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„Az egy ház meg mu tat hat ja, hogy nem csak az el eset -
te ket és a kis de de ket vagy ép pen a teo ló gu so kat, ha -
nem az or szág leg te het sé ge sebb di ák ja it is ma gá hoz
en ge di, és tud ve lük mit kez de ni.”

Evangélikus szakkollégiumok,
hol vagytok? f 9. oldal

Szent egység f 2. oldal
Biblikus konferencia Nairobiban f 5. oldal
Az elszalasztott misszió f 7. oldal
„Köszi, KÖSZI!” f 8. oldal
Szepesi találkozó Lőcsén f 10. oldal
Melléklet: Útitárs – magyar evangéliumi lap

„A vi lág eti ka alap kö ve tel mé -
nye ilyen egy sze rű en hang -
zik: »Min den em ber rel em -
ber sé ge sen kell bán ni!«”

Weltethos nagyzenekarra
és kórusra f 6. oldal

„Az or szá gos fel ügye lő to vább ra is a kö zös gon dol ko -
dást szor gal maz za. A min den na pi kér dé sek mel lett a
jö vő be te kin tés re, a kül ső okok ke re sé se he lyett fe le -
lős ség vál la lás ra biz tat min den kit, hogy egy há zunk ne
csak őse ink, ha nem gyer me ke ink egy há za is le gyen.”

Stratégiaalkotó stratégia f 4. oldal

b Kik a bol do gok? Er re a kér dés -
re ke res ték a vá laszt ok tó ber
8-án, szom ba ton a bu da pes ti
De ák té ri temp lom ban az or szág
min den tá já ról össze gyűlt evan -
gé li ku sok. Az idei or szá gos
evan gé li zá ció re kor dot dön tő
lá to ga tott sá ga jel zi: na gyon ak -
tu á lis té mát si ke rült ta lál ni uk a
szer ve zők nek.

A nyi tó ige hir de tést Zsar nai Krisz ti -
án nyír egy há zi lel kész tar tot ta. A ve -
le ér ke zett fi a ta lok nem csak a ze nei
rá han go lás ról gon dos kod tak, ha -
nem az ebéd szü net ben a temp lom
lép cső jén áll va tet tek bi zony sá got
ének kel az ar ra já rók nak.

A fi a tal lel ki pász tor hang sú lyoz ta:
nagy a kü lönb ség bol dog ság és bol do -
gu lás kö zött. Jé zus ta ní tá sá ban azért
áll a bol dog ság az el ső he lyen – mond -
ta –, mert tud ja, hogy min den em ber
el ső sor ban bol dog sze ret ne len ni.
Zsar nai Krisz ti án sze rint két fel té te le
van a bol dog élet nek. Az el ső: el en ged -
ni min dent, ami től bol dog sá got vá rok,
és el fo gad ni azt, amit az Úr kí nál. A
má so dik: sír ni a bű ne im fö lött, össze -

tör ni Is ten előtt. Jé zus ma is kész bol -
dog sá got ad ni ne künk – ké szek va -
gyunk-e át ven ni? – tet te fel a kér dést.

A pré di ká ci ót dr. Mol nár Ró bert -
nek, Kü bek há za pol gár mes te ré nek
bi zony ság té te le kö vet te. A pol gár -
mes ter be szélt Is ten hez va ló oda ta -
lá lá sá ról, il let ve ar ról, ho gyan for má -
ló dott az éle te meg té ré se után. Az
Is ten ről mint agyag mű ves ről szó ló
bib li ai pél dát fel ele ve nít ve ki emel -

te: en ged nünk kell Is ten nek, hogy
kezébe ve gyen, ala kít son, ki éges sen
ben nün ket. „Ide lent van a mű hely,
oda fönt a ki ál lí tó te rem” – fo gal -
ma zott.

A bol dog ság kér dés kö rét ezek
után több szem pont ból kö rül jár hat -
ták a részt ve vők, ki-ki ér dek lő dé sé -

nek meg fe le lő en vá laszt ha tott prog -
ra mot a kí ná lat ból.

Le he tett ta lál koz ni a dél előt ti ige -
hir de tő vel, il let ve a bi zony ság te vő vel,
az amerikai Tex Rear don pedig Billy
Gra ham mel kö zös mun ká ja so rán
szer zett él mé nye i ről tar tott elő adást. 

A Re mé nyik Su li szín ház Ga u dio -
po lis cí mű, Szteh lo Gá bor ról szó ló
elő adá sát hoz ta el Szom bat hely ről. 

Az Evan gé li kus Vak misszi ó ról tar -
tott is mer te tőt Hack Já nos és Bán ki-
Hor váth György.

Bol do gok kö zös sé ge-e az egy ház?
cím mel Sze me rei Já nos püs pök ve ze -
tett be szél ge tést.

A ze ne iránt ér dek lő dők Joób Eme -
se tol má cso lá sá ban ke resz tyén nép -
da lo kat, il let ve Kó nya Sán dor vers -
éne kes től, Ban ka Gab ri el la szín mű -
vész től és Do mány Zol tán elő adó mű -
vész től dél vi dé ki imád sá go kat hall -
gat hat tak meg.

Az ebéd szü net ben a gyü le ke zet
ven dég sze re te tét él vez het te a ta lál ko -
zó mint egy más fél ezer részt ve vő je,
majd Sas vá ri Sán dor Pri ma-dí jas
szín mű vész adott rö vid íze lí tőt re per -
to ár já ból (képünkön).

A zá ró úr va cso rás is ten tisz te le ten
Sze me rei Já nos, a Nyu ga ti (Du nán -
tú li) Egy ház ke rü let püs pö ke hir det -
te Is ten igé jét. A bol dog ság fo gal mát
úgy de fi ni ál ta: az a lé lek bé ké jé nek ál -
la po ta, ame lyet Is ten te remt, a sze -
re tet ere jé vel. „Is ten nem erő sza -
kol ja ránk az ő bé ké jét. Föl ajánl ja. Ő
ma ga hoz ál do za tot, hogy meg ért sük
sze re te tét. Az úr va cso rai je gyek ben
en nek a sze re tet nek az ízét érez het -
jük” – mond ta a püs pök.

Bol do gok az evan gé li ku sok? An -
nak kel le ne len ni ük, hi szen az öröm -
hírt a ne vük ben is hor doz zák. Ta lán
az or szá gos evan gé li zá ció hoz zá já rult
ah hoz, hogy va la mit meg érez zünk
eb ből a bol dog ság ból, és to vább tud -
juk ad ni. Mert, aho gyan egy bu da vá -
ri részt ve vő fo gal ma zott, „a bol dog -
sá got nem le het bir to kol ni. Ha nem
adom to vább, el vész szá mom ra.”

g Adá mi Má ria

Bol do gok az evan gé li ku sok?

A múlt szá zad negy ve nes éve i ben
sok bor zal mat él tek át az em be rek.
Ren ge teg gyer mek ve szí tet te el a
csa lád ját, és éle lem, biz ton ság, sze -
re tet he lyett fé lel met, erő sza kot, bi -
zony ta lan sá got ka pott. Szteh lo Gá -
bor, a „gyer mek men tő” evan gé li kus
lel kész ál dott mun kát vég zett kö zöt -
tük. Az „öröm vá ro sa”, Ga u dio po lis
csu pán öt évig mű köd he tett, de an -
nak a több száz fi a tal nak, aki ott ta -
lált me ne dé ket, egész éle té re meg ha -
tá ro zó volt…

Az or szá gos evan gé li zá ció egyik
prog ram ja ként a szom bat he lyi Re -
mé nyik Su li szín ház elő adá sá ban lát -
hat tam a Ga u dio po lis – Em lék mű -
sor Szteh lo Gá bor tisz te le té re cí mű
elő adást. Cso dá la tos volt. Szí ven
ütött az, amit a gye re kek át él tek, és
az, hogy köz ben miként for mál ta
őket a meg ta pasz talt sze re tet.

Az a je le net kü lö nö sen is be lém
égett, ami kor a fi a ta lok már kezd tek
ma guk ra ta lál ni, lel ke sen szer vez ték

az if jú sá gi ál la mot, öt let el tek, vi -
tat koz tak, su gá roz ták az éle tet. S
köz ben a lel kész a szín pa don kí vül -
ről fi gyel te őket – és mo soly gott.
Ben ne volt eb ben a mo soly ban az,
hogy örül ne kik, sze re ti őket, és há -
lás ér tük. A gye re kek ezt nem vet ték
ész re, de ah hoz, hogy egy él he tet len
vi lág ban még is tel jes éle tet él het tek,
a hát tér ben mo soly gó lel kész nek
igen sok kö ze volt.

Ez a mo soly hir te len a gyü le ke ze -
tem be re pí tet te gon do la ta i mat, és
eszem be jut tat ta azt a hat csöpp sé -
get, akik ott vol tak a szer dai ba ba-
ma ma kö rön. A pi cik gü gyög tek,

mo zog tak, ját szot tak, az anyu kák vi -
dá man be szél get tek, és én egy szer
csak a sző nyeg szé lé re szo rul tam.
Ahogy néz tem őket, a szí ve met há -
la és öröm jár ta át. So kat imád koz -
tunk ér tük ta valy a lel kész  tár sam -
mal, annyi öt le tünk volt és annyi ku -
dar cunk, hogy most még in kább
tu dom ér té kel ni a je len lé tü ket…
Az tán eszem be ju tot tak az ifi sek,
akik kel alig két nap ja ha son ló él -
mény ben volt ré szem. Az nap he ten
jöt tek, és rop pant lel ke sek vol tak –
hoz zá szól tak az igé hez, ben ne vol tak
az ének lés ben, és vi dá man ját szot tak,
be szél get tek. Egy szer fél re hú zód -
tam, és csak úgy gyö nyör köd tem
ben nük. Jó volt néz ni őket; lát ni,
hogy itt van nak, hogy ilye nek, s
hogy Is ten ránk bíz ta őket. Is te -
nem, mennyi re sze re tem őket!

Mi cso da aján dék, hogy mi, lel ké -
szek sze ret het jük a ránk bí zot ta kat,
örül he tünk ne kik, és mun kál kod -
ha tunk azon erőnk höz, te het sé günk -
höz, le he tő sé ge ink hez mér ten, hogy
rá ta lál ja nak a tel jes élet re az Úr kö -
ze lé ben, a gyü le ke zet kö zös sé gé ben! 

Ma más vi lá got élünk, de bi zo nyos
szem pont ból ez is él he tet len, és sok
a sé rült em ber, a szét esett csa lád, az
út ját ne he zen ta lá ló fi a tal. Ma is
szük sé gük van a sze re tet re és a men -
tő szán dék ra, és bár nem va gyunk
Szteh lo Gá bo rok, de le he tünk esz kö -
zök Is ten ke zé ben. 

An nak a mo soly nak ott a szom bat -
he lyi srác ar cán szá mom ra ilyen
üze ne te (is) volt.

A szerző evangélikus lelkész, a Kecs -
ke méti Evangélikus Egyházközség
má sodlelkésze

A lel kész mo so lya
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OR SZ ÁG OS E VANG É LIZ ÁC IÓ A DE ÁK TÉREN

Bol do gok kö zös sé ge-e az egy ház? cím mel Sze me rei Já nos püs pök ve ze tett
be szél ge tést
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Há lát adunk ne ked, jó Is te nünk,
mennyei édes atyánk, aki min dent te -
rem tet tél, és te nye re den hor dod a vi -
lá got. Di cső í tünk té ged, mert gon dod
van min den em ber re, és a ma gunk
por szem nyi éle tét is a te gond vi se lé -
sed őr zi. Ál dunk té ged azért, hogy
meg adod min den na pi ke nye rün ket
és mind azt, ami er re az élet re és az
örök ké va ló ság ra szük sé ges.

Kö szön jük ne ked, Jé zu sunk, hogy
meg vál tot tál min ket, és ke reszt ha lá -
lod dal el tö röl ted min den bű nün ket.
Ma is bá to rí tot tál min ket igéd del a
ben ned va ló hit re, és meg hív tál ta nít -
vá nya id kö zös sé gé be. Ti éd az egy ház,
ti éd a gyü le ke zet. Őrizz meg az ítél -
ke zés től! Ne en gedd fe led nünk, hogy
az anya szent egy ház ban, az „egy test -
ben” egy más nak tag jai va gyunk. Se -
gíts, hogy em ber tár sa ink iránt sze -
mély vá lo ga tás nél kü li sze re te tet ta -
nú sít sunk.

Jöjj, Szent lé lek Is ten, és őrizd
meg ben nünk az igét, ame lyet ma
hal lot tunk! Tit kos erőd del mun kál -
kod jál, hogy az el ve tett mag jó ter -
mést hoz zon éle tünk ben. Be szélj
szí vünk kel! Hir desd bű ne ink bo -
csá na tát, hogy új já szü les sünk! Nyisd
meg lel künk ben az igaz bűn bá nat
for rá sát, és ve zess meg té rés re! Adj
alá za tot, hogy egy mást ma gunk nál
kü lönb nek tart suk. Intsd az el bi za -
ko dot ta kat! Gyá mo lítsd a be te ge ket!
Vi gasz tald a gyá szo ló kat! Te, aki
egy há zat gyűj tesz, gyü le ke ze tet
plán tálsz, tégy min ket is va ló di kö -
zös ség gé, hogy ne ked él jünk itt a föl -
dön, és ve led él jünk az örök ké va ló -
ság ban!

Szent há rom ság egy igaz Is ten!
Tud juk, hogy ké ré se in ket ke gyel -
me sen meg hall ga tod, mert sze re te -
ted vég te len. Azt pa ran csol tad hí ve -
id nek, hogy imád koz za nak, mert az
imád ság gyó gyu lást hoz hat a vi lág -
ra. Kö nyör günk hát sok seb ből vér -
ző vi lá gun kért: az éhe ző kért, a nyo -
mor gó kért, a hi tük vagy szár ma zá -
suk mi att ül dö zöt te kért, a pénz és az
él ve ze tek, az ital és a ká bí tó szer rab -
ja i ért, a bű nö ző kért és az ál do za to -
kért, a fegy ve res konflik tu sok el -
szen ve dő i ért és a ka to ná kért. Kö -
nyör günk a há zas tár sa kért és a szét -
esett csa lá do kért. A gyer me ke kért és
az őket ok ta tó, ne ve lő ta ná ro kért. Az
ön kor mány za tok nak és egész ha -
zánk nak sok gond dal küsz kö dő ve -
ze tő i ért. Kö nyör günk er köl csi leg
meg rom lott és hi tét vesz tett ma -
gyar né pün kért. Te, aki min dent
meg te hetsz – fel jebb, mint kér jük
vagy el gon dol hat juk, a mi ben nünk
mun kál ko dó erő sze rint –, tégy jót
mind nyá junk kal hű sé ge dért és di cső -
sé ge dért! Ámen.

Oratio
œcumenica

2 e 2011. október 16. Evangélikus Életforrás

Mi vel a Li tur gi kus könyv má so dik kö -
te te (LK 2) tar tal maz za a je len tős ese -
mé nyek hez kap cso ló dó rend kí vüli is -
ten tisz te le ti for má kat, a so ron kö vet -
ke ző nagy rész a ka zu á lis szol gá la tok
(es ke tés, te me tés, bi zo nyos szem -
pont ból a ke resz te lés) mel lett a szen -
te lé sek, ava tá sok, ál dá sok, ik ta tá -
sok fe je ze te.

Né hány el ne ve zés tisz tá zás ra, egy -
né mely gya kor lat kor ri gá lás ra, bi zo -
nyos ren dek pe dig ki egé szí tés re szo -
rul nak. Sok fé le bi zony ta lan ság, vi ta -
té ma és kér dés van ezen a te rü le ten.
Test vér egy há za ink ter mi nus tech ni -
cu sai is be za var nak, hi szen a kör nye -
zet ha tá sá ra – at tól füg gő en, hogy
me lyik fe le ke zet van több ség ben a
kör nye ze tünk ben – át ve szünk bi -
zo nyos szó hasz ná la to kat.

Lu ther nagy har cot in dí tott a kö -
zép ko ri egy ház vissza élé sei el len – a
szen te lé sek te rü le tén. Ör dö gi nek
ne vez te azt, hogy mi min dent szen -
telt már meg a ró mai egy ház (az ör -
dög zsák já ból ezt-azt elő húz va).
Ugyan ak kor bi zo nyos pon to kon na -
gyon ko mo lyan vet te az em be rek
szol gá lat ba in dí tá sát és a kü lön bö ző
esz kö zök szent hasz ná lat ba vé te lét.

Ma el ter jedt az a né zet, hogy sze -
mé lye ket ava tunk, tár gya kat szen te -
lünk. El gon dol kod ta tó azon ban az,
hogy bár a Prőh le-agen da szó hasz ná -
la ta sze rint lel késszé úgy vá lik va la -
ki, ha lel késszé avat ják, so kak ban él
a Raf fay-agen da tu da tos szó hasz ná -
la ta: lel kész szen te lés. Rész ben an -
nak nyo mán, hogy Lu ther oly ke mé -
nyen szem be szállt a szen te lé sek nél
meg mu tat ko zó vissza élé sek kel, rész -
ben azért, mert töb ben ka to li kus
szó hasz ná la tot vél nek fel fe dez ni, tö -

röl ték a lel kész szen te lés ki fe je zést, és
ki cse rél ték az ava tás ra (ame lyet
azon ban ál ta lá ban hasz ná la ti tár -
gyak ra, el ké szült na gyobb be ru há zás -
ra al kal maz ma gyar nyel vünk). Ér de -
mes hát el gon dol kod ni azon, hogy
nem csu pán Raf fay hasz nál ja ezt a ki -
fe je zést, ha nem re for má tus test vé re -
ink is lel készt szen tel nek!

Egy kis cso port gör csös fé lel me
mi att azon ban nem tud juk ezt a ki -
fe je zést új ra hasz nál ni (el gon dol -
kod ta tó, hogy az el múlt nyá ron ké -
szült meg hí vók tel jes kö vet ke zet -
len ség gel hol az egyik, hol a má sik ki -
fe je zést hasz nál ták), ezért az ere de ti
la tin ki fe je zés ke rült a Li tur gi kus
könyv má so dik kö te té be: or di ná ció.

A má sik ér de kes kér dés, amely jól
mu tat ja egy há zunk – han gu la tok tól
füg gő – kon szen zushi á nyát, a püs pö -
ki szol gá lat ba in dí tás el ne ve zé se. Míg
re for má tus test vé re ink itt is a püs pök -
szen te lés ki fe je zést hasz nál ják, s a ré -
geb bi evan gé li kus rend tar tá sok is ez -
zel a szó hasz ná lat tal él nek, je len le gi zi -
lált hely ze tünk ben, fe je te te jé re ál lí tott
gon dol ko dá sunk ban csu pán püs pök -
ik ta tás ról be szé lünk. Oka az, hogy a
püs pökség nem kü lön rend (or do), ha -
nem a lel ké szi szol gá lat egy faj ta „el -
ágaz ta tá sa”, ma ga sabb be osz tá sa.

Je len el ne ve zé sünk azon ban – túl
azon, hogy a püs pök nek a pász to rok
pász to rá nak, a tisz ta ta ní tás őr ző jé -
nek kel le ne len nie, és nem va la mi fé -
le hi va tal nok nak (amely szerepbe a
zsi nat be le szo rí tot ta őket) – meg fe -
led ke zik ar ról a spe ci á lis man dá -
tum ról, amely egye dül ál ló az egy ház -
ban: csak a püs pök szen tel het lel -
késszé (or di nál hat). És ez nem csu pán
egy szer tar tás el vég zé se, ha nem az

oda bo csá tás fe le lős sé ge és a to váb bi
gon do zás szün te len fel ada ta. A kon -
szen zus hi á nya mi att meg ma radt a –
szá mom ra le fo ko zó jel le gű nek tű nő
– püs pök ik ta tás ki fe je zés (bár ez
„mél tán” tük rö zi az egy há zi köz élet -
ben el ural ko dott jo gi szem lé le tet).

A már or di nált lel ké sze ket, az
egy há zi szol gá lat más te rü le te i re be -
lé pő szak em be re ket (pe da gó gus, dia -
kó ni ai szak em ber), il let ve az egy há -
zi tiszt ség vi se lő ket ik tat juk (hi va ta -
luk ba be ik tat juk). A temp lo mot, an -
nak fel sze re lé se it (or go na, ol tár, szó -
szék, úr va cso rai edé nyek stb.), az is -
ten tisz te le ti szol gá lat ra is hasz nált
épü le tet, ter met (pél dá ul gyü le ke ze ti
há zat) szen tel jük, az egy ház tu laj do -
ná ban lé vő más épü le te ket a ben nük
élő vagy mun kál ko dó sze mé lyek
meg ál dá sá val hasz ná lat ba vesszük.
Áll jon hát itt egy sum más „ér tel me -
ző szó tár” a LK 2-höz.

Szen te lés • Szen tel ni annyit je -
lent: Is ten nek oda szán ni, Is ten szol -
gá la tá ra el kü lö ní te ni. Azo kat a sze -
mé lye ket, akik az egy ház ban Is ten
nyil vá nos szol gá la tá ra oda szen te lik
az éle tü ket, az egy ház év szá za dok óta
fel szen te li. Azo kat az épü le te ket,
tár gya kat, ame lye ket ki zá ró lag az
Is ten szol gá la tá ban hasz ná lunk, fel -
szen tel jük. Ter mé sze te sen a szen te -
lé si rí tus nem más, mint Szent lé le kért
va ló kö nyör gés, hogy Is ten ma ga te -
gye pe csét jét az oda szánt em ber re
vagy el kü lö ní tett esz köz re. Is ten igé -
je és az imád ság szen tel meg.

Or di ná ció • Olyan szent cse lek -
mény, amely ben a kül ső és bel ső el -
hí vás nyo mán, meg fe le lő elő ké szü let
után az em ber oda szán ja ma gát Is -
ten szol gá la tá ra, és ezt Is ten né pe Ura

előtt áll va el fo gad ja. Az egy ház már
szol gá lat ban lé vő ve ze tő je (püs pö ke)
kéz rá té tel lel ad ja to vább a Szent lé lek
aján dé kát. Ez zel a fel szen telt lel kész
a lel ké szi rend be (or do) lép, ezért hív -
juk az ese ményt or di ná ci ó nak.

Püs pök szol gá lat ba ál lí tá sa • A
gyü le ke ze tek vá lasz tá sá ban hang zó
el hí vást az egy ház imád ság és ál dás
ke re té ben te szi hi va ta los sá. A jo gi ak -
tus (hi va tal ba ik ta tás) azon ban csak
a for má lis rész, a lé nyeg a na gyobb fe -
le lős sé gű szol gá lat ba ál lí tás, amely -
ben el hang zik: „Áld jon meg az Úr,
hogy ál dás légy so kak üd vös sé gé re.”

Ik ta tás • A meg vá lasz tott lel kész
vagy más egy há zi tiszt ség vi se lő be -
ik ta tá sa el ső sor ban jo gi ak tus, amely -
ben azért a gyü le ke zet ki nyil vá nít ja,
hogy nem egy sze rű hi va tal ról, ha nem
Is ten szol gá la tá ról van szó konk rét
he lyen, konk rét kö zeg ben.

Ál dás • Új épü let, esz köz, in téz -
mény meg ál dá sá val nem az anya got
áld ja meg az egy ház, ha nem azok ra
a sze mé lyek re ké ri Is ten ál dá sát,
akik ab ban él ni, mun kál kod ni fog nak.

Hasz ná lat ba vé tel • A pol gá ri vi lág -
ban is is mert ün nep ség egy-egy be ru -
há zás be fe je zé se al kal má val. Az egy -
ház né pe ezt sem em be ri ese mény ként
éli meg, ha nem a há la adás, a kö nyör -
gés és az ál dás ké rés al kal ma ként.

Ezek fi gye lem be vé te lé vel bont juk
ki a kö vet ke ző he tek ben a Li tur gi kus
könyv má so dik kö te té nek e fon tos fe -
je ze tét, hogy ért sük és tu da to sít suk:
mi mi ért zaj lik az egy ház ban.
g Dr. Ha fen scher Ká roly (ifj.)

Szen te lé s, ava tá s, ik ta tá s, ál dá s
RÉ G IÚ J LITURG IKUS

SAROK

Be teg ség a gyü le ke ze tek ben. A Pál
apos tol ál tal ala kí tott ko rinthu si gyü -
le ke ze tet sú lyos be teg ség gyö tör te:
pár tos ko dás és vi szály ko dás. Az
apos tol ha da ko zik el le ne, szin te kö -
nyö rög ve ír ja, hogy „a mi Urunk Jé -
zus Krisz tus ne vé re kér lek ti te ket,
test vé re im” (1,10), hogy egy ség le gyen
a gyü le ke zet ben, iga zod ja tok egy más -
hoz, mert a szét hú zás átok.

Az apos tol még a „lel ki kis ko rú ság”
vád ját is fel hoz za, hogy az ál ta la ta -
ní tott és szer ve zett né pét az egy ség -
re, a kö zös alap ra, a szent össze tar -
to zás ra szólítsa fel. An nak ér de ké ben,
hogy meg győz ze őket er ről, ar ra hi -
vat ko zik, hogy bár ki bár mit tett is a
gyü le ke zet ben, ne ön ma gá ra és tet -
té re néz zen, ha nem egye dül és ki zá -
ró lag az egy sé get biz to sí tó Is ten re,
„aki a nö ve ke dést ad ja”. (3,7) Az
egész har ma dik fe je zet er ről a ké nyes
és fáj dal mas té má ról szól, hogy az
apos tol ki gyó gyít sa gyü le ke ze tét eb -
ből a be teg ség ből, amely min dent
szét rág, meg sem mi sít, és ez zel sú lyo -
san árt a „ke reszt ről szó ló be széd”
evan gé li u mi üze ne té nek.

