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„A lel kész fel fe dez te, hogy ilyen ak tív és 
gyü le ke ze tü ket sze re tő em be rek kö zött öröm mel
vé gez he ti a szol gá la tát, a gyü le ke zet pe dig 
fel is mer te, hogy eb ben az em ber ben is 
meg ta lál ja azt, amit ke re sett: a lel ki pász tort.”

Egy ünnep három mozdulata f 3. oldal

„Ami kor Zo fó ni ás az Úr nagy nap já ról 
beszél, ar ról a nap ról szól, ami kor 
Is ten harag ja pusz tí tó tűz ként sö pör vé gig 
a földön. De en nek a tűz nek a cél ja mégsem 
a pusz tí tás, ha nem a tisz tí tás.”

Ha nem értünk a szép szóból… f 2. oldal

Kereszténynek lenni Európában f 4. oldal
Tanév eleji fülmosás f 5. oldal
Ünnepelt Alberti és Irsa f 5–6. oldal
Identitás és éneklés f 6. oldal
Imádságok betegágyon f 7. oldal
Melléklet: ÚTITÁRS – magyar evangéliumi lap

„A he te dik, val lás és mű vé szet 
kap cso la tá nak misz té ri u mát ku ta tó, 
vagy ta lán pon to sab ban: an nak hó do ló
ren dez vény so ro zat hoz szá mos evan -
gélikus gyü le ke zet is csat la ko zott…”

Ars Sacra f 9. oldal

g D. Sze bik Im re

Me lyi künk ne ta pasz tal ná, hogy nap -
ja ink be széd stí lu sa és vi ta kul tú rá ja kí -
ván ni va lót hagy ma ga után?
Nem csak a vil la mo son vagy au tó -

bu szon óha tat la nul hal lott tár sal gá sok
szó kin cse ta nús ko dik a be szél ge té sek
el dur vu lá sá ról, de köz éle ti sze mé lyi -
sé gek  meg nyi lat ko zá sai  is  gyak ran
túl fű töt tek  in du la tok tól,  s  mind ez
nem kí vá na tos stí lus ban ar ti ku lá ló dik.
Ha ar ra gon do lunk, hogy ha ma ro san
a vá lasz tá si kam pány nyolc hó nap ja
tor nyo so dik  elénk,  jog gal  kér dez -
zük: mi jö het még?…
Nem  ítél kez ni  sze ret nék  ez zel  a

csen des gon dol ko dás ra ser ken tő írás -
sal, ha nem biz tat ni kí vá nok min den ol -
va sót be szél ge té si stí lu sunk meg vál toz -
ta tá sá ra. Hi szen le style c’est l’homme
meme – a stí lus ma ga az em ber!
Ez  a  szál ló igé vé  vált  egy sze rű

mon dat Ge or ges-Lo u is de Buf fon 18.
szá zad ban élt  fran cia  ter mé szet tu -
dós tól ha gyo má nyo zó dott ránk. Aka -
dé mi ai  szék fog la ló já ban  ar ról  írt,
hogy az em ber iro dal mi hal ha tat lan -
sá gát  nem  az  is me re tek  hal ma za,
nem a tény anyag nagy sze rű sé ge vagy
új sze rű sé ge biz to sít ja, ha nem sa já tos
stí lu sa, amely ma ga az em ber: „A stí -
lust nem le het el tu laj do ní ta ni, át ru -
ház ni,  a  stí lus  vál toz ha tat lan,  s  ha
emel ke dett,  ne mes,  ki vá ló,  ak kor
biz to sít ja az utó kor cso dá la tát.”
Eb ből  az  ér tel me zés ből  ki tű nik,

hogy a tu dós ere de ti gon do la ta sze rint
iro dal mi mű vek al ko tá sa ese tén  in -
kább esz té ti kai igé nyes ség re, egyé ni
szép stí lus al ko tá sá ra gon dolt. Nincs
két sé günk szak mai meg ál la pí tá sá nak
he lyes sé gé ről. Nap ja ink ban azon ban
a szál ló ige ér tel me azt su gall ja, hogy
ami lyen stí lus ban be szél va la ki, olyan
a bel ső vi lá ga, a sze mé lyi sé ge. Ta lán
nem szent ség tö rés, ha itt idé zem Jé -
zus sza vát: „…ami vel csor dul tig van a
szív, azt szól ja a száj.” (Lk 6,45)
Nagy ra be csü löm azo kat a köz éle ti

sze mé lyi sé ge ket,  akik  hig gad tan,
tárgy sze rű en, lo gi ku san ér vel nek sa -
ját ál lás pont juk mel lett, anél kül hogy
a más vé le ményt kép vi se lők sze mé lyét
meg bán ta nák, s a vi tá hoz és tiszt sé -
gük höz  mél tat lan  stí lus ban  nyi lat -
koz ná nak. Kul tu rált, eu ró pai em ber -
hez mél tó mó don le het az ál lás pon -
to kat üt köz tet ni, nem kell a más vé -
le ményt kép vi se lő sze mé lyét a sár ba
ta pos ni. 
Kü lö nö sen fáj dal mas, ami kor a te -

le ví zió  vagy  a  rá dió  köz ve tí ti  szá -
munk ra ezt a faj ta vi tat ko zást. Meg -
mé te lye zi egész tár sa dal mun kat, to -
vább ter jed csa lád ja ink ban, is ko lá ink -
ban és a mun ka he lye ken. A nyil vá nos -
ság  előtt  meg szó lal ni  –  s  ezt  bi -
zonnyal mind nyá jan tud juk – csak fo -
ko zott fe le lős ség ér zet tel sza bad.
Úgy  vé lem, min den  tisz tes sé ges

em ber – vi lág né ze té től füg get le nül –
tar tóz kod ni akar a rossz tól, s vá gyó -
dik a jó ra és igaz ra. Ezt sza bad fel té -
te lez nünk, hi szen Is ten min den em -
bert a ma ga ké pé re és ha son la tos sá -

gá ra te rem tett (1Móz 1,27). Is ten pe -
dig jó. Ez leg alább tö re dé kes sé gé ben
mind annyi unk jel lem ző je le het. Fel
kell egy más ban fe dez nünk!
Ter mé sze tes azon ban, hogy az élet

min den  te rü le tén  –  tu do mány ban
és teo ló gi á ban, po li ti ká ban és mű vé -
szet ben – el len té tes vé le mé nyek üt -
köz nek,  szem be sül nek  egy más sal.
Sok szor azért, mert fel te vé se ken ala -
pul nak. Más kor pe dig a jö vő is me ret -
len ese mé nye i nek ala ku lá sa mi att ne -
héz elő re lát ni, me lyik a he lyes dön -
tés, s me lyik a hát rá nyos. Ha mind ezt
a ha ta lom, az irá nyí tás el éré sé ért ví -
vott küz de lem is szí ne zi, ak kor kü lö -
nö sen ért he tő a vi ták ma gas hő fo ka. 
Sem mi kép pen nem he lye sel he tő

azon ban, nem mél tó az em ber hez a
má sik sze mé lyé nek ok ta lan bán tá sa
vagy  vélt  je len sé gek  mi at ti  el ma -
rasz ta lá sa. Kü lö nö sen bosszan tó, ha
va la ki  a má sik  sze mé ben  a  szál kát
ész re ve szi, de a sa ját já ban a ge ren dát
sem lát ja, vagy nem akar ja lát ni. 
Ér de mes a tü kör be néz nünk, hogy

a ma gunk múlt já nak  ránc re dő it  is
ész re ve gyük.  Re mény ség  sze rint
más ként vi tá zunk, és őszin téb ben ér -
ve lünk a ma gunk iga za mel lett. Nem
a  sze mélyt  tá mad juk,  ha nem  vélt
vagy iga zolt té ve dé sei re mu ta tunk rá.
Ke resz tény  em ber ként  tal lóz zunk

most az Új szö vet ség ben, mit ol vas ha -
tunk Jé zus be szé dé ről: „el ál mél ko dá -
nak ked ves be szé de in” (Lk 4,22; Ká ro -
li-ford.). Ő nem tett bűnt, ál nok ság sem
hagy ta el szá ját. Mi kor gya láz ták, nem
vi szo noz ta a gya lá zást (1Pt 2,22–23). 
Jé zus mond ja: „Nem az te szi tisz -

tá ta lan ná az em bert, ami be megy a
szá ján, ha nem ami ki jön a szá já ból,
az te szi tisz tá ta lan ná az em bert.”
(Mt 15,11.18)
Pál apos tol így ír: „Sem mi fé le bom -

lasz tó be széd ne jöj jön ki a szá to kon,
ha nem csak ak kor szól ja tok, ha az jó
a szük sé ges épí tés re, hogy ál dást hoz -
zon azok ra, akik hall ják.” (Ef 4,29)

„…ves sé tek el ma ga tok tól mind ezt:
a ha ra got, az in du la tot, a go nosz sá -
got, az is ten ká rom lást és szá tok ból a
gya lá za tos be szé det.” (Kol 3,8)
Mind ez nem csu pán a köz tisz te let -

ben ál ló egy há zi vagy ál la mi sze mé -
lyek meg nyi lat ko zá sa i nak eti kai nor -
má ja,  ha nem  min den  ke resz tény
em ber Jé zus Urunk tól el várt igé nye.
Fel hí vá sa  mind annyi unk nak  szól.
Mer jük  ko mo lyan  ven ni  a  köz élet
min den te rü le tén!
Ne fe led jük: „…ha va la ki be szé dé ben

nem vét ke zik, az tö ké le tes em ber, meg
tud ja fé kez ni az egész tes tét.” (Jak 3,2)
Mi u tán azon ban tö ké le te sek nem

tu dunk len ni, te gyük ma gun ké vá: a
stí lus ma ga az em ber. Is ten is ez zel a
meg elő le ge zett jó sá gos stí lu sá val kö -
ze le dik hoz zánk, hogy nyel vün ket,
szí vün ket  az  ő  ir gal mas  stí lu sá ra
han gol ja. Stí lu sunk el árul ja, kik va -
gyunk  va ló já ban,  de  azt  is,  ki hez
tar to zunk.

A szer ző nyugalmazott evangélikus
püspök

A stí lus ma ga az em ber

b Egy több ezer éves zsol tár sza va -
it és há rom ko pog ta tást kö ve tő -
en nyílt meg a ko lozs vá ri evan -
gé li kus temp lom gyö nyö rű en
fel újí tott bel ső te re. Ki lenc hó -
na pon át zaj lott a mun ka, mi -
előtt szep tem ber 13-án, pén te -
ken ün ne pi há la adó is ten tisz te -
let ke re té ben a gyü le ke zet és a
vá ros kö zös sé ge új ra bir tok ba
ve het te a Ko lozs vár szí vé ben
pom pá zó, kö zel két száz éves
mű em lék épü le tet. 

Az Ador já ni De zső Zol tán püs pök ál -
tal ve ze tett ka pu nyi tást ün ne pi be vo -
nu lás és ol tár öl töz te tés kö vet te. Az
is ten tisz te let ele jén há la adó szer tar -
tás ke re té ben a né pes – több mint
két száz fős – ün nep lő gyü le ke zet a
„Jö vel,  Szent lé lek…”  kez de tű  ének
sza va i val kö nyör gött Is ten Szent lel -
ké ért, hogy ő tölt se be di cső sé ge je -
len lé té vel a meg újult te ret. 
Az is ten tisz te let utáni ün ne pi köz -

gyű lésen a kö szö net mel lett a bá to -
rí tás nak, a biz ta tás nak is han got ad -
tak  a  fel szó la lók:  Ke le men Hu nor,
Prőh le Ger gely, Hor váth An na, Má -
té And rás Le ven te, Vá kár Ist ván,
Gutt mann Sza bolcs és Ad ri an Pet ruş.
A mű em lék temp lo mát fel újí tó kö -

zös ség  a  jö vő be  ve tett  hi té ről  és
élet ere jé ről tett ta nú bi zony sá got. A
há la adó ün nep így mél tán le het a jö -
vő  nyi tá nya  –  fo gal maz ták meg  a
köz gyű lé sen fel szó la ló köz életi mél -
tó sá gok.

* * *

A kolozsvári evangélikus temp lo mot
1829-ben szen tel ték fel. A 20. szá zad
ele jén Re mé nyik Ká roly ter vei alap ján
meg ma ga sí tot ták a tor nyát. E szá zad
fo lya mán több ször vé gez -
tek ki sebb  ja ví tá so kat  az
épü le ten, de át fo gó fel újí -
tás leg utóbb 1967-ben zaj -
lott a bel ső tér ben. Négy és
fél év ti zed el tel té vel, 2012-
ben kez dőd tek el az újabb
re no vá lás elő mun ká la tai,
ami kor fel újí tot ták a temp -
lom kö zép ko ri sek res tyé -
jét, és a hoz zá kap cso ló dó
te re ket is ten tisz te let re al -
kal mas te rek ké ala kí tot ták. 
A mű em lék temp lom

meg fe le lő  res ta u rá ci ó ja
igen sok költ ség gel járt, így a több éves
gyűj tés, a gyü le ke ze ti ta gok ado má -
nyai mel lett el en ged he tet len volt a
mun ká hoz Ko lozs vár Pol gár mes te ri
Hi va ta lá nak,  a  Ko lozs Me gyei  Ta -
nács nak, a vá ro si ta nács nak, a ro mán
és ma gyar kor mány egy ház- és val -
lás ügyi ál lam tit kár sá gá nak tá mo ga -
tá sa, va la mint a kö zös sé gü kért fe le -
lős sé get ér ző ko lozs vá ri vál lal ko zók
ado má nyai. 
Gutt mann Sza bolcs épí tész ve ze té -

sé vel ez év ja nu ár já ban kez dőd he tett
el az át fo gó bel ső fel újí tás, amely a bolt -

íves mennye zet, az ab la kok és a kő osz -
lo pok fel újí tá sán túl a fa lak fes té sét, kor -
sze rű elekt ro mos rend szer be sze re lé sét
fog lal hat ta ma gá ban. A bú tor zat fes -
té se, a hang ver seny or go na, a to rony
fel újí tá sa és a temp lom kül ső ja ví tá sa
a jö vő anya gi le he tő sé ge i től függ.

* * *

Az ün ne pi há la adó is ten tisz te le ten Is -
ten igé jét 1Kor 3,11 alap ján hir det te
Ador já ni  De zső  Zol tán.  „A  meg -
újult, meg tisz tult, fel fris sült temp lom -
bel ső nem csak szép re, ha nem gyö -
nyö rű re si ke rült” – mond ta a mun -
ká la tok si ke ré nek ör ven dő püs pök. A
szak sze rű en  és  igé nye sen  fel újí tott
temp lom tér így mél tán le het a kin cses
vá ros egyik leg be cse sebb, az evan gé -
li kus kö zös ség szá má ra pe dig min -
den nél drá gább gyöngy sze me. 
Az ige hir de tő szólt az 1977-es bu -

ka res ti, ezer öt száz em ber éle tét kö -
ve te lő nagy  föld ren gés ről  is. A ka -
taszt ró fát ma ga is át él te. A föld ren -
gés ben azok az épü le tek pusz tul tak
el, ame lyek nek nem ké szült be csü le -
tes alap juk – mond ta. „Lel ki épü le -
te in ket jó alap ra, a hit re kell fel épí -
te ni” – vont pár hu za mot a püs pök.

Sa la mon  temp lom szen te lő  imá ját
idéz ve el mond ta: ön ma gá ban a tér
nem ele gen dő, ha nem csak is a kö -
nyö rü lő  Is ten  di cső sé ges  je len lé te
szen tel he ti szak rá lis tér ré a temp lom -
bel sőt. Re mény sé ge, hogy a gyü le ke -
zet és a vá ros la kos sá ga is gyak ran tér
be Is ten ezen ál dott szent há zá ba.
A két nyel vű há la adó is ten tisz tele -

ten  köz re mű kö dött Ze le nák Jó zsef
püs pök he lyet tes-es pe res, Könc ze Ge -
réb Ár pád es pe res, Fe hér At ti la egy -
ház ke rü le ti fő ta ná csos, Ka lit Esz ter
lel kész  és  Fej ér Oli vér ko lozs vá ri

evan gé li kus di a kó nus. Az utób bi kö -
szön tő sza va i ban a szent tér és az Is -
ten szo ros kap cso la tá ról szólt. A tér
min den ele me ar ra hi va tott, hogy Is -
ten hez kö ze lebb ve zes sen. 
Ma gyar és né met gyü le ke zet épí -

tet te kö zel két száz év vel ez előtt Is ten -
nek e há zát, így a je len leg is két nyel -
vű,  örök sé gét  őr ző  kö zös ség  ma -
gyar és né met nyel ven adott há lát a
fel újí tá sért. 

* * *

A kö zös úr va cso ra vé tel után sor ke -
rült az egy ház köz ség rend kí vü li, ün -
ne pi köz gyű lé sé re. Az ese ményt dr.
Csu tak Ibo lya fel ügye lő és Fe hér At -
ti la lel kész nyi tot ta meg. Utób bi kö -
szö ne tet mon dott  a  tá mo ga tók nak,
akik ado má nya ik kal le he tő vé tet ték a
mun ká la to kat, il let ve a ki vi te le ző csa -
pat nak,  amely  sok-sok  órá nyi  igé -
nyes  mun ká já val  va rá zsol ta  új já  a
gyü le ke ze ti ta gok má so dik ott ho nát. 
A ki vi te le zők nek szó ló, meg ér de -

melt vas taps után Ke le men Hu nor, a
Ro má ni ai Ma gyar De mok ra ta Szö -
vet ség (RMDSZ) el nö ke két  fon tos
üze ne tet fo gal ma zott meg. A temp -
lom fel újí tás  ar ról  ta nús ko dik  –

mond ta –, hogy a kö zös -
ség nem akar ja el fe lej te -
ni a gyö ke re it, és hi szi,
hogy nem kell me ne kül -
nie, ha nem a ne héz idők
el le né re  is  ké pes  meg -
ma rad ni itt, a szü lő föld -
jén. Jö vő be ve tett hit tel
és a kö zös ség te vé keny
sze re te té vel  le het  jö vőt
épí te ni – ál la pí tot ta meg
a szö vet sé gi el nök.
Prőh le Ger gely, a Ma -

gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház or szá gos fel ügye -

lő je, a Ma gyar Köz tár sa ság Kül ügy mi -
nisz té ri u má nak he lyet tes ál lam tit ká -
ra ün ne pi be szé dé ben a há la adó ün -
nep ség je len tő sé gét emel te ki. Üze net -
ér té kű  ez  a  meg va ló sí tás  az  egész
eu ró pai ke resz tyén ség szá má ra – je -
len tet te ki. Meg győ ző dé se, hogy Is ten
ar ca  ott  van  ve lünk  még  a  ne héz
idők ben is, és a ke resz tyén kul tú rá jú
Eu ró pa meg ma ra dá sá ban a pro tes táns
lel ki ség nek és a ma gyar szak mai tu -
dás nak fon tos sze re pe van. 

