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„Sze mé ben ott élt a ret te gés, mi lesz, 
ha ag resszív csa lád tag ja rá ta lál, 
s ott tük rö ző dött a két ség is, va jon 
hisz nek-e itt ne ki, biz tos ol ta lom ra 
lelt-e az egy há zi fa la kon be lül.”

Akció- vagy életprogram? f 5. oldal

„…szá muk ra tel je sen ter mé sze tes, 
hogy ön ként se gí tik gyü le ke ze tük mun -
ká ját (…) gon doz zák a temp lom kert jét,
se gí tik az idő seb be ket, és így to vább.”

A tantárgy neve: közösségi munka
f 6. oldal

„Azért ne bot rán koz zál meg az ő sze gé nyes, 
szol gai alak ján, ha nem adj ne ki há lá kat azért, 
s bíz zál őben ne, mert mind az, 
amit ezen el jö ve te lé vel tesz, te ér ted tör té nik, 
s a te ja vad ra szol gál.”
Kezdjük az egyházi esztendőt Lutherrel f 11. oldal

g Lász ló Je nő Csa ba

Hi he tet len mér ték ben meg nőtt a spi -
ri tu á lis ke res let. Ugyan a ke resz tény
egy há zak – kü lö nö sen a tör té nel mi nek
te kin tett fe le ke ze tek – temp lo ma i ban
egy re több az üres pad sor, még is van
az em be rek ben va la mi fé le vá gya ko zás,
só vár gás a föl di dol gok kö zött va la mi
egé szen más di men zió fe lé. Nem vé -
let len, hogy ilyen kor, a ka rá csony kö -
ze led té vel az egy há zak kal ke vés bé ro -
kon szen ve ző ke res ke del mi csa tor nák
is el lá to gat nak va la me lyik fe le ke zeti ár -
va ház ba, év szá za dos ko los tor ba vagy
roz zant fa lu si temp lom ba, és a ke resz -
té nyek kel szem ben más kor meg le he -
tő sen el len sé ges hang ne met meg en ge -
dő la pok is kö zöl nek egy-egy hosszabb
in ter jút  va la me lyik  püs pök kel  vagy
vi lá gi egy há zi ve ze tő vel.
Ta lán a hosszú ide je tar tó gaz da sá -

gi-pénz ügyi vál ság nak is tu laj do nít -
ha tó  az  az  ör ven de tes  tény,  hogy
egy re töb ben hi vat koz nak a pén zen
meg nem vá sá rol ha tó aján dé kok fon -
tos sá gá ra, és he lye zik az ün nep kö -
zép pont já ba a sze re te tet, a meg hitt -
sé get – tény le ge sen és kép le te sen is
hát tér be szo rít va a mé reg drá ga aján -
dék cso ma go kat. És min den bi zonnyal
a no vem ber vé gé re ál ta lá nos sá vá ló
kö dös idő, a ha mar el ér ke ző es ti sö -
tét ség is vá gyat éb reszt az em be rek -
ben a fé nyek, a meg hitt ség és a har -
mó nia iránt.
Ér dek lő dés sel ol vas tam egyik nagy

evan gé li kus gyü le ke ze tünk igaz ga tó
lel ké szé nek le ve lét, amely ben vi lá gi
kon cert szer ve zők temp lom bér let re
vo nat ko zó meg ke re sé sét uta sí tot ta el
ud va ri as, még is meg le he tő sen ha tá -
ro zott hang nem ben. A ma gyar szó -
ra koz ta tó  ze nei  pi a cot  jól  is me rő
me ne dzse rek  ugyan is  már  a  ko ra
őszi hó na pok ban meg ke re sik a vá ro -
sok plé bá ni á it, egy ház köz sé ge it, hogy
jó elő re biz to sít sák az ál ta luk kí nált
kon cer tek hely szí nét. Gi ga- és me ga -
sztá rok, te het sé ges és ke vés bé te het -
sé ges éne ke sek, nép sze rű dal la mo kat
meg szó lal ta tó hang sze re sek ké szül -
nek  ugyan is  év ről  év re  ka rá cso nyi
tur né val szer te az or szág ban a gyer -
tya fény re, ad ven ti han gu lat ra és né -
hány jó szó ra vá gyó kö zön ség hez.
Az em lí tett lel kész ez út tal ne met

mon dott – pon to sab ban írt – a kon -
cert szer ve zők le ve lé re. A lel ki pász tor
ki fej tet te, hogy temp lo ma nem lesz
a kom mer ci á lis ka rá cso nyi ké szü lő -
dés, az ad vent ből is pénzt csi ná ló üz -
let em be rek he lye, ha nem az el jö ve -
tel ide jén is meg ma rad az imád ság
há zá nak.
Va ló ban iz gal mas kér dés: sza bad-e

kvá zi kon cert te rem ként ki sebb vagy
na gyobb  bér le ti  dí jért  cse ré be  a
temp lom ban  pó di u mot  biz to sí ta ni
Zsé dá nak, Ta kács Ni ko las nak, Szi ne -
tár Dó rá nak vagy  St. Mar tin nak?
Meg tö ri-e a mi csen des, bűn bá nat -
tal te li ad venti vá ra ko zá sun kat, ha a

li lá ba öl töz te tett ol tár előtt tap sol ja
meg több száz em ber Var nus Xa vért
vagy Sze ke res Ad ri ent?
A kér dé sek so ra azon ban itt nem

áll hat meg. Ma gunk ba mé lyed ve át
kell gon dol nunk: va jon mi min dent
meg tet tünk-e,  hogy  a  sö tét ség ben
élő, de az ad ven ti gyer tyák fé nyé re két -
ség te le nül vá gyó dó em ber tár sa in kat
be ül tes sük va la me lyik temp lom pad -
já ba? Min dent el kö vet tünk-e gyü le ke -
ze tünk ben,  is ko lánk ban,  ifi cso por -
tunk ban, hogy az ad ven ti idő szak ál -
tal kí nált zic cert ne hagy juk ki? Ki -
hasz nál juk-e  idén  azt  a  „pi a ci  rést”,

ame lyet az ün nep vá rás kí nál a tár sa -
da lom ban? Meg nyit juk-e sa ját szer ve -
zé sű or go na- és kó rus hang ver se nyek -
re, ke resz tény könnyű ze nei kon cer tek -
re, iro dal mi prog ra mok ra, jó té kony -
sá gi  ak ci ók ra  temp lo ma in kat,  vagy
csak csend ben, öl be tett kéz zel vár juk,
hogy a kö vet ke ző va sár na po kon hát -
ha töb ben le szünk Is ten há zá ban?
És ha nyi tunk is aj tót, va ló ban át -

szű rő dik-e  a  han go kon  az  üze net,
hogy mi nem csu pán egy ré gi-ré gi le -
gen dát, af fé le ro man ti kus tör té ne tet
idé zünk fel év ről év re, ha nem ma ga
a Meg vál tó mo soly gott rá az em ber -
re azon a bi zo nyos bet le he mi éj sza -
kán?  Tud-e  min den  dal lam,  min -
den  ap ró  gyer tya fény  és  fel fes tett
kis csil lag, min den po hár for ralt bor
és fa lat mé zes ka lács iga zi hit val lás -
sá len ni: ta nú ság té tel lé Is ten já szol -
ba fek te tett aján dé ká ról?
Is ten nek  há la,  jó  pél dá ból  nincs

hi ány. Sok te le pü lé sen szer vez nek ad -
ven ti gyer tya gyúj tást a fő té ren, a vá -
ros há za előtt vagy is ko lai sport ud va -
ro kon.  Lel kes  hit ok ta tók  és  szü lők
bet le he mes já ték ra ké szí tik fel a gyer -
me ke ket, akik ház ról ház ra jár va vi szik
a szü le tés cso dá já nak üze ne tét. 
Egy ál ta lam is mert ka to li kus kö -

zös ség  pe dig  négy  hé ten  ke resz tül
min den va sár nap szí vet me len ge tő
prog ra mok kal le pi meg a vá ros rész
la kó it. Ta valy az utol só ad ven ti va sár -
na pon annyi an vol tunk együtt, hogy
az élő ál la to kat is fel vo nul ta tó bet le -
he mes já ték előt ti mi sé re alig fér tünk
be a temp lom ba. Akik kel ott, a szé -
na bá lák tö vé ben, for ró te á val a ke -
zünk ben együtt éne kel tük a Menny -
ből az an gyalt, ta lán  már  annyi ra
nem is bán tuk, hogy le ma rad tunk az
ép pen fel fut ta tott me ga sztár fe lejt he -
tet len nek hir de tett kon cert jé ről.

A szerző jogtanácsos, evan gé li kus
gyülekezeti kán tor, lapunk if jú sá gi ol -
da lá nak ro vat gaz dá ja

Ad ven ti zic cer – 
ugye nem hagy juk ki?
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„…vajonmimindentmeg-
tettünk-e,hogyasötétség-
benélő,deazadventi
gyertyákfényérekétség-
telenülvágyódóembertár-
sainkatbeültessükvala-
melyiktemplompadjába?

Pén tek  es te  a  hosszabb-rö vi debb
út ról  ér ke zett  ven dé ge ket  Prőh le
Ger gely or szá gos  fel ügye lő  és  ifj.
dr. Ha fen scher Ká roly, az  ok ta tá si
köz pont igaz ga tó ja kö szön töt te. 
A lel ki fel ké szü lést Gáncs Pé ter el -

nök-püs pök áhí ta ta se gí tet te. A Déli
Egy ház ke rü let  lel ké szi  ve ze tő je  a
ta nít vá nyok ki kül dé sé nek tör té ne tét
ala pul vé ve szólt ar ról, hogy meg fe -
le lő in du lás sal na gyobb eséllyel ér -
jük el a célt, ezért – a ta nít vá nyok -
hoz ha son ló an – ne künk is erő fe szí -
té se ket kell ten nünk, ami kor Jé zus
hí vá sá ra vá la szo lunk. 
A püs pök ki emel te, hogy a ve ze -

tő funk ci ót be töl tő em be rek el en -
ged he tet len tu laj don sá ga a „szent bi -
zony ta lan ság”,  ugyan is  ez  aka dá -
lyoz za meg, hogy el ve szít sék az alá -
za tot. „A ha ta lom ugyan is nem a mi
ke zünk ben van, ha nem egye dül Jé -
zu sé ban” – hív ta fel a hall ga tó ság fi -
gyel mét zá ró mon da ta i ban.
A hét vé ge áhí ta ta i nak meg tar tá -

sá ra a szer ve zők Gáncs Pé ter mel lett
Sze me rei Já nost, a  Nyu ga ti  (Du -
nán tú li) Egy ház ke rü let püs pö két és
Ha fen scher Ká roly igaz ga tót kér ték
fel, a va sár nap dél előt ti úr va cso rai is -
ten tisz te let ige hir de tő je ként pe dig
dr. Fa bi ny Ta más észa ki  ke rü leti
püs pök szol gált. 

Oktatás
A pén tek es te té má ja egy há zunk ok -
ta tás ügye  volt.  A  ke rek asz tal-be -
szél ge tés  dr. Fáb ri György nek, az
Észa ki Egy ház ke rü let fel ügye lő jé nek
mo de rá lá sá val zaj lott. El ső be szél -

ge tő part ne re, Var ga Már ta, a Ma -
gyar or szá gi  Evan gé li kus  Egy ház
(MEE) Or szá gos Iro dá ja Ne ve lé si és
Ok ta tá si  Osz tá lyá nak  ve ze tő je  a
köz fel ada tok el lá tá sá nak fe le lős sé gé -
ről be szélt. Kulcs kér dés ként fo gal -
maz ta meg, hogy az egy há zi is ko lák -
nak mi lyen a vi szo nyuk a gyü le ke -
ze tek hez,  il let ve  hogy  va jon  meg
kell-e fe lel ni a ré gi el vá rás nak, mi -
sze rint az egy há zi is ko lák elit kép ző
in téz mé nyek le gye nek.

La ka tos né Hach bold Éva, a solt -
vad ker ti Evan gé li kus Egy há zi Óvo -
da ve ze tő je öröm mel szá molt be ar -
ról,  hogy  idén  szep tem ber ben  az
óvo da foly ta tá sa ként ál ta lá nos is ko -
la  is  ki tár ta  ka pu it  a  gyer me kek
előtt. A két solt vad ker ti in téz mény
szo ros kap cso la tot ápol a gyü le ke -
zet tel, köl csö nö sen épí t ve egy mást.
A ba la to ni hely szín hez il lő en ha -

jós pél dá val élt Töl li Ba lázs, a sop -
ro ni Ber zse nyi Dá ni el Evan gé li kus
(Lí ce um)  Gim ná zi um,  Szak kép ző
Is ko la és Kol lé gi um igaz ga tó ja: egy
ha jó nak nem a ki kö tő ben kell vesz -
te gel nie, ha nem víz re kell száll nia.
Ez zel fe jez te ki az ok ta tás misszi ós
sze re pét, amely  nek ér vé nye sí té sé hez
el en ged he tet len, hogy a sa ját tra dí -
ci ó in kat is is mer jük. 

De ák Lász ló, a  pest szent lő rin ci
Szteh lo Gá bor Evan gé li kus Óvo da,
Ál ta lá nos Is ko la és Gim ná zi um is ko -
la lel ké sze spe ci á lis prob lé mák ról be -
szélt. Az evan gé li kus is ko lák ban – fő -
leg az át vett in téz mények ben – sok
nem val lá sos csa lád ból, na gyon ve -
gyes szo ci á lis hát tér ből ér ke ző gyer -

mek ta nul. Meg szó lí tá suk, lel ki gon -
do zá suk az is ko la lel ké szek szá má ra
oly kor nagy ki hí vást je lent.
Gáncs  Pé ter  ok ta tá sért  fe le lős

püs pök  hang sú lyoz ta,  az  egy ház
egész séges egyen sú lya mi att fon tos,
hogy  ne  csak  in téz mény fenn tar tó
egy ház le gyünk, ha nem a gyü le ke -
ze tek az in téz mé nyek kel össz hang -
ban mű köd je nek. 
Egy há zunk  or szá gos  iro dá já nak

igaz ga tó ja, Ká kay Ist ván az evan gé -
li kus in téz mé nyek ál la mi kör nye ze -
té ről  be szélt,  biz ta tás képp  pe dig
meg je gyez te, hogy a köz ok ta tá sért fe -
le lős kor mány zat  lát ha tó an épít az
egy há zak ra. 
A ke rek asz tal-be szél ge tés be egy

idő után a hall ga tók is be kap cso lód -
tak. Élénk dis kur zus ala kult ki a hit-
és er kölcs tan órák kö zel gő kö te le ző
be ve ze té sé ről és a fel ső ok ta tás ról is. 

Diakónia
A szom bat dél előt ti el ső be szél ge té -
sen egy há zunk dia kó ni ai mun ka ága
ke rült  te rí ték re.  Ra dos né Len gyel
An na, a  Dé li  Egy ház ke rü let  fel -
ügye lő je két szak em ber rel be szél ge -
tett a té ma kap csán: Bu da An na má -
ri á val, az or szá gos iro da dia kó ni ai
osz tá lyá nak ve ze tő jé vel, és Gre ger -
sen-La bos sa Györggyel, a dia kó ni ai
bi zott ság el nö ké vel.
A dia kó nia már az ős gyü le ke ze -

tek ben is je len volt, hi szen ahol az
em be rek lel ki kö zös ség ben él nek, ott
nem néz he tik el a sze gény ség ben és
nyo mo rú ság ban élő ket – idéz te fel
a  kez de te ket  Gre ger sen-La bos sa
György, majd hang sú lyoz ta: az utób -
bi évek nagy elő re lé pé se ként a ha -
zai  evan gé li kus  dia kó ni át  si ke rült
vissza he lyez ni  teo ló gi ai  alap ja i ra.
A mun ka ág egyik hosszú tá vú cél ja
pe dig, hogy az egy ház ban a mun ka -
tár sak nak a meg fe le lő dip lo má juk
mel lett teo ló gi ai kép zett sé gük is le -
gyen.

A ha jó nak víz re kell száll nia
Fel ügye lők or szá gos kon fe ren ci á ja Rév fü lö pön

b A Beszélgessünkazegyházunkról! mot tó kö ré épült az idei or szá gos
fel ügye lői kon fe ren cia. A no vem ber 23. és 25. kö zött Rév fü lö pön meg -
ren de zett ta lál ko zó az ok ta tás, a dia kó nia, az egy há zi, gyü le ke ze ti élet
és a mé dia kér dé sei mel lett az egy há zak nak a 21. szá zad ban be töl tött
kül de té sét vet te te rí ték re. Az Or dass La jos Evan gé li kus Ok ta tá si Köz -
pont ban össze gyűlt fel ügye lők kö zött so kan vol tak olya nok, aki ket idén
elő ször vá lasz tot tak meg er re a tiszt ség re, de az elő adá sok a ta pasz -
tal tab bak nak is szol gál tak új in for má ci ók kal. 
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Pál apos tol nak nem volt ad ven ti han -
gu la ta!  Athén ben  a mun ka tár sa i ra
várt, és ki hasz nál ta az időt vá ros né -
zés re. Lel ke egy re job ban há bor gott
a pri mi tív bál vány imá dás mi att. 
Csa ló dott  Athén ben,  mert  úgy

tud ta, hogy a böl cses ség sze re te té nek
fő vá ro sa, ahol csak ta nul hat az ide -
gen, aki nek amúgy is van hel lén (gö -
rö gös) mű velt sé ge, és még a nyel vet
is jól tud ja. Csa ló dott, mert a vá ros -
ban nyo mát sem lát ta a tisz ta böl -
cses ség nek.  Bál vá nyok  temp lo mai
min den fe lé. Mér gét csak fo koz ta a
hi á ba va ló nak tű nő vi tat ko zás zsi na -
gó ga ta gok kal és tu dá lé kos fi lo zó fu -
sok kal. A  Jé zus  kö vet sé gé ben  já ró
apos tol nem ad venti han gu lat ba ke -
rült,  ha nem misszi ói  fe le lős ség gel
szó lí tot ta meg hall ga tó sá gát,  hogy
fel ké szít se  őket  em ber lé tünk  leg -
fon to sabb, élet be vá gó ese mé nyé re.
Ha most eb ben az új ad ven ti idő -

szak ban Pál apos tol be jár ná a vá ro -
sa in kat, va jon mit ta pasz tal na? El káp -
ráz tat ná-e a csil lo gó-vil lo gó ad venti
ki vi lá gí tás, el an da lí ta ná-e a szi ru pos
ze ne bo na, a vá sár lás ra kí nált, min -
den fé le ha szon ta lan, os to ba cse cse -
be cse?  Va jon  nem  há bo rog na-e  a
lel ke a ki fi ca mo dott lel kü le tű ad ven -
te zés mi att? 
A ke resz tyén ség az Úr Jé zus Krisz -

tus  szü le té sé nek  meg ün nep lé sé re
ké szül, de köz ben az em be rek az ad -
ven ti va sár na po kon bol tok ban, plá -
zák ban, be vá sár ló köz pon tok ban to -
lon ga nak  nye re ség cent ri kus mam -
mon pa pok kí sér tő rek lám szö ve ge i -
től elszé dít ve. Ha Pál apos tol lát ná az
eu ró pai  (ál)ke resz tyén  vi lág  vi sel -
ke dé sét  ka rá csony  előtt,  tud na-e
olyan ta pin ta to san szól ni, ahogy há -

bor gó lel ke el le né re ké pes volt meg -
szó lí ta ni Athén pol gá ra it a szel le mi -
ség bol ha pi a cán, a hí res Ago rán?
Az apos tol nak nem volt ad venti

han gu la ta. Már az athé ni zsi na gó gá -
ban is „Jé zust és a fel tá ma dást hir -
det te” (17,18b),  majd  a  nyil vá nos
szó nok la tok óko ri Hy de Park já ban
ta pin ta to san  meg kez dett  be szé de
foly ta tá sá ban is vi lá go san tá lal ta az
igaz sá got. Nem vi tat ta el val lá sos sá -
gu kat,  de  két élű  a  di csé ret,  hogy
„min den te kin tet ben na gyon val lá sos
em be rek”.  Ez  ret te ne te sen  ke vés!
Át té te le sen le sö pör te a ma té ri á hoz
kö tö zött  bál vány is te neket,  és  fel -
hív ta  a  fi gyel met  ar ra,  hogy  csak
egyet len Is ten lé te zik, aki lét re hoz -
ta a min den sé get.
Meg di csér né-e – akár szó no ki fo -

gás ként is – az apos tol a mi ad ven -
ti, ka rá cso nyi aján dék vá sár lá si hisz -
té ri án kat?  Lát va  to lon gá sun kat  a
pénz tár ca  tar tal mát  ag gód va  szá -
mol ga tók kö zött, mert az a vak tév -
hit él ben nünk, hogy sze re te tet csak
pén zért  vá sá rolt  aján dé kok kal  le -
het sé ges  ki fe jez ni?  Pe dig  a  ka rá -
csony nem a sze re tet ün ne pe, ha nem
Is ten  ál do za tos  sze re te té nek  ma -
gasz tos ün ne pe, mert egy szü lött Fi -
át küld te is tál ló jász lán ke resz tül el -
hi bá zott  éle tünk  meg gyó gyí tá sá ra!
Mo dern  köz vé le mény-ku ta tá sok

két dol got biz ton meg ál la pí ta ná nak. Az
egyik a po gány, ba bo nás val lá sos ság tö -
me ges je len lé te, hi szen már több olyan
te le pü lés van kis ha zánk ban, ahol „spi -
ri tu á lis  sza lo nok”  nyíl tak,  ame lyek -
ben pén zért jö ven dő mon dást és sze -
ren cse cuc co kat le het vá sá rol ni. 
A má sik az len ne, hogy szo mo rú ho -

mály ba bo rult a ka rá csony iga zi, tisz -

ta üze ne te. Az egész ad ven ti idő sza kot
be len gi  a  pénz imá dat,  a  mam mon
tom bo lá sa, ezért vil log nak a szép nek
szánt elekt ro mos dí szek min den fe lé, és
böm bö li  a  mé dia  a  rosszabb nál
rosszabb rek lám szö ve ge ket.
Áll junk meg egy pil la nat ra, perc -

re, órá ra! Hall gas sunk Pál apos tol ra,
vagy is a szent igé re! Nem ide ges be -
vá sár lás ról és kony hai erő fe szí tés ről
szól az ad vent és a ka rá csony. Leg -
alább ne künk ne er ről szól jon. Ez nem
je len ti azt, hogy – Lu ther től ta nul va
– ne akar juk ki fe jez ni sze re te tün ket
ka rá csony kor azok fe lé, akik a leg fon -
to sab bak ne künk. Nem is kell meg -
fosz ta ni ma gun kat at tól a han gu lat -
tól, amit az Is ten sze re te te gyújt meg
a lel künk ben, ami kor meg ha tot tan ör -
ven de zünk a Csen des éjt elénekelve,
tud va, hogy Meg vál tónk szü le tett, aki
a bet le he mi já szol tól a gol go tai ke -
resz ten  át  ér tünk  cse le ke dett min -
dent, és fel tá ma dá sá val ki tár ta előt -
tünk Is ten or szá gá nak ka pu ját.
Pál apos tol ad vent je az athé ni e ket

és min den idők hall ga tó it a leg fon to -
sabb tény re akar ja fel ké szí te ni, hogy ez
a vá ra ko zás szü les sen meg a lel kek ben.
Nem is me ret len az Is ten, mert Jé zus
Krisz tus ban meg mu tat ta ma gát! („Aki
en gem lát, lát ja az Atyát!” – Jn 14,9)
Ő az egyet len Is ten, és ezért azon nal
sö pör jük ki éle tünk ből az em ber vol -
tun kat meg alá zó bál vá nyo kat. 
S ami kor a Szent lé lek se gít sé gé vel

– igei mó don – lá tunk, rá döb be nünk
az iga zi is ten tisz te let lé nye gé re: há la -
adás sal  imád juk  őt,  aki  Fi á ban  ki -
nyúj tot ta ke zét fe lénk, a mu lan dó lé -
te zés ha lá los ör vé nyé ben ful dok lók fe -
lé. S köz ben még egye te mes test vé ri -
sé günk is fel ra gyog előt tünk (az egész

em beri nem zet ség egy vér ből te rem -
te tett – 17,26), ép pen ezért a leg na -
gyobb  bű nök  egyi ke  a  gyű löl kö dés,
amely nek vég ze tes meg je le né si for má -
ja a fegy ver ro po gás vagy bár mi fé le ve -
sze ke dés.
Az is ten ke re sés tit ka, hogy „csak”

kö rül  kel le ne  néz nünk, mert  Is ten
„nincs messze” tő lünk, hi szen „őben -
ne élünk, moz gunk és va gyunk”
(17,28). Ez az iga zi ad vent, az az lel -
ki ké szü lő dés és ör ven de ző vá ra ko -
zás, hogy aki ilyen va ló sá go san kö rül -
vesz ben nün ket, még tes tet is ölt köz -
tünk és – vé gül (Gal 2,20) – ben nünk.
Az iga zi ad ven ti han gu lat ra ké szít a

szent ige: ezért li la az ol tár te rí tő! Ad -
vent böjt je – Pál sza vai sze rint – a meg -
té rés, amely ma gá ban fog lal ja a bűn bá -
na tot, az éle tünk meg tisz tu lá sa utá ni
vá gyat.  Meg gyul lad  egy más  után  a
négy gyer tya a tö ké le tes ség jel ké pén:
hit, sze re tet, re mény ség, öröm gyer tya -
láng jai.  Ezek  vi lá gít sa nak  rá  ar ra  a
tény re  is, hogy  lesz egy nap, ami kor
„igaz sá gos íté let” hang zik el az egész
föld ke rek ség min den la kó ja fe lett, és a
bí ró az a Jé zus Krisz tus, aki meg jár ta a
ha lált, pok lot, és Is ten fel tá masz tot ta. 
Athén ben  gú nyo lód tak  e  sza vak

hal la tán, a mi ko runk tól sem áll messze
a gú nyo ló dás a szent igén, sőt bot rá nyos
gya láz ko dá sok ra is sor ke rül het, de Is -
ten Lel ke éb ressze, nö vel je hi tün ket,
hogy Meg vál tó szü le tett ne künk. Ak -
kor pe dig itt a bol dog ka rá csony!

g Ri bár Já nos

Imád koz zunk! Urunk, adj ál dást ad -
ven tünk re, hogy bol dog ka rá cso nyunk
le hes sen! Ámen! 

aDvent1. vasárnapja–apCseL17,22–33

Ál dott ad vent től a bol dog ka rá cso nyig!
avasárnapigéje
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b Az új egy há zi év vál to zást hoz
he ti la punk má so dik ol da lán.
Ad vent el ső va sár nap já tól is -
mét a Cantate ro vat tal és egy -
ház ze nei té mák kal ta lál koz hat -
nak ol va só ink: az el múlt hat év
alatt im már ötöd ször.