Pál apos tol iga zi atyai sze re tet tel
igyek szik gyó gyí ta ni szent gyü le ke ze -
tét, amely e sú lyos kór ság ál do za tá -
vá kezd vál ni. „Sze re tett gyer me ke i nek”
ne ve zi őket, de a tra gi kus vi szály ko -
dás mi att – kér dő je le sen bár – bot -
tal is fe nye ge tő zik, ami azon ban nem
az apos tol ag resszi vi tá sát hi va tott
ér zé kel tet ni, ha nem en nek a be teg ség -
nek a ha lá los ve sze del mét, amely ből
fel tét le nül ki kell gyó gyul ni uk azok -
nak, akik az Is ten evan gé li u má nak
ter je dé sét szor gal maz nák egyéb ként.

Egy egész sor fi gye lem re mél tó
gya kor la ti ta nács kö vet ke zik a le vél -

ben, így ju tunk el a 12. fe je zet hez: „az
egy test és a sok tag” áb rá zo lá sá val
szem be sü lünk ezen a va sár na pon.
Élet ve szé lyes be teg ség a vi szály ko dás.

A gyó gyu lás. Na gyon fon tos két té -
telt szük sé ges fel is mer nünk és meg -
szív lel nünk!

Krisz tus tes te, vagy is az egy ház a
Szent lé lek Is ten al ko tá sa a leg kü lön -
bö zőbb em be rek ből. „…egy Lé lek ál -
tal mi is mind nyá jan egy test té ke resz -
tel tet tünk…” (12,13)

Fé lel me tes be le gon dol ni ab ba, hogy
ha ez így van, ak kor min den vét -
künk a Krisz tus tes te, vagy is az egy -
ház va ló sá ga el le ni vé tek és vé tek a
Szent lé lek el len. Ta lán itt is ke res het -
jük a vá laszt ar ra a kér dés re, ame lyet
a Mt 12,32-ben ol vas ha tó ki je len tés vet
fel. Tud ni il lik hogy aki a Szent lé lek el -
len szól, mennyi re sú lyos bűnt kö vet
el. Ne ke rül je el fi gyel mün ket ez a kü -
lön le ges meg fo gal ma zás: „…egy Lé lek -
kel itat tat tunk meg.” (12,13) En nek a
vers nek a szent sú lya ne he zed jék
gyar ló és vi szály kod ni sze re tő em be -
ri lel künk re! Nem kö ve tünk-e el vég -
ze tes bűnt, ami kor egy há zunk ban,
gyü le ke ze te ink ben nem az egy sé get és
az össze tar to zást szor gal maz zuk, ha -
nem kis cso por tocs kák ra szab dal juk
szét ma gun kat?

Di dak ti kus nak mond ha tó pél dák
után az apos tol má so dik teo ló gi ai
té te le az, hogy a kü lön bö ző ta go kat
(láb és kéz, fül és szem, szem és orr)
„már pe dig az Is ten ren dez te el a test -
ben”, még pe dig szu ve rén mó don
„mind egyi ket, aho gyan akar ta”. (12,18)
Is ten a ta go kat úgy ren dez te el, hogy
mind egyiknek a funk ci ó ja a test egé -
szé nek egész sé ges mű kö dé sét biz to -
sít sa, és ugyan így ren dez te el Krisz tus

föl di és lát ha tó tes té nek a tag ja it, a leg -
fel ső ve ze tők től kezd ve a temp lo mot
ki ta ka rí tó sze mély ze tig. „Is ten szer -
kesz tet te így a tes tet egy be…” (12,24)

Gyó gyí tó ha tá sú nak kell len nie, ha
az egy ház (Krisz tus tes te) té nye mö -
gött a Szent lé lek Is ten ál dott és te -
rem tő va ló sá gát fe dez zük fel, és alá -
zat tal el fo gad juk a he lyün ket az egy -
ház élet for má já ban.

Le het, hogy van nak kí sér tő em be ri
ál ma ink a test tag ja ként be töl tött funk -
ci ónk kal kap cso lat ban. De itt me rül fel
az Is ten Lel ké vel szem be ni hí vő és alá -
za tos en ge del mes sé günk kér dé se.Le -
het, hogy más sze ret tem vol na len ni!
De el fo ga dom-e a láb vagy a kéz, a fül,
az orr vagy a szem szol gá la tát?

Ér de kes, nincs szó a száj ról! Mert
nem szö ve gel ni kel le ne, ha nem men -
ni az el ve szett után (láb), meg fog ni
a do log vé gét (kéz), meg hal la ni a pa -
naszt (fül), meg lát ni a ten ni va lót
(szem) és ér zé keny nek len ni mind ar -
ra, ami ve szélyt je lent a kö zös ség re
(szag lás). Nem szá jal ni kel le ne (kü -
lö nös te kin tet tel a plety kák ra), ha nem
men ni, meg fog ni, meg hal la ni, meg -
lát ni, meg érez ni azt, ami Krisz tus tes -
tét szol gál ja ál ta lunk.

A gyó gyu lás fo lya ma ta alig ha más,
mint rá éb re dé sünk ar ra, hogy Is ten
szí ne előtt ha tal mas fe le lős ség gel
tar to zunk egy há zun kért a gyü le ke ze -
te ink ben. Mert egyéb ként a hi tünk
vá lik kér dé ses sé.

Pál apos tol ne künk ír ta le ve lét. Le -
gyen bol dog az a gyü le ke zet, ahol a
ta gok alá za tos hit tel igye kez nek egy -
részt fel is mer ni azt a kül de té sü ket,
ame lyet Is ten től kap tak, és azt „lel -
ke sen” tel je sí tik is! Va jon hány ilyen
bol dog nak mond ha tó, ál dott gyü le -

ke ze tünk van? Pál apos tol ne künk is
ír ta te hát a le ve lét. Kü lö nö sen most,
ami kor meg kez dő dik – azok ban a
gyü le ke ze te ink ben, ahol kel lő idő ben
gon dol kod nak – a je lö lő bi zott ság
mun ká ja az új tiszt ség vi se lők és
pres bi te rek meg vá lasz tá sá ra, mert
las san le jár a hat esz ten dős cik lus. 

A he lyes vá lasz tás tit kát azon ban
ne a nép sza va zás me cha ni kus (és
ezért kö zöm bös) több sé gi (vi lá gi)
tech ni ká já ban, a több sé gi vé le mény -
ben lás suk, ha nem gya ko rol juk Jé zus
apos to la i nak vá lasz tá si mód sze rét
a vá lasz tá sok előtt, alatt, után. Az Ap -
Csel 1,23–24 sze rint volt – Jú dás
he lyé re – két je lölt. Ezt ol vas suk: „…és
így imád koz tak: »Urunk, min den
szív is me rő je, te je löld ki e ket tő kö -
zül az egyi ket, akit ki vá lasz tot tál
ma gad nak«…” Is ten Lel ké nek jo ga,
hogy még ezt a vá lasz tást is fe lül bí -
rál hat ja. A vá lasz tás Má tyás ra esett,
és ezek után Is ten Pál apos tolt küld -
te a né pek apos to lá ul.

El fo ga dom-e a he lye met? Ez az
utol só kér dés. Láb, kéz, szem, fül, orr
– el fo ga dom-e? El fo ga dom-e azt,
hogy egy Lé lek kel itat tat tunk meg a
ke reszt ség szent sé ge ál tal, és Is ten
akar ta ezt így? Me gyek Jé zus után,
meg ra ga dom a ten ni va lót, meg lá tom
a má si kat, hogy „köl csö nö sen gon -
dos kod junk egy más ról”. Szim pa ti -
kus-e a má sik? Nem a kö zön sé ge sen
meg szo kott ér te lem ben, ha nem az
apos tol igei ta ní tá sa sze rint: ha szen -
ved az egyik tag, ve le együtt szen ved
(szüm paszk hó) va la mennyi. Ez a
szent szim pá tia, az együtt szen ve dés.
S egyek le he tünk az öröm ben is.

g Ri bár Já nos

SZ ENT H Á ROM SÁG ÜN NE PE U TÁN 17.  VA SÁR NAP  1KOR 12,1227 

Szent egy ség!
A VA SÁRNAP IG ÉJE

„Így te hát a szent ke resz tyén egy ház
oly nép, amely ke resz tyé nek ből áll, és
amely szent, vagy ahogy szin te szo -
kás ne vez ni: a szent ke resz tyén ség,
vagy is az összes ke resz tyén ség. Az
Ótes ta men tom sza vai sze rint: az Is -
ten nek né pe.”

d Lu ther Már ton:
A zsi na tok ról és az egy ház ról

(Már ton Je nő for dí tá sa)
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b Új já szer ve zé sé nek kétszáz hu -
szon ötö dik év for du ló já ról em lé -
ke zett meg múlt va sár nap a lé bé -
nyi evan gé li kus gyü le ke zet. A
há la adó is ten tisz te le ten Sze me -
rei Já nos, a Nyu ga ti (Du nán tú li)
Evan gé li kus Egy ház ke rü let püs -
pö ke hir det te Is ten igé jét. A li -
tur gi ai szol gá lat ban Kiss Mik lós,
a Győr-Mo so ni Egy ház me gye
es pe re se, Ko há ry Fe renc he lyi
lel kész, va la mint Tu bán Jó zsef
csor nai lel kész vett részt. El jöt -
tek az ün nep ség re Lé bény né -
met or szá gi test vér gyü le ke ze té -
nek – a Nürn berg mel let ti Al -
feld nek – a kül döt tei is.

Lé bény ben – mint sok du nán tú li vá -
ros ban és köz ség ben – a la ko sok
nagy ré sze már az 1500-as évek má -
so dik fe lé re ön ként át tért a lu the rá -
nus hit re. (A köz ség ben élő hor vá tok
vi szont meg ma rad tak ka to li kusnak.)
Ak kor temp lo mot is kap tak az evan -
gé li ku sok, még pe dig a Szent Mar git-
plé bá nia temp lo mot, ame lyet az tán
ké sőbb – az el len re for má ció so rán –
Zi chy Pál föl des úr, or szág bí ró vissza -
vett. Az el len re for má ció ne héz év ti -
ze dei egyéb ként is szét zi lál ták a gyü -
le ke ze tet, ám a tü rel mi ren de let meg -
szü le té sét kö ve tő en, 1786-ban Öt te -
vénnyel, Ma gyar kim lé vel és Ha lá -
szi val össze fog va új já szer ve ző dött a
lé bé nyi evan gé li ku sok kö zös sé ge.
Temp lomot is építettek, ame lyet
1795-ben szen tel tek fel. 

Az 1800-as évek ben két nagy tra -
gé dia is tör tént a fa lu ban. 1831-ben ko -
le ra jár vány pusz tí tott, amely az egy -

ház ta gok egy ha to dá nak, kö zel száz
em ber nek a ha lá lát okoz ta. Tíz év vel
ké sőbb pe dig nagy tűz vész tom bolt,
amely ben le égett az egész fa lu – a ka -
to li kus és az evan gé li kus temp lom mal
együtt –, ám me gyei össze fo gás sal si -
ke rült új já épí te ni a lelki hajlékokat.

1895-ben, a temp lom épí té sé nek
szá za dik év for du ló ján ha tá roz tak
ar ról, hogy új, dí szes  tor nyot épí te -
nek. Eb ből az al ka lom ból az épület
belseje is meg újult.

A gyü le ke zet éle té nek ki emel ke -
dő kor sza ka ak kor jött el, ami kor Né -
meth Ká rolyt vá lasz tot ták meg lel -
kész  üknek. Ezt a negy ven két éven át

tar tó idő sza kot az épít ke zé se ken túl
a lel ki éb re dés és meg úju lás jel le mez -
te. Né meth Ká rolyt Sza bó Kál mán
kö vet te a lel ké szi szol gá lat ban, majd
1981. má jus 31-én Ko há ry Fe ren cet,
Be zi–Ene se lel ké szét vá lasz tot ta
meg pász to rá nak a gyü le ke zet köz -
gyű lé se.

A jubileumi istentiszteleten Sze -
me rei Já nos a meg hí vón sze rep lő
igé ről pré di kált: „Ad ja tok há lát az
Úr nak, hív já tok se gít sé gül ne vét,
hir des sé tek tet te it a né pek kö zött!”
(Zsolt 105,1) A püs pök há rom szó
kö ré épí tet te fel pré di ká ci ó ját: örök -
ség, le he tő ség, fe le lős ség. Az örök -
ség meg ad ja a le he tő sé get az em -
ber nek ar ra, hogy sza ba don bán jon
a reá ha gyott örök ség gel. A ma
élők fe le lős sé ge, hogy azt az örök -
sé get, ame lyet elő de ik rá juk bíztak,
meg be csül jék, meg őriz zék és to -
vább ad ják – hang sú lyoz ta Sze me -
rei Já nos.

Az is ten tisz te le tet kö ve tő köz gyű -
lé sen Ko há ry Fe renc is mer tet te a
két száz hu szon öt év je len tő sebb ese -
mé nye it, majd – töb bek kö zött – Ma -
ri ann Hubbl, az al fel di test vér gyü le -
ke zet fel ügye lő asszo nya kö szön töt -
te az ünneplő egyházközséget.

g Kiss Mik lós

Ju bi le u mot ün ne pelt
a lé bé nyi gyü le ke zet

A püs pök ige hir de té sé ben a 90. zsol -
tár sza va it ele ve ní tet te meg: „Uram,
te vol tál haj lé kunk nem ze dék ről nem -
ze dék re.” A temp lom az időt len ség jel -
ké pe, a min den ség le nyo ma ta, ahol
Jé zus Krisz tus ál tal kö zöt tünk van Is -
ten. Egy éve a már amúgy is rossz ál -

la pot ban lé vő temp lom állapotát a
med ré ből ki lé pő Kis-Sa jó ára da ta
sú lyos bí tot ta. Az össze fo gás szép
pél dá ja, aho gyan ak kor a nem zet –
me gye- és fe le ke ze ti ha tá ro kat nem
is me rő mó don – össze fo gott. Is ten
meg en ged te, hogy a ve sze del mes
idők után Ar nó ton meg újul has son
egy kö zös ség, és a temp lom is mét áll -
jon. „De ne csak a kő fa lak áll ja nak,
ha nem áll jon szí ve tek ben is a temp -
lom. A csa lád ban is, hogy ott is Isten
le gyen a köz pont, ami kor el men tek
in nen ha za” – hang zott a püs pök in -
tő sza va.

Az ün ne pi is ten tisz te let li tur gi á já -
ban Sán dor Fri gyes es pe res és Bu day
Bar na bás he lyi lel kész segédkezett.
Ma gyar nép da lok könnyű ze nei, ke -
resz tyén fel dol go zá sá val a he lyi ek ből
és a Pi lis ről ér ke zők ből össze állt
ének- és ze ne kar szol gált Bu day-
Ma lik Ad ri enn gyü le ke ze ti kán tor ve -
zény le té vel. 

Mi u tán Bar csák Pál né fel ügye lő
meg nyi tot ta az ün ne pi köz gyű lést, el -
ső ként a gyü le ke zet és az épít ke zés
tör té ne te hang zott el.

A 18. szá zad leg ele jén be te le pe dett
ősök 1779-ben épí tet ték temp lo mu -
kat, még a tü rel mi ren de let előtt, de
an nak meg fe le lő en egy ha jós ra, to -
rony nél kül, ol da la in egy-egy aj tó val.
(Az ak ko ri ar ti ku lá ris hely hez majd
fél száz szór vány te le pü lés tar to zott,
ma pe dig a két ezer-hat száz lel kes te -
le pü lés ko moly ha gyo má nyok kal bí -
ró evan gé li kus kö zös sé ge két száz
fő ből áll.)

A fo lya ma to san vég zett ki sebb ja -
ví tá si mun kák el le né re a szá mos vi -
szon tag sá gos időt meg élt ház egy re
rosszab bo dó ál la po ta el en ged he tet -
len né tet te a tel jes kö rű re no vá lást.

Idén rész le ge sen ki cse rél ték, fel újí -
tot ták a nyí lás zá ró kat, kor sze rű sí tet -
ték a vi lá gí tást, ki cse rél ték a pad ló -

bur ko la tot, il let ve pad ló fű tést ala kí -
tot tak ki, gom bát la ní tot ták, új ra va -
kol ták, -fes tet ték a fa la kat, el vé gez -
ték a to rony és a te tő tel jes kö rű ja -
ví tá sát. A már élet ve szé lyes sé vált
kar zat fa tar tó osz lo pa it min de nes tül
ki kel lett cse rél ni, a bolt íve ket meg

kel lett erő sí te ni. (A szú rág ta osz -
lop da ra bok ki ál lí tás ke re té ben meg -
te kint he tők.) A temp lom előt ti ke rí -
tés le bon tá sá val – mond hat juk –
meg szűnt min den el vá lasz tó fal a te -
le pü lés és a gyü le ke zet kö zött – a tér
is mét min den kié.

A kö szön tők el hang zá sa előtt a je -
len lé vő egy há zi ve ze tők és po li ti ku -
sok – Rét vá ri Ben ce ál lam tit kár, Csö -
bör Ka ta lin or szág gyű lé si kép vi se lő,
Üve ges Ist ván pol gár mes ter és Mol -
nár Im re ön kor mány za ti kép vi se lő –
meg ko szo rúz ták Tú róczy Pál haj -
da ni lel kész és fia, Tú róczy Zol tán
haj da ni lel kész és püs pök em lék -
táb lá ját.

Az ál lam tit kár kö szön tő jé ben el -
mond ta: „Az az or szág, ahol sok
temp lom ban van fes ték- és hí gí tó il -
lat, na gyon jó úton jár. Az ar nó ti kö -
zös ség eh hez most hoz zá já rul, és
bi zony sá gát te szi Is ten ke gyel mé -
nek.” Ke resz tyén ség nél kül nincs eu -
ró pa i ság, a ma gyar ál lam alap ja is
ezen az ér té ken nyug szik. A ma gát
ke resz tyén nek val ló em ber nek – be -
le ér tve a po li ti kust is – fe le lős sé ge
van csa lád ban, hi va tás ban és kö zös -
ség ben egy aránt. Meg kell őriz nie és
kő be kell vés nie azo kat az ér té ke ket,
ame lye ket az ar nó ti haj lék is már két -
száz har minc két éve hir det.

A pol gár mes ter – aki ma ga is gya -
kor ló evan gé li kus, és gye rek ko rá tól
má so dik ott ho ná nak te kin ti a temp -
lo mot – meg kö szön te gyü le ke ze té -
nek, hogy ko mo lyan vet te a jé zu si pa -
ran csot: kért és ka pott erőt és tá mo -
ga tást, ke re sett és ta lált meg fe le lő
szak em be re ket, ko pog ta tott, és le he -
tő sé gek nyíl tak meg előt te. Kö szön -
tő jé ben félt ve in tet te a je len lé vő ket:
„Ha az egy há zak él ni akar nak, ki kell
nyit ni uk ka pu i kat!” Zör ges sünk mi is
mi nél több ször eze ken a ka pu kon!

g Hor váth-He gyi Áron

Meg szé pült a Bor sod-
He ve si Egy ház me gye

leg ősibb temp lo ma
b Fél év szá zad dal a hat va nas évek vé gi fel újí tá si mun ká la tok után is mét

nagy fá ba vág ták fej szé jü ket az ar nó ti evan gé li ku sok, ami kor lel ké -
szük, Bu day Bar na bás ve ze té sé vel el ha tá roz ták, hogy kí vül-be lül új -
já va rá zsol ják két száz har minc két éves temp lo mu kat. Mi u tán 2009-ben
az Új Ma gyar or szág vi dék fej lesz té si prog ram kul tu rá lis örök ség vé del -
mi ten ge lyé nek pá lyá za ti ki írá sán 48,1 mil lió fo rin tot nyer tek, to váb -
bi ki lenc mil li ót pe dig más for rá sok ból tá mo ga tás ként kap tak, 2011 ta -
va szán meg kez dőd tek a mun ká la tok, és ősz re si ke rült is be fe jez ni őket.
Ok tó ber 9-én a meg szé pült haj lék fel szen te lé sén az egy ház ke rü le tet
dr. Fa bi ny Ta más püs pök és Ben czúr Lász ló fel ügye lő kép vi sel te.
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b Egy há zunk re for má ciói em lék bi -
zott sá gá nak ok tó ber 4-ei ülé se
után a tes tü let tag jai fát ül tet tek
a fő vá ros ban, a VII. ke rü le ti Re -
for má ci ói em lék park ban. A csá -
szár fa an nak a hárs nak a pár ja,
ame lyet idén áp ri lis ban Wit ten -
berg ben plán tál tak el. Az ün ne -
pi is ten tisz te le ten Ara di György
fa so ri lel kész hir det te Is ten igé jét,
dr. Fa bi ny Ta más püspök, bi -
zott sá gi el nök pe dig a fa tö vé hez
szór ta a wit ten ber gi hárs mel lől
ho zott föl det.

Mint is me re tes, a re for má ció kez de -
té nek öt szá za dik év for du ló já ra ké szü -
lőd ve a Lu the rá nus Vi lág szö vet ség
kez de mé nye zé sé re a re for má ció böl -
cső jé nél Lu ther-kert (Der Lu ther gar -
ten) el ne ve zés sel fo lya ma to san bő vü -
lő, élő „em lék mű vet” hoz tak lét re. Ide,
il let ve a vá ros kü lön bö ző pont ja i ra a
vi lág min den tá já ról ér ke ző de le gá ci -
ók  ül tet nek el egy-egy fát – 2009 és
2017 kö zött össze sen öt szá zat. (A
kert lel ké szé vel ké szült in ter júnk az
Evan gé li kus Élet 2011. áp ri lis 24-ei
lap szá má nak 5. ol da lán ol vasha tó:
http://www.evan ge li kus elet.hu/la poz -
ga to/2011-17.)

A né met szer ve zők azt kér ték a
pro jekt ben részt ve vő egy há zak vagy
egy há zi szer ve ze tek kül döt te i től, hogy
Wit ten berg ből ha za tér ve ott hon is ül -
tes se nek el egy-egy fát; sze ret nék
ugyan is, ha ez ál tal 2017-re egy vi lág mé -
re tű öku me ni kus há ló zat jön ne lét re.

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
ház Re for má ci ói Em lék bi zott sá ga Wit -

tenbergben ez év áp ri lis 12-én ül tet te
el – ün ne pi is ten tisz te let ke re té ben –
a Lu ther-kert hat van ha to dik fá ját, egy
té li hár sat. Ha zai pár ját, egy csá  szár -

fát az Ok tó ber a re for má ció hó nap ja cí -
mű prog ram so ro zat nyi tá nya ként ok -
tó ber 4-én plán tál ták el a fa so ri evan -
gé li kus temp lom mel let ti park ban.

Az ün ne pi is ten tisz te let li tur gi á já ban
a bi zott sá gi ta gok vet tek részt, míg
ének kel a Bu da pest-Fa so ri Evan gé li kus
Gim ná zi um ének ka ra szol gált No vá -

ky And rea ta nár nő ve ze té -
sé vel. 

A fa ül te tés előtt a gré -
mi um tag jai meg tar tot ták
szo ká sos ülé sü ket, ame -
lyen vég le ge sí tet ték a Re -
for má ció.500 ren dez vé nye -
i nek véd nö ki lis tá ját, és
pon to sí tot ták a Lu ther vá -
lo ga tott mű vei 5. – Bib lia -
for dí tás, vi gasz ta lás, imád -
ság cí mű kö tet ok tó ber
28-ai  be mu ta tó já nak rész -
le te it. (A kö tet szer kesz tő -
jé vel, dr. Csep re gi Zol tán
egy ház tör té nész-pro fesszor -
ral készült in ter júnk az
Evan gé li kus Élet au gusztus
7-ei lap szá má nak 3. ol da -
lán olvas ha tó:
http://www.evan  ge li kus -
 elet.hu/la poz ga to/2011-32.)

Har ma dik na pi ren di
pont ként pedig a jö vő esz ten dő te ma -
ti ká já hoz – Re for má ció és a nők –
kap cso ló dó pla kát terv ről dön töt tek.

g bo dazs

Faültetés a reformáció emlékparkjában
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A ju bi le u mi Lu ther-so ro zat el ső kö te té nek be mu ta tó ja
Öröm mel ad juk hí rül, hogy a re for má ció kezdetének öt századik év for -
du ló ja je gyé ben ti zen két kö tet ben kí ván juk meg je len tet ni Lu ther Már -
ton vá lo ga tott mű ve i nek ma gyar for dí tá sát. Az el ső kö tet be mu ta tójá -
ra Bu da pes ten, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia székházának kis ter -
mé ben ke rül sor ok tó ber 28-án, pén te ken 11 órá tól. Min den ér dek lő dőt
sze re tet tel hí vunk.

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Re for má ci ói Em lék bi zott sá ga
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b Az evan gé li kus stra té gia al ko -
tás foly ta tá sá ról tar tot tak mun -
ka meg be szé lést ok tó ber 4-én,
ked den dél előtt az Evan gé li kus
Hit tu do má nyi Egye tem (EHE)
teo ló gus ott ho ná nak ká pol ná já -
ban. „A he lyes stra té gi á ban min -
dig ben ne van a tá vol ba te kin tés
bá tor sá ga. A jó cél fel fe de zé se,
el fo ga dá sa so kak kö zös ügye.
Ki dol go zá sát mo ti vált, ins pi rált
és lel ki ala po kon nyug vó mun -
ka vég zés jel lem zi. A sta bi li tás ér -
zé se az al ko tó mun ka ál lan dó kí -
sé rő je” – he lyez te a ta nács ko zás
részt ve vő i nek szí vé re rö vid áhí -
tat tal egy be kö tött kö szön tő jé -
ben dr. Sza bó La jos, az EHE
rek to ra.

Egy há zunk zsi na ta 2007 ta va szán
adott meg bí zást Prőh le Ger gelynek és
dr. Fa bi ny Ta másnak az evan gé li kus
stra té gia elő ké szí té sé re. Az országos
fel ügyelő és a püspök ve ze té sével
meg  ala kult ti zen hét ta gú mun ka -
cso port 2008 jú li u sá ban hoz ta nyil -
vá nos ság ra az Élő kö vek egy há za – Az
evan gé li kus meg úju lás stra té gi á ja el -
ne ve zé sű vi ta anya got. (A do ku men -
tum a http://strategia.lu the ran.hu
ol da lon ér he tő el; ugyan in nen le tölt -
he tő a Cre do cí mű fo lyó irat 2009
ele jén meg je lent kü lön szá ma is, ben -
ne egy cso kor nyi hoz zá szó lás sal és
refle xi ó val.)

