

g Sza lay And rea

Sá to ros ün nep a Sa rep tá ban
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Tan év nyi tó a nagy vá ra di
evan gé li kus óvo dá ban
Az új tan évet iz ga tot tan vá ró gyer -
me kek és szü lők zsi bon gá sá tól volt
han gos szep tem ber 12-én reg gel a
nagy vá ra di evan gé li kus temp lom.
Ha gyo má nya ink hoz hí ven is ten tisz -
te let tel vet te kez de tét az idei tan év. 

Mind nyá junk nak, ré gi és új óvo -
dá sok nak, a csa lá dok nak, min den
mun ka társ nak szük sé ge van biz ta tás -
ra és erő sí tés re, hogy bát ran vág junk
ne ki egy új, sok ki hí vás sal te li év nek.
Há lá val gon do lunk ar ra, hogy Is te -
nünk – aki „a meg re pedt nád szá lat
nem tö ri el, és a pis lo gó mé csest nem
olt ja ki” – ké pes sé tesz ben nün ket ar -
ra, hogy helyt áll junk szol gá la tunk ban. 

Az ő ál dá sát kér tük a kö zö sen
meg ta nult ének ben is (Ál dá sod dal
me gyünk), mi előtt bir tok ba vet tük
vol na új ra az óvo dát. Ki mo so lyog va,
ki még szo mor ká san is mer ke dett az
új já té kok kal, tár sak kal. Az el ső nap
vé gé re min den ki nek si ke rült ba rá tok -
ra és – az óvó né ni sze mé lyé ben –
sze re tő pót anyu ká ra ta lál ni. 

Ez úton kí vá nunk min den ki nek
örö mök ben gaz dag, ered mé nyes tan -
évet!

Má tyás Ju dit igaz ga tó
(Nagy vá rad)

b „Az em ber nem te he ti azt a te -
rem tett vi lág gal, amit akar” – fo -
gal maz Bó na Zol tán re for má tus
lel ki pász tor, a Ma gyar or szá gi
Egy há zak Öku me ni kus Ta ná -
csá nak (ME ÖT) fő tit ká ra idei te -
rem tés vé del mi prog ram ja ik kap -
csán, ame lyek nek – Bé res Ta más
do cens, az Evan gé li kus Hit tu do -
má nyi Egye tem Rend sze res Teo -
ló gi ai Tan szé ké nek ve ze tő je sze -
rint – az „egyik lé nye ge az, hogy
min den ki rá döb ben jen ar ra,
hogy ki ő, a vi lág me lyik ré szén
él, és mi lyen erő for rá sok áll nak
a ren del ke zé sé re”. Az eu ró pai
uni ós tá mo ga tást nyert prog -
ram so ro zat ról és a te rem tés he -
té ről a ME ÖT fő tit ká rá val és a
Szo ci ál eti kai Bi zott ság egyik
tag já val be szél get tünk.

A ME ÖT Szo ci ál eti kai Bi zott sá gá nak
fel ada tai kö zött nagy sze re pet tölt be
a te rem tés vé de lem és a fenn tart ha -
tó ság kér dés kö re. Ők kez de mé nyez -
ték há rom év vel ez előtt a te rem tés -
vé de lem he té nek a prog ram ját is. A
bi zott ság egy fenn tart ha tó ság ról
szó ló pá lyá za ton in dult Tra di ci o -
ná lis és in no va tív ér té kek tu da to sí -
tá sa és ér vény re jut ta tá sa a fenn tart -
ha tó kö zös sé gi élet mód szol gá la tá ban
cím mel. A prog ram rö vi debb cí me
Tra di ci o ná lis és in no va tív ér té kek
dia ló gus ban, mo za ik szó val: TI ÉD.
„Ez ki fe je zi azt a meg győ ző dé sün ket,
hogy eb ben min den ki nek sze re pe és
fe le lős sé ge van” – mondja Bó na
Zol tán re for má tus lel ki pász tor, a
ME ÖT fő tit ká ra.

Fő üze ne té ben a te rem tés he te is
a kör nye zet tu da tos élet mód ra hív ja
fel a fi gyel mün ket. Az új ra hasz no sí -
tás je gyé ben vá lasz tot ták ki idén az
igei mot tót: „…hogy sem mi ne men -
jen kár ba.” (Jn 6,12) A re for má tus,
evan gé li kus, me to dis ta és ka to li kus
ta gok ból ál ló öku me ni kus te rem -
tés vé del mi cso port se géd anya got ál -
lí tott össze, ame lyet a ME ÖT min den
gyü le ke zet nek és in téz mény nek el -
kül dött. Az öt ezer em ber meg ven dé -
ge lé sé nek tör té ne te alap ján el ké szí -
tett ki ad ványt – amint an nak be ve -
ze té sé ben is sze re pel – se gít sé gül
szán ják „az egyé ni el csen de se dés hez
és a kö zös sé gi al kal mak hoz, va la mint
a sze mé lyes el ha tá ro zá sok és a gyü -
le ke ze ti dön té sek meg ho za ta lá hoz”.