Aki ed dig fi gye lem mel kí sér te ro va -
tun kat, ér de kes és fon tos kér dé sek -
ről ol vas ha tott, ér té kes éne ke ket is -
mer he tett meg ala po sab ban. 
Mos ta ni so ro za tunk me rész cé lo -

kat  tű zött  ma ga  elé.  El ső  né hány
cik ké ben  olyan  te rü le te ket  pró bál
érin te ni, meg vi lá gí ta ni, ma gya ráz ni,
ame lyek – leg alább is a ro vat gaz da vé -
le mé nye  sze rint  –  lét fon tos sá gú ak
ke resz tény,  ezen  be lül  evan gé li kus
ön azo nos sá gunk szem pont já ból. Re -
mé nyünk az, hogy ezek az írá sok tu -
da to sabb hoz zá ál lás ra kész te tő, kö zös
gon dol ko dást  in dí ta nak  el  –  nem
csak az egy ház ze ne te rü le tén.
Mai ma gyar  evan gé li kus  egy há -

zun kat sok szí nű nek, de akár vég le -
tes nek is ne vez het jük, ha a gyü le ke -
ze tek hely ze tét, nagy sá gát, össze té -
te lét  és  le he tő sé ge it,  va la mint  az
egy há zunk ban szol gá ló lel ké szek ke -
gyes sé gi  irány za tát,  kép zett sé gét,
kö zös sé gen be lü li te kin té lyét és sze -
re pét vesszük szem ügy re. A min ket
kö rül ve vő vi lág át te kint he tet len sé ge,
rom lott sá ga vagy akár nyo mo rú sá ga
ne héz zé, sok eset ben szin te le he tet -
len né  te szi,  hogy  az  iga zán  fon tos
kér dé sek kel a sú lyuk nak meg fe le lő -
en, fel ké szül ten fog lal koz zunk.
Ezért fe nye get az a ve szély, hogy az

egy ház éle té nek kö zép pont já ra, az Is -

ten nel va ló ta lál ko zás le he tő sé gé re,
ma gá ra az  is ten tisz te let re nem tu -
dunk elég fi gyel met for dí ta ni. Vagy
ha for dí tunk is, kel lő is me re tek hi á -
nyá ban nem meg fe le lő en tesszük. (Ez
nem azt je len ti, hogy az egy ház más
te rü le te ken va ló te vé keny sé ge nem
fon tos,  ha nem  azt:  ha  a  köz pont
nincs  rend ben,  a  töb bi  szol gá lat  is
erőt len né vál hat.)
Nap ja ink ban egy re in kább fel bom -

la ni lát sza nak a ha gyo má nyos kö zös -
sé gek; a gyü le ke ze tek igen kü lön bö ző
ko rú, elő éle tű, hi tű, kul tú rá jú és igé -
nyű egyé nek ből áll nak. A gyü le ke zeti
ta gok egy ré sze be fo ga dó ként és szin -
te ön tu dat la nul vi szo nyul az is ten tisz -
te let hez: vagy ré gi, több nyi re ide a li zált
em lé kek fel idé zé sé nek igé nyé vel, vagy
a meg fo gal ma zá sig el nem ju tott vá -
gyak kal – te hát ér zel mi ala pon. 
Eb ben a hely zet ben elő for dul hat,

hogy – a min den ki nek meg fe lel ni vá -
gyás szán dé ká ból – az is ten tisz te let kí -
ván ság mű sor rá  vá lik.  Ah hoz,  hogy
ezt el ke rül jük, az szük sé ges, hogy az
is ten tisz te le tet em be ri ol dal ról lét re -
ho zó sze mé lyek – a lel kész és a kán -
tor (va la mint a lek to rok és se gí tők) –
át fo gó szak mai is me re tek kel ren del -
kez ze nek a li tur gia al ko tó ele me i ről. A
Szent lé lek se gít sé gül hí vá sa az el ső lé -
pés, ez után vi szont a min den rész let -
re  ki ter je dő,  tu da tos  al ko tó mun ka
kö vet ke zik, amely re időt kell szán ni.
Bár mi lyen rend sze rint zaj lik az is -

ten tisz te let, min den ré sze össze függ
egy más sal,  és  ezek nek  a  té te lek nek
egy sé get kell al kot ni uk. Le het va la mi
egy sze rűbb vagy dí sze sebb, de nem le -
het igény te len vagy elő nem ké szí tett!
Szük ség van tám pon tok ra és ob jek tív

mér cé re, mert kü lön ben az íz lés in go -
vá nyos te rü le té re lé pünk.
Az pél dá ul nem vi ta tár gya egy há -

zunk ban,  hogy  min den  ün nep nek
meg van  a  ma ga  kö tött  ige rend je,
amely ből az tán éven te ki vá laszt ják az
ol vas má nyo kat  és  az  ige hir de tés
alap igé jét.
Ugyan így az ének rend ki ala kí tá sá -

ban is ka punk se gít sé get: a gra du ál -
ének- és he ti é nek-ja vas la tot he ti la punk
is évek óta köz re ad ja. (E gyűj te mény
éne ke it mu tat ta be két cikk so ro zat
ro va tunk ko ráb bi idő sza ká ban.) Ér -
de mes  te hát  tö re ked ni  ar ra,  hogy
egy-egy  ének  tu da to san  kö tőd jön
az adott ün nep hez. Az is ten tisz te let
töb bi  éne ké nek  meg vá lasz tá sá ban
pe dig a nap té má ja, a bib li ai igék és
a he lyi sa já tos sá gok fi gye lem be vé te -
le biz to sít ja a sza bad ság és a kö tött -
ség ide á lis ará nyát.
De me lyek azok az alcím ben em -

lí tett 21. szá za di ki hí vá sok?
Ért he tő tö rek vés, hogy min den ki

sze ret né, ha az is ten tisz te let meg szó -
lí ta ná a részt ve vő ket – fő leg a fi a ta lo -
kat.  Sok szor  ta lál ko zunk  eb ben  az
össze füg gés ben a kor sze rű ség igé nyé -
vel is. A ve szély ab ban rej lik, ha e cé -
lok  ér de ké ben  gör csö sen min den -
áronmást, úgy mond újat aka runk ki -
ta lál ni, nem bíz va be vált ér té ke ink ben.
Mi kor nem bí zunk ér té ke ink ben?

Ak kor, ha nem is mer jük őket elég gé.

Ezért ve gyük ész re, mi lyen se gít sé get
tud nyúj ta ni e prob lé mánk meg ol dá -
sá ban egy most lát ha tó té vés ve tél ke -
dő! A Föl szál lott a pá va nép ze nei te -
het ség ku ta tó ver seny hon lap ján ez
áll:  Di vat ba jön a ha gyo mány. A
ver seny ben részt ve vő fi a ta lok le nyű -
gö ző tu dás sal és lel ke se dés sel kép vi -
se lik a ma gyar né pi kul tú rát.
Ugyan ez az evan gé li kus egy ház ban

is si ke rül het, ha kel lő szá mú lel kész,
kán tor, ta nár vagy bár mi lyen fog lal -
ko zá sú gyü le ke ze ti tag meg is me ri az
is ten tisz te let li tur gi á já ban és ze né jé -
ben rej lő ér té ke ket, és to vább su gá -
roz za  azt  a  kör nye ze té nek.  Ta lán
nem  kell  negy ven  év nek  el tel nie,
mint a tánc ház moz ga lom ban vagy a
pusz tai ván dor lás so rán… Cik ke ink
– ed dig is, ez után is – eh hez sze ret -
né nek se gít sé get nyúj ta ni.
Ad ven ti  aján dé kul  kö vet kez zék

most 131. éne künk olyan for dí tás ban,
amely vissza ad ja az ere de ti him nusz
és a Lu ther-ének gon do la ti ere jét.
„Jöjj, né pek Meg vál tó ja,  / Tisz ta

Szűz nek mag za ta, / Mind e vi lág cso -
dál ja, / Mint jöt tél e vi lág ra. // Nász -
ter mé ből most ki lép / A ki rá lyi Vő -
le gény, / Is ten-em ber, égi Hős, / Út -
ját fut va jár ja be. // Ki jön Aty ja szé -
ki től, / És Aty já hoz vissza tér, / Alá -
száll a pok lo kig, / Majd föl Is ten trón -
já ig. // Ki aty já val örök-egy / Har cát
test ben vív ja meg, / Tes tünk gyön ge -
sé ge it / Ere jé vel hat ja át. // Fény lik
im már já szo lod, / Éj ből új nap tá ma -
dott, / Nem bo rít ja sem mi éj, / Hit fé -
nyé vel tün dö köl.” (1., 4–7. vers szak –
J. H. Sche in 18 ka rá cso nyi ko rál.Ma -
gyar Egy ház ze nei Tár sa ság, 1997.)

g Dr. Ecse di Zsu zsa

Az is ten tisz te let és az egy ház ze ne kap cso la ta
A 21. szá zad ki hí vá sai

[Lel kész:] Is te nünk, kö szön jük, hogy
te  min dig  úton  vagy  fe lénk.  Add,
hogy most  is  érez zük  je len lé te det,
ami kor kö nyör gé sünk kel hoz zád for -
du lunk!
[Lek tor:] Urunk, add, hogy há la -

adás sal fo gad juk aján dé ka i dat, ame -
lyek kel hi tün ket erő sí ted és re mény -
sé gün ket táp lá lod! Te remts szí vünk -
ben vá gya ko zást leg drá gább aján dé -
kod, Jé zus Krisz tus után! Add, hogy
ne ki tet sző mó don ké szül jünk szü le -
té sé nek kö zel gő ün ne pé re, hogy ami -
kor új ra el jön di cső sé ged ben, ke gyel -
met ta lál junk előt te, és üd vös ség re
jus sunk! Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!
[Lek tor:] Urunk, ir gal mad ba ajánl -

juk  egy há zun kat,  gyü le ke ze tün ket.
Őrizd meg kö zös sé ge in ket az új egy -
há zi esz ten dő ben is min den baj tól és
ve sze de lem től! Áldd meg az ige hir -
de té sét, hogy meg ne  inog junk hi -
tünk ben, és el ne ve szít sük re mény -
sé gün ket, ha nem csüg ge dés nél kül
ké szül jünk  Üd vö zí tőnk  el jö ve te lé -
re! Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!
[Lek tor:] Urunk, ál dá so dat kér jük

ha zánk ra, nem ze tünk re, vá ro sunk ra
és min den vá ros ra, te le pü lés re. Áldd
meg azo kat, akik a kor mány zás fe le -
lős sé gét vi se lik, hogy egyet ér tés ben
és bé kes ség ben él jünk! Add, hogy a
mun ká ban ál lók be csü let tel tel je sít -
sék min den fel ada tu kat, a gon dos ko -
dás ra szo ru lók pe dig együtt ér ző és
se gí tő test vér re ta lál ja nak azok ban,
akik re el lá tá su kat bíz tad! Jé zus Krisz -
tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!
[Lek tor:] Urunk, szent Fi ad el jö ve -

te lé nek  ígé re te  ar ra  in dít  min ket,
hogy az egész vi lág ról meg em lé kez -
zünk előt ted. Áldd meg a né pe ket és
ve ze tő i ket,  hogy  bé kes ség ben  él -
jünk! Adj még ke gyel mi időt a vi lág -
nak, és se gítsd meg kö ve te i det, hogy
evan gé li u mod a föld min den la kó já -
hoz el jus son, és sen kit ne ér jen ké szü -
let le nül  a  szám adás  nap ja!  Jé zus
Krisz tu sért ké rünk…

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

Urunk,  és  ma radj  ve lünk  ke gyel -
med del és jó sá god dal, szent igéd del
és  Lel ked  min den  ál dá sá val,  hogy
ami kor utunk vé get ér a mu lan dó vi -
lág ban, be fo gad hass örök or szá god -
ba, a mi Urunk, Jé zus Krisz tus ál tal.

[Gyü le ke zet:] Ámen.
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– Mi lyen nek ér té ke li Püs pök úr a
test vér-gyü le ke ze ti kap cso la to kat az
anya or szá gi és az er dé lyi egy ház -
köz sé gek vi szony la tá ban?
– Na gyon fon tos, hogy az egy há -

zi mun ka min den  te rü le tén  jók  és
élet ké pe sek le gye nek a kap cso la tok
a ma gyar or szá gi és az er dé lyi ma gyar
evan gé li kus ság kö zött. Ma a leg fon -
to sabb tö rek vé se ink egyi ke vissza ál -
lí ta ni, új ra fel épí te ni azt az egy sé get,
ame lyet a tör té ne lem szét vá lasz tott.
A med re ket ki kell szé le sí te ni, a gá -
ta kat le kell bon ta ni, hogy az élet vi -
ze áram la ni tud jon min den irány ba.
De a  leg lé nye ge sebb az, hogy  jó

ala pok ra épít sünk, ez az alap pe dig
az élő, egész sé ges gyü le ke zet. A gyü -
le ke zet lé te ha tá roz meg alap ve tő en
min dent egy há za ink ban, mert mind
az  er dé lyi,  mind  a  ma gyar or szá gi
egy ház a gyü le ke ze tek ből épít ke zik,
igen fon to sak hát a test vér-gyü le ke -
ze ti kö te lé kek.
A gyü le ke ze te ink kö zöt ti kap cso -

la tok, úgy ér zem, nem rosszak, de le -
het né nek job bak is. Sok he lyen na -
gyon jól mű köd nek, de el ső sor ban,
úgy lá tom, sze mély füg gő ek. Ott mű -
köd nek  jól  a  part ner kap cso la tok,
ahol lel ké szek, pres bi te rek, egy ház -
ta gok rend sze re sen ta lál koz tak, ki ala -
kult egy faj ta szim pá tia és ba rát ság,
sze mé lyes vi szo nyok, egy faj ta va ló -
ban  mély  ke resz tyén  fe le lős ség ér -
zet egy más iránt. 
Én konk ré tan a ma gam gyü le ke ze -

té ről  tu dok be szél ni, Ko lozs vár ról.
Úgy  ér zem,  a  pi li si  gyü le ke zet tel
szép és tar tal mas kap cso la tot ápo -
lunk, mely ben fon tos sze re pe van a

spon ta ne i tás nak. Nem  aka runk  az
együtt mű kö dés nek túl zot tan hi va ta -
los ke re tet ad ni, ha nem él ni sze ret -
nénk min den le he tős ség gel, mely a
mi nő sé gi kap cso lat épí tést szol gál ja.
Amint  em lí tet tem,  be szá mol ha -

tunk jól mű kö dő, de hű vös és je gelt
kap cso la tok ról is. Az épí tést azon ban
fe lül ről nem le het meg szer vez ni, ki -
kény sze rí te ni, nem is sza bad be le szól -
ni. Az egy ház ve ze tés nek az a fel ada -
ta, hogy se gít se a kap cso lat fel vé telt,
tá mo gas sa a kö zös mun kát öt le tek -
kel, és ha szük sé ges, anya gi ak kal is.
Élő és tar tal mas együtt mű kö dé se ket
sze ret nénk, eb ben kell min den se gít -
sé get  meg ad ni  a  gyü le ke ze tek nek.

– Sok er dé lyi lel kész szol gál Ma -
gyar or szá gon. Mi a vé le mé nye er ről?
Nem hi á nyoz nak-e ezek a lel ké szek
Er dély ben?
– Én sze mély sze rint a tör té nel mi

Ma gyar or szág  te rü le te it,  mint  egy
föld raj zi te ret, lel ki, szel le mi egy ség -
ben szem lé lem. Ép pen ezért ha egy
er dé lyi  lel kész  szol gá la tot  vál lal  a
Du nán tú lon, a Dél-Al föl dön vagy a
ti szán tú li ré sze ken, azt nem te kin tem
ide gen  föld nek. Az pont annyi ra a
mi énk  is,  mint  az  ott  élő ké.  Pont
annyi ra szív ügyünk ne künk is Ma -
gyar or szág min den szeg le te és mind -
az,  ami ott  tör té nik, mint  ahogy a
ma gyar or szá gi evan gé li ku sok nak is
szív ügyük kell le gyen az Er dély bár -
mely szeg le té ben tör té nő ese mény.
Ez a ter mé sze tes. Ha va la ki nem így
gon dol ko dik,  ak kor  azt  mon dom,
hogy a gon dol ko dá sa eny hén szól va
hi á nyos és egy ol da lú.
Saj nos ez zel a faj ta re du ká ló gon -

dol ko dás sal  elég  gyak ran  ta lál ko -
zunk ma is. Eb ben az ér te lem ben so -
kat  ta nul ha tunk  a  zsi dó ság tól.  Ők
egy más ról és a kö zös cél jaik ról so ha
sem mi lyen  kö rül mé nyek  kö zött  le
nem mond tak,  ak kor  sem,  ami kor
ezek el éré se em be ri leg tel je sen ki lá -
tás ta lan nak  tűnt.  Ön ma gunk ról,  a
hoz zánk tar to zó ré szek ről tu da to san,
ne tán  ön ző  ér de kek től  ve zet tet ve
le mon da ni  nem csak  os to ba ság,  de
bűn is.
A po li ti kai ha tá rok bi zo nyos szá -

la kat és mély kö tő dé se ket so ha sem
fog nak fe lül ír ni. Hi szen a kö zös nyelv,
a kö zös hit val lás, a tör té ne lem és a
kul tú ránk  össze köt  ben nün ket.  A
po li ti kai ha tár nem azt je len ti, hogy
a lel kek kö zött is ha tá rok hú zód nak.
Ha mi nem akar juk ezt az egy sé get,
ter mé sze te sen  el vág hat juk  a  lel ki
uta kat is, és fa la kat épít he tünk egy -
más kö zé. De ta lán nem ez a cél. Én
ezt így ér té ke lem, és így ér zem. 
Ezért nem te kin tem azt ha za áru -

lás nak és ön meg ta ga dás nak, ha egy
ma gyar or szá gi lel kész Er dély be jön.
Er re van és volt pél da bő ven – fő leg
a má so dik vi lág há bo rú előtt –; és azt
sem te kin tem áru lás nak, ön fel adás -
nak, ha egy er dé lyi lel kész át megy, és
va la me lyik ma gyar or szá gi ke rü let ben
szol gál, ne ta lán Fel vi dé ken vagy ép -
pen Dél vi dé ken, a Vaj da ság ban. 
Sze rin tem ez len ne a vi lág leg ter -

mé sze te sebb dol ga a mi egy há zunk -
ban, fő leg ak kor, ha az il le tő lel kész
meg ma rad a szol gá lat ban, és meg áll -
ja a he lyét tisz tes ség gel, be csü let tel,
jó mun kát vé gez ve Is ten di cső sé gé -
re és a gyü le ke zet épü lé sé re. 

Egyéb ként az utób bi idő ben nem
olyan gya ko ri és nem annyi ra jel lem -
ző az er dé lyi lel ké szek el ván dor lá sa.
Szol gál nak  er dé lyi  lel ké szek  Ma -
gyar or szá gon, de ezek egy részt az el -
múlt húsz-har minc év ben át ván do -
rolt, csa lád egye sí tés vagy a jobb élet
re mé nyé ben  el tá vo zott  lel ké szek.
Más részt ők nem hagy tak űrt ma guk
után  az zal,  hogy  má sutt  vál lal tak
szol gá la tot,  ugyan is  Is ten  bő ven
adott na gyon jó mi nő sé gű után pót -
lást. Egy fö löt tébb re mény kel tő új ge -
ne rá ció ér ke zett, amely nek a tag ja i -
val egy ség ben ugyan azt az Urat, né -
pet,  nem ze tet,  egy há zat  szol gál juk
Er dély ben és a ha tá ron túl egy aránt.
Egyéb ként hadd hang sú lyoz zam:

töb ben is Ma gyar or szág ról jöt tek át
olya nok, akik ott vé gez ték el a teo ló -
gi ai ta nul má nya i kat, vagy olya nok is,
akik  már  rég  át  vol tak  te le pül ve.
Őket is ugyan olyan sze re tet tel vár juk
és  fo gad juk, mint ami lyen ál dás sal
bo csát juk út ra azo kat, akik oda át vál -
lal nak szol gá la tot. 
Ez a faj ta cse re, ez a faj ta ki- és be -

ván dor lás is erő sít he ti az egy ház ke -
rü le tek kö zöt ti kö te lé ke ket, de ugyan -
úgy a test vér-gyü le ke ze ti kap cso la to -
kat is, hi szen egy-egy ott szol gá ló er -
dé lyi lel kész egé szen más képp te kint
ezek re.
Azt se fe lejt sük el, hogy glo bá lis vi -

lág ban élünk, ahol a leg ter mé sze te sebb
az, hogy fi a tal ja ink ide gen or szá gok -
ba, sőt más kon ti nen sek re men nek ta -
nul ni, dol goz ni. Kö zü lük egye sek ha -
za jön nek, má sok  vég leg  kül hon ban
ma rad nak;  de  ugyan úgy  azt  is  ta -
pasz tal juk, hogy hoz zánk is ér kez nek

más or szá gok ból, más vi lág ré szek ből
és  más  kul tú rák ból  –  ne ve ze te sen
Ame ri ká ból is ér kez tek lel ké szek több
év re szol gál ni. Nem el szi ge telt, fal lal
kö rül vett tér ség Er dély, aho va be- és
ahon nan ki men ni csak e fal nak az át -
tö ré sé vel si ke rül het… Eb ből a kom mu -
nis ta zárt sá got idé ző gon dol ko dás ból
kell ne künk ki tör ni, és sok min dent át
kell ér té kel ni.
Mint egy ház ve ze tő min den kép pen

tá mo ga tom,  hogy  több-ke ve sebb
idő re  jöj je nek-men je nek  lel ké sze -
ink, és na gyon nyi tot tak va gyunk ar -
ra is, hogy ne csak ösz tön dí jas ként ta -
nul ja nak  itt  a  ko lozs vá ri  teo ló gi án
ma gyar or szá gi ak, ha nem ma rad ja nak
is itt. Tud juk, hogy eh hez meg kel le -
ne  ta nul ni  ro má nul,  de  hát  azért
öröm mel vár juk, ha jön nek, és ha van
szol gá la ti  le he tő ség,  ak kor  na gyon
szí ve sen fo gad juk őket is.

g EÉ

Ha tá ro kat át íve lő kap cso la tok 
Be szél ge tés Ador já ni De zső Zol tán nal, a Ro má ni ai Evan gé li kus-Lu the rá nus Egy ház püs pö ké vel

égtájOLó

Adorjáni Dezső Zoltán püspök
Romániai Evangélikus-Lutheránus

Egyház

b Kü lön le ges tör té ne te van
az idén két száz tíz éves
múlt ra vissza te kin tő szar -
va si Vaj da Pé ter Evan gé li -
kus Gim ná zi um nak. Ám a
no vem ber 24-ei ün nep -
sé gen nem csak a múlt -
idé zés, hanem a jö vő ter ve -
zés is he lyet ka pott a gaz -
dag prog ram kí ná lat ban.

A bé ké si egy ház me gyei gyű lés
1802.  má jus  19-én  a  szar vasi
temp lom ban ha tá ro zott gim ná -
zi um ala pí tá sá ról. Az is ko la –
hely hi ány mi att – Me ző be rény -
ben kezd te meg mű kö dé sét. 
1830-tól meg rom lott az ad -

dig  jól  mű kö dő  ok ta tá si  in -
téz mény hely ze te, és Szar va son
moz ga lom in dult az át te le pí té -
se ér de ké ben. Ez négy év vel ké -
sőbb vált le he tő vé, mi vel Tes -
se dik Sá mu el is ko lá ja  meg -
szűnt,  épü le te  üre sen  állt,  a
gim ná zi um mű köd te té sé re pe -
dig Bol za Jó zsef gróf  ko moly
ado mányt aján lott fel. Az evan -
gé li kus egy ház el ad ta a me ző -
be ré nyi épü le te ket, az ér tük ka -
pott  össze get  for dí tot ták  a
szar va si is ko la fej lesz té sé re.
Né hány  év múl va  a  ta ná ri

kar  né zet el té ré sei  és  a  nem
meg fe le lő ve ze tés a tan in té zet
ha nyat lá sá hoz ve ze tett. 1843-
ban Vaj da Pé ter ke rült az igaz -
ga tói poszt ra, aki in téz ke dé se -
i vel hely re ál lí tot ta az is ko la te -
kin té lyét: meg fe le lő en kép zett
és kiváló em be rekből álló ta ná -
ri gár dát to bor zott, be ve zet te
a  szak rend sze rű  ta ní tást,
könyv tá rat szer ve zett, ösz tön -

dí ja kat ala pí tott, meg szün tet -
te a testi fe nyí tést, na gyobb te -
ret szánt a ter mé szet tu do má -
nyok ta ní tá sá nak, ön kép ző tár -
sa sá got  szer ve zett.  1849-ben
be kö vet ke zett ha lá la nagy vesz -
te ség  volt  az  is ko la  szá má ra.
Az  1948-as  ál la mo sí tást  a

szar va si in téz mény sem ke rül -
het te el, az idei tan év kez de té -
vel azon ban is mét evan gé li kus
gim ná zi um ként nyit hat ta meg
ka pu it, vissza tér ve a két száz -
tíz éves gyö ke rek hez.
A gim ná zi um au lá já ban ren -

de zett múlt szom ba ti ün nep sé -
gen Ki taj ká né Szán tai Má ria
igaz ga tó kö szön töt te az egy be -
gyűl te ket. Sza bó Já nos is ko la -
lel kész  nyi tó áhí ta ta  után  dr.
Ku tas Fe renc hely tör té nész,
nyu gal ma zott gim ná zi um igaz -
ga tó, Ko szo rús Osz kár nyu gal -
ma zott egy ház me gyei fel ügye -
lő és Pécs vá ra di An tal gim ná -
zi u mi ta nár is ko la tör té ne ti elő -
adá sai ele ve ní tet ték fel a múl -
tat. Mind ezt jól ki egé szí tet te a
Tus jak Lász ló né könyv tá ros
ál tal ké szí tett, az is ko la mú ze -
u mi könyv tá rá nak anya gá ból
vá lo ga tott ki ál lí tás. 
Nap köz ben a di á kok sport -

ver se nye ken mér het ték össze
tu dá su kat a me ző be ré nyi Pe -
tő fi Sán dor Evan gé li kus Gim -
ná zi um  csa pa ta i val  a  Vaj da
Pé ter ut cai sport csar nok ban. 
Dél után az Ótemp lom ban

ün ne pi is ten tisz te let ke re té ben
ad tak há lát az in téz mé nyért.
Igét Gáncs Pé ter, a Dé li Egy -
ház ke rü let püs pö ke hir de tett. 
A nap az is ko la ta nu ló i nak

gá la mű so rá val zá rult.
d EvÉ let-in fó

A két száz ti ze dik 

A  zsú fo lá sig  meg telt,  ta valy
be lül szé pen fel újí tott csor vá -
si temp lom ban előbb a Sa vio
Szent  Do mon kos  Ka to li kus
Ál ta lá nos Is ko la ge ren dá si ta -
go za tá nak  di ák jai  éne kel tek.
Gáncs Pé ter, a Dé li Egy ház ke -
rü let püs pö ke a bib lia ol va só
Út mu ta tó az na pi igé je, Fil 4,6
alap ján hir det te az igét. 

Ez a mai al ka lom aján dék –
emel te  ki  pré di ká ci ó já ban  a
püs pök –, hi szen e gyü le ke zet -
ben utol já ra 1996-ban ik tat tak
be lel készt. Is ten nem fe led ke -
zett meg er ről a kö zös ség ről,
hi szen  van  va la ki,  aki  oda -
szán ta  az  éle tét,  pász to rol ni

sze ret né a gond ja i ra bí zot ta -
kat. Van esé lye a két gyü le ke -
zet nek, bár sok min den se gít -
sé gért ki ált. Lá ba doz nak, gyó -
gyu ló fél ben van nak, de talp ra
akar nak áll ni. 
A Te lek ge ren dá son is szol -

gá la tot el lá tó Lip ták né Gaj dács
Má ri át Kon dor Pé ter, a Ke let-
bé ké si Egy ház me gye es pe re se

ik tat ta be, majd a szép
szám ban  meg je lent
lel kész tár sak igei bá -
to rí tá sa  hang zott  el.
A  be ik ta tott  lel ki -

pász tor az Éne kek éne -
ke 1,3 alap ján hir det te
az igét: „…jó il la ta van
ola jod nak, ne ved, mint
a ki ön tött olaj…”
Krisz tus jó il la ta ki -

töl ti  a  ren del ke zés re
ál ló te ret – mond ta a
lel kész nő pré di ká ci ó -
já ban –, és két ezer év
után is ugyan olyan jó,
friss. „Ez a szét ára dó il -
lat a lel kün ket is be töl -

ti, s ezt ter jesz ti mi ál ta lunk is.
Jé zus Krisz tus ve zé rel jen a cé -
lig, s en gem is ve zes sen a szol -
gá lat ban” – kér te ige hir de té sé -
ben Lip ták né Gaj dács Má ria.
Az ün ne pi al kal mat sze re -

tet ven dég ség zár ta.
g Gaj dács Pál

Talp ra áll ni
Lelkész ik ta tás Csor vá son 

b Ré gen várt pil la nat ér ke zett el no vem ber 24-én, szom ba -
ton a Ge ren dás–Csor vá si Tár sult Evan gé li kus Egy ház köz -
ség éle té ben: ki lenc év után LiptáknéGajdácsMária sze -
mé lyé ben is mét be ik ta tott lel ki pász tor ve zet he ti gyü le -
ke ze tü ket.
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Az el ső pré di ká ci ót az új lel -
kész köz vet len előd je, Sze me -
rei Já nos, a Nyu ga ti (Du nán -
tú li)  Egy ház ke rü let  püs pö ke
1Kor 3,6 alap ján tar tot ta. Ige -
hir de té se vé gén jel ké pes sta fé -
ta bot ként  egy ön tö ző kan nát
adott át utód já nak.
Meg ta pasz talt cso dák ról tett

ta nú sá got  pré di ká ci ó já ban
Pong rácz Má té a temp lo mot
meg töl tő hall ga tó -
ság előtt. Alap igé ül
az  1Móz  9,16  ige -
ver set vá lasz tot ta.
A  meg vá lasz tott
lel kész  el mond ta,
hogy  Is ten től  ka -
pott  je let,  és  sze -
mé lyes  meg erő sí -
tést  je len tett  szá -
má ra  az  a  szi vár -
vány, ame lyet Ka pos vár ra va -
ló  ér ke zé se kor  lá tott.  „So ha
nem  aka rok  sem mi  más ról
be szél ni, sem mi mást fon tos -
nak tar ta ni, mint hogy Krisz -
tus ról be szél jek nek tek” – fo -
gal maz ta meg  szol gá la tá nak
lé nye gét a be ik ta tott lel kész.
Az ün ne pi köz gyű lé sen el -

ső ként dr. Há ri Ti bor egy ház -
me gyei fel ügye lő mon dott kö -
szön tőt. A ka pos vá ri pres bi té -

ri um  ne vé ben  Sü tő Zol tán
má sod fel ügye lő szólt, a kö zös -
ség tag jai pe dig ap ró, jel ké pes
aján dé ko kat ad tak át Má té nak.
Du bo vay Gé za, a  ko ráb ban
itt szol gá ló Du bo vay Gé za lel -
kész  fia  az  édes ap ja  ál tal  írt
imád sá got nyúj tot ta át ok le vél
for má já ban. 
Utol só ként Sze me rei Já nos

gra tu lált utód já nak. Az ön tö -

ző kan na mel lé még egy ül tet -
ni va ló nö vényt is ho zott egy -
ko ri ha tod éve sé nek, va la mint
csa lád ja aján dé ka ként egy hu -
mo ros ap ró sá gok ból ál ló „túl -
élő cso ma got”.
Az alkalmat záró sze re tet -

ven dég sé gen kö szön töt te Má -
tét elő ző szol gá la ti he lyé nek,
a nagy alá so nyi egy ház köz ség -
nek a kül dött sé ge is.

g Adá mi Má ria

Ön tö ző kan ná val,
szi vár vány alatt

b Meg hitt, csa lá di as han gu la tú is ten tisz te le ten ün ne pel te
a ka pos vá ri gyü le ke zet ne gye dik lel ké sze, PongráczMá-
té be ik ta tá sát no vem ber 24-én, szom ba ton. Az ik ta tás szol -
gá la tát SmidéliuszZoltán so mogy-za lai es pe res vé gez te.
A li tur gi á ban köz re mű köd tek az egy ház köz ség teo ló gus -
hall ga tói és a gyü le ke zet ének ka ra is.
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Há rom fe le ke zet ti zen egy kó ru sá nak
tag ja i val telt meg zsú fo lá sig no vem -
ber 17-én dél előtt a Vá ci ut cai temp -
lom, hogy az ének ka rok a Zsol tá rok
az ad vent-ka rá cso nyi ün nep kör ben
té ma kö ré cso por to sí tott mű so ru kat
be mu tas sák.
A kó ru sok egy ré sze gyü le ke zet hez

tar to zik, így pél dá ul a ka pos mé rői re -
for má tus  egy ház köz ség  Ke resz tes
Gyu la ének ka ra, a Sá tor al ja új he lyi
re for má tus ve gyes kar és a pes ti fe ren -
ce sek Grecc io ka ma ra kó ru sa, il let ve
Capel la Ma ria na szkó lá ja.
Szép szám mal kép vi sel tet ték ma -

gu kat  is ko lai  ének ka rok.  Kö zü lük
ér de mes ki emel ni a nagy kő rö si re for -
má tus gim ná zi um kó ru sát. Kü lön le -
ges szín fol tot je len tett, hogy a Bu dai
Fe ren ces Éne kes Is ko lá ból nem a jó
han gú gye re kek ből vá lo ga tott ének -
kar, ha nem a 4/a osz tály ér ke zett és
éne kelt – te gyük hoz zá – nagy biz -
ton ság gal és meg győ ző erő vel.
Kecs ke mét ről két fe le ke zet kó ru -

sa  is  el jött:  a mű sort  kris tály tisz ta
han gon meg nyi tó re for má tus ál ta lá -
nos is ko la fel ső ta go za tos ének ka ra,
va la mint az is ko lai és li tur gi kus szol -
gá la tot egy aránt be töl tő pi a ris ta li tur -
gi kus  kó rus.  Ugyan csak  két  ének -
együt tes sel kép vi sel tet te ma gát Gö -
döl lő vá ro sa is. A Pre mont rei szkó la
és a Gö döl lői kán to rá tusmu tat ta, be,
mi lyen  gaz dag  li tur gi kus  ze ne élet
mű kö dik a Pesthez kö ze li vá ros ban.
Két egye te mi ének kar is köz re mű -

kö dött: a ka to li kus Capel la Uni ve si -
ta tis és az Evan gé li kus Hit tu do má -
nyi Egye tem (EHE) ének ka ra.