Hosszas elő ké szü le tek és szé les kö -
rű egyez te té sek után 2010 de re kán –
Fáb ri Ist ván szo cio ló gus és dr. Fáb -
ri György kom mu ni ká ció ku ta tó,
egye te mi do cens szak mai irá nyí tá sa
mel lett – szo cio ló gi ai fel mé rés sel és
an nak ki ér té ke lé sé vel foly ta tó dott a
mun ka. A ta va lyi esz ten dő vé gé re a
zsi nat 2007 szep tem be ré ben fel ál lí -
tott, dr. Só lyom Je nő ve zet te négy ta -
gú sta tisz ti kai mun ka cso port ja is el -
ké szült az el múlt év ti ze dek nép moz -
gal mi, gyü le ke ze ti szol gá la ti és gaz -
da sá gi ada ta i nak össze gyűj té sé vel
és elem zé sé vel.

Az el múlt idő szak ra és az ed dig el -
vég zett fel ada tok ra vissza te kint ve a
mun ka meg be szé lés fel ve ze té se ként
Prőh le Ger gely úgy fo gal ma zott,
„gyen ge, ám de igyek vő lé pé sek kel”
ha lad nak a cél fe lé, és ez a ket tős ség
meg fe le lő lel ki al ka tot biz to sít a stra -
té gia al ko tás hoz, mely nek le zá rá sát a
cik lus vé gé re ter ve zik.

Az or szá gos fel ügye lő to vább ra is
a kö zös gon dol ko dást szor gal maz za.
A min den na pi kér dé sek mel lett a jö -
vő be te kin tés re, a kül ső okok ke re sé -
se he lyett fe le lős ség vál la lás ra biz tat
min den kit, hogy egy há zunk ne csak
őse ink, ha nem gyer me ke ink egy há -
za is le gyen.

Ez után a meg be szé lés kö zel har -
minc részt ve vő jé nek – a kü lön bö ző
mun ka cso por tok és a zsi nat je len lé -
vő tag ja i nak – Bog dá nyi Gá bor, az in -
ter net-mun ka cso port ve ze tő je emelt
ki né há nyat a már em lí tett sta tisz ti -
kai hely zet elem zés főbb, a több ség ál -
tal más fó ru mo kon már meg is mert
ada tai kö zül. El hang zott: ha az egy
év ti zed del ez előt ti nép szám lá lá si
ada to kat össze ha son lít ják az egy -
ház köz sé gi ta gok és a vá lasz tói név -
jegy zék ben sze rep lők szá má val (a
2000 és 2009 kö zöt ti idő szak ban),
ak kor az arány nagy já ból 3 : 2 : 1. A
ke resz te lé sek szá ma az utób bi egy év -
ti zed ben stag nál; éven te kö rül be lül
há rom ez ren ré sze sül nek a ke reszt ség
szent sé gé ben (kö rül be lül annyi an,
mint 1981-ben). 

A kon fir má ci ók szá mát te kint ve –
a ke resz te lé se ké hez ha son ló an – a
rend szer vál tás ide jén nö ve ke dés fi -
gyel he tő meg, de a ké tez res évek ele -

jé re ez a szám is vissza esett a nyolc -
va nas évek ele jén jel lem ző re, 2009-
ben pe dig már csak nagy já ból ezer -
nyolc száz kon fir máltat regisztrál tak.

Az es ke té sek szá ma is fo lya ma to -
san csök ken: míg egy év ti zed del ez -
előtt még körülbelül ezer két száz há -
zas ság ra kér ték evan gé li kus szer tar -
tás sze rint Is ten ál dá sát, ad dig 2009-
ben már csak ki lenc száz ra. A te me -
té sek szá ma há rom év ti zed alatt hat -
ezer ről négy ezer re esett vissza. (A
sta tisz ti kai mun ka cso port je len té se a
http://www.evan  ge li kus.hu/te o lo -
gia/sta tisz ti ka ije len tes2010 címen
érhető el.)

A rep re zen ta tív, ezer öt száz fős
min tán végzett egy ház szo cio ló gi ai
fel mé rés leg lé nye ge sebb ered mé nyei
kö zül Fáb ri György vil lan tott fel né -
hány olyat, amely ki in du ló pont ként
szol gál hat a stra té gia meg fo gal ma zá -
sa kor. Ki emel te pél dá ul, hogy a meg -
kér de zet tek há rom ne gye de hí vő
evan gé li kus csa lád gyer me ke ként
„szü le tett be le” az evan gé li kus egy -
ház ba. Ugyan így több mint het ven
szá za lék kö rül van azok nak az ará nya,
akik hit éle ti, ma gán éle ti kér dé sek kel
még so ha nem for dul tak lel kész hez,
il let ve azok nak az ará nya, akik sem -
mi lyen ön kén tes gyü le ke ze ti mun kát
nem vé gez nek.

A kom mu ni ká ció ku ta tó – az Eöt -
vös Lo ránd Tu do mány egye tem rek -
tor he lyet te se – el mond ta: a fel mé rés
tük ré ben az ön kén tes ség fon tos sá gá -
nak hang sú lyo zá sa, a fi a ta lok el éré -
se és a lel ké szek kel va ló sze mé lyes
kap cso lat erő sí té se te rén lát re á lis
esélyt a vál to zás ra. (Az egy ház szo cio -
ló gi ai fel mé rés ered mé nye i ről Fáb ri
György a Cre do 2010/3–4. szá má ban
írt bő veb ben.)

A mun ka meg be szé lés foly ta tá sa -
ként Pap Kin ga Mar jat ta kül ügyi re -
fe rens a test vér egy há zak stra té gi ai
mun ká já ra te kin tett ki, Fa bi ny Ta más
pe dig a Lu the rá nus Vi lág szö vet ség
stra té gia al ko tá si fo lya ma tá ba en ge -
dett be pil lan tást. A leg több hoz zá szó -
lást a fin nek pél dá ja vál tot ta ki, akik
a fi ze tett gyü le ke ze ti mun ka tár sak
he lyett a la i kus ön kén te sek be vo ná -
sát szor gal maz zák, és ar ra tö rek -
sze nek, hogy min den egy ház ta got
éven te öt ször mi nő sé gi mó don szó -
lít sa nak meg.

Ter mé sze te sen a mun ka meg be szé -
lés bár mely pont ján volt le he tő ség
hoz zá szó lás ra. Prőh le Pé ter pél dá ul
ar ra biz tat ta az il le té ke se ket: a stra -
té gi á ban igen is tűz ze nek ki nagy,
akár az em be ri ér tel met is meg ha la -
dó cé lo kat, és „or dít son” ró luk, hogy
teo ló gi ai meg ala po zott sá gú ak. (Raj -
ta kí vül más hoz zá szó lók is az esz ka -
to lo gi kus táv lat és a spi ri tu a li tás
hang sú lyo zá sát javasolták.)

Az együtt lét zá rá sa ként Fáb ri
György a hoz zá szó lá sok ra re a gál va is -
mét ki emel te: vé le mé nye sze rint azo -
kat a pon to kat kell meg ke res ni, ahol
re á lis esély van a ne ga tív fo lya ma tok
meg ál lí tá sá ra – a vál to zá sok pe dig ki -
hat nak majd azok ra a te rü le tek re is,
ame lyek nek ala ku lá sát ma gunk tól
nem tud nánk be fo lyá sol ni. 

A to váb bi mun ka üte me zé sé vel
kap cso lat ban el mond ta: ter ve ik sze -
rint mű hely mun ka ke re té ben – há -
rom-öt em ber köz re mű kö dé sé vel –
de cem ber vé gé ig fel dol goz zák az ed -
dig ren del ke zés re ál ló anya go kat, és
el ké szí te nek egy húsz-har minc ol da -
las do ku men tu mot. Ezt vár ha tó an ja -
nu ár vé gén tud ják majd ki egé szí te ni
a most zaj ló nép szám lá lás ada ta i val.
Ek kor szé les kör ben vi tá ra bo csá ta -
nák az anya got, majd a refle xi ók fi -
gye lem be vé te lé vel már ci us ban áll na
össze a dön tés ho za tal ra kész elő ter -
jesz tés.

g Vi tá lis Ju dit

Stra té gia al ko tó stratégia
b Pla kát hir de ti a kő bá nyai temp -

lom aj ta ján egész ok tó ber ben: a
gyü le ke zet ben szü le tés na pot
ün ne pel nek – ma ga a temp lom
az ün ne pelt. Ben kó czy Pé ter rel,
az egy ház köz ség lel ki pász to rá -
val ok tó ber 4-én, a haj lék fel -
szen te lé sé nek nyolc va na dik év -
for du ló ján be szél get tünk…

– Két nap pal ez előtt, va sár nap
csa lá di as, de ün ne pi is ten tisz te let
ke re té ben ad tak há lát a kő bá nyai lel -
ki haj lé kért, ma egész nap nyi tott
temp lom aj tó val, es te pe dig ta izés
áhí tat tal vár ják a be té rő ket.

– Két év vel ez előtt, ami kor gyü le -
ke ze tünk fenn ál lá sá nak szá za dik
évfordulójáról em lé kez tünk meg,
ven dé ge ket is hív tunk. Most úgy ha -
tá roz tunk, hogy ma gunk ban, nem
pro to kol lá ri san, hanem csalá dias

körben ün ne pe lünk. A va sár na pi úr -
va cso rai is ten tisz te let li tur gi á já nak
kü lön le ges ele mei is vol tak. Pél dá ul
az if jú ság tag ja i val kö zö sen öl töz tet -
tük fel az ol tárt, il let ve egy li tur gi kus
kör tánc ra is hív tuk az er re nyi tot ta -
kat. Az is ten tisz te let után – Zász ka -
licz ky Zsu zsan na jó vol tá ból – egy tor -
tát is fel vág hat tunk. A raj ta lé vő
gyer tyát töb ben fúj tuk el – töb bek kö -
zött Temesvári Jánosné, Rózsika néni.
Ő egész kis lány ként volt itt 1931. ok -
tó ber 4-én, ami kor Raf fay Sán dor
püs pök fel szen tel te a temp lo mot.
Igaz, ak kor a gye re kek nek a temp lom -
tér alat ti gyü le ke ze ti te rem ben tar tot -
tak va sár na pi is ko lát – ő is azon vett
részt.

– Idén ked di nap ra esik a fel szen -
te lés év for du ló ja. Ez al ka lom ból
bár ki be tér het a Ká pol na ut cai lel -
ki haj lék ba, es te pe dig áhí tat ke re té -
ben te he ti le a nap ter he it. Mi ért épp
tai zés áhí ta tot tar ta nak?

– Azért nem is ten tisz te le tet hir det -
tünk má ra, mert ez zel is sze ret nénk
ki fe jez ni az al ka lom és a gyü le ke zet
nyi tott sá gát és sok szí nű sé gét. Kö -
zös sé günk ben en nek a faj ta el csen de -
se dés nek – gyer tya fény mel lett fel ol -

va sott imád sá gok, bib li ai ige ver sek, rö -
vid ige ma gya rá zat és négy szó la mú
éne kek – egyéb ként is ré gi ha gyo má -
nya van. Az pe dig kü lön öröm a szá -
munk ra, hogy a mai na pon már eddig
is nyolc-tíz olyan em ber lép te át a
temp lom kü szö bét, akik ta lán a min -
ket kö rül ve vő tíz eme le tes há zak ban
lak nak, na pon ta itt jár nak el, de még
so sem lát ták be lül ről a temp lo mot.

– Be mu tat ná rö vi den az épü le tet?
– A 19. szá zad vé gén a pes ti ma -

gyar evan gé li ku sok nak egyet len temp -
 lo muk és gyü le ke ze tük volt, még pe -
dig a De ák té ren. Az 1898. évi köz -
gyű lé sen hoz ták azt a ha tá ro za tot,
hogy a fő vá ros kü lön bö ző ré sze in a
val lás ta ná rok rend sze re sen tart sa nak
is ten tisz te le te ket – ha más hol nem,
ak kor tor na ter mek ben –, a hí ve ket
pe dig ke res sék fel, és tart sák őket szá -
mon. Kőbányán is ek kor in dul tak
meg – Maj ba Vil mos lel kész és val -
lás ta nár szol gá la tá val – a rend sze res

ha vi al kal mak. A ke rü let re jel lem ző
kő bá nyák, il let ve a tég la-, majd sör -
gyár tás, va la mint a sző lő ter mesz tés
mi att so kan lak tak a kör zet ben. Így
az itt élő evan gé li ku sok szá ma sem
volt el ha nya gol ha tó – 1904-ben pél -
dá ul 1405 hí vőt szám lál tak.

Idő vel gyűj tést in dí tot tak temp -
lom épí tés re. Ezt meg erő sí tet te az
1917. ok tó ber 31-én, a re for má ció
meg in du lá sa négy szá za dik év for du ló -
ja al kal má ból a De ák té ri temp lom ban
tar tott dísz köz gyű lés. Itt azt a dön tést
hoz ták, hogy az év for du ló em lé ké re a
há bo rú után épül je nek a vá ros kül te -
rü le te in temp lo mok – Kő bá nyán is.

1928-ban zárt kö rű pá lyá za tot hir -
det tek a temp lom épí té sé re, ennek
eredményeként Frecs ka Já nos ter ve it
fo gad ták el. Az alap kő le té tel 1930 ta -
va szán volt, a kö vet ke ző esz ten -
dőben ok tó ber 4-én pe dig már fel is

szen tel het te Raf fay püs pök úr. A
má so dik vi lág há bo rú ban, majd 1956-
ban is sú lyo san meg sé rült az épü let.
A tor nyot 1990-ben – He gyi Pé ter ter -
vei alap ján – az ere de ti től el té rő mó -
don ál lí tot ták hely re.

– Kí vül ről ta lán nem is tű nik fel
annyi ra, hogy a temp lom bel ső alap -
raj za va ló já ban kör.

– Emi att a kar zat szin te kö rül öle li
a be lé pőt.

– Nem csak az épü let, de az or go -
na is „ün ne pelt” idén. Mi ért is?

– Pon to san fél száz éves. Su lyok
Im re or go na mű vész terv raj za alap ján
– Pes kó Zol tán és Trajt ler Gá bor or -
go na mű vé szek köz re mű kö dé sé vel –
1959-ben kezd ték el az épí té sét. Stach
Mi hály pé csi or go na épí tő mű he lyé -
ben 1960 és 1961 kö zött ké szült el. A
szük sé ges pénzt a gyü le ke zet há -
rom száz tag ja ad ta össze.

– A ju bi le u mi hó nap ban ezt is
meg ün nep lik va la mi lyen mó don?

– Több ese mé nyünk is kap cso ló -
dik eh hez az év for du ló hoz. 2002-ben
fel újí tot tuk és bő ví tet tük a hang -
szert, és eh hez an nak ide jén je len tős
anya gi se gít sé get kap tunk a né met -
or szá gi sch wa ne we dei gyü le ke zet től.
Ének- és ze ne ka ruk egy kon cert út
utol só ál lo má sa ként ok tó ber 23-án ti -
zen hét óra kor ad ün ne pi kon cer tet
temp lo munk ban, bár már a dél előtti
is ten tisz te le ten is szol gál nak.

– Ha jól tu dom, az utá na kö vet ke -
ző hét is bő vel ke dik majd ze nei cse -
me gék ben…

– Aho gyan a temp lom aj tón ta lál -
ha tó pla ká ton is hir det jük, ok tó ber
22. és 29. kö zött evan gé li kus kán to -
rok ad nak in gye nes kon cer tet min -
den es te öt és hét óra kö zött a nyi tott
temp lom je gyé ben. Eze ket az al kal -
ma kat hit tu do má nyi egye te münk
egy ház ze nei tan szé ké nek ad junk tu -
sa, Wulf né dr. Kincz ler Zsu zsan na –
aki ere de ti leg ma ga is kő bá nyai – se -
gí tett meg szer vez ni.

– Az Evan gé li kus Élet is ten tisz te leti
rend ro va tá ban az ok tó ber 9-ei va sár -
nap ige hir de tő je ként Kai ku Mäenpää
ne ve ol vas ha tó. Jól sej tem, hogy ő a finn
test vér gyü le ke ze tük lel ké sze?

– Há la Is ten nek, Eu ró pa kü lön bö -
ző nem ze te i nek gyü le ke ze te i hez köt -
nek bennünket szo ros szá lak. A finn -
or szá gi Loh ja evan gé li ku sa i val 1988-
tól van test vér gyü le ke ze ti kap cso la -
tunk. Az Úr is ten szer ve zé se, hogy kül -
dött sé gük ép pen eb ben a ju bi le u mi
hó nap ban tud hoz zánk el lá to gat ni.

Re mé lem, ez a szü le tés nap és a
hoz zá kö tő dő – az em lí tet te ken túl
egyéb –prog ram ja ink is olyan le he -
tő sé ge ket kí nál nak az ér dek lő dők nek,
ame lyek ré vén so kan át él he tik a kő -
bá nyai temp lom és ben ne a gyü le ke -
zet át öle lő sze re te tét.

g Bo da Zsu zsa

Nyolc van évet „kö rül öle lő” hajlék

Ta nul má nyi dél előtt ke re té ben lá to -
gat ták meg az or szá gos iro da mun -
ka tár sai ok tó ber 7-én az Evan gé li kus
Or szá gos Mú ze u mot. Az idén két -
száz éve fel szen telt De ák té ri evan -
gé li kus temp lom nak és kör nye ze té -
nek a tör té ne tét fel idé ző ki ál lí tást –
amely nek nyit va tar tá sát év vé gé ig
meg hosszab bí tot ták – dr. Ker tész
Bo tond tör té nész, a mú ze um tu do -
má nyos mun ka tár sa mu tat ta be (ké -
pün kön) az egy há zi mun ka tár sak nak.

Az El ső kö vek – élő kö vek cí mű tár -
lat meg te kin té se után a prog ram a
mú ze um tő szom széd sá gá ban álló
De ák té ri temp lom ban foly ta tó dott.
Miután megismerkedtek a templom
tör té ne té vel,  a látogatóknak Me kis
Pé ter or go na mű vész, a gyü le ke zet
má  sod kán to ra adott egy kis íze lí tőt
az evan gé li kus egy ház ze néből.

g Bo da Zsu zsa fel vé te le

Tár lat ról temp lom ba
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A né met or szá gi sch wa ne we dei
ének- és ze ne kar ad ün ne pi kon -
cer tet a kő bá nyai evan gé li kus
temp lom ban (X., Ká pol na u. 14.)
ok tó ber 23-án 17 óra kor.
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b Vi lág szer te meg kez dő dött a
vissza szám lá lás 2017-re, a re for -
má ció fél év ez re des ju bi le u mi
évé re. A Lu the rá nus Vi lág szö -
vet ség (LVSZ) is szá mos prog -
ram mal ké szül az év for du ló ra.
Üze net ér té ke van an nak a tény -
nek, hogy a több mint het ven -
mil lió evan gé li kust össze fo gó
kö zös ség nek az öt szá za dik év -
for du ló je gyé ben tar tott el ső al -
kal ma egy bib li kus kon fe ren cia
volt. Ezen ke resz tül is ki fe je zés -
re jut ugyan is az a tény, hogy a
re for má ció min de nek előtt Is -
ten igé jé nek új ra fel fe de zé sé vel
kez dő dött. Lu ther Már ton a
Szent írás dok to ra volt, és lel ki-
szel le mi át ala ku lá sát a Bib lia ra -
di ká lis üze ne té nek meg ér té se
ha tá roz ta meg. Ma ga a 95 té tel
is egy új szö vet sé gi igé vel, Jé -
zus meg té rés re hí vó sza vá val
kez dő dik. 

Ko runk egy há zi meg úju lá sa is csak a
Bib lia üze ne té nek ko mo lyan vé te lé vel
kö vet kez het be. A sze ku la ri zá ció,
vagy is az el vi lá gi a so dás ko rá ban
min den ko ráb bi nál egy ér tel műb ben
kell ke res ni az ige vi lá gos sá gát. A glo -

ba li zá ció je gyé ben min den kit egy -
aránt érin tő tár sa dal mi vál to zá sok,
va la mint a hosszan el hú zó dó vál ság
kö ze pet te is a bib li kus tá jé ko zó dás
nyújt hat csak iga zi re ményt.

* * *

A bib lia ku ta tás ban má ra ál ta lá nos -
sá vált a kon tex tu a li tás szem pont ja -
i nak ko mo lyan vé te le. Vagy is az a
fel is me rés, hogy az ige nem lég üres
tér ben hang zik el, ha nem a ha tá sát
fel erő sí ti az adott kö zeg. Te kin tet tel
ar ra, hogy a meg ha tá ro zó teo ló gi ai is -
ko lák több sé ge Eu ró pá hoz és Észak-
Ame ri ká hoz kö tő dik, új fel is me ré se -
ket ad hat a dé li fél te ke meg is me ré -
se. Ezen be lül az af ri kai kon tex tus
azért le het esz mél te tő, mert az ot ta -
ni tár sa dal mi küz del mek, to váb bá a
nyo mor, a szá raz ság és az éhe zés el -
le ni harc hoz zá já rul hat a bib li ai igék
új, sze mé lye sen meg szó lí tó ér tel -
me zé sé hez. 

E szem pon tok nyo mán esett az
LVSZ Ta nul má nyi és Öku me ni kus
Osz tá lya ve ze tő i nek – és a fő szer ve -
ző Ken neth Mta ta zim bab wei teo ló -
gus nak – a vá lasz tá sa a ke nyai Nai -
ro bi ra a bib li kus kon fe ren cia hely szí -
ne ként. A har minc öt meg hí vott több -
sé ge teo ló gi ai pro fesszor és egy ház -
ve ze tő volt. 

* * *

Vizs gá ló dá sunk kö zép pont já ban Já -
nos evan gé li u ma állt. Ter mé sze te sen
hang zot tak el ala pos és mély teo ló -
gi ai elő adá sok né met, dán és ame ri -
kai pro fesszo rok tól is, ám a ta nács -
ko zás sa vát-bor sát a kon tex tu á lis
ol va sa tot kí ná ló re fe rá tu mok je len -
tet ték. 

El le het kép zel ni, hogy mi lyen
sok új szem pon tot vitt be le Jé zus és
a sa má ri ai asszony (Jn 4) be szél ge té -
sé nek ér tel me zé sé be az az in di ai

pro fesszor asszony, aki az ot ta ni
kaszt rend szer ben érint he tet len nek
mi nő sí tett da li tok kö zött vé gez szol -
gá la tot. 

Ugyan így meg ren dí tő volt a ma -
da gasz ká ri elő adó ér tel me zé se a be -
tes dai be teg meg gyó gyí tá sá nak tör -
té ne té vel kap cso lat ban, az Af ri ká ban
kü lö nö sen is nagy nyo mo rú sá got
je len tő AIDS össze füg gé sé ben. A
„nincs em be rem…” (Jn 5,7) mon dat
döb be ne te sen ak tu á lis sá vált ez zel a
hátt ér rel.

Ugyan ilyen kon tex tu á lis volt az eti -
óp részt ve vő meg jegy zé se: az ő egy -
há zuk ban, akár csak az ős gyü le ke zet
ide jén, na gyon sok az írás tu dat lan.
Ugyanő az tán a fi lo zó fus Ga da mer
nyom do ká ban jár va ke re si az ak tu á -
lis em ber hez ve ze tő nyel vi utat. In -
do néz kol lé gá ja őt ez zel a meg jegy -
zés sel tá mo gat ta: „Nem csak ta nít juk
hí ve in ket, ha nem együtt is élünk
ve lük.” 

Ma gam azt a fel ada tot kap tam,
hogy a kon fe ren cia va sár na pi úr va -
cso rai is ten tisz te le tén hir des sem az
igét. A Jn 15,1–11-ről tar tott bib lia ta -
nul má nyom ban ma gam is kon tex tu -
á lis vol tam, hi szen a ma gyar or szá gi
sző lő gaz dál ko dás né mi is me re té ben
azt ér zé kel tet tem, mit is je lent a
met szés és a ka cso lás vagy ép pen az
el szá radt ve nyi ge tűz re ha jí tá sa.
(Őszin tén szól va ezt csak úgy te het -
tem meg, hogy elő ző leg vir tu á li san
részt vet tem Lup ták György kis kő rö -
si es pe res-lel kész – amo lyan gyors -
tal pa ló – vin cel lér sze mi ná ri u mán.)

Az ige to váb bi kon tex tu á lis meg -
ta pasz ta lá sának je gyé ben a részt ve -

vők an gol mű for dí tás ban éne kel ték
Scholz Lász ló lel kész-köl tő Jé zus a
sző lő tő cí mű éne két (EÉ 395), majd
ma gyar bor ral vet tek úr va cso rát. 

* * *

A kon fe ren cia al kal má ból le he tő sé -
gem volt ta lál koz ni ma gyar evan gé -
li kus test vé rünk kel, Bá lint né Kis Be -
á val, aki évek óta fér je mel lett dol go -
zik Af ri ká ban. Bá lint Zol tán a szo má -
li ai szá raz ság el le ni ENSZ-prog ra mo -
kat ko or di nálja, és hi va tá sa azok ban
a na pok ban el szó lí tot ta őt Nai ro bi -
ból, de fe le sé ge el be szé lé sé ből ké pet
kap hat tam ál do zat kész te vé keny sé -
gé ről. (Né hány hét tel ez előtt egy há -
zunk dia kó ni ai szol gá la tá nak mel lék -
le tét ve het ték kéz be az Evan gé li kus
Élet ol va sói, ben ne az Af ri ka szar vát
súj tó szá raz ság gal és egyéb szo ci á lis
prob lé mák kal fog lal ko zó írá sok kal,
ké pek kel, va la mint az anya gi tá mo -
ga tás ké ré sé vel. Né mi leg meg is mer -
ve kö zel ről is az ot ta ni hely ze tet, vál -
to zat la nul ké rem a gyü le ke ze tek ál -
do zat kész sé gét.) 