Nem me het így to vább!
„Aki a te rem tés vé de lem és a fenn tart -
ha tó ság te rü le té vel csak egy ki csit is
fog lal ko zik, el is me ri, hogy úgy to vább
nem él he tünk, ahogy az úgy ne ve zett
észa ki vi lág él, több szö rö sét hasz nál -
va vagy több szö rö sét té ko zol va an -
nak, ami szük sé ges és egy ál ta lán
ren del ke zé sünk re áll” – hang sú lyoz -
za Bó na Zol tán, aki azt is le szö ge zi,
hogy „a fo gyasz tói tár sa da lom gya -
kor la ti lag tart ha tat lan, hi szen be -
lát ha tó időn be lül olyan hely zet be ke -
rül a te rem tett vi lá gunk, hogy él he -
tet len né vá lik”. A meg ol dást min den -
ki a sa ját hi te és meg győ ző dé se vagy
ép pen szak te rü le te sze rint lát ja. A
ME ÖT a kér dé sek re teo ló gi ai vá la -
szo kat kí ván ad ni.

En nek ki in du ló pont ja Mó zes el ső
köny ve. Bó na Zol tán ar ra is fel hív ja a
fi gyel met, hogy a Te rem tő a te rem -
tett vi lá got az em ber re bíz ta, de nem
ad ta oda a szó bir tok lá si ér tel mé ben.

Te hát az em ber nem te het azt a te -
rem tett vi lág gal, amit akar, hi szen a
te rem tés to vább ra is a Te rem tőé.

A ME ÖT prog ram já nak az is fon -
tos üze ne te, hogy a te rem tett vi lág -
nak kü lön bö ző élő és élet te len ele mei
ön ma guk ban ér vé nye sek és ér té ke -
sek, ön ma guk ban van lét jo go sult sá -
guk és nem ki zá ró lag a hasz no sít ha -
tó ság ér té ke és mér té ke sze rint. „Te -
hát nem at tól fon tos egy faj, hogy
mennyi re szol gál ja az em bert, ha nem
ön ma gá ban is ér té ke van. A fa jok
pusz tí tá sa, a kör nye zet szennye zés, az
ener gia gát lás ta lan és fö lös le ges
hasz ná la ta mind olyan tet tek, ame -
lyek a Te rem tő mun ká ját sér tik” –
mond ja Bó na Zol tán.

A feb ru ár tól ok tó be rig tar tó TI ÉD

prog ram so ro zat ban ter mé szet tu dó -
sok – köz tük fi zi ku sok, klí ma szak em -
be rek, geo ló gu sok – tá maszt ják alá
ezt olyan té nyek kel, hogy pél dá ul az
egy esz ten dő alatt el hasz nált kő olaj
vagy föld gáz mennyi sé ge év mil li ók
alatt ter me lő dik új ra.

Föl me rül a kér dés, hogy mennyit
hasz nál ha tunk, és mi az, ami ren del -
ke zé sünk re áll a te rem tett vi lág ból?
Er re ál ta lá ban a tu do má nyos és tech -
ni kai fel ké szült sé günk től vár juk a
tel jes fe le le tet. „A va ló di vá lasz in -
kább egy ha gyo má nyos böl cses ség -
től jön, ame lyet a ke resz tyén szó -
kinccsel úgy kell mon da nunk, hogy
há la a te rem tett sé gért. Vagy is min -
dent há lá val kell hasz nál ni úgy, hogy
el fo gad juk azt, ami öröm szár ma zik
be lő le, de nem ter hel jük ve le sem
kör nye ze tün ket, sem ma gun kat.
Nem az a baj, hogy az ener gia hor do -
zó kat hasz nál juk, ha nem az, hogy
mér ték te le nül” – hang sú lyoz za Bé -
res Ta más, aki azt is fon tos nak tart -
ja, hogy a tech ni ká nak és tu do mány -
nak a sze rény élet mó dot kell szol gál -
nia. „Az em ber nek a te rem tés ben va -
ló ban ki tün te tett sze re pe van, de
nem a fo gyasz tás szem pont já ból,
ha nem ab ban az ér te lem ben, hogy mi
va gyunk azok, akik át tu dunk lát ni bi -
zo nyos fo lya ma to kat. Az egész fenn -
tart ha tó sá gi prog ra munk nak az a
lé nye ge, hogy min den ki rá döb ben jen
ar ra, ki ő, a vi lág me lyik ré szén él, és
mi lyen erő for rá sok áll nak ren del -
ke zé sé re. A ke resz tyén tra dí ció hang -
sú lyo zá sá val át kell ala kí ta nunk az
éle tün ket a tu da to sabb élet re” – fo -
gal maz az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye tem tan szék ve ze tő je.