A ta lál ko zó szer ve zé sé nek mun ká -
ját leg na gyobb részt Kincz ler Zsu zsan -
na, az EHE Egy ház ze nei Tan szé ké nek
ta ná ra, a Ma gyar Egy ház ze nei Tár sa -
ság pe da gó gi ai szek ci ó já nak ve ze tő je
vé gez te. Az al ka lom ve ze té sé ben se gít -
sé gé re volt Bó diss Ta más, a Liszt Fe -
renc  Ze ne mű vé sze ti  Egye tem  Egy -
ház ze nei Tan szé ké nek ta ná ra. Ő ve zet -
te a kö zös ének lést is, Mo zart nak a 24.
zsol tár ra írt kó rus ká non ját be ta nít va.
A Ma gyar Egy ház ze nei Tár sa ság

al el nö ke, Ba logh Pi usz gö döl lői pre -
mont rei szer ze tes ta nár ige ma gya rá -
za tá ban a zsol tá rok sze mé lyes sé gét
és  krisz to ló gi ai  vo nat ko zá sa it  be -
mu tat va adott lel ki út ra va lót.
A  kü lön bö ző  hát tér ből  ér ke ző,

kü lön bö ző stí lu sú zsol tár fel dol go zá -
so kat ének lő kó ru sok be mu tat ko zá -
sán, a kö zös ének lé sen és kö zös ige -
hall ga tá son  ke resz tül  Lu ther gon -
do la tai  ele ve ned tek  meg:  „A  lel ki
ér te lem sze rint a zsol tá rok na gyon
ked ve sek és éde sek. Vi gasz ta lók min -
den szo mo rú és nyo mo rult lel ki is me -
ret nek, mely a bűn től va ló fé le lem -
ben, a ha lál kín já ban s fé lel mé ben és
min den fé le nyo mo rú ság ban, ín ség -
ben le le dzik. Ilyen szí vek nek a zsol -
tár – mert a Mes si ást ének li és pré -
di kál ja – édes, vi gasz ta ló és ked ves
ének már ak kor is, ha a pusz ta sza -
va kat  ének hang  nél kül  ol vas sa  és
mond ja. Még is a ze ne – mint Is ten -
nek cso dá la tos te remt mé nye és aján -
dé ka – na gyon so kat se gít, kü lö nö -
sen ami kor a tö meg együtt éne kel, és
szé pen megy az ének lés.”

g Fin ta Ger gely

Ének ka rok ta lál ko zója
b A Ma gyar Egy ház ze nei Tár sa ság pe da gó gi ai szek ci ó ja hat év vel ez előtt

or szá gos öku me ni kus kó rus ta lál ko zót ren de zett a zug lói evan gé li kus
temp lom ban. A részt ve vők ak kor és ott meg ta pasz tal hat ták, mi lyen
erő rej lik ab ban, ha a fe le ke ze tek ének ka rai egy más előtt be mu tat koz -
hat nak, és kö zö sen éne kel nek. A ta lál ko zó rend sze res sé vált: az óta min -
den pá ros év ben sor ke rül rá. Ta valy a fa so ri re for má tus temp lom, idén
a bu da pest-bel vá ro si Szent Mi hály ka to li kus temp lom adott ott hont
a kö zös ze né lés nek.

Kerekasztal-beszélgetés
Lutherésareformációörökségéről

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Re for má ci ói Em lék bi zott sá ga és
a Ma gyar or szá gi Lu ther Szö vet ség de cem ber 8-án, szom ba ton dél előtt
10 óra kor a Pesti Evan gé li kus Egy ház De ák Té ri Gyü le ke zet nagy ter mé -
ben (Bu da pest V. ker., De ák tér 4. I. eme let) ke rek asz tal-be szél ge tést szer -
vez, amely nek té má ja: Ho gyan te kin te nek Lu ther és a re for má ció öt száz
éves örök sé gé re a test vér egy há zak?A be szél ge tés részt ve vői: dr. Im ré nyi
Ti bor or to dox c. es pe res, dr. Krá nitz Mi hály ró mai ka to li kus teo ló gus,
egye te mi ta nár, dr. Sza bó Ist ván re for má tus püs pök, Cser nák Ist vánme -
to dis ta szu per in ten dens, Papp Já nos bap tis ta egy ház el nök, dr. Fa bi ny Ti -
bor evan gé li kus egye te mi ta nár.
A részt ve vők ar ra ke re sik a vá laszt, hogy öt száz év után mennyi ben

vál to zott fe le ke ze tük ké pe a re for má ció meg íté lé sé ben, s hogy ma mit
vál lal nak és mit nem vál lal nak a lu the ri örök ség ből. A be szél ge tés mo -
de rá to ra: dr. Lack ner Pál prog ram ko or di ná tor, a Lu ther Szö vet ség al el -
nö ke, volt tá bo ri püs pök. 
Az al ka lom ra sze re tet tel vár juk!

Dr. Fa bi ny Ta más evan gé li kus püs pök, 
a re for má ci ói em lék bi zott ság el nö ke
Dr. Fa bi ny Ti bor egye te mi ta nár, 

a Ma gyar or szá gi Lu ther Szö vet ség el nö ke

b Álljahelyedre!–Férfiakacsa-
ládban, a gyülekezetben és a
társadalomban cím mel hir det -
te meg Koháry Ferenc lé bé nyi
lel kész, egy há zunk or szá gos fér -
fi misszi ói re fe ren se és a há zi gaz -
da pest er zsé be ti gyü le ke zet lel -
ké sze, GyőriJánosSámuel no -
vem ber 17-ére a re gi o ná lis fér fi -
misszi ói na pot. A hely szín a
pest er zsé be ti ek gyü le ke ze ti ter -
me volt, ahol tíz gyü le ke zet ből
ér ke zett mint egy nyolc van férfi
töl töt te együtt a na pot.

A szer ve zők szán dé ka az volt, hogy
a fér fi moz ga lom ter jed jen, cél ja pe -
dig az evan gé li um hir de té sé nek di na -
mi zá lá sa: „Le gye tek fér fi ak, le gye tek
erő sek”– szólt  egy kor  Pál  apos tol
buz dí tá sa a ko rinthu si gyü le ke zet hez.
Ma ki nek van fü le, hogy meg hall ja?
A be ve ze tő áhí tat ban Végh Ta más,

a fa so ri re for má tus gyü le ke zet lel ki -
pász to ra 1Móz 2,15–23 alap ján Is ten
te rem tett vi lá gá nak cso dá la tos rész -
le te i ről és ben ne az em ber kü lön le ges
adott sá ga i ról és fe le lős sé gé ről szólt. 

A fér fi nak a csa lád ban be töl tött
sze re pé ről szólt Győ ri Ta más evan -
gé li kus lel kész, ci vil ben szer ve zet fej -
lesz té si ta nács adó. A te rem tés tör té -
net ből vett pél da alap ján az elő adó
sze rint a fér fi az „em lé kez te tő”. Mi -
kor a til tó pa rancs el hang zik („…a jó
és a rossz tu dá sá nak fá já ról nem
ehetsz…”), Éva még nem te rem te tett
meg,  kö vet ke zés kép pen  a  til tás ra
tör té nő em lé kez te tés Ádám fel ada -
ta lett. Az is te ni szó ra ge ne rá ci ó kon
át  tör té nő  em lé kez te tés  fon tos
misszió. A val lás pszi cho ló gia haj lik
ar ra a gon do lat ra, hogy a gyer mek is -
ten ké pét erő sen be fo lyá sol ja az apá -
ról al ko tott ké pe. An nak a gyer mek -
nek, aki nek böl cső je fö lé nem ha jol
apa, le het-e ké pe a sze re tő Is ten ről,
ha a sze re tő apá ról nincs em lé ke?
Ko há ry Fe renc – elő ször a re for -

má tus egy ház ban el vég zett fel mé rés
ered mé nyét is mer tet ve – el mond ta,
hogy az újon nan meg tért fi a tal vagy
kö zép ko rú  fér fi ak  igen  ak tí vak  a
gyü le ke ze ti élet ben. A kö zép ge ne rá -
ci ó hoz tar to zó fér fi ak pél dá ja vonz -
erőt gya ko rol az if jú ság ra is. A fér fi -
kö rök ben a hi tün ket érin tő kér dé sek -

ben zaj ló is me ret szer zés, vé le mény -
üt köz te tés ön bi zal mat ad a részt ve -
vők nek ah hoz, hogy a vi lá gi élet ben
is meg vall ják hi tü ket, bi zony sá got te -
gye nek. 
Nagy vesz te ség az egy ház szá má -

ra, ha a fér fi ak hi tét, ere jét nél kü löz -
nie kell. Ám de az el múlt idő szak ban
sok he lyen ala kult fér fi kör, ez pe dig
az adott gyü le ke ze tek meg erő sö dé -
sét von ta ma ga után. 

Széll Bul csú kis pes ti lel kész a gyü -
le ke zet ben va ló helyt ál lás ról a Pél da -
be szé dek köny vé ből a meg sze mé lye -
sí tett Böl cses ség sza vát idéz te: „Nék -
tek ki ál tok, fér fi ak!” „Igen  –  tet te
hoz zá –, mert sü ke teb bek va gyunk,
mint a nők.” A fér fi azt kép ze li, hogy
min dent meg old, ezért nem fi gyel az
is te ni szó ra. Vissza hú zó dik, sok fon -
tos hely ről hi ány zik, pe dig nél kü le
cson ka a csa lád, az is ten tisz te let, és
cson ka a gyü le ke zet is. 
„Mi a te en dő, hogy több fér fi áll jon

a he lyé re? – kér dez te az elő adó. – Ezt
ne is kér dezd! Te ma gad légy ott!”

Sze ve ré nyi Já nos or szá gos misszi -
ói lel kész a tár sa da lom ban va ló „he -
lyün kön ál lás” té ma kö ré ben tar tott
elő adá sá ban  ki je len tet te:  ha  nem
ter jed az evan gé li um, min dig va la mi
egyéb ről szó ló vi ta kap sú lyá nál na -
gyobb sze re pet az egy há zi köz élet ben
– mint egy pót cse lek vés ként. Így van
ez ma is: a stó la, a li tur gia, az ok ta -
tás, a dia kó nia  tárgy kö re i ben zaj ló
dis kur zus hang sú lyo sab ban  je le nik
meg, mint az evan gé li zá ció. 
Az  elő adó  vissza em lé ke zett  –  a

rend szer vál tás előtt tör tént – lel kész -
ik ta tá sa al kal má ból vá lasz tott igé re:
„Nem tu dok kö zöt te tek más ról, csak

Jé zus Krisz tus ról, ró la is mint a meg -
fe szí tett ről.” Az ik ta tá son a püs pö ki
pré di ká ció szó vá tet te: „Ha azért vá -
lasz tot tá tok is ezt az igét, hogy kri -
ti kát gya ko rol ja tok a dia kó ni ai teo -
ló gia fö lött, csak azt mon dom, hogy
dia kó nia, dia kó nia, dia kó nia!” 
„Tedd  fel  a  kér dést  –  foly tat ta

Sze ve ré nyi Já nos –: mi ért nem a ke -
reszt, a ke reszt, a ke reszt?!” 
A  to váb bi ak ban  gon dol ko dás ra

ser ken tet te a hall ga tó sá got: zúg a ha -
rang,  rend ben  fo lyik  a  li tur gia,  az
ado mányt be gyűjt jük, az egy ház mű -
kö dik. Mű kö dik? Az éb re dé si tör té -
ne tek iga zol ják, hogy az evan gé li u mi
meg úju lás a szol gá lat min den te rü -
le tén ele ve ma gá val hoz za a gyü le ke -
zet tár sa da lmi je len lé té nek és szol gá -
la tá nak di na mi kus meg erő sö dé sét.
„Az egy ház nem vár – tet te hoz zá –,
amely ből időn ként ki tör ve szét csa -
punk  az  ost rom lók  kö zött,  majd
vissza hú zó dunk. Meg  van  ír va:  az
egész föld az Úré!”
A zá ró áhí ta tot Göll ner Pál tar tot -

ta Tit 2,11 alap ján. A hall ga tó sá got
mé lyen meg érin tő bi zony ság té te lé -
ben ar ról szólt, hogy a fér fi ak kö zött
vég zett mun ká ban ak kor  le het ko -
moly  ered ményt  el vár ni,  ha  el ju -
tunk  az  örök  élet  re mény sé gé nek
kö zös ne ve ző jé re.
Úgy hi szem, a vissza jel zé sek alap -

ján is el mond hat juk, si ke res és ál dá -
sos volt a so ka kat meg moz ga tó fér -
fi nap,  kö szön he tő en  a  hely szín  jó
adott sá ga i nak, a tar tal mas elő adá sok -
nak, a lel ke sí tő ének lés nek és a ven -
dég lá tás ról gon dos ko dó Jó zsué fér -
fi kör nek.

g Drüsz ler Fe renc

Em lé kez tet ni az is te ni szó ra
Re gi o ná lis fér fi misszi ói nap Pest er zsé be ten

Az  Egye sült  Nem ze tek  Szer ve ze te
(ENSZ) 1989. no vem ber 20-án egyez -
ményt fo ga dott el a gyer me kek jo ga -
i ról;  a  kon ven ci ót  Ma gyar or szág
1990. már ci us 19-én ír ta alá.
Ha zánk ban  a  gyer me kek  jo ga i -

nak  vi lág nap ján,  no vem ber  20-án
if jú sá gi  szer ve ze tek  és  fi a ta lok kal
fog lal ko zó  szak em be rek  mun ká ját

ál la mi el is me ré sek ben ré sze sí tik. Az
al kal mon  Solt ész Mik lós szo ci á lis,
csa lád- és if jú ság ügyért fe le lős ál lam -
tit kár ad ta át a dí ja kat és ok le ve le ket.
Idén mi nisz te ri di csé ret ben ré sze sült
Bu day Bar na bás evan gé li kus  lel -
kész, a Ma gyar Cser kész szö vet ség el -
nö ke is.

d EvÉ let-in fó

Mi nisz te ri di csé ret 
a gyer me kek jo ga i nak vi lág nap ján

e v a n g é l i k u s é l e t . h u

Az Észa ki Evan gé li kus Egy ház ke rü -
let püs pö ke, dr. Fa bi ny Ta más no -
vem ber  22–23-án  Sla vo mir Sa bol
püs pök  meg hí vá sá ra  részt  vett  a
Szlo vá ki ai Ágos tai Hit val lá sú Evan -
gé li kus Egy ház Ke le ti Egy ház ke rü le -
te lel ké sze i nek sze pes bé lai (Spis s ká
Be lá) éves ta nács ko zá sán. Rö vid időn
be lül ez már a má so dik al ka lom volt,
hogy  kül kap cso la to kért  is  fe le lős
püs pö künk szlo vá ki ai lel kész kon fe -
ren ci án vett részt.
A ta lál ko zó té má ja a lel ké szi szol -

gá lat ban va ló meg erő sö dés volt. A
ma gyar püs pök – egy há zunk Lát ha -
tó an evan gé li kus cí met vi se lő stra té -
gi á já hoz is kap cso lód va – azok ról a
tö rek vé sek ről szólt, ame lyek a gyak -
ran túl ter helt, hi va tá suk ban meg fá -
radt, anya gi vagy sze xu á lis kí sér té sek
kö zött el bu kó vagy ép pen a ki égés je -
le it  mu ta tó  lel ké szek  és  csa lád ja ik
meg se gí té sé re irá nyul nak. 
Elő adá sá ban Fa biny Tamás rész le -

te sen be szá molt ar ról is, hogy egy há -
zunk lel ké szei rend sze res, köz pon ti -
lag  fi ze tett  egész ség ügyi  vizs gá la -
ton  ve het nek  részt,  to váb bá  hogy

egy ház ke rü le té ben  a  lel kész csa lá -
dok üdü lé si tá mo ga tás ban ré sze sül -
het nek,  va la mint  há zas sá gi  vál ság
ese tén szak em be rek hez for dul hat nak
az érin tet tek. Ki emel te azt is, hogy
mind töb ben fel is me rik a hi va tás gon -
do zás ban vagy ép pen a szu per ví zi ó -
ban rej lő le he tő sé ge ket is.
A  számos  hoz zá szó lás ból  ki de -

rült, hogy a sok szem pont ból ha son -

ló gon dok kal küz dő szlo vák lel ké szek
élénk ér dek lő dés sel fi gye lik a ma gyar -
or szá gi fo lya ma to kat.
A lá to ga tás al kal mat adott ar ra is,

hogy a két püs pök tár gyal jon egy ház -
ke rü le te ik  to váb bi  együtt mű kö dé -
sé ről, to váb bá a ma gyar or szá gi szlo -
vák és a szlo vá ki ai ma gyar  lel ké szi
szol gá lat meg erő sí té sé ről.

d EvÉ let-in fó

Szlo vá ki ai szom szé do lás
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– A bá lon gyűj tött ado má nyo kat
idén az anya ott ho nok ban la kó édes -
anyák és gyer me ke ik tá mo ga tá sá ra,
meg se gí té sé re fog ják for dí ta ni. Köz re -
ját szott-e ez a tény a fel ké rés el fo ga -
dá sá ban?
– Szí ve sen lé pek fel ilyen al kal ma -

kon, és hogy a bá lon be folyt össze get
anya ott ho nok meg se gí té sé re szán ják,
csak meg erő sí tett az el ha tá ro zá som -
ban, hogy vál lal jam a sze rep lést.

– Szo kott-e más kor is részt ven ni
jó té kony sá gi al kal ma kon?
–  Na gyon  fon tos nak  tar tom  az

ilyen ren dez vé nye ket, és ha raj tam
mú lott, so ha nem uta sí tot tam vissza
eze ket a fel ké ré se ket. Ta lán az egyik
leg fon to sabb fel ada tunk az élet ben,
hogy szo li dá ri sak le gyünk egy más sal.

– Mi vel ké szül, mi lyen mű sort fog
elő ad ni az es ten?
– Sza bó Mag da Ré gi mó di tör té net

cí mű re gé nyé ből mon dok rész le tet.
És hogy mi ért? Sze ret nék egy gon do -
la tot idéz ni: „Anyám nak nem gyúj -
tot tam gyer tyát, a  fényt nem le het
meg vi lá gí ta ni.”  Az  író nő  re gé nye
édes any já nak ál lít em lé ket. Úgy ér -
zem, hogy az est üze ne té hez alap ve -
tő en kap cso ló dik a mű.

– Volt olyan sze re pe, amely ben
bán tal ma zott nőt kel lett ala kí ta nia?
–  Anya sze re pem  már  volt,  de

ilyen tí pu sú még nem.

– Mi lyen sze re pek ben lát hat ja
most a kö zön ség a Jó zsef At ti la Szín -
ház ban?
– Ját szom egy kor társ szín da rab -

ban,  mely nek  Ma gá nyos céd rus a
cí me.Ok tó ber 23-án volt a pre mi er,
az elő adás ren de ző je Kő vá ri Ka ta lin.
A tör té net 1984-ben ját szó dik egy ér -
tel mi sé gi  csa lád ban,  ami kor  a  Los
An ge les-i olim pi á ra nem utaz ha tott
el a ma gyar olim pi ko nok csa -
pa ta. Két fiú édes any ját ala kí -
tom,  akik  egyi ke  egy  itt hon
ma radt spor to ló.
Ta valy áp ri lis ban mu tat tuk

be  Car lo Gol do ni Cse te pa té
Chi og gi á ban cí mű víg já té kát,
mely ben két csa lád ci va ko dik
egy más sal:  ez  egy  iga zi  csa -
pat já ték, vér bő ko mé dia, mely -
ben az egyik szen ve dé lyes fe le -
sé get ját szom.
Ok tó ber vé gén kezd tük pró -

bál ni Csi ky Ger gely Nagy ma ma
cí mű víg já té kát, amely nek de -
cem ber 8-án lesz a be mu ta tó -
ja. A da ra bot Nagy Vik tor ren -
de zi, a cím sze re pet Bé res Ilo na
ala kít ja. Én va gyok Sze ra fin, a
ne ve lő nő, aki hu szon négy éve
meny asszony,  és  az óta  vár  a
bol dog be tel je sü lés re. A szín ház ba já -
rók ko ráb ban sok kal töb bet ta lál koz -
hat tak ve lem a szín pa don, de most,

hogy az időm nagy ré szét oda ha za
töl töm a kis fi am mal, eb ben a há rom
elő adás ban le szek lát ha tó.

– Mit je lent az Ön szá má ra a szí -
né szi hi va tás?
– Gim na zis ta ko rom ban egy ama -

tőr szín ját szó cso port ban, a Szké né -
ben ját szot tam. Az ott töl tött négy év
után  már  ma gá tól  ér te tő dő  volt,
hogy a Szín mű vé sze ti Fő is ko lá ra je -
lent ke zem. A szí né szet ben az a fan -
tasz ti kus, hogy min den da rab más-
más vi lág, és min dig min dent új ra le -
het kez de ni, új és új fel fe de zé se ket le -
het ten ni. Ezt a vál to za tos sá got na -
gyon sze re tem. Új vi lá got va rá zsol -

ni es té ről es té re az em be rek nek gyö -
nyö rű do log.
g Hor váth-Bol la Zsu zsan na

„A fényt nem le het meg vi lá gí ta ni”
In ter jú Fe hér An ná val, a Ka ta lin-bál egyik fel lé pő jé vel

b Az ötö dik Ka ta lin-na pi evan gé li kus bál mű sor ában FehérAnna szín -
művész is köz re mű kö dést vál lalt, őt kér dez te az Evangélikus.hu a ren -
dez vényt meg elő ző hé ten. 

Az  ele gán san  öl tö zött  höl gyek  és
urak elő ször ta lál koz hat tak a bá lon a
jó hu mor ér zék kel meg ál dott No vo -
domsz ky Éva te le ví zi ós mű sor ve ze -
tő vel, aki ha son ló an ol dott mű sor ve -

ze tő tár sá val, Schu lek Csa bá val az ol -
da lán  frap pán san  tar tot ta  me der -
ben a prog ra mo kat. 
A vi dám pil la na tok ban nem szű -

köl kö dő mu lat sá got az est fő véd nö -
ke, Höl vé nyi György, az Em be ri Erő -
for rá sok Mi nisz té ri u má nak egy há zi,
nem ze ti sé gi és ci vil tár sa dal mi kap -
cso la to kért fe le lős ál lam tit ká ra nyi -
tot ta  meg.  Lu ther Már ton sza va it
fel ele ve nít ve, Lu ther rel együtt val lot -
ta: ő is meg ta lál ta a ma ga Ka ta lin ját.
Öröm és bá nat egy más sal kar ölt ve

jár – idéz te a fe jek be és szí vek be Fe -
hér An na Já szai Ma ri-dí jas szín mű vész
Sza bó Mag da Ré gi mó di tör té ne tén ke -
resz tül.  A  csa lád re gény ből  fel ol va -

sott rész let han gu la tá ban össze csen -
gett Szvo rák Ka ta linLiszt- és al ter na -
tív  Kos suth-dí jas  ének mű vész  elő -
adá sá val, az anya ság ról és a csa lád ról
szó ló gyi me si és nyit rai nép da lok kal. 