A jö vő nyi tá nya
Meg újult a ko lozs vá ri evan gé li kus mű em lék temp lom
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A Szent há rom ság ün ne pe utá ni 17.
va sár nap  1276-ban  lett  az  egy ház
egy sé gé ért va ló imád ság va sár nap ja.
An nak a Ró ma ál tal kez de mé nye zett
kí sér let nek az em lé két őr zi, amely a
Ke let és Nyu gat közt 1054-ben lét re -
jött egy ház sza ka dás fel szá mo lá sá ra
irá nyult, de csak ké rész éle tű si kert
ho zott. A kö rül mé nye ket és az oko -
kat ugyan eb ben a ro vat ban egy év vel
ez előtt meg je lent cik kem rész le te sen
is mer te ti. Most  ér jük  be  annyi val,
hogy a se gít ség re szo ru ló gyen gébb
fél ki szol gál ta tott hely ze té vel vissza -
él ve nem le he tett az egy sé get tar tó -
san hely re ál lí ta ni.

* * *

Zo fó ni ás  má ra  ki je lölt  pró fé ci á já -
ban az egy ház egy sé gé nél tá gabb nak
tű nő cél meg va ló su lá sát ígé ri: az Is -
ten ben hí vők el jö ven dő egy sé gé ről
be szél.  Ha  ön ma gá ban  vizs gál juk
ezt a jö ven dö lést, akár ar ra a kö vet -
kez te tés re is jut ha tunk, hogy az az
egy Is tent hí vő val lá sok egye sü lé sé -
ről, de leg alább is egy más sal meg bé -
kélt együtt mű kö dé sük ről szól. Eset -
leg egy új vi lág val lás ról, amely nek ke -
re tei kö zött ke resz té nyek más val lá -
sú  egy is ten hí vők kel  együtt  vég zik
is ten tisz te le tü ket. 
Az Új szö vet ség azon ban ilyen egy -

sé get  nem  is mer.  Az  Új szö vet ség
csak a hí vők Krisz tus ban va ló egy sé -
gé ről tud. Az Új szö vet ség nem en ge -
di meg Zo fó ni ás pró fé ci á já nak más
ér tel me zé sét, mint hogy el fog jön -
ni  az  idő,  ami kor  a  vi lág  né pei  a
Krisz tus ban va ló egy ség ben imád ják
és tisz te lik Is tent. 
Zo fó ni ás nak nin cse nek il lú zi ói az

egy ség re ve ze tő út tal kap cso lat ban.

Ta pasz ta la ta i ból  tud ja,  hogy  ami -
kor Is ten sze lí den szól, még a vá lasz -
tott nép sem hall gat rá. Azért van ez,
mert az em ber Ádám óta nem ért a
szép szó ból. Ez pe dig össze függ az
em be ri  be széd  tisz tá ta lan sá gá val.
Nem  a  trá gár ság gal,  ha nem  az zal,
hogy  amit  az  em be rek mon da nak,
nem  fel tét le nül  fe lel  meg  an nak,
amit gon dol nak. Hogy mi lyen mér -
ték ben rej tik va lós gon do la ta i kat el -
len té tes  tar tal mú be széd mö gé,  az
hű en  tük rö zi  az  adott  tár sa da lom
rom lott sá gá nak mér té két. 
Is ten be szé de ez zel szem ben tisz -

ta, mert  Is ten min dig  azt mond ja,
amit gon dol. Az em be rek még is úgy
vé lik, hogy Is ten sza vát is csak annyi -
ra kell ko mo lyan ven ni ük, mint a sa -
ját tisz tá ta lan be szé dü ket. Ezért nem
ér te nek a szép szó ból. Ah hoz, hogy
az em be rek Is ten sza vát ko mo lyan
ve gyék, előbb a sa ját be szé dük nek kell
tisz tá vá len nie. 
Ha majd az em be ri be széd ben az

igen min dig igen lesz, a nem pe dig
nem, és a sza vak töb bé nem a gon -
do la tok pa lás to lá sát szol gál ják, ak kor
lesz  tisz ta  a  szán dék  is,  és  ak kor
lesz az em ber is tisz tá vá. En nek az
ide je azon ban ma gá tól nem jön el. A
meg tisz tu lás nem áll az em ber ha tal -
má ban. Ezt a pró fé ta is tud ja. De tud -
ja azt is, hogy Is ten a ren delt idő ben
el vég zi majd a tisz tí tás mű vét, hi szen
ő ma ga mond ja: „Ak kor majd tisz tá -
vá te szem a né pek aj kát, mind nyá jan
az Úr ne vét hív ják se gít sé gül, és őt
tisz te lik egy aka rat tal.”
Az Úr ne veZo fó ni ás és né pe szá má -

ra azon ban ki mond ha tat lan volt. Hi -
szen az em ber tisz tá ta lan aj kú, és ez
alól a vá lasz tott nép sem tar tot ta ma -

gát ki vé tel nek. Ezért nem vet ték aj kuk -
ra a szent ne vet. Zo fó ni ás még is ar ról
jö ven döl, hogy el jön az idő, ami kor ezt
min den em ber meg te he ti, és meg is
fog ja ten ni. De csak az után, hogy Is -
ten tisz tá vá tet te a né pek aj kát. 
Az em ber azon ban nem ért a szép

szó ból, ezért Is ten nek más esz közt
kell vá lasz ta nia. „Azért vár ja tok rám
– így szól az Úr –, ar ra a nap ra, ami -
kor elő lé pek mint vád ló! Mert úgy
dön töt tem, hogy össze gyűj töm a né -
pe ket, egy be gyűj töm az or szá go kat, és
ki ön töm rá juk bosszús ha ra go mat,
ha ra gom egész he vét. Bi zony, fel in du -
lá som nak tü ze pusz tít ja majd az
egész föl det!”
Ez a  tűz  lesz a  tisz tí tás  esz kö ze.

Ami kor Zo fó ni ás az Úr nagy nap já -
ról be szél, ar ról a nap ról szól, ami kor
Is ten ha rag ja pusz tí tó tűz ként sö pör
vé gig a föl dön. De en nek a tűz nek a
cél ja még sem a pusz tí tás, ha nem a
tisz tí tás. A pró fé ta nem lát le he tő sé -
get en nek el ke rü lé sé re, mi vel az em -
ber nem ért a szép szó ból. 
Nem ta gad hat juk, hogy az Új szö -

vet ség ben a  meg tisz tu lás nak  en nél
sze lí debb  mód já ról  is  hall ha tunk.
Bár a Szent lé lek tü ze is pusz tí tó tűz,
de csak a ben nünk la kó Ó-Ádá mot
ége ti, amíg tes ti ha lá lunk órá ján vég -
leg meg nem sem mi sül. Ar ra azon -
ban nincs ígé re tünk, hogy a Zo fó ni -
ás ál tal – de Jé zus ál tal is – meg jö ven -
dölt nagy na pig, „az Úr nap já ig” az
egész em be ri ség el fo gad ja és át éli a
tisz tu lás nak ezt a sze líd mód ját. 
Vi lá go san kell lát nunk, hogy bár az

apos to lok nak  adott  misszió  a  föld
min den  né pé hez  szól, még sem  fog
min den ki meg tér ni  és  a  Szent lé lek
sze líd  tü ze  ál tal  meg tisz tul ni.  Nap

mint nap vé gez nünk kell a ránk bí zott
misszi ót, de nem le het olyan il lú zi ónk,
hogy  an nak  si ke re  tö röl he ti  Is ten
üdv ter vé ből az el jö ven dő „nagy na pot”,
ami kor – a Zo fó ni ás nak adott jö ven -
dö lés sza va i val – Is ten ki ön ti bosszús
ha rag ját, és fel in du lá sá nak tü ze pusz -
tít ja a föl det, hogy az em be ri nem vég -
re tel jes egé szé ben meg tisz tul jon. 
Mi vel er ről sen ki sem hall szí ve sen,

nagy a kí sér tés, hogy ne is be szél jünk
ró la.  Be szél jünk  csak  a  sze mé lyes
meg té rés és meg tisz tu lás le he tő sé gé -
ről, amely Jé zus Krisz tus ke reszt ál do -
za tá nak gyü möl cse ként, a ben ne va -
ló hit ál tal, a Szent lé lek aján dé ka ként
ma még min den ki szá má ra fel van kí -
nál va. És jó, ha leg alább er ről szó lunk.
Hi szen ak kor ar ról is be szél nünk kell,
hogy Is ten igé je azért hív mind nyá jun -
kat  meg té rés re,  mert  bű nö sök  va -
gyunk. A bűn ről va ló be széd vi szont
egy re  in kább  ide jét múlt nak szá mít. 
Hogy még sem men nek rend ben a

dol ga ink, és a vi lág szé ná ja is rosszul
áll,  azt  per sze  ta pasz tal juk.  Még -
sem akar juk el fo gad ni, hogy en nek a
bűn az oka. In kább az egyen lőt len fej -
lő dést és más, raj tunk kí vül ál ló kö -
rül mé nye ket hi báz ta tunk. Mind az,
amit a ba jok oká ról mon dunk, ahogy
mel lé be szé lünk, azt bi zo nyít ja, hogy
be szé dünk va ló ban tisz tá ta lan. És mi -
vel a szép szó ból nem ér tünk, is te ni
be avat ko zás ra  van  szük ség. Ami  a
pró fé ta sze rint fáj dal mas lesz ugyan,
de meg hoz za a kí vánt ered ményt: az
em be ri szó vissza nye ri hi te lét, és a
né pek  meg tisz tult  ajak kal  „mind -
nyá jan az Úr ne vét hív ják se gít sé gül,
és őt tisz te lik egy aka rat tal”.
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Ha nem ér tünk a szép szó ból…
a va sárnap ig éje

Sa já tos  az  esz ter go mi  evan gé li kus
gyü le ke zet  hely ze te.  Kis  kö zös ség,
még is je len tős fi gye lem ben ré sze sül
an nak  kö szön he tő en,  hogy  a  „ma -
gyar or szá gi  Ró ma”  ár nyé ká ban  él. 
Is ten nagy cso dá ja, hogy gyü le ke -

zet szü le tett itt az 1920-as évek ben.
Is ten  hu mo ra,  hogy  a  temp lo mot
egy apá cá tól vett tel ken épí tet ték föl.
Nem tud juk éle tün ket, még a hét köz -
na pi éle tet sem füg get le ní te ni at tól,
hogy a ró mai egy ház je len tős szék he -
lye, bí bo ro si vá ros Esz ter gom. Az egy -
ház je len lé tét a le ve gő ben szip pant -
juk. Itt min den kit ér de kel az egy ház.
Vagy azért, mert kö tő dik hoz zá, vagy
azért, mert – lát va a hi bá kat – éhe zi
a tisz ta krisz tu si kö zös sé get. Is ten ál -
dot ta  hely  ez.  Nem csak  evan gé li -
kus ként érez zük így, ha nem az öku -
me né  nagy  csa lád já ba  tar toz va  is,
együtt él ve a na gyobb test vér rel.
Nem rég  né met  ven dé gek  vet tek

részt  az  is ten tisz te le ten  temp lo -
munk ban. Csu pán né hány mon da tot
for dí tott a mel let tük ülő ven dég lá tó -
juk. A temp lom aj tó ban azt mond ták,
na gyon jól érez ték ma gu kat. Kér dez -
tem, mi ért. Va ló já ban nem ér tet tek
sem mit,  de  azt  mond ták,  érez ték,
hogy jó itt. 
Sem mi kü lö nö set nem ve zet tünk

be, a ré gi és az új is ten tisz te le ti ren -

det ve gye sen hasz nál juk. Az úr va cso -
rá val  egy be kö tött  al kal ma kon  –  a
hó nap el ső va sár nap ján és az ün nep -
na po kon – a gyó ná si résszel kez dünk,
a gyó nó imád sá got kö zö sen, han go san
kö nyö rög jük. Az új rend sze rin ti fel -
ol do zást  mond juk,  mind két  elő írt
ige el hang zik az ol tár előt ti szol gá lat
so rán, de az Apos to li hit val lás nem az
ige hir de tés után kö vet ke zik, ha nem
a fel ol va sott igék után. Min dig az elő -
írt tex tus alap ján szól az ige hir de tés. 
Az úr va cso ra rög tön kap cso ló dik az

ige hir de tés hez és az úr va cso rai ének -
hez; li tur gi á já ban – a gyü le ke zet nagy
örö mé re – imád koz zuk az anam né -
zist. A kö zös ke hely mel lett a be már -
tá sos úr va cso rai kegy szert is biz to sít -
juk test vé re ink nek. Val lom, hogy át -
él jük a Krisz tus sal va ló ta lál ko zás ke -
gyel mi  pil la na ta it.  Az  ige hir de tés
igyek szik  elő ké szí te ni  az ol tár  előtt
meg él he tő leg iga zibb kö zös sé get Jé -
zus Krisz tus sal, a mi élő Urunk kal. 
Az  is ten tisz te let  vé gén  –  mi vel

nem az ut cá ra nyit juk a temp lom aj -
tót  –  so kan  be szél get nek  együtt  a
temp lom ban, a temp lom kert ben. A
test vé rek kel va ló együtt lét után pe -
dig a gyü le ke zet fel ügye lő je és gond -
no ka még kü lön is be szél a lel késszel.
Ek kor esik szó a tex tus ról, az el hang -
zott ige hir de tés ről, az előt tünk ál ló

fel ada tok ról, ter hek ről, ne héz sé gek -
ről, lá to ga tás ról, be te gek ről.
A gyü le ke zet nek egy lel ké sze van,

e so rok író ja. Az el múlt évek ben –
két  gyer me künk  szü le té se  után  –
Vég he lyi An tal he lyet te sí tett, aki ma
is bol do gan jön kö zénk, és a gyü le -
ke zet  so kat  gaz da go dik  tar tal mas
szol gá la tai nyo mán. 
Lu ther-ka bát ban és stó lá ban vé gez -

zük a li tur gi át. A stó lát 2005 óta hasz -
nál juk, ezt pres bi te ri dön tés és a gyü -
le ke zet tá jé koz ta tá sa után ve zet tük be. 
Éne ke ket a kán to runk – gyü le ke -

zet ala pí tó lel ké szünk le á nya – vá laszt
a ja va solt gra du ál- és he ti ének fi gye -
lem be vé te lé vel, ám vá lasz tá sát min -
dig a lel késszel is egyez te ti. Né hány
pél dány ban meg vá sá rol tuk az új zöld
éne kes köny vet (a Gyü le ke ze ti li tur -
gi kus köny vet), és sze ret nénk hasz ná -
lat ba ven ni. 
Gyü le ke ze tünk ben  kis  lét szá mú

ének kar mű kö dik, mely he ten te egy -
szer tart ja pró bá it. Az ün ne pi al kal -
ma kon, böjt ben, ad vent ben és ter mé -
sze te sen  a  há rom  nagy  ün ne pen
éne kel. Két kü lön ze nei prog ra munk
van: egy ad ven ti hang ver seny és egy
nyá ri es ti áhí tat. Mind két al ka lom a
vá ros ban, va la mint a plé bá ni á kon is
hir de tett  ese mény,  így  te le  temp -
lom ban éne kel az ének kar.
Ad ven ti is ten tisz te le te in ken a gyer -

me kek  szol gál nak,  szü le ik  gyújt ják
meg az ad ven ti ko szo rú gyer tyá it. Je -
len leg ha von ta két va sár nap gyü le ke -
ze ti ter münk ben – pár hu za mo san az
is ten tisz te let tel  –  fi a tal  édes anyák
fog lal koz nak a gyer me kek kel. 

Szép ün ne pünk az anyák nap ja: ek -
kor az édes anyák ra gon dol va az Is -
ten nek  szó ló  há la  ki fe je zé se ként
min den ki egy szál vi rá got hoz az ol -
tár ra. A leg szebb csok rok szü let nek
ilyen kor a fel dí szí tett ol tá ron.
En nek el len tet je az, ami kor sem mi

sincs az ol tá run kon. Nagy csü tör tö kön
tör té nik mind ez, az ün ne pi is ten tisz -
te let után, az ol tár fosz tás kor. A nagy -
csü tör tö ki kü lön le ges li tur gi át ál lan -
dó ven dég szol gá lónk, dr. Ha fen scher
Ká roly ve ze ti. Egé szen meg ren dí tő és
lé lek ben  fel eme lő  a  nagy csü tör tök
Esz ter gom ban. Iga zi ün nep!
Az  is ten tisz te le tek re  a  lel kész  a

gyü le ke zet tel együtt ké szül. A va sár -
na pi be szél ge tés a lel ké szi hi va tal ban,
a női kör al kal ma, a bib lia óra, a ta -
lál ko zá sok  egy más sal  a  hét  so rán
akár a gyü le ke zet ben, akár az ut cán,
akár az ott ho nok ban – mind-mind
azt se gí tik, hogy az ün ne pünk tel jes
le gyen. És ami kor az ép pen so ron kö -
vet ke ző temp lom ta ka rí tó val van al -
kal mam be szél get ni, ki de rül, hogy az
Is ten nel  va ló kö zös ség  az  egyet len
meg ol dás a küz dő, szen ve dő, a gyer -
me ke i ért  ag gó dó  em ber  éle té ben.
Ezért is imád ko zunk az is ten tisz te -
let előtt há rom ne gyed tíz kor ima kö -
zös ség ben. Nem ma gun kért, ha nem
az ő ne vé ért, amely le gyen min den -
ki szá má ra szent, fé lel me tes, ke gyel -
mes és di cső sé ges.
g Kli ment né Fe ren czy And rea

Élet a fő szé kes egy ház ki su gár zá sá ban

[Lel kész:] Mint a szar vas kí ván ko zik a
fo lyó víz re, úgy vá gya ko zik utá nad lel -
künk,  Is te nünk!  Mert  sze re te ted ből
meg tar tasz min ket eb ben a föl di élet -
ben,  és  ir gal mad dal  hor do zol  ben -
nün ket or szá god tel jes sé ge fe lé. Atyai
jó sá go dat is mer ve Jé zus Krisz tus bá to -
rí tá sá ra visszük most eléd kö nyör gé sün -
ket. Hall gass meg min ket ke gyel me sen!
[Lek tor:] Mennyei Atyánk, aki előtt

Jé zus Krisz tus köz ben járt ér tünk, bű -
nö sö kért, kö nyör günk gyü le ke ze tün -
kért, test vér gyü le ke ze te in kért és min -
den ke resz tyén test vé rün kért, hogy
sza vunk kal és éle tünk kel bi zony sá got
te gyünk  Jé zus ról  az  em be rek  előtt.
Add, hogy az ige hir de tés so kak szá -
má ra  az  élet  for rá sa  le gyen!  Jé zus
Krisz tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!
[Lek tor:] Úr Jé zus Krisz tus, aki előt -

tünk jársz, és kö ve té sed re hívsz ben -
nün ket, se gíts meg min ket dön té se ink
kö zött,  le he tő sé ge ink  bő sé gé ben  és
örö me ink gaz dag sá gá ban, hogy tő led
so ha el ne tér jünk, ha nem jó sá god je -
lei le gyünk a szen ve dők és a rá szo ru -
lók szá má ra, hogy éle ted fé nyét tük röz -
zük az iga zi élet után vá gya ko zó vi lág
szá má ra. Szent ne ve dért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket! 
[Lek tor:] Szent lé lek Is ten, aki a hi -

tet éb resz tet ted ben nünk, hogy Jé zus
Krisz tus ke zé ből sen ki nem ra gad hat
ki, erő síts meg min ket kí sér té se ink kö -
zött, tarts meg min ket szen ve dé sünk -
ben és ha lá lunk ban, hogy őben ne re -
mény sé get, vi gasz ta lást és bé kes sé get
ta lál junk. Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket! 
[Lek tor:] Mennyei Atyánk! Te rem -

tett  vi lá go dért  is  kö nyör günk. Add
Lel ked  jó zan sá gát,  hogy  a  ne künk
adott ki csi nyen, ezen a mu lan dó vi lá -
gon hű sé ges nek bi zo nyul junk, hogy
a so kat, az örök ké va lót ránk bíz hasd.
Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket! 
[Lel kész:] Mennyei Atyánk! Há lát

adunk ne ked, hogy éle tünk el van rejt -
ve te ben ned. Biz tos he lyen őr zöd a ke -
reszt ség  ál tal  Jé zus  kö zös sé gé ben.
Add, hogy el rej tett  éle tünk egy szer
nyil ván va ló vá vál jék, és szín ről szín -
re lát has sunk té ged – Jé zus Krisz tus,
a mi Urunk, a te Fi ad ál tal.

