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Bűzlő életek f 2. oldal
Evangélikus lakásszentelő?! f 2. oldal
Égtájoló f 3. oldal
Egész héten Bach! f 5. oldal
Legyünk készek a végső harcra f 11. oldal
Hét falu megújuló temploma f 14. oldal

„Agyülekezeteknagyfokúönállóságot
élveznek,zsinatnemlétezikazegyház-
ban.Atízpüspökvalóbanapásztorok
pásztorakéntvégezhetiszolgálatát.”

Nagygyűlés a megújulás jegyében
f 4. oldal

Növekszikabűnavilágban,egyház-
ban, családjainkban? Igen, sajnos.
Érezzük,tapasztaljukakegyelemki-
áradásátis?Igen!Ésezalényeg.Ezt
éltükátaRe mény ség fesz ti vál nak ne-
vezettkülönöstörténésbenis.Nem-
csakháromesténaPappLászlóBu-
dapest Sportarénában és a SYMA
Rendezvény- és Kongresszusi Köz-
pontbanjúnius1–3.között,hanema
másfélévesfelkészüléssoránis.
Elegáns távolságtartás, elitista,

magyarosankritikus,szűkszívűfa-
nyalgások iskísértékaprogramot.
Néhányezekközül:„amerikai”,„bap-
tista”, „katolikus”, „karizmatikus”,
„rockzenés”,„astadionosevangélizá-
ciókidejelejárt”…
Testvérek!AzÚrél,övéaföldés

annakteljessége!Őszabadoncselek-
szik,ésmamégútonvan.Belealáz-
kodik,igen,belealázkodikkülönbö-
zőnépek,felekezetek,zenékkultú-
rájába.Őnemolyanfinnyás,minta
magukatjólleplezőmaifarizeusok.
Sokkalnagyobbabűnáltalokozott
romlásavilágban,semhogymegen-
gedhetnénk magunknak a zártsá-
got,tompulást,elkülönülést.

„Is ten pa tak ja te le van víz zel.” (Zsolt
65,10)Ennekapataknakavizébemi
isbelevethetjükmagunkat,engedhet-
jük,hogymagávalsodorjon.„De a tó -
csák és po cso lyák nem gyó gyul nak
meg: só sak ma rad nak.” (Ez47,11)
Aszervezéskezdetekorúgyérez-

tem,nemtudokújabbfeladatot,ter-
het vállalnimár, hiszen tele van a
naptáram.Denem lehetett nemet
mondani,félreállni.Nemcsakazért
nem,mertegyházunkmegbízotta
képviselettel,hanemazértsem,mert
éreztem,tudtam,hogyIstentőlvaló
ezamunka.Meggyőzöttasoklelki
ésgyakorlatigazdagság,tapasztalat.
KedvesOlvasó!Nemazakérdés,

hogyottvoltál-evalamelyikrendez-
vényen,hanemaz,hogyátélted-eés
át éled-e min den nap bűneidbocsána-
tát! Van-e új életed és üdvösséged
Krisztusban?Szorongat-eazőszere-
tete,félted-ekorosztályodatazIsten
nélkülivegetálástólésakárhozattól?
És ami nagyon fontos: végzed-e a
misszióésevangélizációIstenáltal
motivált,vezetettszolgálatát?
A Billy Gra ham Evan gé li zá ci ós

Tár sa sághatvanévevonjabemunká-
jábaafelekezetekszélesspektrumát,
motiváljaéskiképeziahívőketaszol-
gálatraavilágkülönbözőpontjain.
Fontos,szép,megrendítőhárom

estétéltünkátacsarnokban,deez
csakajéghegycsúcsa.Hónapokonát
folyt az előkészítés, a felkészülés.
Húszbizottságbandolgoztunkötszá-
zan.Énmagamhárommunkacsapat-
banvoltamérdekelt:anagyfesztivál-

bizottságban,aprogramokatelőké-
szítőcsoportbanésalelkipásztoribi-
zottságbanmintkoordinátor.
Tanfolyamonkészültfeltöbbmint

ezerlelkigondozó,tonnányisegéd-
anyagotnyomtattakki (különböző
munkafüzeteket, Já nos evan gé li u -
mát, szórólapokat), összeállt egy
fantasztikus,ezertagúének-észene-
kar.Istenem,hogyszóltHän del Hal -
le lu ja-kó ru sa!

Ezegyszeriünnepvolt,örömvolt
részesülnibenne.Deamunkátfoly-
tatnikell,jóvalnagyobbelkötelezett-
séggel,lendülettel,összefogással,mint
eddig.Azonkívül,hogyhisszükésre-
méljük:sokszázanélhettékátéletük-
benelőszörIstenJézusbanmegjelent
szeretetét,soktanulsága,következmé-
nye, gyümölcse van/lehet ennek a
programnak.
Megőrizveésbecsülvefelekezete-

inkajándékait,egyreinkábbösszekell
fognianépünkfelévégzettmisszió-
ban. Igazolhatatlan a világ előtt a
széttöredezettség,méginkábbafele-
kezetisovinizmusésazegymáselle-
nébenvégzettmisszió.
A Billy Graham Evangélizációs

Társaságcsakegyasokezermisszi-
ósésevangélizációsszolgálatközül.
Nemkellmajmolnunksenkit,ezigaz.
Ugyanakkor nyitottan fogadhatjuk
biblikuslátásukat,teológiájukat,ta-
pasztalataikat.Hisznekazevangélium
tiszta,egyszerűhirdetésébenésalel-
kigondozásfontosságában.
Mihiszünk-emégazevangélium

erejében?
FranklinGrahamasajtótájékozta-

tón(száztízújságíróvoltjelen)ésaz
egyházvezetőkkelvalótalálkozásonis
magátólértetődőenmondtaelake-
resztrőlszólóüzenetet.Újraésújra.
Miérttette?Megakadtalemeze?

Nemjutottmásazeszébe?Nem,nem
hiszem.Azérttetteésteszi,mertőis
látja,tudja,hogypusztulásfeléroha-
nó világunknak erre van szüksége.
CsakIsten,ahozzávalómegtérésés
Krisztushétköznapikövetésesegíthet
rajtunk.„Mert úgy sze ret te Is ten a vi -
lá got, hogy egy szü lött Fi át ad ta, hogy
aki hisz őben ne, el ne vesszen, ha nem
örök éle te le gyen.” (Jn3,16)
„Van-ereménymégemberifajunk-

ban?”–kérdezteIllyés Gyu la Bar tók
címűversében.Nincs,nincsremény,
csakJézusKrisztusban.

A szer ző egyházunk országos missziói
lel ké sze

Remény
areménytelenségben

„Ahol meg nö ve ke dett a bűn, ott még
bőségeseb ben ki áradt a ke gye lem…” (Róm 5,20)
SzeverényiJános

„Nem az a kér dés, 
hogy ott vol tál-e 
va la me lyik ren dez vé nyen,
ha nem az, hogy át él ted-e
és át éled-e min den nap
bű ne id bo csá na tát!

Gáncs Pé ter szolgálatával délután
négykoratemplombankezdődikaz
évfordulósünnepség.Azelnök-püs-
pökPéld14,26ésMt7,24alapjánhir-
detiazigét.Mérföldkőnekneveziaz

1992-esévet,dehamarvilágossává-
lik: nem csak húsz évet ünnepe-
lünk, annál sokkal többet. Tavaly
pünkösdkoremlékeztekmegugyan-
isaDeáktéritemplomfennállásának
kétszázadikévfordulójáról.Mondhat-
juk,agimnáziumközelegyidősve-
le,hiszaz1800-asévekelejénalapí-
tották–máskérdés,hogyeszázad
közepénatörténelemközbeszólt…
GáncsPéteraDEGgyökereihezve-

zeti vissza hallgatóságát. És a tör-
tén(e)tekmiértjétkutatja.Vajonmi-
értkellettaziskolábólnegyvenévre
kizárniazevangélikusegyházat?Le-
het-eennekvalamimásmagyarázata

isazaktuálisállamhatalomönkényes
döntéséntúl?Miértkell„avihar”?Vá-
laszképpenapüspökaviharmegtisz-
títóerejérőlbeszélésarról,hogyazúj-
rakezdésmindigkegyelem,aSzentlé-

lekajándéka.Azünnepialkalomtehát
elsősorbanIstennekadhálát,scsakez-
után az iskolaalapítóknak, a ma is
példaadó evangélikus pioníroknak.
Imádkozunkamárelhunyttanárokért,
diákokért,lezáráskéntpedigelénekel-
jükazevangélikushimnuszt.

Ga dó né Kézdy Edit beszédekövet-
kezik;ajelenlegiigazgató–öniróniá-
valmondja–„henceg”.Aziskolaorszá-
gos29.helyezésével(a ke resz tény is ko -
lák kö zül csak a Pi a ris ta Gim ná zi um
elő zi meg), aszövegértésiésmatema-
tikamérésekkiemelkedőeredménye-
ivel,a4,7-esérettségiátlaggal,sikeres
színdarabokkal,csereutakkal…

Deahivatalosadatokontúlaku-
lisszákmögéisbepillanthatunk.Pél-
dáulapadlásra,ahovátitokbanjár-
takanebulók,aKatalin-bálokraés
„aziskolaszellemétmagábazáró”pa-
lackba,amelybenhit,közösségépítés
éstanulásegymásszövetségesei.
ADEG-szellemetisolyasféle„tej-

savésgyanta”tartjaössze–vonpár-
huzamotatanárnő–,mintOtt lik Gé -
za kőszegikatonaiskolájánakdiákja-
it. A mai eredmények az elődök
munkájanyománszülethettekmeg,
ahogyanKézdyEditeztelőszörhu-
morosan,azLGT-t,majdNew tont
idézvemegjegyzi: „Hamesszebbre
láthattam, annak az volt az oka,
hogyóriásokvállánálltam.”Ezután
virágotkapamárazújraindulásel-
sőévétőlazintézménybendolgozó
Hor váth Gab ri el la tanárnő,Ur bán
Ág nes igazgatóhelyettesésSchu lek
Má tyás egykoriigazgató,akirögvest
szóraisemelkedik.
„EngemazIstenmindignagyon

szeretett,ésatenyerénhordott.Ki-
tartottesőbe,hóba,szélviharba,de
mindig tudtam, hogy a tenyerén
hord”–mondjaéletútjánakrövid,ám
annálmegkapóbbismertetéseután
a tizenhárom évig iskolaigazgató
SchulekMátyás.Meséli,hogyegyszer
KézdyEditkérdeztetőle,milyenis-
kolát álmodottmeg.Mire ő rövid
gondolkozásutáneztfelelte:„Ilyet.”
AHim nusz elénekléseutánagyü-

lekezetátvonulatemplomudvarára,
aholBen ce Gá bor vezényletévelfú-
vósok,karénekesek,aziskolaszínját-
szócsapataésnemutolsósorbana
szülők által készített ínycsiklandó
süteményekvárjákavendégeket.

Ká kay Ist vánországosirodaigazga-
tólényegretörőbeszédébenaDEG-
etazevangélikusoktatáscsillagának,
sőtazegészországegyikbüszkeségé-
nek,ékkövéneknevezi.

IskolaIstentenyerén
20(0) éves a De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um

b Deák tér. Sütő utca. A tavaly pünkösdkor kétszáz éves templom mellett
az iskola. De ák nyel ven csak DEG. Olya nok vé gez tek itt, mint Ig no tus, Kan -
dó Kál mán, Schu lek Fri gyes…Ele gáns meg hí vó in vi tál ta jú ni us el se jé re,
a De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um év for du lós ün nep sé gé re el ső sor ban
az egy ko ri le ány gim ná zi um nö ven dé ke it – ma már szép ko rú höl gye ket,
akik an no egyen ru há ban kop tat ták a  pa do kat –, va la mint az új ra ala pí -
tó kat, püs pö kö ket, igaz ga tót, volt ta ná ro kat és azo kat a di á ko kat (öt ven -
he ten vol tak), akik kel húsz év vel ez előtt is mét egy há zunk fenn tar tá sá ban
in dul ha tott vi rág zás nak a negy ven éven át ál la mi ke ze lés ben ál ló is ko la. 

f Folytatás a 3. oldalon
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„FranklinGrahamhuszonkétévesen
döntöttJézuskövetésemellett.Az
édesapjávalfolytatottbeszélgetéstuda-
tosítottabenne,hogynincsenközépút:
vagyelfogadjaJézust,vagyelutasítja.”

Reménység fesztivál f 7–10. oldal

„Amikorazutolsótéglaisahelyérekerül,éseljönafel-
szenteléspillanata,akkormegszületikacsoda.Ahalottkö-
veképítéseutánazélőköveképítésekövetkezik!Ésvalóigaz,
aztisláttam:mindenütt,aholtemplomotemeltünk,
ottagyülekezetisépülésnekindult.Szaporodottaközösség.”

Beszélgetés Benczúr Lászlóval f 13. oldal
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 e 2012.június10. EvangélikusÉletforrás

Mindenkiismeriasamáriaiasszony-
rólszólótörténetet.Jézusáthaladva
Samárián szóba elegyedik egy
asszonnyal,akidélbenmagányosan
megyvízért.Abeszélgetéskisséaka-
dozó, ugyanis a nő látszólag nem
akarjamegérteni,amitJézusmond
neki.Folytonmásratereliaszót,de
végüllátja,hogynincsmenekvés.Ek-
korviszontmeghatottanéliát,hogy
ezatalálkozás,melybenegyrabbile-
hajolthozzá,aromlottéletűnőhöz,
rólaszól,ebbenőafontos.
Talánnemispontosantudja,hogy

segítmindazrajta,amithall,debol-
doggáteszi,hogyittmostvalaki,aki
ráadásulnemishétköznapipróféta
vagy tanító, vele törődik. Ezzel a
nagyszerűélménnyelszaladbeafa-
luba,hogyriasszaazottlakókat.

* * *

AljosaKaramazovvégtelenülrajongott
asztarecért.Nemcsupánjárásábantá-
mogattaazöregmestert,hanemcsüg-
gött szavain, leste tanításait. Oda-
adásamiattakörnyezetébenlevőem-
berek szinte biztosak voltak abban,
hogyAljosaegynaponbelépaszerze-
tesekközé.Ebbenaszentéletébenmé-
lyen elütött családtagjaitól.Dosz to -
jevsz kij A Ka ra ma zov test vé rek című
regényében ezt a feszültséget teszi
műveegyikhajtóerejévé.Asztarecta-

nításamegalapoztaAljosahitét.Csak-
hogyegynaponasztarecmeghalt.

* * *

Nagyon furcsadolog történikott,
abbanasamáriaifaluban.Atörté-
nelmi beszámolókból úgy tudjuk,
hogyasamáriaiakellenségesenvi-
selkedtek a zsidókkal, különösen
azokkal, akik Jeruzsálembe tartó
zarándokokvoltak.Aszálláskérőket
elutasították.Egymásikhelyenaz
evangéliumban is olvasunk arról,
hogyJézushiábapróbálbekéredz-
kedniéjszakára,nemengedikbe.
Most valami egészenmást hal-

lunk.Afalubeliekkimennek,beszél-
getnekazarándokrabbival,utána
behívják,sőtarrakérik,hogymarad-
jonnáluk,ésígyJézuskétnapotott
istölt.Ezegyedülálló.

* * *

Zoszimasztarecetaszerzetesiszabá-
lyokszerintravataloztákfel.Máréle-
tébenistömegekkerestékőtfeltaná-
csaiért,sokancsupánazáldásáérttet-
tekmeghosszúutat,mostazonban
igazicsodáravártak.Ahagyomány
szerintugyanisazigazánnagysztare-
cekhalálakortörténhettekkülönleges
jelek,ésmostmindenkierrevárt.
MagaAljosaisreménykedett.Egy

ilyeneseménnyel,melyaszentem-
beréleténekkoronájalehetettvolna,
egybenIstenisigazolhattavolnaaz
ősztarecét.Aszerzetesekfelváltvaol-
vastákazevangéliumot.Ekkorazon-
banszörnyűdologtörtént.Atömeg
mélyvárakozása,sőthiteellenérea
holttestbomlanikezdett,ésátható

hullaszagot kezdett árasztani. Zo-
szima ellenségei gúnyolódtak, az
emberekmélyencsalódtak.Aljosais
kimentakolostorból.Ezenanapon
teljesenmássálettazélete.

* * *

Azasszonykikerülafigyelemközép-
pontjából. Az evangélium szem-
pontjábóllehet,hogyszépaz,amit
mondanakneki–„Már nem a te be -
szé de dért hi szünk, ha nem mert ma -
gunk hal lot tuk és tud juk, hogy va ló -
ban ő a vi lág üd vö zí tő je” –, deőtel-
szomorítja. Végre valaki kész volt
hozzászólniazősorsához,érdekel-
teazőtörténete,előttenemlehetett
elrejtőzni, de most olyan, mintha
mindezhiábalettvolna,nemisővolt
afontos,hanemafalu.Azőéletepe-
digtovábbbűzlik,megmaradmagá-
nyossága, kirekesztettsége,megve-
tettsége.Mitsegítrajtaazazélővíz,
amelyről Jézus beszélt, ha a sorsa
ugyanaz marad, mint eddig? Az
evangéliumelbeszélésenemisbáto-
rítarra,hogyszámáraennéltöbbjut.
Mintahogyamiéletünkisígyvál-

hatjelentéktelenné.Beszélhetünk,ol-
vashatunk, érthetünk örökkévaló
szavakat,demindezkiemel-ehétköz-
napiságunkból, egyszerűvilágunk-
ból?Csodahelyettcsakabűzmarad.
Ugyanabban a faluban, ugyanazok
között az emberek között, ugyan-
azokbanahelyzetekben.

* * *

Vajonsztarecebűzlőholttesteeltud-
tavenniAljosahitét?Ténylegcsupán
ezenazemberenálltmindenkegyes-

sége,éscsalódottságatönkretudtaten-
ni addigi odaadó keresztyénségét?
Valóbanennyiremesterénekszemé-
lyetartottacsupánJézusmellett?
Dosztojevszkijnemtagadjaennek

acsalódottságnakadrámaiságát.Hi-
szenAljosaegészenfiatalembermég.
Ennélazonbanvégül több történik.
Amikorimádottsztarecemeghal,Alj-
osaegyszerreészrevesziakörülöttele-
vőembereket.Eddigteljesszereteté-
velazöregszerzetesttisztelte,most
azonbanmeglátjatestvéreitésmind-
azokat,akiketszeretnielehet.Aljosa
ezenanaponnőfel.Ígyleszszámára
ezabűzlőtetemmegvilágosodássá.

* * *

Valamitmégisjegyezzünkmeg,tény-
legcsakhalkan.Ajánositörténetnek
valamimiattezmaradtacíme:Jé zus
és a sa má ri ai asszony. Ésebbenale-
írásbanörökidőkreottmaradaző
találkozásuk.
Emberek sokaságának jelentett

sokataz,amitazasszonyérzéseiről
megtudhatunk,deméginkább,amit
a vele való beszélgetésben Jézus
megmutatmagáról.Talánmégsem
maradtannyiralényegtelen.Azazélő
vízmégiscsakfeltudottfakadni.
Hapedigazasszonyéleteennyi-

retudJézusfeléirányítatniminket,
akkorsorsánaktöbbirészeakárelis
tűnhetne.Haazéletünkönkeresztül
ennyiremegtudnamutatkozniJézus,
akkorazéletünktöbbirészeakárel
is tűnhetne. Mert lehet, hogy el-
bomlikatestünk,deazörökéletfor-
rásajóillatúanszólIstenről.

g KoczorTamás

SZ eNt H á rom Ság ÜN Ne pe u táN 1.  va Sár Nap – jN 4,39–42 

Bűzlőéletek
a va SárNap ig éje

ALi tur gi kus könyvmásodikkötetében
ezértkülönrendvanarraazesetre,ha
acsaládkereszténymódonszeretné
belakniúj(vagymegújult)otthonát.
Máramegáldásliturgiájátbeve-

zetőrubrikatájékoztatástadazese-
ménylényegéről:„Azemberlakása
nemolyan,mintegyállatimenedék-
hely,melycsakaztacéltszolgálja,
hogyvédjeazidőjárásviszontagsá-
gaiésazéjszakaellen,ápoljautóda-
it;hanemolyan,amelybenazember
aszemélyeséletörömeitátéli,azövéi
éstulajdonavédettségébenélvezhe-
ti”(Di et rich Bon hoef fer).Azotthon
azemberilétélettere,kezünkmun-
kájának gyümölcse, egyben Isten
áldása.Ezérthasználatbavételekor–
mintazéletmindenfontosesemé-
nyénél–igévelésimádsággalszen-
teljükmegahelyet.Hisszük,hogya
keresztényemberotthonaIstenhaj-
lékává,templommáválhat.
A rövid rend közös énekléssel

kezdődik.Többénekközülválaszt-
hatunk:Mily bol dog ház, hol be fo gad -

tak té ged… (EÉ481);Áld jad, én lel -
kem, a di cső ség örök Ki rá lyát! (EÉ57);
Ad junk há lát az Úr nak… (EÉ336)
Aköszöntés a családfő feladata:

„Kedvesvendégeink,kedvestestvé-
reink!Hálávalésörömmelhívtunk
megbenneteketebbeazotthonba,
hogyazittélőkkel,szeretteinkkel(ba-
rátainkkal)együttörüljünk,együtt
adjunkhálát.”
Mivelezazalkalomis–sajátoscé-

lúésformájú–istentisztelet,alel-
készaköszöntéstkövetőenazAtya,
Fiú,Szentléleknevébenkezdiszol-
gálatát.Abevezetőimádságutánkét
bibliai olvasmány következik. Az
elsőPé ter apos tol el ső le ve lé ből va-
ló:„…meg íz lel té tek, hogy jó sá gos az
Úr. Já rul ja tok őhoz zá, mint élő kő höz,
ame lyet az em be rek ugyan meg ve tet -
tek, amely azon ban Is ten előtt »ki vá -
lasz tott és drá ga«; ti ma ga tok is
mint élő kö vek épül je tek fel lel ki
ház zá, szent pap ság gá, hogy lel ki ál -
do za to kat ajánl ja tok fel, ame lyek
ked ve sek Is ten nek Jé zus Krisz tus ál -

tal.” (2,3–5)Amásodik,azevangéli-
umaHe gyi be széd ből való,jólismert
szakasz:aházáthomokra,illetvea
házátszikláraépítőemberről.
Aszemélyreszóló(„családraszó-

ló”)igehirdetésutánazegyikcsalád-
tagkönyörögáldásértsajátszavak-
kal vagy a következő imádsággal:
„UrunkIstenünk,köszönjükneked
azújházat/lakást.Áldjmegminket,
hogyotthonunklegyen,bennebé-
kességet, nyugalmat találjunk, és
szeretetbenéljünk.Köszönjükneked
az idáig vezető utat, köszönjük,
hogymegáldottad igyekezetünket,
fáradozásainkat.Legyenáldásoda
hétköznapokon és az ünnepnapo-
kon, minden órán és eseményen,
amelyet e falak közt átélhetünk.
Légy jelen ebben az otthonban,
szenteldmegnapmintnaphajlékun-
kat.Tiédlegyenadicséretésdicső-
ség mindörökkön-örökké. Ámen.”
Alelkészezutánáldásraemeliake-

zét, a jelenlévők felé fordul, és ezt
mondja:„AzÚráldjamegeztahajlé-
kot,hogyotthontadjonabennelakók-
nak.AzÚráldjonmegmindenkit,aki
idebelép,hogyittnyugalmat,békes-
ségetésszeretetettaláljon.Titeket,akik
ittlaktok,áldjonmegamindenhatóIs-
ten,azAtya,aFiúésaSzentlélek!”
Eztkövetiazáldásjelénekátadá-

sa.AlelkészIstenjelenléténekma-
radandó(látható)jelekéntátnyújthat,
esetlegafalraakaszthategykeresz-
tet,vagyátadhategycsaládiBibliát,
majdajelenlévőkegyütténekelhet-
nekhálaadóéneket.
Lehet,hogysokanakatolikuslakás-

szentelőevangélikusformájátlátjákki-
bontakozni ebben az áhítatformá-
ban.Hacsupánezlennearendkészí-
tőinekszándéka,akkorisfigyelemre
méltó lenne egy olyan országban,
aholazemberektúlnyomórésze(sa
protestánsokjavarésze)felekezetileg
vegyes házasságban él. Itt azonban
többrőlvanszó.Arról,hogyősiluthe-
ránushagyományaz,haazéletmin-
deneseményét egységben látjukés
összekötjükhitünkgyakorlatával.Ha
máramár–sajnálatosmódon–nem
természetesazevangélikuscsaládok-
ban,hogymindennapcsaládiáhítat-
ragyűlnekössze,akkorlegalábbazélet
legfontosabbeseményeinél,forduló-
pontjainálszólaljonmegazige,ésvál-
jékIstenszavárafigyelő,áldásátbefo-
gadóközösséggéacsalád.
Aföldiotthonakkorismulandó,

ha „hosszú távra” építjük-szépít-
jük. Kosz to lá nyi szavaival: „…ha
összeomlik, gyom virít alóla / s
nemsejtisenkiróla,/hogyottho-
nunkvolt-evagyállatóla.”(Haj nali
ré szeg ség) Amíg azonban a kövek
otthonkéntszolgálnak,haddlegyen
alakásazáldáshelye.Ezérthangzik
ahálaadásésazáldáskérésahasz-
nálatbavételidején.
g Dr.HafenscherKároly(ifj.)