Tra dí ció és in no vá ció
A ME ÖT szak ér tői ar ra is rá vi lá gí ta -
nak, hogy a fo gyasz tói tár sa da lom
men ta li tá sa ren ge teg olyan tár sa -
dal mi és gaz da sá gi igaz ság ta lan sá got
szül, ame lyet szin tén nem néz het jó
szem mel az Is ten előt ti fe le lős ség gel
gon dol ko zó em ber. Végh Lász ló
atom fi zi kus elő adá sa i ban pél dá ul
annyit tesz, hogy egy sze rű en és ala -
po san utá na gon dol an nak, hogy mai
élet stí lu sunk mennyi ben foly tat ha tó
hosszú tá von. Az ese tek nyolc van

szá za lé ká ban oda jut, hogy nem.
„Azért há lás az ő te vé keny sé ge, mert
nem nagy gon do la to kat, nem frá zi -
so kat mond, ha nem na gyon egy -
sze rű kis épí tő koc kák ból pró bál ja fel -
épí te ni mind azt, hogy mit mi ért ér -
de mes, és mit mi ért nem. Pél dá ul
nem ar ról be szél, hogy a mű anyag
pa lack nál jobb az üveg, ha nem ar ról,

hogy ér de mes-e meg ven ni azt a tar -
tal mat, amely ab ban a pa lack ban
ta lál ha tó” – hang sú lyoz za a szem lé -
let mó dot Bé res Ta más, a prog ram
egyik ki dol go zó ja.

A fo gyasz tói tár sa da lom ban ki ala -
kult je len sé gek, más részt a teo ló gi -
ai fel is me ré sek, har mad részt pe dig az
öku me ni kus vi lág szer ve ze tek ben,
majd a ME ÖT-ben meg je lent igény
hív ta élet re az idei in ten zív prog ra -
mot az Új Ma gyar or szág fej lesz té si
terv tá mo ga tá sá val. En nek ke re té ben
ti zen két ma gyar or szá gi vá ros ban
ren dez nek két-há rom na pos prog -
ram so ro za tot, ame lye ken meg pró -
bál ják el ér ni – el ső sor ban – a gyü le -
ke ze te ket, az egy há zi in téz mé nye ket,
az is ko lá kat. De ezen túl meg szó lít -
ják a he lyi tár sa dal mi szer ve ze te ket,
ön kor mány za to kat, a he lyi szak ér tő -
ket is az elő adá sok kal, is ten tisz te le -
tek kel, bib lia kö rök kel, ke rek asz tal-be -
szél ge té sek kel. A ta lál ko zá sok so rán
rá kér dez nek a ha gyo má nyos ér té kek -
re, ame lyek még él nek az em lé ke zet -
ben vagy a min den na pok ban. Így a
prog ra mok ban he lyet ka pott már –
pél dá ul – a ha gyo má nyos ter mé kek
be mu ta tó ja is, je lez ve, hogy nem a
szak em be rek va la mi fé le ele fánt csont -
to rony ba zárt dis kur zu sá ról van szó
– tud juk meg Bó na Zol tán tól.

Bé res Ta más sze rint az egyik leg -
fon to sabb fel adat, hogy mö gé lás sunk
a na pi ru tin ból vég zett, át nem gon -
dolt élet cse lek mé nye ink nek an nak
ér de ké ben, hogy egy ki csit na gyobb
mél tó ság gal te kint hes sünk ma gunk -
ra. Mint mond ja, eb ben a tu da to sí -
tás ban kí ván nak se gí te ni, és en nek
fon tos ele me az át adott in for má ció. 