[Gyü le ke zet:] Ámen.
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b Ma gyar or szá gon – ke vés ki vé tel től el te kint ve – ki sebb sé gi lét ben él -
nek az evan gé li ku sok. Múlt hé ten egy re for má tus do mi nan ci á jú vá -
ros ba lá to gat hat tunk el, ma pe dig a leg je len tő sebb ró mai ka to li kus
köz pont, Esz ter gom kis evan gé li kus kö zös sé gét is mer het jük meg.

E v a n g é l i k u s é l E t . h u

Alap tör vény-
mó do sí tás

Lap zár tánk kor, szep tem ber 16-án a
par la ment el fo gad ta a 2012. ja nu ár
1-je óta ha tá lyos alap tör vény ötö dik
mó do sí tá sát. A kép vi se lők át ír ták az
egy há za kat  érin tő  al kot má nyos
passzu so kat, iga zod va ah hoz, hogy
a par la ment nyá ron meg vál toz tat -
ta  az  egy ház ként  va ló  el is me rés
rend jét. 
Rög zí tet ték, hogy az azo nos hit el -

ve ket kö ve tők val lá suk gya kor lá sá ra
sar ka la tos tör vény ben meg ha tá ro zott
szer ve ze ti for má ban mű kö dő val lá si
kö zös sé ge ket  hoz hat nak  lét re,  to -
váb bá hogy a val lá si kö zös sé gek ön -
ál ló ak, az ál lam tól kü lön vál tan mű -
köd nek, de a kö zös sé gi cé lok ér de ké -
ben  együtt mű köd het nek  ve le.  Az
együtt mű kö dés ről a val lá si kö zös ség
ké rel mé re az Or szág gyű lés dönt, az
együtt mű kö dő  kö zös sé gek  be vett
egy ház nak  mi nő sül nek,  és  sa já tos
jo go sult sá gok kal ren del kez nek. 

d For rás: MTI
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Jú li us–au gusz tus hó nap ban so se lá -
tott re kor do kat dön tö ge tő hő ség te -
le pe dett  Ke let-Kö zép-Eu ró pa  ki es
tér sé gé re. Kü lö nö sen Ro má ni át fe -
nye get te a tom bo ló hő ség mi att be -
kö vet ke ző ra di ká lis klí ma vál to zás s
en nek min den fé le ne ga tív kö vet kez -
mé nye. 
No de há la a mé dia örök éber sé -

gé nek  meg  a  szí nek  lé te zé sé nek,
nap ról nap ra  ér te sül het tünk pi ros,
sár ga, na rancs sár ga szí ne ze tű tér ké -
pek ről,  hogy  rend kí vül me leg  van,
meg hogy a vér nyo más sal, szív baj jal,
kor ral és kór ral küsz kö dők mit te gye -
nek, mit  ne  te gye nek.  Lett  is  er re
nem ze ti össz pá nik, s a nagy ije de lem -
re min den hely el kelt a Ba la to non, Fe -
ke te-ten ge ren, Szo vá tán, a stran do -
kon, für dők ben és ter mé sze te sen a
sör ker tek ben, kocs mák ban – mert
va la hol csak kell vé de kez ni ük a fel -
for ró so dott em be rek nek. 
A tűz ol tók, men tők, a ka taszt ró -

fa vé de lem, az Üdv had se reg és egyéb
ha son ló hu ma ni tá ri us őr ző-vé dő in -
téz mé nyek  tel jes me net fel sze re lés -
ben, to tá lis ké szült ség ben, tett re ké -
szen vár tak a be ve tés re. Az ál lan dó -
an  meg dő lő  me leg re kor dok  mi att
szé pen  be érett  a  ga bo na,  a  gyü -
mölcs,  a  zöld ség,  tor nyo sod tak  a
dinnye he gyek, s köz ben ví gan kár té -
kony ko dott a nyá ri aszály. Nyár volt
és me leg.
A nem ze ti par la men tek is be fe jez -

ték ér ték te rem tő évad ju kat, és – kü -
lö nö sen Bu ka rest ben – hosszú és jól
meg ér de melt szü net tel aján dé koz ták
meg ma gu kat a kép vi se lők, ki pi he -
nen dő in ten zív tör vény al ko tá si igye -
ke ze tü ket. 
Az iga zi nagy gond ak kor kez dő -

dött, ami kor a mit sem sej tő hon fi -

ak és -le á nyok a kü lön bö ző mi nisz -
té ri u mok és a tisz telt Ház óvó ár nyé -
ká ból ki lép tek a hő ség ri a dó val fe nye -
ge tett for ró ság ba. A ma gyar or szá gi
sors tár sak meg, me ne kül ve a dé li bá -
bos ró na me le gé től, a szé kely he gyek
hűs  völ gye i ben  vagy  a  csú cso kon
eny hí tet ték szen ve dé se i ket.
Mit ad Is ten, eb ben az idő ben a re -

la xál ni  vá gyó  po li ti ku sa in kat  egy
fur csa kór tá mad ta meg. 
A tü ne te ket vizs gál va elő ször úgy

lát szott, hogy elég gé sú lyos nap szú -
rást kap tak, mert ha za fi as he vü let től
túl fűt ve el kezd tek fél re be szél ni. Egy
adott pil la nat ban ne kem az tűnt fel,
hogy  a  ha za fi as  tar tal mú  fél re be -
szé lés, han da ban dá zás egy re több va -
ká ci ó zó hon fin kat el éri, sőt las san, de
biz to san kez dett át ter jed ni a mé dia
kü lön bö ző  talk-show-sztár ja i ra  is. 
Bár nem va gyok or vos, bio ké mi -

kus vagy vi ro ló gus, de a tü ne tek ből
és  az  agyat  ká ro sí tó  ker ge mar ha -
kór hoz  ha son lí tó  je len sé get  lát va
egy új ví rus törzs meg szü le té sé ről, egy
új pan dé mia ki tö ré sé ről va gyok meg -
győ ződ ve. Ta lán or vo si No bel-díj ra
is esé lyem len ne egy kis se gít ség gel? 
Hogy mi vál tot ta ki ezt a jár ványt?

–  ez  volt  az  én  el ső  kér dé sem  is,
mint hogy  a  jár vány ku ta tó  min dig
az okot ke re si. Nos, egy részt a szo -
kat lan nyá ri hő ség,  a nap su gár zás,
ezért ne vez tem el a ví rust rész ben So -
la ris nak.Mi vel túl fű tött hon sze re tet -
ből  fa ka dó  fél re be szé lés  a  lát ha tó
tü net, ezért lett a má sik meg ne ve zés
Ver ba lis. Itt még a Dia re sis szó is szá -
mí tás ba jött, de ezt már má sok le véd -
ték, így én el hagy tam. 
A má sik ki vál tó ok a ma gyar po -

li ti ku sok lé te zé se meg szé kely föl di lá -
to ga tá sa. Ál lí tó lag az tör tént, hogy

egy Vo na Gá bor ne vű po li ti kus elég -
gé  har ci as  nyi lat ko za tai  köz ben  –
vagy után vagy va la mi kor – jó egész -
sé ge sen  el szel len tet te  ma gát,  oly -
annyi ra, hogy vissz han goz tak tő le a
szé kely he gyek. Igen ám, de a hő ség
ál tal ger jesz tett szel lő eze ket az il la -
to kat el vit te egy-egy re la xá ló ha zai
po li ti ku sunk or rá ba, aki er re mély lé -
leg ze tet vett, te li tü dő re szív ta, és lét -
re jött a So la ris Ver ba lis Hun ga ro fob
ví rus.
Az tán vá rat lan gyor sa ság gal kez -

dett ter jed ni, és min de nütt ha son ló
tü ne te ket  pro vo kált,  ma gyar fa ló,
ma gya ro fób re ak ci ó kat ki vált va. Bă -
ses cu ál lam el nö kün ket  érin tet te  a
be teg ség – ál lít ják – a leg sú lyo sab ban.
Ő va la mi nem zet kö zi ma gyar meg re -
gu lá zó szer ve ző dés élé re kí vánt áll -
ni – mint mon dot ta –, mert Ma gyar -
or szág a tér ség ben ve sze del mes in -
sta bi li tást  je lent,  ezért  szük sé ges
nem zet kö zi össze fo gás sal Bu da pes -
tet pont ra ten ni. Egyén ként – bár el -
nö ki man dá tu má nak igen csak a vé -
gé re ju tott – sze rin te örök re be lesz -
nek fe jez ve az ilyen Tus vá nyos-, Bor -
zont-fé le stb. nyá ri aka dé mi ák, ahol
a ma gyar fer tő zés, ir re den ta ra jon gás
év ről év re elő ál lít ja eze ket a ro mán -
ir ri tá ló ví ru so kat. Mert mit is kép zel -
nek a ma gyar po li ti ku sok, csak úgy
ki-be jár nak Er dély be, s min den fé le
au to nó mi á ról, jog ról be szél nek? 
Nos,  az után  jöt tek  és  jöt tek  és

jöt tek  a  har ci a sabb nál  har ci a sabb
nyi lat ko za tok, kom men tek – az ál ta -
lá nos mű velt ség és tör té net is me ret
hi á nyá ról bi zony sá got té ve – a de ma -
gó gia és mel lé be szé lés mes ter is ko lá -
já ból. Annyi ra ra gá lyos volt a be teg -
ség, hogy a tel jes po li ti ku si pa let tát
meg fer tőz te, ér tel mes, hig gadt hoz -

zá szó lás bi zony nem sok akadt, s a
fer tő zés jócs kán át ter jedt a saj tó ra is. 
Így az tán ka pott or szág-vi lág az új

vá lasz tá si kam pány elő ze te sé ből. De
leg in kább min ket, ma gya ro kat he ge -
dül tek el jó ala po san, tud tunk ra ad -
va, hogy a po li ti kai föld rajz sze rint ez
itt Ro má nia, hogy itt a ki sebb sé gek
hely ze te  a  vi lá gon  egye dül ál ló an
mennyei,  hogy  au to nó mia  s  egyéb
ilyen agy ré mek ak kor lesz nek, mi kor
szar vuk nő a lo vak nak; meg hogy in -
nen ki til ta tik örök re min den ma gyar -
or szá gi po li ti kus, aki nem a hi va ta -
los  ro mán  po li ti ka  száj íze  sze rint
szól, meg majd így meg úgy meg mu -
tat ják ne künk. 
A jár vány egy té vé ri por ter nél te -

tő zött, aki sö tét öl töny ben, ha lál ko -
mo lyan mint egy há bo rús hírt je len -
tet te be: szep tem ber 7-én Ro má nia
élet ha lál har cot  vív  az  ősi  el len ség,
Ma gyar or szág el len. En nek a nem zet -
men tő csa tá nak he lye az Arena Na -
ţio na lă  (nem ze ti  aré na)  Bu ka rest
szí vé ben. A győ ze lem lét kér dés, elég -
té tel  kell  le gyen  nem ze ti  ön ér ze -
tünk meg seb zett büsz ke sé gé re, elég -
té tel min den ma gya rok tól el szen ve -
dett tör té nel mi gya lá za tért. 
A nem ze tért lán go ló min den ro -

mán ha za fi nak ott kell len nie, min -
den ki nek,  aki ben  ro mán  szív  do -
bog. Fes sük be ar cun kat, vég tag ja in -
kat nem ze ti szí nek re, hoz zunk ma -
gunk kal nem ze ti szí nű zász lót, tölt -
sük meg a sta di ont, és jöj jünk több
száz ez ren,  mil li ó an,  fog lal juk  el  a
te re ket az aré na kö rül, hadd mu tas -
suk  meg  a  ma gya rok nak,  kik  va -
gyunk, je lez zük kö zös vé le mé nyün -
ket,  éne kel jük  egy  szív vel  nem ze ti
him nu szun kat, stb. stb.
Igen, mu tas suk meg a ma gya rok -

nak! (Zá ró jel be te szem: meg is mu -
tat ták ne künk, a baj csak az volt, hogy
a mi e ink nem igen vol tak a pá lyán, az -
az nem igen volt ki nek mit meg mu -
tat ni. Mond ták, va la mi faj ta új meccs
in kább a vá ros te re in zaj lott. Az ál -
lo má son, mint új nem ze ti sport, kő-
és  sö rös üveg-do bá ló  ma ra ton  in -
dult, rend őri gu mi bot kí sé ret tel. De
er ről majd más kor…)  Ak kor  ta lán
vissza jön  a  két-há rom  mil lió  kül -
föld re szé del gett hon fi társ, lesz mun -
ka, jó lét, biz ton ság, har mó nia az or -
szág ban, meg épül az au tó pá lya-rend -
szer, az EU-kon form út há ló zat, inf -
ra struk tú ra,  lesz  vég re  mű kö dő
egész ség ügy, nor má lis, szín vo na las
ok ta tás, vi rág zó tu riz mus. 
Mu tas suk hát meg a ma gya rok nak,

s ak kor le het, el mú lik a jár vány, s csak
va la mely tit kos la bor ban lesz el szi ge -
tel ve, tar ta lé kol va az agya ment sé get
oko zó kam pány ví rus, a So la ris Ver -
ba lis Hun ga ro fob.
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Adorjáni Dezső Zoltán püspök
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Nagy bör zsöny egy ki csi fa lu ne ve. So -
kak nak  a  gyö nyö rű  ki rán du ló hely
jut  eszé be  e  név  hal la tán.  Ne kem
azon ban sok ked ves arc ele ve ne dik
meg, ami kor Nagy bör zsöny re gon do -
lok. Már pe dig – ahogy  ige hir de té -
sem ben  val lot tam  –  mos ta ná ban
több ször  gon dol tam  imád sá ga im -
ban Nagy bör zsöny re. Nem vé let le -
nül: 2012 nya rán a gyü le ke zet ad di -
gi  lel ké sze, Laj tos Já nos Cso mád ra
köl tö zött, s iz gal mas fel ada tot je len -
tett a lel ké szi ál lás be töl té se. 
Van-e olyan lel kész, aki ide jön? –

kér dez ték a bör zsö nyi ek, de a kér dé -
sük ben nem le mon dás volt. Tar tot -
ták  ma gu kat  ah hoz,  hogy  ne kik
szük sé gük van lel kész re. De igé nye -
i ket, el vá rá sa i kat sem rej tet ték vé ka
alá. Így tör tént, hogy a pá lyá zat utá -
ni vá lasz tás ér vé nyes, de ered mény -
te len lett. 
Bá mul tam azt az ön tu da tot, azt az

el tö kélt sé get, amellyel a gyü le ke zet –
sa ját anya gi le he tő sé ge it szem előtt
tart va  és  a  lel késszel  szem ben  tá -
masz tott igé nye it ko mo lyan vé ve –
dön tött. Ak kor he lyet tes lel kész ként
Sza bó Ber ta lan ka pott meg bí zást a
gyü le ke zet gon do zá sá ra. 
Egy he lyét ke re ső, el bi zony ta la no -

dó lel kész és egy lel ké szét ke re ső gyü -
le ke zet ta lál ko zott. 2012 szep tem be -
ré től te hát „kós tol gat hat ta” egy mást
a  lel kész  és  a  gyü le ke zet, míg nem
nyár ele jén el ju tot tak a dön té sig. A
lel kész fel fe dez te, hogy ilyen ak tív és
gyü le ke ze tü ket sze re tő em be rek kö -
zött öröm mel vé gez he ti a szol gá la tát,
a gyü le ke zet pe dig fel is mer te, hogy
eb ben  az  em ber ben  is  meg ta lál ja
azt, amit ke re sett: a lel ki pász tort. Így

ér kez tünk el a vá lasz tá si fo lya mat vé -
gén a be ik ta tá sig. 
Nagy bör zsöny ben szep tem ber 15-én

nem a tu ris ták mi att vált zsú folt tá az
ut ca.  Sza bó  Ber ta lan  be ik ta tá sá ra
jöt tek so kan. Ér kez tek ven dé gek ko -
ráb bi gyü le ke ze tei ből – Mo son ma -
gyar óvár ról és He gyes ha lom ból egy
kis busz nyi cso port jött, és Jó zsef vá -
ros is kép vi sel tet te ma gát. 