A nai ro bi élet ben tö ké le te sen ki -
iga zo dó Bea va sár nap el vitt az egyik
he lyi evan gé li kus gyü le ke zet temp -
lo má ba, ahol részt ve het tem az an -
gol nyel vű is ten tisz te le ten. Jó volt lát -
ni a sok gyer me ket és fi a talt. Az is -
ten tisz te let után be pil lan tást nyer het -
tem az ot ta ni kon fir má ci ói ok ta tás -
ba, a lel kész és mun ka tár sai el be szé -
lé sé ből pe dig meg is mer het tem a
gyü le ke zet min den nap ja it. Né hány
órá val ké sőbb ugyan eb ben a temp -
lom ban szu a hé li nyel ven tar tot tak
evan gé li kus is ten tisz te le tet, ame -

lyen a több sé gük ben az al só tár sa dal -
mi ré teg hez tar to zó nai ro bi ak al -
kot ják a gyü le ke ze tet.

Az iga zán meg ren dí tő él mény

azon ban más nap ért, ami kor az af ri -
kai gyü le ke zet ön kén te se ként is dol -
go zó Bea el vitt Nai ro bi egyik sze -
gény ne gye dé be. Út köz ben szin te
min den hol a mér he tet len nyo mor je -
le it lát tuk, még is ba rát sá go san kö -
szön töt tek min ket az ott élők. Egy
egy sze rű kis temp lom mel lett ki csi,
de an nál je len tő sebb szo ci á lis in -
téz ményt mű köd tet az ot ta ni evan -
gé li kus egy ház. Egy sze rű eme le tes
ágya kon pihenhetnek meg azok, akik
egyéb ként az ut cán alud ná nak. 

Ott lé tünk köz ben ép pen egy na -

gyon rossz ál la pot ban le vő – ta lán a
ká bí tó szer ként hasz nált ra gasz tó tól
tönk re tett – fi út hoz be két tár sa, és
fek tet le gyen gé den a pad ló ra. A víz -

mér nök Bá lint Zol tán zu ha nyo zó épü -
le tet is ter ve zett, ahol a haj lék ta la nok
tisz tál kod ni és ru hát mos ni tud nak.
Egy kis tan te rem ben táb la áll, raj ta an -
gol nyelv lec ke és hit tan órai váz lat.

A Szív től szí vig prog ram ke re té ben
na pon ta mint egy öt ven ár va és ne héz
sor sú gyer mek nek ad nak me leg ételt.
Az ön kén te sek ál tal de rű sen el ké szí -
tett ri zses húst és a Bea ál tal ho zott
ba nánt – kö zös imád ság után – szin -
te né ma csend ben fo gyaszt ják el a fi -
a ta lok.

Nem sze ret ném őket za var ni, de
lel ké szük nyil vá no san be mu tat ne kik,
és ki fe je zet ten kér, hogy be szél ges sek
ve lük. Egy szép ar cú kis lány el mond -
ja, ho gyan halt meg az édes any ja, s
hogy most ap juk ha tu kat tart ja el
egye dül. Töb ben is ko lai egyen ru há -
juk ban van nak: egész nap nem ve szik
le, nem lé vén más öl tö zé kük. 

A mint egy négy éves kis fiú tü re -
lem mel ete ti jár ni még alig tu dó kis -
hú gát. Meg tu dom, hogy so kak nak ez
az egyet len ét ke zé se azon a na pon…

* * *

A nai ro bi nyo mor ne gyed ben tett lá -
to ga tás után új meg vi lá gí tás ba ke rült
a bib li kus kon fe ren cia alap já ul szol -
gá ló Já nos evan gé li u ma. 2011 Af ri ká -
já ban nem le het az ot ta ni kör nye zet -
től füg get le ní te ni Jé zus nak az öt -
ezer em ber meg ven dé ge lé sét kö ve -
tő sza va it: „Én va gyok az élet ke nye -
re: aki én hoz zám jön, nem éhe zik meg,
és aki én ben nem hisz, nem szom ja zik
meg so ha.” (Jn 6,35) 

Tex tus és kon tex tus össze függ.
Ezek után még ér zé ke nyebb let tem az
egyes elő adók tár sa dal mi kör nye -
ze té re. Is mer ve pél dá ul az orosz or -
szá gi evan gé li ku sok ül döz te tés utá -
ni hely ze tét, a ko ráb bi ak nál töb bet je -

len tett szá mom ra az egyik moszk vai
teo ló gus Ta más apos tolt idé ző kér -
dé se: „Uram (…), hon nan tud nánk
ak kor az utat?” (Jn 14,5)

A kon fe ren cia vé gén – az LVSZ
2017-es elő ké szü le tei je gyé ben –
össze ál lí tot tunk egy bib lia ér tel me zés -
sel kap cso la tos irány adó do ku men -
tu mot is. Re mél jük, hogy az irat ha -
ma ro san ma gya rul is meg je le nik.
Ezen a he lyen nem is fog nék be le az
is mer te té sé be, in kább a mun ka fo lya -
mán ben nem meg fo gal ma zó dó hár -
mas egy sé get idé zem fel: tan te rem –
szó szék – kony ha asz tal. 

Meg győ ző dé sem ugyan is, hogy
az aka dé mi kus ku ta tást nem sza bad
ön cé lú an mű vel ni, ha nem an nak az
ige hir de tés gaz da gí tá sá ra és a hí vek
épü lé sé re kell irá nyul nia. Szó szék re
is csak úgy sza bad fel men ni, hogy
sza va ink mö gött ott a bib lia ku ta tás
arany fe de ze te, to váb bá te kin tet tel
va gyunk hí ve ink hét köz na pi hely ze -
té re is. A fo lya mat vé gén, an nak cél -
ja ként pe dig ott van nak a hí ve ink,
akik – ví zi óm sze rint – kör be ülik ott -
ho nuk kony ha asz ta lát, és tes ti táp lá -
lé kuk mel lett na pon ta él nek az igé -
ből is. Kon tex tu á li san be tel je sed het
ez zel Jé zus kül de té se: „…én azért
jöt tem, hogy éle tük le gyen, sőt bő ség -
ben él je nek.” (Jn 10,10)

g Fa bi ny Ta más

Tex tus és kon tex tus
Bib li kus kon fe ren cia Nai ro bi ban
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tá sa a ze ne egye te me sen ért -
he tő nyel vén szó lal hat meg, s
ez óri á si do log. 

Az egye te mes vi lág eti ká -
nak már ed dig is je len tős be -
fo lyá sa volt a po li ti ká ra, a
sport ra, a gaz da ság ra, s most
vég re a ze ne esz köz rend sze ré -
vel bi zo nyá ra min den val lás
hí vő jé re is ha tás sal lesz. 

Egye te mes em be ri ség -
etika a ze ne egye te mes
nyel vén
Már ed dig is vol tak kí sér le tek
ar ra, hogy a vi lág eti kát a mű -
vé sze tek nyel vén is ki fe jez -
zék. Pél dá ul Karl-Jo sef Ku -
schel, aki Küng nek pro fesszor -
tár sa volt a tü bin ge ni egye tem
kul túr teo ló gi ai és val lás kö zi
pár be széd tan szé kén, iro dal -
mi fel dol go zá sát ad ta a vi lág -
ethosz nak a Zsi dók-ke resz tyé -
nek-musz li mok cí mű köny vé -
ben (2007). 

Küng ar ra gon dolt, hogy
az „em be ri ség eti ká nak” – aho -
gyan ő ma ga sze re ti ne vez ni
rend sze rét –, az az a min den
em ber rel kö zös alap gon do la -
tok nak és el vek nek énekes és
hangszeres köz ve tí té sét va ló -
sít ja meg. Nem akart val lá si
ora tó ri u mot, szak rá lis mű vet,
in kább egy ha tal mas ének fo -
lya mot, ze nei zu ha ta got hat
té tel ben, a hat már em lí tett
val lás ze nei ha gyo má nya i ból
me rít ve.

Két né met kom po nis tát
kért fel el ső ként, de ők meg -
hát rál tak a fel adat elől. Ek kor
Sir Si mon Ratt le aján lot ta fi -
gyel mé be a sze rin te „leg spi ri -
tu á li sabb brit ze ne szer zőt”, Jo -
nat han Har veyt.

Fi a ta lok nak és az ut ca
em be ré nek köz ve tí tett
erkölcs
A brit kom po nis ta jól is me ri a
tá vol-ke le ti ze nei vi lá got, az
in di ai mu zsi kát ugyan úgy,
mint a kí na it vagy az ara bot.
Küng és ő négy év vel ez előtt
ta lál koz tak Zü rich ben, és Har -
vey azon nal igent mon dott. 

Küng kí ván sá ga az volt,
hogy ez a mű ne le gyen „az ez -
re dik szim fó nia”, egy a sok
kö zül. A brit ze ne szer ző há -
rom évig dol go zott raj ta, és
„opus sum mu mot”, az az
összeg ző mű vet ho zott lét re,
más fél órás ha tal mas al ko -
tást. Küng ki fe je zett ké ré se
volt, hogy olyan mű szü les sen,
amely a fi a ta lok ér dek lő dé sét
is fel kel ti. A „rit mus má gus”
kar mes ter, Sir Si mon Ratt le er -
re az egyik ga ran cia. 

Küng ál lí tó lag ed dig még
nem hall gat ta meg a mű vet,
ma ga is szen zá ci ó ként sze -
ret né át él ni, de azt vár ja, hogy
fül be má szó, ma gá val ra ga dó
lesz a mu zsi ka, amely nem csak
ki fi no mult en tel lek tü ele ket és
tu dó so kat fog meg, ha nem az

ut ca em be rét is – aho gyan a
vi lág eti ka alap el vei is min -
den na pi hasz ná lat ra fo gal ma -
zód tak meg. Az az nemcsak a
fej nek, ha nem a szív nek szó -
ló ze nét vár fel csen dül ni Küng
is a ber li ni ős be mu ta tón. 

* * *

Ér dek lő dés sel vár juk so kak kal,
Hans Küng gel együtt, ho gyan
fog nak a ze ne nyel vén meg -
szó lal ni olyan fo gal mak, mint
em ber ség, igaz sá gos ság, hi te les -
ség, s a vé gén a há rom köz pon -
ti fo ga lom, a sza bad ság, a bé -
ke és a sze re tet. Mind eze ket
pe dig össze kö ti ma ga az eti ka,
az az az em be rek em ber sé ge. 

Alig túl ér té kel he tő vál lal ko -
zás ez ko runk ban, ami kor
mind egyik fo gal mat – kö zös sé -
gi és egyé ni élet szin ten egy aránt
– a ha ta lom ban és a val lá sok vi -
lá gá ban gyak ran elta pos sák.
Ezek nek az el vek nek az egész
em be ri ség adó sa – egye te me -
sen, ha úgy tet szik, „glo bá li san”.

Ta lán ez a ze nei vál lal ko zás
se gít majd új ra ér té kel ni és a
ma gunk szint jén meg va ló sí ta -
ni eze ket az er köl csi el ve ket,
ér té ke ket. Mert ez a kér dé sek
kér dé se. A ber li ni ős be mu ta -
tó után már tud ni fog juk a vá -
laszt. Jó, hogy mind er re a re -
for má ció ha vá ban ke rül sor,
ép pen Ber lin ben. Ta lán nem
vé let le nül…

g Dr. Bé ke fy La jos 
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A vi lág eti ka meg al ko tó já nak
nagy ál ma va ló sul meg ez zel a
ze nei fel dol go zás sal, hi szen
az egye te mes eti ká hoz mi más
il le ne job ban, mint a ze ne
egye te mes nyel ve? De mi is a
Wel tet hos, az „egye te mes eti -
ka”, ame lyet mo dern ked ve sze -
ret nek „glo bá lis” eti ká nak is
ne vez ni, hi szen a vi lág val lá sok
eti kai leg ki sebb kö zös több -
szö rö sét fo gal maz za meg.

Nor mák összes sé ge
A „vi lág eti ka” azok nak az alap -
ve tő er köl csi el vek nek, nor -
mák nak az összes sé ge vagy
rö vi dí tett sum má ja, ame lyek
min den kul tú rá ban és nagy vi -
lág val lás ban kö zös ér ték ként
meg ta lál ha tó ak. 

A sváj ci szár ma zá sú ka to li -
kus teo ló gus és egy ház kri ti kus
1990-ben dol goz ta ki a vi lág -
val lá sok eti ká ját, mond hat juk
így is: az eti kai vi lág mi ni mu -
mot Pro jekt Welt et hos cí mű
mun ká já ban. 2002-ben nép -
sze rűbb for má ban er ről írt
Mi re jó a Wel tet hos? – Val lás
és eti ka a glo ba li zá ció ko rá ban
cí mű köny vé ben, majd egy év
múl va meg je lent a Wel tet hos
fo gad ta tá sá ról írt do ku men tá -
ci ós gyűj te mény. 

A pro jekt ben a szer ző alap -
meg győ ző dé sét bont ja ki. Ne -
ve ze te sen azt, hogy a föl dön
nem le het tar -
tós együtt élés
né pek, nem ze -
tek, em be rek
kö zött glo bá lis,
min de nütt ér -
vé nyes ethosz,
er kölcs nél kül;
nem le het bé ke
a nem ze tek kö -
zött, ha nincs
bé ke a (vi lág) -
val lá sok kö zött;
nem le het ad -
dig bé ke a vi -
lág val lá sok kö -
zött, amíg nincs
kö zöt tük iga zi
pár be széd; nem
le het ad dig iga -
zi pár be széd a
kul tú rák és vi -
lág val lá sok kö zött, amíg nem
is mer jük alap ja i kat; nem mű -
kö dik a vi lág ethosz ad dig,
amíg a val lá sos és nem val lá -
sos em be rek ben tu dat vál to zás,
gon dol ko dás be li vál to zás nem
kö vet ke zik be.

Mi vel egy vi lág ban élünk,
en nek az egy vi lág nak szük sé -
ge van egy sé ges er köl csi alap -
ra. Nem egy sé ges val lás ra,
nem egy sé ges ideo ló gi á ra, de
min den kit össze kö tő és min -
den ki ál tal el fo gad ha tó nor -
mák ra, ér tékek re, esz mé nyek -
re és cé lok ra.

Az arany sza bály
A val lá sok ban kö zös vo ná -
so kat az úgy ne ve zett arany -

sza bály fog lal ja ma gá ba. Min -
den val lás és kul tú ra is me ri a
köl csö nös ség nek ezt az alap -
el vét. 

Ez a hin du iz mus sze rint
így je le nik meg: „Ne vi sel kedj
úgy má sok kal,
ami ne ked is kel -
le met len len ne.
Ez a mo rál lé nye -
ge.” (Ma hab ha -
ra ta XI II., 114.8) 

A budd hiz -
mus így fo gal -
maz: „Az az ál la -
pot, ami nem
kel le mes és ör -
ven de tes ne kem,
a má sik em ber -
nek sem az. S
ami ne kem nem
kel le mes és ör -
ven de tes, hogy
vár ha tom azt el a
má sik em ber -
től?” (Samyut ta,
Budd ha be szé de -
i ből, V., 353.35–354.2) 

A zsi dó ság sze rint: „Ne
tedd azt má sok kal, amit nem
akarsz, hogy má sok te gye -
nek ve led.” (Rab bi Hil lel, Sab -
bat 3a) 

„Amit te hát sze ret né tek,
hogy az em be rek ve le tek cse le -
ked je nek, ti is ugyan azt cse le -
ked jé tek ve lük…”; „…amint sze -
ret né tek, hogy az em be rek ve -

le tek bán ja nak, ti is úgy bán -
ja tok ve lük” (Mt 7,12; Lk 6,31),
il let ve: „…sze resd fe le ba rá to -
dat, mint ma ga dat” (Mt 19,19)
– mond ja a ke resz tyén ség.

Az isz lám meg fo gal ma zá sá -
ban ez így hang zik: „Mind ad -
dig nem vagy hí vő, amíg nem
kí vá nod a test vé red nek azt,
amit ő ma gá nak is kí ván.” (An-
Na va vi, Ki tab Al-Ar ba’in, 13) 

Nyi lat ko zat a vi lág eti ka
el fo ga dá sá ról
1993. au gusz tus 28. és szep -
tem ber 4. kö zött az egye sült
ál la mok be li Chi ca gó ban ta -
lál koz tak a kü lön bö ző val lá sok
kép vi se lői, akik el ha tá roz ták,
hogy Az em be ri jo gok egye te -

mes nyi lat ko za tá nak – me lyet
1948-ban fo ga dott el az ENSZ
– kö zö sen fo gal maz zák meg
az eti kai alap ját. 

Száz hu szon öt val lás és val -
lá si ha gyo mány kép vi se le té ben
hat ezer-öt százan voltak je len
Chi ca gó ban, s meg ál la pod -
tak a kö vet ke ző, vi lág szer te ér -
vé nyes el vek ben: 1. az erő -
szak men tes ség kul tú rá já ért
te vé keny ked nek, és az élet
tisz te le tét te kin tik el sőd le ges -
nek; 2. a szo li da ri tás kul tú rá -
já ért te vé keny ked nek és az
igaz sá gos gaz da sá gi ren dért; 3.

a to le ran cia kul tú rá ját épí tik,
és az igaz sá gos élet meg va ló -
sí tá sán fá ra doz nak; 4. az
egyen jo gú sá gon ala pu ló kul tú -
rát tá mo gat ják, a fér fi ak és a
nők part ne ri vi szo nya mel -
lett áll nak ki. 

A vi lág eti ka alap kö ve tel -
mé nye ilyen egy sze rű en hang -
zik: „Min den em ber rel em ber -
sé ge sen kell bán ni!” Az Ótes -
ta men tumban ezt az el vet a
Tíz pa ran cso lat fe je zi ki, az
Új szövetségben pe dig Jé zus
He gyi be szé de.

És hogyan szó lal meg
mind ez a ze ne nyel vén?
Jo nat han Har vey kom po zí ci -
ó ja hat té tel ben egy-egy er köl -
csi alap el vet fo gal maz meg a
ze ne nyel vén. Küng ugyan
nem zet kö zi saj tó ér te kez le tén
nem árult el to váb bi rész le te -
ket a mű ről, de annyit sej te tett:
fel csen dül nek majd ben ne a
budd hiz mus, a hin du iz mus, a
kí nai val lás, a zsi dó ság, az isz -
lám és a ke resz tyén ség ze nei
sa já tos sá gai a ber li ni szim fo -
ni ku sok ava tott tol má cso lá sá -
ban, a ber li ni rá dió fel nőtt- és
a Hän del Gim ná zi um gyer -
mek kó ru sá nak köz re mű kö -
dé sé vel.

A Wel tet host Küng ze nei
lá to más sá kí ván ta ala kí ta ni.
Eb ben egy ba rá ti há zas pár,
In ge és Wal ter Jens is se gít sé -
gé re vol tak, akik szen ve dé -
lyes ze ne ba rá tok. A most
nyolc van há rom éves Küng
ne ki ve sel ke dett hát, hogy ma -
ga ír ja meg a ze ne mű lib ret tó -
ját – szö veg köny vét –, ami
nem kis vál lal ko zás. De ért he -
tő, mert így ar ra tud ta he lyez -
ni a hang súlyt, amit a Welt -
ethos va ló ban fon tos üze ne té -
nek tart. Így el ér te, hogy az év -
ti ze dek óta ki tar tó an mun -
kált val lá si-in ter kul tu rá lis pár -
be szé det se gí tő szel le mi al ko -

INTERKULTUR ÁLI S VIL ÁG SZ EN Z Á C IÓ

Hans Küng Wel tet ho sa nagy ze ne kar ra és kó rus ra
A fü lön át köz ve tí tett „emberiségeti ka” ős be mu ta tó ja ok tó ber 13-án Ber lin ben

b Lap zár tánk után, ok tó ber 13-án mu tat ják be a ber li ni szim -
fo ni ku sok a tü bin ge ni teo ló gus, a nem zet kö zi leg a Welt ethos
cí mű mű vé ről is mert egy ház kri ti kus fő mű vé ből ké szült
ze ne ka ri és kó rus kom po zí ci ót. A meg ze né sí tett eti ka lib -
ret tó ját ma ga Hans Küng ír ta, a kó rus- és ze ne ka ri kom -
po zí ció Jo nat han Har vey brit ze ne szer ző mű ve. A ber li -
ni szim fo ni ku so kat Sir Si mon Ratt le ve zény li. 

Hans Küng
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„Az a győ ze lem, amely le győz te a vi -
lá got, a mi hi tünk.” (1Jn 5,4)

Szent há rom ság ün ne pe után a 17. hé -
ten az Út mu ta tó reg ge li és he ti igéi
a Krisz tus ba ve tett élő hi tünk győ zel -
mé ről s egy sé get te rem tő ere jé ről ta -
nús kod nak: csak Krisz tus ban egy az egy ház! „Hi szem az egy, szent, egye te -
mes és apos to li egy há zat” (Ni ce ai hit val lás) – ezt vall ja min den ch ris ti a nus!
„Egy az Is ten, egy a köz ben já ró is Is ten és az em be rek kö zött: az em ber Krisz -
tus Jé zus, aki ön ma gát ad ta vált sá gul min den ki ért.” (1Tim 2,5–6; LK) „Ímé,
mily jó és mily nagy gyö nyö rű ség / Az atya fi ak közt az egye nes ség…” (GyLK
765) Ám szív lel jük meg dr. Lu ther nek a he ti igénk hez fű zött sza va it: „Azért
ha a vi lá got le nem győ zöd, ha nem en ge ded, hogy a vi lág győz zön le té ged,
hi á ba di csek szel a hit tel és Krisz tus sal, mert tu laj don cse le ke de te id tesz nek
ta nú sá got el le ned, hogy nem vagy Is ten gyer me ke!” A ká na á ni asszony bá -
tor és ki tar tó hi tét ma ga Jé zus mi nő sí tet te nagy nak, mert Urá nak is mer te
el őt, és sza ván fog ta: „Úgy van, Uram! De hi szen a ku tyák is esz nek a mor -
zsák ból, ame lyek uruk asz ta lá ról hul la nak.” Meg győz te őt: „Asszony, nagy
a te hi ted, le gyen úgy, amint kí vá nod!” (Mt 15,27.28) „Aki hisz őben ne, nem
szé gye nül meg. (…) Aki se gít sé gül hív ja az Úr ne vét, üd vö zül.” De ezt az evan -
gé li u mot hir det ni kell, mert a hit „hal lás ból van, a hal lás pe dig a Krisz tus
be szé de ál tal”. (Róm 10,11.13.17) Jé zus út köz ben meg gyó gyí tot ta a ru há ját há -
tul ról meg érin tő vér fo lyá sos asszonyt: „Le á nyom, a hi ted meg tar tott té ged:
menj el bé kes ség gel…” (Mk 5,34) Hogy tel jes sé vál jon győ zel mes hi tünk, pró -
ba alá ke rül het, s „bol dog em ber az, aki a kí sér tés ide jén ki tart, mert mi u -
tán ki áll ta a pró bát, el nye ri az élet ko ro ná ját, ame lyet az Úr meg ígért az őt
sze re tők nek”. (Jak 1,12) Az Úr nem „táv gyó gyí tó” prak ti ká val, ha nem is te ni
ere jé vel gyó gyí tot ta meg a ka per na u mi szá za dos szol gá ját, aki el is mer te az
ő ha tal mát: „…ha nem csak szólj…” Jé zus is el cso dál ko zott: „Mon dom nek tek,
Iz rá el ben sem ta lál tam ek ko ra hi tet.” (Lk 7,7.9) De ben nünk ta lál na-e mus -
tár mag nyit? „Hit nél kül pe dig sen ki sem le het ked ves Is ten előtt…” (Zsid 11,6)
Az apos to lok ál tal sok jel és cso da tör tént; Uruk ról ta nús kod tak, s hi tü kért
vál lal ták a meg ve ret te tést is: „…öröm mel tá voz tak a nagy ta nács szí ne elől,
mert mél tó nak bi zo nyul tak ar ra, hogy gya lá za tot szen ved je nek az ő ne vé ért;
(…) és hir det ték a Krisz tus Jé zust…” (Ap Csel 5,41.42) Jé zus a ke resz ten ha lá -
la ál tal le győz te a sá tán, a bűn és a ha lál ha tal mát, be tel je sít ve az Írást „ezt
mond ta: »El vé gez te tett!« És fe jét le hajt va, ki le hel te lel két.” (Jn 19,30) Át ad ta
Aty já nak. Pé ter utá noz ni akar ta a ten ge ren já ró Mes te rét, aki hív ta: „Jöjj!”
Ő „el in dult a ví zen, és Jé zus fe lé ment”, ám ami kor nem őreá fi gyelt, süllyed -
ni kez dett. Jé zus be lé pett a ha jó ba, el ült a szél, s övéi meg val lot ták: „Va ló -
ban Is ten Fia vagy!” (Mt 14,29.33) Já nos ké sőbb ezt ír ta: „Ki az, aki le győ zi
a vi lá got, ha nem az, aki hi szi, hogy Jé zus az Is ten Fia?” (1Jn 5,5) „Ó, a hit –
nagy bi zo nyos ság! / Lát ja azt, mi rejt ve van. / Is ten ígér. Így fe lel rá: / »Úgy
van, in du lok, Uram!«” (EÉ 329,5) „Jöjj!”

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

Az ülé sen be mu tat koz tak a bib lia tár -
su lat ön kén te sei; az ön kén tes ség eu -
ró pai évé ben a tár su lat ban vég zett
mun ká hoz va ló csat la ko zá suk kü lö -
nös hang súlyt ka pott.

Mun ka te rü le tük a bib lia tár su lat ki -
ad vá nya i nak nép sze rű sí té se lesz: ter -
jesz tik az MB TA hír le ve lét, il let ve
gyü le ke ze tek ben szá mol nak be a
ma gyar or szá gi és a nem zet kö zi bib -
lia mun ka hí re i ről. Re mény ség sze rint
az ön kén te sek vá la szol hat nak olyan
meg ke re sé sek re is, ame lyek nek a

bib lia tár su lat – ke vés mun ka tár sá val
– ed dig nem tu dott ele get ten ni. 