Lakásszentelő–evangélikusmódra?!
ré g i-ú j liturg ikuS

Sarok

Istenünk,mennyeiAtyánk!Könyör-
günkhozzád,hogyolyannátudjunk
válni, amilyennek te látsz minket
valójában.Add,hogyfelismerjükés
elhiggyük:eszközeidlehetünkebben
aföldiéletben.Teaddmeg,Urunk,
hogymerjünkcselekedni,beszélni
arról,amiigazánfontos.
Könyörgünk,támogasdLelkeddel

azokat,akikbátranfelvállalják,hogy
azélet temagadvagy,Urunk.Kö-
nyörgünkazokértisavilágban,aki-
ketelbátortalanítottakazélethullá-
mai.Add,Urunk,hogyegyházadban,
gyülekezeteinkben,családjainkban,
országunkbanamegértésésazoda-
figyelés,atámogatásésabefogadás
Lelkevezessenminket.
Tetudod,Urunk,pontosan,hogy

mennyirenélkülözhetetlenavalódi
bizalom,azösszetartásésabátorí-
tásazéletünkben.Add,Urunk,hogy
eltudjukfogadnitőled,hogyhiányos-
ságaink ellenére szeretsz minket.
Merjükelfogadni,hogytenyeredben
tartaszminket.Merjükmiisúgylát-
nimagunkat,hogyateszeretetedál-
tal valóban szerethetők vagyunk.
Add,Istenünk,hogyúgybecsüljük
magunkatésmindenembertársun-
kat, ahogyan te becsülsz minket.
Add,Urunk,hogyközösségeinkben
ne csak szóval szeressünk, hanem
időt,energiátésodafigyelést is te-
gyünkszavainkmellé.
Könyörgünk,Istenünk,azokérta

testvéreinkért,akikegyedülvannak,
akikmagányosak,bárközösségben
élnek.Add,hogymegtaláljákésész-
revegyék magukban áldásodat. Te
tégyminketigazitestvérekké.Add,
hogyaveledvalóközösségbenkinyíl-
jon a szívünk a másik felé. Add,
Urunk,hogymerjünkhinniésbíz-
niamellettünkélőkben.Teépíts,Úr-
isten,közöttünkhidat,ésterombold
lebennünkafalakat,amelyekelvá-
lasztanakminketegymástól.
Addmegnekünk,hogyúgyad-

junkésúgylegyünkjelenazéletben,
hogyazéletmagalegyenfontos,ne
ami személyes érdekeink.Te légy
balzsamamegtörtszívekre,telégy
jószóamegtörtésfásultéletekszá-
mára.Kérünk,minketishasználjfel,
ésindítsútnakamásikfelé.
Hallgassmegminket, Istenünk,

mikornémánkiáltunkhozzád,hogy
mi ismeghalljuk azt, amit ki sem
mondanak.Tégyminketéberré,ele-
vennéésáldássámindenkiszámára.
Teálddmegéletünket,lépéseinket,
szándékunkatéstetteinket.Teadd,
hogybennedamindentbetöltősze-
retetbenéljükéletünket.
Hallgass meg minket, Úristen.

Ámen.

Oratio
œcumenica

b Az el múlt hé ten a pa ró kiaszen te lés ről ol vas hat tak ro va tunk hű sé ges
kí sé rői. De va jon ki vált sá gos hely-e a lel kész la kás min den más csa -
lá di ott hon hoz ké pest? Szó sincs ró la. Mi vel azon ban a lel kész ott ho -
na – akar va-aka rat lan – „köz te rü let”, a gyü le ke zet kö zös sé gé hez tar -
to zik, más mó don vesszük hasz ná lat ba, mint egy csa lá di ott hont.
Ugyan ak kor min den em be ri haj lék Is ten gyer me ke i nek lak he lye, ezért
a ke resz tény em ber igény li, kér he ti azt, hogy há la adás sal és ál dá sért
va ló kö nyör gés sel ve hes se bir tok ba. Nem va la mi fé le má gi kus la kás -
szen te lés ről le het szó te hát, ha nem ar ról, hogy a hí vő tu da to san sze -
ret né meg él ni éle te min den nap ján az Is ten kö zel sé gét, ál dá sát,
gond vi se lő sze re te tét.

„Szívesebben láttam volna, hogy
könyveimegytőlegyigmegíratlanul
maradnak,vagy legalábbfeledésbe
merülnek.Ennektöbbekközöttazaz
oka,hogyelborzasztatörténelmipél-
da.Hiszenjóltudom,mihasznátlát-
taazegyház,hogyaSzentírásonkí-
vülésamelletttengersokkönyvetés
könyvtáratgyűjtöttekrakásra,ráadá-
sulcsakúgyválogatásnélkülhalmoz-
tákegymásraazegyházatyák,azsi-
natokésegyébtanítókmindenféle
írásait.”

d� Lu ther Már ton: Németelőszó
(Csepregi Zoltán for dí tá sa)

Se mper refor m aNda
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b Nem túl zás: szin te nincs olyan hét,
hogy va la ki ne vet né sze münk re a
múlt év pün kösd jén – Itt zés Já nos
püs pök nyug ál lo mány ba vo nu lá -
sá val – „fel füg gesz tett” Ég tá jo ló
rovat foly ta tá sá nak el ma ra dá -
sát. Nos, Szent há rom ság ün ne pé -
vel új ra in dít ottuk ro va tun kat!
Az zal a kü lönb ség gel, hogy egy -
ház ke rü le te ink lel ké szi ve ze tő -
i től nem jegy ze te ket vá runk,
ha nem vá la szo kat – ol va só ink
kér dé se i re. Az „el ső kör ben”
azon ban még mi kér dez zük püs -
pö ke in ket… – A szerk.

– Püs pö ki prog ram já nak kulcs sza -
va a bizalomépítés. Ho gyan lát ja
most – kö zel egy év nyi szol gá lat el tel -
té vel – ezt a kér dést? Mer re fe lé bil len
a mér leg nyel ve bi za lom és bi zal mat -
lan ság kö zött?
–AzEvan gé li kus Élet újraindult

Ég tá jo ló rovatában a múlt héten
Gáncs Pé ter elnök-püspökúrisabi-
zalom kérdését állította a közép-
pontba.Örülök,hogyarovat„újon-
caként” ezt a fonalat vehetem fel.
Nem tudunk róla eleget beszélni.
Nemmindenkibentudatosultmég,
hogy a világot szorongató válság
alapvetőenlelkieredetű,amiazem-
berbizalmiválságábólkövetkezik.Et-
tőlszenvednekazemberikapcsola-
tok,acsaládok,aközösségek,demég
abankrendszerésagazdaságiéletis.
Sajnosazegyházis.
ASzentírásalegmélyebb,ősiokot

azember-Istenkapcsolatősibizalmi
válságában jelöli meg. Az egyház
teológiai szóhasználata ezt a bűn
fogalmávalfejeziki.AválságraIsten
megoldást,feloldástkészítettJézus
Krisztusban. Az egyháznak nincs
ennélfontosabbüzenete.Azevangé-
likusegyházneveiserreajóhírre,Is-
tenmegoldásáramutat.
Amérlegnyelvénekbillenéséről

általánosságban azt tudom mon-
dani,hogyaKrisztussalszinkronba
kerülő ember bizalomforrása és
gyógyulásánakesélyeaz,hogyIsten
Jézusban bizalmat szavazott ne-
künk.Ahitünkbenésazegészséges
evangélikushagyományainkbanva-

lóerősödésünk,eleinkteológiailé-
nyeglátásából való tanulásunk az
egymás közötti viszonyainkat is
gyógyíthatja.Annálisinkább,mert
azegyházunkbanfolyómeddőviták,
aközösségünketmegosztókérdések
nem a hit lényegéről, hanem –
evangélikuseleinkszóhasználatával
–adi a fo ro nok ról szólnak.
Személyesmeggyőződésem,hogy

többetkellegymássalbeszélgetnünk.
Testközelben,kulturáltpárbeszédben
jobban megérthetjük egymást. A
felszínivéleménykülönbségellenére
megtapasztalhatjuk,hogyalényeges
kérdésekben közös alapon állunk,
összetartozunk.
Az elmúlt hónapokban több

olyanélménybenisrészemlehetett,
amikorafélreértésekésbizalmat-
lanságokfalaledőlt.Mostisérzem
annak a kedves, idős kollégának
azölelését,akivelazelmúltévekben
komolyvitáinkvoltakliturgiaikér-
désekben.Egyordinációsünnepen
engedélytkérttőlemarra,hogyal-
bában lehessen. Valami olyasmit
mondtam,hogyatörvényeskeretek
eztlehetővéteszik,nyugodtanve-
gyefel.Őeztmondta:„Nemgon-
doltamvolna,hogyteilyenmegér-
tővagy…”Hanemtudunkismin-
dig mindenben egyetérteni, egy-
másmegértéséreakkoristöreked-
nünkkell!
Nekünk, lelkészeknek különös-

képpennagyafelelősségünkabban,
hogymegértésselésszeretettelfor-
duljunkaránkbízottgyülekezetita-
gokfelé.HiszUrunk,JézusKrisztus
tanítbennünketerre.Őabékéltetést
úgyvégzi,hogyelítéliabűnt,ugyan-
akkorminket,bűnösöketszeret,és
életétadjaazért,hogyabűntőlmeg-
szabadítsonminket.

– Egy má sik cél ja, ame lyet meg fo -
gal ma zott szék fog la ló já ban, az volt,
hogy az egy ház ke rü le té ben egy év
alatt igyek szik mind azo kat a lel ké sze -
ket meg lá to gat ni, akik nek az ott ho ná -
ban még nem járt. Si ke rül-e ezt jú ni -
us vé gé re meg va ló sí ta ni?
–Bekellvallanom,hogyasűrű

püspökiprogramokmellettezsok-
kalnehezebbfeladatnakbizonyult,
mintelőzetesengondoltam.Azel-

múlttizenegyhónapbannyolcvankét
lelkésztkerestemfelazotthonában,
huszonkettőhöz pedig gyülekeze-
tekbenvégzettszolgálatokkapcsán
jutottamel.Azáltalamlegjobbanis-
mertsomogy-zalaiakközülebbena
körbencsaknéhányhelyresikerültel-
jutnom. Júniusban még négy lel-
készhezkészülök,ígyteljesülazere-
detivállalásom.
A lelkészekkel való találkozás, a

személyes beszélgetések fontossá-
gábanezekalátogatásokcsakmeg-
erősítettek.Alátogatásokatfolytat-
nifogom.Akikhezcsakünnepialka-
lommaljutottamel,odaigyekszem
mielőbbhétköznapvisszatérni.Van,
aholamegkezdettbeszélgetéstfoly-
tatnikell,ésjólenneanyugdíjaskol-
légákkal,éppenszolgálatonkívüllé-
vőlelkészekkelistalálkozni.

– Az év leg na gyobb ese mé nye a
Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let -
ben a misszi ói nap volt, amely re má -
jus 19-én Ta ta bá nyán ke rült sor.
Mi lyen él mé nye ket, ta pasz ta la to kat
adott az al ka lom a szer ve zé si fel -
ada tok, té ma, ta lál ko zá sok te kin te -
té ben?
–Azelőkészületsokmunkával

járt,fárasztóisvolt,mégisaztéltük
meg,hogyabefektetettenergiánál
sokkaltöbbetkaptunkmi,szerve-
zőkis.Igaziáttöréstörtént,hiszen
lényegesennagyobbközösségjött
össze, mint korábban bármikor.
Nemlehetünkeléggéhálásak,hogy
olyansokanmegmozdultak.Kerü-
letünkújraindulásaótaezamisszi-
óinapvoltalegtöbbembertelérő
alkalmunk.Ezútonisszeretnékkö-
szönetetmondani a szervezésben
munkálkodóknak!Aházigazdata-
tabányaigyülekezetönkénteseire-
mekmunkátvégeztek,mindenfel-
merülőproblémátügyesenkezeltek,
megoldottak.
Aregisztrációkszerinttöbbmint

kilencszázötvenen voltunk együtt,
mégismindenszépen,ünnepélyesen,
pontosan zajlott. Jó légkörű, ko-
moly,erőtadóalkalomvolt.Megél-
hettük,hogymi,dunántúlievangé-
likusokvalóbanegynagycsaládtag-
jaivagyunk.Remélem,mindenkijól
érti, de két rétegnek különösen is

örültünk. Örültünk a gyerekekkel
érkezőcsaládoknak,valamintasok
gyülekezeti tisztségviselőnek és a
presbitereknek.
Arengetegvisszajelzésközülazok-

nakörültemaleginkább,amelyekát-
tételesenérkeztek.Többenisvoltak,
akikszerettekvolnaeljönni,devala-
mimiattnemtudtak,arészvevőktől
pedigsokjóthallottak…Reméljük,
hogyIstencsaládjábanlesznekmég
örömtelitalálkozások!

– Me lyek a leg fon to sabb ak tu a li tá -
sok az idén a ke rü let éle té ben?
–Idéntöbbjubileumotisünnepel

a kerületünk. 1612-ben, négyszáz
évehunytelBey the Ist ván dunántúli
szuperintendens,akiszolgálataide-
jénhelvétiránybamozdultel.Evan-
gélikuseleinkőtis,ésahivatalátis
tiszteletbentartvahaláláignemvá-
lasztottakhelyetteutódot.Halálátkö-
vetőenadunántúlireformátusokés
evangélikusokmárkülönszuperin-
tendenstválasztottak.Református
testvéreinkinnenszámoljákönálló
kerületüktörténetét,ésenneknyo-
mánünneplikidénannaknégyszá-
zadikszületésnapját.
1812-ben,kétszázéveisjelentős

változásvoltkerületünkben:akkor
hunytelNagy Ist ván szuperinten-
dens,akiSárszentlőrincrőlvezette
kerületünket.Nevéhezfűződikazel-
sőmagyarnyelvűevangélikuskon-
firmációs káté kiadása. Szolgálata
nyománújénekeskönyvés–Tor kos
And rás fordításában–azÚj tes ta -
men tum került, több más könyv
mellett,azemberekkezébe.1806-
banővezettebeazegyházkerületi
jegyzőkönyvekmagyarnyelvűveze-
tését. Payr Sán dor Nagy Istvánt
„jólelkű”püspökkéntjellemzi.Em-
lékelegyenáldott!
UtódjaazaKis Já nos lett,akilel-

készi és egyházvezetői szolgálata
mellettirodalmimunkásságarévén
azegyetemesmagyarkultúránakis
kiemelkedőszemélyisége.
Aközelmúltjelesjubileumaikö-

zött egy tizenötödik évfordulót is
megkellemlíteni.1997.február22-
énhatározottakkorizsinatunkkerü-
letünkújraindításáról.Errőlazese-
ményről kerületünk gyülekezetei-

benfebruár26-ánközösimádságban
emlékeztünkmeg.

– Ho gyan él te meg Püs pök úr az el -
múlt idő sza kot, ame lyet „be já ra tós”
püs pök ként töl tött?
–Unalomranempanaszkodha-

tom… Az első esztendő alapozó
évvolt.Rengetegtalálkozás–gyü-
lekezetekkel, lelkészekkel, intéz-
ményekkel,atestvéregyházakésa
társadalmiéletvezetőivel–ésper-
szetanulás,ismerkedésafeladatok-
kal. Az első hónapokban kiemelt
médiaérdeklődésiskísért,voltolyan
nap,hogyhárom-négyinterjútkér-
tektőlem.Aszolgálatokszáma is
nagyonmagasvolt.
A„bejáratós”időnehézségeiközé

tartozottazis,hogyakerületiappa-
rátusbanmégnemsikerültkialakíta-
ni az optimális feladatmegosztást.
Példáulnemvoltolyanalkalmazot-
tunk,akiagépkocsivezetésbensegí-
tenitudottvolna.Alkalmilagkerületi
elnöktársam,Sza bó György felügye-
lőúr segített, akinekhálás vagyok
ezért.Abejáratósévetnehezebbétet-
tecsaládunkkényszerűkétlakiságais,
deezazidőszakhamarosanlezárul.
Asokfeladatközöttrohantazidő.

Folyamatos versenyfutásban vol-
tunk.Közbenviszontaztéltemmeg,
hogysokanimádságukbanhordoz-
nak,Valakipedigakezébentart.

g A.M.

Mérlegelünk
In ter jú Sze me rei Já nos sal, a Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let püs pö ké vel

é gtájoló

Szemerei János püspök
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület

AzesperesiktatásbanPin tér Mi hály
espereshelyettes és De chert né Fe -
ren czy Er zsé bet, az egyházmegyé-
hezlegutóbbcsatlakozólelkészvett
részt.Azistentiszteletetmégünne-
pélyesebbétette,hogyháromkórus
– amaglódi és a pilisi gyülekezet
énekkara,illetveazIzsóp együttes–
tagjainakénekeisfelcsendült.
Igéveldr. Fa bi ny Ta más püspök

szolgáltRóm12,3–8alapján.„Kellegy
csapat”–idéztealegendásRé gi idők
fo ci ja címűmagyarfilmszállóigévé
váltmondatát.„Tikettenmárcsapat
vagytok,dejótudni,hogymögötte-
tekvanegy–hamarosanugyancsak
beiktatásrakerülő–tisztségviselők-
bőlállónagyobbcsapat.”
Agyülekezetiszolgálatúgyképzel-

hetőel,hogymindenkivégziarábí-
zottfeladatot,azzalatudattal,hogy

azevangelizáció,atanításésahitéb-
resztéselválaszthatatlanokegymás-
tól.Azelöljáró–ahogyanPálfogal-
maz–elöljár,kitapossaakitaposat-
lan utat, kísérletezget, felelősséget
vállal,ésmegbecsülimindamunka-
társait,mind pedig a rábízottakat.
„Tudom,hogysoktervetekvan,dehi-
szem,hogyIstennekmégtöbbterve
vanveletekésazegyházmegyegyü-
lekezeteivel”–hangoztattaazegy-
házkerületlelkészivezetője.
Azelnökségreajelenlévőtizenöt

Luther-kabátoslelkészadtaáldását
igévelésaCon fir ma eléneklésével.Az
ünnepiközgyűléselőttazújonnan
beiktatottesperesiktattabeazegy-
házmegyemajdharminctagútiszt-
ségviselőikarát.
Krámer György régi-új esperes

székfoglalójábanazaki ve ze tő akar

len ni, le gyen min den ki szol gá ja bib-
liai gondolatra támaszkodva arra
keresteaválaszt,hogykicsodaazes-
peres.Nemseriff,akiakárhatalmá-
valvisszaélveisrendetteremt,hanem
őrálló.Olyanőrálló,akiajórendelő-
feltételénekajólműködőközössége-
kettekinti,amelyeknekazérdekében
figyel,ésállőrt.Olyanőrálló,akiaz
esküjeutolsómondatátszívvel-lélek-

kelmagáénaktudjavallani:„Istenen-
gemúgysegéljen!”Másrészrőlazes-
peresazalelkész,akiazegyházme-
gyelelkészeinekésgyülekezeteinek
közösségétvezeti.Szükséges,hogya
megjelenő feszültségeket idejében

kezelje,hogynehátráltassákazevan-
géliumhirdetésénekfeladatát.

Bak Pé ter felügyelőkiemelteegy-
házunkÉlő kö vek egy há za címmel
megjelentstratégiájánakfontosságát,
és többek között kijelentette: „A
márjólkialakultésazegyházmegyé-
rejellemzőjórendfenntartásamel-
lettennekastratégiánakalehetősé-
geit, feladatait szeretném segíteni,

megvalósulásukért
együttműködni
mindazokkal,akik
szintén maguké-
nak érzik ezeket.”
A há ló za tos ság,

ön kén tes ség, fenn -
tart ha tó ság éshi va -
tás sze rű ség azoka
kulcsszavak,ame-
lyek köré kellene
építeniakövetke-
zőciklusprogram-

jainak,összejöveteleinek,feladatai-
naksorát.„Figyeljünkegymásgon-
dolataira, és hordozzuk egymást
imádságainkban”–zártabeszédétaz
újraválasztottfelügyelő.

g Horváth-HegyiÁron

Akivezetőakarlenni,legyenmindenkiszolgája
Be ik tat ták a Dél-Pest Me gyei Egy ház me gye el nök sé gét

b Az Észa ki Egy ház ke rü let leg fi a ta lo sabb egy ház me gyé je el nök sé gé nek
és tiszt ség vi se lő i nek be ik ta tá sá ra ke rült sor jú ni us 3-án Pi li sen. A Dél-
Pest Me gyei Egy ház me gyé ben – ahol a lel ké szek át lag élet ko ra negy -
ven év – is mét bi zal mat ka pott az el múlt cik lus lel ké szi és nem lel ké -
szi ve ze tő je: Krá mer György es pe res és Bak Pé ter fel ügye lő.

DEG: is ko la 
Is ten te nye rén

f Folytatás az 1. oldalról

Azünneplőgyülekezetvégülagim-
náziumdísztermébevonul.Útközben
megcsodálhat pár régi tablót né-
hányrégi,talánismerősarccal.

Prőh le Ger gely országosfelügyelő
mondköszöntőbeszédet,melybena
kontinuitásrólésafelelősségvállalás
fontosságárólszól.
Agálaestelőadóiaközelmúltban

végzettDeáktéridiákok.Néhányan
közülükaZeneakadémiánfolytatták
tanulmányaikat.Hé ja Lász ló klariné-
ton,Kräh ling Dá ni el brácsán,Kri zsán
Kin ga zongorán, Gi on Zsu zsan na
áriával,Il lés Oli vér verssel,Sza bó Di -
á na tánccalhirdetiaDEGmagvető-
ineksikeresmunkáját.Szívüket-lel-
küketbeleadjákjátékukba.Igenszé-
lesésszínesazeneipaletta:Hän del -
től egészenDe bus sy ig.
Afogadásnyitányakéntegyegészis-

kolánakelégtortáttolnakbeapincé-
rek,majdérkezikapezsgőis.Nagyko-
molyan koccintanak a meghatott,
meggondolkoztatottvagynosztalgiá-
zóegybegyűltek–aDEGvezetőinek
egészségére, a „csak így tovább”-ra.

g KinyikAnita
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 e 2012.június10. EvangélikusÉletkeresztutak

Katolikus,reformátusés
evangélikusegyházivezetőklevele
dr.KovácsZoltánállamtitkárhoz

b Az aláb bi ak ban kö zöl jük a tör té nel mi egy há zak ve ze tő i nek le ve lét, ame -
lyet a nem ze ti össze tar to zás nap ján ter ve zett ha rang zú gás sal kap cso la -
tos meg ke re sés re vá la szol va küld tek dr. Ko vács Zol tán ál lam tit kár nak. 

Tisz telt Ál lam tit kár Úr!
Kö szö net tel vet tük má jus 25-i meg ke re sé sét, amely ben ar ra kér ben nün ket,

hogy jú ni us 4-én, a nem ze ti össze tar to zás nap ján dél után 1 per ces ha rang -
zú gás sal kap cso lód junk be a meg em lé ke zé sek be. 

Ké ré sé nek saj nos nem áll mó dunk ban ele get ten ni, mert temp lo mi ha rang -
ja ink is ten tisz te le ti al kal mak kor, il let ve az egy ház li tur gi kus rend jé hez kap -
cso lód va szól nak.

Ez úton is meg erő sít jük ugyan ak kor, hogy min den na pi szol gá la tunk ban is
meg je le nő mó don egy há za ink szí vü kön vi se lik a nem ze ti össze tar to zás ügyét
ha zánk ban, a Kár pát-me den cé ben és a vi lág ban élő ma gyar ság kö zött.

Bu da pest, 2012. má jus 29.