Jöt tek az Ipoly (és a ha tár) túl só
part já ról is a száz di és az ipoly sza kál -
lo si gyü le ke zet tag jai, lel kész nő jük,
Ha na Pe nič ko vá ve ze té sé vel. Hisz a
nagy bör zsö nyi lel kész nek az ott élő
ma gya rok lel kigon do zá sa és ta ní tá -
sa is fel ada ta. És pél da ér té kű kö zös
mun ka ala kult ki Laj tos Já nos szol -
gá la ta alatt. 
De jöt tek a Bör zsöny ből el köl tö -

zöt tek is, és ter mé sze te sen a csa lád
tag jai is szép szám mal. S mi vel a Sza -
bó há zas pár nak, Ber ta lan nak és Dó -

ri nak né hány  he te  szü le tett  meg
má so dik  gyer me ke,  az  ün nep ség
egy ben ba ba né ző is le he tett.
A dél utá ni nap sü tés ben meg telt a

temp lom. A nap lek ci ó ja alap ján há -
rom moz du lat ra hí vott az es pe re si
ige hir de tés: az el ső a térd haj lás, mert
imád ko zó lel kész és imád ko zó gyü -
le ke zet tud ja csak egy mást hor doz ni.
A má so dik a szí vünk ki tá rá sa, hogy

Krisz tus  lak jék  a  szí vünk ben,  és
Krisz tust is mer jék fel azok, akik az
éle tün ket lát ják. A har ma dik pe dig a
ke zek fel eme lé se, a há la adás, di csé -
ret, mert az Is ten sok jót tesz ve lünk.
A gyü le ke zet ezen a na pon adott há -
lát  száz hat van egy  éve  fel szen telt
temp lo má ért is. 
A be ik ta tott lel kész tár sai gyű rű -

jé ben hall hat ta az ősi éne kes imád -
sá got: „Erő sítsd meg, Is te nünk, amit
cse le ked tél  ér tünk!”  Majd  őszin te
han gú  ige hir de té sé ben  val lott  ar -

ról,  hogy  ő mi lyen  fe le lős ség tel jes
szol gá lat nak  ér zi  azt,  amit  ara di
kon fir má ci ó ja kor igei ál dás ként ka -
pott: Min dent az Úr Jé zus ne vé ben
szól ni és ten ni! 
De nem tö ké le tes, hi bát lan em -

ber ként, ha nem bű nös és a ke gye -
lem re szom ja zó ta nít vány ként akar
Sza bó Ber ta lan a kö zös sé gé ben szol -
gál ni. Val lott ar ról is, hogy ví vó dá -
sa i ban  mi lyen  ál dást  je len tett  a
nagy bör zsö nyi ek el fo ga dó sze re te -
te,  és mi lyen  bé kes sé get  ta lált  itt.
Nem  akar  te hát  mást,  csak  azt,
hogy a Jé zus ha lál fe lett ara tott győ -
zel me ál tal nap vi lág ra ho zott evan -
gé li u mot hir des se. 
A  köz gyű lé sen  Grósz Ti bor fel -

ügye lő  fel ol vas ta  az  egy kor  Bör -
zsöny ben szol gá ló lel ké szek – Sár -
kány Ti bor és De dinsz ky Gyu la – és
a sár vá ri gyü le ke zet kö szön té sét. Az
egy ház me gye fel ügye lő je, Né me thy -
né Uzo ni Han na, evan gé li kus és ka -
to li kus lel kész tár sak, va la mint Nagy
Zol tán mo son ma gyar óvá ri fel ügye -
lő kö szön té se után a ki te le pí tet tek
em lék táb lá já nál hang zott el  ima és
nem ze ti imád sá gunk, a Him nusz.
Nagy bör zsöny nem csak  tu ris ták

ál tal sze re tett fa lu, ha nem több en -
nél: sze ret he tő és sze ret ni tu dó gyü -
le ke zet  él  itt!  Ezt  ta pasz tal hat tuk
meg az ün ne pen, ami kor a  te rí tett
asz ta lok hoz  sok-sok  fi nom ság gal
vár tak ben nün ket a ven dég lá tók. 
Nagy bör zsöny él, az it te ni gyü le ke -

zet is él ni akar! És Is ten igen li ezt! Ezért
ren delt most új lel készt a kö zös ség élé -
re, és há lás va gyok, hogy ezen a na pon
be ik tat hat tam őt hi va ta lá ba.

A szer ző evan gé li kus lel kész, a Bu dai
Evan gé li kus Egy ház me gye es pe re se

Egy ün nep há rom moz du la ta

Hor váth An na, Ko lozs vár al pol gár -
mes te re a ma gyar kö zös ség és egy ben
hi va ta la cse lek vő ké pes sé gé ről szólt.
Er dély ma gyar kö zös sé gé nek ér ték -
rend jé hez hoz zá tar to zott és hoz zá tar -
to zik Is ten há zá nak meg be csü lé se, és
ez meg lát szott a szé les anya gi ala pok
elő te rem té sé ben is. Má té And rás Le -
ven te, a Ko lozs me gyei RMDSZ el nö -
ke,  par la men ti  kép vi se lő  a  ki tar tó
mun ká ért,  Vá kár  Ist ván,  a  Ko lozs
me gyei Ta nács al el nö ke pe dig a nyi -
tott, be fo ga dó ma ga tar tá sért mél tat -
ta az evan gé li kus gyü le ke ze tet. 
A kö szön té sek csak a mun ká la to kat

ve ze tő épí tész és a ki vi te le ző sza va i val
le het tek tel je sek. Így Gutt mann Sza -
bolcs, a Ro má ni ai Épí tész ka ma ra Er -
dé lyi Szer ve ze té nek el nö ke, Nagy sze -
ben volt fő épí té sze öröm mel val lott az
igé nyes  és  re mény kel tő  res ta u rá lási
mun ká la tok ról. Ad ri an Pet ruş, a ki vi -
te le zést ve ze tő vál lal ko zó pe dig kö szö -
ne tet mon dott azért, hogy egy ilyen
szak rá lis tér ben dol goz hat tak, és mun -
ka tár sai ne vé ben szólt ar ról, hogy ne -
héz bú csút ven ni ük et től a hely től.
Az ün nep fé nyét, pom pá ját Lacz -

kó Vass Ró bert nek, a Ko lozs vá ri Ál la -
mi Ma gyar Szín ház mű vé szé nek sza -
va la ta (Re mé nyik Sán dor Temp lom és
is ko la, il let ve Weö res Sán dor Mo soly
az ar co don) to vább fo koz ta. A ki vá ló
ze nei össze ál lí tás – Mi ha ela Ma xim
(szop rán), Amb rus Lász ló (trom bi ta)
és Hor váth Zol tán (or go na) köz re mű -
kö dé sé vel – va ló sá go san „a jö vő nyi -
tá nyá vá” emel te a ko lozs vá ri evan gé -
li ku sok há la adó ün nep sé gét. 
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Ja an Bä ren son nal, az Észt Bib lia tár -
su lat fő tit ká rá val ta lál koz tak a ha zai
kül misszi ói  szer ve ze tek  kép vi se lői
a Ma gyar Pün kös di Egy ház Gi zel la
úti köz pont já ban. A meg be szé lés re
azért ke rült sor, mert észa ki test vé -
re ink sze ret nék a ma gyar or szá gi ke -
resz tény  fe le ke ze tek  tag ja it  is  be -
von ni finn ugor nyelv ro ko na ink kö -
zött  vég zett  szol gá la tuk ba.  En nek
el ső lé pé se ként az év ről év re össze -
gyűj tött, úgy ne ve zett Bib lia-va sár na -
pi  of fer tó ri um mal  jö vő re  ha zánk
egy ma ri (cse re misz) nyelv re for dí tott
Új szö vet ség ki adá sát  tá mo gat ja.  A
ta lál ko zón, ame lyen egy há zun kat B.
Pin tér Már ta, az Evan gé li kus Kül -
misszi ói Egye sü let el nö ke kép vi sel -
te, fel me rült an nak a ter ve is, hogy a
jö vő ben ma gyar fi a ta lok is szol gál hat -
ná nak  az  Urá lon  tú li  vi dé kek  ke -
resz tény if jú sá gi tá bo ra i ban.

„Cse re misszió”

b Ti vagy tok a föld só ja és a vi lág vi -
lá gos sá ga – Ke resz tény nek len ni
Eu ró pá ban cím mel tar tot ta idei
kon fe ren ci á ját szep tem ber 12–15.
kö zött a rév fü lö pi Or dass La jos
Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont -
ban a Ges ells chaft zur Aus b re i -
tung des Evan ge li ums (GAE, az
Evan gé li um Ter jesz té sé nek Tár sa -
sá ga) nem zet kö zi misszi ói egye sü -
let. Ti zen egy or szág ból öt ven öt
részt ve vő ér ke zett, hogy elő adá sá -
val, ta pasz ta la ta i nak át adá sá val
se gít se elő a misszió ügyét. 

A hely szín  ide á lis nak bi zo nyult. A
meg nyi tón  dr. Ha fen scher Ká roly
igaz ga tó be mu tat ta az in téz ményt és
an nak mun ká ját, a to váb bi ak ban pe -
dig min dent meg tett an nak ér de ké -
ben, hogy a né met nyel vű kon fe ren -
cia zök ke nő men te sen foly jon.
Prog ram vál to zás mi att a részt ve -

vők elő ször dr. Lack ner Pál elő adá sát
hall gat ták meg. Az or szá gos prog am -
ko or di ná tor sok szám adat tal il luszt -
rál va mu tat ta be egy há zunk mai kö -
rül mé nye i nek ki ala ku lá sát és a szol -
gá lat ke re te it. Sok kér dés hang zott el,
fő ként az egy ház ta gok és a lel ké szek
élet kö rül mé nye i re vo nat ko zó an.

Dr. Csep re gi Zol tán, az Evan gé li -
kus  Hit tu do má nyi  Egye tem  pro -
fesszo ra Re for má ció és el len re for má -
ció cí mű elő adá sá val állt az egy be -
gyűl tek elé. Rész le te sen be mu tat ta a
re for má ció  je len tős  ha zai  sze mé -
lye it és ese mé nye it, majd az el len re -
for má ció má ig ha tó vesz te sé ge it te -
kin tet te át.
Az egy ház tör té ne ti blokk foly ta tá -

sa ként dr. Bö röcz Eni kő lel kész,  az
Evan gé li kus Or szá gos Le vél tár tu do -
má nyos mun ka tár sa Egy ház a szo ci -
a liz mus ban cím mel  há rom  út  –  a
kol la bo rá ció, a komp ro misszum és a
hit val ló egy há zi vo nal – jel leg ze tes
vo ná sa iról és kép vi se lő iről szólt, ki -
fejt ve, hogy csak a har ma di kat vá lasz -
tók jár tak a Krisz tus-kö ve tés út ján.
Az elő adá so kat sok kér dés kö vet -

te, te kint ve, hogy a részt ve vők jó ré -
sze sa ját éle té ben is meg ta pasz tal ta
a kom mu nis ta el nyo mást, a be sú gók -
nak va ló ki szol gál ta tott sá got, de azt
is,  hogy  mi lyen  fel sza ba dí tó  ér zés
volt, ami kor mind ez nyil vá nos ság ra
ke rült.

Ben ce Im re es pe res bib lia ta nul má -
nyá ban a kon fe ren cia fő té má ját – só
és vi lá gos ság (Mt 5,13–16) – dol goz -
ta fel. Az em ber tes ti és lel ki adott -
sá gait és is me re teit mint aján dé kot,
ugyan ak kor mint  tük röt  is  tár ta  a

részt ve vők elé, amely ben a ke resz té -
nyek nap mint nap meg vizs gál hat ják
ma gu kat, hogy éle tük va jon Krisz tus -
ról ta nús ko dik-e. Az es pe res azt is el -
mond ta,  hogy  az  if jú ság  kor lá tok
nél kü li ne ve lé se tu laj don kép pen a ká -
ruk ra van. Az elő adást nagy ér dek -
lő dés övez te, a cso port be szél ge té sek
alap hang ját is ez ad ta meg. 
A to váb bi ak ban e so rok író ja mint

a  kon fe ren cia  he lyi  szer ve ző je  az
evan gé li kus egy ház ban fo lyó sok ré -
tű misszi ói mun kát te kin tet te át ké -
pek kel il luszt rált elő adá sá ban.
Ez után  az  egyes  or szá gok ban  –

töb bek  kö zött  Né met or szág,  Len -
gyel or szág, Uk raj na – zaj ló misszi ói
szol gá lat tal is mer ked het tek az egy -
be gyűl tek. A leg na gyobb ér dek lő dést
az észt bib lia szö vet ség mun ká já ról
szó ló össze ál lí tás kel tet te.
Szom ba ton dél után Ba la ton fü red -

re és Ti hany ba lá to gat tak a kon fe ren -
cia ven dé gei. Az apát ság meg te kin té -
se után részt vet tek a hely re ál lí tott kál -
vá ria  fel szen te lé sé nek  öku me ni kus
ün nep sé gén, majd Sze me rei Já nos sal,
a Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let
püs pö ké vel is ta lál koz tak.
Va sár nap a részt ve vők kö zül töb -

ben a he lyi és kör nyék be li gyü le ke -
ze tek ben  szol gál tak  ige hir de tés sel.

g Ko há ry Fe renc

Ke resz tény nek len ni Eu ró pá ban
Né met nyel vű kon fe ren cia Rév fü lö pön

Az 1960-ban le rom bolt ti ha nyi kál vá -
ria új já épí té sé nek be fe je zé sét öku me -
ni kus  is ten tisz te let tel  ün ne pel ték
meg szep tem ber 14-én, szom ba ton
dél után. Az ün nep sé gen – töb bek kö -
zött – be szé det mon dott Har rach Pé -

ter or szág gyű lé si  kép vi se lő  és
Habsburg György, IV. Bol dog Károly
unokája  (képün kön). Az  el ké szült
kál vá ri át Már fi Gyu la veszp ré mi ér -
sek ál dot ta meg, imát mon dott Bölcs -
kei Gusz táv re for má tus püs pök, va -

la mint  Sze me rei Já nos, a  Nyu gati
(Du nán tú li) Evan gé li kus Egy ház ke rü -
let püs pö ke. Köz re mű kö dött a veszp -
ré mi lé gi erő ze ne ka ra, il let ve a ti ha -
nyi és ba la ton fü re di egy há zi kó ru sok.

g Barcza János felvétele

El mond ha tó  te hát,  hogy  az  elő ző
évi hez ké pest az egy há zunk nak fel -
aján lott összeg 10,92 szá za lék kal nőtt,
a fel aján lók szá ma pe dig 13,05 szá za -
lék kal. Az  egy há zak  kö zött  a  fel -
aján lott össze get il le tő en az át lag nö -
ve ke dés 7,2 szá za lék volt, a fel aján -
lók szá mát te kint ve pe dig mint egy 7,7
szá za lék.  A  2012-es  fel aján lás hoz
ké pest  a  Ma gyar or szá gi  Evan gé li -
kus Egy ház szá má ra fel aján lott összeg
26 140 094 fo rint tal, a fel aján lók
szá ma pe dig 7116 fő vel nőtt, ami
kam pá nyunk  si ke rét  bi zo nyít ja  és
azt, hogy tár sa dal mi üze ne tünk szé -
les  kör ben  tá mo ga tás ra  ta lált. Kö -
szön jük ren del ke zé sü ket!
A sze mé lyi jö ve de lem adó 1 + 1 szá -

za lé ká ról idén a ma gán sze mé lyek 31 101
ked vez mé nye zett ja vá ra ren del kez tek
ér vé nye sen,  kö zöt tük  31  069  ci vil
ked vez mé nye zett (egye sü le tek, ala pít -
vá nyok, köz ala pít vá nyok, könyv tá ri,
le vél tá ri, mú ze u mi, egyéb kul tu rá lis,
il let ve al ko tó- vagy elő adó-mű vé szeti
te vé keny sé get  foly ta tó  szer ve ze tek,
or szá gos köz gyűj te mé nyek, Ma gyar
Tu do má nyos  Aka dé mia,  or szá gos
szak mú ze u mok, fel ső ok ta tá si in téz -
mé nyek stb.), 31 tech ni kai szám mal
ren del ke ző be vett egy ház, va la mint
egy ki emelt költ ség ve té si elő irány zat
(Nem ze ti te het ség prog ram) van.

A ma gán sze mé lyek 1997 óta ajánl -
hat ják fel be fi ze tett sze mé lyi jö ve de -
lem adó juk egy szá za lé kát, 1998 óta
pe dig két szer egy szá za lé kát. A 2012.
évi jö ve del me, il let ve adó ja alap ján a
csak nem 4,5 mil lió adó zó ból csak 3,9
mil lió ma gán sze mély ajánl ha tott vol -
na fel nul la fo rint nál ma ga sabb össze -
get. A tény le ge sen ren del ke ző ma -
gán sze mé lyek szá ma 2,2 mil lió fő, az
egy ren del ke ző re ju tó fel aján lás át la -
gos össze ge 3882 fo rint volt. 
Az ér vé nyes nyi lat ko za tok ban fel -

aján lott összeg meg ha lad ja  a  13,08
mil li árd fo rin tot; ez az el vi le he tő ség
52,6 szá za lé kát te szi ki. A 13,08 mil -
li árd  fo rint ból  a  be vett  egy há zak
4,27 mil li árd, a ci vil szer ve ze tek 7,43
mil li árd fo rint tal ré sze sül tek, míg a
ki emelt költ ség ve té si elő irány zat 1,38
mil li árd fo rint tal.
g Hor váth-Bol la Zsu zsan na

Evan gé li kus.hu

NAV hi va ta los ada tok az egy há zak -
nak  fel aján lott  egy  szá za lé kok ról:
goo.gl/q7jdWZ. A ci vil fel aján lá sok:
goo.gl/0UZiBl. Az  összes  ko ráb bi
ren del ke zés az egy há zak ka te gó ri á -
já ban:  goo.gl/R9NwhR. Az  összes
egy szá za lé kos anyag a NAV ol da lán:
nav.gov.hu/nav/szja1_1

Je len tő sen nőtt 
azok nak a szá ma, 

akik egyházunk nak
ajánlották fel adó juk 

egy százalé kát
b A Nem ze ti Adó- és Vám hi va tal (NAV) ál tal hi va ta lo san nyil vá nos ság -

ra ho zott ada tok sze rint a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház (MEE) szá -
má ra össze sen 265 140 254 mil lió fo rin tot aján lott fel 61 603 ren del ke -
ző. Csor ba Gá bor, az MEE Or szá gos Iro dá ja Gaz da sá gi Osz tá lyá nak ve -
ze tő je szer kesz tő sé günk nek el mond ta, hogy ko ráb bi jog vi ták mi att mind
a fel aján lók szá ma, mind a fel aján lott összeg en nél pi ci vel még ma ga -
sabb, így a pó t összeg gel ki egé szít ve vé gül 265 430 329 fo rint a gyűj té -
sünk ered mé nye, és 61 620-an ren del kez tek adó juk egy szá za lé ká ról. 

Kö szön jük adó juk egy há zunk nak
fel aján lott egy szá za lé kát!

b A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház el nök sé ge és püs pö ki ta ná csa
ez úton sze ret ne kö szö ne tet mon da ni min den ki nek, aki a Ma gyar -
or szá gi Evan gé li kus Egy ház nak aján lot ta fel adó ja egy szá za lé kát.

A Tedd tel jes sé a mo solyt! mot tó jú kam pá nyunk ban ar ra sze ret tük vol -
na fel hív ni az adó zó ál lam pol gá rok fi gyel mét, hogy a ci vil szer ve ze tek -
nek adott egy szá za lék mel lett adó juk má sik egy szá za lé kát fel ajánl hat -
ják az egy há zak tár sa dal mi szol gá la tá nak tá mo ga tá sá ra. Anya óvó ink, is -
ko lá ink és sze re tet ott ho na ink, egyéb in téz mé nye ink fon tos te rei tár sa -
dal mi szol gá la tunk nak. Ezek be mu ta tá sát tűz tük ki cé lul a kam pány ban,
de hang sú lyoz tuk, hogy a pél da ként ki emelt te rü le tek mel lett a be folyt
össze get sok egyéb cél ra is for dít juk majd.
Üze ne tünk tá mo ga tás ra ta lált, hi szen a Nem ze ti Adó- és Vám hi va tal -

tól (NAV) ka pott elő ze tes in for má ci ó ink sze rint idén 61 620 fő gon dol -
ta úgy, hogy egy há zunk nak ad ja meg az esélyt ar ra, hogy az élet kü lön -
bö ző te rü le te in má so kon se gít hes sünk. A ko ráb bi évek hez ké pest a fel -
aján lók szá ma ez zel tíz szá za lék kal nőtt.
Nagy öröm az is, hogy bár idén – az adó tör vé nyek ko ráb bi vál to zá sa

mi att – egy há zunk je len tő sen ke ve sebb összeg ből gaz dál kod hat, most
az ado má nyo zott összeg is nőtt. Az ado má nyo zók össze sen 265 430 329
fo rin tot aján lot tak fel cél ja ink ra, ez pe dig 10,9 szá za lék kal ma ga sabb, mint
az elő ző év ben ka pott tá mo ga tás össze ge.
Kam pá nyunk ban az em ber kö ze li sé get hang sú lyoz tuk és azt, hogy élet -

kö zel ben lé vő egy ház va gyunk. Em ber tár sa ink ja vát igyek szünk szol gál -
ni ez zel az Önök től ka pott tá mo ga tás sal is.
Erős vár a mi Is te nünk! 
Bu da pest, 2013. szep tem ber 16.
Gáncs Pé ter el nök-püs pök, Prőh le Ger gely or szá gos fel ügye lő,

dr. Fa bi ny Ta más püs pök, Sze me rei Já nos püs pök
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Az ese mény tíz óra kor is ten tisz te let -
tel  kez dő dött,  ahol  gyer me kek  és
szü lők is vál lal tak szol gá la tot. Né hány
ré gi  óvo dás  be vo nu lá sá val  kez dő -
dött az al ka lom. Ők hoz ták be az ol -
tár „ki egé szí tő it”: vi rá go kat, Bib li át,
ke resz tet. A szü lők zsol tár idé ze te ket
ol vas tak, eköz ben az óvo dá sok épí -
tő ele me ket hord tak elő re. Az ele mek -
ből az óvo dát jel ké pe ző ma nó raj zo -
ló dott ki. 