Az ülé sen szó esett a bib lia re ví zi -
ós mun káról, a nyá ron és szep tem -
ber ben szer ve zett kon fe ren ci ákról
(Új ra írt Bib lia és Ja kab ki rály Bib li -
á ja), a nyá ri gyü le ke ze ti tá bo rok ban
vég zett in gye nes bib lia osz tá sokról, il -
let ve az újabb ki ad vá nyok elő ké szí -
té séről. A grémium ezenkívül meg -
ha tá roz ta az új, 2011. de cem be ri
ado mány gyűj tő ak ció cél ját: a re for -
má tus egye te mes kon vent fel hí vá sá -

hoz kap cso lód va a Kár pát-me den cei
is ko lák ki len ce di kes di ák ja it sze ret -
nék el lát ni tel jes Szent írás sal.

A ku ra tó ri um meg em lé ke zett az
au gusz tus 25-én el hunyt Eu ge ne A. Ni -
dá ról, a 20. szá za di bib lia for dí tás meg -
ha tá ro zó alak já ról – mun kás sá gát Pe -
csuk Ot tó fő tit kár mél tat ta –, va la mint
a Bib lia tár su la tok Vi lág szö vet sé gé nek
ko ráb bi el nö ké ről, dr. Ge or ge Bar ton -
ról, aki ez év má ju sá ban halt meg.

A bib lia re ví zió fo lya ma tá ról adott
tá jé koz ta tó já ban a fő tit kár el mond -
ta, hogy az ed dig el ké szült pró ba ki -
adá sok szö ve gei to vább ra is el ér he -
tő ek a bib lia tár su lat és a tag egy há zak
hon lap ja in. Az anya gi le he tő sé gek
függ vé nyé ben az MB TA ter ve zi –
még ok tó ber ben – egy bib li ai könyv
pró ba ki adá sá nak nyom ta tás ban va -
ló meg je len te té sét. A tel jes re vi de ált
Szent írás meg je len te té sé nek ter ve zett
dá tu ma 2013 vé ge.

d Forrás: MBTA

Bib lia tár su la ti ülés
b Ülést tar tott szeptember 27-én a Ma gyar Bib lia tár su lat Ala pít vány

(MBTA) el nök sé ge és ku ra tó ri u ma. A szer ve zet el nö ke, D. Sze bik Im -
re nyu gal ma zott evan gé li kus püs pök az új egy há zi tör vénnyel kap cso -
lat ban saj ná la tát és együtt ér zé sét fe jez te ki azon tag egy há zak kép vi se -
lő i nek, ame lyek nek az új jog sza bály nagy meg le pe tést és csa ló dást oko -
zott. Az el nök ki je len tet te, hogy a bib lia tár su lat nál a tag egy há zak to -
vább ra is egyen ran gú fél ként, ke resz tyén test vé rek ként, meg kü lön böz -
te tés nél kül együtt mun kál kod nak a rá juk bí zott fel adat el vég zé sén.

A fel ügye lők or szá gos ta lál ko zó já nak
prog ram ja

Rév fü löp, no vem ber 4–6. • Té ma: Vál ság ban

A ta lál ko zó pén tek es te va cso rá val kez dő dik, és va sár nap ebéd del zá rul.

Pén tek • 18.00: Va cso ra • 18.30: Kö szön tő – Prőh le Ger gely or szá gos fel -
ügye lő • 18.40: Nyi tó áhí tat: Az en ge det len ség okoz ta vál ság (Jón 2,1–5) –
Fa bi ny Ta más püs pök • 19.10: Elő adás: Men tá lis, sze mé lyes és csa lá di vál -
ság több fé le né zet ből – Rét he lyi Já nos or vos és Jo hann Gyu la lel kész

Szom bat • 8.30: Reg ge li • 9.00: Áhí tat: A ki ful la dás (ered mény te len ség)
vál sá ga (1Kir 19,2–4) – Sze me rei Já nos püs pök • 9.30: Elő adás: Glo ba -
li zá ció és vál ság – Cséf al vay Zol tán ál lam tit kár • 10.30: Elő adás: Kör nye -
ze ti vál ság – Ga dó György Pál kör nye zet vé del mi szak em ber • 12.30: Ebéd
• 14.00: Elő adás: A „ke resz tyén tár sa da lom” vé ge és ami utá na kö vet ke -
zik – Ka ma rás Ist ván szo cio ló gus • 15.00: Elő adás: Min den vál ság alap -
ja. A vál ság bib li kus meg kö ze lí té se – Itt zés Já nos nyu gal ma zott püs pök
• 16.00: Fó rum • 18.00: Va cso ra • 18.30: Ve spe rás (Zsolt 130) – ifj. Ha -
fen scher Ká roly

Va sár nap • 8.30: Reg ge li • 9.30: Zá ró is ten tisz te let: Vál ság a gyász ban
(Jn 11,32) – Gáncs Pé ter püs pök • 12.00: Ebéd

Je lent kez ni a rev fu lop@lu the ran.hu e-mail cí men le het ok tó ber 31-ig.
Ked vez mé nyes rész vé te li díj: 5000 Ft, ame lyet a Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház szám lá já ra ké rünk utal ni ok tó ber 31-ig: OTP 11707024-
20347257. A meg jegy zés ro vat ban tün tes sék fel: Fel ügye lői kon fe ren cia.
(Szám lát csak a be fi ze tő ne vé re le het utó lag kér ni.) A be fi ze tést iga zo -
ló szel vényt vagy bi zony la tot a re giszt rá lás kor kér jük be mu tat ni.

A ki írt prog ra mot igyek szünk tar ta ni, de min dig köz be szól hat olyan
ese mény, amely mi att vál toz tat ni kény sze rü lünk.

H I R D E T É S

Az Evan gé li kus Kán tor kép ző In té zet té li kán tor kép ző tan fo lya ma ok tó -
ber 29-én, szom ba ton kez dő dik, az ün ne pé lyes nyi tó áhí tat dél előtt 10-
kor lesz. A tan fo lyam húsz szom ba ti ta ní tá si al ka lom ból áll. Je lent kez -
ni a kán tor kép ző cí mén (2151 Fót, Ber da Jó zsef u. 3.) vagy e-mail ben (kan -
tor ke p zo@cit ro mail.hu) le het. Bő vebb in for má ció az in té zet hon lap ján
(http://kan tor ke p zo.lu the ran.hu) ta lál ha tó. Min den ér dek lő dőt sze re tet -
tel vá runk!

H I R D E T É S

Már bom la do zott a párt fe gye lem, de
még a rend szer vál tás előtt vol tunk. A
ked ves, szor gal mas, so kak ál tal tisz -
telt kol lé gánk – idős, or to dox kom mu -
nis ta rak tá ros – szo ká sos „reg ge li sze -
mi ná ri u mát” tar tot ta a csöpp nyi
kon té ner iro dá ban, aho vá el iga zí tás -
ra és az el ma rad ha tat lan reg ge li ká -
vé ra gyűl tek össze a mun ká ba
ér ke zők a hű vös haj na li de ren -
gés ben. Já nos bá csi ilyen kor
nagy han gon be szélt, lel ke -
sül ten, meg győ ző dés sel hir -
det te a fi a tal ko rá ban a mar -
xis ta–le ni nis ta egye te men ta -
nul ta kat. 

Az nap épp Is ten nem lé te zé -
sé nek bi zo nyí tá sa le he tett a
fel tett szán dé ka, és sa já to san,
a ma ga egy sze rű ész já rá sá val
ad ta elő a ko mo lyabb ma te ri -
a lis ta fi lo zó fu so kat is meg iz -
zasz tó kér dést.

– Per sze, hogy nincs Is ten –
mond ta han go san, szem mel
lát ha tó an örö mét lel ve ben ne,
hogy ma gá ra von ja a hall ga -
tó ság fi gyel mét.

– Néz zé tek meg, itt van ez
a po hár az asz ta lon. Ha len -
ne Is ten, és ha én most azt
mon da nám ne ki, hogy Is ten,
es sen le ez a po hár az asz tal -
ról, ez a po hár le es ne. 

A he lyi ség ben né ma csend

lett, még a ká vé ke ver ge té se is ab ba -
ma radt. Már so ha nem fog ki de rül -
ni, hogy a kí sér let ér de kelt-e ennyi re
min den kit, vagy az öreg nek volt ek ko -
ra te kin té lye, de tény: még a fő nö kei
sem szó lal tak meg.

A szó nok – re mek dra ma tur gi ai
ér zék kel – egy kis szü ne tet tar tott,

majd di a dal ma san kör be né zett, és
így szólt: 

– Na, lát já tok, a po hár nem esett
le, te hát nincs Is ten!

A je len le vő ku bi ko sok, bri gád ve ze tők,
so fő rök, rak tá ro sok kö zött halk mo raj -
lás fu tott vé gig. A tény az tény volt, a po -
hár va ló ban nem esett le az asz tal ról.

Va la ki meg je gyez te, hogy lám-
lám, is ko lát nem so kat vég -
zett, de még sem bu ta em ber ez
a Já nos. Ez zel töb ben egyet ér tet -
tek, és he lyes lő leg bó lo gat tak.

Ez zel vé get ért a ma gas röp -
tű reg ge li okí tás, meg tör tént a
mun kák szét osz tá sa, vi lá gos -
sá vált min den ki előtt a na pi
fel ada ta, no meg a ká vé is el -
fo gyott, így las san ki ürült az
iro da, min den ki el in dult el vé -
gez ni a rá bí zot ta kat. 

Pe dig mi cso da le he tő ség
volt! Egy szem pil lan tás alatt
meg le he tett vol na ér tet ni
min den je len lé vő vel, hogy a
Te rem tő el ső sor ban raj tunk,
em be re ken ke resz tül hat, vég -
zi te vé keny sé gét. Az óta is saj -
ná lom, hogy nem tet tem meg.

Ma már egé szen biz to san
oda men nék, és – va ló szí nű -
leg so kak meg rö kö nyö dé sé re –
le lök ném az asz tal ról azt a
po ha rat. 

g Gyar ma ti Gá bor

Az el sza lasz tott misszió

A fi a ta lok ál tal már na gyon várt Ez az a nap! című ke resz -
tény könnyű ze nei ren dez vény idén október 2-án zajlott a
Papp László Bu da pest Sportarénában. Egy há zun k kép vi -
se letében Sze ve ré nyi Já nos or szá gos misszi ói lel kész kért
áldást az al ka lom ra a fe le ke ze tek kö zös imád sá gában (al -
só ké pün kön).

Evan gé li u mi üze net tel és Jé zus ról szó ló éne ke i vel lépett
színpadra a koncert főelőadója, az amerikai Jesus Cul ture
Band, amely elő ször járt Kö zép-Eu ró pá ban (balra).

g Ká roly György Ta más fel vé te lei

Jézus-banda a sportarénában
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Sok-sok éve a sze ge di egye te -
mi élet ve le já ró ja az őszi kul tu -
rá lis fesz ti vál. Ilyen kor még
pezs gőbb lesz a nap fény vá ro -
sá nak kul tu rá lis éle te. Lép ten-
nyo mon kon cer tek, ki ál lí tá -
sok, iro dal mi es tek és film ve -
tí té sek pla kát ja i ra buk kan hatsz. 

Ok tó ber 18-án es te 7-től
pél dá ul a fe ren ce sek al só vá ro -
si temp lo má ban Csa ná di
Lász ló DLA or go na mű vész
ad kon cer tet. A sze ge di mu -
zsi kus ko ráb ban Vi cen zá ban
élt, majd a Mon tecc hio
Maggi o  re-i dóm or go nis tá ja
volt. A sze ge di kon cer ten ez -
út tal Bach és Liszt or go na da -
rab ja i ból vá lo gat. 

Ok tó ber 24-én es te a Hon -
véd té ri re for má tus temp lom -
ban Kiss Ger gely és ba rá tai
meg ze né sí tett is te nes ver se ket
ját sza nak. Olyan klasszi ku -
sok Is tent ke re ső köl te mé -
nye i  hangzanak fel, mint Jó zsef

At ti la, Ba bits Mi hály és Ady
End re. Liszt Fe renc szü le té se
két szá za dik év for du ló já nak
ap ro pó ján pe dig a sze ge di fo -
ga dal mi temp lom ban a Sze ge -
di Szim fo ni kus Ze ne kar a
Krisz tus-ora tó ri u mot ad ja elő
ok tó ber 22-én es te fél 8-tól. 

És hogy a könnye debb mű -
faj ból is ajánl junk ne ked, meg -
em lít jük a 30Y és a Hea ven
Street Se ven ok tó ber 21-ei
kon cert jét, amely re az egye te -
mis ták egyik törzs he lyén, a
JA TE Klub ban ke rül sor.

Ok tó ber vé gén ér de mes el -
lá to gat ni a Dél-Al föld má sik
me gye szék he lyé re, Bé kés csa -
bá ra is. A kol bász fő vá ro sa ként
is mert te le pü lé sen ugyan is
négy na pon ke resz tül a pi ros
és csí pős fi nom sá gé a fő sze rep.
Szá raz, vas tag, sült vagy lán -
golt? Ked veld akár me lyi ket,
biz to san ta lálsz ne ked íz lőt.
Ok tó ber 28-a és 31-e kö zött a

csa bai kol bász fesz ti vál ra rá -
adá sul el lá to gat a Csík ze ne kar,
a Mag na Cum La ude, a Bal -
kan Fa na tik és Bo ban Mar ko -
vic is. 

Amíg ze nél nek, részt ve -
hetsz a kol bász töl tő ver se nyen,
vagy ma gad is meg kós tol ha tod
a kör nyék fi nom sá ga it. Bő -
vebb in fó és jobb nál jobb kol -
bász re cep tek a www.kol basz -
fesz ti val.eu in ter ne tes ol da lon.
Ar ra a kér dés re pe dig, hogy mit
ke res a kol bász egy evan gé li kus
he ti lap if jú sá gi ro va tá ban, áll -
jon itt vá la szul De dinsz ky Gyu -
la ne ve. A bé kés csa ba i ak le gen -
dás lel ké sze ugyan is egy kor
nem csak et te, ha nem nép raj zi
köny ve i ben nép sze rű sí tet te is
a csa bai cse me gét.

Nincs más dol gunk ezután,
mint kel le mes idő- és kol -
bász töl tést, va la mint jó ét vá -
gyat kí ván ni!

g Je n

OSZ TOZÓ

Kul tu rá lis kol bá szo lás
az Al föl dön

Az oldalt szerkesztette: Vitális Judit

Ha az üd vö zü lés at tól függ ne, hogy az em ber
mi lyen szár ma zás sal vagy „pa pí rok kal” bír,
ak kor ne kem na gyon elő nyös hely ze tem len -
ne. Anyai ágon a fel me nő im a déd szü lő kig lel -
ké szek vol tak, meg ke resz tel tek cse cse mő ko -
rom ban, min dig is hit tem Is ten ben, hit tem a
bib li ai tör té ne tek va ló sá gá ban, és egé szen kis
kor tól – há rom éves ko rom tól biz to san – ott ül -
tem a kü lön bö ző, fel nőt tek nek vagy gye re kek -
nek szó ló al kal ma kon.

Kö rül be lül öt éves le het tem, ami kor Luc fal -
ván a gyü le ke ze tünk ben if jú sá gi ta lál ko zó volt.
An nak el le né re össze jöt tek a fi a ta lok – és
nagy bá tor sá got ta nú sí tot tak a lel ké szek –, hogy
ezt ak ko ri ban a po li ti kai ve ze tés szi go rú an til -
tot ta. Na gyon sze ret tem a „na gyok” kö rül
sür gö lőd ni, és fi gyel tem, hogy mit csi nál nak.
Egy cso por tos be szél ge tés so rán, ami kor el men -
tem a cso port mel lett, hal lot tam egy mon da -
tot, amely má ig is a fü lem ben cseng: „Ha üd -
vö zül ni akarsz, ak kor meg kell tér ned.” Amint
to vább ha lad tam, ezen gon dol kod tam: „Én üd -
vö zül ni sze ret nék, de mi az a meg té rés? Ha ez
a fel té tel, hát ki mon dom, hogy meg tér tem.” Mi -
vel nem tör tént sem mi, egy váll rán dí tás sal to -
vább áll tam.

Tíz éves vol tam, ami kor egy hir te len fel lé pő
be teg ség tá ma dott meg, amely nagy fáj da lom -
mal járt. Ek kor Is ten hez ki ál tot tam, hogy ve -
gye el a fáj dal ma mat. Amit kér tem, azt meg -
ad ta, mert a fáj da lom ab ban a pil la nat ban el -
múlt, és ké sőbb sem lé pett fel új ra a hosszan,
hó na po kig tar tó be teg ség ide je alatt. Az or vo -
sok ta nács ta la nok vol tak, én pe dig be teg vol -
tam, és fél tem, mi lesz, ha meg ha lok. 

Kér tem egy Bib li át az édes apám tól – ma is
ezt a Bib li át ol va som –, és rend sze re sen el kezd -
tem ol vas ni az Út mu ta tó sze rint. Min den ige
hoz zám szólt, meg nyug ta tott, és egé szen ben -
ső sé ges kap cso la tom ala kult ki Is ten nel. Ad dig
hit tem ben ne, mert a szü le im be szél tek ró la, és

én min dent el fo gad tam, amit mond tak, most
vi szont Is ten ma ga kö ze lí tett hoz zám, és ke gyel -
mes sze re te té be vont. Sze mé lye sen ta lál koz tam
az egy igaz élő Is ten nel.

Egy no vem be ri nap túl ára dó öröm fe szí tett
be lül ről. Úgy érez tem, mint ha a föld fö lött le -
beg nék. És érez tem azt is, hogy meg fo gok gyó -
gyul ni, no ha az or vo sok nem tud tak mit kez -
de ni a be teg sé gem mel. Olyan erős volt a ben -
nem lé vő öröm, hogy nem tud tam ma gam ban
tar ta ni. Ki kel lett mon da nom, hogy „Meg tér -
tem!”, an nak el le né re, hogy egy hang azt ki a bál -
ta a fü lem be: „Te nem mond hatsz ilyet, mert
azt sem tu dod, mi a meg té rés!” Ak kor édes -
apám mal imád koz tunk, le tet tem bű ne i met
Is ten ke zé be, és ki mond tam, hogy má tól én Jé -
zus Krisz tus kö ve tő je aka rok len ni.

Az óta át men tem hul lám völ gye ken és ma gas -
la to kon is, és sok cso da tör tént az éle tem ben.
A ne héz sé gek kö zött Is ten igé je olyan drá ga
kincs nek bi zo nyult a szá mom ra, amely nek
élet meg tar tó ere je van, amely szó sze rin ti ér -
te lem ben is, az az a fi zi kai éle te met is je len tet -
te és je len ti. Meg van ír va: „…az éle tet és a ha -
lált ad tam elő tök be, az ál dást és az át kot: vá -
laszd azért az éle tet.” (5Móz 30,19; Ká ro li-for -
dí tás) Én az éle tet vá lasz tot tam. Vá laszd te is
az éle tet!

g Széll Éva An na

PAL AC K P OSTA

Vá laszd az éle tet!

Név jegy: Széll Éva An na
Hit ta nár, ének-ze ne  ta nár,
egy ház ze nész va gyok, je -
len leg ha tod éves teo ló gus -
hall ga tó Va ny ar con. A ha -
tod év vel kap cso lat ban há -

rom szor is ezt az igét kap tam: „A rád bí zott
drá ga kin cset őrizd meg a ben nünk la ko zó
Szent lé lek ál tal.” (2Tim 1,14)

Éven te négy evan gé li kus tá -
bort szer vez nek, kü lön bö ző
kor osz tá lyok nak: a Té li be rek
hit épí tő tá bor ba az 5–10. osz -
tá lyo so kat, az Élet fo nal élet ve -
ze té si tá bor ba – ta vasszal – a
7–12. osz tá lyo so kat, a nyá ri
Nap ve tő gye rek tá bor ba a 3–8.
osz tá lyo so kat vár ják, az őszi
KÖ SZI-tá bor ta lál ko zó ra pe dig
mind há rom kor cso port meg -
hí vást kap. 

Emel lett az egye sü let meg -
ala ku lá sa óta el telt bő egy év -
ben több mint húsz, más jel -
le gű prog ram lét re jöt té ben is
köz re mű köd tek: szer vez tek
csa lá di, if jú sá gi csen des na po -
kat több gyü le ke zet ben és is -
ko lá ban, tar tot tak gyer mek -
fog lal ko zá so kat más evan gé -
li kus szer ve ze tek – pél dá ul a
már em lí tett Me visz – ren dez -
vé nye in, jó té kony sá gi ru ha -
osz tást a pi li si gyer mek ott -
hon ban, élő könyv tár prog ra -
mot a Szél ró zsa-utó ta lál ko -
zón, kis cso por tos be szél ge -
tést a Csil lag pont re for má tus
if jú sá gi ta lál ko zón…

– Bár mi lyen prog ra mot
szer ve zünk is, a lé nyeg min dig
ugyan az: sze ret nénk Is ten fe -
lé kö ze led ni, őt hív ni az éle -
tünk be, át él ni, meg ta nul ni,
mi lyen ke resz tény fi a tal nak
len ni, és mind ezt él mény sze -
rű en, já té ko san, in ter ak tí van,
kre a tí van meg mu tat ni má -
sok nak, úgy, hogy örö met sze -
rez zen ne kik – mond ja Ke lé -
nyi Zsolt (32), az egye sü let
el nö ke, a Nap ve tő tá bo rok ve -
ze tő je. A köz gaz dász vég zett -
sé gű fi a tal em ber „ke nyér ke re -
ső” mun ká ja so rán is ve ze -
tés szer ve zés sel (ezen be lül üz -
let fej lesz tés sel és pro jekt me -
nedzs ment tel) fog lal ko zik, a
KÖ SZI-n kí vül pe dig egy má -
sik ci vil szer ve zet nek, ne ve ze -
te sen a bu da pes ti kö zös sé gi
köz le ke dés job bí tá sá ért fá ra -
do zó Vá ro si és Elő vá ro si Köz -
le ke dé si Egye sü let nek is tag ja.

– Egyik leg fon to sabb esz kö -
zünk a kö zös ség te rem tés –
de ez nem je len ti azt, hogy a
gyü le ke ze tek he lyé be kí vá -
nunk lép ni, sőt! – hang sú -
lyoz za Zsolt, aki nek evan gé li -
kus iden ti tá sa a De ák té ri gyü -
le ke zet ben ala po zó dott meg. 

– Azt re mél jük, hogy egy-
egy KÖ SZI-ren dez vény után a
gye re kek, fi a ta lok nem hogy
ke vés bé, ha nem még erő seb -
ben fog nak kö tőd ni a sa ját
gyü le ke ze tük höz, hi szen hét -
ről hét re ott ta lál ják, ta lál hat -
ják meg a tá bo rok ban meg is -
mert, meg sze re tett prog ra -
mo kat: ének lés, áhí ta tok, be -
szél ge té sek, já té kok.

Et től füg get le nül ter mé sze -

te sen igye kez nek tar ta ni a
kap cso la tot a lá tó kö rük be ke -
rült fi a ta lok kal (és idő seb bek -
kel): he ten te kül de nek ne kik
hír le ve let a kö zel jö vő evan gé -
li kus/ke resz tény prog ram ja i -
ról – és vár ják so ra ik ba azo kat
a ti zen négy év fe let ti ér dek lő -
dő ket, akik szí ve sen be kap cso -
lód ná nak a KÖ SZI ön kén tes
mun ká já ba.

Az ön kén te sek lét szá ma fo -
lya ma to san nő, je len leg hat -
van egyen van nak. A csa pat
nagy ré sze fő is ko lás és egye te -
mis ta, de kö zép is ko lá sok és
már dol go zó em be rek is tar -
toz nak kö zé jük.

– Iga zán szí nes csa pat ala -
kult ki, hi szen a lel ké sze ken és
teo ló gus hall ga tó kon kí vül van -
nak kö zöt tünk más, vi lá gi tu -
do má nyok ban jár tas em be rek
is. Ép pen ez a kü lön le ges sé ge
az egye sü let nek: kü lön bö ző ek
va gyunk, sok fe lől jöt tünk, de
kö zös ben nünk, hogy sze ret -
nénk má sok nak is meg mu tat -
ni, mi lyen örö möt je lent Krisz -
tus kö zös sé gé ben él ni – emeli
ki Hor váth Már ti (24) Győr ben
élő jog hall ga tó, a KÖSZI egyik
elnökhelyettese, aki ko ráb ban

már a Szél ró zsa or szá gos evan -
gé li kus if jú sá gi ta lál ko zók gyer -
mek prog ram ja i ban és a Kö zös
Pont misszi ó ban is ön kén tes -
ke dett.

– Van nak fel ada tok, ame -
lyek sok ener gi át igé nyel nek,
de ami kor lát juk-hall juk a vég -
ered ményt, a sok mo soly gós
gyer mek ar cot, a há lás öle lé se -
ket, a ked ves sza va kat, ak kor
min den fá radt ság szer te fosz lik.

– A gye re kek ben annyi sze -
re tet van, hogy a leg za jo sabb
gye rek se reg is ha tal mas fel töl -
tő dést ad – erő sí ti meg Frenyó
Ist ván (20), aki nek az ed di gi
leg em lé ke ze te sebb KÖ SZI-s
él mé nye is hoz zá juk kap cso ló -
dik: jú li us ban né hány tár sá val
a Fel vi dé ken se géd ke zett a lo -
vász pa to nai és a száz di evan -
gé li kus gyü le ke zet kö zös szlo -
vák–ma gyar gyer mek tá bo rá -
nak le bo nyo lí tá sá ban.

– A KÖ SZI külső kap cso -
lat tar tó ja ként igyek szem mi -
nél több min den ből ki ven ni a

ré szem: tar tom a kap cso la tot
a szü lők kel, az egye sü le tet
bár mi lyen ügy ben meg ke re -
sők kel, de az in for ma ti kai
rend szer épí té sé re is igyek -
szem időt for dí ta ni, mert ha
kész lesz a rend szer, az sok
ener gi át tud fel sza ba dí ta ni –
te szi hoz zá az ugyan csak De -
ák té ri gyü le ke ze ti kö tő dés sel
bí ró mű egye te mi hall ga tó.