A  csa lá dok  át me ne ti
ott ho na szü le té sé nek és
fej lő dé sé nek  tör té ne tét
Ro szík Gá bor, az  in téz -
mény  igaz ga tó  lel ké sze
is mer tet te. A gö döl lői in -
téz mény előd jét, a Tes se -
dik  Sá mu el  Anya-  és
Gyer mek ott hont  1994-
ben hoz ta lét re a Tes se dik
Sá mu el Ala pít vány tár sa -
dal mi össze fo gás sal, sok
ma gán sze mély ada ko zá -
sá val,  il let ve  pá lyá za ti

pén zek ből, nagy vál lal ko zók tá mo ga tá -
sá val. Ma gyar or szá gon ak kor ez volt az
el ső anya- és gyer mek ott hon. Az in téz -
mény olyan fi a tal édes anyá kat fo ga dott
be, akik se gít ség nél kül nem vál lal ták
vol na gyer me kü ket, vagy nem tud ták
vol na fel ne vel ni. Az ott hon ban anyák
és gyer me ke ik együtt él het tek, és ké -
szül het tek az ön ál ló élet re.
A  2006-ban  meg nyílt  csa lá dok

átme ne ti ott ho ná ban hat, egyen ként
más fél szo bás, fő ző fül kés, für dő szo -
bás  la kást  ala kí tot tak  ki;  ezek ben
anya,  gye rek  és  élet társ  vagy  férj
együtt lak hat.
Az es te fo lya mán szót ka pott az

ott hon  né hány  la kó ja  is.  A  több -

gyer me kes  édes anyák  mind  nagy
sze re tet tel be szél tek az igaz ga tó lel -
kész ről és Ro szík Ág nes in téz mény -
ve ze tő ről.  A  bá lo zók  az  át me ne ti
ott hon ban la kó gyer me kek kel nem,
de al ko tá sa ik kal – rajz ki ál lí tás ke re -
té ben – an nál in kább ta lál koz hat tak.
A prog ram „ko moly” ré szét a szin -

tén Já szai Ma ri-dí jas szín mű vésszel,
Ru dolf Pé ter rel foly ta tott pó di um be -
szél ge tés zár ta. A szín mű vész fel ada -
tá nak te kin ti, hogy igye kez zen se gí te -
ni a ne héz sor sú gyer me ke ken és fel -
nőt te ken. Hi va tá sá nál fog va is er re tö -
rek szik, hi szen –  mint val lot ta – a mű -
vé szet lé nye ge, funk ci ó ja az em pá ti á -
ra ne ve lés, az em be ri lé lek job bí tá sa. 
A vissza já ró bá lo zók ál tal is ked -

velt, be vett moz za na tok ez út tal sem
ma rad tak el: a tom bo la, a bor kós to -
lás  –  ez út tal  ifj. Bruck ner Nán dor
sop ro ni bo rá sza tá ból –, il let ve az ízes
bü fé va cso ra  egy aránt  ré sze  volt  a
prog ram nak. 
A Ka ta li no kat egy szál fe hér ró zsá -

val kö szön töt ték. 
A  talp alá va lót  a  Simp le ze ne kar

húz ta, s a tán cos lá bú a kat nem is kel -
lett biz tat ni, hogy hagy ják el a szé ket.
A tán cos han gu la tot a De ák Té ri Evan -
gé li kus  Gim ná zi um  nyi tó tánc ként
pa lo tást já ró ta nu lói ala poz ták meg. 
A Ka ta lin-nap előes té jén ez év ben

nem csak ma gyar, ha nem ba jor ci pő -
tal pak is kop tak: a bá lo zók kö zött vol -
tak  ugyan is  a  ba jor–ma gyar  test -
vér kap cso lat húsz éves ju bi le u ma al -
kal má ból ok tó ber ben Nürn berg ben
meg ren de zett ta lál ko zó szer ve zői is.
A ba jor de le gá ció no vem ber utol só
hét vé gé jét ha zánk ban töl töt te, hogy
a ju bi le u mi test vér kap cso la ti ün nep
ta pasz ta la ta it kö zö sen ér té kel jék ki a
ma gyar szer ve zőkkel.

g Bal la Má ria

Nem csak Ka tá kat vit tek tánc ba
Is mét Ka ta lin-na pi evan gé li kus bál

b Idén ötö dik al ka lom mal ren dez te meg a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház (MEE) Ka ta lin-na pi bál ját. A Bu da vá ri Ön kor mány zat épü -
le té nek au lá ja no vem ber 24-én es te egé szen meg telt a bá lo zók kal. A
ren dez vény ez út tal is jó té kony célt szol gált: az idei tá mo ga tott a gö -
döl lői Tes se dik Sá mu el Csa lá dok Át me ne ti Ott ho na volt. Az es te tar -
tal mas, szép prog ra mo kat tar to ga tott a részt ve vők nek. 

g B. Pin tér Már ta

Még a ki lenc ve nes évek ele jén ho zott
aján dék ba  egy  ér de kes  ki tű zőt  az
Ame ri kai  Evan gé li kus  Egy ház  Női
Osz tá lyá nak ve ze tő je. A jel vény egy
temp lo mot áb rá zolt, amely re a kö vet -
ke ző fel irat ke rült: „Church as a safe
place”, az az: „Az egy ház mint biz ton -
sá gos hely”. 
Lel ké szi szol gá la tom több év ti ze -

de alatt gyak ran kel lett szem be sül -
nöm az zal, hogy ez a szlo gen va ló ság.
Kü lön fé le  egy há zi  al kal ma in kon
nem egy szer találkoztam olyan asz-
szonnyal, aki az ott ho ni erő szak elől
me ne kül ni kény sze rült. Sze mé ben ott
élt a ret te gés, mi lesz, ha ag resszív
csa lád tag ja rá ta lál, s ott tük rö ző dött
a két ség is, va jon hisz nek-e itt ne ki,
biz tos  ol ta lom ra  lelt-e  az  egy há zi
fa la kon be lül.
Az  idei  Ka ta lin-na pi  bál  ép pen

ezek nek  a  nők nek  a  meg se gí té sét
tűz te  ki  cé lul.  A  jó té kony sá gi  est
be vé te lét  a  gö döl lői  anya óvó  la kói
kap ták meg. 
A bál szer ve zői, mi köz ben a Re for -

má ció és nők te ma ti kus év hez igye -
kez tek  iga zod ni,  nem  tud hat ták,
hogy ak ci ó juk be le il lik egy ak tu á lis
prog ram so ro zat ba.  Mi vel  no vem -
ber 25. a nők el le ni erő szak le küz dé -
sé nek vi lág nap ja, de cem ber 10. pe dig
az em be ri jo gok nem zet kö zi nap ja,
így föl dünk több or szá gá ban ez alatt
a két hét alatt kü lön bö ző meg moz -
du lá sok kal hív ják fel a fi gyel met az
ag resszió ter je dé sé re, kü lö nö sen pe -
dig  a  bán tal ma zott  asszo nyok  ki -
szol gál ta tott  hely ze té re.  Eh hez  az
úgy ne ve zett „ti zen hat ak ció nap hoz”
szá mos egy há zi szer ve zet is csat la ko -
zott, kö zöt tük a Lu the rá nus Vi lág szö -
vet ség és az Egy há zak Vi lág ta ná csa.
De hi tel te len né vá lik min den meg -

moz du lás,  ha  az  egy ház ma ga  –  s
ben ne min den hí vő em ber – nem vá -
lik  ol ta lom má.  Va jon  evan gé li kus
gyü le ke ze te ink ben biz tos me ne dék -
re  lel het nek a bán tal ma zott asszo -
nyok  és  gyer me kek?  Nő szö vet sé gi
kö re ink a ka rá cso nyi ké szü lő dés kö -
ze pet te oda fi gyel nek-e a csa lá don be -
lül szen ve dők re? 
Ter mé sze te sen  az  egy ház köz sé -

gek inf ra struk tú rá ja nem al kal mas ar -
ra, hogy a gö döl lői vagy a nyír egy há -
zi  in téz mény hez  ha son ló  ott hont
kí nál jon a rá szo ru lók nak. De ar ra al -
kal mas az egy ház, hogy ben ne az erő -
szak ál do za ta it meg hall gas sák, szen -
ve dé sü ket ko mo lyan ve gyék, mel lé -
jük áll ja nak, az ag resszort le lep lez zék,
int sék…
Tu dom,  van,  aki ben  el len ér zést

vált ki ez az írás. Két ség be von ja a
prob lé ma  nagy sá gát  s  kü lö nö sen
azt, hogy a nő ket ál lít suk be az erő -
szak  ál do za ta i ként.  „Lát tunk  már
asszonyt  fa ka nál lal  ve re ked ni”  –
mond ják. Vi tat ha tat lan, hogy a nők
kö zött is le het nek ag resszívek, bán -
tal ma zók. Ám a Köz pon ti Sta tisz ti -

kai  Hi va tal  el múlt  év ben  vég zett
fel mé ré se ma gá ért be szél: 3169 nap -
fény re ke rült pár kap cso la ti erő szak-
eset 90,9%-ában nő volt az ál do zat,
s csu pán az ese tek 9,1%-ában volt fér -
fi a szen ve dő fél.
Mennyi ben érint ez ben nün ket? –

te het né fel az ol va só a kér dést. A vá -
la szom: meg le he tő sen. Ne gon dol juk,
hogy az erő szak csak a temp lom fa -
la in kí vül tom bol! Bi zony be lül is ott
van. Nem fe lej tem el azt az asszonyt,
aki vel  2002  nya rán  is mer ked tem
meg.  Kis sé  el hú zó dó,  őszin te  be -
szél ge té sünk köz ben hir te len meg -
kér dez te,  le fe küd het-e  az  iro dám
pad ló já ra.  Fél  órá nál  to vább  nem
bírt ugyan is ül ni, tönk re men tek a csi -
go lyái, mert pres bi ter ap ja gye rek ko -
rá ban több ször fél holt ra ver te. 
Ter mé sze te sen az erő szak nak nem

csu pán fi zi kai meg nyil vá nu lá sai lé tez -
nek:  az  ag resszió  esz kö ze  le het  a
becs mér lő,  bán tal ma zó  be széd  is.
A na iv, meg gon do lat lan ság ból hang -
zó sza vak pe dig könnyen az erő sza -
kos ma ga tar tás iga zo lá sá ra szol gál -
hat nak.
Né hány  he te  vi hart  ka vart  egy

par la men ti  kép vi se lő  hoz zá szó lá sa
a  csa lá don  be lü li  erő szak  bün te tő
tör vény könyv ben (Btk.) va ló sze re pel -
te té sé ről szó ló vi tá ban. Azt mond ta,
„ha a nők el men né nek szül ni négy-öt
gye re ket, ak kor nem len ne gond a tár -
sa dal mi sze re pük kel”. A li be rá lis, vi -
lá gi mé dia kon zer va ti viz mus sal vá dol -
ta  őt,  ke resz tény  gőg gel,  de  ta lán
sen ki sem vet te ész re, hogy a kép vi -
se lő tu dat la nul ép pen a bán tal ma zók
szó szó ló ja lett. Mert hogy a pár kap -
cso la ti erő szak ban sok szor pon to san
ezt hasz nál ja fel fegy ver ként az ag -
resszív fél: a nőt a sok gyer mek vál -
la lá sán ke resz tül meg köt ni s ten ni eg -
zisz ten ci á li san tel je sen füg gő vé.
A  múlt  szom ba ti  Ka ta lin-bál ra

ven dég nek meg hí vott Ru dolf Pé ter
szín mű vész a fel adat ról szólt, an nak
az em ber nek a fe le lős sé gé ről, aki nek
meg ada tott  a  har mo ni kus  csa lá di
élet. Ami kor cso dá la tos gyer mek ko -
rát, pe da gó gus édes any já nak alak ját
fel idéz te, az zal foly tat ta val lo má sát,
hogy ép pen ezért a meg ka pott sok jó -
ért tar to zik az zal a bán tal ma zot tak -
nak, hogy sor suk ra oda fi gyel jen, ér -
tük cse le ked jen. 
Pál apos tol ugyan csak ezt a szót

hasz nál ja, ami kor a hí vő ket in ti: „Mi,
erő sek pe dig tar to zunk az zal, hogy az
erőt le nek gyen ge sé ge it hor doz zuk, és
ne a ma gunk ked vé re él jünk.” (Róm
15,1) Az apos tol fi gyel mez te té se sem
a nép sze rű ség re tö rek vés vagy egy ti -
zen hat  na pos  ak ció so ro zat  ré sze,
ha nem a ke resz tény em ber élet prog -
ram ja. Is ten egy há za csak így, krisz -
tu si lel kü let tel él ve a vi lág ban vál hat
va ló ban ol ta lom má, a biz ton ság he -
lyé vé.

A szer ző evan gé li kus lel kész, egy há -
zunk női misszi ó já nak ve ze tő je

Ak ció- vagy élet prog ram?

aLutherKiadó
könyvbemutatója

A Lu ther Ki adó sze re tet tel hív min den kit
Cser há ti Sán dor Az Új szö vet ség teo ló gi á ja
cí mű kö te té nek és a Lé lek ál tal gaz dag élet
cí mű e-köny vé nek be mu ta tó já ra.
Az al ka lom de cem ber 5-én, szer dán 17

óra kor kez dő dik az or szá gos iro da föld szin -
ti elő adó ter mé ben (1085 Bu da pest, Ül lői út
24., meg kö ze lít he tő az evan gé li kus köny -
ves bol ton ke resz tül). A kö te te ket be mu tat -
ja dr. Fa bi ny Ta más püs pök és dr. Pe csuk
Ot tó, a Ma gyar Bib lia tár su lat fő tit ká ra.

Az Új szö vet ség teo ló gi á ja cí mű kö te tet az e-könyv CD-mel lék le té vel
együtt a be mu ta tón részt ve vők ked vez mé nyes áron vá sá rol hat ják meg.
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A mis kol ci Evan gé li kus Kos suth La -
jos Gim ná zi um és Pe da gó gi ai Szak -
kö zép is ko la ta ná rai – Já rá si né Ma -
gya ri Ju dit, Kon ecs ni Ist ván né, Kraj -
nyák né Ju hász Hil da, Mol nár né
Szmo lár Edit, Pe li kán Ist ván – al kot -
ta kül dött ség no vem ber 15–19. kö zött
a  finn or szá gi  Ki uru ve si  vá ro sá ban
járt az ot ta ni evan gé li kus gyü le ke zet -
nél és is ko lá ban. A lá to ga tás an nak a
pél da ér té kű  part ner kap cso lat nak
volt ré sze, me lyet Ar ja Pen ti ka inen
lel kész – egy ben az is ko la új igaz ga -
tó ja – és Fel leg vá ri Zol tán, a mis kol -
ci ok ta tá si in téz mény ve ze tő je in dí -
tott el és tart élet ben 2004 óta. 
A ma gyar de le gá ció meg is mer ked -

he tett a finn ok ta tá si rend szer rel, be -
te kint he tett egy nagy gyü le ke zet min -
den nap ja i ba, és íze lí tőt kap ha tott a finn
em be rek hét köz na pi éle té ből. A va sár -

na pi is ten tisz te le ten a ki uru ve si gyü -
le ke zet di ós győ ri test vér gyü le ke ze té -
nek lel ké sze, Mol nár Jó zsefhir det te az

igét,  és  a  he lyi  lel ké szek kel  együtt
szol gált az úr va cso ra osz tás nál is.

g em-jé

Finn or szá gi lá to ga tás

– Pro fesszor úr, mint „fa so ri örök -
di á kot” kér de zem Önt: mi ben áll a
Fa sor va rá zsa?
– Tud ja, van egy olyan mon dás,

hogy ha két fa so ri ta lál ko zik, a má -
so dik perc ben már egy más nya ká ba
bo rul nak. És ez így is van. A Fa sor
min dig  be fo ga dó  in téz mény  volt.
Ta ná ra ink az egy más irán ti sze re tet -
re  és  tisz te let re  ne vel tek  ben -
nün ket. 
Mi min den év ben tar tunk osz -

tály ta lál ko zót, en nek már ha gyo -
má nya van. És mond jon még egy
olyan  is ko lát,  amely ben  hat van
év vel az érett sé gi után a di á kok
össze fog nak, és szob rot ál lít tat nak
egy ko ri ta ná ruk tisz te le té re! 
–  Az egyik ol dal a kö zös ség

össze tar tá sa, a má sik a kö zös ség
ered mé nyei. Mi vel ma gya ráz za az
is ko la hír ne vét?
– A Fa sor ha té kony sá ga ab ban

áll – aho gyan Wig ner Je nő meg -
fo gal maz ta –, hogy a ta ná rok ta -
ní ta ni,  a  di á kok  pe dig  ta nul ni
jár nak ide.
Ah hoz, hogy Wig ner és Har sá -

nyi Já nos – szin tén egy ko ri fa so ri di -
á kok  –  No bel-dí jat  kap has sa nak,
kel lett egy olyan mes ter, mint Rátz
Lász ló ta nár úr, majd ké sőbb Mi ko -
la Sán dor. És per sze ne fe led kez zünk
meg  a  szá mí tás tech ni ka  út tö rő jé -
ről, Neu mann Já nos ról se, aki szin tén
Rátz-ta nít vány volt. 
A  le gen dás  ma te ma ti ka–fi zi ka

sza kos ta nár em lé két őr zi a ti zen két
éve lét re ho zott Rátz Ta nár Úr Élet -
mű díj, ame lyet az Ala pít vány a Ma -
gyar Ter mé szet tu do má nyos Ok ta tá -
sért  ku ra tó ri u ma  ítél  oda  éven te
két-két, a köz ok ta tás ban ma te ma ti -
kát, fi zi kát, ké mi át vagy bio ló gi át ta -
ní tó ta nár nak.
Nem el ha nya gol ha tó az sem, hogy

a volt fa so ri di á kok kö zül har min can
let tek aka dé mi ai ta gok, és hu szon ki -
lenc Kos suth-, Szé che nyi- vagy ál la -
mi dí jas van kö zöt tük…
Ha son ló kép pen  em lí tés re  ér de -

mes  a  fa so ri  ta ná rok  tan könyv író
mun kás sá ga. Ver mes ta nár úr tan -
köny ve it pél dá ul öt nyelv re for dí tot -
ták le!

– De a gim ná zi um hír ne ve, az ott
fo lyó ok ta tás szín vo na la sem szá mí -
tott 1952-ben…
– Az is ko la be zá rá sa vég ze tes bűn

volt. Így har minc hét év nyi foly to nos -
sá gi hi ány van a gim ná zi um éle té ben,
és per sze óri á si élet ko ri sza ka dék az
öreg és ke vés bé öreg öreg di á kok kö -
zött. Per sze a mos ta ni ak – eg zisz ten -
cia hí ján – még nem tud nak ala pít -
vá nyok, dí jak lét re ho zá sá ban köz re -
mű köd ni. 
1989-ben dr. Gya pay Gá bor ve -

zény le té vel tel jes tu dá sunk kal és lel -
ke se dé sünk kel  mi,  öreg di á kok  is
részt vet tünk az is ko la új ra in dí tá sá -
ban. Ma a volt nö ven dé kek egye sü -
le te öt ala pít ványt mű köd tet, van kö -
zöt tük ter mé szet tu do má nyos és szo -
ci á lis egy aránt. 
– Ver mes Mik lós, vagy is Mu ki bá -

csi mint osz tály fő nök Ön re is nagy ha -
tást gya ko rolt?
– Gon dol ja el: nyolc évig volt osz -

tály fő nö künk. Ked vet csi nált a ma te -

ma ti ká hoz, fi zi ká hoz, ké mi á hoz, hisz
az  órá i ra  nem kel lett  tan köny ve ket
búj ni, elég volt csak az ő jegy ze tét, a
di á ri u mot elő ven ni. Az osz tály há rom -
ne gye de ter mé szet tu do má nyos pá lyát
vá lasz tott, ez sem vé let len. Töb ben va -
gyunk a haj da ni osz tály ból, akik az ed -
dig el ért szak mai si ke re in ket nagy részt
ne ki kö szön het jük. 

De  nem  csak  a  tu do má nyok ba
vont be: Ver mes ta nár úr egész éle -
tünk re be fo lyás sal volt. Nyi tott sá gá -
val, lan ka dat lan ér dek lő dé sé vel, hu -
ma nis ta szel le mé vel is ha tott ránk,
pél dát adott. A min den iránt ér dek -
lő dő  em ber  ide ál tí pu sa  volt.  Vitt
ben nün ket  ki rán dul ni,  szín ház ba,
mú ze um ba… 
Ver mes ta nár úr hoz ha son ló an –

aho gyan ké sőbb tu da to sult ben nem
– ma gam is kis cé du lák ra írom elő -
adá sa im jegy ze te it, ő ilyen mó don is
je len van a min den nap ja im ban…
Ma gam ugyan mér nök em ber va -

gyok, ama tőr szin ten még is ér tek va -
la mics két a ze né hez. A ze ne, a kép -
ző mű vé szet és az uta zás sze re te tét is
a Fa sor ból hoz tam. 

– Élet raj zá ban azt ol vas tam, hogy
ku ta tá si te rü le te a ter mi kus ana lí zis.
Ké rem, fog lal ja össze rö vi den ol va só -
ink nak, mit je lent ez!
– Az anya gok hő mér sék let ha tá -

sá ra  tör té nő  vál to zá sa it  vizs gál ja  a
ter mi kus ana lí zis. Ta lán ez út tal rész -
le tek be  nem  ér de mes  bo csát koz -
nunk…  Mun kás sá gom ról  annyit,
hogy  két száz hat van  pub li ká ci óm
van, ezer hét száz al ka lom mal hi vat -
koz tak tu do má nyos ered mé nye im re.
Egy  nem zet kö zi  fo lyó irat  társ szer -
kesz tő je, egy má sik nak pe dig szer -
kesz tő bi zott sá gi tag ja va gyok.
– És ha jól tu dom, a 2012 ja nu ár -

já ban fel ava tott két új fa so ri la bo ra -
tó ri um egyi ke az Ön ne vét vi se li…
–  Til ta koz tam  el le ne,  de  az zal

győz tek meg,  hogy  „az  em be re ket
éle tük ben kell meg be csül ni”. A má -
sik la bo ra tó ri um Le vi us Er nő ne vét
kap ta, aki az is ko lá ban ma te ma ti ka–
fi zi ka sza kos ta nár volt; őt az Eöt vös
Lo ránd Fi zi kai Tár su lat Mi ko la Sán -
dor-díj jal tün tet te ki. 

– Vé gül mit üzen ne Pro fesszor úr
a mai fi a ta lok nak?
– Cé lo kat kell ki tűz ni ma guk elé. A

tu dá sért kell ta nul ni, nem a jó osz tály -
za tért. A tan anya got, tu do mányt nem -
csak is mer ni, ha nem sze ret ni is kell.

g Ki nyik Ani ta

Fa so ri örök di ák ság
In ter jú dr. Lip tay Györggyel

b Amint la punk is hírt adott ró la, ez év szep tem be ré ben avat ták föl a
fa so ri evan gé li kus gim ná zi um egy ko ri le gen dás ta ná rá nak, Vermes
Miklósnak a mell szob rát az is ko la ut cai front ján. Az ün nep sé gen ta -
lál koz tam elő ször dr.LiptayGyörgy ve gyész mér nök kel, a Bu da pes ti
Mű sza ki és Gaz da ság tu do má nyi Egye tem cím ze tes egye te mi ta ná rá -
val, aki a Bu da pes ti Evan gé li kus Gim ná zi um Volt Nö ven dé kei Egye -
sü le té nek el nö ke ként egyik mo tor ja volt a szo bor ál lí tás nak. Ez al ka -
lom mal az is ko la szel le mi sé gé ről, ta ná rok ról és di á kok ról be szél get -
tem ve le.

– Mi ért vált szük sé ges sé, hogy tör -
vény ír ja elő a di á kok szá má ra a kör -
nye ze tü kért, kö zös sé gü kért, se gít ség -
re szo ru ló em ber tár sa i kért vég zett
ön kén tes mun kát?
– Saj nos nap mint nap ta pasz tal -

juk, hogy az em be rek el men nek egy -
más mel lett, ro han nak, nem fi gyel nek
a má sik ra. Egy-egy ter mé sze ti csa pás
vagy ha son ló – pél dá ul ár víz vagy a
2010. őszi vö rö siszap-ka taszt ró fa –
ese tén per sze je len tős se gít sé get kap -
nak a baj baju tot tak, de a rend sze res
se gít ség nyúj tás na gyon rit ka. Pár év -
vel  ez előtt  a  tár sa dal mi bi za lom ról
szó ló fel mé rés ben a meg kér de zet tek
több mint nyolc van szá za lé ka nyi lat -
koz ta azt, hogy sze rin te sen ki sem tö -
rő dik a má sik kal. Ez na gyon el szo mo -
rí tó és ijesz tő ered mény.
Egy tár sa da lom ak kor mű kö dik jól,

ha nem hagy ja ma gá ra a baj baju tot -
ta kat,  ha  ál ta lá nos  a  kö zös sé gért
vég zett  ön kén tes  mun ka,  a  se gít -
ség nyúj tás. Mind eze ket azon ban ta -
nul ni és ta ní ta ni kell! Úgy gon do lom,
mi nél ha ma rabb tu da to sul a gyer me -
kek ben, hogy nem ön ál ló szi get ként
él nek a vi lág ban, ha nem kü lön bö ző,
ki sebb-na gyobb  kö zös sé gek  tag jai,
an nál  in kább lesz ter mé sze tes szá -
muk ra a kö zös sé gi mun ka.

– A köz ne ve lé si tör vény az érett sé -
gi bizonyítvány kiadásának fel té te le -
ként öt ven óra kö zös sé gi szol gá lat tel -
je sí té sét ír ja elő. Az ön kén tes mun ka
ta ní tá sa te hát nem osz tály ter mi ke -
re tek kö zött, ha nem te vé keny sé ge -
ken ke resz tül va ló sul meg. Mely te rü -
le te ken szol gál hat nak a di á kok?
–  Szá mos  le he tő ség  kí nál ko zik

ön kén tes mun ka vég zé sé re. Az egész -
ség ügyi, a szo ci á lis és jó té kony sá gi, az
ok ta tá si, a kul tu rá lis és kö zös sé gi, il -
let ve a kör nye zet- és ter mé szet vé del -
mi te rü let a leg fon to sabb.

– A fel so ro lás ból is lát szik, hogy sok
he lyen sok fé le mun ká ra van szük ség.
Mit gon dol, az Önök is ko lá já ban mely
te rü le tek lesz nek a leg nép sze rűb bek?
– Az ön kén tes mun ka meg szer ve -

zé sé nek el ső lé pé se az, hogy meg pró -

bál juk fel tér ké pez ni, ki mi lyen te vé -
keny sé get vé gez ne  szí ve sen. Szí vet
me len ge tő volt hall gat ni az osz tály -
fő nö kök be szá mo ló ját, ami kor ar ról
be szél tek, ho gyan fo gad ták a gye re -
kek a kö zös sé gi szol gá lat be ve ze té sét.
A di á kok kö zül so kan nem is ér tet -
ték, mi ért kell tör vény, hi szen szá -

muk ra  tel je sen  ter mé sze tes,  hogy
ön ként se gí tik gyü le ke ze tük mun ká -
ját pél dá ul nyá ri tá bo rok szer ve zé sé -
vel,  gyer mek bib lia kör  tar tá sá val;
gon doz zák a temp lom kert jét, se gí -
tik az idő seb be ket, és így to vább. 
Leg több di á kunk szá má ra a kö -

zös ség va la me lyik evan gé li kus gyü -
le ke zet kö zös sé ge,  így a kö zös sé gi
mun kát  a  gyü le ke ze ti  mun ka  je -
len ti. A leg nép sze rűbb a szo ci á lis, az
ok ta tá si és a kul tu rá lis te vé keny sé -
gek kö re.

– A di á kok te hát lel ke sek, de lesz-e
ele gen dő fo ga dó in téz mény?
– Egy re több szer ve zet, in téz mény

jel zi, hogy szí ve sen fo gad di á ko kat. Ha
csak azt tar ta nánk lé nye ges nek, hogy
min den di á kunk va la hol dol goz zon,
ak kor  biz to san  ta lál nánk  ele gen dő
he lyet. A prog ram cél ja azon ban nem
ez! Fon tos nak tart juk, hogy di ák ja ink
mi nél több szál lal kö tőd je nek egy há -
zuk hoz,  így  el ső sor ban  evan gé li kus
gyü le ke ze tek kel, in téz mé nyek kel ke -
res sük az együtt mű kö dés le he tő sé gét.

Azo kat  az  egy há zi  in téz mé nye ket
igyek szünk meg ta lál ni, ahol szük ség
van jó lel kű, se gí tő kész di á kok ra. 
A prog ram si ke re at tól függ, hogy

tu dunk-e biz to sí ta ni di ák ja ink szá má -
ra olyan „mun ka he lye ket”, ahol szí -
ve sen dol goz nak, és ahol azt lát ják,
hogy szük ség van a mun ká juk ra. 

– Szak ké pe sí tés nél kü li, 14–18 éves
fi a ta lok ról van szó. Me lyek azok a te -
vé keny sé gek, ame lye ket ők is el vé gez -
het nek?
–  A  tör vény  cél ja  pon to san  az,

hogy szak ké pe sí tés hez nem kö tött,
sok szor  pénz ben  ki  nem  fe jez he tő
mun kát,  szol gá la tot vé gez ze nek  a
di á kok.  Egy  idős  em ber rel  együtt
töl tött két óra, be szél ge tés, kö zös fő -
zés, sé ta vagy egy óvo dá ban, idő sott -
hon ban elő adott szín da rab, majd az

azt  kö ve tő  be szél ge tés,  já ték mind
olyan te vé keny ség, mely élet re szó -
ló él ményt ad hat di ák ja ink nak. 
A kö zös ség szol gá la ta le het va la -

mely szo ci á lis in téz mény kert jé nek
ren de zé se,  fa- és nö vény ül te tés, az
avar össze gyűj té se is. Úgy gon do lom,
bár me lyik egy há zi in téz mény ben ta -
lál ha tó  olyan  te vé keny ség,  me lyet
di ák ja ink is el vé gez het nek, és ezen
ke resz tül meg ta pasz tal hat ják a má -
so kért vég zett mun ka örö mét.

– Az Önök is ko lá já ban hol tart
most az ön kén tes mun ka szer ve zé se?
– Eb ben  a  tan év ben  két  osz tály

kez di meg a kö zös sé gi szol gá la tot. A
ta nu lók tá jé koz ta tá sa után most azt
mér jük föl, hogy ki mi lyen mun kát
sze ret ne vé gez ni. Ez zel pár hu za mo -
san ke res sük azo kat az egy há zi fo ga -
dó  in téz mé nye ket, ahol biz to sí ta ni
tud ják di ák ja ink szá má ra a mun ka -
vég zést. Re mél jük, hogy az ad ven ti
idő szak ban  már  min den  di á kunk
szol gál hat va la hol.

g E. É.

azérettségifeLtéteLeötvenórányiszOLgáLat

A tan tárgy ne ve: kö zös sé gi mun ka
Be szél ge tés Sző ké né Mez ősi Tí mea igaz ga tó he lyet tes sel

b A köz ne ve lé si tör vény az érett sé gi bizonyítvány kiadásának fel té te -
le ként öt ven óra kö zös sé gi szol gá lat tel je sí té sét ír ja elő. Ez ter mé sze -
te sen egy há zi is ko lá in kat is érin ti. Az új kö ve tel mény ok ta tá si in téz -
mé nye ink szá má ra jó le he tő sé get kí nál ar ra, hogy di ák ja i kat be ve zes -
sék a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház in téz mé nyi és gyü le ke ze ti
ka ri ta tív és kö zös sé gi mun ká i ba. Így gon dol ja ezt a De ák Té ri Evan -
gé li kus Gim ná zi um ne ve lő tes tü le te is – vár ják a prog ram ba szí ve sen
be kap cso ló dó gyü le ke ze tek és in téz mé nyek je lent ke zé sét. A rész le -
tek ről SzőkénéMezősiTímea igaz ga tó he lyet test kér dez tük.