Gáncs Pé ter püs pök az ige hir de tés
alap igé je ként  a  kö vet ke ző  zsol tár -
rész le tet vá lasz tot ta: „…az Úr aján -
dé ka a gyer mek, az anya méh gyü möl -
cse ju ta lom.” (Zsolt 127,3) Be szé dé ben
ki emel te, mi ért kü lön le ges a De ák té -
ri óvo da: a bel vá ros kö ze pén áll, kis
lét szá ma  mi att  na gyon  csa lá di as,
csak egy fal vá laszt ja el a temp lom tól,
a jö vő gyü le ke ze té nek is te kint he tő. 
Az  al kal mat  a  Feny ve si And rea,

Fejér vá ri Já nos és Fin ta Ger gely ál tal
elő adott ko moly ze nei da ra bok szí ne -
sí tet ték.

Ezt kö ve tő en szend vi csek, sü te mé -
nyek, il let ve ká vé és tea mel lett be szél -
get het tek a rég nem ta lál ko zott ovi -
sok és szü le ik. Ez zel pár hu za mo san
le he tő ség nyílt az óvo da meg te kin té -
sé re és egy kis nosz tal gi á zás ra. Ide fő -
ként a na gyob bak lá to gat tak el. Ki pró -
bál ták a já té ko kat, és fel ele ve ní tet ték
óvo dás ko ri él mé nye i ket. A fo lyo só -
kon és az elő szo bák ban lát ha tó, több
mint há rom száz fény kép ből ál ló fo -

tó ki ál lí tás  mo solyt
csalt ki csik és na gyok
ar cá ra egy aránt. 
A ki seb bek ér dek -

lő dé sét a bar ká cso lás
föld szinti  le he tő sé ge
kel tet te fel. Kü lön bö -
ző mé re tű gyógy sze -
res-  és par fü mös do -
bo zok ból ké szí tet tek
temp lo mot  és  al ma -
fát,  de  volt,  aki  in -
kább  ka mi ont  va rá -
zsolt be lő lük. 
Gyak ran volt han -

gos a ne ve tés től az a te rem, ahol dél -
után film ve tí tés zaj lott. A ti zen öt év
alatt ké szült vi de ók nagy si kert arat -
tak.  A  gyü le ke ze ti  nagy te rem ben
egy Bu da örs ről ér ke ző né pi ze ne kar
mu zsi ká já ra ki csik és na gyok kö zö -
sen tán col tak.
A nap utol só prog ram ja ként a Ter -

ci na ne vű ka ma ra együt tes ze né jé re,
majd  az  óvó nők  ének ka rá nak  elő -
adá sá ra csen de sed het tek el az ün ne -
pi al ka lom részt ve vői. Zá rás ként Cse -
lovsz ky Fe renc lel kész adott úti ál dást.

g Ló ránt né Láng Ju dit

Ti zen öt éves a Kis de ák
Evan gé li kus Óvo da

b Ti zen öt éve, 1998 szep tem be ré ben nyi tot ta meg ka pu it a Kis de ák Evan -
gé li kus Óvo da Bu da pes ten, a De ák té ren. Az in téz mény ju bi le u mát
szep tem ber 14-én, szom ba ton ün ne pel ték. A ren dez vény szer ve zői vál -
to za tos prog ra mok kal vár ták az ér dek lő dő ket, és a rossz idő el le né -
re jó han gu la tú, ese mény dús ün nep ben volt ré szük a meg je len tek nek.

Ah hoz, hogy egy tar tal mas, szor gos
tan évet  kezd hes sen  az EHE né pe,
va la mi fé le vá gyás ra, ben ső haj tó erő -
re van szük ség, ahogy er re Gáncs Pé -
ter Zsolt 85,9 alap ján tar tott ige hir -
de té sé ben rá muta tott. Két fé le for dí -
tá sát is el hoz ta az el nök-püs pök az
ige hely nek:  „Hadd hall jam meg,
mit hir det az Úr is ten!” És  lí ra i abb
ver zi ó ban: „Sze ret ném tud ni, hogy
mit hir det az Is ten!”

Mon dan dó ját Gáncs Pé ter el ső sor -
ban az el ső évesek nek cí mez te, akik
ha nem is fül mo sást kap tak, de a hal -
ló já ra tok tisz tán tar tá sá ra, a fü le lés
fon tos sá gá ra ez zel már ta nul má nya -
ik  ele jén  fel hív ták  fi gyel mü ket.  A
„hal lás tu do má nyi egye tem” leg fon -
to sabb ta ní tá sa a csend re in tés, a püs -
pök sza va i val: „Elég csönd ben kel le -

ne len ni ah hoz, hogy Krisz tus sze líd
hang ja,  az  evan gé li um  sza va  utat
ta lál jon a fü lünk höz, a szí vünk höz.”
Ami se gít het vé gig szem előtt tar ta -
ni a fül fon tos sá gát, az töb bek kö zött
en nek a zsol tár nak az üze ne te.
A ha tod éve sek út ra bocsátásával

foly ta tó dott az is ten tisz te let. A ko -
moly pró ba té tel előtt ál ló kat Sza bó -
né Mát rai Ma ri an na, az EHE Gya -
kor la ti In té ze té nek ve ze tő je lát ta el

– nem csu pán gya kor la ti – ta ná csok -
kal. A sok tech ni kai út mu ta tás mel -
lett a ta pasz tal ni in du lók nak tu da to -
sí ta ni uk kell, hogy leg fő képp spi ri tu -
á lis út ra lép nek. Lel ki ve ze tők ké kell
ér ni ük. 
En nek a há rom lép csős fo lya mat -

nak el ső ál lo má sa a ha tod év el ső fe -
le, mely nek leg fon to sabb ta nul sá gát

Mát rai Ma ri an na Ans elm Grün ben -
cés szer ze tes nek a lel ki ve ze tés el ve -
i ről szó ló köny vé re hi vat koz va fog lal -
ta össze. Az érett és spi ri tu á lis em ber
szá mot vet a té nyek kel – ír ja Grün.
Az az:  nem  il lú zi ók ban  él,  ha nem
ké pes a kö rü löt te lé vő vi lá got ob jek -
tí ven szem lél ni, ké pes szem be sül ni a
va ló ság gal és el fo gad ni azt. Mind eh -
hez jó zan sá got, tisz tán lá tást és bá -
tor sá got kí vánt a lel kész nő a lel ké szi
gya kor lat ra ké szü lők nek.
Az ün ne pi ülés nyi tá nya ként Sza bó

La jos, az EHE rek to ra Bel sőépí té szet a
teo ló gi á ban cím mel az ese ten ként ri -
de gebb  szak rá lis  te rek  ott ho nos sá
té te lé ről, az adott for ma va ló di tar ta -
lom mal va ló meg töl té sé ről be szélt. A
kül ső te rek ből a tu do má nyos, majd a
lel ki te rek be, ben ső szo bák ba ka la u -
zol ta hall ga tó sá gát. A fel szí nen mű -
velt teo ló gia élet ve szé lyes, ál lí tot ta, és
mély re me rü lés re hív ta az EHE ok ta -
tó it, hall ga tóit egy aránt. 
Az ok ta tói mun ka leg főbb mo ti -

vá ci ó ja a hall ga tói ak ti vi tás, a hall ga -
tói élet ins pi rá ci ó ja pe dig az ok ta tók
oda adá sa,  fel ké szült sé ge  és  nem
utol só sor ban előadásmódjuk ér de -
kes sé ge  –  fog lal ta  össze  a  rek tor.
Mind ezek va ló ság ba ül te té sé hez, a
mi nő sé gi  mun ká hoz  pe dig  idő re
van szük ség. Ér de mes, sőt el en ged -
he tet len, hogy időt szán junk egy más -
ra – hang sú lyoz ta Sza bó La jos. Pró -
zai ér te lem ben vett „szent há rom sá -
got” he lye zett a hall ga tók szí vé re: a
stí lus, a mo dor és a ma ga tar tás ta nu -
lá sá nak fon tos sá gát. Az EHE az „eu -
ró pai ke resz tény ség fris ses sé gé be” is
be kí ván ja kap csol ni hall ga tó it, je len -
tet te ki. 
A ha gyo má nyok nak meg fe le lő en

az ülés az el ső évesek fo ga da lom té te -
lé vel és a ha tod éve sek men to ri meg -
bí zó le ve le i nek át adá sá val zá rult, és
egy ben ez zel nyílt meg az újabb tan -
év re a tu dás evan gé li kus (erős) vá ra. 

g Ki nyik Ani ta

Tan év ele ji fül mo sás
Ün ne pi ülés sel nyi tott új ra ka put hit tu do má nyi egye te münk

b Minőségi munkára, szövetségkötésre hívta dr. Szabó Lajos rektor
szeptember 13-án az Evangélikus Hittudományi Egyetem (EHE) oktatóit
és hallgatóit. Akár egy jó politikus, ígért is hallgatóságának, mondván,
„időt és teret kapnak”. A nyársirató időben a zuglói evangélikus temp -
lom terében tehát újabb tanév nyílt újabb lehetőségekkel.

b Az Al ber ti Evan gé li kus Egy ház -
köz ség két éve ősszel fenn ál lá sá -
nak há rom szá za dik év for du ló -
ját ün ne pel te, idén szep tem ber
kö ze pén pe dig ar ra em lé ke zett,
hogy ál ta lá nos is ko lá ja húsz év vel
ez előtt in dult új ra. A temp lom -
ban há la adó is ten tisz te let tel kez -
dő dött és az is ko la ud va ron ját -
szó tér át adá sá val zá rult szep -
tem ber 15-i ün nep ség ke re té ben
lep lez ték le az ál ta lá nos is ko la au -
lá já ban a Ro szík Mi hály is ko la -
ala pí tó lel kész nek em lé ket ál lí tó
dom bor mű vet, Vár he lyi György
szob rász mű vész al ko tá sát. Az
is ko la szep tem ber 1-jé vel fel vet -
te Ro szík Mi hály ne vét.

A dél előt ti is ten tisz te le ten dr. Fa bi ny
Ta más püs pök hir det te  Is ten  igé jét
Péld 23,26 alap ján: „Ad jad, fi am, a te
szí ve det né kem” (a meg hí vón sze rep -
lő ige 2001-ben az el ső bal la gó osz tály
igé je is volt). Ah hoz, hogy ad junk, elő -
ször a szí vün ket kell oda ad ni: az ügy -
nek,  ame lyet  szol gál ni  sze ret nénk,
és Is ten nek, aki a fel ada tok kal meg bíz,
és erőt ad a tel je sí té sük höz. 
Pél dát  ve he tünk  elő de ink ről  –

mond ta a püs pök –, akik az egy ház -
épí tés szent cél ját szem előtt tart va,
szív vel-lé lek kel ke res ték a le he tő sé -
ge ket, utá na men tek az el tá vo lo dott
hí vek nek, pász to rol ták a rá juk bí zott
nyá jat. Így te kint he tünk Ro szík Mi -
hály lel kész re is, aki az al ber ti gyü le -
ke zet ben vég zett negy ven há rom éves
szol gá la ta utol só éve i ben azon mun -
kál ko dott, hogy a kö zös ség – negy -

ven öt év szü net után – mél tó kép pen
in dít has sa új ra egy ko ri is ko lá ját. Ta -
nul junk az ősök pél dá já ból! – hang -
zott a fel szó lí tás az Észa ki Egy ház ke -
rü let  lel ké szi  ve ze tő jé nek  szá já ból.
A kö vet ke zők ben Sza kál Ri ta– aki

az új ra in du lás óta ta nít az in téz mény -
ben – te kin tett vissza az el múlt két év -
ti zed re. 1993. má jus 9-én ün ne pé lyes
ke re tek kö zött az ak ko ri pol gár mes ter
ad ta  át  az  is ko la  kul csa it  Po nicsán
Gyu lanyu gal ma zott igaz ga tó nak, aki -
nek igaz ga tó sá ga alatt ál la mo sí tot ták
–  nagy  szo mo rú sá gá ra  –  az  in téz -
ményt 1948-ban. Még azon a nyá ron
száz nap alatt épült fel az új is ko la épü -
let, me lyet szep tem ber 5-én D. Sze bik
Im re püs pök szen telt fel. Az óta mind
a tan tes tü let, mind pe dig az épü let -
együt tes fo lya ma to san bő vült: 1997-ben
ebéd lő vel,  1998-ban  újabb  épü let -
szárnnyal, 2000-ben két te tő té ri tan -
te rem mel, 2001-ben új tor na te rem mel. 
Az is ko la nyolc osz tá lyos sá bő ví té -

sé nek en ge dé lye zé si el já rá sát Sza bó
And rás ak ko ri  al ber ti  lel kész  bo -
nyo lí tot ta  le.  Mind ezt  an nak  kö -
szön het jük – tet te hoz zá Sza kál Ri -
ta  –,  hogy  Ro szík  Mi hály  al ber ti
evan gé li kus lel kész mert na gyot ál -
mod ni, és ál ma it ki tar tás sal, cél tu da -
tos mun ká val meg is va ló sí tot ta.

Má nyi Sán dor né –  aki  az  in téz -
ményt 2007 óta igaz gat ja – be szá molt
ar ról, hogy je len leg két száz hu szon hat
ta nu ló juk van, fe lük evan gé li kus, és el -

ső sor ban az Al ber ti Evan gé li kus Óvo -
dá ból ke rül nek ki. Majd az igaz ga tó
asszony ün ne pé lye sen be je len tet te: „A
mai nap tól a tisz te len dő úr mun kás -

sá ga  irán ti  tisz te let  ki fe je zé se ként
em lé két ne vünk ben is őriz zük.”
A Ro szík csa lád ne vé ben dr. Ro szík

Pé ter szó lalt  fel.  El mond ta,  hogy
édes ap ja szol gá la tá ban min dig nagy
sze re pet ját szott a lá to ga tás, a gyer -
me kek ta ní tá sa és a kö zös ség gel va -
ló ün nep lés. El hi va tott sá gát mu tat -
ja,  hogy  „het ven éve sen  ne ki lá tott
is ko lát  épí te ni”,  nem  meg tör ve  a
rend szer vál tás után is meg-meg ele -
ve ne dő el len sze lek től és rosszab bo -
dó egész sé gi ál la po tá tól. Ezt kö ve tő -

en az uno kák né pes se re ge éne kel te
el az Ír ál dás cí mű mű vet.

Dr. Fischl Vil mos, a  Ma gyar or -
szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná -

csá nak fő tit ká ra, egy ko ri al ber ti se -
géd lel kész Ro szík Mi hály élet pá lyá -
ját is mer tet te. Ki emel te, hogy már fia -
tal lel ké szként fel is mer te, hogy Is ten
szí vé re he lyez te a gyer me kek hit ok -
ta tá sá nak  ügyét.  Ezért  is  lett  jel -
mon da ta: „En ged jé tek hoz zám jön ni
a gyer me ke ket!”

Ben czúr Lász ló tisz te let be li egy -
ház ke rü le ti fel ügye lő sze mé lyes él mé -
nye i vel kezd te kö szön tő jét. El mond -
ta, hogy már öt éve sen meg is mer het -
te Ro szík Mi hály lel készt. A temp lom

kap csán pe dig ar ra hív ta fel a je len -
lé vők fi gyel mét, hogy egy temp lo mot
nem csu pán épí té sze ti jel lem zői tesz -
nek  gyö nyö rű vé,  ha nem  az,  hogy
meg te lik élő lel kek kel.
Az  is ten tisz te le ten  a  gyü le ke zet

gyer mek- és fel nőt t ének ka ra több íz -
ben is szol gált Hepp Éva ve zény le té -
vel. Utol só moz za nat ként Fabiny Ta -
más püs pök meg ál dot ta a gyü le ke zet
új ra vá lasz tott lel ké szét, Tú ri Krisz ti -
nát, aki ép pen há rom éve lett be ik -
tat va pa ró kus lel ké szi szol gá la tá ba.
Az ün nep lés azon ban ez zel nem

fe je ző dött be. A gyü le ke zet a temp -
lom mel lett lé vő evan gé li kus ál ta lá -
nos  is ko lá hoz  vo nult  át,  ahol  dr.
Fischl Vil mos és Ro szík Mi hály né,
Me lit ta né ni lep lez te le az is ko lát új -
ra in dí tó  lel kész nek –  im má ron az
in téz mény név adó já nak – dom bor -
mű vét. 
A  sze re tet ven dég ség hely szí né ül

szol gá ló tor na te rem be tart va a gyü -
le ke zet még  egy szer meg állt,  nem
más,  mint  a  temp lom  köz vet len
szom széd sá gá ban, az is ko la ud va ron
fel épült új ját szó tér ün ne pé lyes át adá -
sa mi att. A nem ze ti szí nű sza la got Fa -
bi ny Ta más püs pök és Tú ri Krisz ti -
na lel kész vág ta el. 
Az  ün nep  fő sze rep lői  te hát,  ha

nem is lát vá nyo san, de a gyer me kek
vol tak. Az ün nep lés re a vissza te kin -
tés adott okot. A há la adás a szív vel-
lé lek kel szol gá ló em be re kért szólt. A
kö zép pont ban  azon ban  az  a  Jé zus
Krisz tus állt, aki mind ezt meg tart ja:
a gyer me ke ket, a szol gá ló kat, az épü -
le tet, a múl tat, je lent, jö vőt.

g HHÁ

En ged jé tek hoz zám jön ni…
Húsz éve in dult új ra az Al ber ti Evan gé li kus Ál ta lá nos Is ko la
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pá lyá zat lel ké szi ál lás ra
A Köl csei Evan gé li kus Egy ház köz ség a szep tem ber 1-jé vel meg üre se dett
lel ké szi ál lá sá ra pá lyá za tot ír ki. Az egy ház köz ség vár ja azok nak a misszi -
ói lel kü le tű lel ké szek nek a je lent ke zé sét, akik a cso dá la tos kör nye zet ben,
de ne héz kö rül mé nyek kö zött élő gyü le ke zet és szór vá nya i nak ta ní tá sát,
lel ki gon do zá sát és egy ben bá to rí tá sát vál lal ják. A lel ké szi fel ada tok kö -
zé tar to zik a szór vány gyü le ke ze tek – Ti sza becs, Fe hér gyar mat, Má té szal -
ka – evan gé li kus hí ve i nek hű sé ges pász to ro lá sa. 
A lel kész ja va dal ma zá sa át la gos. 2006-ban tel je sen fel újí tott, kor sze rű sí -

tett – há rom szo ba össz kom for tos – pa ró kia vár ja, kü lön lel ké szi hi va tal lal
és a hoz zá kap cso ló dó ven dég szo bá val. A pa ró ki á hoz mű vel he tő kert is tar -
to zik, ben ne több mint tíz éve ül te tett, ter mő dió fák kal. A díj le vél a Haj dú-
Sza bol csi Evan gé li kus Egy ház me gye Es pe re si Hi va ta lá ban meg te kint he tő. 
A pá lyá za tot a Haj dú-Sza bol csi Evan gé li kus Egy ház me gye cí mé re (4400

Nyír egy há za, Lu ther tér 14.) kell el jut tat ni pos tai úton vagy elekt ro ni kus for -
má ban (haj du sza bol csiegy haz me gye@gmail.com). A pá lyá zat be nyúj tá sá -
nak ha tár ide je: szep tem ber 27. Be mu tat ko zá si le he tő ség: szep tem ber 29. –
ok tó ber 13. kö zött. A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: ok tó ber 27.