Vá la szunk el fo ga dá sát kér ve, az ün nep elő ké szí té sé hez sok erőt kí ván va:

Er dő Pé ter bí bo ros, a Ma gyar Ka to li kus Püs pö ki Kon fe ren cia el nö ke
Bölcs kei Gusz táv püs pök, a Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház 

Zsi na tá nak lel ké szi el nö ke
Gáncs Pé ter, a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház el nök-püs pö ke

Közlemény
Tekintettelarra,hogyatrianoniemlékharangozássalkapcsolatosegyháziál-
lásfoglalásfélreérthetőenjelentmegasajtóban,aMagyarországiEvangéli-
kusEgyházfontosnaktartjaleszögezniakövetkezőket.
HálaIstennek,vallásszabadságvanhazánkban,aholgyülekezeteinkszaba-

donhasználhatjáktemplomaikatésharangjaikat.Ígyanemzetiösszetartozás
napjaalkalmábólissokevangélikusegyházközségtartottmegemlékezéseket
imádsággalésharangszóval,amitsenkinemkorlátozott.Ennekközpontiel-
rendeléseszükségtelen,ésidegenareformációegyházainakjórendjétől.
Atörténelmiegyházakazesztendőmindennapjánszívükönviselikanem-

zetiösszetartozásügyét.
Istenáldjamegamagyarságotésazegészvilágot!

g GáncsPéterel nök-püs pök

AzEurópaiEgyházakKonferenciá-
ja(CEC)2013.július3–8.közöttBu-
dapestenrendezimegXIV.nagygyű-
lését, melynek középpontjában a
szervezetújalapszabályánakelfoga-
dásaállmajd.Ahosszúévekótatar-
tómegújulási folyamatazeurópai
társadalmiésegyházikörnyezetvál-
tozásairaisreflektál:azegyházivi-
lágszervezetek jelentős pénzügyi
gondokkal küszködnek, ami kar-
csúbb, rugalmasabb szervezet ki-
alakításáttesziszükségessé.
A tanácskozás biblikus alapjául

Pálmegtérésénektörténetétválasztot-
tákazApos to lok cse le ke de te i ről írott
könyv22.részéből:„Most te hát mi ért
kés le kedsz?”–szólaváltozásra,avi-
lágelőttitanúságtételrehívómottó.
ACECdöntőenprotestáns,ang-

likánésortodoxtagegyházaifontos-
naktartják,hogyaműködésvilági
kereteitérintőmunkaislelkimegala-
pozástkapjon.Ezértésafelekezeti
sokszínűségmegélésénekbiztosítá-
savégettvanszükséganagygyűlés
alattzajlóistentiszteleteket,áhítato-
kat,bibliatanulmányokatelőkészítő
liturgiaiészeneibizottságra.Ates-
tületezévben,május29.ésjúnius1.
közötttartottaelsőülését.
Munkacsoportunk vezetője,Ro -

bert Jo nes anglikánlelkészazegyház-
kerületilelkésztovábbképzésésstra-
tégiai fejlesztés felelősea szigetor-
szágban.Ökumenikusnyitottságának
köszönhetően már korábbi nagy-
gyűlések előkészítésében is részt
vett,akárcsakSa bi ne Udo des ku né-
metevangélikus lelkésznő,akiegy
mégszélesebbölelésűszervezet,az
Egyházak Világtanácsa munkatár-
sa.Abizottságtöbbitagjaamagyar
olvasószámárakevésbéismertkö-
zösségeketképvisel.

tár sa ink az úton
Aliturgiaiészeneibizottságtalálko-
zójánakahaslevi(Dánia)voltnépfő-
iskolaépületeadottotthont.AKop-
penhágavonzáskörzetébentalálha-
tó kisváros Betty és Pe ter Arendt
otthona:azegyházzenészházaspára
nemzetköziökumenikusrendezvé-
nyek veteránja. Kivételes kisugár-
zásuknemcsakazeneiszolgálatban
mutatkozikmeg–háromnapután
márszintecsaládtagkéntbúcsúzunk.
Dániábananépesség86%-atarto-

zikazevangélikusnépegyházhoz.A
gyülekezetek nagyfokú önállóságot
élveznek,zsinatnemlétezikazegyház-
ban.Atízpüspökvalóbanapásztorok
pásztorakéntvégezhetiszolgálatát.A
lelkészeket azegyházügyiminiszter
neveziki,fizetésüketazállambizto-
sítja–mivelazegyházkezelitöbbek
köztateljesnépesség-nyilvántartást,
amellett gondoskodik a nagyszámú
műemléképület,köztükszámoskö-
zépkoritemplomfenntartásáról.
Azegyházfeje II. Mar git királynő:

őésfia,atrónörökösazegyetlenek
Dániában, akik nem választhatják
megszabadonvallásukat…Aköztisz-
teletbenállókirálynőmagaisvégzett

teológiaitanulmányokat,sokoldalú
alkotóművészként pedig ő tervezi
többekköztapüspökökhivataliru-
házatát.
Adánnépegyházatelevengyüle-

kezetiéletjellemzi:vidékenatemp-
lommégmaisaközösséglelkiéskul-
turálisközpontja.Asokoldalúzenei
életrőlezerötszázteljesállásúkántor
gondoskodik.Képzésükazországöt
zeneakadémiáján és alacsonyabb
szintűintézményekbenzajlik.Afor-
málisképzésbennemrészesültkán-
torokésagyülekezetiénekkarok–
szerényfizetésbenrészesülő–tagjai
önálló szakszervezetet alkotnak,
akárcsak a két magasabb képzési
szintetvégzettegyházzenészek.

* * *

Azolaszországivaldensegyházkis
létszámú,összetartóprotestánskö-
zösség. Az uniált metodistákkal
együttharmincezerlelketkitevőkö-
zösséghatezrespéldányszámúegyhá-
zi hetilapot ad ki – ez mintegy
másfélszerese az Evan gé li kus Élet
példányszámának! A valdens egy-
házbannincskántorképzés,aszór-
ványbanönkéntesekrehárulazenei
szolgálat–Ca te rina Dup ré lelkész,az
észak-olaszországiAgapeökumeni-
kusközpontvezetőjeisrésztveszott-
honagyülekezetikórusmunkában.

* * *

Acsehszlovák(sic!)huszitaegyházaz
1920-asévekbenváltönállóegyház-
testté,arómaikatolikusegyháztólva-
lóelszakadásrévén.Alutherirefor-
mációnálkétszázévvelkorábbihu-
szitareformletéteményeseigazdag
liturgikus hagyományt ápolnak,
amelybenanéhaisárospatakitanár,
Co me ni us művei mellett hangsú-
lyosszerepetkapahuszadikszázad
elejének zenei öröksége. Ka teřina
Děka novská, ahuszitaegyházöku-
menikusreferenseaCECközponti
bizottságánakifjúságiküldötteként
közvetlen kapcsolópontot jelent a
szervezetvezetéséhez.

* * *

Arésztvevőkközültöbbenasvájci
Bosseyökumenikusszemináriumban
szerzettmeghatározóélményekalap-
jánkapcsolódtakbeazökumenikus
mozgalomba.Azeurópaijelentősé-
gűintézménybeegyházunkisrend-
szeresenküldteológusösztöndíjaso-
katéskonferencia-résztvevőket.
JövőnyáronBudapestenisátélhe-

tővéválikakeresztényhívekközös-
sége:aDeáktéritemplombaterve-
zettnyitóistentiszteletésamagyar-
országiegyházakzeneiegyütteseinek
szolgálatávalaPozsonyiútireformá-
tustemplombanzajlóestiáhítatokal-
kalmávalegyházunknépeisbekap-
csolódhatatalálkozóeseményeibe.
Abudapestiekpedigegynyárivasár-
napiistentiszteletenbizonyosanta-
lálkozhatnakmajdKrisztusUrunk
európaitesténeksokféletagjával.

g PapKingaMarjatta

Nagygyűlésamegújulásjegyében
H a Z a té ré Si  
eN g e dély

Búcsúmaz1-es
termináltól

Hat hét tel szü le té sem után lé pem
át elő ször a Fe ri he gyi re pü lő tér
épü le té nek kü szö bét. Édes anyám
ke zé ben a mó zes ko sár és a gon do -
san ki töl tött pe csé tes pa pír („Fog -
lal ko zá sa: cse cse mő”). Az út le vél -
vizs gá lat nál rög tön fenn aka dunk:
a kis ka to na vo na kod va fo gad ja el,
hogy né hány hó nap pal ko ráb -
ban le gá li san, no ha még édes -
anyám mal egy test ben hagy tam
el az or szá got. Ek kor még alig ha
lá tom tisz tán, mi lyen utat ké szít
szá mom ra a ve lünk já ró Is ten.
1980 no vem be rét ír juk.

Az óta át raj zo lód tak az éle tün -
ket kö rül író ha tá rok. Már nem kell
kék út le ve lem mel kü lön sor ba áll -
nom – szá mos kí nos kér dés re vá -
la szol va –, ha tá rok fe lé kö ze led ve
nem tar tok ké szen lét ben kis cím -
let ben a la pok kö zé csúsz tat ha tó
né met már kát, a „gya nús” iro dal -
mat se rej tem a pót ke rék be. Már
sen ki sem do hány zik a re pü lőn a
hát só so rok ban, és én min den be -
ideg zett sza bályt fel rúg va (a ha tá -
ron nincs ne vet gé lés), fesz te le nül a
ha tár őr re mo so lyog va ha la dok
át az el len őr zé sen.

Ma utol já ra lá tom eb ben a
for má ban a gyö nyö rű, tá gas au -
lát és az er kélyt, ahol gyer mek -
ként ha za tér ve a vá ra ko zók tö -
me gé ből min dig meg bíz ha tó an
ki ma gas ló apá mat kém lel tük a
gép ab la ká ból. Egy há zam kül de -
té sé ben já rok: az Eu ró pai Egy há -
zak Kon fe ren ci á ja 2013. jú li us
3–8. kö zött Bu da pes ten meg ren -
de zen dő nagy gyű lé sé nek li tur -
gi kus al kal ma it ké szít jük elő a
kü lön bö ző fe le ke ze te ket (ang li -
kán, val dens, hu szi ta) kép vi se lő
kol le gák kal együtt, egy dá ni ai ta -
lál ko zó ke re té ben. Fel ada tom,
hogy ma gyar rész ről a Ma gyar -
or szá gi Re for má tus Egy ház és a
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
ház véd nök sé ge alatt elő ké szí tett
ta lál ko zó igei és ze nei szol gá la -
ta i ban a ha zai pro tes táns szem -
pon tok is hang sú lyo san ér vé nye -
sül hes se nek.

A Fe ri hegy ről in du ló nyu ga ti
já ra tok 1956 óta tar tó tör té ne te vé -
get ért. Én azon ban bi za lom mal
te kint he tek az előt tem ál ló össze -
tett, fe le lős fel adat és a szá mom -
ra még is me ret len, új utak elé be:
„Megtanítalak,melyikútonkell
járnod. Tanácsot adok, rajtad
leszaszemem”– mond ja az Úr.
2012. má jus 29-e van.

g PKM

Hazánkbanelsőalkalommalvalláskö-
zi imanapot szervezett – az assisi
imanapésmáshasonlóeurópaitalál-
kozókmintájára–kétbarátitársaság,
a rendszeres vallásközi párbeszédet
folytatóNap-körésazOrdoJoculato-
rumDei(OJD)június3-ánacsillag-
hegyievangélikusgyülekezettemplo-
mában.
Aszervezőkésavendéglátókazzal

aszándékkalgyűltekegybe,hogyaval-
lásokközöttiközeledésértésmegbé-
kélésért,hazánkértésaszegényekért

imádkozzanak.Ezzelmintátakartak
kínálniéshagyománytkívántakterem-
tenikorunkfájdalmasanmegosztott
magyartársadalmában,egybenösztö-
nözveakülönfélevilágimásságokkö-
zeledésétésegyüttmunkálkodásátis.
Hatvilágvallás(azsidó,ahinduiz-

mus,abuddhizmus,aziszlám,ake-
reszténységésamaiszinkretikusval-
lások),valaminthatkeresztényfeleke-
zet(azevangéliumigyülekezetek,az
evangélikusok,akatolikusok,ameto-
disták,areformátusokésazunitári-

usok)híveiegymásttestvéreknekte-
kintveolyanimákatésénekeket(szent
könyvekrészleteit,liturgikusszöveget,
sajátszavakkalmegfogalmazottimát
ésPilinszky-verset)választottakki,me-
lyeketmindenkimagáénakérezhetett.
Arendkívülispirituálisélménytje-

lentő esemény végén a résztvevők
abban egyeztek meg, hogy ezután
mindenévbenvalamelyiküktemplo-
mábanújbólmeghirdetikavalláskö-
ziimanapot.

g Nap-kör,OJD

Val lás kö zi ima nap luthe rá nus temp lom ban
meg hí vó kül misszi ói kon fe ren ci á ra

Evangélikuskülmisszióikonferencialeszjúlius5–8.közöttaBéthelEvan-
gélikusMisszióiOtthonban(2081Piliscsaba,Széchenyiu.8–12.).Téma:
„Lé lek sza kad va” (misszió–értékőrzés).Szolgálattevők:Sze me rei Já nos
püspök,Ba li cza Iván lelkész,Var sá nyi Fe renc lelkész,Ul ri ke Han sen ba-
jormisszióielőadó,Mik lya Luzsá nyi Mó ni ka író-szerkesztő,Szi ge ti Im -
re ésSzi ge ti Zi tamisszióimunkatársakIndiában.

Je lent ke zés jú ni us 25-ig: EKME,1085Budapest,Üllőiút24.Szir mai
Zol tán né szervezőtitkár,tel.:20/620-2789;e-mail:margit.szirmai@lu-
theran.hu;B. Pin tér Már ta lelkész,tel.:20/824-2791,e-mail:marta.pin-
ter@lutheran.hu.
Afelnőttprogramokkalpárhuzamosanifjúságitábortisszervezünk.

Jelentkezés: Gaál Já nos táborvezető, tel.: 20/824-5541, e-mail:
gaal.janos@gmail.com.Részvételidíj:9600forint/fő+500forintágy-
neműhasználat.Hívjukésvárjukajelentkezőket!

Az EK ME ve ze tő sé ge

ADe ák Té ri Evan gé li kus Gim ná -
zi um tanári állásokat hirdet a
2012/13-astanévreakövetkező
szakokon:rajz–vi zu á lis kul tú ra
és an gol. Keresztény elkötele-
ződésű, diplomás középiskolai
tanárok jelentkezését várjuk.
Önéletrajzot,motivációslevelet,
diplomamásolatot,lelkésziaján-
lástkérünkjúnius20-igazisko-
lacímére(1052Budapest,Sütőu.
1.)vagyagimnazium@deakte-
ri.hue-mailcímre.Arészletek-
rőlérdeklődniaz1/317-3963-as
telefononlehetKézdy Edit igaz-
gatónál.Azállásokelfoglalásának
ideje2012.augusztus15.

h i r d e T é s

meg hí vó: 1989–1992/2012
„Jé zus Krisz tus teg nap, ma és mind örök ké ugyan az”

Jézusnemváltozott,csakmiváltoztunkazeltelthúszévben.Szere-
tettelhívunkésvárunkmindenkit,akáramitanfolyamunkra,akárako-
rábbilevelezőteológiaitanfolyamokbármelyikérejárt,ünnepeljünkés
emlékezzünkegyüttjúnius15-én,péntekenazEHEévzárójaelőtt,kb.
12–14óraközött!Helyszín:BudapestXIV.ker.,Rózsavölgyiköz3.
Szervezők:Bo gár Ág nes (20/824-6828),Ma gassy Zol tán (20/824-4808).

meg hí vó há la adó
gyüle ke ze ti nap ra

Szeretettelhívjukésvárjukcsa-
ládjávalegyüttaMonoriÁgos-
taiHitvallásúEvangélikusFiók-
gyülekezet megalakulásának
100., egyházközségünk önálló
gyülekezettéválásának75.,vala-
minttemplomunkfelszentelésé-
nek73.évfordulójaalkalmából
rendezendőhálaadógyülekezeti
napra,melyetjúnius17-én,vasár-
nap10órátóltartunkamonori
evangélikus templomban és a
gyülekezetiházban.

A Mo no ri Evan gé li kus 
Egy ház köz ség pres bi té ri u ma

h i r d e T é s
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Csák vá ri lá to ga tás. Évtizedekótaké-
szültem,hogyegyszerelmegyekifjú-
ságom drámai helyszínére. Lelkész
testvérem,Feny ve si Lász ló itthaltmeg
fiatalon,harmincegyévesen!Néhány
éviszolgálatután,1968-baninfarktus
végzettvele.Avagyahatalomállandó
zaklatása,hogyűzöttvadkéntmene-
küljönegyikhelyrőlamásikra.
„Naivembervolt.Nemvetteko-

molyanafenyegetéseket”–gondol-
tam magamban, ahogy leültem a
szépengondozott, egyszerű temp-
lomban.Fölvillantegyrégipillanatis:
egyszer beszélni kezdett nekünk,
vásárhelyivendégeinek,váratlanulki-
sütöttanap,segyfénysugárcirógat-
tafáradtarcunkat.
Föltámadó emlékek rohantak

meg…Sírás fojtogattaa torkomat.
Szerencséreakedvesházigazda,Sze -
bik Ká roly lelkészhívott:kezdődika
szeretetvendégség.Néhányperc,és
megismertemmindigmosolyosze-
netanár feleségét és tüneményes
gyermekeit: Ju li an nát, Vil most és
Györ gyöt, akik többször is, együtt,
gyönyörűenénekeltek!
Azután lelkész uram fölolvasta

bátyám utolsó prédikációjának a
vázlatát.Énarólaírthosszabbver-
semből részletet. D. Sze bik Im re
püspökúrmelegszavakkalemléke-
zettakedvesosztálytársra,aki,haél-
ne,mostlennehetvenötéves!
Nemtudom,miért,anagyonré-

gijúniusitemetésjutotteszembe,a
bibliai sorok: „Minden nek ren delt
ide je van… ide je van a szü le tés nek,
és ide je van a meg ha lás nak…” (Préd
3,1–2)Ésmost,azeltelthetekután,
perlekedveIstennel,kérdezem:ide-
jevoltahalálnak?Ilyenfiatalon?
Nincs felelet, csak a tiszta arcú

csákváriak ölelő szeretete, ahogy
előkerülnekrégi,kopottfényképek:
F.L.evangélikuslelkészkonfirmáló
gyerekekközöttáll.Gyerekek,akik
azótamárezüsthajú,idősnők,fér-
fiak,öröktestvérek!

* * *

„Bol do gok, akik sír nak” –mond-
taJézus.Hamagyarázni,értelmezni
akarjuk kijelentését, rögtön elsik-
kadalényeg.Holottegyszerűigaz-
ságotrejt.Hamegérezzükaszemlé-
lődésalázatában,egyszerremelenget-
nikezdazüzenet,shunytszemmel
sírni is tudunk: elsiratjuk mindig
féltőanyánkat,megalázotttestvérün-
ket, munkába belerokkant fiatal
apánkat.Sírjunkbátran.Hangosan.
Halkan.Nemszégyenegyéletszen-
vedésétkizokognimagunkból.

* * *

Na pok hor da lé ka. Dé ry Ti bor 1967
és1972közöttírtnaplójaezakiskö-
tet.Cikkeinekgyűjteménye,tűnődé-
seinekgyorsjegyzetlapjai.„Nemtu-
dom,kikvásároljákmeg,kikolvas-
sákelkönyveimet–írjaegyjúniusi
éjszaka–,nemtudom,kifogadjael
éskiutasítjavisszaprózaiírásaimat.
Nemtudom,olvasnak-e,shaigen,
értenek-eafiatalok?”
Azthiszem,azt felelhetjüknégy

évtizedtávolából:nem olvassák!Ta-
láneztaremekaprókönyvetsem,és
atöbbitsemveszikakezükbe.Ésaz
írónemzedéktársaiisaliglapozták,
ésneméreztekegyüttvele.Nemkell
aszegénység,nemkellenekamegalá-
zottakésmegszomorítottak.Deez
nemváltoztatazon,hogyDéryna-
gyonjóíró,remeknovellista.Akét
elbeszélésébőlkészültMakkKároly-
film, aSze re lem: nemzeti érték!A
zsarnokiötvenesévekrőlszóló,fájó-
szépremekmű.

* * *

Imád ság. Akiimádkozik,azőszin-
ténésmélyengondolkodikamagaés
avilágdolgairól.Azéletéséletene-
hézkérdéseiről.Szívemelegségébe
ágyazzaörömét,fájdalmát,embertár-
saigondjait,hogymindenmegvilá-
gosodjon. Nem félelem, nem pa-
rancsmondatja vele az ima néma
szavait, hanemelfojthatatlanvágy,
hogyIstenközelébekerüljön.Hogy
életeezerdarabraesettrészeitössze-
fogjaaz,akitőlmindenújbólértelmet
nyerhet.

* * *

A nagy gya log lók. Olvasom,hogy
Szá di, ajelesperzsaköltőharminc
évigtanult,harmincesztendeiguta-
zott,ésugyanennyitimádkozottaz
ájtatosságszőnyegén,csakutánafo-
gotthozzáverssorailejegyzéséhez.
Megszívlelendőkészülődés.Ésnyu-
galom. Talán érezte, hogy százhét
évigfogélni,ígymaradelegendőide-
jeremekművekmegírására.

Valamititoklengkörötte.Legin-
kább ezek a hosszú „túrák” nem
hagynaknyugodni.Mindenhovágya-
log ment, veszélyek között, ment
bátran,éselértMekkába!Ésvisszais,
feltöltődve,belepveanehézútarany
homokporával.Nemérdekeltékföl-
dihívságok,apolitika,atalpnyalás.
Atiszta,igazszavakbalzsamoztákbe
törékenytestét,ésröpítettékavég-
telenutakon.

* * *

Jú ni us. Dögleteshőség egésznap,
mégéjszakaiselviselhetetlen.Azután
váratlanultíz-tizenötfokotzuhana
hőmérő!Mindenki szédeleg, éme-
lyeg,mintakitfejbekólintottak.De
a „tisztességtelenség nem szundi-
kál”:nemrestapiacikofa,adoboz-
bólrozsdásvackotárulóférfiatéren,
aboltos,ahírlapíró,asokújság,most
isfürgék.Lopnakaszemfényvesztők:
aperzselőnyárbanismegszerzikaz
esti hasznot. Amosott pénzmély
zsebekbevándorol,ésnemleszvé-
gesohaahazugságnak.

* * *

Galamb fé szek. Húzom a könnyű
függönyt az ablakomnál, és meg-
lepve fedezem föl a szomszédos
meggyfán a két galambot. A sűrű
nyárilombköztmegtaláltákazegy-
másrahajlóvastagágakat.Odaépí-
tettékazerősfészket.Mostisfára-
doznakavégsőformán.
Anősténymárül,óvjaésmelen-

getiatojásokat.Párjaolykormegje-
lenik,csőrébenvékonykaággal;föl-
mászik a másik hátára, úgy teszi
elébe,hogyodadugja,aholszükség
vanrá.Azutánvissza,előbbafején,
majdvégigahátán,averdesőszár-
nyakongázolát.Dolgozik,figyel,a
magas,öregfátátrendezi,föltérképe-
ziakertet,asűrűházakat,akeskeny
utcákat,ahogyantanultaazanyjától.

* * *

Jó és rossz. „Menj, és ezen túl ne vét -
kez zél.”Hányszorhalljukeztaszépjé-
zusi mondatot, s mindannyiszor
megfogadjuk: újrakezdjük az éle-
tünket, csak jót teszünk. Azután

észrevétlenülmegintelrontunkmin-
dent,mertalegfontosabbranemfi-
gyelünk:abűnnelvalószakításra.
Pedighamegtennénk,azaztjelen-

tenészámunkra,mintamitaszom-
jazóöregfánakjelentatavaszieső,
egész lényünket átjárná a szeretet
melege.Holkellmeghoznunkezta
döntést?Aléleklegmélyén.Legyen
erőnkazújrakezdésre,hogyújbólré-
szeseilehessünkIstenvégtelenke-
gyelmének!

* * *

Va sár nap dél előtt.Budán,aVárban.
Azistentiszteletutánsétálokamacs-
kakövesúton.Gyönyörűazidő,az
emberek csendesen mennek előt-
tem,nézelődnek,fényképeznek.Az
ódon szépségű házak között me-
gyek,ésmeglepődvelátom,mennyi
apróérdekesség,érték,formavanitt,
és föltámadó múlt… Lassan húsz
éve, hogy itt járok-kelek, és nem
vettemészre…Öregkapuk,vaskilin-
csek,udvarokkiskertekkel,rácsos
ablakokpirosmuskátlikkal,kopott
lépcsők át a vastag falakon, le a
Lánchídig.Mézsűrűfényvanfölöt-
temésbennem.Minthamindenen
áttörneasugárzás.

* * *

Száz tíz év. Hu dák Ist ván nét ennyi
esztendejehordjaIstenatenyerén.Ő
azországlegidősebbembere!Ilon ka
néni boldog, körötte ölelő kezek:
gyermekei,unokáiésháromükuno-
kájaünneplőbeöltözöttszívvel.
Szépen,értelmesenbeszél.Csodál-

kozva,hogymiértéppenőkapotta
Gondviselőtőlilyenhosszúésgazdag
életet.Arokonok,amesszivendégek
szüntelenülkérdezik:miahosszúélet
titka?Senkinemtudja.Talánazaleg-
fontosabb, hogy mindig vigyázott
magára,éssokatdolgozott.Amígtu-
dott–mégnem is olyan régen–,
szorgoskodottakonyhában,sütötte
kedvencsüteményét.Mostviszont
csakülnieszabad,örülniésnevetni.
Elfújniagyertyákat,nézniazarany
lángocskákat. Meddig? Amíg óvó
szeretetveszikörül,ésabbólmások-
nakisadhat.