Szorgalmas diákok közösségi szolgálatban – takarítás a könyvtárban
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Útmutató 2013
g

Evangélikus naptár 2013
g

Karácsonyi angyal
Karácsonyi mesék kisebbeknek
és nagyobbaknak

Ipiapi atya evangéliuma

Ordo Joculator
Dei,

g

Az imádkozás ábécéje

g

Vetés közben
Áhítatok és imádságok az év minden napjára

g

Egyházfő viharban
és árnyékban
Ordass Lajos evangélikus hitvalló püspöki
szolgálata (1945–1958)

g

Reményik Sándor
összes verse I–II.

(4. kiadás)
g

Az Újszövetség teológiája

Az
Újszövetség teológiája 

Lélek által gazdag élet

g

Ancilla Domini
Túrmezei Erzsébet-emlékkönyv

Fény előt -
tem, fény utánam 

g

b A Luther Kiadó adventi könyvvásárának keretében 2012. december 3. és december 22. között 10–
50%-os kedvezménnyel árusítjuk kiadványainkat. A  ked vez mé nye ket igénybe vehetik ked ves ol -
va sóink könyves bol tunkban (Budapest VIII. kerület, Üllői út 24. – nyitva tartás: hétfőtől pén tekig
9 és 18 óra, szombaton 9 és 13 óra között), elektronikus könyvesboltunkban (http://bolt.lutheran.hu),
illetve levélben, faxon és e-mailben elküldött megrendelés esetén is (cím: Luther Kiadó, 1085 Bu -
da pest, Üllői út 24.; fax: 1/486-1229; e-mail: kiado@lutheran.hu). A kedvezmény a 2012. de cem -
ber 22-ig címünkre beérkezett megrendelésekre érvényes.

KAMARÁS ISTVÁN OJD

Karácsonyi angyal
Karácsonyi mesék kisebbeknek és nagyobbaknak

LUTHER KIADÓ

  

Ordass Lajos 
evangélikus hitvalló 

püspöki szolgálata (1945–1958)

I. kötet

B  E

Egyházf  
viharban és 
árnyékban

 
  

 
 

 
 

 
 

   
  

   
   

  

  január 2. január 3. január 4. január 5. január 6. január 7. január 8. január 9. január 10  
január 11. január 12. január 13. január 14. január 15. január 16. január 17. január 18. január 19. 
január 20. január 21. január 22. január 23. január 24. január 25. január 26. január 27. január 28. 
január 29. január 30. január 31. február 1. február 2. február 3. február 4. február 5. február 6. 
ebruár 7. február 8. február 9. február 10. február 11. február 12. február 13. február 14. február 
5. február 16. február 17. február 18. február 19. február 20. február 21. február 22. február 23. 
ebruár 24. február 25. február 26. február 27. február 28. február 29. március 1. március 2. már
us 3. március 4. március 5. március 6. március 7. március 8. március 9. március 10. március 1

március 12. március 13. március 14. március 15. március 16. március 17. március 18. március 19. 
március 20. március 21. március 22. március 23. március 24. március 25. március 26. március 2
március 28. március 29. március 30. március 31. április 1. április 2. április 3. április 4. április 5. 
április 6. április 7. április 8. április 9. április 10. április 11. április 12. április 13. április 14. április 

5. április 16. április 17. április 18. április 19. április 20. április 21. április 22. április 23. április 24. 
április 25. április 26. április 27. április 28. április 29. április 30. május 1. május 2. május 3. május 

 május 5. május 6. május 7. május 8. május 9. május 10. május 11. május 12. május 13. máju  
4. május 15. május 16. május 17. május 18. május 19. május 20. május 21. május 22. május 23. 

május 24. május 25. május 26. május 27. május 28. május 29. május 30. május 31. június 1. június 
 június 3. június 4. június 5. június 6. június 7. június 8. június 9. június 10. június 11. júniu  

2. június 13. június 14. június 15. június 16. június 17. június 18. június 19. június 20. június 2
június 22. június 23. június 24. június 25. június 26. június 27. június 28. június 29. június 30. 
július 1. július 2. július 3. július 4. július 5. július 6. július 7. július 8. július 9. július 10. július 1
július 12. július 13. július 14. július 15. július 16. július 17. július 18. július 19. július 20. július 2
július 22. július 23. július 24. július 25. július 26. július 27. július 28. július 29. július 30. július 

1. augusztus 1. augusztus 2. augusztus 3. augusztus 4. augusztus 5. augusztus 6. augusztus 
augusztus 8. augusztus 9. augusztus 10. augusztus 11. augusztus 12. augusztus 13. augusztus 14. 
augusztus 15. augusztus 16. augusztus 17. augusztus 18. augusztus 19. augusztus 20. augusztus 

1. augusztus 22. augusztus 23. augusztus 24. augusztus 25. augusztus 26. augusztus 27. augus
tus 28. augusztus 29. augusztus 30. augusztus 31. szeptember 1. szeptember 2. szeptember 3. sz
eptember 4. szeptember 5. szeptember 6. szeptember 7. szeptember 8. szeptember 9. szeptember 

0. szeptember 11. szeptember 12. szeptember 13. szeptember 14. szeptember 15. szeptember 16. 
szeptember 17. szeptember 18. szeptember 19. szeptember 20. szeptember 21. szeptember 22. 
szeptember 23. szeptember 24. szeptember 25. szeptember 26. szeptember 27. szeptember 28. sz
eptember 29. szeptember 30. október 1. október 2. október 3. október 4. október 5. október 6. ok
óber 7. október 8. október 9. október 10. október 11. október 12. október 13. október 14. október 
5. október 16. október 17. október 18. október 19. október 20. október 21. október 22. október 

23. október 24. október 25. október 26. október 27. október 28. október 29. október 30. október 
1. november 1. november 2. november 3. november 4. november 5. november 6. november 

november 8. november 9. november 10. november 11. november 12. november 13. november 
4. november 15. november 16. november 17. november 18. november 19. november 20. no
ember 21. november 22. november 23. november 24. november 25. november 26. november 
7. november 28. november 29. november 30. december 1. december 2. december 3. decem

ber 4. december 5. december 6. december 7. december 8. december 9. december 10. december 
1. december 12. december 13. december 14. december 15. december 16. december 17. decem

ber 18. december 19. december 20. december 21. december 22. december 23. december 24. de
cember 25. december 26. december 27 december 28. december 29. december 30. december 3

Zászkaliczky Pál

Vetés közben
Áhítatok és imádságok az év minden napjára

Az imádkozás 
ábécéje
Szerkesztette: Szabó Lajos
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Angyalka segített

g

A fekete bárányka
Magyar Krisztina illusztrációival

g

A kisded első csodája
Magyar Krisztina illusztrációival

g

Ignác, mit látsz?
Könyv, CD, foglalkoztató
g

Remény s ég

g

Áldáskönyv

g

Máté 118

Máté evangéliumának

g

Luther Válogatott Művei 5.
Bibliafordítás, vigasztalás, imádság
g

Fényforrás
Tíz karácsonyi szó a léleknek
g

Meríts!
Meditációk és imádságok fiataloknak

g

Jer, örvendjünk, keresztyének
Luther írásaiból mindennapi áhítatra
g

Beszélgetek az Úrral (4. kiadás)

21. századi imák

g

Új fordítású Bibliák

Közepes 

Nagy
Biblia – Magyarázó jegyzetekkel

Görög–magyar Újszövetség

Károli-fordítású Bibliák

Kicsi
Kis családi
Nagy családi

Deuterokanonikus bibliai könyvek

Muntag Andor: Jób könyve

Cserháti Sándor: Pál apostolnak a ko rin thu -
 siakhoz írt első levele

Cserháti Sándor: Pál apostolnak a ko rin thu -
 siakhoz írt második levele

Cserháti Sándor: A filippibeliekhez írt levél

Szabó Lajos Lélegzetvétel
Kilenc nap a léleknek

Szabó Lajos Jelzőtűz
Tizenegy bátorító szó

Fabiny Tibor, Tóth Sára Irányváltás
Humán értelmiségiek megtérése

Dér Ka -
talin, Kocziszky Éva, Békési Sándor Fa biny
Tibor 

Ittzés János Hacsak

Rados Péter Egy csepp emberség es ték

Scholz László: Jézussal egy asztalnál
Evangélizációs igehirdetések

Szabó Lajos Hullámhossz

Szemerei Gábor: „Serdüljetek énhoz zám”
Gyermekversek nem csak felnőtteknek

Johann Gyula Nyitott ajtó I–II.

Szabó Lajos (szerk.):
Tarts, Uram, a kezedben
Személyes szavak presbiterekhez

Hafenscher Károly, ifj. (szerk.):
Kezek evangéliuma
Kézikönyv és lelki útravaló a diakóniában dol -
go zóknak

Christoph Klein: Fény az út végén

Szalay Tamás:
Uram, igéd örökké megma rad

Személyes szavak presbiterekhez

Tarts, Uram, 
a kezedben

Szerkesztette: Szabó Lajos
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Julianna Ray: Jövevények és vándorok 

Veled egy életen át!

Galambos Ádám Asztali beszél ge -
tések 1. – Öt párbeszéd

Esterházy Péter
Fabiny Tamás Heller Ágnes

Jutta Haus mann Jelenits István
Csepregi András Jókai

An na Lengyel Anna
Vekerdy Tamás Réz-

Nagy Zoltán

Galambos Ádám Asztali beszél ge -
tések 2. – A csendesség felé

Szemadám György 
Ócsai Zoltán Koltai

Lajos Percze Sándor
Heller Ágnes Jókai Anna 

Csepregi András Fabiny Ta más
; Berecz András 

Hankovszky Béla Jácint 
Böjte Csaba 

Roszík Ág nes,

Vinczellér Imre, Hefter László, Pé -
re li Zsuzsa, Polgár Rózsa Szuppán Irén

Galambos Ádám Asztali beszél ge -
tések 3. – Közös örökségünk

Pálinkás József, 
Schwei -

tzer József Szabó Lajos
Kertész Imre Jutta Haus -

mann Schweitzer József; Fehér
László Jut ta Hausmann; Spiró
György Csepregi András Solt Pál,

Gáncs Péter

Fabiny Tibor: A Magyarországi Evangé li kus
Egyház rövid története

Gottfried Voigt:
Bevezetés az egyház tanításába

Szabó Lajos Ablaknyitás

Sólyom Jenő 
A Magyarországi Evan gé likus Egyház Déli
Egyházkerülete az ez red fordulón – 2000–
2001

Detre János Őrállók
A Ma gyar or szági Evangélikus Egyház Északi
Egyház ke rü le te gyülekezeteinek tör té nete

Mirák Katalin Dokumentumok és
ta nulmányok a Magyarországi Evangélikus
Egyház és az állambiztonság kapcsolatáról
– 1945–1990

Fabiny Tibor Hálóba kerítve

Luther Márton, a reformátor

Levelek Európának

Krähling János, Vukoszávlyev Zorán
Új evangélikus templomok

Bálintné Kis Beáta: A garamut hangja
Négy év Pápua Új-Guineában

Gernot Friedrich: Fényképezőgéppel és Bib -
liá val a Szovjetunióban

Káté – Evangélikus keresztyén hi tünk rö -
vid összefoglalása

Gémes István: Hungari et Transylvani
Kárpát-medencei egyetemjárók Tübingenben
(1523–1918)

Gémes István: Újszövetségi velemjáró

Tóth-Szöllős Mihály 
Csepreg 1621–1996

Szabó Lajos Mérlegen a lelkész

Szabó Lajos Kezed rajtunk

Szabó Lajos Biztos, védett kikötő
A szent és a profán korunk egyház mű vé sze té -
nek tükrében

Zászkaliczky Zsuzsanna
„Együtt az ország népével”
Evangéliku sok 1956-ban

Fenyvesi Félix Lajos: Egy régi templomra
Istenes versek

Sz. Bérczi Margit: Búval teljes esztendeim
Petrőczy Kata Szidónia életregénye

Reményik Sándor: Kézszorítás

Összes verseinek
Dávid Gyula 

Bozóky Éva: Szárnyasoltár

Bodrog Miklós Válogatott zsoltárok

Boda Zsuzsa: Karácsonyi történet

képeslap: 

Boda Zsuzsa: Gyermekvár 1–2.

Boda Zsuzsa: Bohócos társasjáték

Tamminen–Vesa–Pyysiäinen: Hogyan ta nít -
sunk hittant? Vallásdidaktika

Révészné Tóth Erzsébet: Mindennap Jézussal
Segédlet az óvodai hittanfoglalkozások, gyer -
mekbibliakörök vezetéséhez

Biblia kifestő

Evangélikus énekeskönyv

Kicsi:
Nagy:

Evangélikus istentisztelet Gyülekezeti li -
tur gikus könyv

Zarándokének
Ifjúsági énekek gyűjteménye

Joób Árpád (szerk.): Jelenti magát Jézus
Vá lo gatás a magyar népzene keresztény szelle -
mi  sé gű anyagából
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Csorba István: Énekükkel őt dicsérték…
Fasang Ár -

pád, Rezessy László, Sulyok Imre 

Rezessy László: Karénekeskönyv II.

Csorba István (szerk.): Karénekeskönyv III.

Sulyok Imre: Korálelőjátékok

Zalánfy Aladár: Tíz korálelőjáték

J. S. Bach: Orgonaművek és áriák / Finta
Ger   gely

Veni redemptor gentium – Adventi or go -
na művek és énekek

Finta Gergelynek

Veni Creator Spiritus – Pünkösd ze né je

Első gyermek gospel karaoke DVD

Polgárdi Sándor (szerk.):
Payr Sándor-emlékkönyv

Hubert Ildikó: „Az mit Istennek mívelhetek,
örömest kész vagyok hozzája”
Kulcsár György és művei

Keveházi László: „A kereszt igéjét hir det ni
kezdtem…”
Sztárai Mihály élete és szol gá lata

Kertész Botond
Kossuth és az egy  há zak

Elek László: Győry Vilmos

Veöreös Imre-breviárium

Ursula Koch: Rózsák a hóban

Bartosné Stiasny Éva: Háborúban békes ség -
ben – A Bogár utcai gyermekotthon lakóinak
csodás megmenekülése

Szabó Lajos (szerk.): A közösségépítő lelkész

Hafenscher Károly: Liturgika

Dietrich Bonhoeffer: Követés

A teremtés ünnepe
Tanulmányok, ké pek, liturgikus szövegek

Ágostai hitvallás

Luther Márton Kis kátéja

Luther Márton:
Előszók a Szentírás könyvei hez

Luther Márton: Bűnbánat, keresztség, úr va -
csora – Három sermo a szentségekről (1519)

Birkás Antal: Reformáció, államhatalom,
po litika – Luther és Kálvin jogfilozófiai és po -
li tikai filozófiai nézetei

Csepregi Zoltán: Zsidómisszió, vérvád, heb -
ra isztika

Klaus Douglass: Isten szeretetének ünnepe
Az istentisztelet mai formáiról

Vajta Vilmos: A diakóniai teológia a magyar
társadalmi rendszerben

Johannes Eger: A szenvedés mint Isten ki nyi -
lat koztatása – Elmélkedések a szenvedésről

A norvég egyházi harc
Küzdelem az ide o lógiával (1940–1945)

Béres Tamás – Kodácsy-Simon Eszter – Orosz
Gá   bor Viktor Krisztusra tekintve
hit   tel és reménny el

Reuss András 

Fabiny Tibor: Szótörténések – Hermeneu ti -
kai, teológiai és irodalomtudományi írások

Walther von Loewenich: Theologia crucis

Heinz Zahrnt: Mire jó a kereszténység?

Veöreös Imre: Az Újszövetség színgaz dag sága

Martin Nicol: Dramatizált homiletika

Keveházi László: „Tegyetek tanítvánnyá min -
 den népet” – Egyetemes missziótörténeti vázlat

Korányi András (szerk.): Megújulás és meg-
maradás – Fabiny Tibor-emlékkönyv

Korányi András: Hanem szeretni is – Káldy
Zoltán püspöki szolgálata itthon és külföldön

Nagy Gyula: Az egyház mai tanítása – Evan -
gélikus dogmatika I–II/1.

I. kötet:

II/1. kötet: 

Alternatív globalizáció a népekért és a Föl-
d ért

Else Natalie Warns – Heinrich Fallner: Jeri kó
rózsája A bibliodráma kézikönyve

Orosz Gábor Viktor Hol van a te test -
vé red? – Tanulmányok a társadalmi nemek -
ről és a testvérszeretetről

Megrendelőlap
Szerző, cím példány

Minden kedves olvasónknak békés, gaz da -
gí tó adventi készülődést kívánunk.

www.lutherkiado.hu
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„Ki rá lyod ér ke zik hoz zád, aki igaz és
di a dal mas.” (Zak 9,9)

Ad vent  el ső  he té ben  az Út mu ta tó
reg ge li és he ti igéi – egy új egy há zi év
kez de tén, két ad vent kö zött – a ki rály
el ső  el jö ve te lé re  em lé kez tet nek,  s
meg té rés re hív nak. Ké szít sé tek az Úr út ját: tér je tek meg! Ka rá csony böjt jé -
ben is ki rállyá Krisz tust ko ro náz zuk! Ő be tel je sí tet te a pró fé ták jö ven dö lé -
sét, és üd vö zí tő ül jött el a vi lág ba. „Job bít sá tok meg él te te ket, ke resz tyé nek,
mert ím, el kö zel gett a mennyek nek or szá ga.” (GyLK 686) „Ké szít sé tek az Úr -
nak út ját, mert meg je le nik az Úr di cső sé ge, és min de nek egy szer re meg lát -
ják – így szól az Úr.” (Ézs 40,3.5; LK) Ami kor Jé zus elő ször vo nult be Je ru -
zsá lem be, a so ka ság ezt ki ál tot ta: „Ho zsán na a Dá vid Fi á nak! Ál dott, aki jön
az Úr ne vé ben! Ho zsán na a ma gas ság ban.” (Mt 21,9) Te is kér he ted őt: Se -
gíts! Ments meg! Üd vö zíts! (Lásd Zsolt 118,25.) Lu ther így ta nít: „Krisz tus a
te ki rá lyod, kit Is ten egye nest ne ked ígért, ki nek te tu laj do na vagy; hogy csak
ő ural kod jék raj tad lé lek ben. Ő vált s sza ba dít meg min den től.” Pál – az Úr
el jö ve te lé nek sür ge tő kö zel sé ge mi att – a tör vény be töl té sé re int: „Sze resd
fe le ba rá to dat, mint ma ga dat. (…) De mind ezt va ló ban te gyé tek is, mert… most
kö ze lebb van hoz zánk az üd vös ség, mint ami kor hí vők ké let tünk…” Ezért ti
is „ölt sé tek ma ga tok ra az Úr Jé zus Krisz tust”, hogy tel je sen ő ren del kez zék
fe let te tek! (Róm 13,9.11.14) S Pé ter bá to rít: ha Krisz tust sze re ti tek, ben ne hisz -
tek, el éri tek lel ke tek üd vös sé gét, lá tás sá lesz a hit. „Ezért… tel jes bi zo nyos -
ság gal re mény ked je tek ab ban a ke gye lem ben, ame lyet Jé zus Krisz tus meg je -
le né se kor kap tok.” (1Pt 1,13) Ószö vet sé gi pró fé ci ák alap ján (lásd Hab 2,3–4)
nem csak zsi dók nak ír ták eze ket az áll ha ta tos ság ra in tő igé ket: még „egy igen-
igen ke vés idő, és aki el jö ven dő, el jön, és nem ké sik. Az én igaz em be rem pe -
dig hit ből fog él ni, és ha meg hát rál, nem gyö nyör kö dik ben ne a lel kem.” (Zsid
10,37–38) A hit em be re it fel ha tal maz ta Is ten, ré sze sed je nek az új élet ben:
„Ő sza ba dí tott meg min ket a sö tét ség ha tal má ból, és ő vitt át min ket sze re -
tett Fi á nak or szá gá ba, aki ben van meg vál tá sunk és bű ne ink bo csá na ta.” (Kol
1,13–14) A Krisz tus má so dik el jöt té re vár va a vi lá gos ság gyer me ke i ként mi
„le gyünk jó za nok, ve gyük ma gunk ra a hit és a sze re tet pán cél ját és mint si -
sa kot az üd vös ség re mény sé gét” (1Thessz 5,8)! Az Úr Jé zust ki gú nyo lók s meg -
csú fo lók, tud tu kon kí vül, ezt az igaz sá got mond ták ki: „Üd vöz légy, zsi dók
ki rá lya!” (Mt 27,29) Ezt tet te Pi lá tus is, s Jé zus meg erő sí tet te: „Te mon dod,
hogy ki rály va gyok.” (Jn 18,37) Ám e tö vis ko ro nás, bí bor pa lás tos, nád szál jo -
ga ros ki rály or szá ga nem e vi lág ból va ló! Íté let re va ló vissza jöt te kor ugyan -
azok kal a sza vak kal (lásd Zsolt 118,26) kö szön tik a Mes si ást, mint el ső – sza -
már há ton – ér ke zé se kor: „Ál dott, aki az Úr ne vé ben jön!” (Mt 23,39) Mi is
már most kér het jük re for má to runk e sza va i val: „Ó, szállj kö zénk, Ki rá lyunk!
/ Íme, eléd ki ál lunk: / A sö tét ség el múl jon, / A hit fé nye ra gyog jon!” (EÉ 131,4)
Ked ves Ol va só! A most kez dő dő új egy há zi év ben: Bízd új ra éle ted Krisz -
tus ra (B. ú. é. K.)! Jé zus „sze ret min ket” (Jel 1,5)! 

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

Szin te  összeomlik  az  em ber  né ha,
ami kor a gon dok és ba jok le sújt ják.
Így volt ez Iz rá el né pé vel is Ézsa i ás ko -
rá ban. Er köl csi és lel ki sö tét ség ben él -
tek. Szám ta lan bű nük el vá lasz tot ta
őket Is te nük től (Ézs 59,2), és konk rét
vét kek be  ta szí tot ta  őket:  bál vány -
imá dás ba, bé két len ség be, sze re tet len -
ség be.  Csak  ar ra  nem  gon dol tak,
hogy amit el kö vet nek, az a sa ját fe jük -
re is vissza hul lik. Ők ma guk is szen -
ved nek tő le. Ugyan azt kap ják vissza
má sok tól,  amit  ők  is  cse lek sze nek. 
Ta lán  meg bí rál tál  va la kit  azért,

amit tett, és a kö vet ke ző pil la nat ban
szé gyen kez ned  kel lett,  mert  te  is
ugyan úgy cse le ked tél. Ön ző hoz zá ál -
lá sát bí rál tad, és a kö vet ke ző pil la nat -
ban ne ked rót ták föl, hogy ön ző vagy…
A bí rá lat, el íté lés az Is te né, ne künk sze -
re tet tel kell hor doz nunk a gyen gét.
A bűn konk rét kö vet kez mé nye in

túl ha tás sal van egész élet ér zé sünk re.
Erőt le nek le szünk min den sza vunk -
ban és szol gá la tunk ban. No ha Ézsa -
i ás pró fé ta ígé re te konk ré tan az ezer -
éves bi ro da lom ra vo nat ko zik, ami kor
Is ten ígé re te tel jes egé szé ben meg va -
ló sul, de a Bib lia a mi köny vünk, ígé -
re te ránk is áll. Így van ér tel me ol vas -

nunk: Te, aki ma hall ga tod az igét, Is -
ten biz ta tá sá ba és ígé re té be ka pasz -
kod hatsz, föl kel hetsz. „Kelj fel!”Le het
meg újul ni, újat kez de ni Is ten se gít sé -
gé vel. Merj bíz ni sza vá ban, és ki jö -
hetsz ed di gi ál la po tod ból.
Az aj tó nyit va. El jött vi lá gos sá god,

aki  Jé zus  Krisz tus.  A  Sza ba dí tó,  a
Meg men tő, a Vi lág Vi lá gos sá ga. Ezért
a ti éd is. 
Ar ra a kép re gon do lok, ami kor Je -

ru zsá lem ben  jár tunk.  Az  éj sza kai
sö tét ség után meg je lent ke le ten egy
kis  fény su gár,  majd  egy re  in kább
be ra gyog ta a vá rost, míg vé gül cso -
dá la tos fény ben úszott min den. Há -
nyan lát ták így a tör té ne lem so rán Je -
ru zsá le met! De va jon há nyan gon dol -
tak ar ra, hogy így lesz az Úr jö ve te -
le is? Lel ki vi lá gos sá got hoz a sö tét -
ség ben ülő nép nek. Ne ked és ne kem. 
Mi lyen jó volt, ami kor kér dé se id -

del az Úr elé áll tál, és igé jé ben, az ige -
hir de tés ben, az éle tünk ese mé nye i -
ben, egy test vé ri szó ban vá la szolt! Vi -
lá gos ság  tá madt.  És  el ál mél kod tál:
hogy ezt ed dig nem lát tam! Hogy ezt
nem vet tem ész re! Jé zus vi lá gos sá gá -
nak je len lé té ben min dent új fény ben
fo gunk lát ni.