Mi vel prog ram ja ik kal el ső -
sor ban a nyolc–ti zen nyolc év
kö zöt ti e ket cé loz zák meg, a lel -
ki tar ta lom ki dol go zá sa mel lett
ki emel ten is fon tos nak tart ják az
al kal mak szak mai, pe da gó gi ai
elő ké szí té sét. A tá bor ve ze tők -
nek pél dá ul Ben kó czy Pé ter (36),
a kő bá nyai gyü le ke zet lel ké sze
is tar tott már tré nin ge ket:

– A cso port al kal mak já té ka -
it, fel ada ta it a bib lio- és a pszi -
cho drá ma esz köz tá rá ból me -
rí tem. Nagy sze rű, meg hitt al -
kal ma kat tud ha tunk már ma -
gunk mö gött, olya no kat, ahol
a sze mé lyes fel ké szü lés, az ön-
és társ is me ret, a spi ri tu á lis
gaz da go dás, a ve ze tői kom pe -
ten ci ák fej lesz té se is te ret ka -
pott – idé zi fel be nyo má sa it az
egye sü let el len őr ző bi zott sá gá -
nak tag ja, aki egy út tal a Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
ház Gyer mek- és If jú sá gi Bi -
zott sá gá val, il let ve il le té kes
osz tá lyá val va ló kap cso lat tar -
tá sért is fe le lős.

– Azt lá tom: nem pusz tán
úgy te kin te nek egy más ra a
csa pat tag jai, mint társ ra az
úton vagy jó ba rát ra, in kább
mint test vé rek re egy csa lád ban.

– A prog ram ja in kat, meg ol -
dá sa in kat et től füg get le nül ér -
he tik per sze kri ti kák – és ezek -
ből igyek szünk is ta nul ni –, de
szá mom ra az a leg fon to sabb,
hogy a szer ve ző csa pa tunk tag -

jai va ló ban szív vel-lé lek kel,
min den ér dek nél kül, a gye re -
ke kért és fi a ta lo kért bár mit
vál lal va dol goz nak – te szi hoz -
zá Pel lio nisz Pet ra (27), a KÖ -
SZI egyik el nök he lyet te se, a
Té li be rek tá bor ve ze tő je. Az
is ko la pszi cho ló gus ként dol -
go zó lány ere de ti leg ró mai ka -
to li kus, de az utób bi évek ben
a De ák té ri evan gé li kus gyü le -
ke zet al kal ma it lá to gat ja.

– Min den egyes együtt lét,
tá bor fe lejt he tet len él mé nye -
ket nyújt, és egy ben lel ki fel -
töl tő dést is ad, a sa ját hit béli
éle tem gaz da go dá sát, Is ten nel
va ló kap cso la tom el mé lyü lé sét
je len ti. Ez nem csak jól hang -
zó mon dat, ha nem a leg fon to -
sabb él mé nyem va ló ban az,
hogy min den egyes kö zö sen
el töl tött tá bor ban el kí sér az ér -
zés, hogy a Jó is ten ve lünk van,
más kü lön ben nem sze rez ne
ennyi örö met, épü lést al ka -
lom ról al ka lom ra.

g V. J.

AZ ÖN K ÉN TE S SÉ G EU RÓ PAI É VE 2011

„Kö szi, KÖ SZI!”
b Fi a ta lok a fi a ta lo kért – több szer ve zet te vé keny sé gét is ez

jel lem zi. A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus If jú sá gi Szö vet -
ségnek (Me visz), il let ve a Ke resz tyén If jú sá gi Egye sü letnek
(KIE) több év ti ze des múlt ja van (az el múlt hó na pok ban
mind ket tő ről ol vas hat ta tok már az if jú sá gi ol da lon), míg
a Ke resz tény Ön kén te sek Szö vet sé ge az If jú sá gért és
Gyer me ke kért Egye sü let (rö vi den: KÖ SZI) en nél lé nye ge -
sen fi a ta labb, hi va ta lo san 2010. jú li us 29-én ala kult meg,
noha szervezői közössége egy évtizedes múltra tekint
vissza. Az evan gé li kus el kö te le zett sé gű, de a más fe le ke -
ze tek ből ér ke zők előtt is nyi tott KÖ SZI cél ja olyan prog -
ra mok szer ve zé se, ame lyek ben a gyer me kek és a fi a ta lok
meg ta pasz tal hat ják a Krisz tus kö zös sé gé ben je len lé vő va -
ló di öröm él mé nyét.

Szélrózsa – Meg van a győz tes pá lyá zat!
Ez úton kö szön jük min den pá lyá zó nak a Szél ró zsa 9. or szá gos evan -
gé li kus if jú sá gi ta lál ko zó rek lám ar cu la ti pá lyá za tán va ló rész vé -
telt. A Szél ró zsa Tí zek dön té se alap ján a Kre a tív Flot ta Stú dió ter -
ve ze te nyert. (A plakátot a Szélrózsa Facebook-oldalán vagy a
http://www.evangelikus.hu/ifjusag/szelrozsa-megvan-a-gyoztes-
plakat-es-logo link alatt tekinthetitek meg.)

A KÖSZI múlt hét végi tábortalálkozója
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A tan év kez dés min dig kü lö nö sen
iz gal mas sza ka sza az év nek. Ne héz
len ne pon to san meg mon da ni, hol
kez dő dik, és hol ér vé get. Az ősz nek
egy olyan rö vid, át me ne ti sza ka sza,
ami kor egy szer re meg ha tá ro zó ak a
nyá ri él mé nyek és a kö vet ke ző tan -
év re vo nat ko zó vá ra ko zá sok. Egy -
szer re tisz tul nak a kö zel múlt és a kö -
ze li jö vő ese mé nyei. Kü lö nö sen jó
ilyen kor össze ül ni ba rá ti be szél ge té -
sek re, hi szen van mi ről be szél ni, kü -
lö nö sen ak kor, ha nyá ron el ma rad tak
a rend sze res ta lál ko zá sok.

Túl a kur zus fel vé te le ken és az el -
ső elő adá so kon, a va sár na pi is ten tisz -
te let után mi is kör be ül tük a négy -
szög le tű asz talt egy Ti sza-par ti egye -
te mi kol lé gi um ban. Ír hat nám, hogy
az egye te mi ifi tar tott ki he lye zett
mun ka ebé det, de ez a tár sa ság még
az evan gé li kus ifi nél is több, mert itt
már ba rát ság ról van szó…

A kö zös fő zés köz ben min den ki el -
me sél te, hogy mi lyen az új kol lé gi um,
ki ho vá köl tö zött, ki nél és mit fog ta -
nul ni. Mi lyen vál to zá sok ra le het szá -
mí ta ni, ki nek mi lyen szer ző dé se ket kell
majd alá ír nia. Bő ven akad mi ről be -
szél ni. A fel ső ok ta tás prob lé mái (fi nan -
szí ro zás, or vos kép zés, ta nár kép zés
stb.) szé les kör ben is mer tek, na pon -
ta hal la ni ró luk még a ke res ke del mi té -
vék hír adó i ban is, pe dig ott csak a ka -
taszt ró fák nak van hír ér té kük…

Fur csa el lent mon dás, hogy bár
szer ve ze ti szin ten be szél nek a fel ső -
ok ta tás ról, ma guk kal a hall ga tók kal
nem so kat fog lal koz nak, an nak el le -
né re, hogy már több, re form nak ne -
ve zett „kí sér let” szen ve dő ala nyai
vol tak/lesz nek. Ma már töb ben hasz -
nál ják jog gal az „el fe le dett ge ne rá ció”
ki fe je zést er re a kor osz tály ra. 

Eb ben a cikk ben csak egyet len hi á -
nyos ság ra, sok-sok evan gé li kus hall ga -
tó kí ván sá gá ra hív nám fel a fi gyel met;
olyan kér dés re, amely a mi ge ne rá ci -
ón kat még az ügy nök kér dés nél is job -
ban iz gat ja. Ez pe dig az evan gé li kus
egye te mi szak kol lé gi u mok ége tő hi á -
nya, mi köz ben a fel ső ok ta tás a mai és
jö vő be li ál la po tá ban va ló ság gal szom -
jaz za eze ket a szel le mi mű he lye ket.

* * *

Egy há zunk in téz mé nye it vizs gál va
úgy tű nik, hogy az óvo dák tól kezd -
ve mi nél fel jebb ju tunk az ok ta tás hi -
e rar chi á já ban, an nál job ban fogy el
a len dü let és a fan tá zia az egy ház te -
vé keny sé gét il le tő en. A sta tisz ti kák
alap ján (Ok ta tás-sta tisz ti kai év könyv
2009/2010) 40 ezer fő vel van több
hall ga tó a fel ső ok ta tás ban, mint óvo -
dás, mi köz ben 18 evan gé li kus óvo dá -
ra csak két egye te mi szak kol lé gi um
jut, az is a fő vá ros ba kon cent rál va. 

Ez a trend ki csi ben még a Szél ró -
zsá val kap cso lat ban is meg fi gyel he -
tő, hi szen ott is al ka lom ról al ka lom -
ra csök ken a hall ga tók hoz iga zí tott vi -
ták, be szél ge té sek szá ma. Egy sze rű -
en nem esik szó az egye te mis ták ról,
fő is ko lá sok ról. Pe dig a kö zép is ko la
után is van élet, még ha ott már fi a -
tal fel nőt tek ről van is szó. 

* * *

Nem egy sze rű tár sa ság, az biz tos.
Nem le het kö te lez ni őket sem mi re,
nem hoz za be őket a szü lő, sőt csak ak -
kor men nek bár ho vá, ha ér tel mét lát -
ják. A ko moly ze ne he lyett nagy részt va -
la mi egé szen mást hall gat nak. In kább
elő re te kin te né nek, nem hát ra. Ha
raj tuk múl na, gi tár ral és fu vo lá val ze -
nél né nek va sár nap, az is ten tisz te le teken
azo kat az if jú sá gi da lo kat sze ret nék
éne kel ni, ame lye ken nem csak ők nőt -
tek föl, ha nem a ma már har min con tú -

li kor osz tály is, mi köz ben ott az új don -
sá got egy még ré geb bi li tur gia je len ti… 

* * *

Mint egye te mi ok ta tó nak vi szony lag
szé les rá lá tá som van a mai fel ső ok -
ta tás ra és a ben ne ta nu ló hall ga tók -
ra. Ezek alap ján nyu god tan meg -
erő sít he tem a hírt: a mi nő ség rom lás
min den szin ten egy ér tel mű. En nek
oka és mi ben lé te pil la nat nyi lag nem
fon tos, nem ezek re a prob lé mák ra
sze ret nék rá mu tat ni. A fő gond az,
hogy meg szűnt az egye te mek nek az
a sa já tos sá guk, hogy csak az elit tel
fog lal koz za nak. Eb ben az eset ben az
elit tel je sen po zi tív tar tal mat kap
(mo ti vált, ér dek lő dő, ta nul ni ké pes
és aka ró, jól ne velt stb.). 

Az ok ta tók le ter hel tek, vég nél kül
tart ják az órá kat. A hall ga tók szá ma
a több lép csős kép zé si rend szer kö vet -
kez té ben a több szö rö sé re nőtt, mi köz -
ben a tan ter mek szá ma és mé re te vál -
to zat lan ma radt, így az órá kat több -
ször is meg kell tar ta ni, hogy min den -
ki részt ve hes sen raj tuk. Egy sze rű en
nem jut elég idő és ener gia sem a te -
het ség gon do zás ra, sem pe dig az em -
be ri han gú be szél ge té sek re a túl ter helt
fel ső ok ta tás ban. Er re pe dig nagy szük -
ség len ne, mert egy jól si ke rült be szél -
ge tés gyak ran töb bet je lent het, mint
több száz ol dal be biflá zá sa!

Ma már a szó szo ros ér tel mé ben
tö me gé vel ér kez nek a di á kok – nem
csak az egy há zi kö zép is ko lák ból –,
akik vágy nak a mi nő sé gi szel le mi kö -
zös ség re, ahol nem csak a „láj ko lás -
ról” le het be szél get ni. Nem is be szél -
ve ar ról, mennyi Is ten hez fo hász ko -
dó hall ga tót lát ni, kü lö nö sen vizs ga -
idő szak ban… 

Egy szak kol lé gi um nem csak me -
ne dé ke le het a tö meg ok ta tást el -
szen ve dő, több re vá gyó di á kok nak,
de a szak kol lé gi u mok ra jel le m ző ok -
ta tá si plusz (kü lön órák, elő adá sok, a
ta nu lás hoz és mun ká hoz va ló hoz zá -
ál lás) olyan em be re ket is az egy ház
kö ze lé be hív hat, aki ket eset leg sem
az evan gé li kus óvo dá ban, sem pe dig
a hit tan órá kon nem si ke rült meg szó -
lí ta ni.

Tisz ta ér ték rend szer men tén mű -
kö dő, friss gon do la tok nak he lyet
adó, ta nu lá si le he tő sé get biz to sí tó, a
jó ra nyi tott kö zös sé get adó szak kol -
lé gi u mok ra ta lán ma na gyobb szük -
ség van, mint ed dig bár mi kor. A
ma gyar fel ső ok ta tás egy sze rű en be -
teg, szük sé ge van tá masz ra, ha nem
akar juk el ve szí te ni a ki mű velt, em be -
ri jel lem mel bí ró hall ga tó kat, akik a
vál lu kon vi szik majd ezt az or szá got.
Az egyik – ha nem a leg fon to sabb –
tá maszt a mi nő sé gi szak kol lé gi u -
mok la za há ló za ta je lent he ti.

A hall ga tói lét szám hi he tet lenül
nagy, mi köz ben a kü lön fé le kol lé gi u -
mi he lyek szá ma el enyé sző. Olyan idő -
ket élünk, ami kor az egy ház meg mu -
tat hat ja, hogy nem csak az el eset te ket
és a kis de de ket vagy ép pen a teo ló gu -
so kat, ha nem az or szág leg te het sé ge -
sebb di ák ja it is ma gá hoz en ge di, és tud
ve lük mit kez de ni. Az or vos tan hall ga -
tó és a tör té nész is fon tos szá má ra,
még ha nem evan gé li kus, ak kor is.

* * *

A ki hí vás nagy, de nagy a si ker le he -
tő sé ge is. An nál könnyebb mód ját
egy sze rű en nem tu dom el kép zel ni an -
nak, hogy or szá gunk le en dő (evan gé -
li kus) ér tel mi sé gét össze tart suk, jó
irány ba ala kít suk, mint azt, hogy
egy sze rű en szál lást és ki tel je se dé si le -
he tő sé get adunk ne kik, éle tük nek
ta lán leg fo gé ko nyabb sza ka szá ban. 

Egy jó szak kol lé gi um óri á si po ten -

ci ál, hát még egy kol lé gi um há ló zat,
leg alább a nagy, a ku ta tó egye te mek
mel lett… (Gon dol junk be le, ha zánk
je len le gi ve ze tői is egy szak kol lé gi um -
ba jár tak!)

A vi lág leg jobb egye te mei mö -
gött ott so ra koz nak a ki vá ló kol lé gi -
u mok há ló za tai.

A drá ga mű sze rek, vegy sze rek
ren del ke zés re áll nak a tan szé ke ken,
in té ze tek ben. De a szel lem, a kö zös -
ség, a lé lek (még) in gyen van, és na -
gyon gyak ran nem a ku ta tói kö zeg a
leg jobb táp ta laj az er köl csi fej lő dés -
re. Sőt, azt hi szem, a ha zai ku ta tói
tár sa da lom ban so ha nem volt ek ko -
ra szük ség tisz tes sé ges, be csü le tes,
va lós ered mé nye ket pro du ká ló szak -
em ber gár dá ra, mint most. A szak kol -
lé gi u mok nak nem mil li ós be ren de -
zés, ha nem egy sze rű en egy ha tá ro -
zott ar cu lat kell, amely jó val ol csób -
ban meg va ló sít ha tó, mint pél dá ul
egy na no tech no ló gi ai la bo ra tó ri um.
Meg győ ző dé sem, hogy az egy há zi
egye te mek szem lé let for má lá si ké -
pes sé gé vel bár mi kor fel ve szi a ver -
senyt egy jó egy há zi szak kol lé gi um.

* * *

Min den szak kol lé gi um hoz el en ged he -
tet len a szel le mi hold ud var, a ki vá ló
kap cso la ti há ló. Ha szű kebb kö zös sé -
ge met né zem, igen biz ta tó a hely zet.
Az ifi órá kon ve gye sen ül nek az el ső -
éves hall ga tók, dok to rand uszok, egye -
te mi ok ta tók. Ez a kap cso la ti tő ke
hosszú tá von fel be csül he tet len ér té -
ket je lent. Szent-Györ gyi Al bert, mint
az egyet len olyan ma gyar No bel-dí -
jas, aki ha zánk ból nyer te el az el is me -
rést, ép pen azt emel te ki Sze ged kap -
csán, hogy óri á si előnyt je lent az,
hogy dél ben az ebéd lő ben a leg kü lön -
bö zőbb té má val fog lal ko zó ku ta tók ül -
nek egy asz tal nál, mert ez igen ked -
vez az új gon do la tok meg szü le té sé nek.
Ez ma is így van, de az óta a men za
igen nagy és drá ga lett, túl nagy a zaj,
túl so kan van nak, nincs hely, és nem
le het be szél get ni. Pe dig meg van nak a
te het sé gek, lé te zik a szán dék, és elég
len ne annyit mon da ni, hogy a kol lé -
gi um ebéd lő jé ben van sza bad asz tal… 

* * *

Az itt le írt gon do la tok nem vi lág ren -
ge tő új don sá gok. Mind ezt még ki ta -
lál ni sem kell, csak a si ke res re cep tet
kö vet ni. Még sem tör té nik ér dem ben
sem mi, leg alább is ná lunk, evan gé li -
ku sok nál. Bu da pes ten két evan gé li -
kus szak kol lé gi um mű kö dik, míg a
vi dé ki egye te me ken és fő is ko lá kon
egy sem. 

Ma jó val töb ben ta nul nak a fel ső -
ok ta tás ban, mint mű kö dő szak kol lé -
gi u ma ink ala pí tá sa kor. Az elő ző kor -
má nyok alatt tör tént, a fel ső ok ta tás -
ban ta pasz tal ha tó drasz ti kus vál to zá -
sok sem mi lyen lé pés re nem kész tet -
ték az egy há zat. A le he tő sé gek vo na -
ta pe dig ro bog mel let tünk. Csak
Sze ge den több ka to li kus szak kol lé gi -
um mű kö dik óri á si si ker rel, mint
evan gé li kus az egész or szág ban.

A va sár na pi ebéd után a ba ráti
tár sa ság ha za in dult: van, aki a je zsu -
i ták hoz, míg má sok egyéb ka to li kus
szak kol lé gi u mok ba. Sok evan gé li kus
di ák van eb ben a hely zet ben, hét ről
hét re or szág szer te. Az evan gé li kus
egye te mi ifik te le van nak te het sé gek -
kel, aki ket öröm mel lát nak más
egy há zak szak kol lé gi u mai. Pe dig jó
len ne együtt ma rad ni ne künk, evan -
gé li kus hall ga tók nak is. Nem csak az
úr va cso rá nál, ha nem ebéd után is.

g Dr. Per sa its Ger g
egye te mi ta nár se géd,

mér nök-köz gaz dász hall ga tó

Evan gé li kus szak kol lé gi u mok,
hol vagy tok?

Mi nek a ha tá rán van a köz ok ta tás? A
meg ment he tő ség vagy az össze om lás
ha tá rán? – ezek kel a kér dé sek kel
kezd te Is ko la a ha tá ron cí mű elő adá -
sát dr. Glo vicz ki Zol tán, a Nem zeti
Erő for rás Mi nisz té ri um köz ok ta tá sért
fe le lős he lyet tes ál lam tit ká ra a Nyu -
ga ti (Du nán tú li) Evan gé li kus Egy -
ház ke rü let ok tó ber 7–8. kö zött Kő -
sze gen tar tott pe da gó gus kon fe ren ci -
á ján. A he lyet tes ál lam tit kár rész le te -
sen, szám ta lan pél dá val il luszt rál va is -
mer tet te, hogy mi ért van je len tős
vál toz ta tá sok ra szük ség a köz ok ta tás -
ban, és az is ko lák „meg ment he tő sé -
gé nek” ér de ké ben mi lyen in téz ke dé -
se ket ter vez a kor mány.

„Mind azt, ami a fe je te te jén állt, a
tal pá ra kell for dí ta ni” – hang sú lyoz -
ta az ál lam tit kár-he lyet tes, aki egye -
bek mel lett el mond ta, hogy az el múlt
húsz év ben a rend szer vál to zás szám -
ta lan ered ményt, mód szer ta ni, szer -
ke ze ti meg úju lást ho zott az is ko lák
éle té ben, ugyan ak kor – az eu ró pai
or szá gok kö zött egye dül ál ló mó don
– a köz ok ta tás ban meg szűnt az ál la -
mi fe le lős ség vál la lás. Ma gyar or szá -
gon je len leg nincs egy sé ges köz -
ponti tan terv, tan anyag, szak fel ügye -
le ti rend szer. Ki emel te, hogy mi -
köz ben min den gyer mek szá má ra
kö te le ző is ko lá ba jár ni, nincs kö te le -
ző elő írás ar ra vo nat ko zó an, hogy mi
az, amit leg alább, és mi az, amit
legfel jebb tud niuk kell a di á kok nak. 

Az el fo ga dás előtt ál ló köz ne ve lé -
si tör vény ben az ál lam mint fenn tar -
tó je le nik meg. A fel ada to kat – az „ál -
lam tes tet öl tött kar ja i ként” – a kor -
mány hi va ta lok lát ják majd el. El ké -
szül a Nem ze ti alap tan terv (NAT) ki -
egé szí té se, az egy sé ges tan terv, be ve -
ze tik a pe da gó gus-élet pá lya mo dellt.
A kor mány nak az a szán dé ka, hogy
a tisz tes sé ges fi ze té sek hez ko moly el -
vá rá so kat tá massza nak majd a pe da -
gó gu sok kal szem ben.

Az egy ház ke rü let 11. pe da gó gus -

kon fe ren ci á ján a hoz zá szó lók ked ve -
ző for du lat nak ne vez ték, hogy vég -
re he lyük re ke rül nek olyan ér té kek és
nor mák, ame lyek az egy há zi is ko lák -
ban ko ráb ban a „ked ve zőt len szél já -
rás” el le né re is meg ha tá ro zó ak vol -
tak. Ugyan ak kor fel hív ták a fi gyel met
a pe da gó gu sok kont ra sze lek ci ó já -
nak prob lé má já ra, a pe da gó gu sok mi -
nő sí té sé nek ne héz sé ge i re.

Hol a he lyük az evan gé li kus is ko -
lák nak? Vég re hát szél ben ha jó zunk?
A vá la szo kat a két nap so rán ma guk
a részt ve vők is ke res ték szer ve zett fó -
ru mo kon és vé let len sze rű en ki ala kult
be szél ge té se ken. Köz ben meg is mer -
ked tek a kon fe ren ci á nak he lyet adó
kő sze gi in téz mény, az Evan gé li kus
Me ző gaz da sá gi, Ke res ke del mi, In -
for ma ti kai Szak kép ző Is ko la és Kol -
lé gi um mun ká já val, di ák ja i val, épü -
le té vel, ze ne ka ra i val, sőt a tan gaz da -
ság ban ké szí tett bo rá val is.

Jan csó Kál mán né pe da gó gi ai szak -
ta nács adónak, nyu gal ma zott igaz ga -
tónak és Sze me rei Já nosnak, a Nyu ga ti
(Du nán tú li) Evan gé li kus Egy ház ke -
rü let püs pö ké nek pó di um be szél ge té -
sén ke resz tül kö ze lebb ke rül het tek
egy ön ma gát ke re ső egy ko ri di ák hoz,
aki sok gyer me kes csa lád ban nőtt fel, és
aki nek a leg főbb ins pi rá ci ót lel ké szi hi -
va tá sá hoz ép pen egy pe da gó gus ad ta…

Az igé nyes, jól szer ve zett szak mai
prog ra mok, az es ti áhí tat és az úr va -
cso rai is ten tisz te let se gí tet te a je len -
le vő ket ab ban, hogy sa ját le he tő sé ge -
ik ről és ha tá ra ik ról is el gon dol kod -
ja nak. S bár Itt zés Já nos nyu gal ma zott
püs pök, va la mint az egy ház ke rü let
je len le gi lel ké szi ve ze tő je, Sze me rei
Já nos – jól ér zé kel ve a köz ok ta tás je -
len le gi hely ze tét is – a sok szor meg -
be te gí tett, ro gya do zó lá bú, ön ma gá -
val és hi té vel küz dő pe da gó gus ké pét
vá zol ta fel, az is ten tisz te let fel szó lí -
tó mon da ta így biz ta tott: „Kezdd
ma ga don a vál to zást!”

g Var ga Már ta

Is ko la a ha tá ron – kezdd
ma ga don a vál to zást!

A Nyu ga ti (Du nán tú li) Evan gé li kus
Egy ház ke rü let 11. pe da gó gus kon fe ren ci á ja

Em lék mű ava tás Ihász-pusz tán

Száz hat van esz ten dő vel ez előtt tet te le a pa pi vizs gát Pap Gá bor du nán túli
re for má tus püs pök, lé nye gé ben ez zel zá rult le az 1848/49-es for ra dal mi te -
vé keny sé gé ért elszenvedett ül döz te té sé nek idő sza ka.

Az év for du ló al kal má ból a Veszp rém me gyei Ihász-pusz tán em lék mű vet emel -
tek az 1849. jú ni us 27-i ihá szi üt kö zet ben har co ló hon véd szá za dos, köl tő tisz -
te le té re. A ba zalt ból és már vány ból ké szült em lék jel fel ál lí tá sát a he lyi ön kor -
mány zat, a Du nán tú li Re for má tus Egy ház ke rü let, a kö ze li Ma lom sok te le pü lés
evan gé li kus egy ház köz sé ge és a Ke re csé nyi De zső Sza bad mű ve lő dé si Tár sa ság
tá mo gat ta. Az em lék mű vet ok tó ber 8-án Oláh Emil al ez re des, a Hon vé del mi
Mi nisz té ri um Pro tes táns Tá bo ri Püs pök ség re for má tus tá bo ri es pe re se, va la -
mint Welt ler Gá bor ma lom so ki evan gé li kus lel kész ál dot ta meg (képünkön).