„Prog ra munk cí mé ben a tra di ci o -
ná lis ér ték annyit je lent, hogy sze ret -
nénk ren del kez ni azok kal az in for má -
ci ók kal, ame lye ket össze le het gyűj -
te ni az elő de ink böl cses sé gé ből és
ter mé sze te sen a je len le gi fel is me ré -
se ink ből is. Az in no vá ció pe dig a sa -
ját sze mé lyes el kö te le zett sé gün ket je -
le ní ti meg, hi szen nem elég csak in -
for má ci ó val ren del kez ni” – ér tel -
me zi a prog ram cí mét Bé res Ta -
más, aki hoz zá te szi azt is, hogy az in -
no vá ci ó val azt sze ret nék ki fe jez ni,
hogy a teremtésvédelem ügyében

szük ség van sze mé lyes fel is me ré se -
ink re, sze mé lyes bá tor sá gunk ra,
majd a sze mé lyes el kö te le zett ség re is.
Ezért elő adá sa i kon, ke rek asz tal-be -
szél ge té se i ken élet stí lus mo del le ket is
be mu tat nak. A be szél ge té sek ben ar -
ról is sze ret nék meg győz ni az em be -
re ket, hogy nem je lent nagy bajt, ha
nem kö ve tik rög tön az ő el ha tá ro zá -
sa ik ból szü le tő min tá kat.

Mi sem va gyunk job bak
Az is me ret ter jesz tő te vé keny sé gek
ered mé nye ne he zen mér he tő. „Az -
zal a nagy hit tel me gyünk a ren dez -
vé nye ink re, hogy van olyan mag,
amely jó föld be hull. Kö szön jük a
gyü le ke ze tek, in téz mé nyek tag ja i -
nak és ve ze tő i nek, hogy hét vé gé i ket,
ener gi á i kat, fi gyel mü ket er re a prog -
ram ra ál doz ták, és a le bo nyo lí tás ban
he lyi part ne re ink vol tak. A pá lyá zat
sze rint hét ezer-hat száz em bert kell
el ér nünk az üze net tel, és ezt min den
bi zonnyal el fog juk ér ni. Konk rét
vissza jel zé se ink van nak ar ról, hogy is -
ko lák ban az elő adá sun kat kö ve tő
hé ten új ra és új ra elő ke rül tek az el -
hang zott té mák” – is mer te ti a szám -
sze rű cé lo kat Bó na Zol tán, aki bí zik
ab ban, hogy mun ká juk nem hi á ba va -
ló. A ren dez vé nye ken azt is hang sú -
lyoz ni akar ják, hogy a gyü le ke ze tek
az al kal ma i kon vagy ép pen a fel újí -
tá si, épí té si mun ká la ta ik nál fi gyel je -
nek a fenn tart ha tó ság ra.

A TI ÉD ed dig ki lenc vá ros ba ju tott
el, az el múlt hét vé gén Sze ge den pró -
bál ták tu da to sí ta ni a tra di ci o ná lis
és in no va tív ér té ke ket. A szin tén a
ME ÖT ál tal – idén har ma dik al ka -
lom mal – meg hir de tett te rem tés
he té ben szep tem ber 25. és ok tó ber 2.
kö zött még há rom vá ros ban je len nek
meg a prog ram juk kal, amely Deb re -
cen ben fe je ző dik be: ok tó ber 1-jén re -
gi o ná lis női ta lál ko zón és több száz
fős egy ház me gyei if jú sá gi ren dez vé -
nyen je len nek meg, va la mint szin tén
ez ad ja a te ma ti kus elő adá sát az Ok -
tó ber a re for má ció hó nap ja ren dez -
vény so ro zat kul tu rá lis prog ra mok ban
is gaz dag meg nyi tó já nak. Más nap a
Nagy temp lom ban úr va cso rás öku -
me ni kus is ten tisz te let tel zár ják a
fenn tart ha tó sá gi prog ram so ro za tot.

Azt gon dol nánk, hogy mi, ke -
resz tyén em be rek kör nye zet tu da to -
sab ban élünk. De Bé res Ta más sze -
rint a gyü le ke ze ti ta gok élet for má ja
sem mi vel sem jobb, mint má so ké.
Sőt – mint mond ja – még ne he zebb
hely zet ben va gyunk, mert ami kor fel -
is mer jük a ve szé lyez te tő kö rül mé nye -
ket, ak kor so kan meg nyug tat ják ma -
gu kat pél dá ul az zal, hogy ha Is ten te -
rem tet te a vi lá got, majd ő is fog ja el -
pusz tí ta ni, te hát vol ta kép pen ne -
künk nincs eb ben fe le lős sé günk.

Egy má sik for má ja a val lá sos fe le -
lős ség le rá zás nak az a gon do lat, hogy
nem kell az zal tö rőd ni, mi tör té nik a
föl dön, hi szen mi a menny or szág ra
ké szü lünk.