De még va la mit je lent, hogy „rád
ra gyo gott az Úr di cső sé ge”.Nem csak
te ma gad kapsz fényt, ha nem vi lá gos -
ság gá le szel má sok szá má ra. Ahogy
a ré gi ígé ret sze rint né pek és ki rá lyok
özön le nek a meg újult Si on ra  Is ten
meg szen telt és meg ál dott né pé hez,
úgy jön nek majd hoz zánk is az em -
be rek. Mert ész re ve szik azt, amit mi
ma gunk jobb is, hogy nem min dig lá -
tunk: azt a más mi lyen, szent, bol dog
és bé kes sé ges éle tet, azt a tü rel met és
sze re te tet, amely be tölt min ket. 
Ezt Jé zus így mond ja a He gyi be -

széd ben: „Úgy fényl jék a ti vi lá gos ság -
tok az em be rek előtt, hogy lás sák a ti
jó cse le ke de te i te ket, és di cső ít sék a ti
mennyei Atyá to kat.” (Mt 5,16) Bár csak
so kan a ke gyel mes és sze re tő Urat
ven nék ész re éle tünk ből, és jön né nek
őhoz zá bűn bo csá na tért, új éle tért és
bé kes sé gért!
Ha el jött vi lá gos sá god, ha az Úr ar -

ca rád ra gyog, ak kor kelj fel, in dulj.
Azon az úton, ame lyen biz tos a ve -
ze tő, és amely biz tos el visz a föl di és
örök cél ba is. És ha köz ben csat la koz -
nak hoz zád, tégy bi zony sá got a Jé zus -
ban nyer he tő új élet ről.

g Széll Bul csú
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„Kelj�fel,�tün�dö�kölj,�mert�el�jött�vi�lá�gos�sá�god,�
rád�ra�gyo�gott�az�Úr�di�cső�sé�ge”

(Ézs 60,1)

„Ha a bű nö ket szá mon tar tod, Uram
(Zsolt 130,3), az az ha a bű nö ket íté le -
ted alá vo nod, s nem aka rod meg bo -
csá ta ni, aki egyes-egye dül ke gyel mes
és ha tal mas Meg bo csá tó vagy, akin kí -
vül sen ki sem bo csát hat meg, Uram,
ki ma rad meg ak kor? Mit hasz nál na
raj tam, ha min den te remt mény ke -

gyel mes len ne hoz zám, bű ne i met fi gyel men kí vül hagy nák s el en ged nék, ugyan -
ak kor Is ten azo kat szám ba ven né, fenn tar ta ná? S va jon árt hat na ne kem, ha va -
la mennyi te remt mény szá mon tar ta ná és elém tár ná bű ne i met, Is ten el len ben
el en ged né, nem ró ná föl? Ez az, amit a kö vet ke ző bűn bá na ti zsol tár mond: »Ne
szállj per be szol gád dal, hi szen egy élő sem igaz előt ted!« (Zsolt 143,2) S ez a
vers pon to san azt jut tat ja ki fe je zés re, ami ből a zsol tár tu laj don kép pen ke let -
ke zett,  ne ve ze te sen  Is ten  szi go rú  íté le té nek  meg pil lan tá sát,  aki  egyet len
bűnt sem hagy bün tet le nül, nem is akar. Ezért ér vé nyes: aki Is ten íté le tét nem
lát ja, nem is fél. Aki nem fél, nem is ki ált. Aki nem ki ált – nem nyer ke gyel -
met! Ezért kell az igaz em ber ben ál lan dó an je len len nie az Is ten íté le té től va -
ló fé le lem nek: még pe dig az ó-Ádám mi att, akit Is ten el len sé gé nek tart, s el -
le ne van; s e fé le lem mel lett a ke gye lem re te kin tő re mény ség nek kell áll nia, amely
ke gye lem ezt a fé lel met ba rát ság gal fo gad ja az új em ber ked vé ért, amely az
ó-Ádám iránt el len sé ges, s így Is ten íté le té vel egyet ért. Így fé le lem és re mény -
ség meg fér nek egy más mel lett. És amint Is ten íté le te fé lel met kelt, úgy a fé -
le lem ki ál ta ni kény sze rül, a ki ál tás pe dig ke gyel met nyer. Amíg az ó-Ádám
él, ez a fé le lem, az az ön ma gunk ke reszt re fe szí té se és meg öl dök lé se ne szűn -
jék meg, s meg ne fe led kez zék Is ten íté le té ről. Aki ke reszt nél kül, fé le lem nél -
kül és Is ten íté le té re nem gon dol va él – az hely te le nül él.” 

d Lu ther Már ton:
A ha to dik bűn bá na ti zsol tár (Zsolt 130) (Welt ler Ödön for dí tá sa)
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(…) Az ő ne ve: Jus tus et Sal va tor! Igaz
és Sza ba dí tó. Te hát nem e vi lág sze -
mei előtt gaz dag, ha tal mas és di cső ki -
rály, ha nem Üd vö zí tő, ki igaz sá got és
üd vös sé get hoz ma gá val, aki a bűn és
ha lál el len in dít ha dat, s a bűn nek el -
len sé ge  és  a ha lál nak el tip ró ja  lesz;
mert  ő  tu laj don kép pen  azért  jön,
hogy mind azo kat, kik ben ne hisz nek,
őt ki rá lyu kul el fo gad ják, s a sze gény
köl csön kért sza má ron meg nem bot -
rán koz nak, a bűn től és az örök ha lál -
tól meg sza ba dít sa. Akik te hát őt hit -
tel el fo gad ják, ben ne vi gasz ta lást ke -
res nek, azok nak bű nei meg bo csát tat -
nak, azok nak a ha lál töb bé nem árt,
azok az örök élet nek lesz nek ré sze sei.
S ám bár tes ti leg egy kor meg kell hal -
ni ok, az rá juk néz ve nem ha lál, ha nem
csak álom le end. (…)
Azért ne bot rán koz zál meg az ő

sze gé nyes, szol gai alak ján, ha nem adj
ne ki há lá kat azért, s bíz zál őben ne,
mert mind az, amit ezen el jö ve te lé vel
tesz, te ér ted tör té nik, s a te ja vad ra
szol gál. Ő te hát bű ne id ben és a ha -
lál ban kí ván se gít sé ged re len ni s té -
ge det igaz zá, bol dog gá ten ni. (…)
Aki ezt úgy hi szi, amint hall ja, s

amint azt ne ki az evan gyé li om hir de -
ti, az ak kép pen ré sze sül is ab ban. (…)
Eb ben áll  tu laj don kép pen Krisz tus
urunk nak ural ko dá sa; mert az ő hi -
va ta la  s  mun ká ja  nem  más,  mint
hogy ő min ket na pon ként a bűn től és

ha lál tól meg sza ba dít, s ahe lyett az ő
szent sé gé be s éle té be öl töz tet ben -
nün ket. (…)
Mi vel az Úr Krisz tus ki rály, te hát

or szá gá nak s né pé nek is kell len nie, s
en nek  ki rá lya  iránt  az  őt meg il le tő
szol gá la tot kell  ta nú sí ta nia. Hogy e
szol gá lat  mi ben  áll,  azt  vi lá go san
meg mond ja  az  evan gyé li o mi  el be -
szé lés. Olyan  em be re ket  lá tunk  itt,
akik Krisz tust  ki rá lyul  is me rik  el,  s
nem szé gyen le nek a ki rályt hor do zó
sza már mel lett gya lo gol ni.
Ezek kö zött el ső he lyen em lí ten dők

az apos to lok, akik ezen Úr ban az iga -
zi Mes si ást lát ják, aki ben a bű nö sök
meg iga zul nak, s a ha lál tól meg sza ba -
dul nak. Azért hoz zák elő a sza ma rat,
az az a Krisz tus hoz uta sít ják a zsi dó kat,
akik ed dig a tör vény alatt él tek, s an -
nak  ter he it  hor doz ták.  To váb bá  a
Krisz tus hoz ve ze tik a sza már ral együtt
an nak vem hét is, a po gá nyo kat, akik
még zab lát nem is mer tek, a tör vény -
nek alá vet ve nem vol tak. Mert Krisz -
tus min den em be rek nek Üd vö zí tő je, a
lel ki pász to rok nak és ta ní tók nak min -
den em bert őhoz zá kell ve zet ni ök és
uta sí ta ni ok. Ez  te hát  az  egyik  is te ni
szol gá lat, mely e ki rályt meg il le ti, hogy
őt Igaz nak és Sza ba dí tó nak el is mer jük,
el fo gad juk,  di csér jük  és  ma gasz tal -
juk, s min den kit őhoz zá utal junk.
A má sik is te ni szol gá lat ab ban áll,

hogy ezen Krisz tus nak „ho zsán nát”

is éne kel jünk, az az hogy ne ki or szá -
gá hoz  ál dást  és  üd vöt  kí ván junk,
val lás té te lün ket előt te nyil vá no san is
han goz tas suk,  s  min dent  meg te -
gyünk,  ami  az  ő  or szá gá nak  elő -
moz dí tá sá ra és gya ra pí tá sá ra szol gál.
Mert ama szó, „ho zsán na”, ma gya rul
annyit je lent, mint: légy se gít sé gül,
Uram, áldd meg, óh, Is ten, a Dá vid
fi át! – mint mi dőn a Mi atyánk ban így
imád ko zunk: „Jöj jön el a te or szá god”.
Az ör dög  és  an nak  tag jai mit  sem
hagy nak meg kí sér let le nül, csak hogy
ezt az or szá got meg aka dá lyoz zák, s
Is ten  igé jét  ki irt has sák  vagy  meg -
hami sít has sák. Ezért kell imád koz -
nunk  s  kí ván nunk,  hogy  Is ten  az
ör dög nek ezen szán dé kát tör je meg
s hi ú sít sa meg.
A har ma dik, hogy fel ső ru há in kat

is le ves sük, s Krisz tus Urunk elé az
út ra te rít sük, amit azál tal te szünk, ha
az ige hir de tést te het sé günk sze rint
elő moz dít juk, s pén zünk kel, va gyo -
nunk kal  hoz zá já ru lunk,  hogy  az
egy ház ta ní tói hi va ta lá ra de rék, tu -
do má nyo san kép zett és ke gyes fér -
fi ak ne vel tes se nek, s hogy azok, akik
e hi va talt vi se lik, hi va ta luk nak s ta -
nul má nya ik nak él hes se nek is, s at tól
meg vál ni  ne  kény te le nít tes se nek.
Szó val ha va la ki pénz- és va gyon be li
ál do za tot hoz oly cél ból, hogy az egy -
há zi hi va tal jól be töl tet hes sék, s a hí -
vek de rék elöl já ró kat nyer hes se nek,
az Krisz tus elé te rí ti ru há it, hogy az
tisz tes ség gel vo nul has son be. 
Szol gál junk te hát e ki rály nak (…).

Bol dog, aki ne ki szol gál; mert ő olyan
ki rály, aki vi szont ne künk szol gál –
igen, ő csak is azért jön, hogy ne künk
szol gál jon, de nem pénz zel s va gyon -
nal, ha nem meg iga zu lás sal a bűn el -
len és se gít ség gel a ha lál s örök kár -
ho zat el len.
Le gyünk te hát ké szek és se ré nyek

az ő szol gá la tá ra (…). …akik őt el fo -
gad ták,  ró la  val lást  tet tek,  s  sze -
gény sé gük kel is az ő tisz te le tét emel -
ték,  tő le  örök  éle tet  és  di cső sé get
nyer nek. Ámen.

Kezd jük az egy há zi esz ten dőt Lu ther rel!
Rész le tek a re for má tor Mt 21,1–9 alap ján

ad vent el ső va sár nap ján el mon dott ige hir de té sé ből

b A Nyír egy há zi Evan gé li kus Egy ház köz ség irat-, le vél- és könyv tá rá nak
egyik félt ve őr zött da rab ja az a több mint ezer ol da las kö tet, amely Lu-
therMárton va sár na pi és ün ne pi pré di ká ci ó it tar tal maz za ma gya rul. A
ZábrákDénes né hai sop ro ni lel kész for dí tot ta könyv (tel jes cí me Házi
kincstár–Dr.LutherMártonvasárnapiésünnepiegyházibeszédeimin-
denrendüésrangucsaládoképülésére–Evangyéliomiegyházibeszé-
dek) a mil len ni um évé ben, 1896-ban lá tott nap vi lá got. Az aláb bi ak ban
Lu ther Mt 21,1–9 alap ján ad vent el ső va sár nap ján el mon dott ige hir de -
té sé ből köz lünk rész le te ket GaraiAndrásnak– la punk Hetiútravaló
cí mű ro va ta ve ze tő jé nek – a jó vol tá ból. (Hon lap ján – http://www.ga-
rainyh.hu/luther/luther.htm – egyéb ként di gi ta li zált for má ban a tel -
jes kö tet el ér he tő.) A száz ti zen hat éves szö veg he lyes írá sát a könnyebb
ol vas ha tó ság ér de ké ben a mai sza bá lyok hoz iga zí tot tuk.
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b Az idei esz ten dő ben sok ese mé -
nyen és ün nep sé gen em lé kez -
tünk meg az evan gé li kus köl tő -
nő ről, di a ko nisszá ról, Túrmezei
Erzsébetről. Er zsé bet test vér most
len ne száz éves, ha még él ne. A
szü le té si év for du ló ja al kal má -
ból egy há zunk ban több köny vét
is meg je len tet ték. Ezek kö zül a
Gyermekversek cí mű kö te tet
ajánl juk most a fi gyel me tek be.

A  Fé bé  Evan gé li kus  Di a ko nissza -
egye sü let  rajz pá lyá za tot  hir de tett
gyer me kek szá má ra. A pá lyá zók fel -
ada ta il luszt rá ció ké szí té se volt Er zsé -
bet né ni ver se i hez. A be ér ke zett pá -

lya mű vek ből egy szak ér tő bi zott ság
vá lo ga tott  ki  hu szon két  al ko tást  –
ezek dí szí tik a kö te tet.
A  cso dá la to san  szí nes,  ve gyes

tech ni ká val ké szült raj zok nagy sze -
rű en il lesz ked nek a ver sek hez. Né -
me lyik raj zot né ze get ve szin te el le -
het  mon da ni  a  vers  tar tal mát.  A
köl te mé nyek pe dig ün ne pek hez – ka -
rá csony, hús vét, anyák nap ja –, év sza -

kok hoz vagy épp a gyer me kek min -
den na pos dol ga i hoz kö tőd nek.
A ka rá cso nyi aján dék nak is ki vá -

ló ver ses kö te tet a Fé bé Evan gé li kus
Di a ko nissza egye sü let  fő nök asszo -
nyá nál, Gö rög Zol tán né Haj nal ká nál
le het  meg ren del ni  a  fe be.egye su -
let@lu the ran.hu e-mail cí men vagy
az 1085 Bu da pest, Ül lői út 24. pos ta -
cí men; ára 2200 fo rint.

KönyvajánLó

Il luszt rált
gyer mek -

ver sek

 e 2012. december 2. Evangélikus Élet

Szerkesztette: Boda Zsuzsa

gyermekoldal

Ez a hi va ta los ne ve, de én sok kal job -
ban sze re tem a ked ve sen hang zó ba -
rát kát.
A ve réb nél kar csúbb, szür ke szí nű

ma dár. A hím nek fe ke te fej te tő je, sap -
ká ja van, a to jó és az el ső toll ru hás fi -
a ta lok fej te tő je bar na. Ha zánk ban a
bok ros alj nö vény ze tű er dők ben, par -
kok ban, na gyobb ker tek ben min de -
nütt elő for dul. 
Egyi ke Eu ró pa leg jobb han gú éne -

ke se i nek. Éne ke két rész ből áll: a be -
ve ze tő, után zá sok kal is tar kí tott csi -
cser gés után kö vet ke zik a han go san
csen gő be fe je zés.
Vo nu ló ma dár, de éven te akad nak

át te le lők is. Ezek bo gyók kal táp lál koz -
nak, de öröm mel fo gad ják a fél be vá -
gott al mát is, amely ből csi pe get het nek.
Az ősszel el vo nu lók Eu ró pa dé li fe -

lén, a Kö zel-Ke le ten és Észak-Af ri ká -
ban te lel nek, ahon nan az el sők már -
ci us ban ér kez nek vissza Ma gyar or -
szág ra.
Min den év ben vá rom, mi kor hal -

lom  az  el ső  ba rát kát  éne kel ni,  és

ami kor a csen gő han gok meg szó lal -
nak, tu dom, hogy va ló ban meg ér ke -
zett a ta vasz. Áp ri lis ban már min de -
nütt  da lol nak  a  fe ke te  sap kás  hí -
mek. Ott van nak a vá ro sok ban is. Bu -
da pes ten  pél dá ul  a Nép li get ben,  a
Mar git szi ge ten,  de  éven te  éne kel
egy hím a Mú ze um kert ben is. Elég
né hány bo kor, ahol fész kel het nek, az
em be rek je len lé te nem za var ja őket.
Ki vá ló  han gú  ba rát ká kat  hal lot -

tam a Fel ső-Ti szát kí sé rő fűz-nyár li -
get er dők ben, Ti sza te lek kör nyé kén.
Ak ko ri ban a sző ke fo lyót mind két par -
ton gyö nyö rű er dők kí sér ték, ahol szá -
zá val fész kel tek az öb lös han gú nagy
fü le mü lék. Ott hal lot tam egy olyan
ba rát kát, ame lyik ez utób bi ak stró fá -
i ból vett át rész le te ket sa ját éne ké be.

A ba rát ka pá rok az ár tér ta la ját bo -
rí tó  sze der dzsun gel ben  fész kel tek,
né ha csu pán arasz nyi ma gas ság ban.
Az tán el kö vet ke zett a szo mo rú nap,
ami kor eze ket a cso dá la to san szép er -
dő ket ki vág ták, és ve lük együtt el tűn -
tek egyet len ha zai fész ke lő he lyük ről
a nagy fü le mü lék is. A ba rát kák az er -
dő he lyén fel nö vek vő bok ro sok ban
új ra fész kel ni kezd tek, de éne kük ből

ma már hi á nyoz nak a nagy fü le mü -
lék től át vett rész le tek.
Az au gusz tu si bo dza érés ide jén a

ba rát kák fe ke te bo gyók kal él nek, er -
ről a le ve le ken lát ha tó li lás fröccs in -
té sek  is árul kod nak. A fi a tal hí mek
köz ben már a hang ju kat pró bál gat ják.

g Sch midt Egon

Kérdések
1. Va jon mi lyen sú lyú egy ba rát ka?
2. A pá rok hány szor köl te nek éven te?
3. Me lyik a má sik, gyö nyö rű en ének -
lő po szá ta faj?

Ba rát po szá ta

meséLneKazáLLatOK

Vá la szok: 1. 20 gramm; 2. két szer; 3.
ker ti po szá ta.
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A borító a tízéves Varga Kitti munkája – az Isten madárkái című vershez készült

Al só ta go za ton A meg bo csá tás nap -
ja cím mel a Bib li á ból ke res tük a vá -
la szo kat ar ra a kér dés re, hogy mi a
meg bo csá tás tit ka, mi ért kér jünk bo -
csá na tot, mi ért bo csás sunk meg. A di -
á kok bib li ai tör té ne te ket hall gat tak,
moz gá sos  já té kok ban  vet tek  részt,
éne kel tek,  fil met  néz tek  és  bar ká -
csol tak a té má val kap cso la to san. Az
al sós ta ní tó né nik az osz tá lyok ban a
Mi atyánk egyik mon da tá hoz – „Bo -
csásd meg a mi vét ke in ket, mi kép pen
mi is meg bo csá tunk az el le nünk vét -

ke zők nek” – kap cso lód va mé lyí tet ték
el a meg bo csá tás kér dé sét. 
Fel ső ta go za ton a Re mény ség az új

élet re cí mű szín da rab egy igaz tör té ne -
tet tárt a sze münk elé, ha tá sos mó don
be mu tat va a ká bí tó szer, az al ko hol, a
bu li zós élet mód és a rossz ba rá tok nak
meg fe lel ni  aka rás  éle tet  le rom bo ló
ha tá sát. El gon dol kod ta tott mind annyi -
un kat,  hogy  az  em ber ben  le vő  űrt
csak Is ten se gít sé gé vel le het meg töl te -
ni. Videofilmen re ha bi li tá ci ós ott ho -
nok ban élő, kór ház ban ke zelt fi a ta lokat

láttunk, akik azt mond ták el, hogy az
al ko hol és a ká bí tó szer csak pót cse lek -
vés, mely a ha lál ba visz. Ez után kis cso -
por tok ban foly ta tó dott a be szél ge tés.
A napot a sport csar nok ban spor tos,

ze nés, vi dám mű sor zár ta.
A WOL Élet Sza va Ma gyar or szág

Ala pít vány mun ka tár sai kel tek az nap
a leg ko ráb ban a szol gá lat te vők kö zül:
már haj na li ne gyed há rom kor tal pon
vol tak, hogy ne le gyen fenn aka dás, és
min den részt ve vő szá má ra él mény le -
hes sen a solt vad ker ti Kos suth La jos
Evan gé li kus  Ál ta lá nos  Is ko la  el ső
gyer mek csen des nap ja. 

g Fi tos Mó ni ka

A nap ról bő vebb, vi deo fel vé tel lel bő -
ví tett be szá mo ló lát ha tó a www.evan -
ge li kus.hu hon la pon

Solt vad ker ti gyer mek csen des nap
b Je les nap volt no vem ber 16. az egy há zunk ál tal újon nan át vett solt vad -

ker ti Kos suth La jos Evan gé li kus Ál ta lá nos Is ko lá ban, hi szen ek kor ren -
dez ték meg az is ko la el ső gyer mek csen des nap ját. A gyer me kek kor -
osz tá lyon ként más és más hit mé lyí tő prog ra mon ve het tek részt, for -
gó szín pad sze rű en mo zog tak a hely szí nek kö zött.

Fáz nak már az er dők.
Üde lomb ru há juk
sár gán föld re per gett.
Hal lot tam, az águk
éj jel hogy’ di der gett.
Fáz nak már az er dők.

Mi lyen jó az Is ten!
Szán va te kint rá juk.
S fe hér ta ka ró val:
be ta kar ja őket
lá gyan hul ló hó val.
Mi lyen jó az Is ten!

Fáz nak már az ár vák,
sze gény el ha gyot tak.
Ki rak tü zet né kik?
Si va tag ut cá kon
fa gyos szél fúj vé gig.
Fáz nak már az ár vák.

Mi lyen jó az Is ten!
Em ber szí vek ben gyújt
me leg tü zet, lán got:
vé dő sze re te tet, 
meg se gít ve szá nót!
Mi lyen jó az Is ten!

Túr me zei Er zsé bet

Tél

A tizenegy éves Csa pó Li li munkája
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A mai Veszp ré mi Evan gé li kus Egy -
ház me gye gyü le ke ze tei a 18. szá zad
vé gé ig a győ ri, a ke me nes al jai, a za -
lai  és  a  Ba la ton-fel vi dé ki  egy ház -
me gyék hez tar toz tak. 1812-ben az tán
egy nagy je len tő sé gű egy ház me gyei
köz gyű lést tar tot tak. Jegy ző könyv be
fog lal ták: „Köz aka rat tal az ha tá roz -
ta tott meg, hogy az egész Veszp rém
Me gyé ben  va ló  gyü le ke ze te ink nek
össze kap cso lá suk nak szük sé ges meg -
erő sí té se a jö vő ke rü let be li köz gyű -
lés  al kal ma tos sá gá val  ké ret tes sék,
és a me gye bé li gyü le ke ze tek nek akár -

mi szín alatt le en dő el osz tá sa jö vő -
re meg gá tol tas sék.” 
A  Veszp ré mi  Egy ház me gye  no -

vem ber 24-én ün ne pi dísz köz gyű lés -
sel ün ne pel te meg két szá za dik szü -
le tés nap ját.
Az al ka lom Pol gár di Sán dor es pe -

res áhí ta tá val kez dő dött, aki az ün -
nep re  in vi tá ló  meg hí vón  sze rep lő
igé ről pré di kált:  „Ad ja tok há lát az
Úr nak, mert jó, mert örök ké tart
sze re te te!” (Zsolt 106,1b)
Az ün ne pi köz gyű lést Henn Lász -

ló egy ház me gyei  fel ügye lő  nyi tot ta
meg, majd dr. Kont rát Ká roly, a Bel -
ügy mi nisz té ri um ál lam tit ká ra üd vö -
zöl te a meg je len te ket. Mint mond ta,
ez az al ka lom nem csak ar ra ad le he -
tő sé get, hogy vissza te kint sünk a mö -
göt tünk ha gyott két év szá zad ra, ha -
nem ar ra is, hogy ta nul junk be lő le. 
Az  ün ne pi  al ka lom  elő adó ja  dr.

Fe dor Ti bor, az Em be ri Erő for rá sok
Mi nisz té ri u má nak  Nem ze ti sé gi  és

Ci vil Tár sa dal mi Kap cso la to kért Fe -
le lős Ál lam tit kár sá gá nak fő osz tály ve -
ze tő je  volt,  aki Az ál lam és egy ház
együtt mű kö dé se cím mel tar tot ta meg
elő adá sát. Re fe rá tu má ban nyo ma té -
ko sí tot ta, hogy a kor mány az egy há -
za kat ér ték hor do zó és kö zös ség te rem -
tő té nye zők nek tart ja, ezért stra té gi -
ai part ner nek te kin ti őket. Fel so rol ta,
hogy a kor mány vál tás óta mi lyen, az
egy há za kat  érin tő  lé pé se ket  tett  a
kor mány. Be szá molt a si ke res in gat -
lan ren de zés ről, és vá zol ta a jö vő beli
cé lo kat. Re mé nyé nek adott han got,

hogy  a  jö vő  évi  költ ség ve té si  tör -
vény ben leg alább si ke rül meg őriz ni az
egy há zi fi nan szí ro zás idei mér té két.
Az ün nep sé gen Pá pa vá ro sát Un -

ger Ta más al pol gár mes ter kép vi sel te.
A bi cen te ná ri u mi meg em lé ke zés re

a Veszp ré mi Egy ház me gye egy pré di -
ká ci ós kö te tet is meg je len te tett, ame -
lyet Pol gár di Sán dor mu ta tott be. A
nyolc száz pél dány ban köz zé tett ki ad -
vány ban – a be ve ze té sek mel lett – két
ta nul mány is ol vas ha tó, to váb bá hat -
van há rom ige hir de tés olyan lel ké szek
tol lá ból, akik je len leg vagy ko ráb ban
az egy ház me gyé ben szol gál tak.
Az  ün ne pi  köz gyű lést  kö ve tő en

dél után a sza va za ti jo gú köz gyű lé si
ta gok még ott ma rad tak, mert „ren -
des” köz gyű lés sel foly ta tó dott a ren -
dez vény,  ame lyen  az  egy ház me gye
ese mé nye i ről hall gat tak meg be szá -
mo lót a kül döt tek, és egyéb ügye ket
tár gyal tak meg.

g Kiss Mik lós

Két száz éves 
egy ház me gye

Bu da An na má ria jó vol tá ból a részt -
ve vők  be pil lan tást  nyer het tek  az
evan gé li kus dia kó ni ai mun ká ba, íze -
lí tőt  kap hat tak  sok szí nű sé gé ből.  A
nap pa li me le ge dő től kezd ve az idő -
sek nek vagy haj lék ta la nok nak nyúj -
tott bent la ká sos el lá tá sig, il let ve csa -
lád se gí tő és gyer mek jó lé ti szol gá la tig
or szá go san fel lel he tők a kü lön bö ző
mun ka ágak.  A  leg újabb  szín folt  a
csa lá di nap kö zi. 
A dia kó ni ai mun ká ra va ló fel ké szí -

tés nem csak a hit tu do má nyi egye te -
men, de más egy há zi is ko lá ban is fon -
tos len ne. Er re már van is kez de mé -
nye zés,  hi szen  a  köz ne ve lé si  tör -
vény  sze rint  2016-tól  az  érett sé gi
bi zo nyít vány ki adá sá nak egyik fel té -
te le lesz öt ven óra kö zös sé gi szol gá -
lat el vég zé sé nek iga zo lá sa.

egyházi,gyülekezetiélet
A gyü le ke ze ti  élet  nem csak  a  va ló
élet ben szí nes, ha nem a kon fe ren ci -
án az ez zel a cím mel meg hir de tett
prog ram is az volt. Mé szá ros Ta más
nyu ga ti (du nán tú li) ke rü le ti fel ügye -
lő ugyan is pi ros és zöld la po kat osz -
tott ki a je len lé vők nek, me lyek fel mu -
ta tá sá val min den ki je lez het te a fel tett
kér dé sek re adott vá la szát.
A ke rek asz tal-be szél ge tés részt ve -

vői kö zött az egy ház me gyei szin tet
Ros tá né Pi ri Mag da va si es pe res és
Bak Pé ter Dél-Pest me gyei fel ügye -
lő, míg a gyü le ke ze tek szint jét Itt zés
And rás ke len föl di és Sztruh ár And -
rás orosz lá nyi fel ügye lő kép vi sel te.
Be mu tat ko zá suk és hoz zá szó lá sa ik
ré vén a je len lé vők be pil lan tást nyer -
het tek kö zös sé ge ik éle té be. Orosz -
lány ban pél dá ul vá ro si szin ten el is -
mert a gyü le ke ze ti ének kar, Bo bán,
il let ve  Pi li sen  sze re tet szol gá la tot
üze mel tet nek, Ke len föl dön pe dig a
kü lön fé le gyü le ke ze ti cso por tok szí -
ne sí tik a kö zös ség éle tét. 
A  be szá mo lók  kö zött  Mé szá ros

Ta más a hall ga tó ság hoz is in té zett kér -
dé se ket. Meg vi tat ták  pél dá ul,  hogy
kell-e a pres bi te rek nek kö te le ző to -
vább kép zé sek re jár ni, és hogy az is ten -
tisz te le te ken van-e he lye a la i ku sok
szol gá la tá nak  és  a  könnyű ze né nek. 

média
Rév fü lö pi kon fe ren ci á ju kon az egy -
há zon be lü li és a „fe le ke ze tünk fa la -
in”  túl ra  irá nyu ló  kom mu ni ká ció
hely ze tét is át te kin tet ték rö vi den a

gyü le ke ze tek  nem  lel ké szi  ve ze tői.
Mé dia mun ká sa ink kö zül Prőh le Ger -
gely el ső ként he ti la punk – be teg sza -
bad sá gát meg sza kí tó – fő szer kesz tő -
jét szó lí tot ta ma ga mel lé, aki a kö ze li
Ba la ton fü red szív kór há zá ból ka pott
ki me nőt az esz me cse ré re. 
Fel idéz ve az Evan gé li kus Élet el -

múlt  ti zen két  esz ten de jé nek  főbb
ál lo má sa it, T. Pin tér Ká roly utalt ar -
ra, hogy mi köz ben az in ter net nap -
ja ink ban ra di ká li san meg vál toz tat ja
a mé dia fo gyasz tá si szo ká so kat, he ti -
la punk  leg hű sé ge sebb  ol va sói  to -
vább ra is a nyom ta tott új ság ra tar ta -
nak igényt, s kö zü lük csak igen ke ve -

sen  fi zet nek  elő  a  Di gi tal stan don
ol vas ha tó on-line ver zi ó ra.
A má sik ol dalt Hor váth-Bol la Zsu -

zsan na, az  Evan gé li kus.hu fő szer -
kesz tő je mu tat ta be, el árul va, hogy a
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
köz pon ti in ter ne tes por tál ján át la go -
san már na pi  ezer öt száz klik ke lést
szám lál nak. A vi lág há lós egy há zi ol -
da lak el bul vá ro so dá sá nak ve szé lyé -
re uta ló mo de rá to ri meg jegy zés re re -
a gál va Hor váth-Bol la Zsu zsan na ki -
fej tet te: „Nem len ne baj, ha bul vá ro -
sod na az egy ház, amennyi ben a bul -
vár  az  ér de kes  té mát,  az  ér de kes
em be re ket je len ti.”
Az egy há zunk ér tel mi sé gét meg -

cél zó Cre do fo lyó irat fő szer kesz tő je,
Zász ka licz ky Zsu zsan na el mond ta,
hogy bár az ál ta la nem rég meg újí tott
or gá num  szá ma i val  kap cso lat ban
sok po zi tív vissza jel zés ér ke zett, még -
sem tud ják, hogy üze ne tük el jut-e a
cél kö zön ség hez…
Az el múlt évek leg na gyobb ku dar -

ca, hogy egy há zunk nem tud fel ve vő -
pi a cot te rem te ni sa ját nyom tat vá nya -
i nak. Er ről Ken deh K. Pé ter, a Lu ther