* * *

Öreg ség.Nyolcvannyolcévesszom-
szédomat szomorúság fojtogatja.
Szótlanulül,azutánömlikbelőlea
végetnemérőpanaszszó.Búcsúzás-
kormondja:„Aházat,anagykertet
kicsitrendbehozom,azutánelégvolt,
megyekmeghalni.”Kétnapmúlva,
minthamosthagytavolnaabba,át-
hív,ésfolytatjajövőtervezést:„Gyö-
nyörűekanyárihajnalok.Nézdmeg
azébredőerdőtaLibegőnél,aközeli
folyót…Afűszálakáttörtekakavi-
csosföldön.Ésazemberek:szépek,
csúnyák,szentek,gonoszok.Örökké
kéneélni!”

* * *

Ba rá tok áru lá sa. Régvoltbarátle-
vele.Békülniakar,deavégénbelém
rúgújból.Amásikrágalmaz,gyűlöl-
ködvetámad.Szomorúvagyok,na-
pokótaaszívemisfojtószorításban.
Azutánváratlanul, aBibliakopott
lapjaiután,Má ra i nál barátitanácsot
találok:Mindezkönnyencáfolható
lenne,demiértésminek?Nemsza-
bad szóba állni ellenfelekkel, akik
rosszhiszeműek, nem szabad tö-
rődniatámadásokkal,továbbkellél-
niésírni,amíglehet,snemnézni
jobbra,sembalra.Ésmegkellírni
mindent,amitmegakarok,snemtö-
rődnisemaszemélyessorssal,sem
írásaimsorsával!

g FenyvesiFélixLajos

Jegyzetlapok
(Nap ló, 2012)

–A bécsi zeneakadémiánKarl
Ös ter re i cher professzor,karmester
osztályábantanultam,amikorWelt -
ler Je nő, aLutheránialegendáshí-
rűkarnagyahazahívott,hogysegít-
sek a Má té-pas sió betanításának
munkájában. „Fiam, gyere haza!
Segítenedkell!”–üzente.
Ígyjöttemhaza,ésígykerültem

aDeáktérre.EgészMagyarországi
EvangélikusEgyházunklegértéke-
sebbzeneihagyományánakaDeák
téri,többmintszázévesBach-tra-
dícióttartom.Aztistudtam,hogy
ezt az értékes zenei hagyományt
csakúgylehetéletbentartani,haaz
embermeghaladjaazeddigiered-
ményeket.
AbudapestiBach-hetekindulá-

sakor,csakúgymintmost,alegjobb
magyar és külföldi hangszeres és
énekesszólistákatigyekeztünkmeg-
hívni.Rendezvényeinknemkoncer-
tek,hanemzenésistentiszteletek,
amelyekenprédikációiselhangzik
aDeáktérilelkészekszolgálatával.
ÍgykapcsolódikösszeJohannSebas-
tianBachzenéjeazIstenigéjével.

– Bach mu zsi ká ját meg ha tá roz -
ta a lu the ri teo ló gia.
–Olyanszorosantartoznakegy-

be,hogyazegyikérthetetlenamá-
siknélkül.Abachiéletműgerince
az oratóriumokmellett a kétszáz
ránkmaradtegyházikantáta,ame-
lyekvoltaképpenzeneiigehirdeté-
sek.Akantátazenésistentisztelete-
kenaművekeredetihelyükönszó-
lalnakmeg,beteljesítvelegfőbbfel-
adatukat:avasárnapiigezeneiér-
telmezésétésmagyarázatát.

– Mi hall ha tó a mos ta ni, im már
23. bu da pes ti Bach-hé ten?
–Június4-én,hétfőnaLu the rá -

nia ének- és ze ne kar nyitottamega

rendezvénysorozatot. Kedden, 5-
énanémetAn nie La f lamme barokk
fuvolista vendégszerepeltDo bozy
Bor bá la csembalóművésszel.Mind-
ketten évek óta együtt tanítanak
Franciaországban,innenakivételes
kamarazeneiérzékenység.
6-án, szerdán Ba rá ti Kris tó fot

hallhatjuk,avilághírű,fiatalhege-
dűművészt;7-én,csütörtökönked-
vestanítványom,Ba la to ni Sán dor
pécsiorgonaművész lép fel. 8-án,
péntekenKo váts Pé tert halljuk,aki
nemrégibennyertemegatüringi-
aiBach–Lisztorgonaversenyt.9-én,
szombatonVár dai Ist ván világhírű
csellistaad-mollésaD-dúrszvitet
adjaelő.Befejezésül10-énújbóla
LutherániaénekkarszerepelaWei -
ner–Szász Ka ma ra szim fo ni ku sok
kíséretével.Szólistáinklesznek:Zá -
do ri Má ria (szoprán),Ba kos Kor né -
lia (alt),Me gye si Zol tán (tenor),Jekl
Lász ló (basszus), illetve Dobozy
Borbála(orgona).

– Bach nak Ön az egyik leg jobb
ha zai is me rő je. Ho gyan lát ja a ze -
ne óri ást?
–Bachzenéjéneklegrejtettebbés

egyben legdrágább kincse Jézus
Krisztusjelenléte.AKrisztushozve-
zetőutatBachszámáraalutherita-
nításhoz való tántoríthatatlan ra-
gaszkodás – mely az évek során
egyéni,személyesfelismerésévévált
–nyitottameg.Lu ther ésJohannSe-
bastian Bach életműve a krisztusi
evangéliumkegyelmébenszületett,
ésinnennyeriragyogófényességét,
innen támad fel erővel. Ahogyan
Pi linsz ky Já nos írja:„Valójábannem
Bachteremtőerejerendítmeg,ha-
nemazazerő,amelyaTeremtővel
valómélyszövetségébőlárad.”

g FFL

EgészhétenBach!
Aki válaszol: dr. Kamp Sa la mon 

egy ház ze nei igaz ga tó , a Lu the rá nia kar na gya

b A De ák té ri evan gé li kus temp lom ud va rát ma gas há zak öve zik. Az el -
ső eme le ten kis szo ba: ott dol go zik, ké szül az új fel ada tok ra. Az asz -
tal zsú fol va van köny vek kel, kot ták kal, meg hí vók kal, min den a jú -
ni us 4–10. kö zött tar tan dó kon cer tek re utal. A lá zas ké szü lő dés re,
a pró bák ra, hogy meg aján dé koz zák az em be re ket J. S. Bach cso dá la tos
mu zsi ká já val. Sű rűn cseng a te le fon. Kamp Sa la mon, a Lu the rá nia
ének- és ze ne kar kar na gya min den ki nek ked ve sen vá la szol, aho gyan
ne kem is. A Bach-he tek ről kér de zem: a kez de tek ről, ar ról, ho gyan lett
ő az éven ként meg ren de zett so ro zat mo tor ja, és hogy mi lesz hall ha -
tó idén az es te hét óra kor kez dő dő hang ver se nye ken.

Szádi síremléke
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b A Ma gyar Öku me ni kus Se gély -
szer ve zet (MÖSZ) má jus 30-án
tar tot ta évi ren des köz gyű lé sét
Or szá gos Szo ci á lis és To vább -
kép ző Köz pont já ban, Bu da pest
XXI II. ke rü le té ben. A ren dez vé -
nyen részt vet tek az ala pí tó egy -
há zak ve ze tői, a szer ve zet pár to -
ló tag jai, il let ve ve ze tői, mun ka -
tár sai. A köz gyű lés ke re té ben
el hang zott az éves pénz ügyi be -
szá mo ló és a zár szám adás, to váb -
bá az el múlt év mun ká já nak ki -
ér té ke lé se mel lett a jö vő beli ter -
vek ről is be szá molt Le hel Lász ló
evan gé li kus lel kész, a szer ve zet
el nök-igaz ga tó ja. A köz gyű lés
le ve ze tő el nö ke Bölcs kei Gusz táv
püs pök, a Ma gyar or szá gi Re for -
má tus Egy ház Zsi na tá nak lel ké -
szi el nö ke volt.

LehelLászlókiemeltenszóltaszer-
vezet2011-benvégzetthazaiszociá-
lis és fejlesztő munkájáról, annak
újragondolásáról,aszakmaialapel-
vekújrafogalmazásáról.Hangsúlyoz-
ta,hogyaMÖSZreintegrációsfőcé-
lúmunkájánakalapjaasegélyezettek
együttműködése,afejlesztőfolyamat-
batörténőbevonásuk.Ehhezazin-
tézményistruktúraadkeretet,sezt
rendreújmodell-ésfejlesztőprog-
ramokegészítik,teljesítikki,ahogyan
2011-benistöbbilyenprojektfutott.
Eredményesenműködtektovább

amunkaerő-piacitámogatóprojek-
tek, és zajlott a hajléktalanok és a
szenvedélybetegek,illetveahazánk-
baérkezőmenekültektámogatásais.
2011-ben a szervezet Budapesten
segélyközpontothozottlétre,amely
fogadjaazországmindenpontjáról

érkezőkéréseketésfelajánlásokat.A
hazai szociális területen végzett
munkát illetően a jövőbeli tervek
között–egyebekmellett–aszakmai
együttműködéserősítését,újprojek-
tekbeindítását,azintézményeklehet-
ségesrekonstrukciójátemlítette.
Az elnök-igazgató beszámolt az

ökumenikussegélyszervezetnemzet-
közi humanitárius fejlesztési ered-
ményeiről is. Afganisztán, Etiópia,
Haiti,LíbiaésJapánmellettaszerve-
zetnagyfigyelmetfordíterdélyiéskár-
pátaljaitevékenységeireis.Azutóbbi
keretébenpéldáuljelenlegegykétéves,
félmillióeurósukrán–magyarmunka-
erőpiac-fejlesztésiprojektisfut.
Asegélyszervezethazaihumani-

táriusmunkájatöbbekközöttatava-
lyivörösiszap-katasztrófakárosult-
jainaktovábbi,fokozotttámogatását,
azelőzőéviárvízutánifejlesztésipro-
jekteket, illetve a kisebb-nagyobb
viharkárokutánisegítségnyújtástis
magábanfoglalta2011-ben.
A szervezet vezetője elmondta,

hogytöbbminisztériummalisfolya-
matosanegyüttműködnek.Projektje-
ikfinanszírozásábansegítségetkapnak
nemzetközipartnereiktől,sunióspá-
lyázatilehetőségekkelisélnek.
LehelLászlószóltarrólis,hogya

MÖSZ2011-benjubileumiközgyűlés
keretében ünnepelte fennállásának
huszadikévfordulóját,melyreapro-

minens hazai és külföldi vendégek
mellettasegélyszervezetvoltésjelen-
legimunkatársaitismeghívták.Ittmu-
tattákbeaszervezetkétévtizedután
megújultlogójátis.Akinyújtottkezet
ésegybenegyangyaltismegjelenítő
újjelképegyszerűenésletisztultanfe-
jezikimindaztakaritatívtevékenysé-
get,amelyetaMÖSZazelmúltkétév-
tizedbenvégzett,sajövőbenisvégez.

2011-bentöbbnagyszabásúado-
mánygyűjtő kampányt hirdetett a
szervezet(japáncunami,afrikaiszá-
razság,adventiadománygyűjtés),s
idénistöbbhasonlójellegűfelhívást
terveznek.

A támogatásokat illetően Lehel
Lászlóhangsúlyozta:máraelérték,
hogy a különböző természeti ka-
tasztrófáknálfel-feltűnőésadomá-
nyozó cégek mellett egyre több
nagyvállalatveszikiarészétaszer-
vezethétköznapimunkájánakfolya-
matosésnagymértékűtámogatásá-
bólis.Emellettegyretöbbönkéntes
is jelentkezik, aző tevékenységük

koordinálására,azönkéntesmunka
szervezéséreéslebonyolításárakü-
lönfigyelmetfordítaMÖSZ.
LehelLászlóbeszámolója végén

köszönetet mondott minden ma-
gánadományozónak,vállalkozásnak,

az alapítóknak, az önkénteseknek
ésasegélyszervezetmunkatársainak.
Bölcskeipüspökajelentéstköve-

tőenkiemelte:fontos,hogyajelen-
legimagyarországiszociálisrendszer
komolyátalakulásátazökumenikus
segélyszervezethúszévestapasztala-
tával, teljesítményével, érdekérvé-
nyesítőképességével,„nyugodtdina-
mikájával”,korrektéselvhűhozzáál-
lásávaléskiérleltvéleményévelsegít-
se,példáulatörvénymódosításokra
benyújtottjavaslataiban.

Sze me rei Zol tán, a felügyelőbi-
zottságevangélikustagjaelmondta,
hogyazökumenikussegélyszervezet
2011-ben1,687milliárdforintbevé-
tellelrendelkezett,melyből1,257mil-
liárdforintotköltöttkaritatívtevé-
kenységénekfinanszírozására,illetve
429millióforintelhatároltcéltámo-
gatásésalapkerültáta2012.évre.

Dr. Eper je si Fe renc, aKPMGHun-
gáriaKft.jelenlévőképviselőjejelen-
tésébenleszögezte:azökumenikus
segélyszervezetközhasznúegyszerű-
sítettévesbeszámolójamegbízható
ésvalósképetadvagyoni,pénzügyi
ésjövedelmihelyzetéről.
Aszervezetalapítványánakkurató-

riumielnöke,D. dr. Har ma ti Bé lanyu-
galmazottevangélikuspüspökbeszá-
moltazalapítvány2011.évitevékeny-
ségéről.Enneklegfőbbfeladataidénis
az volt, hogy támogassa a MÖSZ
munkáját.Elmondta,hogyakurató-
rium2012telénazadventi–karácso-
nyiadománygyűjtéshezszeretnehoz-
zájárulnikülönféleformákban.
AközgyűléstBölcskeipüspöksza-

vai zárták, aki arra emlékeztetett,
hogy az elvégzett munkáért Isten
irántihálaadássalistartozunk.

d For rás: MÖSZ

Újmegközelítések,nyugodt
dinamikávalfejlődősegélyezés

Meg tar tot ta idei köz gyű lé sét a Ma gyar Öku me ni kus Se gély szer ve zet

b Pün kösd ün ne pé nek he té ben
tett lá to ga tást Bu da pes ten a ba -
jor dia kó ni ai egye sü let nem rég
meg vá lasz tott új el nö ke, Mic ha -
el Bam mes sel.A lá to ga tás jel zés -
ér té kű volt, hi szen az el nök el ső
hi va ta los kül föl di út ja ve ze tett
Ma gyar or szág ra. Ez a két ol da lú
dia kó ni ai kap cso la tok és a két
egy ház kö zött gyü möl csö ző en
mű kö dő part ner ség el is me ré -
sét is je len ti.

Bammesselelnök–kíséretébenBir -
git Lö wé vel, abajorevangélikusdia-
kóniavezetőségénektagjával–láto-
gatása első napján Gáncs Pé ter rel
találkozott.Azelnök-püspökkelfoly-
tatotteszmecserénegy-
házunkiskolarendszeré-
neksajátosságairólesett
szó.Avendégekezután
budapesti séta kereté-
benismerkedtekSzteh lo
Gá bor ésRa o ul Wal len -
berg életével,akétem-
bermentőemlékétőrző
köztérialkotásokkal.
AbajordelegációtGre -

ger sen-La bos sa György
lelkész,aMagyarorszá-
gi Evangélikus Egyház
(MEE)DiakóniaiBizott-
ságánakelnökekísértea
két és félnaponát.Az
egyházunkszeretetszol-
gálatátfelügyelőtestület
elnökeszéleskörűtájé-
koztatástadottdiakóniánkról,egyhá-
ziéletünkről,szociáliséstársadalmi
helyzetünkrőlésadiakóniaökume-
nikusdimenzióiról.
Avendégekintenzívésinformatív

beszélgetéstfolytattakdr. Fa bi ny Ta -
más diakóniáértfelelőspüspökkelis,

tárgyilagostájékoztatástkapvatőlea
magyarországi politikai helyzetről.
Németvendégeinkszámáraazeszme-
csereremélhetőlegárnyaltaahazaipo-
litikaifolyamatokrólazutóbbiidőben
–jórésztanémetmédiában–festett,
erősenegyoldalú,hamisképet.
AszerdainaponadelegációaSa-

repta Budai Evangélikus Szeretet-
otthonbalátogatott.IttSztoj ano vics
And rás intézményvezetőlelkészadott
tájékoztatástazotthonéletérőlésa
közeljövőnagyszabásúfejlesztéseiről.
E megbeszélés célja az volt, hogy
vendégeinkméginkábbmegismerjék
amagyarországievangélikusdiakó-
niasajátosságaitéskihívásait.
Délután ünnepi istentiszteletre

kerültsoraBudahegyvidékiEvangé-
likus Egyházközség templomában.

Azünnepségrészbenilleszkedetta
Túrmezei-emlékévprogramjaiközé,
mertatemplompadsoraibanfőleg
azokamunkatársakültek,akikazel-
múltháromévbenazEgy ke resz tyén
ház ban dol go zom címetviselődiako-
nátusképzésen vettek részt. Ezt a

képzésimodelltszinténabajordia-
kóniasegítségévelhonosítottukmeg
egyházunkban.
AzistentiszteletenMichaelBam-

messelhirdetteIstenszentigéjéta
pünkösdiLélekerejéről,amelyrea
diakóniánakelengedhetetlenszüksé-
gevan.AliturgiátFabinypüspökve-
zette, és intézményeink dolgozói
szolgáltakfelolvasássalésimádság-
gal. Az istentisztelet keretében –
ahogyan minden diakóniai isten-
tiszteleten–azúrvacsoraiközösség-
ben is részesülhettek a gyülekezet
tagjai.Az alkalmatdr. Ecse di Zsu -
zsan na egyházzenészszéporgonajá-
tékaéséneketetteünnepélyesebbé.
CsütörtökönadelegációaSzteh-

loGáborEvangélikusÓvoda,Álta-
lánosIskolaésGimnáziumbalátoga-

tott. Ká kay Ist ván,
egyházunk országos
irodájánakigazgatója
és az iskola vezetése
széleskörűtájékozta-
tást adott az intéz-
ményéletéről, illetve
arróladiakóniaikép-
zési modulról, ame-
lyetaziskolábanBu da
An na má ria diakóniai
osztályvezető irányí-
tásával próbáltak ki
ebbenatanévben.
Elutazásaelőttade-

legációösszegzőmeg-
beszélést folytatott
Gregersen-Labossa
György diakóniai bi-
zottsági elnökkel és

Buda Annamária osztályvezetővel.
Egyetértésselnyugtáztákazegyütt-
működésfontosságát,éskinyilvání-
tották,hogytovábbiterületeketke-
resnek,aholazegyüttműködésésa
fraternitáserősödhet.

g G.L.GY.

Csakazelnökúj…
Ba jor dia kó ni ai de le gá ció lá to ga tása egy há zunk nál

meg hí vó öku me ni kus or go na kur zu sok ra
AMagyarEgyházzeneiTársaság,azEvangélikusKántorképzőIntézet
ésaLisztFerencZeneművészetiEgyetemEgyházzeneTanszékeaugusz-
tus21.és24.közöttökumenikusorgonakurzusokatszervez.Augusztus
21–25.közöttmegrendezzükazevangélikuskántoroktovábbképzőtan-
folyamátis.Helyszín:KántorképzőIntézet,2151Fót,BerdaJózsefu.3.
Je lent ke zé si ha tár idő: jú li us 31. Részletesinformációkésjelentkezésilap:
kan tor ke p zo.lu the ran.hu.
1. kur zus: augusztus21–22.IntonációskurzusFe ke te Ani kó vezetésével.
Kipróbálhatjukazintonációkészítésmódjaitazegyszerűformáktólaz
összetettmegoldásokig.

2. kur zus: augusztus23–24.RepertoárbővítőkurzusEnye di Pál ésBó -
diss Ta más vezetésével.Könnyűbarokkorgonaművekmegismerése,
stílushűelőadása.

3. kur zus: augusztus22.ImprovizációskurzusFassang Lász ló vezetésével.

h i r d e T é s

Gáncs Péter, Bölcskei Gusztáv, Lehel László és Szent-Iványi Ilona
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Michael Bammessel a diakónusképző egyik végzősének gratulál
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REMéNyAREMéNytELENségBEN

Azestházigazdájakéntismerttele-
víziós személyiség köszöntötte az
egybegyűlteket.Sü ve ges Ger gő újság-
írónak,azMTVAműsorvezetőjének
humortsemnélkülözőkonferálása
adott lendületet egy-egy „műsor-
számnak”.Akárafesztiváljelszavais
lehetettvolnaköszönése:„A re mény
él – Krisz tus él!” 
A színpadkép lenyűgöző volt:

ezertagúökumenikuskórusésötven-
fősszimfonikuszenekartöltöttebe
a„hátteret”.(AzelsőesteAl má si Kor -
nél ésBó diss Ta más vezényletével
szólaltattakmeg–hatalmaserővel–
Istentdicsőítőzeneműveket.)
Aszervezőkúgyválogattákössze

afellépőket,hogymindafiatalabb,
mindazidősebbgenerációmegszó-
lítottnakérezhessemagát,aklasszi-
kusésakönnyűzeneképviselőivál-
tottákegymást.
Abaptistakötődésű,ámevangé-

likusokatisatagjaiközötttudóJoy
gos pel kó rust avirtuózgitáros,Den -
nis Aga ja ni an követte,majdMe láth
And rea Liszt-díjas operaénekesnő
lépettszínpadra,későbbpedigPin -
tér Bé la ésegyüttese.(Asiketrészt-
vevőkszámárajeltolmácsközvetítet-
teazüzenetet,mégazenei részek
alattis.)
Atechnikaiszünetet(gyorsren-

dezkedéstaszínpadon)aszervezők
ötletesen,rövid„reklámspotok”ki-
vetítésévelhidaltákát–Magyaror-
szágnevezetesépületei,jellegzetes
tájai villantak fel a két hatalmas
monitoron.

* * *

APálapostoltidézőSüvegesGergő
testvérekhez hasonlította a hit-re-
mény-szeretethármasát:közülüka
kisebbik,areményhajtjaelőreakét
nagyobbat… Igenis van remény,
mondjukelegymásnak–bátorított
aműsorvezető.

Ste in bach Jó zsef reformátuspüs-
pökimájánakaMa gyar Hon véd ség
Lé gi erő Ze ne ka ra „adott szárnya-
kat”,majdSillye Je nő ésbarátaizenél-
tekaköszöntőbeszédekelőtt.
A Magyarországi Baptista Egy-

ház korábbi elnöke, dr. Mé szá ros
Kál mán mindenekelőtt azért az
összefogásértadotthálát,amelynél-
külnemvalósulhatottvolnamega
fesztivál.Négyéve,amikormegkeres-
ték aBilly Gra ham Evangélizációs
Tár sa sá got, aszervezetazzalafelté-
tellelvállalkozottazevangélizációs
sorozatra,hasikereérdekébenMa-
gyarország valamennyi felekezete
készegyüttműködni.
Nos,abaptistaegyházkezdemé-

nyezésérenemcsakaMagyarországi
EgyházakÖkumenikusTanácsának
tagegyházai,hanem–arómaikato-
likusegyháztólaHitGyülekezetéig
bezárólag–lényegébenvalamennyi
felekezetrésztvállaltafeladatokból.
AnemmelleslegBudapestfőpolgár-

mesterének támogatásával létrejött
rendezvénnyel valóra vált, hogy
„Krisztus parancsát teljesítve hir-
dessükegyüttazevangéliumüzene-
tétteljesegységbenésszeretetben”
–összegezte„atudnivalókat”Mészá-
rosKálmán.
AMagyarKatolikusPüspökiKon-

ferencia titkára II. Já nos Pál pápa
szolgálatkezdőszavaitidézte,melyek
afeltámadottJézusszavai:„Ne fél je -
tek!” A bátorítás mindig aktuális,
matalánjobban,mintmáskorokban
–fogalmazottMo hos Gá bor.