A le lep le zést kö ve tő ün nep sé gen a ma lom so ki evan gé li kus temp lom ban
– má sok mel lett – a mar cal tői Kmety György Evan gé li kus Ál ta lá nos Is ko -
la és Óvo da ének ka ra mű kö dött köz re Pap Gá bor ver se i ből és szép pro tes -
táns éne kek ből össze ál lí tott mű sor ral.
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Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap. Liturgikus szín: zöld. Lekció:
Lk 14,1–11; Ézs 49,1–6. Alapige: 1Kor 12,12–27. Énekek: 446., 265.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Balicza Iván; de. 10. (német) Johannes Erlbruch; de. 11. (úrv.)
Balicza Iván; du. 6. Bencéné Szabó Márta; II., Hűvösvölgyi út 193., Fébé de. 10. (úrv.) id. Görög
Tibor; 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. (úrv.,
összegyülekezés napja) Donáth László; Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10. Bálintné Varsányi
Vilma; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38. de. 10. Solymár Péter Tamás; V., Deák tér 4. de.
9. (úrv.) Smidéliusz Gábor; de. 11. (úrv.) Gáncs Péter; du. 6. (úrv., ifjúsági) Cselovszky Ferenc;
VII., Városligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) Pelikán András; VIII., Üllői út 24. de. fél 11. (úrv.)
Szabó Bertalan; VIII., Rákóczi út 57/a de. 10. (szlovák, úrv.) Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII.,
Karácsony S. u. 31–33. de. 9. Szabó Bertalan; IX., Gát u. 2. (katolikus templom) de. 11. (úrv.,
énekes liturgia) Koczor Tamás; du. 6. (vespera) Bolba Márta, liturgus: Muntag Lőrinc; Kőbánya,
X., Kápolna u. 14. de. 10. Benkóczy Péter; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. fél 11. (úrv.,
templomszentelési ünnep) dr. Varga Gyöngyi; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. Missura Tibor;
Egyetemi és főiskolai gyülekezet, XI. Magyar tudósok krt. 3. du. 6. (labirintus istentisztelet);
Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.) D. Szebik Imre; Budahegyvidék, XII.,
Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv.) Bencéné Szabó Márta; negyed 12. Bencéné Szabó Márta; XIII.,
Kassák Lajos u. 22. de. 10. Grendorf Péter; Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Tamásy
Tamás; XIV. Gyarmat u. 14. de. fél 10. Tamásy Tamás; Pestújhely, XV., Templom tér de. 10.
(úrv.) Szabó B. András; Rákospalota, XV., Régi Fóti út 73. (nagytemplom) de. 10. Ponicsán
Erzsébet; Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 10–11. de. 10. Börönte Márta; Cinkota, XVI.,
Batthyány I. u. de. fél 11. dr. Agod Anett; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. dr. Agod
Anett; Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de. 9. Nagyné Szeker Éva; Rákoskeresztúr, XVII.,
Pesti út 111. de. fél 11. Nagyné Szeker Éva; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. Kovács
Áron; Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de. 11. Kovács Áron; 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. dr. Joób Máté;
Budaörs, Szabadság út 75. de. 10. Endreffy Géza; Soroksár, Otthon Közösségi Ház, Szitás
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Összeállította: Boda Zsuzsa

b Negy ven nyolc fős kül dött ség ér -
ke zett szep tem ber 30-án, pén te -
ken a Liszt Fe renc re pü lő tér re a
né met or szá gi Plochin gen ből.
Az ottani evan gé li kus gyü le ke -
zet fú vós ze ne ka ra igye ke zett
Orosz lány ba, hogy – a kap cso -
lat fel vé tel har min ca dik év for -
du ló ján – a he lyi evan gé li kus kö -
zös ség ének- és ze ne ka rá val
együtt ün ne pel jen, és ad jon há -
lát az Úr is ten nek.

1981 ok tó be ré ben Di e ter Grei ner kar -
nagy ve ze té sé vel – da col va az ak ko -
ri ma gyar or szá gi egy ház ve ze tés gán -
csos ko dá sá val – a plochin ge ni Pos a -
u nenc hor em lé ke ze tes kon cer tet
adott az orosz lá nyi temp lom ban. Ez -
után a két együt tes rend sze re sen ta -
lál ko zott egy más sal. Nagy Dá ni el
ve ze té sé vel az orosz lá nyi ének kar
há rom éven ként tíz na pos né met or -
szá gi kon cert kör úton vett részt. Köz -
ben a két együt tes tag jai kö zött szo -
ros test vé ri, ba rá ti szá lak szö vőd tek.
E pi ciny kez det ből nőtt ki az együtt -
mű kö dés fá ja: ta valy a két vá ros meg -
kö töt te egy más sal a test vér vá ro si
meg ál la po dást. Az Orosz lány ba ér ke -
zett ze ne kar tag ja it most is el kí sér te
a vá ros pol gár mes te re, Frank Buß is.

Szom bat dél előtt az együt tes fel -
ke res te a he lyi te me tő ben Nagy Dá -
ni el sír ját. A ke gye le ti meg em lé ke -
zés zá rá sa ként a har minc ta gú fú vós -

ze ne kar el ját szot ta J. S. Bach Já nos-
pas si ó já nak zá róko rál ját, amely
Nagy Dá ni el leg ked ve sebb éne ke
volt. Es te a vá ro si mű ve lő dé si köz -
pont ban a ma gyar or szá gi pro tes -
táns na pok ke re té ben ör ven dez tet ték
meg az orosz lá nyi a kat – Rei ner
Nussba um ve ze té sé vel – jó han gu la -
tú, ma gas szín vo na lú elő adá suk kal.
Köz ben az együt tes egyik ze né sze
szín pad ra szó lí tot ta az 1981-es ta lál -
ko zó je len lé vő részt ve vő it, kö zöt tük
a Posaunen chor ak ko ri kar na gyát
is, és kis né met–ma gyar zász lós ki -
tű ző vel aján dé koz ta meg őket. A
kon cert után fe hér asz ta lok mel lett
foly ta tó dott az együtt lét, ben ső sé ges
be szél ge tés sel, vi dám já ték kal és éj -
sza ká ba nyú ló kö zös ének lés sel.

Plochin ge ni ba rá ta ink va sár nap
dél előtt az evan gé li kus temp lom fel -
szen te lé sé nek 224. év for du ló ját ün -
nep lő gyü le ke ze tet gaz da gí tot ták ze -
nei szol gá la tuk kal. Ezen a két együt -
tes kö zös elő adá sá ban el hang zott
Bach 167. kan tá tá já nak ko rál fel dol -
go zá sa is.

Dél után a temp lom mel let ti park -
ban már egy mást öle lő em be rek kel
ta lál koz hat tak az ar ra já rók. El ér ke -
zett a bú csú pil la na ta. Mi előtt ki gör -
dült vol na a Bu da pest re in du ló kü -
lön já rat, a je len lé vők ha gyo má nyo -
san el éne kel ték a Do na nob is pacem
kez de tű ká nont – bé két a szív ben,
bé két a ha zá ban, bé két a kö zös Eu -
ró pá ban!

g Ug rik Al íz

Orosz lá nyi há la adás
b A Sze pes ség ről el szár ma zot tak

és e te rü let iránt ér dek lő dők
szep tem ber 22–25. kö zött ta lál -
ko zót szer vez tek a haj da ni Sze -
pes vár me gye szék he lyén, Lő -
csén. A ren dez vény té má ja az
evan gé li kus egy ház ban is nagy
sze re pet ját szó pol gá ri csa lá -
dok és a lő csei evan gé li kus ság
tör té ne te volt. 

Nagy él mény volt az oda uta zás so rán
az And rássyak Gö mör me gyei sas -
fész ké ben, Krasz na hor ka vá rá ban a
lő csei fe hér asszony ról szó ló ki ál lí tás
meg te kin té se. A tár lat a lő csei és a
bet lé ri mú ze um kö zös ren de zé sé ben
jött lét re, cél ja a Rá kó czi-sza bad ság -
harc vé gén ját szó dó le gen dás tör té -
net ele me i nek és va ló ság alap já nak
be mu ta tá sa volt. Pél da sze rű együtt -
mű kö dés va ló sult meg a ma gyar or -
szá gi in téz mé nyek kel: pél dá ul a sza -
bad ság harc nyom ta tott új ság já nak, a
Merc u ri us Ve ri di cus nak egy pél dá -
nyát az Evan gé li kus Or szá gos Könyv -
tár köl csö nöz te.

A be mu tat ko zó est al kal má val a
meg je len tek ér de kes egyé ni és csa lá -
di tör té ne te ket idéz tek fel. A részt ve -
vő ket más nap a lő csei pol gár mes ter
fo gad ta a ne ve ze tes tör té nel mi vá ros -
há za ta nács ter mé ben, majd a Sze pe -
si Mú ze um hoz tar to zó – haj dan az
evan gé li kus lí ce um nak ott hont adó
– Ha in-ház ban kon fe ren cia ke re té -
ben elő adá so kat hall gat tak meg, el -
ső sor ban a sze pe si csa lád tör té net
té má já ban. 

A he lyi szlo vák szak em be rek, a lő -
csei le vél tár és a mú ze um mun ka tár -
sai a sze pe si csa lád ku ta tás iro dal mát
is mer tet ték, il let ve a Pr obst ner és a
Ste in ha usz csa lád pél dá jával illuszt -
rál ták egy-egy cip szer fa mí lia éle tét.
A lő csei res ta u rá tor mű hely mun ka -
tár sa ve tí tett ké pes elő adá son mu tat -
ta be a fő té ri Szent Ja kab-temp lom
ha lot ti em lék mű ve it, epi tá fi u ma it. E
dí szes sír em lé kek jó részt evan gé li kus
pol gá rok nak ál lí tot tak em lé ket, hi -
szen a temp lom 1544-től 1674-ig
evan gé li kus kéz ben volt. 

A ma gyar részt ve vők kö zül is töb -
ben tar tot tak elő adást: Ne i den bach
Ákos a Tát ra-ku ta tás ról be szélt,
Scher mann Ákos pe dig a ne ves sze -
pe si hely tör té nész, Haj nó czy R. Jó zsef
csa lád ját mu tat ta be. De me ter Já nos
hód me ző vá sár he lyi re for má tus lel -
kész ne ves ősé ről, a 18. szá za di Weisz
Já nos lő csei evan gé li kus pásztorról
szólt, majd Ko vács Teo fil, a deb re ce -
ni re for má tus gyűj te mé nyek mun ka -
tár sa Deb re cen és Lő cse 19. szá za di
kul tu rá lis kap cso la ta it részletezte
Os ter lamm Er nő lő csei szár ma zá sú
deb re ce ni ta nár pél dá ján. Hol ló há zy
Il di kó, az egyik leg szebb lő csei pol -
gár ház tu laj do no sá nak, a Barcs csa -
lád nak a le szár ma zott ja a csa lád
egyik nő tag já nak le ány ko ri nap ló já -
ból idéz ve il luszt rál ta a 20. szá zad ele -
ji pol gá ri tár sa ság élet mód ját, szo ká -
sa it, míg Lorx Ádám a déd ap já ról, a
tát rai, il let ve Sze pes vár me gyei fő or -
vos ként mű kö dött Lorx Sán dor ról
be szélt. 

A több nyel vű sze pe si múlt em lé -
ké re a lő csei evan gé li kus mű em lék te -
me tő ká pol ná já ban szlo vák–ma -
gyar–né met áhí ta ton vet tek részt
az egy be gyűl tek, Da ni e la Strb ko vá
he lyi lel kész nő, il let ve Miss u ra Ti bor
és Jo han nes Erlbruch lel ké szek köz -
re mű kö dé sé vel.

Ast rid Kos tel ní ko vá-Zwil lin go vá, a
gyü le ke zet fel ügye lő je a má ra kis szá -
mú vá zsu go ro dott, nagy múl tú lő csei
evan gé li kus ság tör té ne té ről be szélt,
majd az ál ta la össze ál lí tott te me tő is -
mer te tő fü zet alap ján be mu tat ta a

mű vé szi és tör té ne ti ér té kű sír em lé -
ke ket.

A részt ve vők meg ko szo rúz ták Lő -
cse vá ros és az evan gé li kus gyü le ke -
zet jó te vő jé nek, Her mann Gusz táv -
nak és az evan gé li kus egye te mes
egy há zi fel ügye lő nek, Zsedé nyi Edé -
nek a sír em lé két. (A há bo rú utá n

le rom bolt Ste in ha usz csa lá di sír kert
új már vány táb lát ka pott a csa lád le -
szár ma zott ja, Gre schik Gyu la pro -
fesszor jó vol tá ból.) 

Szom ba ton fa kul ta tív prog ra mon
nyílt le he tő ség a Sze pes ség fel fe de zé -
sé re: volt, aki Lő csét néz te meg ala -
po san, volt, aki ősei nyo má ba ered -
ve a do lyá ni csé pán fal vi Thő ke-kú -
ria ma rad vá nyát ke res te föl, vagy a
zsig rai temp lom Szent Lász ló-fres kóit
te kin tet te meg. Egy né pes cso port
Kés már kon a szé pen hely re ál lí tott
evan gé li kus fa temp lo mot és az új

evan gé li kus temp lo mot lá to gat ta
meg. Meg ko szo rúz ták Grósz Alf réd
gim ná zi u mi ta nár és ne ves Tát ra-
hegy má szó há rom nyel vű fel irat tal
el lá tott em lék mű vét és a szé pen
hely re ál lí tott kés már ki mű em lék te -
me tő ben a há rom kés már ki vér ta nú
sír em lé két. 

Lő csé re vissza tér ve az evan gé li kus
temp lom ban kon cer tet adott az or vo -
sok ból ál ló Bo lyai vo nós né gyes. A kö -
zös ét ke zé sek hely szí né ül szol gá ló lő -
csei fő té ri Ar ka da Szál ló ban tar tott
zá ró es ten a részt ve vők – a jól si ke rült
ta lál ko zó nak kö szön he tő en – el ha tá -
roz ták, hogy az ősök em lé ké nek és a
sze pe si (cip szer) ha gyo má nyok nak az
ápo lá sa cél já ból a to váb bi ak ban is
kap cso la tot tar ta nak egy más sal.

A ren dez vényt a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház is tá mo gat ta. 

g Czen the Mik lós

Sze pe si ta lál ko zó Lő csén

Sze pes ség ak kor és most cím mel je lent meg az egy év vel ez előtt – 2010.
szep tem ber 30. és ok tó ber 2. kö zött – tar tott sze pes sé gi kon fe ren cia jól
szer kesz tett, fo tók kal, áb rák kal gaz da gon il luszt rált kö te te. 

A kö tet fő szer kesz tő je, egy ben a
kon fe ren cia fő szer ve ző je dr. Tan kó
At ti la, a Sem mel weis Egye te men
mű kö dő Ge ner sich An tal Ala pít -
vány tit ká ra volt. Az Eu ró pai Unió ci -
vil prog ram já nak és má sok nak a tá -
mo ga tá sá val lét re jött ren dez vény
meg szer ve zé sé ben és le bo nyo lí tá sá -
ban a ma gyar mel lett szlo vák, len gyel
és kár pát né met szak mai és ci vil szer -
ve ze tek mű köd tek köz re. 

Há rom hely szí nen – Kés már kon,
Lő csén és Ne dec vár ban – há rom
szim po zi on zaj lott. Kés már kon or vo -
si jel le gű té mák vol tak elő tér ben, a
he lyi – Ale xan der Bé la rönt ge no ló -
gus pro fesszor ról el ne ve zett – or vo -
si egye sü let és bu da pes ti elő adók
köz re mű kö dé sé vel. De be szá molt te vé keny sé gé ről a kár pát né met szö -
vet ség he lyi cso port ja, il let ve a kés már ki hely tör té net ápo lá sá ban nagy
sze re pet ját szó Mi lan Cho ma ta nár is.

Ün ne pé lyes ese mény volt a ne ves ma gyar pa to ló gus pro fesszor nak, a ko -
lozs vá ri és bu da pes ti egye tem rek to rá nak, a Ge ner sich An tal Ala pít vány
név adó já nak tisz te le té re a gyer mek ko rá ban la kó he lyé ül szol gá ló szép ré -
gi pol gár há zon el he lye zett em lék táb la fel ava tá sa. A ün ne pé lyes al kal mon
a kés már ki pol gár mes ter és a kas sai ma gyar kon zul is köz re mű kö dött. 

Lő csén a Sze pes ség haj da ni fő vá ro sá nak tör té ne ti je len tő sé gé ről, il let -
ve az evan gé li kus gyü le ke zet múlt já ról volt szó. A ré gi lő csei evan gé li kus
te me tő ben Ge ner sich Sá mu el lő csei fő or vos fel újí tott sír em lé két ko szo -
rúz ták meg a részt ve vők. A Len gyel or szág hoz tar to zó Ne dec vár ban a ma -
gyar–len gyel kul tu rá lis kap cso la to kat ápo ló ér di egye sü let mu tat ko zott
be; Érd egyébként egy ga lí ci ai vá ros sal, Lu ba czów val is testvérvárosi
kapcsolatot ápol. 

Ki emel ke dő ér de kes sé gű volt a II. vi lág há bo rú egyik tra gé di á ja, a katy -
ni tö meg mé szár lás fel tá rá sá ban kulcs sze re pet ját szó Or sós Fe renc pro -
fesszor mun kás sá gá nak, élet út já nak is mer te té se. 

A ta lál ko zó je len tős mé dia vissz han got ka pott, té vé tu dó sí tás, új ság cik -
kek ad tak hírt a szín vo na las nem zet kö zi ci vil és szak mai ta lál ko zó ról.

g C. M.

A lő csei vá ros há za sze pe si pár tá za tos el ső eme le te

A Mo son ma gyar óvá ri Evan gé li kus Egy ház köz ség ala pít vá nyá nak, a
Ha rang szó Ala pít vány nak a ku ra tó ri u ma ez úton kö szö ni meg a 2010. évi
1-os fel aján lást, amely nek össze ge 182 169 fo rin tot tett ki. Ezt az össze -
get az egy ház köz ség ben fo lyó hit ok ta tás tá mo ga tá sá ra és a gyü le ke ze ti
élet fej lesz té sé re for dí tot tuk.

H I R D E T É S

Sze re tet tel hív juk az ér dek lő dő ket a Pá rat lan klub al kal má ra, ame lyet a
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház (MEE) Or szá gos Iro dá já nak föld szin ti
ter mé ben (1085 Bu da pest, Ül lői út 24.) tar tunk ok tó ber 19-én, szer dán
18 órai kez det tel. Az al kal mon Ra dos né Len gyel An na, az MEE or szá gos -
fel ügye lő-he lyet te se, a Ma gyar Rá dió szer kesz tő-ri por te re Kap cso la ta -
ink – A szó hi te le cím mel tart elő adást. Min den kit vár nak a Pá rat lan klub
szer ve zői!

H I R D E T É S
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Kö zös vál lal ko zás ba fo gott az Egy há -
zak Vi lág ta ná csa (EVT) és a Globe -
thics.net ne vű ol dal. Cél juk, hogy a teo -
ló gia és a kap cso ló dó tu do mány ágak
ha tal mas szak iro dal mát könnyeb ben
el ér he tő vé te gyék. A di gi tá lis vi lág -
könyv tár több mint két száz ezer kö te -
tet tar tal maz, és to váb bi négy száz öt -
ven ezer tu do má nyos anyag hoz nyújt
hoz zá fé rést a www.globe thics.net/gtl cí -
men. Az ol dalt a re giszt rált fel hasz ná -
lók sza ba don bön gész he tik.

A GlobeT heo Lib pro jekt se gít sé gé -
vel meg va ló sul hat a teo ló gi ai is me re -
tek jobb és ha té ko nyabb cse ré je az egy -
há zak, köz in téz mé nyek és ok ta tási
szer ve ze tek kö zött. A nagy sza bá sú
prog ram mo dern foly ta tá sa an nak az
– ugyan csak Svájc ból in dult, fél év szá -
zad dal ez előtt lét re ho zott – kez de mé -
nye zés nek, amely a ke let-eu ró pai pro -
tes táns egy há zak lel ké sze it lát ta el a vas -
füg gö nyön ke resz tül a leg újabb nyu gati
teo ló gi ai mű vek kel – sok szor il le gá lis
uta kon is. Az is me re tek ilyen szo li da -
ri tá si ala pon mű kö dő cse ré jé nek lett
glo bá lis fó ru ma a GlobeT heo Lib,
amely nek szel le mi aty ja és ala pí tó ja dr.

Ch ri stoph Stüc kel ber ger sváj ci re for má -
tus teo ló gus, szo ci ál eti kus.

2008 óta folyt az elő ké szí tés az
Egy há zak Vi lág ta ná csá val együtt -
mű köd ve, vé gül 2010 szep tem be ré -
ben Genf ben össze állt a ha tal mas vál -
lal ko zás: ek kor hoz ták lét re azt a
nem zet kö zi kon zor ci u mot, amely a
vi lág mé re tű in ter ne tes teo ló gi ai és
öku me ni kus könyv tá rért fe le lős sé get
vál lal, és szak ér tel mé vel tá mo gat ja.
(A kon zor ci um tag jai kö zött ta lál juk
a Lu the rá nus Vi lág szö vet sé get is.)

A pro jekt lét re ho zói ezen a fó ru -
mon kí ván ják se gí te ni a vi lág ke resz -
tyén sé gen be lü li és azon kí vü li is me -
ret ter jesz tést, a kul tú rák kö zöt ti teo -
ló gi ai pár be szé det és fő ként a fej lő -
dő és a fej lő dés ben lé vő, le sza kadt ré -
gi ók szel le mi be kap cso lá sát a val lá -

sok és a kul tú rák kö zöt ti tény le ges
pár be széd be. A GlobeT heo Lib ér -
ték rend jé ben ki emelt he lyen sze re -
pel a szel le mi-teo ló gi ai ja vak köl csö -
nös meg osz tá sa, amely se gí ti a val lá -
si fun da men ta liz mu sok egy ol da lú sá -
ga i nak és cső lá tá sá nak ki vé dé sét,
va la mint a fe le ke ze tek és kul tú rák el -
fo gu lat lan meg is me ré sét.

A pro jekt hon lap ján a Lib rary
(könyv tár) me nü alatt min den hasz -
nos in for má ci ót meg ka punk a könyv -
tár hasz ná la tá hoz, a Net work (há ló -
zat) cím szó alatt a kü lön bö ző szer -
ve ze tek kel ke rül he tünk kap cso lat ba,
a Re se arch (ku ta tás) link pe dig a
kü lön bö ző mun ka cso por tok hoz és
ku ta tá si prog ra mok hoz ve zet. Kü lön
me nü pont ban he lyez het jük el a sa -
ját írá sun kat a di gi tá lis teo ló gi ai
könyv tár ba, és te het jük el ér he tő vé
má sok szá má ra. Ér de kes ség, hogy a
Globe thics.net ré vén arab, in do néz és
thai nyel vű anya gok is ol vas ha tók, és
már ma gá tól ér te tő dő, hogy a teo ló -
gi ai vi lág könyv tár meg ta lál ha tó a
Fa ce boo kon és a Twit te ren is.

d For rás: PAX News
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On-line teo ló gi ai vi lág könyv tár
E G YH ÁZ É S VIL ÁG H ÁLÓ

Rovatgazda: Nagy Bence

„In kább ne edd meg, sok ben ne a ko -
lesz te rin!” – ma nap ság egy re töb bet
hall juk a köz nyelv ben a fi gyel mez te tést.
Ez nem vé let len, hi szen Ma gyar or szá -
gon a fel nőtt la kos ság je len tős ré szé ben
a vér ko lesz te rin kon cent rá ci ó ja meg ha -
lad ja a kí vá na tos ha tár ér té ket, mi köz -
ben a több ség az zal sincs tisz tá ban,
hogy mi a ko lesz te rin, mi lyen ve szé lyek -
kel fe nye get, és mit le het ten ni el le ne.

A ko lesz te rin tes tünk lét fon tos sá gú
anya ga, alap ve tő épí tő kö ve több fé le
hor mon nak, a sejt hár tyá nak és az
ideg sej tek nek, va la mint a D-vi ta min -
nak és az epe sa vak nak. Leg na gyobb
mennyi ség ben ál la ti ere de tű táp lá lé -

kok ból ke rül a szer ve ze tünk be. A ko -
lesz te rin an nak ér de ké ben, hogy a
vér ben szál lít ha tó vá vál jon, kis zsír ré -
szecs kék be, li po pro te i nek be ágya zó dik.
Eb ből két fé le lé te zik: az LDL és a HDL.
A ma gas össz- és LDL-ko lesz te rin szint
a szív- és ér rend sze ri meg be te ge dé sek
ri zi kó fak to rai, ugyan is ha sok a ko lesz -
te rin a vér ben, az le ra kód hat az ér fa -
lon, amellyel nő az ér el me sze se dés
koc ká za ta, ké sőbb pe dig in fark tus,
trom bó zis vagy agy vér zés ala kul hat ki.

A ko lesz te rin szint mér té ké ben az
örök le tes adott sá gok nak nagy sze re pük
van, de sze ren csé re meg fe le lő táp lál ko -
zás sal, moz gás sal és stressz ke ze lés sel

csök kent het jük a szint jét. Mind eze ken
fe lül a nö vé nyi szte ri nek le het nek jó ha -
tás sal a meg fe le lő ko lesz te rin szint
fenn tar tá sá ra. A leg fon to sabb funk ci -
ó juk, hogy gá tol ják a ko lesz te rin fel szí -
vó dást a bél ben, mi köz ben a nö vé nyi
szte ri nek csak nem tel jes mennyi sé ge
tá vo zik. En nek kö szön he tő en a tel jes
és az LDL-ko lesz te rin csök ken. A Bé res
Gyógy szer gyár leg újabb fej lesz té sű ké -
szít mé nye, az Ac ti val Szte rin egy -
szer re al kal mas a szer ve zet vi ta min-, ás -
vá nyi anyag- és nyom elem szük ség le té -
nek biz to sí tá sá ra, to váb bá a ben ne lé -
vő nö vé nyi szte ri nek elő se gí tik a ko lesz -
te rin szint csök ken té sét.