Ki adó igaz ga tó ja be szélt. A könyv ki -
adás  sa já tos sá ga i ról  szól ván  meg -
em lí tet te, hogy ná lunk a rö vi debb, az
úgy mond imp resszi ó kat adó kö te tek
– ál dás köny vek, imád sá gos köny vek
– iránt na gyobb a ke res let.
A be szél ge tés vé gén ki sebb vi ta ke -

re ke dett ar ról, hogy va jon a jel lem -
ző en  gyors,  tö mör  in for má ci ók kal
ope rá ló in ter net al kal mas-e a spi ri -
tu a li tás el mé lyí té sé re. Eb ben a kér -
dés ben ugyan nem szü le tett kon szen -
zus, ab ban azon ban min den ki egyet -
ér tett Hor váth-Bol la Zsu zsan ná val
(úgy  is, mint  az  1%-os kam pá nyok
evan gé li kus mé dia fe le lő sé vel), hogy
fe le ke ze ti hon lap ja ink ki emelt fel ada -
ta nép sze rű sí te ni a sze mé lyi jö ve de -
lem adó egy szá za lé ká nak fel aján lá sát
az evan gé li kus egy ház ja vá ra.

azegyházakküldetése
a21.században
Egy ház és köz élet kap cso la tá ról az
Or bán-kor mány  (re for má tus)  lel -
kész tag ja, Ba log Zol tán (képünkön)
osz tot ta meg gon do la ta it az evan gé -
li kus gyü le ke ze ti fel ügye lők kel. 
Az Em be ri Erő for rá sok Mi nisz té -

ri u má nak ve ze tő je elő adá sá ban rö vi -
den vissza te kin tett az el múlt húsz év -
re, ki emel ve e két év ti zed ből a mil -
len ni u mi esz ten dőt. Sze rin te ugyan -
is az egy há zak köz éle ti je len lé te utol -
já ra ta lán a ke resz tény Ma gyar or szág
fenn ál lá sá nak ez re dik év for du ló ján
volt erő tel je sen ér zé kel he tő. Mi u tán
a 2001-es nép szám lá lás al kal má val a
ma gyar la kos ság het ven há rom szá -
za lé ka val lot ta ma gát va la mely tör -
té nel mi  egy ház hoz  tar to zó nak,  a
mil len ni u mi esz ten dő ben még sen -
ki  nem  kér dő je lez te  meg,  hogy  a
val lá si gyö ke rek ná lunk ilyen mé lyek. 
Csak hogy má ra meg szűnt a va rázs:

az egy há zak alig-alig hal lat ják hang -
ju kat köz éle ti kér dé sek ben. „Mos tan -
ra az egy ház és az ál lam kö zött va ló -
já ban egyet len kö zös té ma ma radt: a
pénz” – mu ta tott rá a lel kész ként és
po li ti kus ként egy aránt ki áb rán dí tó -
nak  ér zett  hely zet re  Ba log Zol tán.
A mi nisz ter ar ra buz dí tot ta a je len -

lé vő ket,  hogy  mer je nek  ka rak te re -
seb ben je len len ni evan gé li kus ként a
köz élet ben  és  mar kán sab ban  vé le -
ményt nyil vá ní ta ni. Az egy há zat egy -
rész ről a tra dí ció, más rész ről az in no -
vá ció, a meg úju lás, a „re for má ció” kell,
hogy jel le mez ze. Ez utób bi fő ként a
pro tes tán sok tól nem le het ide gen…

g Ko vács Bar ba ra

A ha jó nak víz re kell száll nia
Fel ügye lők or szá gos kon fe ren ci á ja Rév fü lö pön
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Más  egy há zi  in téz mé nyek  múlt já -
hoz, tör té ne té hez és tel je sít mé nyé hez
mér ve a nyír egy há zi Lu ther Már ton
Kol lé gi um húsz éve ta lán nem mu tat -
ko zik kü lö nö seb ben je len tős nek, de az
év szá za dos tra dí ció is az évek, év ti ze -
dek szá mo lá sá val kez dő dik. Más részt
nem a szám nagy sá ga ad ja az ün nep
je len tő sé gét, az el vég zett mun ka fe lett
ér zett öröm an nál in kább.
Ami kor meg te rem tő dött a gyü le -

ke zet is ko lá i nak, in gat la na i nak vissza -
szer zé sé re a le he tő ség, a nyír egy há zi
evan gé li ku sok nem kér tek kol lé gi u -
mot, az ugyan is nem volt ne kik az ál -
la mo sí tás kor. Azért fo gad ták el még -
is a vá ros ál tal kí nált di ák ott hont a
nyil ván va ló  prob lé mák kal  együtt,
mert a ne ve lést  igen csak fon tos nak
ítél ték.  Jel lem ző,  hogy  a  kol lé gi um
igaz ga tó ta ná csá nak, a gyü le ke zet elöl -
já ró i nak tíz évé be ke rült, hogy mi után

kap tak egy di ák ott hont, meg te remt -
sék a meg fe le lő fel té te le ket a kol lé gi -
u mi ne ve lés szá má ra. 
Az  Is ko la  ut cá ban  tíz  éve  emelt

épü let gyü le ke ze ti ter mé ben ren de zett
ün nep sé gen La borczi Gé za, az igaz -
ga tó ta nács el nö ke a há lyog ko vá csé hoz
ha son lí tot ta sa ját me rész sé gü ket, hisz
sem az in téz mény fenn tar tás ban, sem
a  ne ve lés ben  nem  volt  ta pasz ta la -
tuk. De – mint em lé kez te tett – a re -
for má ció óta a kol lé gi um ala pí tás be -
vett gya kor lat a hit nek a kö zös ség ben
va ló meg ta pasz ta lá sá ra.

Mol nár Er zsé bet, aki ne ve lő ta nár -
ként,  majd  kol lé gi u mi  lel kész ként
is szol gált a Lu ther Már ton Kol lé gi -
um ban, pré di ká ci ó já ban a 23. zsol tár
sza va i ra utal va („Az Úr az én pász to -
rom, nem szű köl kö döm”) azt kér te,
ad ja a Jó is ten, hogy ne a szű kös ség -
ből ki in dul va kell jen dön té se ket hoz -

ni uk azok nak, akik re az if jak ne ve lé -
sét bíz ta a kö zös ség.
A hit nek po zi tív sze re pe van a sze -

mé lyi ség  fej lő dé sé ben,  bár  Ma gyar -
or szá gon so ká ig en nek az el len ke ző jét
ál lí tot ták. A ke resz tény ne ve lés alap ja -
i ról szó ló elő adá sá ban D. Sze bik Im re
nyu gal ma zott püs pök ar ra em lé kez te -
tett, hogy a ke resz tény ség nem azt je -
len ti, hogy ti la lom fák er de jé ben kell jár -
nunk. Az ön meg va ló sí tás di vat ja azért
el hi bá zott,  mert  egye dül  so ha  nem
tu dom meg va ló sí ta ni még ma ga mat
sem, a ne ve lő mun ka kö zép pont já ban
te hát a sze mé lyi ség ki tel je sí té sé nek se -
gí té se kell, hogy áll jon. 
Akik  eb ben  élen  jár tak,  azok nak

Lu ther-em lék ér met  és  em lék la po kat
adott át Mar ti novsz ky Ist vánkol lé gi um -
igaz ga tó az ün nep sé gen, ame lyen mű -
sor ral szol gál tak a kol lé gi um di ák jai.

g Veszp ré mi Erz sé bet

anyíregyháziLuther-KOLLégiumjubiLeuma

Húsz éve a nevelés szolgálatában

frissinterjúkatajánlunkazEvan gé li kus.hu oldaláról
Szent ágot hai Já nos uno ká já val, Itt zés Szil via fa so ri ta nár nő vel ké szí tett
in ter jút az Evan gé li kus.humun ka tár sa (Az an gol ta ní tás funk ci o ná lis ana -
tó mi á ja – http://www.evan ge li kus.hu/in ter ju/it tzes-szil via).
A meg úju ló zsi nat ról be szél ge tett Hor váth-Bol la Zsu zsan na a le kö -

szö nő el nö kök kel, va la mint az el ső zsi na ti ülés egyik kor el nö ké vel, Smi -
dé li usz Zol tán es pe res sel  no vem ber ben,  a  zsi na ti  vá lasz tá sok  előtt
(http://www.you tu be.com/lu the ran hu).
Szin tén a vá lasz tá sok hoz kap cso lód va vi de o in ter jú ban mu tat koz nak

be az or szá gos fel ügye lő je löl tek – dr. Frenyó V. Lász ló és Prőh le Ger gely
–, akik nek a Fra ter net ol va sói is fel te het tek iz gal mas kér dé se ket. A fel -
ügye lők or szá gos ta lál ko zó ján a Zá ke us Mé dia cent rum mal kö zö sen ké -
szí tett vi de ók ban egyéb or szá gos tiszt ség vi se lő-je löl tek is meg szó lal tak.
A vi de ók a http://www.you tu be.com/lu the ran hu ol da lon te kint he tők meg.

Közlemény–Ordass-ésprónay-díj
Az Or dass La jos- és a Pró nay Sán dor-díj ku ra tó ri u ma tu dat ja, hogy a be -
ér ke zett aján lá sok alap ján 2012-ben a dí ja kat az aláb bi sze mé lyek nek ítél te.
Or dass La jos-díj: Ta kács né Ko vács há zi Zel ma lel kész.
Pró nay Sán dor-díj: Ben czúr Lász ló épí tész.
A dí ja kat Gáncs Pé ter el nök-püs pök és Prőh le Ger gely or szá gos fel -

ügye lő az új zsi nat el ső ülés sza ká nak ün ne pé lyes nyi tó áhí ta tán, no vem -
ber 30-án 10 óra kor a fa so ri evan gé li kus temp lom ban (Bu da pest VII. ker.,
Vá ros li ge ti fa sor 17.) ad ja át. 
Bu da pest, 2012. no vem ber 26.
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Advent 1. vasárnapja. Liturgikus szín: lila. 
Lekció: Mt 21,1–9; Jer 23,5–8. Textus: ApCsel 17,22–33. Énekek: 131., 141.

Budavár, I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) dr. Agod Anett; de. 10. (német nyelvű, úrv.) Johannes
Erlbruch; de. 11. (úrv.) Balicza Iván; du. 6. Balicza Iván; Fébé, II., Hűvösvölgyi út 193. de. 9. (úrv.);
Sa rep ta, II., Modori u. 6. de. 3/4 11. (úrv.) Sztojanovics András; Pesthidegkút, II., Ördögárok
u. 9. de. fél 10. (úrv.) Fodor Viktor; Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező u. 12. de. 10. (úrv.);
Óbu da, III., Dévai Bíró M. tér de. 10. (úrv.) Bálintné Varsányi Vilma; Újpest, IV., Lebstück
M. u. 36–38. de. 10. (úrv.) Solymár Péter Tamás; Káposztásmegyer, Tóth Aladár út 2–4. dr.
9. (úrv.) Solymár Péter Tamás; Deák tér, V., Deák tér 4. de. 9. (úrv., családi) Cselovszky Ferenc;
de. 11. (úrv.) Gáncs Péter; du. 6. (úrv., Megálló nevű ifjúsági istentisztelet) Szán tó Enikő; Fasor,
VII., Városligeti fasor 17. de. fél 10. (angol nyelvű áhítat) Scott Ryll; de. 10. (családi) Pe li kán And -
rás; de. 11. (úrv.) Aradi György; Józsefváros, VIII., Üllői út 24. de. fél 11. (közös istentisztelet
a ferencvárosi gyülekezettel, kantátazenés) Koczor Ta más; VIII., Rákóczi út 57/a de. 10. (szlovák)
Gulácsiné  Fabulya  Hilda;  VIII., Karácsony S. u. 31–33. de.  9.  Románné  Bolba  Márta;
Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. 10. (úrv.) Benkóczy Péter; Kerepesi út 69. de. 8. (úrv.) Tamásy
Tamás; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. Gáncs Tamás; de. fél 10. (úrv., családi) dr. Blázy
Árpád; de. fél 11. (úrv., zenés istentisztelet) Gáncs Tamás; du. 6. (vespera) dr. Blázy Árpád; XI.,
Németvölgyi út 138. de. 9. dr. Blázy Árpádné; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9.
(úrv.)  Balicza  Iván;  Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17. de.  10.  (úrv.)  Kecz kó  Pál;
Angyalföld, XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. (úrv.) Grendorf Péter; Zugló, XIV., Lőcsei út
32. de. 11. (úrv.) Tamásy Tamás; XIV. Gyarmat u. 14. de. fél 10. Tamásy Tamás; Pestújhely, XV.,
Templom tér de. 10. (úrv.) Kovács Viktor; Rá kos pa lo ta, XV., Juhos u. 28. (kistemplom) de.
10. (úrv.) Ponicsán Erzsébet; Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 10–11. de. 10. (úrv., családi)
Börönte Márta; Cinkota, XVI., Rózsalevél u. 46. de. fél 11. (úrv.) Halász Alexandra; du. 5. (adventi
est) Vető István; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. (úrv.) Halász Alexandra; Rákoshegy,
XVII., Tessedik tér de. 9. (úrv.) Nagyné Szeker Éva; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de.
fél 11. (úrv.) Kovács Áron; Rákoscsaba, XVII., Pé ce li út 146. de. 9. (úrv.) Kovács Áron; Rákosliget,
XVII., Gózon Gy. u. de. 11. (úrv.) Kovács Áron; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10.
(úrv.) Győ ri Gá bor; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83. (református templom) de. 8. (úrv.)
Győ ri Gá bor; Kispest, XIX., Temp lom tér 1. de. 10. (úrv.) Széll Éva; XIX., Hungária út 37. de.
8. (úrv.) Széll Éva; Pest erzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. (úrv.) Győri János Sámuel; Csepel,
XXI., Deák tér de. fél 11. (úrv.) Zó lyo mi Mátyás; Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 10. (úrv.) Hokker
Zsolt;  Budaörs, Szabadság út 75. de.  10.  (úrv.)  Endreffy  Géza;  Budakeszi, Fő út 155.
(gyülekezeti terem) de. fél 10. (úrv.) dr. Lackner Pál.
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Bárhol vagyok, velem vannak a lapjaim.

SZÜLETÉSNAP? NÉVNAP? KARÁCSONY?
Lepje meg magát, családtagjait vagy barátait 

az Evangélikus Élet digitális előfi zetésével!

WWW.DIGITALSTAND.HU

b A ke zem ben tar tom ha to dik
osz tá lyos kis fi am ál ta lá nos is ko -
lá sok szá má ra ké szí tett Képes
történelmi atlaszát. Ha fel la -
poz zuk a Nagymagyarutazók
el ne ve zé sű tér kép-össze ál lí tást,
az Eur ázsi át fel fe de zők kö zött
ott ta lál juk a száz öt ven esz ten -
de je szü le tett SteinAurél Ke let-
ku ta tó, ré gész ne vét. Ami ör ven -
de tes tény, hi szen így leg alább a
map pát be ha tób ban bön gé sző,
nyil ván az át lag nál szor gal ma -
sabb di á kok már egé szen ko -
rán ta lál koz hat nak a ne vé vel.

Ste in  Márk  Au rél  1862.  no vem ber
26-án szü le tett Pes ten zsi dó csa lád ban.
Asszi mi lá ci ó ra tö rek vő szü lei őt és fi -
vé rét az evan gé li kus fe le ke zet hez tar -
to zó nak ke resz tel ték,  le á nyuk és ők
ma guk azon ban meg ma rad tak őse ik
val lá sá nál. 
Kö zép is ko lai  ta nul má nya it  Ste in

Au rél Bu da pes ten, a pi a ris ták nál kezd -
te, Drez dá ban lu the rá nus ok ta tá si in -
téz mény ben foly tat ta, majd is mét Bu -
da pes ten,  a  De ák  té ri  evan gé li kus

gim ná zi um ban fe jez te be, ahol si ke -
res érett sé gi vizs gát tett. Egye tem re
né met nyelv te rü le ten, Bécs ben, Lip -
csé ben, Tü bin gen ben járt, böl csész -
dok to ri  vég zett sé get  szer zett,  majd
Lon don ban,  Ox ford ban  és  Camb -
ridge-ben ké pez te to vább ma gát.
Jel lem ző ma gyar sors ju tott osz -

tály ré szé ül: itt hon nem ka pott ál lást,
így szak mai mun ká já nak gyü möl csét
más nem zet él vez het te. Marc Au rel
Ste in né ven már pá lyá já nak kez de tén
brit szol gá lat ba állt. 1887-ben az ak -
kor az an gol gyar mat bi ro da lom hoz
tar to zó In di á ba uta zott, ott töl tött be
kü lön bö ző  tu do má nyos  és hi va tali
po zí ci ó kat, on nan in dult ex pe dí ci ó -
i ra, és ott élt éle te vé gé ig. Te vé keny -
sé ge po li hisz to rok ra jel lem ző en sok -
ol da lú: a ré gé szet, a föld rajz, a fi lo ló -
gia, a nyel vé szet egy aránt ér de kel te.
El ső bel ső-ázsi ai ex pe dí ci ó ját 1900–

1901-ben ve zet te Ke let-Tur kesz tán ba,
a mai Kí na te rü le té re. Vizs gá la ta ki -
ter jedt mind a ré gé sze ti, mind a föld -

raj zi és nép raj zi vo nat ko zá sok ra – ka -
lan dos hely szí nek kel, év szá za dok után
új ra meg lelt rom vá ro sok kal. 
1906 és 1908 kö zött in dult má so -

dik  út já ra.  En nek  so rán  ti zen hat -
ezer (!) ki lo mé tert tett meg, át szel ve
a  Ta kla-Ma kán  ho mok si va ta got.
1913–1916-os, har ma dik bel ső-ázsi -
ai ex pe dí ci ó ja to váb bi két ezer ki lo mé -
te res táv já val az ad di gi leg hosszabb -
nak bi zo nyult, el ér te a me sés Sza mar -
kan dot, a le gen dás ke res ke del mi út -
vo nal, a se lyem út nyo mát kö vet ve.
Be jár ta és fel ku tat ta a ma ke dón vi -

lág hó dí tó, Nagy Sán dor had tör té neti
hely szí ne it.  1932-ben,  1932–1933-
ban, 1933–1934-ben, 1935–1936-ban
négy ex pe dí ci ót is ve ze tett az egy ko -
ri  Per zsia,  a  mai  Irán  te rü le té re.
Egyik út tö rő je volt a „lé gi fel de rí tés -
nek”,  az az  al kal maz ta  a  re pü lést  a
nagy mé re tű te rep tár gyak és ré gé szeti
em lé kek fel tér ké pe zé sé re 1929-ben,
1935-ben, 1938–1939-ben Irak ban, a
va la mi ko ri Me zo po tá mi á ban.

E  so rok  írója  számára  tu do má -
nyos szak író ként kü lö nö sen ér de kes
élet raj zi ada lék, hogy Ste in a Ta kla-
Ma kán si va tag dél ke le ti pe re mén – vé -
let le nül – szem ta nú ja és meg örö kí tő -
je volt egy tel jes nap fo gyat ko zás nak. 
A je len ség to ta li tá si sáv ja má so dik

bel ső-ázsi ai ex pe dí ci ó já nak ak tu á lis
hely szí nét ma gá ban fog lal va hú zó -
dott. Keszt he lyi Sán dor csil la gá szat -
tör té nész ku ta tá sa i ból tud juk, hogy
mind ez  1907.  ja nu ár  14-én,  vi lág -
idő ben a 6 óra 8 perc 51 má sod per -
ces  ma xi mum idő pont nál  tör tént.
Pon tos föld raj zi ko or di ná tá ja a ke leti
hosszú ság 87 fok 45 per cé nek és az
észa ki szé les ség 39 fok 18 per cé nek
met szés pont já ban volt, ahol a tel jes -
ség  fá zi sa  27  má sod per cig  tar tott.
Stein a tel jes nap fo gyat ko zás sáv já -
nak észa ki szé lén, a to ta li tás kö zép -
vo na lá tól 93 ki lo mé ter re vált szem -
ta nú ból meg fi gye lő vé.
Ste int  éle te  al ko nyán  ér te  az  a

sze ren cse, hogy el jut ha tott a rég óta

vá gyott ősi Bak tria te rü le té re, Af ga -
nisz tán ba. Az álom azon ban nem tel -
je se dett be: ku ta tó mun ká já nak meg -
kez dé se előtt, 1943. ok tó ber 26-án egy
meg fá zás szö vőd mé nyei és szél ütés
kö vet kez té ben  el hunyt.  Ka bul ban,
a he lyi ke resz tény te me tő ben he lyez -
ték örök nyu ga lom ra. 
2003-ban a brit fegy ve res erők és

a brit ko ló nia ál tal fel ügyelt sír kert -
ben ma gyar nyel vű em lék táb lát he -
lyez tek el an gol nyel vű sír em lé ké re.
Ste in Au rél ha zá ját so ha nem fe -

led te. Ki ter jedt le ve le zés ben állt az
itt ho ni tu dós kö rök kel, rend sze re sen
jut ta tott szak mai anya go kat ha zai in -
téz mé nyek nek, könyv tá rát az Aka dé -
mi á ra ha gyo má nyoz ta, elő adói kör -
út ja so rán Ma gyar or szá got is érin tet -
te, sőt fenn tar tot ta a kap cso la tot al -
ma ma te ré vel, az evan gé li kus gim ná -
zi um mal. 
Mun kái anya nyel vén is meg je len -

tek, a mai ol va sók eze ket re print ként
ér he tik és ol vas hat ják el. Ér den mell -
szob ra áll, Ba la ton fü re den köz te rü let
vi se li ne vét, egy ko ri li pót vá ro si szü -
lő há zá nak he lyét em lék táb la jel zi.

g Re zsa bek Nán dor

Ste in Au rél, a Ke let fel fe de ző je

Összeállította: Boda Zsuzsa

budavárievangélikus
szabadegyetem

A  Bé csi  ka pu  té ri  evan gé li kus
temp lom (Bu da pest I. ker., Tán -
csics Mi hály u. 28.) ká pol ná já ban
min den  hó nap  el ső  hét fő jén  19
órai  kez det tel  sza bad egye te mi
elő adá sok han goz nak el. A kö vet -
ke ző al ka lom de cem ber 3-án lesz.
Elő adó: dr. Han kiss Ele mér szo cio -
ló gus. Té ma: Em ber lét a bi zony ta -
lan ság ko rá ban. Há zi gaz da:  dr.
Fa bi ny Ta más püs pök. A rész vé -
tel in gye nes. A szer ve zők min den
ér dek lő dőt szí ve sen lát nak.

h I r d e t é s

ebbe-előadás
Krisz tus a he tek (pün kösd) 

ün ne pé ben (sa vuot)

Az Evan gé li kus Bel misszi ói Ba rá ti Egye sü let (EB -
BE) 2012. őszi so ro za tá nak cí me: 

A zsi dó ün ne pek ke resz tyén je len tő sé ge.

A kö vet ke ző al ka lom de cem ber 13-án, csü tör tö kön
17 óra kor kez dő dik az or szá gos iro da ut cá ról nyí -
ló ter mé ben (Bu da pest VI II. ker, Ül lői út 24.). 

Avi Sny der, a Zsi dók Jé zu sért (Jews for Jesus) szer -
ve zet eu ró pai és ma gyar or szá gi ve ze tő je tart elő -
adást Krisz tus a he tek (pün kösd) ün ne pé ben (sa vuot)
cím mel.
Min den ér dek lő dőt sze re tet tel vá runk.

h I r d e t é s

amagyarországiLutherszövetségévesközgyűlése
A Ma gyar or szá gi Lu ther Szö vet ség el nök sé ge tisz te let tel és sze re tet tel meg hív ja tag ja it és
min den ér dek lő dőt éves köz gyű lé sé re és kon fe ren ci á já ra de cem ber 8-án, szom ba ton 8.45-
re a Pes ti Evan gé li kus Egy ház De ák Té ri Gyü le ke zet nagy ter mé be (Bu da pest V. ker., De ák
tér 4. I. eme let). Ha a 8.45-re meg hir de tett köz gyű lés a kez dés idő pont já ban nem ha tá ro -
zat ké pes, a köz gyű lést az ere de ti na pi rend del 9 órá ra ezen nel össze hív juk.

h I r d e t é s

emlékezés
DobosKárolyra,
aLepramisszió
alapítójára

Do bos Ká roly, a ma gyar -
or szá gi Lep ra misszió ala -
pí tó ja száz tíz éve szü le tett.
Az év for du ló al kal má ból
em lé ke ző-há la adó  ren -
dez vényt  tart  a  Lep ra -
misszió  de cem ber  9-én,
va sár nap 4 óra kor a Re -
for má tus Zsi na ti Szék ház
nagy ter mé ben (Bu da pest
XIV. ker., Sza bó Jó zsef u.
16.),  mely re  min den kit
sze re tet tel vár nak.

h I r d e t é s

Le égett egy két száz éves ro -
mán or to dox fa temp lom no -
vem ber 26-án haj nal ban Er -
dély ben, mi u tán tűz ütött ki a
lé te sít mény ben.
Az  Agerp res  ro mán  hír -

ügy nök ség  köz le mé nye  sze -
rint a temp lom a Hu nyad me -
gyei Glodg hi les ti ben ta lál ha -
tó. A  tűz ol tók el mond ták:  a
lán gok hét fő haj nal ban csap -
tak fel. Az el ső fel té te le zé sek
sze rint  a  tü zet  rö vid zár lat
okoz ta.  A  tűz  mar ta lé ká vá
vált az iko nosz táz – a temp -
lom szen télyt a temp lom ha jó -

tól el vá lasz tó, ké pek kel el lá tott
fal –, a te tő szer ke zet és a be -
ren de zés. 
A temp lom szer ke ze te ere -

de ti leg fá ból ké szült, ké sőbb
kí vül ről kő fa lat von tak a fa váz -
ra. A  tűz eset  kö vet kez té ben
sú lyo san  meg ron gá ló dott  a
fa szer ke zet. 
A  temp lo mot  2006-ban

újí tot ták  fel.  Ro má ni á ban
mint egy  ezer négy száz negy -
ven fa temp lom van, kö zü lük
hat száz öt ven  ta lál ha tó  Er -
dély ben.

d For rás: Ma gyar Ku rír

Temp lom tűz Er dély ben
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A rend szer vál tás utá ni két év ti zed ben
újabb nál újabb, ame ri kai ere de tű „je -
les na pok” ho no sod tak meg ná lunk.
Elő ször ta lán a Va len tin-nap, ame lyet
csak a sze rel me sek nap ja ként em le -
get nek, utá na a hal lo ween, vagy is a
po gány kel ta ere de tű bo szor kány-, kí -
sér tet- és szel lem ün nep, amely nek jel -
leg ze tes  kí sé rő je  a  tök lám pás;  és
újab ban  egye sek  már  a  há la adást
(no vem ber ne gye dik csü tör tö két) is
ün ne pe len dő dá tum ként tart ják szá -
mon ha zánk ban. 
Ke vés bé  is mert  nap  no vem ber

utol só pén te ke, amely a Black Fri day,
az az fe ke te pén tek ne vet vi se li. Ez bal -
jós la tú an hang zó ne ve el le né re nem
más, mint a ka rá cso nyi be vá sár lá si
sze zon „hi va ta los” nyi tó nap ja.
A múlt hét vé gi fe ke te pén tek ér -

de kes mér föld kő, mi vel ki vá ló le he -
tő sé get nyújt an nak ta nul má nyo zá -
sá ra, ho gyan vál toz nak év ről év re a
vá sár lá si szo ká sok.
Az IBM ar ról szá molt be, hogy az

on-line vá sár lók át la go san 5,6 ter -
mé ket vesz nek meg; ez 13%-kal ke -
ve sebb, mint a ta va lyi át lag. Az át -
la gos vá sár lás idő tar ta ma 6 perc 39
má sod perc, amely 10%-os csök ke -
nést  je lent  a  2011.  évi hez  viszo -
nyít va,  ugyan ak kor  a  je len tés  azt
hang sú lyoz za, hogy ez az ér ték to -
vább ra  is  jól  mu tat ja,  mennyi vel
éssze rűbb az  in ter ne ten ke resz tül
vá sá rol ni,  mint  órá kat  el töl te ni  a
zsú folt áru há zak ban. A vá sár lá sok
16%-a mo bil esz kö zök ről – okos te -
le fon ról  vagy  táb la gép ről  –  tör -
tént, ez 10%-os nö ve ke dés ta valy hoz
ké pest. Jól meg fi gyel he tő ten den cia,
hogy a mo bi los vá sár lá sok egy re in -
kább elő re tör nek, no ha még igen tá -
vol va gyunk at tól, hogy a tranz ak -

ci ók  dön tő  több sé ge  eze ken  ke -
resz tül tör tén jen.
Még ér de ke seb bek a ta nul mány -

nak azok az ada tai,  ame lyek az zal
fog lal koz nak, hogy va jon a kö zös sé -
gi ol da lak mi lyen sze re pet töl te nek
be a vá sár lá si szo ká sok ala ku lá sá ban.
A vá sár lók mint egy 0,68%-a jött a
Face book ról, és 0,00%-a (az az tény -
le ge sen sen ki) a Twit ter ről.A két leg -
nép sze rűbb kö zös sé gi ol dal ról te hát
azt le het el mon da ni, hogy je len tő -
sé gük a ka rá cso nyi aján dék vá sár lás -
ban  el ha nya gol ha tó.  Ez  az  in for -
má ció azért is meg döb ben tő, mert
a cé gek mind két ol dal nál ki fe je zet -
ten szá mí ta nak ar ra, hogy az is me -
rő sök  aján lá sá val  több  ter mé ket
tud nak el ad ni, és így ér de mes hir -
det ni raj tuk.