A re mény ség nem szé gye nít meg –
tolmácsoltabibliaiszavakkalTar lós
Ist ván főpolgármester köszöntését
Szen tes Ta más.
Azegészvilág,benneMagyaror-

szágisrendkívüligazdasági,társa-
dalmikihívásokkalnézszembe,így
a mai időben különösen aktuális
meghallaniésmegtartaniazevan-
géliumüzenetét.Afőpolgármester-
helyettes imádságra buzdította az
egybegyűlteket a fővárosért, Ma-
gyarországért.
Minthaaszervezőkelőretudták

volna,mileszavégszavaafőpolgár-
mesterköszöntőjének–elhangzását
követően nemzeti imádságunkat,
Köl csey Him nu szát zengteazegész
csarnok…

* * *

SüvegesGergő,akiazestfolyamán
többszörismegnevettetteajelenle-
vőket, különösen nagy derültséget
keltett felvetésével: „Nátánáel azt
kérdezteJézustól,jöhet-evalamijó
Názáretből.Valljukmeg,hogyoly-
kor-olykormiismegkérdezzük:jö-
het-evalamijóAmerikából?…Jöhet.
Márittisvan…”

Frank lin Gra ham evangélizálását
kétamerikaiformáció–aSig na ture
So und ésaTommy Co o mes Band –
vezettefel.(Azevangélistaigehirde-
tésétVar ga György tolmácsolta.)
Prédikációjában Franklin Gra-

hamtöbbszörkitértazestenagyle-
hetőségére.Arra,amitsokantalán
mégsohasemtettekmeg.„Mabe-
hívhatodJézustaszívedbe,életed-
be”–hirdette.
Hogymiértisvanerreszükség,

arrabibliaiésszemélyespéldákon,
élettörténeteken keresztül világí-
tottrá.
Igehirdetésénekalapigéjéül2Kir

21.fejezetét,Manassékirálytörté-
netétválasztotta.Atizenkétévesen
trónrakerülturalkodóbűnbeesett,
ésnépétisbűnbe,romlásbavitte.
Idegenisteneket,bálványokatimá-
dott,Molokistenneksajátfiátisfel-
áldozta.Az emberölés egyébként
semvoltidegentőle,sokártatlan
vért ontott.Azt tet te, amit Is ten
rossz nak lát.
Elevenerővelmagyaráztaazige-

hirdetőazIstentörvényeirőlmeg-
feledkező,azokattalánátírniiskí-

vánó 21. századi hallgatóságnak,
hogymiabűn,ésmilyenkövetkez-
ményevan.
Neölj,nelopj,neparáználkodj,

neesküdj!…
Bálványimádásmaasport,adi-

vat,azautókimádata–sorolta.A
lázadáskövetkezményepedigaha-
lál.MindnyájanIstentörvényének
megszegőivagyunk,amiértbünte-
tésjár,halálosítélet.Istenkegyel-
meazonbanazörökéletlehetősé-
geJézusKrisztusban,akiátvállalta
bűneinkbüntetését–fejtettekiaz
evangélista.
„Maestenemazértállokitt,hogy

vallásrólbeszéljek–mondtaFrank-
linGraham–,mertsemmilyenval-
lásnemtudjamegváltanialelket.”
AkiazonbanhajlandóelfogadniJé-
zustésazőkereszthalálábanfelis-
merni megváltottságát, annak le-
hetszemélyeskapcsolata Istennel.
Mindenemberéletébeneljönadön-
téspillanata.
FranklinGrahamhuszonkétéve-

sendöntöttJézuskövetésemellett.
Azédesapjávalfolytatottbeszélgetés
tudatosította benne, hogy nincsen
középút:vagyelfogadjaJézust,vagy
elutasítja.
„Manasséabörtönbengondolta

végigazéletét,ésfordultmeg,kért
bocsánatotgonosztetteimiatt.És
Isten helyreállította az életét, új
életetkapott.Jézusazegyetlen,aki
magáravehetibűneidet,hiszenso-
hasenkimásnemhaltmegbűne-
idbocsánatáért.JézusáltalIstenbé-
kességet ad, értelmet az életnek,
örömöt”–ezekkelaszavakkalbiz-
tattaarésztvevőketazifjabbGra-
hamarra, hogymenjenek előre a
színpadhoz,haszeretnékaválto-
zást,haszeretnénekbűnbocsánatot
vagymegerősítéstbűneikbocsána-
tára. A csarnok megmozdult, és
márazelsőesténisközelhétszáz
embermentelőre…

* * *

Aközösimádságután„tanácsadók”
fogtákközreaJézusKrisztustszemé-
lyesmegváltójuknakelfogadókat.A
hosszútávúcélugyanisaz,hogya
megszólítottak kapcsolatban ma-
radjanakJézussal,ezértazönkéntes
segítőkegykönyvecskét is átadtak
nekik.EgészenpontosanJá nos evan -
gé li u mát ésnégyhitmélyítő„leckét”
tartalmazófüzetet.
Aválaszadókadataitegyúgyne-

vezettutógondozókártyánrögzítet-
ték,hogyegylakóhelyükhözközeli
gyülekezetettudjanakajánlaniszá-
mukra…
ARe mény ség fesz ti vál elsőestéjé-

nektöbbminttizenkétezerrésztve-
vőjétaMagyarországiEvangélikus
Egyházelnök-püspöke,Gáncs Pé ter
bocsátottaútjárazáróimádsággalés
áldással.

g BallaMária

ValamijójöttAmerikából…
Re mény ség fesz ti vál 2012

b Jö het-e va la mi jó Ame ri ká ból? A Re mény ség fesz ti vál el ső es té jén, jú ni us el se jén több mint ti zen két ezer
részt ve vő hall hat ta a kér dést. A szer ve zők a Papp Lász ló Bu da pest Sport aré nát je löl ték ki a fesz ti vál hely -
szí né ül, de az ér dek lő dés ak ko ra volt, hogy meg kel lett nyit ni a SY MA Ren dez vény- és Kong resszu si Köz -
pont „B” csar no kát is, ahol az ér dek lő dők ki ve tí tő kön kö vet het ték az ese mé nye ket. Az össze sen há rom -
es tés evan gé li zá ció kö zép pont já ban a re mény ség üze ne te állt, me lyet ma gyar és kül föl di ze né szek, éne -
ke sek tol má csol tak, min de nekelőtt pe dig Frank lin Gra ham evan gé lis ta, a vi lág hí rű pré di ká tor, Billy Gra -
ham ne gye dik gyer me ke. Frank lin – a Billy Gra ham Evan gé li zá ci ós Tár sa ság és a Sa ma ri tá nus Er szény se -
gély- és evan gé li zá ci ós szer ve zet el nök-ve zér igaz ga tó ja – hosszú, négy éves elő ké szí tő mun ka ered mé nye -
ként ju tott el új ra Ma gyar or szág ra. 

Varga György és Franklin Graham

Papp János baptista egyházelnök magyar nyelvű Bibliát nyújt át Grahamnek

A második nap záróimádságát Fabiny Tamás evangélikus püspök mondta

Ezertagú kórus és ötvenfős szimfonikus zenekar
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R E M é N y  A  R E M é N y t E L E N s é g B  
Hé, frank lin!
„Hé,Franklin,eztmértígykellett?!”–dobnávisszaalabdátesorokíró-
jaFrank lin Gra ham nek, jellegzetesstílusátisimitálva,elsőarénaibeszé-
dénekhatására.Franklin„mostvagysoha”alapon(minthaehhezegykí-
vülrőljövőerőrelenneszükség)szólítottfelbűnbánatra,megtérésre.Ter-
mészetellenesenfehérfogainmegcsillantareflektorfény,ahogyminden
melegségetnélkülözőhangonamikrofonbakiáltotta:„Voltakmárpa-
ráznagondolataid?–Akkorbűnösvagy!”
AválasztottbibliaipasszusManassénak,agonoszjúdaikirálynaka

történetevolt,akisokszörnyű,gyilkoscselekedetutántértmegőseihez.
Azátlagemberviszontnemilyesféleproblémákkalküszködik,hanema
magaházatáján,amindennapjaiban,apró-cseprődolgaibanszeretneren-
dettenni.Ehhez–véleményemszerint–megértőszeretetre,terelgetés-
revanszüksége,nemfenékberúgásra!Akireménységértmegyvalaho-
vá,aztnemszúróstekintettel,mogyorófapálcávalkellfogadni.
AGraham-performanszhatásáraecikkelkövetőjenemtértmeg.Ez

perszenemaztjelenti,hogynemörülegyüttazonerősebbidegzetűtest-
véreivel,akikviszontképesekvoltakodaájulniaszínpadhoz…

g Nyikita(Tel jes név és cím a szer kesz tő ség ben)

re ményt vesz tés
Márhetekótaimádkoztamérte,devalahogymégsemmertemmeghív-
niFrank lin Gra ham evangélizációjára.Ezértörültemkülönösen,ami-
koregészenváratlanul–másokból–őkeresettmeg…
Péntekenesteelsőkéntfoglaltukelahelyünketazarénában,ésgon-

dolatainkbamerülvefigyeltük,hogyantelnekmegkörülöttünkaszék-
sorok.„Ugyetenemhívtálvolnafel,haénnemtelefonálok?”–szegez-
tenekemakérdéstcsakúgyhirtelen.Mielőttválaszoltamvolna,egygyors
fohászt mondtam magamban: „Uram, segíts, hogy megértse!” „Így
igaz,neménhívtalak–válaszoltam–,mosttégedva la ki más keres.”Csak
bólintott,sminthahalkanhozzátettevolna:„Stimmel.”
Hónapokótanembeszélgettemvele,derégiismerősöklévéntudtam

életesokkudarcáról,bűnéről.Aztisérzékeltem,mennyirevágyikabel-
sőbékességre.Viszontmártöbbszörtapasztaltam,hogyvelebizonycsín-
jánkellbánni.Haészrevetteolykor,hogytérítgetem,mindigcinikusan
hárított.Mostazonbannyugodtvoltam,hiszenkipróbáltevangélizátor
„karmaiközé”ereszthetem.Sérzékelhetőenmaőisújranyitottvoltrá,
hogyhalljaazevangéliumot.
Azenemagávalragadta.Azegyikmagyaregyüttesnéljegyeztemeg

csupán,hogyhagyjukafeketékreagospeléneklést.Nekikhangjukisvan
hozzá.FranklinGrahamigehirdetésekorazonban–éreztem–feszen-
genikezdett.Aprédikátoréppenaztakérdésttettefel,hogyanállszmajd
Istenszíneeléazutolsónapon,azítéletkor,amikorrápillantottamazar-
cára.Szemegúnyosanvillantmeg.
HirtelenaLuther-filmegyikjelenetehasítottbelém:Tet zel Já nos áll

azemelvényen,kezébenapoklotábrázolófestménnyel,ésdörgedelmes
szavakkalriogatjaasikoltozótömeget.Végtelenszomorúságvetterőt
rajtam,mertvilágossáváltszámomra:FranklinGrahamszavailepattan-
nakismerősömszívéről.Nemcsupánazért,mertaszimplapanelekből
összeállítottigehirdetésselnemragadhattamegegytudományosélet-
benmozgóemberértelmét,hanem–ésfőlegazért–mertítélkezésés
hangosszóhelyettéppenaszelídhang,Istenérdemtelenülránkáradó
szereteténekmegszégyenítőüzenetetudtavolnatérdrekényszerítenici-
nikuslényét.
AmikorFranklinGrahamhívásáramegindulta„megtérők”áradata

apódiumfelé,gúnyosanmegjegyezte:„Nemistudtam,hogyahívők
ennyirebűnösek.”Hiábamagyaráztam,hogyazelőremenőkfelesegítő,
éshogymásokiselhívtákhitetlenbarátaikat…őazegészethiteltelente-
atralitásnakérzékelte.
„Ugyenemazzalaszándékkalhívtálmeg,hogymajdéniskimegyek?”

–kérdeztegunyorosan.Hangjábólszavairarácáfolvafurcsacsalódott-
ságisáradt.Minthaőisszeretettvolnaváltoztatniazéletén.Ezazeste
mégiskihagyottlehetőségmaradt.
Későestemégküldtemnekiamobiljáraegyüzenetetnemtitkoltkét-

értelműséggel:„Hazaértem,remélem,lassanteis»hazaérsz«.”Perceken
belülérkezettaválasz:„Megvagyokbizénis.Éppenmegyekaludni.…
Bűnösen.”

g Erzsébet
(Tel jes név és cím a szer kesz tő ség ben)

A közönséggel szemben az ezerfős kórus és a szimfonikus zenekar

Huntley Brown zongorázik
Bolyki Brothers

Dennis Agajanian

Signature Sound

Meláth Andrea

Szemerédi Bernadett

Völgyessy Szomor FanniSillye Jenő
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Abőségesés színvonalasprogram
nemcsupánazeneistílusoktekinte-
tébenvoltváltozatos,dearésztvevők
felekezetisokszínűségébenis.Ahogy
ezazalábbifelsorolásbóliskitűnik,
mi,keresztényeksokféleségünkelle-
néreistudunk–haakarunk–együtt
munkálkodniazÚrban.
Azeneiszolgálatbanevangélikus

egyházunkat a Szél ró zsa Band és
Völ gyessy Szo mor Fan ni képviselte.
Csisz ér Lász ló katolikus,Den nis Aga -
ja ni an, Hunt ley Brown ésaCasting
Crowns tagjaibaptisták.ADob ner Il -
lés Pro jekt aGolgota-gyülekezethez
köthető,ámsemaTommy Co o mes
Band, semaPa ra chu te Band nem
kötődikigazánegyetlenfelekezethez
(előbbivegyeskötődésű,utóbbiegy
felekezetektőlfüggetlenúj-zélandike-
resztény konferencia, a Pa ra chu te
Fes ti val zenekarakéntalakult).
AzestházigazdájaSzé les Cson gor,

aDeb re cen-Nagy temp lo mi Re for má -
tus Egy ház köz ség beosztott lelki-
pásztoravolt.Okkalhatottmegso-
kakat a különböző felekezetekhez
tartozóvácifogvatartottakhitelesbi-
zonyságtétele.Őkazok,akikigazán
tudják,hogyabűnnekvankövetkez-
ménye.Ezértisbátorító,amitmond-
tak:mégarácsokmögöttiselérhet
valakitaszabadságüzenete.
Aszombatialkalmatkeretbefoglal-

taMé zes Lász ló szabadkeresztyénlel-
kipásztorésFa bi ny Ta más evangéli-
kuspüspökrövidimádságaésáldása.
Afesztiváligehirdetője,aszámos

amerikaielnöklelkigondozójakéntis
elhíresült,93évesBilly Gra ham fia,
Franklin Graham másodszor járt
hazánkban. Érdekes, hogy apa és
ne gye dik fiaegyarántbecenevéthasz-
náljateljesnevehelyett,éshogy–le-
számítva generációjuk jelölését –
hivatalosnevükmegegyezik(Wil li -
am Frank lin Gra ham Jr. ésWil li am
Frank lin Gra ham III.).
TermészetesenaReménységfesz-

tiválszombati–„farmernapjának”

–csúcspontjaisazigehirdetésvolt.
WilliamFranklinGrahamIII.ezút-
talLu kács evan gé li u ma alapjánpré-
dikálta a tékozló fiú példázatát.
Nemcifrázta.Egy-kétpéldávalutalt
arra – Róm 3,23 alapján –, hogy
„min den ki vét ke zett, és hí já val van
az Is ten di cső sé gé nek”. Abűnelsza-
kítIstentől,devankegyelem,vanle-
hetőségJézushozjönni,mertőéle-
tét adta váltságul értünk ésmiat-
tunk.Tisztánésérthetőenközölte
ahallgatósággalazevangéliumlé-
nyegét.Eztnéhányantalánkemény-
nek tartották, de mindenképpen
hatásosvolt.
Közelezrengondoltákúgy,hogy

ahívásnakengedelmeskedveelőre-
mennekapódiumhoz.
A színpad előtti részen –mint

mindenalkalommal–tanácsadás-
salésegyJá nos evan gé li u mát tartal-
mazókiskönyvecskévelvártákőket
ajólszervezettsegítők.(Aszínpad-
rólRé vész Ár pád nyugat-dunántúli
regionálisbaptistalelkipásztor,evan-
gélista koordinálta a tanácsadók
munkáját.)
És igen, a külsőségeket tekintve

tisztaAmerikavoltazegész!Mert
nyers volt és profi. Egyszerű és
könnyenérthető.
Azamerikaidélibaptistakultúra

éshabitusmeghatároztaarendez-
vénylégkörét–kicsit(háromestére)
aPapp Lász ló Bu da pest Sport aré na
lettamiAmerikánk.
Demiértislettvolnamásmilyen?

Négy évvel ezelőtt nem egy japán
vagy etióp, hanem egy amerikai
evangélizációstársaságothívtakmeg
aszervezők.Aszívekbenazonbanaz
újJeruzsálemszülethetettmeg.So-
kakléptekegyszámukraújútra.
Akereszténységenbelüliösszefo-

gássalemberilelkekmenthetőkmeg,
és–mikéntFranklinGrahamtőlis
hallhattuk–alelkünkfelbecsülhetet-
lenérték.

g KárolyGyörgyTamás

TisztaAmerika!
b A Re mény ség fesz ti válmá so dik esté jé nek prog ram ja leg in kább a ser -

dü lők nek és a fi a tal fel nőt tek nek szólt, mint aho gyan az evan gé li um
is egy e kor osz tály nak vá lasz tott ige alap ján hir det te tett. Aki is me ri
az ame ri kai dé li bap tis ták lel ki dol gok hoz va ló hoz zá ál lá sát, nem csa -
ló dott. Frank lin Gra ham, a Billy Gra ham Evan gé li zá ci ós Tár sa ság el -
nö ke nem té to vá zott ki mon da ni, hogy a bűn el vá laszt Is ten től. S bár
so kan úgy vél het ték, hogy test vé rünk a po kol lal fe nye ge t, az Észak-
Ka ro li ná ban élő evan gé lis ta csu pán hi tünk alapvető tanítását tár ta
elénk: Jé zus nél kül el ve szünk! 

Meghallásranyitottan

Amiengemnagyonmegérintett,azasiketeknekszólójeltolmácsolásvolt.
Jólláttam,mertpontelőttünkvoltakaküzdőtéren.Mégmostiskönnyekszök-
nekaszemembe,ahogyrágondolok.Ajeltolmácshölgyekszinteeltáncol-
tákadicsőítőszámokat.Néhányanasiketekközülvelükegyütttáncolták,
ugyanazokkalajelekkel.Akkordöbbentemrá,hogyőkmosténekelnek.
Nagyszerű,felemelőérzésvoltlátni,hogyazUratténylegmindennyel-

venlehetdicsérni!
g Dénes(Tel jes név és cím a szer kesz tő ség ben)

(A fesz ti vá lo zó si ke tek kel ké szült in ter jún kat 
la punk egy ké sőb bi szá má ban kö zöl jük.)

Tanácsadóvoltam…
Amikor megláttam a hirdetést,
hogylehetjelentkeznitanácsadói
szolgálatra,elgondolkoztam.For-
gattammagamban,imádkoztam
vezetésért.Végülúgydöntöttem,
hogylesz,amilesz,jelentkezem.
Ezután eltelt pár hét, majd

jöttazértesítésagyülekezetifel-
készítő alkalomról. Kíváncsian
vártam,hogymitfognakmonda-
ni.Nagyontömörkétóravolt,de
miveljegyzeteltem,nemmaradt
nyomnélkül.
Éseljöttavárvavárthétvége,a

háromnaposRe mény ség fesz ti vál.
Ami„felügyelőnk”egybap-

tistalelkipásztorvolt.Vezetésé-
velkerestükmega13-asszek-
tort.Ittújbólkaptunkegyrövid
eligazítást és egy „tanácsadói
csomagot”. A koncertek után
jöttFrank lin Gra ham, ésamikor
befejeztedöbbenetesprédikáci-
óját, előrehívta az embereket.
Felügyelőnkrendelthozzáben-
nünketalevonulóemberekhez.
De annyian jöttek, hogy egy
időutánmárcsakbeálltunka
sorba,ésmentünkmiiselőre.
Ottállniatömegbenfelemelő

érzés.Atudat,hogysokszázan
mostfogjákátadniéletüketJézus-
nak, leírhatatlan. Az életátadó
imádságutánkezdődöttaz,ami-
értmi,tanácsadókottvoltunk.
Énegyfiatal,jegybenjárópárt

„kaptam”. Kiderült, hogy már
szombatesteisittvoltak,deak-
kormégdöntésnélkülmentek
haza.Ámapárhölgytagja„ki-
sírta”,hogyvisszajöjjenekvasár-
napesteis.Ésekkormármeg-
hozták a döntést. Az a tudat,
hogyénvagyokazelsőember,
akivel„új”életükbenbeszélnek,
hát – mit mondjak – eléggé
térdremegtetővolt.Afelkészítés-
nek és a sok imádságnak kö-
szönhetőenazérttudtamvelük
beszélgetni,tudtamőketegykö-
zeligyülekezetükhöztanácsolni.
Azegész„tanácsadás”nemvolt
többtízpercnél.
Amikorvégeztünk,éselmen-

tek,mégkörbejártam.Jóvoltlát-
niasokembert,akikfigyelmesen
hallgatnak,imádkoznak,sírnak.
Hazaérve nagyon fáradtnak

éreztemmagam.Deamitátéltem,
ésazatudat,hogyennyienvágy-
nakmegismerniJézust,ennyien
vágynakvalamitöbbre,újerővel
töltmajdelmindenreggel.

g Zoltán
(Tel jes név és cím 

a szer kesz tő ség ben)

„…ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság” – váci fogvatartottak
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A színpad előtt – a hívást elfogadó és a tanácsadó

Nélkülük nem lett volna fesztivál – néhányan a technikai személyzetből
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ReményAReményTelenségben

Afesztiválzárónapján12400ember
előtthangzottfelMagyarországleg-
nagyobbkórusánakazéneke.Pa ta -
ky Al bert, aMagyarPünkösdiEgyház
elnökemegvallottaimájában,hogy
JézusazigaziVIP-vendégazaréná-
ban,kérteőt,hogylegyenőazÚra
záróesténis.
Amikor a világhírű, többszörös

Grammy-díjasMic ha el W. Smith el-
kezdetténekelni,aközönségfelállt.Is-
tenelőttálltfel.Minthamindenkiis-
mernéavilágsztárdalait.Szintecsak
egyhangonszólaltmegazaréna.„Ő
agyőztes,hegyeketmozdítel.Őmeg
tudmenteni!Őlegyőzteasírt!”

Sü ve ges Ger gő, azestházigazdája
arrólisbeszélt,hogyaholIstenlel-
kedolgozik,ott csodák történnek.
Aztánmegszólaltakórus:„Azőor-
szágánaknemleszmajdvége,nem
leszmajdvége…Halleluja!”
MielőttFrank lin Gra ham apulpi-

tushoz lépett, Papp Já nos baptista
egyházelnök,afesztiválbizottságel-
nökeköszöntemegaszervezőkneka
munkát,azegységet,majdFranklin-

nekegymagyarnyelvűBibliátnyúj-
tottát,smegkérte,hogyimádkozzon
továbbraishazánkért.Azáróesténaz
evangélistaigehirdetésébenarrahe-
lyezteahangsúlyt,hogyIstenszemé-
benazemberilélekmennyireértékes.
„Mert mit hasz nál az em ber nek, ha az
egész vi lá got meg nye ri is, de az ő lel -
ké ben kárt vall?” (Mt16,26)–Avagy:
micsodaváltságotadhatazemberaz
őlelkéért?
Aháromnaposeseményszervezé-

sében több mint háromszáz ma-
gyarországi keresztény gyülekezet
vállaltrészttöbbezerönkéntesselés
aBilly Gra ham Evan gé li zá ci ós Tár -
sa ság közreműködésével.278busszal
érkeztek vidékről és határainkon
túlrólavendégek.
Afesztiválcéljaazvolt,hogyake-

resztényértékekenalapulóremény-
ségüzenetétosszamegajelenlévők-
kel(vallási,politikaihovatartozástól
függetlenülésmindenkorosztállyal)
akoncertekenésajótékonyságiak-
ciónkeresztül.

g BaliMónika

»…hogyMindnyájanegyeklegyenek…
hogyelhiggyeavilág…«

36175résztvevő,
2727válaszadás
azevangéliumra

A Re mény ség fesz ti vál zá ró saj tó nyi lat ko za ta

36175résztvevőjevoltabudapestiRe mény ség fesz ti vál nak június1–3.
között,aPappLászlóBudapestSportarénábanésaSyMA Bcsarnok-
ban.2727emberreagáltFrank lin Gra ham prédikációjautánafelhívás-
ra,döntöttúgy,hogyrendeziazéletétIstennel.Aválaszadókhatvan
százalékánakazéletébenezvoltazIstenfelémegtettelsőlépés,hogy
megbocsátástnyerjenek.