„Egy har ma dik szint re sze ret nénk
lép ni, és úgy meg je len ni a gyü le ke ze -
tek ben, hogy meg le gyen a meg bíz ha -
tó in for má ció, és je len le gye nek olyan
em be rek, akik el tud ják mon da ni,
meg tud ják mu tat ni, mi lyen a te rem -
tés vé de lem nek meg fe le lő en él ni. Ez
a ke resz tyé nek nagy fel ada ta, hogy ke -
res ni kell olyan uta kat, ahol Jé zus kö -
ve té sé nek újabb és újabb le he tő sé gei
van nak” – fo gal maz Bé res Ta más.
(To váb bi in for má ció: ti ed.me ot.hu és
www.te rem te sun ne pe.hu)

A szerző újságíró, a Reformátusok
Lap ja főszerkesztője

Tra di ci o na li tás és in no vá ció –
„hogy sem mi ne men jen kár ba”

ÜZ ENET AZ AR AR ÁTRÓL

Rovatgazda: Sánta Anikó

g T. Né meth Lász ló

A név adó szü le té sé nek év for du ló ján
– szep tem ber 17-én – min den év ben
csa lá di na pon ta lál koz nak di á kok,
szü lők, pe da gó gu sok a Nyír egy há zi
Evan gé li kus Kos suth La jos Gim ná zi -
um ban, hogy kö zö sen ün ne pel je -
nek. A reg ge li be csen ge tés a szü lők -
nek az osz tá lyok kö zöt ti nagy fa ka -
nál ku pá ért va ló ver sen gés kez de tét
jel zi, a di á kok pe dig a nagy ván dor -
bot ku pá ért küz de nek meg egy több -
ál lo má sos mű velt sé gi-vá ros is me reti
ver seny ke re té ben. 

Idén a leg fi no mabb, kül té ren el ké -
szít he tő ét ket a 8/12. osz tá lyos szü -
lők ké szí tet ték, míg a nagy ván dor -
bo tot az 5/12. osz tály di ák jai nyer ték. 

Az al só év fo lya mos osz tá lyok a
DÖK-ku pá ért is meg küz döt tek, ame -
lyet a 8/5. osz tály ta nu lói ve het tek át
a di ák ön kor mány zat most meg vá -
lasz tott új el nö ké től, Ta kács Dá ni el
6/10. osz tá lyos ta nu ló tól.

Az is ko la és a csa lá dok kö zötti kö -
te lék ápo lá sát a gim ná zi um fon tos
fel ada tá nak te kin ti. A csa lá di nap ha -
gyo má nya el ső sor ban azt a célt szol -
gál ja, hogy a részt ve vők év ről év re hi -
va ta los kö tött sé gek nél kül ta lál koz -
za nak, és jó ala po kat te remt se nek a
gye re kek kö zös ne ve lé sé hez. 

d EvÉ let-in fó
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Or go na ün nep – Hang ver se nyek a bé -
kás me gye ri evan gé li kus temp lom
tíz éves or go ná ján. A há rom ré szes
kon cert so ro zat el ső al kal ma ok tó ber
2-án, va sár nap 18 óra kor lesz. Pál
Dia na or go na mű vész J. S. Bach, C.
Ph. E. Bach és D. Bux te hu de mű ve -
ket or go nál. A hang ver seny re a be -
lé pés díj ta lan. Cím: 1038 Bu da pest,
Me ző ut ca 12. Tel./fax: 1/368-6118.
Hon lap: www.evan ge li kus be kas.hu.
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L A P U N K R A !

VASÁRNAP

7.00 / Má ria Rá dió (Bu da pest)
Öku me ni kus lap szem le
8.00 / Ci vil Rá dió (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.ci vil ra dio.hu)
10.15 / m1
Evan gé li kus ma ga zin
(is mét lés: 13.20 / m2)
10.50 / m1
Lá to ga tó ban Cso mós Jó zsef
re for má tus püs pök nél
12.05 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó)
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
22.30 / m1
Oda az igaz ság
(ma gyar film, 2009) (86')

HÉTFŐ

10.00 / Vi a sat His to ry
Pon ci us Pi lá tus
13.30 / Kos suth rá dió
Erős vár a mi Is te nünk!
Az evan gé li kus egy ház
félórá ja
16.40 / m2
A hang szer ké szí tés mes te rei
A fu vo la
19.35 / Bar tók rá dió
Az I mu si ci di Ro ma ka ma ra -
ze ne kar hang ver se nye
19.41 / Kos suth rá dió
Ko nok ka lap
Lack fi Já nos és Vö rös Ist ván
ver sei a Ka lá ka együt tes meg -
ze né sí té sé ben
20.05 / m1
Csár dás ki rály nő (ma gyar
ope rett film, 1971) (101')
21.00 / Du na Tv
Gyer mek ko rok
(fran cia já ték film, 2007) (80')