***

Azok nak, akik most elő ször ad ják a
fe jü ket in ter ne tes vá sár lás ra, ér de mes
kö rül te kin tő nek len ni ük, ugyan is a
vi lág há lón ha son ló kép pen le het csa -
lók kal vagy akár csak nem jó hi sze mű
el adók kal ta lál koz ni, akár a va ló di vi -
lág ban.
Egy aján lat ki vá lasz tá sa előtt min -

den fé le kép pen ér de mes meg néz ni,
hogy az áru ke re ső ol da lak ugyan azt
a ter mé ket mi lyen áron tar tal maz zák.
A túl nagy ked vez ménnyel meg hir -
de tett  ter mé kek már  ön ma guk ban
kelt se nek  gya nút,  il let ve  ér de mes

utá na néz ni, hogy a szál lí tá si fel té te -
lek és egyéb pa ra mé te rek pon to san
olya nok-e, mint ami lye nek kel más -
hol is ta lál koz ha tunk. 
Árul kod hat ha mi sí tott web ol dal -

ról az  is, hogy a vá sár lá si  fo lya mat
során ké ri-e az ol dal a bank kár tya -
ada to kat, er re ugyan is csak ak kor le -
het  szük ség,  ami kor  már  min den
meg vá sá rol ni kí vánt ter mé ket a ko -
sár ba rak tunk, és a vá sár lás be fe je zé -
sét vá lasz tot tuk. Ugyan így a szál lí tá -
si ada to kat is elég ak kor meg ad ni, ha
már ki vá lasz tot tuk, hogy mi lyen mó -
don sze ret nénk hoz zá jut ni a ter mé -
kek hez, és a leg több he lyen a sze mé -
lyes át vé tel ki vá lasz tá sa ese tén nincs
is szük ség a lak cím meg adá sá ra.
Alap ve tő sza bály, hogy a bol tok -

ban tör té nő re giszt rá ci ó nál, ahol egy
e-mail cím és jel szó meg adá sá val le -
he tünk vá sár lók, ne azt a jel szót hasz -
nál juk, ame lyet egyéb ként az e-mail
fi ók ba tör té nő be je lent ke zés hez. Ha
ugyan is ez az in for má ció il le ték te len
ke zek be ke rül, már is tárt ka puk vár -
ják  a  le ve le zé sünk re  kí ván csi a kat.
Per sze nem is azért, hogy sze mé lyes
üze ne te in ket ol vas gas sa va la ki, ha nem
hogy to váb bi hasz nos in for má ci ók hoz
jus son hoz zá.
És nem árt, ha leg elő ször is tá jé ko -

zó dunk az on-line vá sár lá sok fel té te -
le i ről: pél dá ul hogy a vá sár lás után ti -
zen négy  na pig  még  el áll ha tunk  a
vé tel től, és mind ezt még in do kol nunk
sem kell.
Az on-line vá sár lás nem csak jó do -

log, ha nem az a leg jobb ben ne, hogy
időt ta ka rít ha tunk meg ve le fon to -
sabb ten ni va ló ink szá má ra. Pél dá ul
hogy  kel lő kép pen  el csen de sed hes -
sünk ad vent ben…

g N. B.

Ka rá cso nyi 
be vá sár lás előtt

egyházésviLágháLó

Rovatgazda: Nagy Bence

Olvassa az Evangélikus Élet digitális változatát!

h I r d e t é s

evéL&LevéL

missziórólmonoron
Mit is je lent ma a „misszió”? – er re a kér dés re pró bál tunk vá laszt ke res ni no -
vem ber 24-én, szom ba ton dél előtt Mo no ron, a misszi ói fó ru mon. Azért is
vált fon tos sá a kér dés, mert mind egy ház me gyénk ben, mind egy ház ke rü le -
tünk ben a leg ne he zeb ben fel adat, hogy ne csak be tölt sük a misszi ói fe le lős
tisz tét, ha nem ér de mi mun kát is le hes sen vé gez ni ezen a te rü le ten. Ezért is
me rült fel a kér dés: Mit je lent ma egy há zunk ban, gyü le ke ze te ink ben a misszió?
Ho gyan gon dol kod junk er ről a kér dés ről? Ki vé gez ze? Mi kor és ho gyan? De
ta lán a leg fon to sabb: mit is csi nál junk?
A je len lé vő ér dek lő dők (több sé gé ben gyü le ke ze ti ta gok, mun ka tár sak) a

há zi gaz da egy ház me gyei misszi ói fe le lős kez dő áhí ta ta után dr. Anne-Ma rie
Ko olnak, a Ká ro li Gás pár Re for má tus Egye tem misszio ló gia pro fesszo rá nak
vi ta in dí tó gon do la ta it hall gat hat ták meg Vál ság, vál tás, vál to zás cím mel, majd
Ba kay Pé ter, egy há zunk ci gány ügyi re fe ren se be szélt a ci gány misszió le he -
tő sé ge i ről, szük sé ges sé gé ről.
A  részt ve vők  meg ál la pod tak  ab ban,  hogy  az  evan gé li kus  ke resz tyén

misszió alap ja it min de nek előtt sa ját ma gunk ban, sze mé lyes Krisz tus-kap -
cso la tunk ban  kell  új já épí te ni.  Fon tos,  hogy  gyü le ke ze te ink  ta ní tá sá ban
(élet vi tel ben, ma ga tar tás ban) le bont sunk min den elő íté le tet, és ké pe sek le -
gyünk el fo gad ni, be fo gad ni azt, aki ná lunk, kö zöt tünk Is ten sze re te tét ke -
re si. Eb ben tu da to san kell ké pez ni ma gun kat, for mál ni gon dol ko dá sun kat
és min de nek előtt Jé zus ra fi gyel ni, aki előt tünk jár, csak le gyen hi tünk és bá -
tor sá gunk kö vet ni őt.

Sel me czi La jos Pé ter lel kész (Mo nor)

ámosimreésa20.század–kortárs
összművészetikiállítás

2012. de cem ber 7. – 2013. ja nu ár 15.

Az Asz ta li Be szél ge té sek Kul tu rá lis Ala pít vány kor -
társ össz mű vé sze ti ki ál lí tást szer vez Szent end rén, a
Ré gi Mű vész te lep Ga lé ri á ban. A ki ál lí tás fő véd nö ke:
Sch we i tzer Jó zsef nyu gal ma zott  or szá gos  fő rab bi,
véd nö kei: Fa bi ny Ta más evan gé li kus püs pök és Vár -
sze gi Asz trik pan non hal mi fő apát.
A ki ál lí tást de cem ber 9-én, va sár nap 17 óra kor nyit -

ja meg Fa bi ny Ta más és Vu kán György zon go ra mű -
vész, ze ne szer ző. Kö szön tőt mond: Sch we i tzer Jó zsef.

Ki ál lí tó mű vé szek: •  Iro da lom:  Dar va si Lász ló,
Es ter há zy Pé ter, Fer di nan dy György, Ju hász Fe renc,
Ker tész Im re, Krasz na hor kai Lász ló, Par ti Nagy La -
jos, Pe tőcz And rás, Pod ma nicz ky Szi lárd, Ta kács
Zsu zsa, Tol nai Ot tó, Zá va da Pál. • Kép ző mű vé szet:
Ak nay Já nos, Ámos Im re, An na Mark, Ben czúr Eme -
se, Bo hus Zol tán, Bö röcz And rás, De im Pál, Ézsi ás Ist -
ván, Fe hér Lász ló, Ha ász Ist ván, Ha raszty Ist ván, Hol -
lán Sán dor, Kal már Já nos, Ko nok Ta más, Ko vács-
Gom bos Gá bor, Lu gossy Má ria, Mat zon Ákos, Me gyik
Já nos, Nád ler Ist ván, Pa u er Gyu la, Szüts Mik lós, Tölg-
Mol nár Zol tán, Vá li De zső, Voj nich Er zsé bet. • Ze ne:
Dés Lász ló, Fassang Lász ló, Vu kán György, Szent Ef -
rém fér fi kar.

ÚjraleszproChristevangélizáció!
A ProCh rist az evan gé li zá ci ó nak egy kü lö nös és mo dern for má ja, amely a leg kor sze -
rűbb tech ni ka fel hasz ná lá sá val jut tat ja el a Jé zus Krisz tus ról szó ló öröm üze ne tet Eu -
ró pa szá mos or szá gá ba.
2013. már ci us 4. és 11. kö zött mű hol das élő köz ve tí tés se gít sé gé vel több száz gyü -

le ke zet kap cso lód hat be a né met or szá gi ren dez vény nyolc al ka lom ból ál ló prog -
ram já ba. A kü lön le ges is ten tisz te le tek mag ját Ul rich Par zany evan gé li kus lel kész hit éb resz tő ige hir de té se al -
kot ja, az egyes té mák ban va ló el mé lyü lést pe dig pro fi szín ját szás és pan to mim, kü lön bö ző ha gyo má nyos ze -
nei mű fa jok, va la mint gos pel- és di cső í tő éne kek is elő se gí tik.
A ma gyar nyel ven tol má csolt evan gé li zá ció köz ve tí té sét olyan gyü le ke ze tek nek ajánl juk, amelyek fon tos nak tart -

ják a misszi ót, sze ret nék kö zös sé gü ket lel ki leg meg erő sí te ni és új len dü let tel fel fris sí te ni gyü le ke ze ti éle tü ket.
Kap cso lód jon be gyü le ke ze té vel Eu ró pa leg na gyobb is ten tisz te le té be, je lent kez zen a pro christ.hu in ter ne tes

ol da lon!

h I r d e t é s

felvételaDeáktéri
evangélikusgimnáziumba

A De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um fel vé telt hir det a 2013/2014-es tan -
év re nyolc- és négy osz tá lyos ta go za tá ra olyan, je len leg 4., il let ve 8. osz -
tá lyos ke resz tyén – el ső sor ban evan gé li kus – ta nu lók szá má ra, akik nek
mind a ma ga tar tá suk, mind a ta nul má nyi ered mé nyük jó. Kol lé gi u mi el -
he lye zést tu dunk biz to sí ta ni. 
Fel hív juk a je lent ke zők fi gyel mét, hogy gim ná zi u munk csat la ko zott

az egy sé ges (köz pon ti) fel vé te li rend szer hez. Min den ki nek, aki ná lunk
sze ret ne ta nul ni, de cem ber 10-éig je lent kez nie kell a köz pon ti, ál ta lá nos
tan ter vű írás be li fel vé te li vizs gá ra. 
A je lent ke zés sel kap cso la tos in for má ci ó kért ke res sék fel az is ko la hon -

lap ját (www.de ak te ri.hu) vagy a fel vé te li el já rá sért fe le lős igaz ga tó he lyet -
test, Vic tor Mó ni kát.

h I r d e t é s

meghívóadventijótékonyságihangversenyre
Sze re tet tel meg hív juk a De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um ad ven ti jó -
té kony sá gi hang ver se nyé re, amely de cem ber 7-én, pén te ken 18 óra kor
kez dő dik a De ák té ri evan gé li kus temp lom ban (Bu da pest V. ker., De ák
Fe renc tér 4.). A kon cer ten a gim ná zi um ta nu lói, ze nei együt te sei és ven -
dé gei mu zsi kál nak. A be lé pés díj ta lan. A hang ver seny után össze gyűj -
tött ado má nyo kat a gim ná zi um ja vá ra for dít juk.

h I r d e t é s

asztalibeszélgetések
Az Asz ta li Be szél ge té sek Kul tu rá lis Ala pít vány sze re tet tel vár ja az ér -
dek lő dő ket a kö vet ke ző dis pu tá já ra de cem ber 6-án, csü tör tö kön 18 órá -
ra a Pe tő fi Iro dal mi Mú ze um ba (Bu da pest V. ker., Ká ro lyi u. 16.).
Dis pu ta part ne rek: Ná das Pé ter író és Fa bi ny Ta más evan gé li kus püs -

pök. A be szél ge tés té má ja: A dol gok ál lá sa, avagy a lét eg zisz ten ci á ja.
(A dis pu ta ide je alatt a be szél ge tés a Pim.hu ol da lon élő ben kö vet he tő.) 
A ren dez vény re a be lé pő fel nőt tek nek: 600 Ft; di á kok nak és nyug dí -

ja sok nak: 300 Ft. A be lé pő jegy meg vál tá sá val a Pe tő fi Iro dal mi Mú ze -
u mot tá mo gat ja.

h I r d e t é s
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7.35 / Duna Tv
Világ-Nézet
8.00 / Civil Rádió
(Budapest)
Evangélikus óra
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(civilradio.hu)
9.05 / Szent István Rádió
(Északkelet-Magyarország)
Ökumené – 
Testvéregyházak félórája
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(www.szentistvanradio.hu)
10.00 / ARD1 (német)
Evangélikus istenisztelet
10.45 / Mezzo Tv
Nathalie Shutzmann 
és az Orfeo 53 
Bach-kantátákat játszik
11.20 / M1
Evangélikus templomok

HÉTFŐ

9.35 / Duna Tv
Élő egyház (vallási híradó)
10.05 / Duna Tv
Isten kezében
11.25 / Tv2
Szökés Budára
(magyar–szlovák–cseh
romantikus filmdráma, 2002)
(136’)
13.15 / Kossuth rádió
Főszerepben: 
a nemzet színésze
Kedvenc műveiből 
Avar István válogat
13.30 / Kossuth rádió
Erős vár a mi Istenünk!
Az evangélikus egyház félórája
21.10 / Duna Tv
Új Eldorádó
(magyar dokumentumfilm)
21.30 / Bartók rádió
Bach: Gott soll alein mein
Herze haben – 169. kantáta

KEDD

10.40 / M2
Alma mater
16.00 / Duna Tv
Mesélő cégtáblák
Balaton Gőzhajózási
Társaság
20.00 / Corvinus Rádió
(Sopron)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(www.corvinusradio.hu)
20.00 / Duna World
Fidel Castro, 
avagy a forradalom ötven éve
(dokumentumfilm)
21.04 / Kossuth rádió
Magyarország–Horvátország
női kézilabda-Európa-
bajnoki mérkőzés
22.35 / Bartók rádió
Intermezzo
Narciso yepes gitározik

SZERDA

9.05 / Bartók rádió
Hang-fogó
Fauré: Rekviem
13.30 / Kossuth rádió
,,Tebenned bíztunk 
eleitől fogva...’’
A református egyház félórája
15.25 / Duna Tv
Múzeumtúra – francia módra
(francia ismeretterjesztő
sorozat)
A Loire völgye
18.00 / Pax Tv
Luther Omnibusz
(dokumentumfilm)
19.00 / Duna Tv
Magyar történelmi
arcképcsarnok
Károly Róbert (1308–1342)
20.00 / Duna World
Krónika 
A 2. magyar hadsereg a Donnál
(dokumentumfilm-sorozat)

CSÜTÖRTÖK

9.05 / Bartók rádió
Hang-fogó
Benne:
Carissimi: 
Baltazár – oratórium
11.00 / Duna Tv
A Röpülj pávától 
a Fölszállott a páváig
14.06 / Kossuth rádió
Arcvonások
(portréműsor)
Dombi Rudolf 
és Kökény Roland kajakosok
21.00 / Duna Tv
Egy őrült éjszaka
(magyar játékfilm, 1969) (70’)
21.05 / M2
Sok hűhó Emmiért
(magyar tévéjáték, 1998) (67’)
23.00 / Bartók rádió
Dzsessz a Márványteremben
23.10 / M1
Négy szellem
Átalakuló közösségek

PÉNTEK

10.25 / Duna World
Lyukasóra
(irodalmi műsor)
11.25 / Agnus Rádió
(Kolozsvár)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(www.agnusradio.ro)
13.30 / Kossuth rádió
Örüljetek az Úrban
mindenkor!
A metodista egyház félórája
14.06 / Kossuth rádió
Alma és fája
Gulybán Tibor
görögkatolikus parókus és fia
15.00 / Pax Tv
Chicken Fly-koncert
(koncertfilm)
19.05 / Duna Tv
Egy világfi Szegeden – 
Szent-Györgyi Albert 
szegedi éveiről

SZOMBAT

6.50 / Mária Rádió
Ökumenikus lapszemle
7.55 / Duna Tv
Élő egyház (vallási híradó)
8.25 / Duna Tv
Isten kezében
9.20 / Duna Tv
Kerekek és lépések
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
Sárköz és Bátaszék
18.25 / HBO
Európai Filmdíj 2012
Díjátadás
18.35 / Duna Tv
Fölszállott a páva
Középdöntő
19.30 / Pax Tv 
A szeretet vára – Déva
(dokumentumfilm)
21.30 / M2
Megmentő és áldozat
(német dokumentumfilm,
2005)

VASÁRNAP

9.05 / Bartók rádió
Hang-fogó
Knüpfer: 
Jesus Christus, unser Heiland
– kantáta
10.25 / M1
Református ifjúsági műsor
14.00 / Budaörs Rádió 
Evangélikus óra
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
15.05 / Bartók rádió
Musica Sacra
(egyházzenei magazin)
20.10 / Duna Tv
A dunai hajós
(magyar tévéfilmsorozat)
2/1. rész
21.30 / Duna World
Pesty Fekete Doboz
(dokumentumfilm)
21.37 / Bartók rádió
Az emberi hang dicsérete
Duruflé: Rekviem

December2.(vasárnap)
Akik pe dig előt te és utá na men tek, ezt ki ál tot ták: „Ho zsán na! Ál dott, aki jön
az Úr nak ne vé ben!” Mk 11,9 (Zsolt 100,3a; Mt 21,1–9; Róm 13,8–12/13–14/;
Zsolt 24) Nem rég egy ti zen hét éves fiú, Hen der son Dá vid éne kelt az egyik
leg né zet tebb tévécsa tor na te het ség ku ta tó mű so rá ban. Be mu tat ko zá sá ban
el mond ta, hogy hí vő ke resz tény, s ezért egy di cső í tést fog éne kel ni. Né hány
pil la nat múl va fel csen dült a dal: Ho zsán na. Dá vid éne ke nem csak a zsű ri -
re volt óri á si ha tás sal, ha nem a né zők re is, akik a stú di ó ban vagy ép pen ott -
hon, a té vé előtt ül tek. A dal ha tá sá nak egyet len oka volt: az éne kes szív ből
tett bi zony sá got az Is ten sze re te té ről! Bol do gan éne kelt a Meg vál tó előtt, ahogy
egy kor ré gen Je ru zsá lem ut cá in a zsi dók éne kel tek Jé zus nak. Tu dunk mi még
ilyen bol do gan és hit tel éne kel ni? Tu dunk mi is így bi zony sá got ten ni: „Ál -
dott, aki jön az Úr nak ne vé ben!”?

December3.(hétfő)
Te vagy sza ba dí tó Is te nem, min dig ben ned re mény ke dem. Zsolt 25,5 (Lk 11,9;
1Pt 1,/8–9/10–13; Ézs 60,1–14) Szép ez a mon dat, és so kan vall ják is – egy
szó ki vé te lé vel, s ez a szó a min dig. Ol vas suk el ezt a mon da tot új ra a min -
dig szó nél kül. Így is fon tos ez az ige, és vall juk be, hogy eb ben a for má ban
sok kal-sok kal könnyebb meg tar ta ni is. Re mény ke dem én az Is ten ben – mond -
ják so kan –, de min dig te gyem meg?! Azt már nem! Azért a sír szé lén már
nem megy, a kór há zi ágyon is aka doz va, s a hó nap vé gi anya gi hely ze tün -
ket lát va is ne héz. Is ten nem ilyen eset le ges bi zal mat akar, ha nem „min dig-
bi zal mat”. A sír szé lén vagy a kór há zi ágyon is.

December4.(kedd)
Jé zus mond ta: „Bol do gok azok, akik hall gat ják az Is ten be szé dét, és meg tart -
ják.” Lk 11,28 (5Móz 28,2–3; Zsid 10,32–39; Ézs 60,15–22) Ezer nyi te rü le ten
ke re si az em ber a bol dog sá got, s még is ren ge teg a bol dog ta lan em ber. Saj -
nos ez igaz a ke resz té nyek re is, pe dig Jé zus „re cept je” annyi ra egy sze rű: hall -
gasd az igét, és élj a sze rint. A bol dog ta lan ság nak ép pen az az oka, hogy a
jé zu si re cept nek csak az el ső fe lét tart juk be. Hall gat juk hét ről hét re, de a hét -
köz na pi dön té se ink nél már ki ma rad a ta ní tás. Jé zus fi gyel mez tet min ket: az
ige hall ga tá sa fon tos, de ke vés: cse le ked ni is kell, amit hal lunk.

December5.(szerda)
Az Úr ja vam ra dön ti el ügye met.Zsolt 138,8a (Róm 8,33; Kol 1,9–14; Ézs 61,1–
11) Mi lyen ügy ről le het szó? Mi lyen hely zet ben fog ja vunk ra dön te ni az Úr?
Fon tos kér dé sek ezek, mert nem mind egy, hogy mi re gon do lunk ezt az ige -
ver set ol vas va: ap ró-csep rő hét köz na pi ügye ink re vagy en nél sok kal fon to -
sabb do log ra. Egy má sik for dí tás so kat se gít ne künk: „Az Úr min dent el vé -
gez ér tem.” Ked den a min dig szó ke rült elő tér be, itt pe dig a min dent. Az Úr
min dent el vé gez ér tünk. Min dent, ami üd vös sé günk höz szük sé ges, min dent
tö ké le te sen elő ké szí tett az Úr, és tö ké le te sen meg va ló sí tott Jé zus Krisz tus.
El is tud juk hin ni mind ezt? 

December6.(csütörtök)
Nem va gyunk az éj sza káé, sem a sö tét sé gé. Ak kor ne is alud junk, mint a töb -
bi ek, ha nem le gyünk ébe rek és jó za nok. 1Thessz 5,5–6 (Péld 4,18; 1Thessz 5,/1–
3/4–8; Ézs 62,1–12) A „töb bi ek” al sza nak, ami után ret te ne tes lesz az éb re -
dés Krisz tus el jö ve te le kor. Még idő ben va gyunk, fel tud juk hát kel te ni őket?
Ezt kel le ne ten nünk, de ezt csak ak kor te het jük meg, ha mi ma gunk sem va -
gyunk az „éj sza káé és a sö tét sé gé”. Óri á si a fe le lős sé günk ön ma gun kért és
má so kért. De in kább az örö mét él jük át en nek: Is ten a vi lá gos ság és a nap -
pal fi a i nak ne vez min ket Pál apos to lon ke resz tül, olya nok nak, akik nek van
le he tő sé gük az iga zi élet re! 

December7.(péntek)
Jé zus ál tal hir det jük nek tek a bű nök bo csá na tát.Ap Csel 13,38 (Zsolt 25,8; Mt
27,27–30; Ézs 63,1–6) Pál ezt a fon tos üze ne tet a pi zi di ai An ti ó khi ában a zsi -
na gó gá ban mond ta el. Ke vés olyan hely volt, ahol nem ker get ték ki ilyen sza -
vak után. Itt egé szen más tör tént: „Ami kor pe dig men tek ki fe lé, kér ték őket,
hogy a kö vet ke ző szom ba ton is hir des sék ne kik eze ket a dol go kat.” (42. vers)
Tud juk mi ilyen erő vel hir det ni ezt a fel sza ba dí tó evan gé li u mot? Egyik ked -
venc mon da tom út ba iga zít min ket: „Nem az a kér dés, hogy mit te hetsz Is -
te nért, ha nem az, hogy ő mit te het ve led, ha át adod ma gad ne ki.” Ha át adod
ma gad ne ki, ak kor fel fog hasz nál ni, hogy te is ilyen erő vel tudd hir det ni a
bű nök bo csá na tát! 

December8.(szombat)
Jé zus így szólt ta nít vá nya i hoz: „Ne ag gód ja tok éle te te kért, hogy mit egye tek, se
tes te te kért, hogy mi vel ru ház kod ja tok, mert több az élet a táp lá lék nál és a test
a ru há zat nál.”Lk 12,22–23 (Zsolt 18,31b; Mt 23,37–39; Ézs 63,7–16) Jé zus min -
den sza va ak tu á lis nap ja ink ban, de ezek kö zül is ki emel ke dik, amit eb ben az
igé ben mond. Hi szen ép pen az anya gi ak mi at ti ag gó dás s az ez zel já ró lét bi -
zony ta lan ság ér zé se jel lem ző leg in kább az em be rek re. Bé ní tó, gyil kos ér zés ez,
amely a test re, lé lek re, ideg rend szer re hat va vég zi rom bo ló mun ká ját, mert min -
den nap ja ik ban fő leg ar ra fi gyel nek az em be rek, amit a kör nye ze tük, a hí rek vagy
a tőzs de mond. Eb ben a hely zet ben annyi ra meg nyug ta tó Jé zus sza va. Va la mi
egé szen más ról be szél, egé szen más szem lé le tet kí nál, amely nem a föl di dol -
gok ra irá nyít ja a fi gyel met, ha nem sok kal ma ga sabb ra – a gond vi se lő Is ten re.

g De ák Lász ló

Új nap – új kegyelem

VASÁRNApTÓL VASÁRNApIg
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból december 2-ától december 9-éig

HÍREK, HIRDETÉSEK Fo ga dó órá mat min den hó nap
el ső hét fő jén tar tom. Min den kit
sze re tet tel vá rok dél után há rom
órá tól öt órá ig a Dé li Egy ház ke -
rü let szék há zá ban (1088 Bu da -
pest, Pus kin u. 12.).

Ra dos né Len gyel An na
or szá gos fel ügye lő-he lyet tes, 

a Dé li Egy ház ke rü let fel ügye lője

h I r d e t é s

GyÁSZJELENTÉS
Jé zus  Krisz tus ba  ve tett  hit tel
és  bi za ko dó  re mény ség gel  tu -
dat juk, hogy Tar já ni Gyu la ny.
evan gé li kus  lel kész  2012.  no -
vem ber 19-én, éle té nek 91. esz -
ten de jé ben ha za tért Urá hoz az
örök ké va ló ság ba.  Bú csúz ta tá -
sa  is ten tisz te let ke re té ben de -
cem ber 8-án 13 óra kor lesz Mis -
kol con, a vas gyá ri evan gé li kus
temp lom ban.

Keresztyénadventikönyvvásárbudapesten
Sze re tet tel vár nak min den ér dek lő dőt a szer ve zők és a részt
ve vő ki adók a de cem ber 7-én és 8-án (pén te ken és szom -
ba ton) meg ren de zen dő ke resz tyén ad ven ti könyv vá sár ra,
mely nek hely szí ne az elő ző évek hez ha son lón a Ló nyay Ut -

cai Re for má tus Gim ná zi um és Kol lé gi um (Bu da pest IX. ker., Ki ni zsi u.
1–7.). Nyit va tar tás: pén te ken 14-től 20 órá ig, szom ba ton 9-től 17 órá -
ig. Idén is ru ha tár és bü fé te szi ké nyel me seb bé a vá sár lást.
Jöj jön el, lá to gas sa meg a Lu ther Ki adó stand ját, és vá sá rol jon 10–50%

ked vez ménnyel! Kér je  re giszt rá ci ós  la pun kat,  hogy  Ön  is  a  Lu ther
Könyv klub tag ja le hes sen, és sa ját ki ad vá nya ink árá ból ál lan dó 20%-os
ked vez mény ben ré sze sül hes sen. Elő ren de lést de cem ber 3-ig tu dunk fel -
ven ni a ki ado@lu the ran.hu cí men.

A Lő rin ci Ér dek lő dők Tea há za (LÉT) sze re tet tel meg hív min den ér -
dek lő dőt kö vet ke ző, ad ven ti al kal má ra. A pest szent lő rin ci evan gé li kus
temp lom ban (1183 Bu da pest, Kos suth tér 3.) de cem ber 4-én, ked den 18
órá tól Kon dor Ka ta lin, a Ma gyar Rá dió ko ráb bi el nö ke lesz a ven dé günk,
oszt ja meg gon do la ta it a mé dia, az er kölcs és az em ber ség vi szo nyá ról
elő adás és be szél ge tés ke re té ben.