Michael W. Smith

Szélrózsa Band
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Krisz tus mond ja: „Aki ti te ket hall gat,
en gem hall gat, és aki ti te ket el uta sít,
en gem uta sít el.” (Lk 10,16)

Szentháromságünnepeutánazelső
hétenazÚt mu ta tó reggeliéshetiigé-
ibenazÚristenhívjaazevangélikusokatisevangéliumatovábbadására;hit-
telfigyeljünkhívószavára!„HagyjadazÚrraateutadat,bízzálbenne,majd
őcselekszik.”(GyLK700,5)„Ál dott az Is ten, a mi Urunk Jé zus Krisz tus Aty -
ja, aki meg ál dott min ket min den lel ki ál dás sal a Krisz tus ban.” (Ef1,3)Azegy-
háziév„ünneptelen”félévébenisőtünnepeljükmindenvasárnap;akiLázár
feltámasztásaelőttkijelentettemagáról:„Én va gyok a fel tá ma dás és az élet,
aki hisz én ben nem, ha meg hal is, él; és aki él, és hisz én ben nem, az nem hal
meg so ha.” (Jn11,25–26)Smivelőnagyobbazsidókatyjánál–„Bi zony, bi zony,
mon dom nék tek, mi előtt Áb ra hám lett vol na: én va gyok” (Jn8,58)–,ezért
önkijelentése„felülírja”Ábrahámnakaválaszát,amelyetaza„névtelen”gaz-
dagnakadott:„Ha Mó zes re és a pró fé ták ra nem hall gat nak, az sem győ zi meg
őket, ha va la ki fel tá mad a ha lot tak kö zül.” (Lk16,31)AkoldusLázáröröksor-
sátnevénekjelentéseisjelzi:Istensegít!„Hi szen ke gye lem ből van üd vös sé -
ge tek …” (lásdEf2,8–9)Aszeretetapostolaállítja:„Is ten sze re tet.” „Mi te hát
azért sze re tünk, mert ő előbb sze re tett min ket.” „Azt a pa ran cso la tot is kap -
tuk tő le, hogy aki sze re ti Is tent, sze res se a test vé rét is.” (1Jn4,16b.19.21)Azegy-
háziévmásodikfélidejénekhétköznapjaiezzelkezdődnek:Jézusel/kikül-
dimindenkoritanítványait,mintbárányokat,alélekmentésszolgálatára:gyó-
gyítanisevangélizálni.Sebbenamunkábanazonosítjamagátvelük,hetiigénk
szerint:„…aki en gem el uta sít, az azt uta sít ja el, aki el kül dött en gem.” (Lk10,16)
EzenigekapcsánírjaLu ther: „AprófétáksapostolokszavábanIstenbeszél
hozzánk.Teljesbizonyossággalállítjuk,hogyazigébenIstenműködik,ésaz
igehirdetésIstenmódjaésszerszámaönmagamegismertetésére!”Ámakik
megtérnekahívószóra,azítéletkorrészükleszazöröklétretörténőfeltá-
madás.„És amint vi sel tük a föl di nek a ké pét, úgy fog juk vi sel ni a mennye i -
nek a ké pét is.” (1Kor15,49)FontosPálnak,hogyúgyszolgáljon,„mint akik
nem az em be rek nek akar nak tet sze ni, ha nem a szí vün ket vizs gá ló Is ten nek”.
Ezértönfeláldozóan„hir det tük nek tek az Is ten evan gé li u mát” (1Thessz2,4.9).
Péterküldetéseisugyanerreszólt:„Le gel tesd az én bá rá nya i mat!” „Őrizd az
én ju ha i mat!” „Le gel tesd az én ju ha i mat!”Ámemegbízásteljesítésénekmin-
denkorielőfeltétele:„Kö vess en gem!” Silyenvallomás:„Uram, te min dent tudsz;
te tu dod, hogy sze ret lek té ged.” (Jn21,15–19)Jézusekijelentéseésazonoské-
réseiskövetőinekszól:„Én pe dig olyan va gyok kö zöt te tek, mint aki szol gál”;
„aki ve zet, olyan le gyen, mint aki szol gál”. (Lk22,27.26)Pálfogságaazevan-
géliumterjedésétszolgálja:„Mert mi ről van szó? Egye dül ar ról, hogy Krisz -
tust hir de tik, és én en nek örü lök.” (Fil1,18a)Jézus:azélőIge!„Teörökevan-
géliom,/Telégyvezéremutamon!”(EÉ287,4)

g GaraiAndrás
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H I R D E T É S

Cor rie ten Boom Me net rend címűírá-
sábólkomolysegítségetkaptamlel-
kiéletemmegerősödéséhez,hogyké-
szenlegyekanaponkéntilelkiharcok
győztesmegvívására.Különösenfon-
tosezmost,amikoréleződikaharc
Istenellenségeivelszemben.
Aszerzőegyigérehívtafelfigyel-

memet:„…a mi Urunk Jé zus Krisz -
tus Is te ne, a di cső ség Aty ja ad ja meg
nek tek a böl cses ség és a ki nyi lat koz -
ta tás Lel két, hogy meg is mer jé tek őt;
és vi lá go sít sa meg lel ki sze me i te ket,
hogy meg lás sá tok: mi lyen re mény ség -
re hí vott el min ket, mi lyen gaz dag az
ő örök sé gé nek di cső sé ge a
szen tek kö zött, és mi lyen
mér he tet le nül nagy az ő
ha tal ma raj tunk, hí vő kön.”
(Ef1,17–19)
Azateizmusterjed,Is-

tenországapedigépülto-
vább. Élesen vetődik fel:
Krisztus vagy antikrisz-
tus?Senkisemszolgálhat
két urat. Vagy az egyik,
vagyamásik.Naponként
kellmegvívnunkharcain-
kata sátánerőivel.Nagy
vigasztalást jelent, hogy
Istennekünkmegmutatta
avilággalkapcsolatoster-
veit.Erőtésbiztonságotje-
lentszámunkra,hogymi
ismerjükajövőt.

„Mert úgy tet szett ne ki,
hogy meg is mer tes se ve lünk
az ő aka ra tá nak tit kát,
ame lyet ki je len tett őben ne
az idők tel jes sé gé nek ar ról
a rend jé ről, hogy a Krisz -
tus ban egy be fog lal min -
de ne ket, azt is, ami a
menny ben, azt is, ami a
föl dön van. Őben ne let -
tünk örö kö se i vé is, mi vel ele ve el ren -
del tet tünk er re an nak ki je len tett vég -
zé se sze rint, aki min dent sa ját aka -
ra ta és el ha tá ro zá sa sze rint cse lek szik,
hogy di cső sé gé nek ma gasz ta lá sá ra
le gyünk, mint akik elő re re mény ke -
dünk a Krisz tus ban.” (Ef1,9–11)
Az Istentől kapott túláradó erő

gazdagságarendelkezésemreáll.Er-
re az erőre támaszkodhatommin-
dennapiharcaimban.Úgykellfelké-
szülnöm,hogyavégsőharcnagyon
nehézlesz.Desemmibensemfogok
szükségetszenvedni,őgondoskodik
lelkifelfegyverzésemről.
Aberlinievangélistakongresszu-

sonOzaó kínaipüspökaztmondta,
hogyKínábanmaaztörténik,amiva-
lószínűlegazegészvilágotátfogjajár-

ni.Eljönazidő,amikorsenkisemad
ésveszazantikrisztusjelenélkül(Jel
13,17).Arrólisszólt,hogyazegyház
nemkészítetteelőakeresztyéneket
azokraanehézmegpróbáltatásokra,
amelyeketmaKínábanelkellszen-
vedniük.
„Mindent megtettünk – hang-

súlyoztaapüspök–,amitcsaktehet-
tünk.Adtunkevangéliumot,egyhá-
ziépületeket,ruhátésélelmet,ahol
szegénységvolt.Egyetnemtettünk
meg:nemtanítottukmegakeresz-
tyéneketarra,hogyanadjáktovább
másoknakazevangéliumot.Most…

gyakorlatilag nincs többé egyház
Kínában.Aláthatatlanegyházugyan
méglétezik,denagyonkevéskeresz-
tyén képes arra, hogy erősítse a
másikat.”
Mostalegfontosabbfeladat–fi-

gyelmeztetett – felkészíteni Isten
gyermekeit,megmutatniazerreaz
időreszükségesfeladataikat,hogy
megállhassanakazüldözés,elnyo-
másidején.
Vajongyengeemberekfelkészül-

hetnek-e?Aválaszegyértelmű:azÚr
mindentmegad,amireavégsőidők-
benszükségünklesz.„El len ben erőt
kap tok, ami kor el jön hoz zá tok a
Szent lé lek, és ta nú im lesz tek Je ru zsá -
lem ben, egész Jú de á ban és Sa má ri á -
ban, sőt egé szen a föld vég ső ha tá rá -

ig.” (ApCsel1,8)Igaz,ezazígéretaz
eklézsia (gyülekezet) létrejöttének
idejéreszólt,deezekaszavaksoha-
semveszítettekerejükből,ésminde-
nekelőttavégsőharcidejénlesznek
erőforrássáIstengyermekeiszámá-
ra,hogygyőzelmeslehessenéletük.
Ezazerővalóság,mertaSzentlélek
aztakarja,hogybetöltseaszívünket,
mintahogyafénymegtöltianyitott
szobát.AdjukátmagunkataSzent-
lélekuralmának!
Elgondolkodtam.Vajonénkészen

állok-eerreazegyreerősödőharcra?
Megvan-ehozzáakellő lelkierőm?

Rendelkezem-emegfelelő
lelkifegyverzetekkel?Fel-
hívtam-ehívőtestvéreimfi-
gyelmét, hogy küszöbön
állavégsőharc?Tapasztal-
juk-e,hogyasátánmennyi-
re rombolja országunkat,
egyházunkat? Nem lehe-
tünktétlenek,felkellven-
nünkaharcotaromboló
erőkkelszemben.Akikö-
zömbös e harccal szem-
ben,azeláruljaIstenorszá-
gánakügyét.
Megértettem:ébreszte-

nünk kell egyházunkat,
nemzetünket, figyelmez-
tetnünkkellaveszélyekre,
mertmegmaradásunkfügg
attól, hogy ezt a harcot
eredményesenvívjukmeg.
Zúgjonazértajkainkrólaz
52.Hallelujah-ének:

„Föl, ba rá tim, drá ga Jé -
zus / Zász la ja alatt! / Bát -
ran, bát ran, se ge del me /
Di a dal mat ad. / Bíz za -
tok, mert Jé zus el jön, / Ő a
fő ve zér, / Zeng je aj kunk:
hoz zád es dünk / Se ge de le -

mér.’ // Lám a sá tán ser ge tal pon, /
Szem be tör ni kész, / A leg bát rabb
har co sok nak/ Bá tor sá ga vész. / Bíz -
za tok, mert Jé zus el jön, / Ő a fő ve zér,
/ Zeng je aj kunk: hoz zád es dünk / Bá -
tor szí ve kér.’ // Szól jon a kürt, fenn lo -
bog jon / A győ zel mi jel, / Di a dal ra Jé -
zu sun kért, / Né ki győz ni kell. / Bíz za -
tok, mert Jé zus el jön, / Ő a fő ve zér, /
Zeng je aj kunk: hoz zád es dünk / Lel -
künk üd ve ér.’ // Har ci zaj közt, nagy
ve szély ben / Men tőnk ré sen áll, /
Bá tor ság! Ő áll se gé dül / Szí vünk har -
ci nál. // Bíz za tok, mert Jé zus el jön, /
Ő a fő ve zér, / Zeng jen aj kunk: hoz zád
es dünk / Győ ze de le mér.’
KedvesTestvérem!Jöjj,éslégyte

isottagyőzelmizászlóalatt!
g SzencziLászló

legyünkkészenavégsőharcra!
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Budavárievangélikusfesztivál
Él je tek sze re tet ben! (Ef 5,2)

Jú ni us 10., va sár nap – Prog ram
9.00:Istentisztelet
11.00:Tanévzáróistentisztelet
Közösebéd,amelyreelőzetesenjelentkeznikellalel-
készihivatalban
A sza bad té ri szín pa don: 
14.30:Néptáncbemutató
15.30:Gyermekekénekeésahitoktatókköszöntése
16.00:Lá bi ta Szín ház – Cser nyik Szen de mesélki-
csiknekésnagyoknak
17.00:ASchütz kó rus műsora
17.30:Bu da vá ri gos pel kó rus
18.00:Szabadtériigehirdetés
18.30:aM.Is.K.A. együttesszolgálata
Gyermekeknekkézműves-foglalkozásésjátszóház
Kávéház–beszélgetősarok
Jótékonyságikirakodóvásár–borkóstolás–könyvek
BemutatkozikaHol ló Mű hely, aFé bé Kht., aMe -
visz-Bár ka, aFa mily ma ga zin ésaJás di Pin ce Kft.
(Csopak)
Mindenkitszeretettelvárunk!
Elérhetőségek:BudaváriEvangélikusEgyházköz-

ség,1014Budapest,TáncsicsMihályu.28.Tel.:1/356-
9736;e-mail:budavar@lutheran.hu.
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Szerkesztette: BodaZsuzsa

gyermekoldal

Akármásfélméterhosszúraisnőhet,
hátánakésoldalánakaszíneavilá-
gosolajzöldtőlasötétbarnáigválto-
zik,hasoldalasárgás.
Méregfoga nincs, de ha valaki

megfogja,perszeharap.
Közép-ésDél-Európábanhonos,

délenkétméterhosszúislehet.Ha-
zánkban a középhegységek és a
dombvidékekdúsaljnövényzetűer-
deibenmindenüttelőfordul,demeg-
telepszikaszőlőhegyekenis.Gyak-
ranláttampéldáulaBadacsonyhegy
szőlőiben,aprésházkörnyékén.
Gyorsmozgású,ügyesenkúszik,a

fákon és bokrokon madárfészkek
utánkutat.Melegkedvelő,azerdők-
benelsősorbanadélioldalakonta-
lálkozhatunkvele.Télipihenőjeután
májuselejénbújikelő,éskezdva-
dászni. Főleg rágcsálókat fog, de
madárfiókákatisrabol.
Abadacsonyi szőlőbenaz egyik

repkénnyelbefuttatottházoldalán
egyfalmélyedésbenházirozsdafar-

kúpárfészkelt.Nagyobbacskafióká-
ikvoltak,amikorasiklóarepkényen
leereszkedvemindazötötelnyelte.
Egymásikviszontpóruljártma-

dárfogás közben. Barátom a po-
mázitelkénmadarakatgyűrűzött,
ésehhezhívómadarathasznált.A
zöldike kalitkája egy gyümölcsfa-
ágon lógott,ésamikorabarátom
éppenetetniakarta,döbbentenlát-
ta,hogyamadáreltűnt,viszontegy
erdeisiklóvanarácsokközött.Ajó-
korakígyóbemászottadrótszálak
között, elnyelte a zöldikét. Ettől
úgymegdagadt,hogykibújnimár
nemtudott.

Hazánkbanvalamennyihüllővé-
dett,ígyabarátomsembántottaezt
afalánkerdeisiklót,dejómesszire
elvitte,nehogymégegyszeramada-
raiközelébetévedjen.
Azerdeisiklótojásokkalszaporo-

dik,anyárelsőfelébenalazaföldbe
vagyazavaralárejtiőket.Akiskí-
gyók általában szeptember elején

kelnekki,néhánynapmúlvamegved-
lenek,ésettőlkezdvemárvadásznak,
önállóéletetélnek.Télipihenőjüket
októberbenkezdikmeg.

g SchmidtEgon

kérdések
1.Mitgondolsz,hánytojásalehetaz
erdeisiklónak?
2.Azerdeisiklóaleghosszabbkígyó
hazánkban?
3.Vajonmegrágjaazsákmányát?

erdeisikló

MesélnekazállaTok

Vá la szok: 1. 5-8; 2. nem, a ha ra gos sik -
ló 180 cm is le het; 3. nem, egész ben
nye li le.

4.
Mózesszületésekorafáraónemnéz-
tejószemmel,hogyolyansokzsidóél
abirodalmában.Ezértszigorútörvé-
nyekethozott:azsidóbábáknakmeg-
parancsolta, hogy csak a lánygyer-
mekekethagyjákéletben.EmellettIs-
tenkiválasztottnépétrabszolgasorban
tartotta.Azsidóknakrosszkörülmé-
nyekközöttkeményenkellettdolgoz-
niuk.Mindenlépésüketőrökfigyelték.
AmikorMózesmegszületett,édes-

anyja egy kosárban a Nílus folyó
partján,asásközöttrejtetteel.Egy
nap a fáraó lánya fürdés közben
megtalálta.Megtetszettnekiababa,
éselhatározta,asajátgyermekeként
fogjafelnevelni.Ígykerültafiúcska
azegyiptomibirodalomuralkodójá-
nakapalotájába.

Felnőttként azonban megtudta,
hogyő ishéber. Sőt későbbazÚr
megmondtaneki,hogykülönleges
feladatraválasztottaki:nekikellané-
petIstensegítségévelEgyiptomból
kivezetnie.Mózesnagyonmegijedt
afeladattól.Hiábapróbáltazonban
kibújnialóla,azÚrnemhagyta.De
aztmegengedteneki,hogymagával
vigyetestvérét,Áront,akiszépentu-
dottbeszélni.
Afáraótermészetesennemakar-

taelengedniazsidónépet.EzértIs-
tentízcsapássalsújtottaazegyipto-
miakat.Ígyakartanekikmegmutat-
ni,hogyrajtakívülnincsmásúr.
A tizedik csapás után a fáraó is

megtört,ígyelengedteazsidókat.De
nemsokkalazután,hogyazsidókel-
indultak,azegyiptomiuralkodóaka-

tonáiélénanyomukbaeredt.Hiába.
IstenszétnyitottanépeelőttaVörös-
tengert,ígyazsidókszárazlábbalkel-
hettekátrajta,deazőketüldözőfá-
raóéscsapataelőttújraösszezáród-
takahabok.Közülüksenkisemma-
radtéletben.
MózesésÁronpedigtovábbvezet-

teazsidókatazígéretföldjefelé.

Az aláb bi raj zon a tíz csa pást lát -
hat já tok. Mind egyik hez egy-egy be -
tű is tar to zik. A vo na lak se gít sé gé -
vel meg tud hat já tok a csa pá sok he -
lyes sor rend jét. Ha a raj zok mel lett
ta lál ha tó be tű ket be ír já tok a meg -
fe le lő négy ze tek be, egy föld raj zi ne -
vet ol vas hat tok össze, an nak a hely -
nek a ne vét, ahol az Úr Mó zest
meg bíz ta a fel adat tal. Ezt a ne vet
küld jé tek be!

Testvérekabibliában gyerMekvár
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b Mos ta ni öt ré szes so ro za tunk ban olyan test vé rek tör té ne tét ele ve nít -
jük fel, akik ről az Ószö vet ség ben ol vas ha tunk. Mind egyik rész hez tar -
to zik egy-egy fel adat is. Ezek he lyes meg fej té se it küld jé tek el a so ro -
zat vé gén össze gyűjt ve szer kesz tő sé günk cí mé re (Evan gé li kus Élet szer -
kesz tő sé ge, 1085 Bu da pest, Ül lői út 24.)! A bo rí ték ra ír já tok rá:
Gyer mek vár.
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– Kelenföldön születtem, édes-
apámottvoltevangélikusvallástanár
–kezdiazemlékezést.–Előtteott
szolgáltSzán tó nagyapám,akifiata-
lonhaltmeg.Or dass La jos későbbi
püspökvoltédesapámvezetőlelké-
sze. Apám sok iskolában tanított,
gyakorlatilaghetiharminc-harminc-
ötórában.
AzelsőosztálytaVáliutcábanvé-

geztem,egypadbanültemKen deh
György akkorivezetőlelkészfiával,
akikésőbbédesapámatkövetteAn-
gyalföldön.Hétéveskorombanköl-
töztünkátazÜllőiútra,mertapám
aLutherOtthonnaklettazigazgató-
ja.Sajnosazotthonteléggyorsanbe-
zárattaazállam,ígyDe zsé ry Lász ló
mellettlettpüspökititkár…Általá-
nosiskolaitanulmányaimataPráter
utcai,1956-banhíresséváltiskolában
fejeztembe,majdazEötvösJózsef
Gimnáziumbanérettségiztem.

– Mit ér zé kel tek az 1956-os for ra -
da lom ból?
–AKiliánlaktanyábólatisztekát-

jártak az iskolába, ők részesítettek
bennünkethonvédelmioktatásban.
Megtanultuk,hogyankellMolotov-
koktéltcsinálni,célbalőni.Amikor
alaktanyátszétlőtték,akkorazisko-
lábaköltöztekátazéletbenmaradot-
tak.Azépületetissoktalálatérte,az
udvaronmégazévvégénisaföld-
szinti ablakok magasságáig állt a
törmelék.

– Em lék szik a pil la nat ra, ami kor
el ha tá roz ta, hogy épí tész lesz?
– Édesanyám 1955-ben fiatalon

meghalt,négygyerekethagyvama-
gaután.Elmondhatom,nemvoltfel-
hőtlenazifjúságom,deédesapám-
tól, a nagyszüleimtől nagyon sok
szeretetetkaptunk.Komolyabblel-
kisérüléseknélkülvészeltükáteze-
ketanehézéveket.
Amiazépítészetetilleti,acsalád-

ban ilyenpéldanemvoltelőttem.
Talánaztkellmegemlítenem,hogy
apám tanítványai között, mikor
egyetemilelkészkéntdolgozott,épí-
tészhallgatókisvoltak.Későbbkö-
zülüknevestanárok,építészekkerül-
tek ki. ElsősorbanNagy Ele mér re
gondolok,akitszemélyesenismer-
tem.Egyszerkarácsonykorénvittem
fölhozzájukazajándékot.Óriásiraj-
zotláttamazasztalán,talánéppa
NemzetiSzínházpályázatátkészítet-
teafeleségével.Rettenetesenmeg-
tetszettatuspatron,amiveltöltötték
akihúzót,ki isnyitottam,ésatus
odacsöppentalapra.Gyorsanráhúz-
tamvalamit a foltra…Talán vala-
hogyjóváakartamtennieztacsínyt,
ígylettemépítész…

– Mi lyen volt az ak ko ri egye tem?
–Nemvolt egyszerűbejutnom,

lelkészapámmiatt;azelsőalkalom-
malnemisvettekföl.EgyévigazÉpí-
téstudományiIntézetbendolgoztam
segédmunkásként, ígyakövetkező
évbenmársikerült.Azakkoritaná-
rokközülRe ischl An tal nevétemlí-
temelőször,akialakóépület-terve-

zésnekvoltaprofesszora.Kemény
embervolt,sokatkövetelt.Alegko-
molyabbtalánPo gány Fri gyes volt,az
építészettörténetitanszékvezetője.
Előadásai mindig telt ház
előttzajlottak,külsővendé-
gekislátogattákőket.Szí-
nesórákattartottkedvenc
városairól:Rómáról,Firen-
zéről,Párizsról.

– Mi u tán vég zett, mer re
ve ze tett az út ja, mik vol tak
az el ső mun kái?
–Félévignemtervezé-

siterületendolgoztam,épí-
tésvezető-helyettesvoltam
a Budapesti Lakásépítő
Vállalatnál.UtánaaNép-
stadionésIntézményeinek
a tervezőirodájába kerül-
tem. Az első munkám,
amelymár önállónakne-
vezhető,egysportcsarnok
voltSalgótarjánban.
Az első templomom

Zombáhozkötődik.Azak-
kor Szekszárdon szolgáló
– oda tartozik a zombai
gyülekezet–if jabb Ha fen -
scher Ká roly lelkész keresett meg.
Vanaközelbenegykisgyülekezet,
nagyonszűkösterületetkaptakegy
benzinkúthelyén,odakellenetervez-
nem Istennek egy szép házat –
mondta.Elkészültekavázlatok,alel-
készúrelvitte,ésmáraznapesteföl-
hívott:bemutattaapresbitériumnak
–újságoltaörömmel–,ésegyhangú-
lagelfogadták.Későbbazzalhívott,
hogymegkeresteahelyiplébánosegy
borítékkal,ahíveigyűjtöttékösszeaz
építkezésre…Tehátelmondhatjuk:
katolikusadományisvanazombai
evangélikustemplomban.

– Mi lyen ér zés sel lép hí vő em ber -
ként új temp lo ma i ba?
–Nehézerrőlazörömrőlbeszél-

ni.Mindenalkalommalfelemelőér-
zés,akáráltalam,akármásáltalter-
vezetttemplomszentelésénvettem
részt.Azélettelenkövekközöttmeg-
szólalazélőige!
Hogyezmitjelent,aztteljességé-

benmegtapasztalniaztudjaigazán,
akidolgozottatervekkel,akibenne
volt a folyamatban…mert ez sem
megymásképp,csakküzdelmesen,
sokszor vitázva és veszekedve és
megalkudva. De amikor az utolsó
téglaisahelyérekerül,éseljönafel-
szenteléspillanata,akkormegszüle-
tikacsoda.Ahalottköveképítése
utánazélőköveképítésekövetkezik!
Ésvalóigaz,aztisláttam:mindenütt,
ahol templomot emeltünk, ott a
gyülekezetisépülésnekindult.Sza-
porodottaközösség.