Te gyen a ma gas ko lesz te rin szint el len!

H I R D E T É S

Ét rend-ki egé szí tő ké szít mény.
Kli ni ka i lag bi zo nyí tott, hogy a nö vé nyi szte ri nek csök ken tik a vér ko lesz te rin szint jét. A ma gas ko lesz te rin szint a szív ko szo rú ér-

beteg ség ki ala ku lá sá ban koc ká za ti té nye ző. A ked ve ző ha tás 1,5-2,4 g nö vé nyi szte rin na pi be vi te lé vel ér he tő el.
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Ok tó ber vé gén el kez dő dik a te me tő -
já rás: min den szen tek ün ne pé re ké -
szül ve min den csa lád rend be te szi
hoz zá tar to zói sír ját, és em lé ke zik
az el huny tak ra.

Soltvadkert hely tör té né szei és a
kul tú ra ba rá tai azon ban már a hó nap
ele jén szer vez tek egy sé tát az el -
hunyt je les helybeliek em lé ké re,
amikor még me le gek a dél utá nok, és
fél hé tig lát ni is le het… 

Solt vad ker ten min den képp hí res

épü let a ká pol na. De va jon min den -
ki megfordult már ben ne? Bi zony
nem. Így a program ott kez dő dött, az
épü let és a kö rü löt te lé vő sí rok be mu -

ta tá sá val, va la mint egy kis elő adás -
sal az épít te tő Lu kács csa lád tör té ne -
té ről. Ez után a kö ze li pro tes táns te -
me tő be sé tált át a mint egy hu szon -
öt főt szám lá ló cso port.

A ve ze tés so rán nem csak kü lön bö -
ző sír tí pu sok kal, il let ve né hány tör té -
nel mi sze mé lyi ség éle té vel is mer ked -
het tek meg, ha nem meg hall gat hat ták
egyes sír fel ira tok elem zé sét is. A „szto -
rik” sem ma rad tak el, mert bi zony a hu -
mor min de nütt je len van – még a te -

me tő ben is. Er ről is gon dos kod tak az
„ide gen ve ze tők”: idősebb és if jabb Ká -
posz ta La jos, va la mint Lég rády An dor.

g K. L.

Te me tő já rás előtt…
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Sze re tet tel hív juk és vár juk Önt és ked ves csa lád ját ok tó ber 23-án, va -
sár nap 9 óra kor kez dő dő ün ne pi is ten tisz te le tünk re, ame lyen há lát adunk
Is ten nek temp lo munk idén el ké szült kül ső fel újí tá si mun ká la ta i ért. Igét
hir det: Sze me rei Já nos, a Nyu ga ti (Du nán tú li) Evan gé li kus Egy ház ke -
rü let püs pö ke. Cím: 2889 Súr, Pe tő fi u. 41.

A sú ri evan gé li kus gyü le ke zet

H I R D E T É S

Meg hí vó
Sze re tet tel vár juk ön kén tes se gí tő in ket és az ér dek lő dő ket az Evan gé -
li kus Kór há zi Lel ki gon do zói Szol gá lat dél utá ni be szél ge té sé re ok tó ber
17-én, hét fő dél után 17.30-tól. Hely szín: egy há zunk or szá gos iro dá já nak
föld szin ti elő adó ter me (1085 Bu da pest, Ül lői út 24.). Té ma: Ho gyan vi -
gyáz zunk ma gunk ra?

Gon dol kod junk együtt ar ról, mi ért is me gyünk kór ház ba vi gasz tal -
ni! Mi az, ami ért oda ad juk időn ket, lé nyün ket, hi tün ket eh hez a na gyon
szép fel adat hoz? Mit te he tünk, ami kor el fá ra dunk? Sza bad-e időn ként
ne héz nek ta lál ni a szol gá la tot? Ho gyan tu dunk új erő höz jut ni? Ré gi és
új meg ol dá sa ink…

Ér dek lőd ni és je lent kez ni le het: Hon ti Irén: 20/824-5629, iren.hon ti@lu -
the ran.hu; Ka lo csa Zsu zsan na: 20/824-2256, kul zsi@hot mail.com;
Bajusz né Oro dán Krisz ti na: 20/770-3838, bo krisz ti@fre e mail.hu.

H I R D E T É S

Meg hí vó 1928–2011 • Re for má ció és nők
A Bu da pest-Ke len föl di Evan gé li kus Egy ház köz ség sze re tet tel meg hív -
ja Önt és ked ves csa lád ját a temp lo ma fel szen te lé sé nek 83. év for du ló ja
al kal má ból ok tó ber 14–16-án tar tan dó gyü le ke ze ti hét vé ge ün ne pi is -
ten tisz te le té re és al kal ma i ra.

Az egy ház köz ség el nök sé ge
Prog ram
Ok tó ber 14., pén tek
• 19.00: Ki ál lí tás és egy ház ze nei hang ver seny.
• Krysty na Stef fens fes tő mű vész Té zis – an ti té zis – szin té zis. Kí nai és

Eu ró pai utak cí mű ki ál lí tá sá nak meg nyi tó ja. Meg nyit ja: Jo han nes
Erlbruch lel kész.

• Egy ház ze nei hang ver seny. Köz re mű kö dik: a ke len föl di gyü le ke zet ének-
és ze ne ka ra. Mű so ron Hein rich Schütz, Su lyok Im re és Jo hann Se bas ti -
an Bach mű vei. Ve zé nyel: Ben ce Gá bor. Igét hir det: dr. Blázy Ár pád né.

Ok tó ber 15., szom bat
• 15.00: Ké pes be szá mo ló a mö göt tünk lé vő esz ten dő ről. Össze ál lí tot -

ta: Itt zés And rás.
• 16.00: Gye rek dél után – kéz mű ves-fog lal ko zás.
• 16.00: Bib lia ta nul mány és kis cso por tos be szél ge tés: Re for má ció női

hang ra, avagy Is ten új já for má ló ere je An na és Má ria éne ké ben –
dr. Varga Gyön gyi do cens-lel kész.

• 18.30: Összeg zés, lel ki el csen de se dés.
Ok tó ber 16., va sár nap
• 10.30: Temp lom szen te lé si ün ne pi is ten tisz te let. Igét hir det: dr. Var ga

Gyön gyi do cens-lel kész.
• 12.00: Kö zös ebéd a ta nács te rem ben.

H I R D E T É S

Ti zen hat évért ad tak há lát ok tó ber 9-
én, va sár nap Kő sze gen. D. Ke ve há zi
Lász ló és Ke ve há zi né Czégé nyi Klá ra
ün ne pé lyes is ten tisz te let ke re té ben
bú csú zott el at tól a gyü le ke zet től, ahol
ed di gi nyug dí jas éve it töl töt te. A kő -
sze gi idő szak nem csu pán a pi he nés -
ről szólt. Ve zet tek tá bo ro kat, el lát tak
is ko la lel ké szi te en dő ket, szer vez tek
női ima na po kat, lá to gat ták a be te ge -
ket, elő adást tar tot tak egy ház tör té ne ti
ese mé nyek kap csán, s per sze he lyet -
te sí tet tek ott, ahol ép pen kel lett.

A kő sze gi ek há lás szív vel te kin tet -
tek vissza az el múlt ti zen hat esz ten -
dő re. A Bu da pest re köl tö ző lel kész há -
zas pár nak meg kö szön ték azt a sta bil
hát te ret, ame lyet szol gá la tuk je len tett
a gyü le ke zet nek. Az ün nep fel eme lő
pil la na ta volt, ami kor Ke ve há zi né
Czégé nyi Klá ra (képünkön) a gyü le ke -
zet re örö kí tet te Lu ther-ka bát ját.

g Ba ra nyay Csa ba fel vé te le

Bú csú zás a kő sze gi gyü le ke zet től

Az Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár és a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Gyűj te mé nyi Ta ná csa tisz te let tel meg -
hív ja Önt ok tó ber 19-én, szer dán 14 órá ra az Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár VI. eme le ti dísz ter mé be a Hit élet
a tö rök ár nyé ká ban (Al só lend va – Kul csár György) cí mű ülés szak ra, va la mint a Kul csár György-fak szi mi lék és
Hu bert Il di kó „Az mit Is ten nek mí vel he tek, örö mest kész va gyok hoz zá ja” cí mű köny vé nek (Lu ther Ki adó, 2011)
be mu ta tó já ra. A ven dé ge ket kö szön ti Bo ka Lász ló meg bí zott tu do má nyos igaz ga tó. Az ülés szak elő adói: Bán fi Szil -
via: A Hoff hal ter-nyom da mű kö dé se a Drá va–Mu ra vi dé kén; Csep re gi Zol tán: Re for má ció a Mu ra vi dé ken; Ge -
ric Fe renc: A lend vai Ga lé ria-Mú ze um négy év ti ze de; Hu bert Il di kó: Ke resz tyén élet le he tő sé gek a 16. szá zad ban.
El nö köl: P. Vá sár he lyi Ju dit. A köny ve ket be mu tat ja: Hel tai Já nos. (A ki ad vá nyok a hely szí nen meg vá sá rol ha tók!)
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6.00 / Bar tók rá dió
Mu zsi ká ló reg gel. Ben ne:
Va sár na pi or go na mu zsi ka
9.25 / Du na Tv
Élő egy ház (val lá si hír adó)
11.10 / m1
Re for má tus ma ga zin
11.45 / m1
Ba la ton-fel vi dé ki re for má tus
temp lo mok
12.05 / m1
Zeg zu gos tör té ne tek
Ró mai út Ba da csony ban
14.30 / Duna II. Autonómia
Arcélek
Kobzos Kiss Tamás
énekmondó, zenész
15.00 / m2
Val lá sok az ókor rom ja in
21.15 / Bar tók rá dió
Az em be ri hang di csé re te
Ben ne: Bach: 56. kan tá ta
(Ich will den Kre uzs tab)

HÉTFŐ

10.50 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
11.15 / m2
Ma gyar or szá gi nép tán cok
Mag ló di szlo vák tán cok
12.00 / Kos suth rá dió
Dé li ha rang szó köz ve tí té se a
nagy bán he gye si evan gé li kus
temp lom ból
18.00 / Bar tók rá dió
Ré gi ze ne. Do bozy Bor bá la
csem ba ló est je
21.30 / Du na Tv
A jö vő kez de te (ame ri kai
játék film, 2000) (118')
21.30 / M. Ka to li kus Rá dió
Rá di ós re gény tár
Út 1956-hoz
23.00 / Bar tók rá dió
Jazzle gen dák. Benny Car ter
00.35 / Du na Tv
Az a nap a mi enk volt…
(do ku men tum film)

KEDD

13.10 / PAX
Sa rep ta
(do ku men tum film)
14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze ne szer ző je:
Liszt Fe renc
Liszt és a val lás
17.05 / Du na II. Au to nó mia
Lyu kas óra
(iro dal mi mű sor)
18.00 / Bar tók rá dió
A fes té szet nap ja 2011
Rej tett üze ne tek – kép ben és
hang ban
22.20 / Du na II. Au to nó mia
Édes An na (ma gyar té vé film)
23.40 / m1
A rej té lyes XX. szá zad
Kun Mik lós tör té nész mű so ra
0.45 / Du na Tv
Az élet mél tó be fe je zé se
(ma gyar is me ret ter jesz tő so -
ro zat)

SZERDA

5.25 / m1
Haj na li gon do la tok
12.00 / PAX
Fe le ke zet kö zi zsol tár ol va sás
14.05 / Kos suth rá dió
Arc vo ná sok
Rainer M. Já nos tör té nész
15.00 / M. Ka to li kus Rá dió
„Rin gasd el ma gad”
Mi nő ség és nép sze rű ség a
könnyű ze né ben
17.05 / Kos suth rá dió
Liszt vá ro sai – Dob or ján tól
Bay re ut hig. Pécs, Ka lo csa
21.10 / m1
On the Spot
(do ku men tum film-so ro zat)
21.30 / Duna Tv
Anna Karenina (amerikai
romantikus dráma, 1997)
22.20 / Du na II. Au to nó mia
Kis pol gá rok
(ma gyar té vé film, 1985)

CSÜTÖRTÖK

13.29 / Bar tók rá dió
Az MR Szim fo ni ku sok Ka ma -
ra ze ne ka rá nak Bach-hang -
ver se nye
84. kan tá ta (Ich bin ver gn ügt
mit mei nem Glüc ke)
14.30 / m1
Ter mé szet fil me sek és egyéb
ál lat faj ták
14.35 / m2
Sza bad lá bon Zemp lén ben
20.15 / m1
Sze re lem a ko le ra ide jén
(ame ri kai já ték film, 2007)
(133')
21.05 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Ben ne: Mo zart: c-moll mi se
21.30 / Du na Tv
Lo ra (ma gyar já ték film,
2006) (120')
23.35 / m1
Múlt-kor
(tör té nel mi ma ga zin)

PÉNTEK

12.00 / Kos suth rá dió
Dé li ha rang szó a som ló sző lő si
evan gé li kus temp lom ból
13.28 / Bar tók rá dió
V. vá ci nem zet kö zi gre go ri án
fesz ti vál 2011
13.30 / Kos suth rá dió
Az Úr kö zel!
A bap tis ta egy ház fél órá ja
14.35 / Kos suth rá dió
Tér-idő
Trom bi ta har sog, dob
pereg…
21.55 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Ben ne:
Spá nyi Mik lós or go nál
23.25 / Du na Tv
Egy há zas ság el ső nap ja –
Ab lak a Cor vin-köz re
(ma gyar do ku men tum film)
23.45 / m1
Ghy mes
(kon cert film)

SZOMBAT

9.30 / Rá dió 17 (Bu da pest)
Lé lek han go ló
Az Evan gé li kus Rá dió misszió
össze ál lí tá sa
15.30 / Kos suth rá dió
Ma gyar or szág ról jö vök
15.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Moz gás ban
Bach tól a Beat le sig
19.00 / Du na Tv
Gol do ni: A ha zug
Köz ve tí tés a Thá lia Szín ház -
ból, fel vé tel ről
20.05 / Bar tók rá dió
Kap csol juk a bu da pes ti Szent
Ist ván-ba zi li kát. Liszt
Ferenc: Krisz tus-ora tó ri um
21.30 / Du na Tv
A Nap bi ro dal ma (ame ri kai
já ték film, 1987) (146')
21.50 / m1
Liszt 200. A Liszt Fe renc
Kama ra ze ne kar és a Bu da -
pest Bár kon cert je

VASÁRNAP

9.00 / Du na Tv
Pan non hal mi mo za ik – 1956
10.04 / Kos suth rá dió
Re for má tus is ten tisz te let köz -
ve tí té se a deb re ce ni Nagy -
temp lom ból. Igét hir det
Bölcs kei Gusz táv püs pök
13.20 / m2
Evan gé li kus ma ga zin
17.04 / Kos suth rá dió
„Aki ma gyar, ve lünk tart” –
’56-os ci gány hő sök
18.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Gre go ri án éne kek
20.00 / Du na Tv
56 csepp vér (ma gyar ze nés
film, 2007) (90')
20.15 / m1
Sze ret lek, Fa ust (ma gyar
film drá ma, 2010) (69')
23.00 / Bar tók rá dió
Köz ve tí tés a va ti ká ni Szent
Péter-ba zi li ká ból. A Six tus-ká -
pol na kó ru sá nak hang ver se nye

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból október 16-ától október 23-áig

Va sár nap
Se gít a Lé lek a mi erőt len sé gün kön. Mert ami ért imád koz nunk kell, nem tud -
juk úgy kér ni, aho gyan kell, de ma ga a Lé lek ese de zik ér tünk ki mond ha tat -
lan fo hász ko dá sok kal. Róm 8,26 (Zsolt 6,3–4; Mt 15,21–28; Róm 10,9,17/18/;
Zsolt 25) Mi lyen jó, hogy az imád ság „áram kö rét” nem ne künk kell ki épí -
te nünk. A Lé lek ese de zik ér tünk, és mi Krisz tus ban be kap cso lód ha tunk az
áram kör be, és együtt lé le gez he tünk ve le. A Lé lek aján dé ka a Krisz tus sal va -
ló kö zös ség. Ő az erőt le nek ere je. Ná la ren de ződ nek ku sza gon do la ta ink. Az
ő erő te ré ben nem csak a ma gunk sze mé vel lá tunk. Meg kap juk a meg fe le lő
szót az imád ság hoz. Még a szán dé ka ink is az Is ten aka ra tá ba si mul nak.

Hét fő
Bár csak szét sza kí ta nád az eget, és le száll nál! Ézs 63,19 (Fil 3,20–21; Mk 5,24–
34; Mt 22,15–22) Már Já kób szá má ra is meg mu tat ta Is ten, hogy a föld össze van
köt ve a mennyel. Ál má ban egy lét ra állt a föl dön, és Is ten an gya lai föl-le jár tak
raj ta. Az óta tud hat juk, hogy iga zi ott ho nunk tól el sza ka dó ban sem va gyunk egye -
dül. „Meg nyílt az ég har ma toz va, Meg vál tón kat hogy le hoz za” – éne kel jük ad -
ven ti éne künk ben. Is ten a le he tő leg kö ze lebb jött hoz zánk, ami kor em ber ré lett.
Rej tőz kö dé sé nek fáty lát ma ga leb ben tet te föl, hogy Krisz tus ban egé szen kö zel
le gyen hoz zánk, és Atyánk nak is mer jük meg őt. Is ten or szá ga nem el ér he tet -
len messze ség ben, ha nem kö zöt tünk, sőt ben nünk van Jé zus Krisz tus ál tal.

Kedd
Is ten ab ban mu tat ta meg raj tunk a sze re te tét, hogy Krisz tus már ak kor meg -
halt ér tünk, ami kor bű nö sök vol tunk. Róm 5,8 (Zsolt 14,3; Jak 1,1–6/7/12–13;
Mt 22,23–33) Is ten sze re te tét nem le het ki ér de mel ni. Már csak azért sem,
mert ő min dig előbb lép fe lénk, meg előz sze re te té vel. Ke reszt sé günk ben ő
ha jolt le hoz zánk, és fo ga dott gyer me ké vé min ket, no ha mit sem tud tunk
ró la. Meg elő ző ke gyel mé re vá lasz le het az éle tünk. Olyan vá lasz, amely ben
fel is mer he tő ke ze mun ká ja, a ha lál ból szü le tő új élet cso dá ja. 

Szer da
Én, az Úr va gyok a ti Is te ne tek, aki ki hoz ta lak ben ne te ket Egyip tom ból, hogy
ne le gye tek töb bé azok nak a szol gái. Össze tör tem jár mo tok fá ját, és föl egye ne -
sít ve ve zet te lek ben ne te ket. 3Móz 26,13 (1Pt 7,1–10; Lk 7,1–10; Mt 22,34–46)
Is ten né pé nek tör té ne te a sza ba dí tá sok tör té ne te. Egyip to mi rab szol ga ság ból,
ba bi lo ni fog ság ból, tü zes ke men cé ből, orosz lá nok ver mé ből, bör tön mé lyé -
ből, ha lál tor ká ból, be teg ség pok lá ból ké pes meg men te ni. Is ten sza ba dí tá sá -
ban a kö rül mé nye ink meg vál to zá sa, a tá gas tér csak a ki sebb cso da. Az iga zi
nagy cso da a ben nünk tör té nő vál to zás. A szá mon tar tott ság ke gyel mé nek meg -
ta pasz ta lá sa min den kö rül mé nyek kö zött sza bad dá tesz, és „föl egye ne sít”.

Csü tör tök
Krisz tus Jé zus ban van bá tor sá gunk és sza bad utunk bi za lom mal a ben ne va -
ló hit ál tal. Ef 3,12 (JSir 3,24; Ap Csel 5,34–42; Mt 23,1–12) Zöld a lám pa, sza -
bad az út – szo ron gás nél kül me he tek át az ut ca túl ol da lá ra. De nem min -
den át me net ilyen egy sze rű. Van nak utak, ame lyek nek meg nyí lá sa nem ma -
gá tól ér te tő dő. Egy vi lág vá laszt el min ket egy más tól, és szen ve dünk at tól,
mennyi re jár ha tat lan az út lé lek től lé le kig kö zöt tünk. „Más vi lág”, mond juk
az Is ten or szá gá ra, és csak szo ron gunk, hogy ki visz át a túl só part ra. Jé zus
ha lál tu sá ja után a temp lom kár pit ja fe lül ről az al já ig ket té ha sadt. Hús vét haj -
na lán pe dig sír já nak be já ra tá ról a kő el volt hen ge rít ve. Is ten jár ha tó vá, sza -
bad dá tet te utun kat ma gá hoz. Jé zus meg bo csá tá sa, fel té tel nél kü li sze re te -
te bá to rít sö tét ből vi lá gos ság ra, meg kö tö zött ség ből sza bad ság ra, tö re dé kes -
ből a tel jes ség fe lé, ha lál ból élet re. 

Pén tek 
Jé zus Krisz tus ban ti is együtt épül tök az Is ten haj lé ká vá a Lé lek ál tal. Ef 2,22
(Neh 2,20a; Jn 19,28–30; Mt 23,13–28) Is ten há za – mond juk a temp lom ra.
De mer jük-e ugyan ezt mon da ni ma gunk ra? Fé lő, hogy nem csak Bet le hem -
ben volt ott hon ta lan az Is ten. Ná lunk, ben nünk sincs haj lék szá má ra. Nél -
kü le is jól be ren dez zük az éle tün ket. Há zat épí te ni em be ri erő vel is le het -
sé ges. A há zat temp lom má, éle tün ket Is ten haj lé ká vá egye dül a Lé lek szen -
te li. Nem is te he tünk mást, mint kér jük: „Jöjj, la koz zál ben nem, hadd le gyen
már itt lenn temp lo mod dá szí vem, lel kem.”

Szom bat
Így szól né pé hez az Úr: Most már adok nek tek ga bo nát, mus tot és ola jat, hogy
jól lak ja tok ve le. Jó el 2,19a (Jak 2,15–16; Mt 14,22–33; Mt 23,29–39) Va jon tud -
juk-e még, mi lyen az éh ség? Nem va gyunk-e túl sá go san is jól la kott, túl táp -
lált em be rek? Is ten igé je sze rint a „meg kö vé re dett szív” al kal mat lan ar ra, hogy
má sok ín sé gét vagy Urunk tet te it ér zé kel je. Tud juk-e még, hogy éh ség és szom -
jú ság az Is ten ke zé be he lyez ve ál dott ál la pot, mert meg elé gít te tünk? A ga -
bo na, must és olaj élet erő vé vá lik ben nünk. Le gyen új éle tünk ál dott ener -
gi á já vá az úr va cso ra ke nye ré ben és bo rá ban va ló sá go san je len lé vő Krisz tus!

g Cser há ti né Sza bó Iza bel la

Új nap – új kegyelem

APRÓHIRDETÉS

Kis pes ten la kás sür gő sen el adó ma -
gán sze mély től. 20/594-7918.

Ked vez mé nyes üdü lés nyug dí ja sok -
nak Hé ví zen, Bük für dőn, Sár vá ron: 1
hét (reg ge li vel, va cso rá val) 43 000 Ft.
Kis bér To u rist. Te le fon: 34/352-700.

HÍREK, HIRDETÉSEK

Evan gé li kus is ten tisz te let
a Ma gyar Rá di ó ban
Ok tó ber 16-án, a Szent há rom ság
ün ne pe utá ni ti zen hete dik va sár -
na pon 10.04-től is ten tisz te le tet
hall ha tunk az MR1 – Kos suth rá -
dió hul lám hosszán Gy önk ről.
Igét hir det Beke Má tyás lel kész.

H I R D E T É S

GYÁSZ JE LEN TÉS
Tü re lem mel vi selt hosszú be teg sé ge után csa lád ja kö ré ben csen de sen el -
hunyt For ma nek né Miss u ra Má ria. Sze ret tünk től ok tó ber 22-én 11 óra -
kor a ke len föl di evan gé li kus temp lom ban ve szünk bú csút.

A gyá szo ló csa lád

GYÁSZ JE LEN TÉS
„…akik Is tent sze re tik, azok nak min den ja vuk ra szol gál.” (Róm 8,28)

Is ten aka ra tát el fo gad va tu dat juk mind azok kal, akik sze ret ték, hogy dr.
Schu lek Ágos ton ok tó ber 2-án, éle té nek 68. évé ben meg tért Te rem tő jé -
hez. A szá má ra oly ked ves bu da hegy vi dé ki evan gé li kus temp lom ban (Bu -
da pest XII., Kék Go lyó u. 17.) ve szünk tő le bú csút ok tó ber 20-án 15 óra -
kor. Ke gye le tü ket az nap 14 és 15 óra kö zött ró hat ják le egy szál vi rág gal
a temp lom ban. Vég ső nyug he lyé re, kí ván sá ga sze rint, Vi seg rá don he lyez -
zük el szűk csa lá di kör ben. Ál dott éle té ért Is ten nek há lát ad va:

gyá szo ló csa lád ja
Ma gyar Olim pi ai Bi zott ság, Sem mel weis Egye tem Test ne ve lé si Kar,

Ma gyar At lé ti kai Szö vet ség, Ma gyar Örök ség és Eu ró pa Egye sü let, TF
Es ték Kö zös sé ge, Szá zak Ta ná csa, Ci vil Össze fo gás Fó rum, Va sas SC

A Magyarországi Evangélikus Egyház arra kéri híveit, hogy a nép szám -
lá lás internetes kérdőívein csakis az „evangélikus” megjelölést válasszák
a négyféle evangélikus lehetőség közül – hívta fel a figyelmet Fabiny
Tamás evangélikus püspök pénteken az MTI-nek nyilatkozva.