A  kon fe ren ci át  Me kis Ádám igei
gon do la tai ke re tez ték. Az Észak-Pest
me gyei  es pe res  nyi tó áhí ta tá ban  a
He gyi be széd ből jól is mert, „Úgy ra -
gyog jon a ti vi lá gos sá go tok…” (Mt
5,16) ige vers kap csán a meg fe le lő he -
lyen va ló és ren del te tés sze rű mun kál -
ko dást he lyez te a hall ga tók szí vé re.

Dr. Ecse di Zsu zsa,a Kán tor kép ző In -
té zet  tu do má nyos  mun ka tár sa  (az
EvÉlet Cantate rovatának vezetője) az
ének ta ní tás ról, iden ti tás ról, kö zös ség -
ről és sze mé lyi ség ről szó ló elő adá sá ban
töb bek kö zött azt emel te ki: úgy kell ta -
ní ta nunk, hogy szel le mi leg és lel ki leg
is a sa já tunk le gyen mind az, amit át -
adunk, vagy is tud juk és sze res sük is.
A csü tör tök es ti könnye debb han -

gu lat ról dr. Joób Ár pád nép ze ne ku ta -
tó, a Nyír egy há zi Fő is ko la nyu gal ma -
zott  tan szék ve ze tő je  gon dos ko dott.
Fél re tő lem, bú bá nat! cím mel – utal -
va nem so ká ra meg je le nő gyűj te mé -
nyé re – a hu mo ros nép da lok vi lá gá -
ba ka la u zol ta az ének lő ket, mi köz ben
ma ga kí sér te ci te rán a fel csen dü lő da -
lo kat.
Más nap az ének ok ta tás mai hely ze -

té nek meg vi ta tá sa volt na pi ren den. Dr.
Ben ce Gá bor nak, a De ák Té ri Evan gé -
li kus Gim ná zi um ta ná rá nak, a Kán tor -
kép ző In té zet igaz ga tó já nak ve ze té sé -

vel a részt ve vők fel tár ták prob lé má i kat
és le he tő sé ge i ket, meg osz tot ták vá gya -
i kat és ter ve i ket. Eh hez kap cso ló dott
a Var ga Már tá tól,az or szá gos iro da ne -
ve lé si és ok ta tá si osz tá lyá nak ve ze tő -
jé től ka pott tá jé koz ta tás is.
A pén te ki prog ra mot két sze mé -

lyes  be szá mo ló  gaz da gí tot ta.  Míg
Ku tyej né Ab lon czy Ka ta lin, a  bé -
kés csa bai  evan gé li kus  gim ná zi um
ének ta ná ra a jó kar ve ze tő vel kap cso -
la tos  ta pasz ta la ta it  osz tot ta  meg,
ad dig Cser nyik Ba lázs, a pest szent -
lő rin ci  Szteh lo  Gá bor-gim ná zi um
pe da gó gu sa a két éve egy há zi fenn -
tar tás ba vett is ko lá ban szer zett ze nei
ta pasz ta la ta i ról szá molt be, se gít ve
ez zel a töb bi, egy há zi in téz mény ben
ta ní tó részt ve vőt.

Gönczy Lász ló, a  Sze ge di  Tu do -
mány egye tem  Ze ne mű vé sze ti  Ka -
rá nak ok ta tó ja Ko dály ne ve lé si kon -
cep ci ó já ról és a köz ok ta tás pri o ri tá -
sa i ról be szélt.  Joób Ár pád pe dig –
kap cso lód va Ecse di Zsu zsa gon do la -
tá hoz is – le szö gez te, hogy az evan -
gé li kus iden ti tás nem ala kul ki ma -
gá tól, ah hoz ta nár nak és di ák nak is
meg ha tá ro zó él mény re van szük sé -
ge, és a ta nár úgy ta nít hat hi te le sen,
ha ezt már át él te.
A kon fe ren ci án az elő adá sok mel -

lett a kó rus mű hely-fog lal ko zá sok is
fon to sak vol tak, hogy a fris sen meg -
ta nult mű vek pén tek es te fel csen dül -
hes se nek  a  keszt he lyi  evan gé li kus
temp lom ban tar tott hang ver se nyen
Kar dos An na, Far kas né Gom bár Il -
di kó, Cser nyik Ba lázs és Ben ce Gá -
bor ve zény le té vel. A kon cer ten Ni ko -
laus Bruhns, Jo hann Se bas ti an Bach
és Ko dály Zol tán mű vei is el hang zot -
tak dr. Ko vács Lász ló At ti la nyír egy -
há zi igaz ga tó lel kész, or go na mű vész
elő adá sá ban.  Az  áhí tat ban  Me kis
Ádám Zsid 13,8 alap ján szólt ar ról,
hogy „Jé zus Krisz tus teg nap, ma és
mind örök ké ugyan az”.
A  kon fe ren cia  zá rónap ján  dr.

Kincz ler Zsu zsan na, az Evan gé li kus
Hit tu do má nyi Egye tem Egy ház ze ne
Tan szé ké nek  do cen se,  a  cin ko tai
gyü le ke zet kán to ra a ha gyo má nyok
meg őr zé sé nek és át adá sá nak irá nya -
i ról, sok fé le sé gé ről és ne héz sé gé ről
be szélt, amely a szín tér től füg get len. 
A zá ró áhí tat alap igé je a va sár nap

tex tu sa volt Mt 23-ból, me lyet Me kis
Ádám a kon fe ren ci án részt ve vő ta -
ná rok, kar ve ze tők hely ze té ből ki in -
dul va  ér tel me zett.  Előt te  azon ban
még – Ken deh Gusz táv és Ben ce Gá -
bor ve ze té sé vel – meg fo gal maz ták a
kö vet ke ző kon fe ren cia té má já val és
a  kö zös  mun ka  meg ala po zá sá val
kap cso la tos ész re vé te le ket.
Az es ték so rán le he tő ség nyílt ki -

sebb cso portok ban va ló be szél ge té -
sek re, spon tán kö zös ének lé sek re és
fá rad sá got fe led te tő já té kok ra is. Ez
a  kon fe ren cia  szak mai,  hi va ta los
prog ram ja  mel lett  leg alább  olyan
fon tos volt, mert a sze mé lyes ta pasz -
ta lat cse re és a kap cso la tok fel vé te le
se gít he ti egy más mun ká ját.

g Hu lej Kla u dia

Iden ti tás és ének lés
b A gye nes di á si Ka per na u mot (Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Ka -

per na um Sze re tet in téz mé nye) so kan – köz tük az egy ház ze ne mű ve lői
– em lé ke ze tes kon fe ren ci ák szín he lye ként tart ják szá mon. Szep tem -
ber 12–14. kö zött is mét itt ren dez tek szak mai és lel ki to vább kép zést az
evan gé li kus is ko lák ban ta ní tó ének ta ná rok és a temp lo mi ének ka ro -
kat irá nyí tó kar ve ze tők szá má ra. Ken deh Gusz táv, az Egy ház ze nei Bi -
zott ság el nö ke idén az ének ta ní tás is ko lai és gyü le ke ze ti le he tő sé ge i -
nek té má ja kö ré szer vez te a prog ra mot. A har minc két részt ve vő Sop -
ron tól Bé kés csa bá ig az or szág min den tá ját kép vi sel te.

A  kö zös,  sá tor  alatt  el fo gyasz tott
ebéd al kal má val a Mus tár mag Óvo -

da la kói – dél előt ti szol gá la tuk után
–  is mét  le he tő sé get  kap tak,  hogy
rö vid  mű sor ral  ked ves ked je nek  a
szü lők nek és gyü le ke ze ti ta gok nak. A
dél után  a  Ke reszt met szet ze ne kar
kon cert jé vel és tom bo la hú zás sal foly -
ta tó dott, majd há rom óra kor is mét
a temp lom ba vo nult át a né pes gyü -
le ke zet. 
Zsolt 100,4–5 alap ján szólt Fa bi ny

Ta más püs pök a hí vek hez. Bár az em -
ber  ide je  és  élet te re  vé ges,  még is
meg ta pasz tal hat ja a te ret és időt te -
rem tő Is ten vég te len sé gét – mond -
ta.  –  Tő le  kap tuk  a  szent  te ret:  a
temp lo mot és a szent időt: a pi he nést.
Meg kell eze ket be csül nünk, ne hogy
el ha lasszuk az  ige hall ga tás vagy az
em ber tár sunk sze re te té nek le he tő sé -
gét – nem tud hat juk, vissza tér nek-e
ezen  al kal mak.  Az  irs ai  gyü le ke zet
már ka pott há rom száz esz ten dőt. Re -
mény ség sze rint még so kat kap. 
A  köz gyű lés  előtt  a  gyü le ke zet

ének ka ra  szol gált  Bár dossy Ta más
ve ze té sé vel. A kö szön tők előtt Dob ro -
vol ni Má témá sod fel ügye lő rö vi den is -

mer tet te  a  gyü le ke zet  tör té ne tét  a
kez de tek től a je le nig. A gyü le ke zet ala -

pí tó  szlo vák  elő dök  1713–14-
ben ér kez tek a Fel vi dék ről. El -
ső  temp lo mu kat  1722-ben
emel ték, majd 1799-ben kezd -
ték el a mai temp lom épí té sét.
Az 1950-es évek ben a gyü le ke -
zet át ala kí tot ta a temp lom bel -
sőt, meg szün tet te a szó szék ol -
tárt. Ek kor he lyez ték el a Feszty
Ma sa ál tal  fes tett  ol tár ké pet,
mely nek cí me: „Jöj je tek én hoz -
zám mind nyá jan!” Az utol só
nagy fel újí tás 2001-ben zaj lott.
A gyü le ke zet ben az is ten -

tisz te le tek  nyel ve  kez det ben
csak szlo vák volt, majd hosszú
ide ig szlo vák és ma gyar fel vált -
va. Az utób bi év ti ze dek ben a
szlo vák nyelv hasz ná la ta tel je -
sen meg szűnt. 
A gyü le ke zet el ső is ko lá ját

1808-ban épí tet te; he lyén ma
az  1994-ben  in dult  Mus tár -
mag  Óvo da  mű kö dik.  Kö -
szön tő je  vé gén  a  má sod fel -
ügye lő be je len tet te, hogy ez -
zel az ün ne pi is ten tisz te let tel

kez de tét ve szi az ün ne pi év.
A gyü le ke zet rész le tes tör té ne te az

év for du ló ra  meg je len te tett  köny -
vecs ké ben ol vas ha tó, ame lyet Ho dos
Gá bor gyü le ke ze ti tag szer kesz tett,
Ad ja tok há lát ne ki, áld já tok ne vét
cím mel.  Az  ima te rem ben  meg te -
kint he tő gyü le ke zet tör té ne ti ki ál lí tás
ugyan csak az ő mun ká ja.
A kö szön tők hosszú so rá ban fel -

szó lalt Mat ti Sal mi nen is, a finn or -
szá gi yli tor niói test vér gyü le ke zet lel -
ké sze, aki aján dé kot is ho zott ma gá -
val: két an gyalt, ame lyek ke zé ben a
jól is mert es ti imád ság ol vas ha tó: „Én
Is te nem, jó Is te nem…” Az egyi ket a
gyü le ke zet, a má si kat az óvo da kap -
ja, hisz – amint a finn lel kész, egyéb -
ként ma gya rul, el mond ta – az egyik
leg fon to sabb do log az, hogy a gye re -
kek nek meg ta nít suk az es ti imád sá -
got. Az aján dé kot meg ha tot tan vet -
te át a gyü le ke zet ve ze tő sé ge. 
Va ló ban igaz. Ha is ten fé le lem re ta -

nít juk gyer me ke in ket, a leg na gyob -
bat ad juk ne kik: a re mény sé get.

g HHÁ

Áld já tok ne vét!
Há rom száz éves az irs ai gyü le ke zet

b Az irs ai evan gé li ku sok két szer is meg töl töt ték temp lo mu kat szep tem -
ber 15-én, va sár nap, hi szen egész nap, reg gel től es tig együtt ün ne pel -
tek. A rend ha gyó együtt lét re egy ke rek ju bi le um, a gyü le ke zet fenn -
ál lá sá nak há rom szá za dik év for du ló ja adott okot. Az ün ne pi han gu -
la tot és de rűt a va sár nap ra – mond hat ni – aján dék ba ka pott, iga zán
kel le mes idő já rás is fo koz ta – ki gon dol ta vol na ezt a szom ba ti zord,
őszi es idő után? A dél előt ti ün ne pi – és egy ben tan év kez dő – is ten -
tisz te le ten Csadó Ba lázs, a kö zös ség ben ta valy ok tó ber óta szol gá ló
be osz tott lel kész hir det te Is ten igé jét. Dél után Fa bi ny Ta más püs pök
szol gált, a li tur gi á ban a he lyi lel ké szen kí vül Bár dossy Ti bor egy ko -
ri irs ai lel kész és Krá mer György es pe res se géd ke zett.
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A Ma gyar or szá gon rit kán hall ha tó
cik lus Szeitl Zi ta or go na- és zon go -
ra mű vész  elő adá sá ban, Cse lovsz ky
Fe renc lel kész bib lia ol va sá sá val
és áhí ta tá val hang zott el szep -
tem ber 16-án a De ák té ri evan -
gé li kus  temp lom ban.  A  fi a tal
mu zsi kus a Wei ner Leó Ze ne -
mű vé sze ti  Szak kö zép is ko la
után  Graz ban,  a  Ze ne mű vé -
sze ti Egye te men foly tat ta ta nul -
má nya it zon go ra és or go na sza -
kon. Eben 1987-ben or go ná ra és
nar rá tor ra írt, hit val ló ere jű al -
ko tá sá ra a ze ne szer ző élet mű -
vé ben ke res gél ve fi gyelt fel, s vá -
lasz tot ta ki dip lo ma dol go za ta
tár gyá ul. A rend kí vü li ener gi át
és kon cent rá ci ót igény lő, vir tu -
óz mű le hen ger lő erő vel szó lalt
meg a ke ze alatt; já té ka ap ró lé -
kos pon tos ság gal mu tat ta be a
ze nei anya gok sok ré tű sé gét.
A meg kér dő je lez he tet len is -

te ni  aka rat  szim bo li zá lá sá ra
Eben  egy  úgy ne ve zett  „sors -
mo tí vu mot” al ko tott, amely a nagy -
sza bá sú mű kez dé se kor a pe dál sö -
tét re gisz te ré ben szó lal meg, s ve tí ti

elő re a Jó bra vá ró tra gé di át. A vir tu -
óz or go na fu ta mok kal ér zé kel te tett,
pusz tí tó csa pá sok el le né re Jób alá za -

tos  ma rad,  s  di csé re tet  éne kel:  a
hús vét haj na li vir rasz tás ban el hang -
zó, uj jon gó „Exul te tet”, va la mint a va -

sár na pi li tur gia di cső ség mon dá sát, a
„Glo ri át”. Sor sát Is ten ke zé be he lye -
zi: ezt fe je zi ki a „Ki dol gát mind az
Úr ra hagy ja” (EÉ 331) kez de tű ko rál
meg je le né se.
A  szűn ni  nem  aka ró  fáj dal mak

sú lya alatt, me lye ket egy kro ma ti -
ku san eresz ke dő, ál lan dó an is mét -
lő dő basszus té má ra épü lő Pas sa -
cag lia-té tel mu tat be, Jób már-már
össze rop pan. A mű lé lek ta ni mély -
pont ján szá mon ké rő kér dé sek kel
eme li fel sza vát Urá hoz, bel ső ví vó -
dá sát éles hang szín nel meg szó la ló
fi gu rá ci ók jel zik. A „sors mo tí vum”
új bó li  meg je le né sé vel  azon ban  a
ze ne szer ző su gall ja: szem re há nyá -

sa ink mit sem ér nek az is te ni
aka rat tal szem ben.
Mi u tán Jób da cos sá ga meg -

nyug vás sá sze lí dült, Is ten már
nem hagy ja vá lasz nél kül pa na -
sza it.  Sza va  azon nal  bűn bá -
nat ra  in dít ja  Jó bot. Aj ká ról a
pün kös di him nusz – „Ó,  jöjj,
te rem tő Szent lé lek” (EÉ 231) –
hang zik fel. Eben így fi gyel mez -
tet  ben nün ket,  hogy  pa nasz
és dac he lyett szen ve dé se ink -
ben az egye dü li he lyes ma ga -
tar tás,  ha  be fo ga dó  lé lek kel
se gít sé gül hív juk Is tent.
A  mo nu men tá lis  zá ró té tel

egy, a szen ve dő Krisz tust di cső -
í tő, cseh gyü le ke ze ti éne ket, va -
la mint  az  úr va cso rai  li tur gia
leg emel ke det tebb pont ján el -
hang zó  pre fá ció  –  „Va ló ban
mél tó és igaz, il lő és üd vös sé -
ges…”  –  és  „Sanc tus”  dal la -

mát dol goz za fel, s vá lik Krisz tus ra
mu ta tó hit val lás sá.

g Fe ke te Ani kó

Mi ér tel me a szen ve dés nek?
Petr Eben Jób-cik lu sa a De ák té ri evan gé li kus temp lom ban

b Gyak ran hal la ni ma nap ság az ér tet len ke dő kér dést: „Hogy en ged -
he ti ezt Is ten?” Nyolc té te les or go na cik lu sá nak meg al ko tá sa kor
Petr Eben (1929–2007) is er re ke res te a vá laszt. A cseh ze ne szer ző,
aki egyi ke a leg ki emel ke dőbb kor társ kom po nis ták nak, je len tős egy -
ház ze nei re per to árt ha gyott hát ra. Mi u tán Fa ust-cik lu sát meg ír ta,
kész te tést ér zett ar ra, hogy az Is ten és a sá tán kö zött fo lyó küz de -
lem nek újabb ze ne mű vet szen tel jen, ám ez út tal a hit pró bá ját ki ál -
ló Jób pél dá jával. Egy új szö vet sé gi ige sza kaszt (Jn 9,1–3) is tár sí tott
mű vé hez, mely ben Jé zus sza va – „azért van ez így, hogy nyil ván va -
ló vá le gye nek raj ta Is ten cse le ke de tei”– se gít meg lát nunk a ránk mért
ter hek iga zi cél ját.
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„Az a győ ze lem, amely le győz te a vi -
lá got, a mi hi tünk.” (1Jn 5,4)