– Ho gyan szü le tik meg egy-egy
épü let ter ve? Bi zo nyá ra nem azon nal
a vég le ges vál to zat for má ló dik ki a
rajz asz ta lon…
–Sokféleépületetterveztem.Az

építészmegkapegyfeladatot,smeg-
mozdulafantáziája.Jóideigazem-
bercsaknéziazürespapírlapot,sel

nem tudja képzelni,hogy arra egy
épülettervefogkerülni.Azalkotás
folyamataegyszerpokoljárás,más-
kormennybemenetel.Nehezentu-
dom elmondani, miként jön az a
kegyelmiállapot,amikorösszeállaz
ember fejében az egész. Idő kell,
amígavégsőmegoldáselőáll.
Régebbenelőszörrajzvázlatotké-

szített az ember, később elkezdte
szerkeszteniceruzával,vonalzóvalés
körzővel, ezt csiszolta addig, amíg
véglegesnek nem érezte. Ma már
manuálisannemkellennyitdolgoz-
ni,számítógéppelkészítjükésnyom-
tatóvalvéglegesítjükaterveket.Így
azutánkevesebbemberiskellhoz-
zá.Annakazértörülök,hogynem
úgykezdtem,mintamaifiatalok,ha-
nemkézzelrajzoltam;ezértatérlá-
tásomnemszűkültbe.

– Mi lyen nek lát ja mai épí tett kör -
nye ze tün ket?
–Egyretöbbüveg-ésacélépüle-

tetlátunk,eznyilvánvilágjelenség.
Azutóbbiévtizedekbenterjedtekel
ezekennyire,főlegannakkövetkez-
ményeként,hogymármegfelelőmó-
donlehetvédeniazacéltakorrózió
ellen.Ésjóhőszigetelőüvegetiski-
fejlesztettek,mamárnemritkaahá-
romrétegű,amineksokelőnyevan.
Ugyanakkorazüvegpalotáképí-

téseajövőbenvalószínűlegvissza-
szorul.Anagyfelületeken,akárho-
gyan próbáljuk is eztmeggátolni,
mégiscsaktöbbhőtávozikel,nyá-
ronpedignagyobbafelmelegedés.
SokatemlegetjükAmerikát,aholég-
benyúlótoronyházakvannak.Deha
jobbanmegnézzükNewyorkot,azt
látjuk:igaz,Manhattanbanottvan-
nakazóriásifelhőkarcolók,viszont
a többi hatalmas terület alacso-
nyabbbeépítésű…

– Nem ré gen zárt be csa lá di ki ál -
lí tá suk. Azt hi szem, nagy öröm az Ön
szá má ra, hogy fia épí tész lett, le á nya
pe dig kép ző mű vész.
–Azasztalibeszélgetéseketszer-

vezőGa lam bos Ádám kértfel,hogy
mutassambeegy-kétépületemet.Fa -
bi ny püspökúrjavaslatárabővültki
akiállítás,éslettvégülháromember
bemutatkozása–afiamé,alányomé
ésazenyém–alágymányosiökume-
nikustemplomban,aholelegendőtér
álltrendelkezésünkre.Természetesen
nagy öröm volt számomra velük
együttbemutatkozni,mintahogyan
öröm volt az is, mikor a lányom
Munkácsy-díjat kapott fiatalon, a
fiampedigaDuna-parton felépült
szállodáért–mintazegyiktervező
–ProArchitecturadíjbanrészesült.

– Gyer me kei meg mu tat ják Ön -
nek a mun ká i kat?

– Többnyire igen. Reményked-
tem,mikorafiameztapályátválasz-
totta,hogyazirodámbanfogdolgoz-
ni.Nemígylett.Debelenyugodtam,
hogykülönútonindultel.HálaIsten-
nek,tehetségesmindakétgyerekem,
amaifiatalokmentalitásávalvégzik
amunkájukat.

– Ők már más kö rül mé nyek kö zött
kezd ték a pá lyá ju kat, mint Önök…
–Minket,mintaDreher-lovakat,

betörtazélet…Atervezőintézetek-
ben–mikéntakkoribanagyárakban
is–„blokkolnunk”kellett.Mamárke-
vesentudják,mittakartezaszó:a
munkaidőkezdeténésvégén–min-
denegyesmunkanapon–azérkezés
ésatávozásidőpontjátazerreszol-
gálóbélyegzőórávalmindenkineka
sajátnyilvántartókartonjárakellett
rögzítenie.Haahivatalosmunkaidő

alattnemkészültünkel,vit-
tükhazaahatáridősmunkát,
de ez senkit nem érdekelt,
nemméltányolták.Beleszok-
tunk,beletörtünkebbeata-
posómalomba.

– Vé ge ze tül az evan gé li kus
egy ház ban vég zett mun ká já -
ról kér de zem. Meg bí za tá sá -
nak le jár tá val mi lyen ta -
pasz ta la tok kal tá vo zik?
–Azénszerepemtizen-

kétévvelezelőttkezdődött,
amikorD. Sze bik Im re püs-
pökúrmellettlettemkerü-
letifelügyelő.Azelsőciklu-
som éppen akkor járt le,
amikorőnyugdíjbavonult.
UtódjáulFabinyTamástvá-
lasztották,engempedigúj-
raválasztottak a felügyelői
tisztségre.
Sokelfoglaltsággaljárt,de

–ahogyanaNyíregyházán
tartott kerületi közgyűlé-

sen a jelentésemben leírtam – a
kétpüspökmellettvégzettkerületi
felügyelői szolgálatom édes teher
voltaszámomra!Aholtudtam,se-
gítettem;agondokatésörömöket
megosztottákvelem.Szívesenkísér-
temelőket vidékiutakra, amikor
örömtelieseményekvoltak:temp-
lomszentelés, szeretetvendégség,
lelkészekbeiktatása…
Az én kerületemet különböző

kegyességűgyülekezetekalkotják.A
szlovák(tót)gyökerű,Dél-ésÉszak-
Pest megyei gyülekezetekben az
idősebbasszonyoksokhelyüttmég
mindig sokszoknyában jelennek
megazalkalmakon,amigyönyörű
látvány.Mélyhittelélikazéletüket,
ésezazarcukraisrávanírva.Amá-
sik„kegyességiirányt”anógrádikö-
zösségek vagy Nyíregyháza kör-
nyéke jelenti, ahol tizenkétezer
evangélikus él. Az elmúlt évben
indítottuk el a városban a cigány
szakkollégiumot;eztFabinypüspök
úrvettekézbe,aző fennhatósága
alattindultel.
Természetesen vannak tehető-

sebb,ésvannaknagyonnehézkörül-
mények között élő gyülekezetek.
SokaproblémaaBorsodésHeves
megyeirészeken.Ésamialegszomo-
rúbb:vannaktelepülések,aholel-
fogynakahívek,ottállatemplom
üresen!
Összefoglalásként azt mondha-

tom:Istenörömetésgondottesza
vállunkra,engemviszontatenyerén
hordoz. Nem kérkedem ezzel, de
ígyigaz.Szépcsaládveszkörül,óvó
szeretet.Hétunokámvan,afelesé-
gemigyekszikpótolni,hanemtudok
velüklenni,deigyekszem,hogyne
mulasszakelebbőlaboldogságból
egyetlenpercetsem.

g FenyvesiFélixLajos

Holtkövekköztélőige
Be szél ge tés Ben czúr Lász ló épí tésszel, az Északi Egyházkerület leköszönő felügyelőjével

b Ne héz el ér ni. Még ma is so kat dol go zik, ter vez, se gít, uta zik. És ne -
héz be jut ni hoz zá: a püs pö ki hi va tal ha tal mas vas ka pu ját ki nyit ni ko -
moly fér fi erőt igényel. Tö ré keny alak ja mö gé épít mé nye it kép ze lem:
temp lo mai sze líd tor nyát, ap ró vö rös tég lás fa la it, iker ab la ka it. Tö -
mör meg fo gal ma zá sú kül ső és bel ső te re it, a táj meg kí ván ta pon tos
for mát. Ben czúr Lász ló ter ve ző asz ta lán nagy és vál to za tos élet mű vet
ál mo dott ma gá nak: au tó sza lont, misszi ós ott hont, temp lo mot, öku -
me ni kus köz pon tot, iro da há zat… A Mil le ná ris ki ál lí tá si épü le tét, a
Me gye ri híd épí té sze ti mun ká it sű rűn em le ge tik, mi ként Ybl- és Cson -
ka Pál-dí ját, Eu ró pa Nost ra-dí ját, hogy né há nyat említsek eli me ré sei
kö zül is. Vi lá gi mun ká ja mel lett ti zen két éven át volt a Ma gyar or szá -
gi Evan gé li kus Egy ház Észa ki Egy ház ke rü le té nek fel ügye lő je. Az épí -
té szet mel lett er ről is kér dez tem: örö mök ről és gon dok ról, most, hogy
két cik lu son át vi selt meg bí za tá sa le jár.

»légyhű
Mindhalálig,
s nékedadoM
azéleT
koronájáT!«
( jel2,10)

Il ka
E so rok író ja hu szon há rom éve -
sen ta lál ko zott elő ször Schäf fer
Mi hály né val, mind annyi unk Il -
ká já val. Olyan ter mé sze te sen
ára dó sze re tet és el fo ga dás volt
ben ne, amely két ség kí vül rit ka. 

Il ka sze líd éle té vel, fa nyar hu mo -
rá val, mo soly gós jó ked vé vel ha -
mar kö zel ke rült hoz zám, és én is
– ké sőb bi csa lá dom mal együtt –
ré szé vé let tem éle té nek. Ha lá lig
hű ma radt sze re te té ben hoz zánk is!

Il ka hű ma radt Oroszlányhoz.
Az ősök höz, a tet kák, uj cók és
sztri nák vé ré hez. Há za a „falu”
kö ze pén so kak nak adott me ne dé -
ket a min den na pok ban. Csa lá dok
ta lál koz tak, ba rá tok be szél get tek
az olaj fa alatt.

A mi Il kánk hű volt a „hi va tal -
hoz” is. Pénz ügyes ként hosszú-
hosszú éve ken át dol go zott a szá -
mok, ki mu ta tá sok, mér le gek tö me -
gé vel. Tu dott túl óráz ni, haj ta ni, ha
kel lett, és tu dott ne vet ni, akár a
fá radt ság tól is. Sze re tet tel ve zet -
get te a fi a tal kol lé ga nők éle tét
anél kül, hogy be le szólt vol na bár -
ki ma gán ügyé be.

Il ka hű volt evan gé li kus hi té hez,
örö kül ka pott hit val lá sá hoz. Év ti -
ze de ken át je gyez te a pres bi té ri um,
a köz gyű lés ese mé nye it, köny vel te
a gyü le ke zet ala pít vá nyát. S tet te
ezt csend ben, pon to san. Mun ká já -
ra bát ran szá mít hat tunk. Sze re tet -
ven dég ség re ér ke zett a kos suth -
kifli vel, és ta ka rí tot ta az ud vart, a
temp lo mot, a gyü le ke zeti há zat,
ami kor csak kel lett. Se pert ha vat,
ge reb lyé zett fü vet, s kül dött vi rá -
got az ol tár ra. „Ha őse ink ek ko ra
temp lo mot épí tet tek, ak kor ne -
künk kö te les sé günk fenn tar ta ni…”
– hány szor hal lot tam ezt tő le tíz
éven át!

Il ka hű ma radt Is te né hez, aki -
nek ke zé ből annyi szor vet te át a
ke se rű po ha rat. Szin te egy más
után te met te el édes any ját, édes -
ap ját, fér jét. De so sem ki ál tott az
ég el len. 

Hi te erős volt, de a tes te egy éve
már nem. A kór szál lást vett ben -
ne. Küz dött. Re mélt. S mi ve le re -
mél tünk, ve le, ér te imád koz tunk.
Gyó gyu lá sá ért.

Ami kor Is ten be zár ta aj ka it, az
Erős vár a mi Is te nünk dal la ma,
szö ve ge még el ér te a lel két. Egy
könny csep pel bú csú zott, s el in dult
Is te ne fe lé…

Mi itt ma rad tunk. Mi, a fa lu,
a hi va tal, a gyü le ke zet. Őt sem -
mi sem tud ta itt tar ta ni, mert hű -
sé ge na gyobb volt a mi sze re te -
tünk nél. Is ten hí vá sa most is fon -
to sabb volt. 

Menj, Kis Ilka!
g József„testvér”
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Összeállította: BodaZsuzsa

Solt vad ker ti né met és szlo vák csa lád -
ne vek –ezvoltatémacímeannakaz
órának,amelyetsoltvadkertialsótago-
zatosdiákokaközösprotestánsteme-
tőbentöltöttekegynapfényes,tavaszi
napon.Ei ler né Hol lós Il di kó ésMi hók -

né Rácz Re ná ta tanárnők a német
kultúramegszerettetéseésatelepüléssel
kapcsolatosismeretekelmélyítésecél-
jábólmáreddigistöbbolyanötlettel
előrukkoltak,melyeksegítikkialakul-
niagyerekekbenalokálpatriotizmus
érzését.Ezpedig–utalvaalegrégeb-
bihelyifelekezetekre–azevangélikus
ésareformátusősökkelisösszefügg.
Azelsőbetelepülőknémet,illetve

szlovákajkúprotestánsokvoltaka18.
század közepén, akiket több száz

hasonlóvallásúésnyelvűcsaládkö-
vetett.Többekközöttazőleszárma-
zottaikisvoltakazokagyerekek,akik
ezalkalommaljegyzetfüzetbeírtáka
régineveket a sírkövekről.Tegyük
hozzá rögtön: a legtöbb név még

mindigismerősencsengakicsikfü-
lében is, hiszen saját felmenőikről
vagy iskolatársaik őseiről volt szó.
Akísérőpedagógusokmégarrais

kitértekatémaóraifeldolgozásakor,
hogymelyikidegenhangzásúcsalád-
névbőlmiletta„kötelező”magyaro-
sításkor,aII.világháborútkövetőesz-
tendőkben.Remélhetőlegacsaládok-
ban,azotthonibeszélgetésekbenis
előkerülezatéma…

g Ifj.KáPosztaLajosfel vé te le

Temetetlencsaládnevek

adélievangélikusegyházkerületközleményei

Unyi Ani kó ésRi bársz ki Ákos 2012.május30-ánaMagyarországiEvangélikus
Egyházilletékesbizottságaáltal–az1997.éviII.törvény10/A§(2)bekezdése,
valaminta3/2003.(V.23.)országosszabályrendeletrendelkezéseszerint–lefoly-
tatottparókusialkalmasságivizsgáteredményesenmegállotta.UnyiAnikóésRi-
bárszkiÁkosazönállógyülekezetiszolgálatvégzésérealkalmas,erreaszolgálat-
ramegválaszthatóvagymeghívható.

***

ADéliEvangélikusEgyházkerületgyülekezetipresbitériumaiegyetlenjelöltként,51érvényes
szavazattalegyhangúlagRa dos né Len gyel An na eddigfelügyelőtválasztottákazegyházke-
rületfelügyelőjévé.Beiktatásaazegyházkerületalakulóközgyűlésén,szeptember22-énlesz
Kecskeméten.

Rábaköznépéneknagyrészearefor-
mációterjedésévelevangélikuslett.Az
első vadosfai templom (imaház) a
falunkívülállt.Azelsőigazitemplom
1614-benépült,ezt1734-benkövette
a második, immár nagy templom.
Azért volt szükség nagy templom
építésére,mertaHabs bur gok protes-
tánsellenespolitikájaaz1681-essop-
roni országgyűlésen keresztülvitte,
hogyRábaközbencsakegytemploma
lehetettazevangélikusoknak.
Az akkori hívek egyházhűségét

és áldozatkészséget mutatja, hogy
negyvenközséglakóifogtakössze,s
adakozásaiknakköszönhetőenelké-
szülhetettanyolcszázszemélybefo-
gadásáraalkalmas,kőkerítésselkö-
rülvett templom. 1911-re azonban
életveszélyessévált,ezértahívek–
immárazemlítetthétfaluevangéli-
kusairólvanszó–elhatározták,új
templomotépítenek.
Példás áldozatvállalással, kitűnő

szervezésseléshozzáállássalaz1912.
február 28-án elkezdett munkát
ugyanazonévnovemberébenbeisfe-
jezték,snovember10-énkerültsor
amindazok számára jól ismert új
templomfölszentelésére,akikVados-
fárajártakvagyjárnakistentisztelet-
re,akiketottkereszteltek,akikott
konfirmálkodtak,akikotttartották
esküvőjüket,vagyakikvendégként,
látogatóként ismerhették meg a
templomot.
Ahívekadományainakköszönhe-

tőenújharangokkerültekazújto-
ronyba,sbeépíttettekegymodern,
egymanuálos, tizenegy regiszteres
Angster-orgonát,amelyakarzatesz-
tétikaiképétnagybanemeli.Atemp-
lomamagavalóbanszépkivitelezé-
sébengyorsanismerttévált,snem
véletlen,hogy„rábaközilutheránus
katedrális”-kéntkezdtékemlegetni.
1913-banjoggalírtaazakkorilel-

kész,Lász ló Mik lós: „Gyülekezetünk
mindentagjátörömmelésbüszke-
séggeltöltielazatudat,hogyIsten-
nekdicsőségéreilyenszép,ilyenha-
talmashajlékotemeltünk,amelybi-
zonyságaleszakésőutódokelőttis
annak,hogyaharmadiktemplomnak
építőihitbuzgóságésáldozatkészség
tekintetébenméltókvoltakapáikhoz
[…].Legyenezatemplom–melynek
sudár tornya »diadalmasan tekint
szétaRábaközmesszesíkjain«–hir-
detőjeévszázadokonátalelkiisme-
retiszabadságnak,megszentelthelye
Istenlélekbenésigazságbanimádá-
sának,nevelőjeavalláserkölcsiélet-
nek,erősítőjeahazaszeretetnek–Is-
tennekdicsőségére!”
Százévteltelazóta.Elmélkedhe-

tünk,vajonhányezer,atemplomhoz

kötődőembernemélmár.Találgat-
hatjuk,milyensokanelhunytak,akik
hosszúévtizedekenátnapmintnap
hallhattákavadosfaiharangokmessze
hallatszóhangját.
Márkevesenvannakazokis,akik

mégemlékezhetnekarra,hogymin-
denvasárnapmindahétfalubólem-
berektucatjaiindultakavadosfaiisten-
tiszteletre:sokangyalog,ritkábbansze-
kéren, kocsin, idővel egyre többen
kerékpárral.Akétiránybóljövőhívek
(a magyarkeresztúriak, potyondiak
észsebeháziakkeletfelől,agyóróiak,
kisfaludiakésmihályiakmegMihályin
keresztül,északfelől)Vadosfántalál-
kozva–mintamikorkétfolyóegymás-
baömlik–faluhelyenritkánlátható

„embertömeggé”egyesültek.Ünnepek
voltakavasárnapok,ünnepekvoltak
avadosfaitemplomalkalmai!
Avilágnagyotváltozott.Számos

jóváltozásmellettnemkevésnega-
tívjelenséggelistalálkozunk.Meg-
döbbentőanépességfogyásáltalában
is,smegdöbbentőagyülekezetitag-
ságmegfogyatkozásais,melyutób-
binakkétokavan:ademográfiaifo-
gyásésazegyháztólvalóelfordulás.

1912-ben2606egyháztagvoltahét
faluban –ma alig többmint 900!
Nemcsoda,hogyatemplomfölszen-
teléséneknapjánsokannemfértekbe
atemplomba.Atemplomotfölszen-
telőGyu rátz Fe renc püspökdicsér-
teahívek„firólfiraszállóörökség”-
ét,az„alkotóerejűhitbuzgóság”-ot,
a templomépítést segítő áldozat-
készséget.Payr Sán dor, anevesegy-
háztörténészaztmondta:„ímekész
aszentemlék,melyakésőunokák-
nakishirdetnifogjaazapákerényét”.
Shozzátette:„Őseinknehézviszo-
nyokközöttnemcsakmegépítették
templomaikat,hanembuzgónláto-
gattákis.”
Elteltszázév,elérkezettafelújítás

ideje. A létszámában erősenmeg-
csappantgyülekezetrevárafeladat,
hogyőseipéldájátlegalábbisrészben
kövesse.Nemújtemplomépítéséről
vanszó,hanemameglévőnekafel-
újításáról.Örömteli,hogytöbbenis
megfogalmazták:haeleinkképesek
voltak templomotépíteni, szégyen
volna,hamai,modernutódokként

miafelújításrasemvol-
nánkkészekésképesek!
Ezzelnagyszüleink,déd-
szüleink emlékének is
tartozunk!
Természetesennem-

csak azokra számít az
egyházközség,akikma
is rábaközi szülőfalu-
jukban élnek. Hanem
arra a virtuális közös-
ségre, gyülekezetre is,
amelynekazokistagjai,
akik elkerültek szülő-
földjükről, s talán alig
vankapcsolatukszülő-
falujukkal, volt gyüle-
kezetükkel.Bizonyosak
vagyunkugyanisabban,
hogyegyrésztagyöke-
rekmindenemberéle-
tében fontosak, más-
részt hogy nemes ügy
felkarolását akkor kü-

lönösenisszívbélikötelességünknek
tartjuk, ha ezekről – az emlékek
révénismegtartaniéstáplálniképes
–gyökerekrőlvanszó.
Minden támogatást, adományt

köszönettel,hálásanfogadaVados-
fai Evangélikus Egyházközség. És
szívesenlátmindenelszármazottat,
snemcsakajubileumiünnepségen!

g Dr.KissJenő
(Mi há lyi–Bu da ka lász)

Hétfalumegújulótemploma

Felhívásegynemescéltámogatására
Százesztendőstemplomafelújításáramindentámogatást,adománytkö-
szönettel,hálásanfogadaVadosfaiEvangélikusEgyházközség.
Kérjük,hogyfelhívásunkatterjesszékminélszélesebbkörben,vala-

mintkísérjékfigyelemmelhonlapunkat(http://va dos fa.lu the ran.hu), ame-
lyetfolyamatosanfrissítünk.Elérhetőségeink:EvangélikusLelkésziHi-
vatal,9346Vadosfa,KossuthL.u.13.;e-mail:vadosfa@lutheran.hu;te-
lefon:20/824-6887.
Számlaszámaink:
VadosfaiEvangélikusEgy ház köz ség: 59500186-11094690.
VadosfaiEvangélikusGyülekezetAla pít vány: 58900026-10018163.

b A Va dos fai Evan gé li kus Egy ház köz ség hét le ány gyü le ke ze té nek (Va -
dos fá nak, Gyó ró nak, Kis fa lud nak, Ma gyar ke reszt úr nak, Mi há lyi nak,
Po tyon dnak és Zse be há zá nak) a tag jai temp lom épí tő elő de ik re va ló
há lás em lé ke zé sük ne mes je le ként el ha tá roz ták, hogy a va dos fai temp -
lom meg épí té sé nek és föl szen te lé sé nek szá za dik év for du ló já ra, 2012-
ben fel újít ják ne ve ze tes temp lo mu kat. 
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Távolésközel
TiszteltSzerkesztőség!
Nagyontetszettajúnius3-ilapszámbanRéz-Nagy Zol tán A tá vol ság pró -
bá ra tesz címűcikke(12.o.).Csakazutolsómondatutánhiányérzetemtá-
madt.Kicsitbefejezetlennekéreztem.Ist ván, akirályismertdalacsengett
afülemben:„Olytávolvagytőlem,ésmégisközel.”HiszenJézusbanegészen
közeljötthozzánkatávoliIsten.
Ahogyanazelsőoldalonlévővezércikkbenolvashatjuk:„Attól,hogyJézus

aMindenhatótmennyeiAtyakéntmutattabe,akitszemélyesen(tegezve)meg
lehetszólítani;attól,hogyJézusatestvérünk,embertársunk,barátunklett;at-
tól,hogyaSzentlélekegészenközeljött,szívünkbenmunkálkodott–mégnem
feledkezhetünkmegazőnagyságáról,mindenüttjelenvalóságáról,számunk-
rafelfoghatatlan,hatalmastitkáról.”
Tisztelettel:

DobóJózsefné(Bu da pest)

ahatárontúl…
Különlegesélménybenvoltrészükazoknak,akikaNádasdiEvangélikus
EgyházközségáltalszervezettkiránduláskeretébennemrégibenSzlové-
niábalátogattak.Azegyházközségdiakóniaiközpontjánakidősekklub-
jaáltalkezdeményezettprogramhozahelyievangélikusokontúllelke-
senésnagyörömmelcsatlakoztakakörnyezőtelepülésekrőlis.Amájus
19-ikirándulásraannyianjöttekössze,hogykétfalubuszcsatlakozásá-
raisszükségvolt.
ElsőállomásunkkéntLendvát,ottpedigazevangélikustemplomotkeres-

tükfel.Ittagyülekezetfelügyelőasszonyatájékoztatottbennünketegyházuk
működéséről.Nagyörömmelfogadta,hogymagyarnyelvenénekeltünkkö-
zösen,ésazigehirdetésismagyarulhangzott–azottélőkugyanishiányol-
jákamagyarnyelvűigehirdetést.Későbbazővezetéséveltekintettükmega
zsinagóga,valamintaMa ko vecz Im re tervezteszínházésművelődésiközpont
épületét.Időnkrövidségemiattalendvaiváratcsaka„fürgébblábú”kirán-
dulókkerestékföl.
Délidőremármásodikmegállónkon,Dobronakon,aTrópusiKertésOr-

chideafarmonvoltunk.Nagyonsokérdekességettudtunkmegeszínpom-
pásnövényektermesztésévelkapcsolatban,éslehetőségünkvoltvásárolni
isbelőlük.Senkinemtérthazaüreskézzel,ugyanisakertüzemeltetőinek
jóvoltábólháromajándékközüllehetettválasztani.
AkertinézelődésutánCár An na nyugdíjasmagyartanárfogadottben-

nünket.Lelkesvezetésévelnéztükmegahelytörténeti-néprajzigyűjteményt,
bennerégibútordarabokkal,kézművestárgyakkal.
RövidbuszozásutánértünkaBakonaki-tóhoz,aholki-kiaszámáraszük-

séges„energiapontokat”megkeresvefeltöltődhetett.Atókörbesétálásáraés
fagyizásraisvoltlehetőségünk.
Avacsorátmárahatároninnenfogyasztottukel,abajánsenyeiHatár-

csárdában.
Mindenkiszámáratartalmas,igazikikapcsolódásvoltezanap.
Reméljük,afáradtságotkipihenveésazélményeketmegbeszélveazidő-

sekklubjánakaktívtagjaiajövőbenishasonlóötletekkelállnakelő.
BorosNóra(Ná dasd)

Kedvesolvasó,tudja-e,hányóraa2012perc?ABony-
hádiPetőfiSándorEvangélikusGimnáziumdiákjaimá-
jus24–25-énmegtapasztalták,ésőkmártudják,hogyaz
bizonyharmincháromésfélóra.Ennyitsportoltakakö-
zépiskolatanulóiezenakétnapon,aközeledőolimpia
szellemében.
CsütörtökönhajnalinégyórakorindultaváltófutásSár-

szentlőrincről–arrólatelepülésről,aholamaibonyhá-
diintézményelődjétalapították–,ésanyolcóraimegnyi-
tóraérkeztekmegabefutókabonyhádigimnáziumba.
Ezenanaponrendeztekúszóversenyt,ekkorzajlotta

kisiskolákatlétikaierőpróbája,tartottakrúdugróversenyt,
Ki tud töb bet fut ni? címmelháromórásfutóversenytés

tornabemutatót.Azatlétikaicsarnokbanpedigestetíz
órakormegkezdődöttazéjszakailabdarúgás–acsere-
játékosokapályaszélénaludtakegy-egyórát.Másnap
reggelfélnyolcigkitartottakafiatalok,majdkivonultak
anyolcórakorkezdődőprogramra.
Apéntekirendezvényekazintézménybenhagyomá-

nyosMoz gás-mű vé szet-ma já lis keretébenfolytatódtak,
alegkülönfélébbsportolásilehetőségeketkínálvaafloor-
balltólagrundbirkózásig,alabdajátékoktólasaslengésig.
A2012 perc sport elnevezésűprogramméltózárása-

kéntötkülönbözőszínűpólóbaöltözöttpetőfisekele-
venítettékmegazolimpiaiötkarikát.

g MátéRékafel vé te le

2012percsportazolimpiajegyében

országosevangélikusgyermek-ésifjúságitáborok2012
Idén se hagyd ki ked venc tá bo ro dat! Hí vo gass má so kat is! Vagy ha
nem vol tál még egyik tá bo runk ban sem, itt az ide je, hogy ki pró báld
va la me lyi ket! Ér de mes…

To váb bi rész le tek és je lent ke zés: www.gyio.hu
MEE Gyer mek- és If jú sá gi Osz tály (GYIO), 1085 Bu da pest, Ül lői út 24.
mee.gyio@gmail.com

T1: Ker kit – dé li ke rü le ti kon fir man -
dus- és if jú sá gi tá bor
2012.06.18–23.,Bonyhád
„Vessétekkiahálót!”
15000Ft
Táborvezető:AradiAndrás
12–19éveskorig

T2: Or szá gos evan gé li kus if jú sá gi
tá bor
2012.06.25–30.,Telekgerendás
„Lemerszvetkőzni,hogyIstenfel-
ruházzon?”
15000Ft
Táborvezető:
KutyejnéAblonczyKatalin
14–25éveskorig

T3: Or szá gos evan gé li kus ha gyo -
mány őr ző és kéz mű ves tá bor
2012.07.01–07.,Kőszeg
„Bibliai mesterségek nyomában”
20000Ft
Táborvezető:
MartonnéNémethyMárti
6–15éveskorig

T4: Or szá gos evan gé li kus ze nei tá bor
2012.07.01–08.,Győr
„Induljel!”
20000Ft
Táborvezető:HuszákZsolt
14–24éveskorig

T5: Észa ki ke rü le ti kon fir man dus-
és if jú sá gi tá bor
2012.07.09–15.,Gyenesdiás
„Folytassukegyütt…”
17000Ft
Táborvezető:PángyánszkyÁgnes
12–19éveskorig

T6: 16. or szá gos evan gé li kus gyer -
mek tá bor – 1. tur nus 
2012.07.28.–08.03.,Bogács
„Lennél-eatestvérem?”
12000Ft
Táborvezető:PálMarietta
8–14éveskorig
Az1.turnusanagyérdeklődéskö-
vetkeztébenmármegtelt…

T7: 16. or szá gos evan gé li kus gyer -
mek tá bor – 2. tur nus
2012.08.04–10.,Bogács
„Lennél-eatestvérem?”
12000Ft
Táborvezető:PálMarietta
8–14éveskorig

T8: Nyu ga ti (du nán tú li) ke rü le ti
kon fir man dus- és if jú sá gi tá bor
2012.08.19–25.,Gyenesdiás
„…elhagytamagyermekidolgokat…”
17000Ft
Táborvezető:HegedűsAttila
12–19éveskorig

országosevangélikusgyermek-ésifjúságitáborok2012

KedvesTestvérek!Szeretetteladjukhírül,hogymegjelentekazideiévországosevangélikusgyermek-ésifjú-
ságitáborainakidőpontjaiésplakátja!2012-benabalatoniSzél ró zsa (jú li us 18–22., Fo nyód li get) mellettnyolc
különbözőtáborbavárjukagyermekeketésafiatalokat.
Kérjük,hogylehetőségszerinttovábbítsákacsaládjukban,gyülekezetiközösségeikbenélőgyermekekésfi-

atalokszámárameghívásunkatanyáritáborokra!Köszönjükasegítségüket!Továbbiinformációésjelentke-
zésagyermek-ésifjúságiosztály(GyIO)honlapján(www.gyio.hu).

Sze re tet tel: a GYIO mun ka tár sai

b Új szó tár je lent meg a ha zai in -
ter ne tes pa let tán már ci us ban.
A Top szó tár.hu (http://top szo -
tar.hu/an gol ma gyar) az ed di gi
on -line meg ol dá sok hát rá nyait
or vo sol ja, és az el ső hal lás ra fur -
csán hang zó „szó ra koz va szó tá -
raz ni” fo gal mat is meg va ló sít ja.

Manapságegyretöbbenválasztjáka
hagyományos,nyomtatottszótárak
helyettazon-linemegoldásokkényel-
mét.Gyorsaságukéskönnyűkezelhe-
tőségükellenéreazonbansok,eddig
megoldatlananomáliaisfémjeleztea
működésüket,amirontottafelhasz-
nálóiélményen.
Akik próbálták már

azinternetetsegítségül
hívniegyidegenszöveg
megértéséhez,biztosta-
lálkoztakhasonlóprob-
lémákkal:havalakipon-
toseredményrevágyott,
valamelyest tisztában
kellettlennieegy-egyszó
jelentésével,mivelatalá-
latokat relevancia nél-
küllistáztákkiakülön-
böző rendszerek,meg-
nehezítveezzel ahelyesválasztást.
Ugyancsak problémát jelentett,

hogyarendhagyónyelvtani szabá-
lyokrasemhívtákfela„gyanútlan”fel-
használófigyelmét,ígykönnyűvolt
hibázniatovábbimunkasorán.Akö-
zelmúltbanmegjelent,hazaifejlesz-
tésűTop szó tár alapítóiéppenazilyen
hiányosságok kiküszöbölésére vál-
lalkoztak,secéltháromévnyifolya-

matosfejlesztésután,mostmárcius-
banértékel.
AhatékonyságérdekébenaTop -

szó tár jelentéscsoportokbarendezi
akeresésieredményeket,ésatöbb
szófajúszavaknálszófajokralebont-
vakapjukatalálatokat.Alistaele-
jéretermészetesenaleggyakoribbje-
lentés kerül. Számos jelentéshez
példamondatotistársítottak,amely
kontextusban mutatja be egy-egy
szóhelyeshasználatát.
Jelentőselőrelépésazeddigiszó-

tárakhozképest,hogyafokozott,ra-
gozottvagytöbbesszámúalakokra
valókereséskorsemkellazeredeti
szótövetkitalálni,hogyaszótármeg-
mutassaazalapjelentést.Ilyenese-

tekbenautomatikusanatőszótkap-
juk eredményként, ésmegjegyzés-
kéntmegtudjukaztis,hogyazadott
szómelyikalakjárakerestünk.Példá-
ul ha a wro te szó jelentésére va-
gyunkkíváncsiak,akkortalálatként
awri te igejelenikmeg.ATop szó tár
figyelmeztetaszavakrendhagyósá-
gárais,aminagysegítségetjelenthet
aszavaktanulásánál.

„Nekünkissokkényelmetlensé-
getokozottkorábban,hogyszótára-
záskorpárhuzamosankellettazin-
ternetgyorsaságáraésakéziszótá-
rakalaposságáratámaszkodni.Ezért
egy olyan rendszer létrehozását
tűztükkicélul,amelyahátrányok
kiküszöbölésévelösszevonjaakét
formátumelőnyeit,ésmégnémiki-
kapcsolódási lehetőséget is nyújt

szótárazás közben” –
utalnakazoldalonfellel-
hető egyéb opciókra a
Top szó tár alapítói. Az
alapok mellett ugyanis
beépítettekolyan,amin-
dennapjainkatazangol
nyelvvelösszekötőfunk-
ciókatis,mintviccekés
slágerekszövegeinekfor-
dításavagyamindenki
által ismert akasztófa-
játék–mindezekrévén
könnyedebbé válhat az

egyébkéntunalmasszótárazás.
Akészítőkvíziójaezzelmégnem

valósultmegteljesen,atávlatitervek
köztolyan–on-lineszótáraknálko-
rábbannemlátott–újításokisszere-
pelnek,mintazegypercesnyelvtani
gyorstalpalókvagyatematikusszósze-
detek,amelyekmellettakikapcsoló-
dáseszközeiisbővülnifognak.

g KissMárton

KihívójatámadtaszTAKi-szótárnak
egyházésvilágháló

Rovatgazda: Nagy Bence

Keresési eredmény a Topszótárban
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VASÁRNAP

6.00 / Bar tók rá dió
Mu zsi ká ló reg gel
Benne:
Vasárnapiorgonamuzsika
7.00 / Má ria Rá dió
Öku me ni kus lap szem le
8.00 / Ci vil Rá dió
Re for má tus óra
Budapestireformátus
egyházközségekműsora
9.05 / Lánc híd Rá dió
Hit vi lág
11.00 / Du na Tv
Evan gé li kus is ten tisz te let
Hét fa lu ból
11.30 / m1
Re for má tus egy ség – Vaj da ság
12.15 / Du na World
Mü pArt Clas sic 
– Or go nasz to rik I.
17.34 / Ma gyar Ka to li kus
Rá dió
Ke resz tény köz éle ti aka dé mia

HÉTFŐ

11.06 / Kos suth rá dió
A Hely (ri port mű sor)
12.05 / Bar tók rá dió
Ko csis 60
KocsisZoltánzongorázik
Benne:
Bach:Afúgaművészete
–XI.contrapunctus
19.05 / Du na Tv
Visz lát, elv tár sak!
(do ku men tum film)
Agyőzelem1975–1979
19.35 / Bar tók rá dió
I. Végh Sán dor nem zet kö zi
vo nós né gyes ver seny
Díjkiosztóésgálaest
közvetítése
aFesztiválSzínházból
21.05 / m2
Kü lö nös há zas ság
(ma gyar té vé film so ro zat,
1984)
1.rész

KEDD

15.50 / m2
Ma gyar el sők
Azelsőmagyarvillamosjárat
19.35 / Bar tók rá dió
Hän del: Rin al do
(há rom fel vo ná sos ope ra)
20.50 / Du na World
Ha gya ték
Családihagyomány
21.15 / Du na Tv
Az utol só adás
(ame ri kai já ték film, 2005) (100’)
22.00 / Pe tő fi rá dió
Akusz tik
ACimbalibandkoncertje
a8-asstúdióban
24.00 / m1
Jack és Ro se bal la dá ja
(ame ri kai film drá ma, 2005)
(107’)
1.25 / Du na Tv
Is ten gyer me kei
(ne pá li do ku men tum film) (90’)

SZERDA

13.25 / m2
Ba ran go lá sok öt kon ti nen sen
13.30 / Kos suth rá dió
„Te ben ned bíz tunk 
ele i től fog va…”
Areformátusegyházfélórája
17.00 / Mez zo Tv
Bach: g-moll mi se
18.00 / Pax Tv
Fé bé 2011
AZákeusMédiacentrum
műsora
20.00 / Du na Tv
Tüs ke vár
(ma gyar té vé film so ro zat)
1.rész
22.05 / Bar tók rá dió
Mes ter mű vek – mes ter fo kon
Benne:
Schubert:D-dúrmise
24.00 / m1
Pa pi
(ame ri kai film drá ma, 1988) (98’)

CSÜTÖRTÖK

14.06 / Kos suth rá dió
Arc vo ná sok
SzabóBencekardvívó
olimpiaibajnok
14.15 / Du na Tv
Hogy volt?!…
MiklósaErikaoperaénekes
15.05 / Du na World
Ma gyar or szág 2000 
– Csa lá di kró ni kák
70évamagyar
könyvkiadásban
19.35 / Bar tók rá dió
A Can tic le er ének együt tes
hang ver se nye
AfelvételaMűvészetek
Palotájábankészült
22.45 / m2
A nagy ék sze rész
(ma gyar té vé já ték, 1976)(68’)
23.55 / m2
Win ston Chur chill
(ame ri kai tör té nel mi 
do ku men tum film, 2007)

PÉNTEK

5.20 / m1
Haj na li gon do la tok
12.05 / Bar tók rá dió
Bra vis si mo
Benne:
EllaIstvánjátszik
abudaváriMátyás-templom
orgonáján
17.50 / Pax Tv
Nem ze ti sé gi mo nos to rok
(do ku men tum film)
18.30 / Du na Tv
Köz be széd
(köz éle ti mű sor)
19.10 / Pax Tv
Vissza fe lé nem le het men ni
FrenklRóbertportréja
20.00 / Pax Tv
Hän del: 
A Mes si ás
(ze nei mű sor)
22.55 / Du na World
Kor Társ
Díszlettervezés

SZOMBAT

6.25 / Du na Tv
A ti ha nyi ben cés apát ság 
új já szü le té se
(ma gyar is me ret ter jesz tő film)
6.45 / Du na Tv
Kép zelt be teg
(ma gyar té vé film)
11.30 / m1
Be val lott múlt
ATerrorHázaMúzeum
elsőtízéve
17.15 / m1
Bűn és bün tet len ség
(ma gyar do ku men tum film,
2010)
19.30 / Kos suth rá dió
Sü sü
CsukásIstvánmesejátéka
19.30 / Du na Tv
Mans feld
(ma gyar já ték film, 2006) (122’)
22.35 / Du na Tv
Je le ne tek egy há zas ság ból
(svéd já ték film, 1963) (167’)

VASÁRNAP

8.50 / Du na Tv
Ma gyar el sők
Azelsőmagyarkerékpárosok
9.10 / Du na Tv
Más fél mil lió lé pés 
Ma gyar or szá gon
ŐszazAlpokalján
9.55 / m1
Re for má ció és nők
(ismétlés:12.55/m2)
10.04 / Kos suth rá dió
Re for má tus bal la gá si 
is ten tisz te let köz ve tí té se 
Át ány ból
15.05 / Bar tók rá dió
Ju bi la te Deo
Évszázadokegyházimuzsikája
19.30 / Du na Tv
Gáz láng
(ame ri kai já ték film, 1944)
(114’)
23.20 / Du na Tv
Na pozz Hold dal – A Kis pál film
(ma gyar kon cert film)

vasárnap(június10.)
Ar cod ve rej té ké vel eszed a ke nye ret, míg vissza térsz a föld be, mert ab ból vé tet -
tél. Bi zony por vagy, és vissza fogsz tér ni a por ba! 1Móz3,19(2Tim1,10;Lk16,19–
31; 1Jn 4,16b–21; Zsolt 133) Naponkénti harcunk fogalmazódik meg mai
igénkben.Sokatfáradozunkamindennapimegélhetésért.Sokszoraztérezzük,
hogytöbbet,mintamennyitkellene,deazeredménytmégsemlátjuk.Napon-
taszembesülünkbűneinkkövetkezményével:azzal,hogyszembefordultunk
Istennel,engedetlenekkélettünk.Napontaérezzük,hogyafeladatoksúlya
szinteösszeroppantjatestünket.Jóltudjuk,abüntetéssemzárultleevangéli-
umhirdetésnélkül.Mostseérzéseinkéstapasztalásainkvezéreljenekminket!
VezérünkJézuslegyen,akimegtörteabűnhatalmát.Áldottlegyenazőneve!

hétfő(június11.)
Szólj, Uram, mert hall ja a te szol gád! 1Sám3,9(Jn5,24;Lk10,1–9/10-15/16;
1Kor15,29–34)SzóltazÚrsokszoréssokféleképpen,sazIsten-közeliem-
berekmindigmeghallották.Lehettekőkmégszintegyermekek,ifjak–mint
Sámuel–,felnőttek,prófétákvagyegyszerűemberek.Istennemcsakrégen
szólítottmegembereket,maisteszi!Amikorigétolvasok,hakéremaSzent-
lélekvilágosságát,meghallhatomIstenmegszólítószavát.Abetűkmegfog-
nakelevenedni.Vajonmerem-eelhinniezt?Istenszól.Adjameg,hogyhal-
lóváváljonafülünkésaszívünk!

kedd(június12.)
Jé zus így szólt: „Nem azért jöt tem, hogy az iga za kat hív jam, ha nem hogy a
bű nö sö ket.”Mk2,17(1Móz3,9–10;Jer36,1–6/7–9/10.21–24.27–31;1Kor15,35–
49)Mégcsaktelevíziónkeresztülláttambíróságitárgyalást.Deígyisszív-
bemarkolóvolt,amikorelhangzottazítélet:bűnös.Tudom,bűneinkkövet-
kezményétvállalnikell,mégis,azítéletsúlyos:bűnös!Azeredendőbűnmi-
attmindnyájunkfelettítéletetmondottIsten:bűnös!DeJézusazértjött,hogy
azítéletetmagáravegye.Jézuselőttjóbűnösnekvallanimagamat,mertnem
elítélni,hanemmegmenteniszeretne!

szerda(június13.)
Imád já tok azt, aki te rem tet te a mennyet és a föl det, a ten gert és a vi zek for -
rá sa it! Jel14,7(Ézs45,12a;1Thessz2,1–8/9–12/;1Kor15,50–58)ImádniIs-
tent,aTeremtőt–erreszólítfelmaiigénk.Miértfontoshangsúlyozniezt?
–kérdezhetnéksokan.Maivilágunkbannemegyértelműahit.Sokanmond-
jákhívőnekmagukatmégakkoris,haaTeremtőhelyettteremtményeket
imádnak.TermészetesenörülhetünkazIstentőlkapottfáknak,növények-
nek,köveknek,deimádnicsakIstent,aTeremtőtlehet.Neengedd,testvé-
rem,hogyagonoszösszezavarjon.ImáddaTeremtőt,ésadjhálátmindazért,
amitteremtményeiáltaladott–javadra.

Csütörtök(június14.)
Is ten, aki tu laj don Fi át nem kí mél te, ha nem mind nyá jun kért oda ad ta, hogy -
ne aján dé koz na ne künk ve le együtt min dent? Róm8,32(Jer31,17;Jn21,15–19;
1Kor16,1–12)Ajándékbamindentmegkapni?Háterrevágyikmindenember,
ésmaazigeerrőlbeszél.Azigevalóbanajándékrólszól,denembiztos,hogy
teljesmértékbenfediegymástIstenajándékaésamiemberielvárásaink.Is-
tenbőkezű,akialegnagyobbajándékot,azöröküdvösségetadjaazoknak,akik
hisznekJézusKrisztusban.Amennyországöröméntúleföldiéletbenisaján-
dékoksorátkínáljaannak,akielőszörazőországátésannakigazságátkere-
si.Azelfogadottüdvösségaktívvákell,hogytegyenaföldiéletben:aggódás-
tóltartózkodóvá,türelmessé,jótcselekvővé.Úgylegyen!

Péntek(június15.)
Jé zus így szólt: „Nem az egész sé ge sek nek van szük sé gük or vos ra, ha nem a be -
te gek nek.”Mk2,17(Ézs42,3;Lk22,24–30;1Kor16,13–24)Betegségeknehe-
zítikazéletünket,amásokéletét,ésezekmiattbetegközösségeinkéleteis.
Asokfélebetegségrőlvalóbeszédmegbetegítminket!Lehetúgyvonzóegy
keresztyénközösség,hacsupapanaszésbetegségrőlvalóbeszédhagyjael
aszánkat?PálháromesetbenkériIstent,hogyvegyeelatestébeadatotttö-
vist(=betegséget).Utánaazonbannemezleszaközpontigondolata,hanem
akeresztrőlvalóbeszéd,merttudja,hogyabetegségeellenéreKrisztuserős
őbenne.LehetünkerősekbetegségünkellenéreisJézusKrisztusban.Mert
őorvosanemcsaklelkünknek,bűneinknek,hanemtestünknekis.

szombat(június16.)
Sem mit sem hoz tunk a vi lág ba, nem is vi he tünk ki sem mit be lő le. 1Tim6,7
(Zsolt4,8;Fil1,12–18a;1Kir12,1–19)Aranymondáserejű,nagyságúezamon-
dat.Megkellenetanulnunk,hogynevágyakozzunktöbbreésmégtöbbre.Me-
zítelenüljöttünkavilágra.Hihetetlenmennyiségűruhát,tárgyat,bútortés
másdolgotgyűjtünkösszeakáregyfélemberöltőalattis.Éseljönapillanat,
amikorismétmezítelenülkellindulnunk,mertIstenszíneelésemmitsem
viszünk.Bennemfelötlikakérdés:érdemeshátszüntelenülgyűjtögetni?Nem
lennekevesebbiselég?IstenSzentlelkemutassonebbenjóutatnekünk!

g TamásyTamásné

Újnap– újkegyelem

vAsáRnApTÓlvAsáRnApig
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból június 10-étől június 17-éig

HÍREK, HIRDETÉSEK

Meghívótanévzáróra

„Mert meg ör ven dez tet tél tet te id del, Uram, ke zed al ko tá sa i nak uj jon gok.”
(Zsolt92,5)
AzEvangélikusHittudományiEgyetemjúnius15-én,pénteken14.30-kor

tartjatanévzáróistentiszteletétésünnepiülésétabudapest-zuglóievan-
gélikustemplomban(BudapestXIV.,Lőcseiút32.).Azigehirdetőiszolgá-
latotSza bó né Mát rai Ma ri an na végzi.Ünnepünkreszeretettelmeghívjuk.

Dr. Sza bó La jos rek tor

azünnepiülésrendje
•Megnyitás•Rektoribeszéd•Diplomaosztás•Jubilánsokköszöntése
•ASólyomJenő-díjátadása•Bejelentések•Himnusz

Közreműködik:dr. Fin ta Ger gely (orgona),azegyetemliturgikusének-sze-
mináriuma,fúvósegyütteseTóth Pé ter vezetésével,valamintazAga pé ze-
nekar.AzénekkartWulf né dr. Kincz ler Zsu zsan na vezényli.Azoffertórium
aDr.SólyomJenőAlapítványjavátszolgálja.

50 éve ha rang ön tés
Őr bottyán ban
GOMBOSMIKLÓS
aranykoszorús
harangöntőmester

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

Referencia:www.harangontes.hu.

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

álláshirdetés
ALutherKiadóheti
háromnapos, alkal-
mankéntnégyórásta-
karítóiállásravárjaa
jelentkezéseketakiado@luthe-
ran.hu e-mail címen vagy az
1/317-5478-as,illetvea20/824-
5518-astelefonszámon.
Akezdésvárható időpontja:

június18.,hétfő.Amunkavégzés
helye:1085Budapest,Üllőiút24.

H I R D E T É S

F i z e s s e n  e l ő  l a p u n k r a !