KEDD

14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze ne szer ző je: Art hur
Hon eg ger
Ben ne:
Dá vid ki rály – rész let
a szim fo ni kus zsol tár ból
16.20 / m2
Az én Bu da pes tem
21.00 / Du na Tv
Sze gény le gé nyek
(ma gyar já ték film, 1965) (87')
21.00 / m1
Ró za né ni el in té zi
(té vé já ték) (53')
22.35 / Du na Tv
A ki rály nő és én
(svéd do ku men tum film)
23.04 / Kos suth rá dió
Hang al bum
Ér té kek, do ku men tu mok, rit -
ka sá gok az MR ar chí vu má ból
23.30 / m1
Ba ran go lá sok öt kon ti nen sen

SZERDA

5.25 / m1
Haj na li gon do la tok
6.15 / Du na Tv
…a ke nyér ben a lel künk is
ben ne van…
(ma gyar do ku men tum film)
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
17.00 / PAX
Po é zis együt tes
(kon cert film)
17.05 / Kos suth rá dió
Liszt-rap szó dia
Liszt és a ci gány ze ne
20.25 / Du na II. Au to nó mia
A nap ven dé ge
Csá nyi Mik lós eto ló gus
23.50 / m1
Út a sem mi be
Hor to bá gyi ki te le pí tet tek

CSÜTÖRTÖK

6.30 / Du na Tv
Geo ló gi ai kin cse ink
Szent békk ál lai kő ten ger
11.05 / Kos suth rá dió
A hely (ri port mű sor)
14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze ne szer ző je: Art hur
Hon eg ger. Ben ne:
III. (li tur gi kus) szim fó nia
17.25 / HBO
Fő ut ca (ame ri kai film drá ma,
2010) (90')
21.00 / Du na Tv
A pro ven ce-i fű sze res
(fran cia já ték film, 2007)
22.45 / Du na Tv
Mu zsi kás tör té net – a Mu zsi -
kás együt tes 35 éve
2. rész
23.30 / Bar tók rá dió
Ars no va
Ben ne:
Szath máry Zsig mond: Stró -
fák or go ná ra és hang sza lag ra

PÉNTEK

5.26 / m1
Haj na li gon do la tok
13.00 / PAX
Ben cé sek
(do ku men tum film)
13.30 / Kos suth rá dió
Örül je tek az Úr ban
min den kor!
A me to dis ta egy ház fél órá ja
20.05 / m1
Csó kos asszony
Köz ve tí tés a Víg szín ház ból,
fel vé tel ről
21.15 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Ben ne:
Hän del: Dett in ge ni Te De um
Bach: e-moll par ti ta BWV 830
22.35 / Du na Tv
Liszt Fe renc: Ma gyar
tör té nel mi arc ké pek
22.35 / m2
Té to va tan gó
(fran cia film, 2004) (90')

SZOMBAT

7.55 / Du na Tv
Ótes ta men tum
(olasz so ro zat)
12.05 / Bar tók rá dió
Az MR Ének kar Liszt-hang -
ver se nye. Ben ne: Rész le tek a
Krisz tus-ora tó ri um ból
12.05 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
17.00 / Du na Tv
For má ci ós tán cok ma gyar
baj nok sá ga, 2010
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)
23.04 / Kos suth rá dió
Arc vo ná sok. Kud lik Jú lia
televí zi ós be mon dó
23.40 / m1
A sze rel mes dí va
Hor gas Esz ter a Mű vé sze tek
Pa lo tá já ban

VASÁRNAP

10.05 / m1
Re for má tus ma ga zin
10.30 / m1
Re for má tus if jú sá gi mű sor
10.40 / m1
60 éves a Sa rep ta
(is mét lés: 13.40 / m2)
11.00 / m1
Me to dis ta is ten tisz te let
12.05 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó)
15.05 / Bar tók rá dió
Be szél ge té sek az egy ház ze né ről
Ma gyar or go na épí té szet
1. rész
21.15 / Bar tók rá dió
Az em be ri hang di csé re te
Re ich: Te hil lim – hé ber nyel -
vű zsol tá rok
21.30 / m1
A fel ol va só
(ame ri kai–né met ro man ti kus
drá ma, 2008) (119')

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból szeptember 25-étől október 2-áig