Szent há rom ság ün ne pe után a 17. hé -
ten az Út mu ta tó reg ge li és he ti igé i nek
kö zös ne ve ző je az élő Krisz tus ba ve tett
hit. Krisz tus ban egy az egy ház, amely
a Krisz tus-hí vők kö zös sé ge. Ő új ra egye sí ti Is ten szét szó ró dott nyá ját, „hogy mind -
nyá jan egyek le gye nek…, hogy ők is ben nünk le gye nek”. (Jn 17,21) „Ímé, mily jó
és mily nagy gyö nyö rű ség az atya fi ak közt az egye nes ség.” (GyLK 765) Ez a ke -
resz tyén egy ség alap ja: „Egy az Is ten, egy a köz ben já ró is Is ten és az em be rek kö -
zött: az em ber Krisz tus Jé zus, aki ön ma gát ad ta vált sá gul min den ki ért.” (1Tim
2,5–6; LK) Lu ther sze rint e he ti igénk ben: „Az apos tol ar ra fi gyel mez te ti a ke -
resz tyé ne ket, hogy ha hisz nek, ar ra is le gyen gond juk, hogy hi tük ere jét és hasz -
nát cse le ke det tel és élet tel bi zo nyít sák meg. El ne fe lejt sék, hogy a hit tel és hit -
ből új em ber nek kell szü let ni, aki le győ zi a vi lá got és az ör dö göt.” A ká na á ni po -
gány asszony ki tar tó an kér te: „Uram, Dá vid Fia! Kö nyö rülj raj tam! Le á nyo mat
ke gyet le nül gyöt ri a go nosz lé lek!”Meg aláz kod va s a ke gye lem mor zsá i val is meg -
elé ged ve ő a sza ván fog ta az Úr Jé zust, és célt ért: „Asszony, nagy a te hi ted, le -
gyen úgy, amint kí vá nod!” (Mt 15,22.28) Pál és a pró fé ta is er re biz tat (lásd Jó el
3,5): „Aki se gít sé gül hív ja az Úr ne vét, üd vö zül.”Ám a min dent le győ ző hit „hal -
lás ból van, a hal lás pe dig a Krisz tus be szé de ál tal”. (Róm 10,13.17) A ti zen két éve
vér fo lyá sos asszony meg gyó gyí tá sá val azt üze ni, hogy mi is csak a Jé zus sal va -
ló sze mé lyes ta lál ko zás ál tal le he tünk tes ti leg-lel ki leg egész(sé ges)ek. Ő le bo rul -
va előt te el mond ta a tel jes igaz sá got, és bi zal ma győ zött: „Le á nyom, a hi ted meg -
tar tott té ged: menj el bé kes ség gel, és ba jod tól meg sza ba dul va légy egész sé ges.” (Mk
5,34) Ja kab sze rint „hi te tek pró bá ja áll ha ta tos sá got ered mé nyez. (…) Bol dog em -
ber az, aki… mi u tán ki áll ta a pró bát, el nye ri az élet ko ro ná ját, ame lyet az Úr
meg ígért az őt sze re tők nek.” (Jak 1,3.12) A po gány szá za dos Ka per na um ból lá tat -
la nul is hit te, hogy Jé zus nak van ha tal ma ar ra, hogy a ha lá lo san be teg szol gá ját
meg gyó gyít sa egyet len sza vá val. S Jé zus meg tet te ezt, el cso dál koz va raj ta: „Mon -
dom nek tek, Iz rá el ben sem ta lál tam ek ko ra hi tet.” (Lk 7,9) Az el ső gyü le ke zet -
ben „az apos to lok ál tal sok jel és cso da tör tént a nép kö zött”.Ők a bör tön ből ki -
sza ba dul va is „hir det ték a Krisz tus Jé zust a temp lom ban és há zan ként”. Ez Ga -
má li él má ig igaz sza va a ke resz tyén „moz ga lom ról”: „…ha pe dig Is ten től va ló, ak -
kor úgy sem tud já tok meg sem mi sí te ni őket…” (Ap Csel 5,12.42.39) A mi hi tünk alap -
ja Jé zus győ zel mi ki ál tá sa a ke resz ten: „El vé gez te tett!” (Jn 19,30) Meg vál tónk ott
le győz te a bűn, a ha lál, a sá tán ha tal mát, s vé gül át ad ta lel két Aty já nak. He ti igénk
foly ta tá sa ként Já nos kér dé sé ben ott a vá lasz is: „Ki az, aki le győ zi a vi lá got, ha
nem az, aki hi szi, hogy Jé zus az Is ten Fia?” (1Jn 5,5) S az egy ház ha jó já ban lé vők
ma is le bo rul nak a „kor má nyos” előtt, és hir de tik: „Va ló ban Is ten Fia vagy!” (Mt
14,33) „Mi vall juk: hi szünk Jé zus ban, / Is ten Fi á ban, az Úr ban, / Ki örök től Aty -
já nál van, / És egy ve le mél tó ság ban…” (EÉ 247,2)

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

Uram, ez előtt vi gasz, erő és öröm volt
szá mom ra  az  em be ri  hang.  Most
nem tu dom el vi sel ni. Fáj dal mat okoz
a han gos be széd. Olyan gyen ge és fá -
radt  let tem,  hogy  imád koz ni  sincs
ked vem. Mit te gyek? Csak tü re lem -
mel vár ha tok – bár csak len ne tü rel -
mem! Így, Uram Jé zus, most ke zed -
re bí zom ma gam. Lépj a he lyem re: te
imád kozz az Atyá hoz ér tem és min -
den ki ért. Ve zess ma gad hoz en gem.
Ámen. 

* * *

Uram, vég re csönd van a szo bá ban,
a fo lyo són, az eme le ten. Es ti csönd.
Hall ga tó zom. Meg szó lalsz, Uram?
Mit mon dasz ne kem? Ki sik lott éle -
tem nek mi volt és most mi az ér tel -
me? Bal eset, szen ve dés, be teg ség, le -
sel ke dő ha lál – mi ért? És mi nek? Te
tu dod egye dül, Uram. Bo csásd meg

té to va sá go mat,  per le ke dé se met,
kér dé se i met. Fáj dal mak és fé lel mek
ki szol gál ta tott  ide gen sé gé ben  te
vársz, és ha za ve zetsz sze re te ted el -
rej tett sé gé be most és a jö vő ben is.
Ámen. 

* * *

Uram, fáj dal mak gyö tör nek, mint le -
sel ke dő fe ne va dak és mint kí sér tő
ár nyak. Min den lé leg zet vé tel nél fe -
nye get nek, hogy rám tör nek. De te,
Uram, kit vágy va vágy lak, itt vagy
lel kem mé lyén, mint szik ra, amely
fel pa rázs lik, és ha tal mas tü zet gyújt,
hogy a fe ne va da kat és ár nya kat el űz -
ze. Vár va várt Uram, itt vagy. Örü -
lök ne ked, há lá san és hű ség gel ra -
gasz ko dom hoz zád. Lel kem ben hall -
ga tó zom: rád fi gye lek, szó lalj meg!
Ámen. 

* * *

Uram, be teg va gyok és fá radt, fáj dal -
mak és gon dok gyö tör nek. De ezen
az új na pon, eb ben az órá ban még -
is hadd fi gyel jek rád, hall gas sam igé -
det, és hall jam sza va dat. Szólj, Uram,
én Is te nem, hall gat lak. Ámen. 

* * *

Uram, gyújts fényt éle tem nek, ké sői
éve im nek  sö tét jé be.  Így  be teg sé -
gem éj sza ká já ban is vi lá gos ság tá -
mad, és a haj nal su ga ra i ban meg lát -
ha tom ar co don gond vi se lő sze re te -
ted vo ná sa it. Sza vad meg vi lá gít ja a
je lent és a jö ven dőt. Te min dig ve -
lem  vagy.  Ke resz ted ről  fény  hull
éle tem re és szen ve dé sem re. Te tar -
tasz ke zed ben, és ve lem szen vedsz.
Fel tá ma dá sod még ha lá lom sö tét jé -
be is be vi lá gít. Ámen.

g B. Step han Sche rer
Ma do csai Mik lós for dí tá sa

Imád sá gok be teg ágyon

ezerhétszáz éve, 313-ban
született Cirill, 
je ru zsá lem püs pö ke
Cirill (Kürillosz) if jú ko rá ról és ta nul -
má nya i ról nem so kat tu dunk. Ki vá -
ló szó nok volt. Kü lö nö sen a ke resz -
te lés re je lent ke zők ta ní tá sá val tűnt ki.
Je ru zsá lem ben szen tel ték pap pá 345-
ben. Éh ín ség ide jén egy há zi ja va kat
adott el, hogy se gít se a rá szo ru ló kat.
350-ben lett Je ru zsá lem püs pö ke. 

Aka ki osz cézá re ai  pát ri ár ka,  aki
Ari us ta ní tá sát  kö vet te  (egye dül  az
Atya az örök ké va ló igaz Is ten, Jé zus
pe dig csak Is ten te remt mé nye), meg -
fosz tot ta tisz té től, és szám űz te, mert
Ci rill ra gasz ko dott ah hoz, hogy Jé zus
va ló sá gos Is ten, nem csu pán az Atya
leg tö ké le te sebb  te remt mé nye.  361-
ben vissza tér he tett egy idő re Je ru zsá -
lem be, de ké sőbb a ki újult hit vi ták mi -
att is mét el kel lett hagy nia a vá rost.
Csak  378-tól  vé gez het te  új ra  je ru -
zsá le mi szol gá la tát. A kons tan ti ná po -
lyi zsi nat 381-ben min den te kin tet ben
el is mer te püs pök sé gét. 
Ci rill  mér ték tar tó  és  má so kat  is

mér ték tar tás ra  in tő  egy há zi  ve ze tő
volt. Éle te utol só éve it ar ra for dí tot ta,
hogy hely re ál lít sa a bé két a szem ben
ál ló fe lek kö zött. 387-ben halt meg.
Imád koz zunk  egy  fenn ma radt

imád sá gá nak sza va i val:

Ir gal mas Uram, szent és ha tal mas
Is ten! Te vagy a bé kes ség, egyet ér tés,
tisz ta ság és jó ság. Te vagy Aty ja és Ura
a bé két te rem tők nek. Adj ne künk
alá za tot, re mény sé get és erős hi tet!
Add, hogy ta lál koz zunk egy más sal a
test vér sze re tet ben, ami a tör vény be -
töl té se, és így a bé kes ség és egy ség gyer -
me kei le hes sünk. Ámen.

Két száz éve, 1813-ban szü le tett
sø ren Ki er ke ga ard
Sø ren Ki er ke ga ard ki vá ló dán író, fi -
lo zó fus, teo ló gus, az eg zisz ten ci a liz -
mus el in dí tó ja. Írá sa i ban ke mé nyen
bí rál ta a for ma liz mus ba me re ve dett
egy ház  lel ki  si vár sá gát,  és  pró fé tai
erő vel hir det te a sze mé lyes Krisz tus-
hit nél kü löz he tet len sé gét. 
Imád koz zunk sza va i val:
Uram! Kö nyör günk az ör ven de ző kért

és a sze ren csé se kért, azo kért, akik az
öröm től alig tud ják, mer re kell men ni -
ük, hogy ma gad hoz vond és meg ta nítsd
őket, mer re tart sa nak. Kö nyör günk a
szen ve dő kért, akik nyo mo rú sá guk ban
nem is me rik fel a he lyes utat, hogy őket
is ma gad hoz vonz zad. Kö nyör günk,
hogy mind a bol do gok és mind a szen -
ve dők, bár mennyi re kü lön böz nek is
kö rül mé nye ik, eb ben az egy ben össze -
ta lál koz za nak: ne lás sák út juk cél ját
más ban, mint te ben ned. Ámen.

Öt ven éve, 1963-ban halt meg
XXi ii. já nos pá pa
XXI II. Já nos pá pa 1881-ben szü le tett.
A ró mai pa pi sze mi ná ri um el vég zé -
se után, 1904-ben szen tel ték pap pá.
Az  el ső  vi lág há bo rú ban  tá bo ri  lel -
kész ként szol gált. A má so dik vi lág -
há bo rú ide jén ak tí van részt vett az ül -
dö zött zsi dók men té sé ben. 1953-ban
Ve len ce bí bo ros ér se ke lett. 
1958-ban vá lasz tot ták meg pá pá -

nak. Ek kor a „Já nos” ne vet vet te fel,
je lez ve, hogy XXII. Já nos pá pa (1316–
1334) utód já nak te kin ti ma gát. 
1959-ben je len tet te be, hogy zsi na -

tot kí ván egy be hív ni. Az új zsi na tot II.
va ti ká ni zsi nat nak ne vez ték-ne ve zik,
mert az 1869–1870-ben tar tott I. va -
ti ká ni zsi nat ál tal fel ve tett té mák foly -
ta tá sa ként a mo dern em ber hit prob -
lé má i ra kí vánt kor sze rű út mu ta tást
ad ni. A II. va ti ká ni zsi nat szán dé ka az
volt, hogy be mu tas sa az egy ház lé nye -
gét és egye te mes kül de té sét az egész
vi lág nak. A zsi nat új kor sza kot nyi tott
a ka to li kus egy ház éle té ben, az egy ház
bel ső meg úju lá sá nak út tö rő je volt. 

Imád koz zunk XXI II. Já nos pá pa sza -
va i val:

Vi gasz ta ló és se gí tő Szent lé lek, vé -
gezd be mi ben nünk azt a mun kát,
ame lyet Jé zus kez dett el. Adj erőt és áll -
ha ta tos sá got az imád ság hoz, ame -
lyet az egész vi lág ne vé ben vi szünk eléd.
Se gítsd mind nyá junk ban a mély ben -
ső sé ges élet idő sza ka it. Adj új len dü -
le tet apos to li szol gá la tunk nak, amely
min den em bert és min den né pet el
akar ér ni, mind azo kat, aki ket meg vál -
tott a Krisz tus vé re, és akik Krisz tus
örö kö sei. Add, hogy sem mi lyen szá mí -
tás ne kor lá toz za a sze re tet ha tár ta -
lan mér té két a ki csi nyes ön zés szűk kö -
ré re. Le gyen min den úgy, ahogy utol -
só imád sá gá ban kö nyör gött a Fiú
mennyei Aty já hoz, hogy te, sze re tet nek
Szent lel ke, áradj ki az egy ház ra és min -
den egyes em ber re és nép re. Ámen.

g Össze ál lí tot ta:
Ma do csai Mik lós

Ők így imád koztak…

„Itt meg kell je gyez ni, hogy a hit nek két
faj tá ja van. Elő ször Is tent hisszük, az -
az ha azt hi szem, hogy igaz, amit mon -
da nak ró la, ugyan úgy, ahogy igaz nak hi -
szem el, amit a tö rök ről, az ör dög ről, a
po kol ról mon da nak. Ez a hit  in kább
pusz ta  tu dás  vagy  is me ret.  Má sod -
szor Is ten ben hi szünk, az az ha nem csak
igaz nak  hi szem  el,  amit  mon da nak
ró la, ha nem bi zal ma mat be lé ve tem, át -
en ge dem  ma gam  ne ki,  kap cso lat ba
me rek lép ni ve le, és ké tel ke dés nél kül
el hi szem, hogy olyan és úgy cse lek szik,
aho gyan mond ják ró la. Ilyen mó don
nem  hin nék  sem  a  tö rök ben,  sem
egyet len em ber ben, bár mi lyen dics him -
nuszt zen ge nek is ró la. Mert biz ton el -
hi szem ugyan, hogy de rék em ber, még -
sem me rek tel je sen rá ha gyat koz ni. 

se Mpe r re FOr M anda Ez a hit, amely Is ten re te szi min de -
nét, s ar ra, amit mon da nak ró la, le -
gyen szó élet ről vagy ha lál ról, egye dül
ez tesz ke resz ténnyé, és Is ten től min -
dent el nyer, amit csak akar. Ez nem la -
koz hat go nosz vagy ha mis  szív ben,
mert élő hit, és ezt kö ve te li meg az el -
ső pa ran cso lat: »Én va gyok a te Is te -
ned, ne le gyen más is te ned!« Ezért az
in szócs ka na gyon ki fe je ző, és for dít -
sunk  rá  fi gyel met,  hogy  nem  ezt
mond juk:  hi szek  az  Atya is ten nek,
vagy el hi szem az Atya is ten ről, ha nem:
»Is ten ben, az Atyá ban, Jé zus Krisz tus -
ban, a Szent lé lek ben«. És ez a hit sen -
ki más nak nem jár ki, csak Is ten nek
egye dül.  Ezért  Jé zus  Krisz tus  és  a
Szent lé lek is te ni vol tát az zal vall juk
meg, hogy ugyan úgy hi szünk ben nük,
mint az Atyá ban. És ahogy ugyan azt
a hi tet vet jük mind há rom sze mély be,
úgy a há rom sze mély is egyet len Is ten.” 

d Lu ther Már ton:
A Tíz pa ran cso lat,

a Hi szek egy és a Mi atyánk
rö vid ma gya rá za ta 

(Csep re gi Zol tán for dí tá sa)

Ikonrészlet, amelyen Cirill egy tekercset olvas
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„ar cod ke re sem” – lel ki gya kor lat lel ké szek nek
A lel kész aka dé mia ok tó ber 14–17. kö zött Majk pusz tán, a kam al du li re -
me te ség ben (www.maj ki ko los tor.hu) Percze Sán dor győr-mén fő csa na ki
lel kész ve ze té sé vel lel ki gya kor la tot szer vez lel ké szek nek.
A lel ki gya kor la tos na pok azok szá má ra kí nál nak el csen de se dé si le he -

tő sé get, akik éle tük ben és lel ké szi szol gá la tuk ban köz vet le nebb és ele -
ve nebb Is ten-kap cso lat után vágy nak.
A kur zus négy nap ja so rán rész ben Szent Ig nác lel ki gya kor la tai, rész -

ben Lu ther Már ton imád ság gal kap cso la tos út mu ta tá sai alap ján egy sze -
rű, könnyen el sa já tít ha tó, a hét köz na po kon is vé gez he tő me di tá ci ós gya -
kor la tok kal is mer ked het nek meg a részt ve vők. Ezek se gít sé gé vel kö ze -
lebb ke rül het nek Is ten igé jé hez, a sa ját én jük höz, és meg ta pasz tal hat -
ják éle tük ese mé nye i ben a Lé lek ve ze té sét.
Je lent ke zé si ha tár idő: szep tem ber 30. A je lent ke zé se ket az aláb bi cím -

re kér jük le vél ben vagy e-mail ben: Joób Má té, 1113 Bu da pest, Vil lá nyi út
58.; e-mail: ma te.jo ob@lu the ran.hu; tel.: 20/824-2027.
A kur zus az adott na pon va cso rá val kez dő dik, és a kép zés vé gén ebéd -

del zá rul.