Va sár nap
Nap ke let től nap nyu ga tig nagy az én ne vem a né pek kö zött – mond ja az Úr.
Mal 1,11 (Ap Csel 10,35; Lk 17,11–19; Róm 8,/12–13/14–17; Zsolt 78,56–72) Már
az ószö vet sé gi kor ban sok po gány nép meg is mer te Iz ra el Is te nét. Lát ták ha -
tal mas tet te it. Mi ó ta el jött a meg ígért Mes si ás, az egész föld ke rek ség min -
den né pe kö zött van nak, akik tisz te lik és imád ják Áb ra hám, Izsák és Já kób
Is te nét, a mi Urunk Jé zus Krisz tus Aty ját. Is ten leg na gyobb tet te, leg ha tal -
ma sabb cso dá ja, hogy az egész vi lá gon hir de tik az öröm üze ne tet: Krisz tu -
sért min den ki szá má ra van bűn bo csá nat, és el nyer he tő az örök élet.

Hét fő
Nincs-e ha tal ma a fa ze kas nak az agya gon, hogy ugyan ab ból az agyag ból az
egyik edényt dí szes sé, a má si kat pe dig kö zön sé ges sé for mál ja? Róm 9,21 (Zsolt
92,6; 2Tim 1,1–6/7/; Mt 17,14–21) Nem is me rek olyan em bert, aki még so -
ha nem zú go ló dott Is ten el len, vagy so ha nem fo gal maz ta meg szí vé ben, hogy
Is ten va la mit nem jól cse lek szik az éle té ben. Éle tünk sok szor nem fe lel meg
el kép ze lé sünk nek, sok em ber ben van há bor gás a mai ige mi att is. Pe dig nem
len ne jó, ha Is ten sab lont ké szí te ne, és sze mé lyi sé gé ben és hely ze té ben min -
den ki egy for ma len ne. Is ten a sok fé le ség ből szí nes vi lá got ho zott lét re, mely -
ben meg van a tő le ren delt he lyed és fel ada tod.

Kedd
Az én Is te nem be fog ja töl te ni min den szük sé ge te ket az ő gaz dag sá ga sze rint
di cső ség gel a Krisz tus Jé zus ban. Fil 4,19 (Zsolt 106,4; Jn 9,24–38/39–41/; Mt
17,22–27) Az elő ző nap igé je Is ten nek ar ról a ha tal má ról be szélt, mellyel sa -
ját dön té sé nek meg fe le lő en más-más cél ból for mál ja az em be re ket kü lön -
bö ző re. Ezt nem min dig könnyű el fo gad ni. Ma Is ten bá to rí tó sza va hang -
zik fe lénk. Az az Is ten, aki Úr a te rem tett vi lág fö lött, ígé re tet tesz ar ra, hogy
min den szük sé gün ket be fog ja töl te ni Krisz tus ban az ő gaz dag sá ga sze rint
di cső ség gel. For dulj hoz zá, és kérd őt!

Szer da
A so ka ság cso dál ko zott, ami kor lát ta, hogy a né mák be szél nek, a nyo mo ré -
kok épek lesz nek, a bé nák jár nak, a va kok pe dig lát nak, és di cső í tet te Iz rá el
Is te nét. Mt 15,31 (Zsolt 104,1b–2; Fi lem 1–16/17–22/; Mt 18,1–14) Né hány is -
mer te tő jel ről ál ta lá ban fel is me rünk egy ad dig is me ret len em bert. A Szent -
írás sal fog lal ko zó tu dó sok egy cso port ja meg szá mol ta, hogy kö zel há rom -
száz har minc ószö vet sé gi ige hely ta lál ha tó, amely az el jö ven dő Mes si ás ról szól.
Mai evan gé li u mi igénk ben négy be tel je sült pró fé ci á ért né zett Jé zus ra a so -
ka ság cso dá lat tal, és di cső í tet te Iz ra el Is te nét. Mi is csat la koz ha tunk az Is -
tent di cső í tő em be rek hez, hi szen az evan gé li u mok ban meg ta lál hat juk a Jé -
zus ban be tel je se dett pró fé tai igé ket, és sze mé lyes éle tünk ben is ta pasz tal -
hat tuk már, mennyi ígé re tét vál tot ta va ló ra az Úr.

Csü tör tök
Jaj a pász to rok nak, akik ma gu kat le gel tet ték! Hát nem a nyá jat kell le gel tet -
ni ük a pász to rok nak? Ez 34,2 (Róm 13,4; Lk 10,17–20; Mt 18,15–20) Ma a lel -
ki pász to ri szol gá lat ke rül mér leg re. A lel kész ma azt vizs gál ja, hogy adott-e
lelki ele delt, és ha adott, mi lyen ele delt adott a rá bí zot tak nak. El kell időz -
nünk Is ten szí ne előtt, hogy ön vizs gá la tunk őszin te le gyen. A gyü le ke ze ti ta -
gok nak azt kell meg vizs gál ni uk, hogy ítél ke zés vagy nagy vo na lú fel men tés
he lyett szok tak-e ko mo lyan imád koz ni lel ké szü kért.

Pén tek
Én, én va gyok az Úr, raj tam kí vül nincs sza ba dí tó. Ézs 43,11 (Fil 2,11; Mt 26,51–
54; Mt 18,21–35) Az em be rek ta nács ta lan sá guk ban, a jö vő től va ló fé le lem,
a ha lál tól va ló ret te gés mi att, a ha lot ta ik mi at ti fáj da lom tól in dít tat va, a jó
jö vő ígé re té ért ki szol gál tat ják ma gu kat hi te tők nek. Ezek fél re ve zet nek,
vagy ami még rosszabb, úgy köt nek ma guk hoz, hogy az em be rek job ban hisz -
nek ne kik, mint Is ten nek. Igénk fel hív ja fi gyel mün ket ar ra: nincs más sza -
ba dí tó, csak Is te nünk, az Úr. Csak Is ten sza vá nak higgyünk, aki in gyen ke -
gyel mé ből, Jé zu sért a leg job bat ad ja ne künk: iga zi sza ba du lást és biz tos, bol -
dog, örök jö vőt.

Szom bat
Is ten, gaz dag lé vén ir ga lom ban, az ő nagy sze re te té ért, amellyel min ket sze -
re tett, min ket is, akik ha lot tak vol tunk a vét kek mi att, élet re kel tett a Krisz -
tus sal együtt. Ef 2,4–5 (Ézs 48,9; Jel 14,6–7/13–16/; Mt 19,1–12) Vét ke ink a
ha lál je lei raj tunk. Ha nem le het sem mis sé ten ni a bűnt, a test ha lá lá nál
rosszabb tör té nik ve lünk, de van se gít ség. Ha ha lá los ba junk van, és csak egy
meg ol dás van, nem töp ren günk, hogy mi ért nincs több le he tő ség. Ha lá los
ba junk ra Is ten sze re te te a meg ol dás. Ő ha lál ra ad ta az Úr Jé zust. Jé zus ke -
reszt ál do za tá ba ke rült, hogy mi élet re kel jünk, meg sza ba dul junk bű ne ink -
től, és le ke rül je nek ró lunk a ha lál je lei. Krisz tus se bei ál tal meg gyó gyu lunk,
fel tá ma dá sá nak ere je ál tal élet re ke lünk. Ez ak kor tör té nik ve lünk, ha bű ne -
ink sú lya mi att össze ros kad va őszin tén megbán juk azo kat.

g Bozo rády Zol tán

Új nap – új kegyelemHÍREK, HIRDETÉSEK

APRÓHIRDETÉS

Templomok, templomtornyok
felújítása, villámvédelem kiépítése.
29 év referenciával. Bede László,
30/943-5089.

Bp., XVI II. ker.-i, 67 m2, 2+1 fsz. la kás
el adó. I.ár: 11,7 M Ft. Tel.: 20/824-9976.

Bp., XVI II. ker.-i, 150 m2, 5 sz. cs. ház
el adó. I.ár: 36,5 M Ft. Tel.: 30/461-2771.
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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.
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evangélikus élet. éled. éled?

Szep tem ber 24-én 18 óra kor a De -
ák té ri evan gé li kus temp lom ban
jó té kony sá gi hang ver seny lesz a
Kis de ák Evan gé li kus Óvo da ja vá -
ra J. S. Bach mű ve i ből. Köz re mű -
kö dik Fo dor Il di kó (szop rán),
Schöck Ata la (alt), Jekl Lász ló
(basszus), Soós Le ven te (oboa),
Feny ve si And rea (he ge dű), va la -
mint a Lu the rá nia ének- és ze ne -
kar. Ve zé nyel: dr. Kamp Sa la -
mon. Mű sor: F-dúr oboa ver seny
(BWV 1053); Er barme dich – alt
ária (BWV 244) (Má té-pas sió);
Ich bin ver gn ügt – kan tá ta (BWV
84); Wi ders te he doch der Sün de –
kan tá ta (BWV 54); Gebt mir mei -
nen Jesum wi e der – ária (BWV
244) (Má té-pas sió); III. bran den -
bur gi ver seny (BWV 1048).

H I R D E T É S