XXI II. Já nos pá pa

Sø ren Ki er ke ga ard
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Va ló ban nin cse nek lá bai, ezért so kan
kí gyó nak né zik. Leg fel jebb negy ven
cen ti mé ter hosszú ra nő meg, szí ne -
ze te kü lön bö ző ár nya la tú bar na, né -
mi re zes csil lo gás sal.
Éj sza kai élet mó dot foly tat, nap pal

leg fel jebb eső után vagy süt ké rez ni
jön elő. A sű rű alj nö vény ze tű, kis sé
ned ves ta la jú er dő ket ked ve li. Kü lö -
nö sen  a  töl gye sek ben  gya ko ri,  de
éj sza ka az er dőn túl ra is el lá to gat.
Évek kel ez előtt a Ba da cso nyon a

sző lők  kö zött  ve ze tő  úton  ká belt
fek tet tek.  Ki ás ták  az  ár kot,  az tán
na po kig  fe lé je  se  néz tek.  Min den
reg gel ta lál tam ben ne lá bat lan gyí ko -
kat, né ha ötöt-ha tot is. Be le es tek, ki -
mász ni nem tud tak, és mert az árok
mé lyén hű vö sebb volt, ta lán meg is
der med tek  egy  ki csit.  Ki szed tem,
majd az úgy öt ven mé ter nyi re lé vő er -
dő ben sza ba don en ged tem őket. 
Más nap reg gel új ra  ta lál tam né -

hány pó rul járt gyí kot. Ez így ment

mind ad dig, amíg a ká belt le nem fek -
tet ték és az ár kot be nem te met ték.
A lá bat lan gyí kok gi lisz ták kal és

csu pasz csi gák kal táp lál koz nak, de ha
pók vagy ro var ke rül elé jük, azt is be -
kap ják.
Las sú moz gá sú ál la tok. A nap pa li

órá kat a ned ves avar ban vagy más al -
kal mas rej tek he lyen töl tik. 
Egy  al ka lom mal  a  Zemp lén ben

egy er dei út men tén he ve rő tus kót
emel tünk  fel,  és  meg le pe té sünk re
há rom lá bat lan gyík né zett ránk cso -
dál ko zó vagy in kább ri adt sze mek kel.
A tus kó már évek óta ott he vert, és
va ló szí nű leg na pon ta alat ta töl töt ték
a vi lá gos órá kat.
Nem rég a bu dai he gyek ben gye re -

kek ta lál tak rá egy süt ké re ző lá bat lan

gyík ra.  Kí gyó nak  vél ték,  és  agyon
akar ták ver ni, de sze ren csé re ide jé -
ben ér kez tem.
A lá bat lan gyík pu ha hé jú to já sok -

kal sza po ro dik, de míg a zöld vagy a
für ge  gyík  a  la za  ta laj ba  vagy  az
avar ba rej ti őket, ahol a kis gyí kok a
nap me le gé nek ha tá sá ra fej lőd nek, a

lá bat lan gyík to já sai a nős tény tes té -
ben ma rad nak. Ami kor au gusz tus vé -
gén,  szep tem ber  ele jén  a  nős tény
le rak ja a to já so kat, a fi a ta lok fel sza -
kít ják a vé kony hár tyát, és el mász nak. 
Ha zánk ban va la mennyi hül lő – a

vi pe ra is – vé dett.
g Sch midt Egon

Kér dé sek
1. Va jon hány kis gyík bú jik ki a to já -
sok ból?
2. Hogy hív ták ré geb ben a lá bat lan
gyí kot?
3. Al szik-e té li ál mot?

Lá bat lan gyík

Vá la szok: 1. 6–22; 2. kusz ma; 3. igen,
ok tó ber vé gé től áp ri li sig.

Szerkesztette: Boda Zsuzsa

Me sélneK aZ áll atOK

b Most in du ló hat ré szes so ro za -
tunk ban Jé zus ta ní tá sai kö zül ele -
ve ní tünk fel né há nyat. Mind egyik
rész nél egy-egy fel ada tot is meg -
old hat tok. A he lyes meg fej té se ket
össze gyűjt ve a so ro zat vé gén küld -
jé tek el szer kesz tő sé günk cí mé re
(Evan gé li kus Élet szer kesz tő sé -
ge, 1085 Bu da pest, Ül lői út 24.). A
bo rí ték ra ír já tok rá: Gyer mek vár.

1.
Ami kor az em be rek meg kér dez ték
Jé zust, hogy mi lyen a mennyek or szá -
ga, ő több fé le ha son lat tal vá la szolt.

Egy szer  ha lász há ló hoz  ha son lí tot -
ta, és így ma gya ráz ta:
– Ha son ló a mennyek or szá ga a

ten ger be ve tett ke rí tő há ló hoz, amely
min den fé le hal faj tát össze gyűjt. Ami -
kor meg te lik,  ki von ják  a  part ra,  és
mel lé ül ve a jó kat edé nyek be gyűj tik,

a  hit vá nya kat  pe dig  ki dob ják.  Így
lesz a vi lág vé gén is: a jó kat ki vá lo gat -
ják a rosszak kö zül, és csak a jók me -
het nek az Atyá hoz.

Húz zá tok ki az aláb bi sza va kat a
be tű há ló ból! Víz szin tes és füg gő -
le ges irány ban ha lad ja tok, egy be -
tű több szó hoz is tar toz hat. A
meg ma radt be tű ket he lyes sor -
rend ben össze ol vas va meg tud hat -
já tok, kik fog ják a vi lág vé gén a vá -
lo ga tást el vé gez ni.

aka ra t Atya  edény  hal 
 há ló  Jé zus  jó ki dob 
kő ten ge ri új víz

Jé zus ta ní tá sai
g ye r Me Kvár
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baba hír

Öröm mel ad juk hí rül, hogy a Na pos
ol dal ál lan dó il luszt rá to rá nak, Je nes
Ka ta lin nak és fér jé nek, Mol nár Csa -
bá nak au gusz tus 26-án meg szü le tett
Bá lint ne vű kis fia.
A kistestvérnek ovis nővére, Han -

na is nagyon örül.

m
o

ln
á

r
 C

S
a

B
a

 f
e

lv
é

t
e

le



Evangélikus Élet 2013. szeptember 22. f »presbiteri«

b Bár a temp lo mok éj sza ká ja el ne -
ve zé sű ren dez vény idén – Gáncs
Ta más lel kész őszin te saj ná la tá -
ra – el hagy ta a „nyi tott” jel zőt,
azért a ke len föl di ek most is nyi -
tot tak ma rad tak. Majd ti zen egy
órá ig. Sőt. Ka to li kus és más fe -
le ke ze tű vagy tel jes ség gel „fe le -
ke zet len” test vé rek fe lé egy aránt.
De nem is csak a ke resz tény ség
ér té ke i ről szólt az es te: ki is te -
kin tett a meg szo kott ha za i ból, és
há rom nagy sze rű tán cos se gít sé -
gé vel meg idéz te a két száz év vel
ez előt ti In di át is, a ve cser nyén
szol gá ló finn kó rus pe dig a
messzi, hű vös észak me leg sze re -
te tét hoz ta el…

Az idén nyolc van öt éves ke len föl di
evan gé li kus temp lom im má ron har -
ma dik al ka lom mal kap cso ló dik be a
temp lo mok éj sza ká já ba egész es tés
prog ram so ro zat tal. Mond hat juk,  a
fő szer ve ző,  Pál Dia na or go na mű -
vész, egy ház ze nész jó vol tá ból a ke -
len föl di ek vol tak a leg nyi tot tab bak az
evan gé li ku sok kö zül ezen az éj sza kán.
Az idei te ma ti ka a Tánc – ze ne –

be széd cí met kap ta, mot tó ul pe dig
(kis sé ta lán hal moz va a hár mas szlo -
ge ne ket)  az Asszo nyok, szent sé gek,
imák „tri ászt” vá lasz tot ták. Mi ta ga -
dás, mind két hár mas ból ki ju tott a né -
zők nek-hall ga tók nak. Több fé le mű -
vé szeti ág kép vi sel tet te ma gát te hát
az es té be haj ló dél utá non, a kö zön -
ség több irány ból kap ta a „meg ér zé -
kí tő” im pul zu so kat.

ima ma mák
Szé kely Or so lya Ba lázs  Bé la-dí jas
film ren de ző-pro du cer már nem el ső
al ka lom mal  ven dég  Ke len föl dön.
Most  egy  2002-ben  el ké szült  kis -
film jé nek ve tí té se nyi tot ta az es tét. A
né pi val lá sos ság mi ben lé té vel fog lal -
ko zó, Szent öreg asszo nyok cí met vi se -
lő fil met még 1999-ben for gat ták Er -

dé lyi Zsu zsan na nép rajz ku ta tó val. A
sze mé lyes, val lo má sos jel le gű, meg rá -
zó kép so rok a ka to li kus hit egy so kat
vi ta tott teo ló gi ai kér dé sé be, a Má ria-
kul tusz vi lá gá ba ka la u zol ják a né zőt.
A sze rep lők per sze nem vizs gál ják tu -
do má nyo san a kér dést – ők csu pán
élik a val lá su kat. Ahogy meg ta nul ták
egy kor,  ahogy  meg szok ták,  ahogy
min dig is tet ték. Szá muk ra ter mé sze -
tes, hogy Má ri á hoz imád koz nak. 
Er dé lyi Zsu zsan na ma ga is meg -

szó lal a film ben. El mond ja, mit je len -
te nek szá má ra ezek a gya kor ta pi tyer -
gő, imát mor mo ló, fej ken dős né ni kék.
Nem  má sok  ők,  mint  hét köz na pi
hő sök. Le het, hogy nem tud nak so -
kat er ről a vi lág ról, és azt sem tud ják
pon to san meg ha tá roz ni, mi az, ami -
ben  hisz nek.  De  gya ko rol nak  egy
meg ha tá roz ha tat lan, ma gá tól ér te tő -
dő  hi tet.  Er dé lyi  Zsu zsan na  meg -
győ ző dé se, hogy ezek a né hai „szent
öreg asszo nyok” most oda fönt ről mo -
soly nak, és már so sem sír nak…

iga zi után mű könnyek 
A  kis film  vé gén  igyek szik min den ki
össze ren dez ni az áb rá za tát. Eh hez jó
man kó az iró nia, mellyel Har ma ti Bé -
la Lász ló, az  Evan gé li kus  Or szá gos
Mú ze um igaz ga tó ja si et a részt ve vők se -
gít sé gé re (ké pün kön).Elő adá sá nak cí -
me: Mű vé szet a bel ső szo bá ban és a
temp lom ban – avagy a val lá sos giccs
ter mé szet raj za.
Ér de kes volt ez a két prog ram pont

egy más után. A ró zsa fü zér mor zso -
ló idős höl gyek és a „ma gas mű vé -
szet”. Ha va la ki jól fü lel, meg ért he ti,
hogy ez a ket tő nem el len tét, csu pán
más né ző pont. A Te rem tő nek alig ha -
nem könnyebb dol ga van a jám bo ran
tér dep lők kel, mint a hi de gen okos ko -
dók kal. Még is, kell a tu do mány mint
híd, kell, hogy tud juk, mi az iga zi ér -
ték, csak ilyen szem mel néz ve be csül -

het jük meg iga zán „szent öreg asszo -
nya in kat” is. 
Har ma ti Bé la Lász ló a giccs szü le -

té sé nek tör té ne ti ívét pró bál ta fel vá -
zol ni a hall ga tó ság előtt. A giccs nek
a 19. szá zad má so dik fe lé re te he tő tö -
me ges meg je le né se a  tár sa dal mi és
gaz da sá gi  vi szo nyok  át ala ku lá sá val
függ össze. Szin te már köz hely, hogy
a giccs köz hely. De ah hoz, hogy meg -
kü lön böz tet hes sük az iga zi mű vé szet -
től, ezt is el kell mon da ni. 
A giccs több nek akar lát sza ni, mint

ami. A mű vé szet tör té nész il luszt ra tív
pél dá kat  hoz.  Em lí ti  Al bert Ber tel
Thor vald sen dán szob rász mű vész ha -
tal mas, a kop pen há gai ka ted rá lis ol -
tár te ré ben el he lye zett Jé zus-szob rát,
amely nek sze mé be az ér ke ző csak ak -
kor tud be le néz ni, ha térd re eresz ke -
dik előt te. Ez a mo nu men tá lis ha tás,

amely ilyen mó don a mű al ko tás sal va -
ló ta lál ko zás kor egy me ta fi zi kai meg -
ren dü lést is ma gá val hoz, tel je sen el -
tű nik  a  szob rot  min tá zó  ol csó  kis
má so la tok szem lé lé se kor. 
Egy al ko tás csak ak kor le het hi te -

les, ha ké szí tő je a ké szí tés so rán vá -

laszt ke res, ha ben ső ösz tön zés ha -
tá sá ra ra gad tol lat, ecse tet vagy bár -
mi lyen, még for mát lan anya got – ál -
lít ja a mű vé szet tör té nész. Vé ge ze tül
fel vil lant né há nyat a zsák já ban Ke len -
föld re ci pelt giccs kin csek ből. Elő ke -
rül a zsák ból egy 43–46-os mé re tű
Lu ther-zok ni, egy jó – fel te he tő leg
ele ve fo gyasz tás ra ren delt – Kál vin-
sör és egy te te jén víz fa kasz tó, mű -
anyag Má ria-szen telt víz tar tó. 

az örök női
A de rült ség után temp lom fel de rí tő
ka land tú ra  kö vet ke zik,  majd  egy
újabb Szé kely Or so lya-film mel  is -
mer ked het meg a kö zön ség. Az Ég
Ki rály nő je – Gon do la tok a val lá sos
vi lág kép női prin cí pi u má ról már
na gyobb lé leg ze tű, mű vé szi meg ol -
dá sok ban gaz dag ri port film. Az al -

ko tás a Du na Té vé te ma ti kus, Nagy -
bol dog asszony és Szent Ist ván ün -
ne pét  össze kö tő  nap já ra  ké szült
2003-ban. 
Sok  ne ves, más-más  vi lág né ze tet

kép vi se lő, más-más ha gyo má nyo kat
ápo ló, de ma gá val ra ga dó, hi te les sze -

mé lyi ség szó lal meg a film ben, töb bek
kö zött  Pop per Pé ter pszi cho ló gus,
Gá bor György val lás fi lo zó fus,  Ma -
gyar Gá bor ál lat or vos és ta lán ke vés -
bé  is mert  teo ló gu sok. A női mi volt
szép sé gét és él te tő ere jét hang sú lyoz -
zák a meg szó la ló fér fi ak – ki az „Égi
Anyát”, ki az „örök nő it” em le get ve… 

ele fánt fe jű is te nek 
és há rom sze mű grá ci ák
Kel lem, báj, no és eg zo ti kum ural ta
el  a  ke len föl di  gyü le ke ze ti  te rem
szín pa dát So mi Pan ni és tán co sai –
Ma jor Ani kó és Gu bá nyi Gré ta – jó -
vol tá ból. Csör gők, fáty lak, kel mék,
pom pás szí nek, nap- és hold csa tok a
hosszú  haj fo na tok ban,  har ma dik
szem  hom lok kö zé pen.  A  Nát ja-
mant ra, avagy tánc imák In di á ból
cí mű pro duk ció nem csak lát vá nyos
volt, ha nem kö ze lebb is hoz ta a hin -
du val lást és bál vá nyo zott  is te ne it,
tör té ne te it a né ző kö zön ség hez. 
So mi Pan ni dal la mos be szé de, me -

sé lős ked ve és In dia iránt lo bo gó szí -
ve meg lá gyí tot ta a szem öl dök fel von va
ülő, „vas ka la po sabb” lu the rá nu so kat is.
Egy két száz éve le tűnt kul tú ra ele ve ne -
dett meg. A po lip sze rű, pusz tí tó is te -
nek is va la mi képp ba rát sá go sabb nak
tűn tek. Ezt te szi az a lágy és ma gá tól ér -
te tő dő ön át adás, mely a tánc mű vész -
nők ből su gár zott. Él ték a tör té ne te ket,
me lye ket el mu to gat tak, il let ve el tán col -
tak a kö zön ség nek. Ar cuk nak min den
vo ná sa  ját szott,  tán colt.  Ők  ma guk
vol tak a mű al ko tá sok. 

* * *

A  Can tus Oe cu me ni cus nap zá ró
ima órán Gáncs Ta más lel kész és a Fő -
vá ro si pro tes táns kán to rá tus mel lett
az észa ki nap hi ány el le né re is lel ke -
sen mo soly gó Cho rus Si ne No mi ne
finn kó rus szol gált és bú csúz tat ta a
le me nő na pot, no meg a be zá ró dó, de
jö vő re  is  mű vé szet re  nyí ló  temp -
lom ka pu kat.

g Ki nyik Ani ta

Ka land tú rák Ke len föl dön

b Cser Ju ditmű vé szet tör té nész tar -
tott elő adást szep tem ber 14-én a
bu da pest-fa so ri evan gé li kus temp -
lom ban, meg kí sé rel ve fel tár ni a
hall ga tó ság előtt Ben czúr Gyu la
utol só, idén száz éves, gyö nyö rű ol -
tár ké pé nek tit ka it (képünkön).

A lep le ket azért kü lö nö sen ne héz le -
fej te ni Ben czúr mű ve i ről, mert a mű -
vész szá má ra köz tu dot tan nagy örö met
je len tett a kü lön bö ző kel mék, anya gok
ap ró lé kos meg fes té se, mi nél plasz ti ku -
sabb áb rá zo lá sa, ér zé kel te té se. Cser Ju -
dit  elő adá sa  be fo ga dó ba rát nak  volt
mond ha tó.  Nem  mű vé szet tör té ne ti
szak zsar gon nal élt, ha nem ar ra pró bált
rá vi lá gí ta ni, amit egy la i kus el ső rá né -
zés re több nyi re nem fe dez föl a ké pen. 
Hogy pél dá ul a tér dep lő ag gas tyán

ma gá nak  a  fes tő nek  az  al te re gó ja,
amint so kan ál lít ják, az – fő leg Ben czúr
Gyu la egy idős ko ri port ré ját kör be ad -
va – nem tűnt le he tet len nek. Az Evan -
gé li kus Élet ol va sói azon ban már tud -
ván tud ják – a fes tő mű vész déd uno -

ká ja, Ben czúr-Ür mössy Gá bormond -
ta el la punk nak adott exk lu zív in ter jú -
já ban –, hogy ez csu pán le gen da. (Kö -
zel kép egy evan gé li kus fes tő ről, Evan -
gé li kus Élet, 2013. szep tem ber 8., 10. o.)
Meg le pe tés ként  ha tott  azon ban

min den (ez tán sze me it dör zsöl ge tő) né -
ző szá má ra – még ta lán an nak is, aki
évek óta a fa so ri temp lom ba jár va sár -

na pon ként –, hogy a „há rom ki rá lyok”
vagy nap ke le ti böl csek hó do la tát be mu -
ta tó fest mé nyen a kis Jé zu son, Má ri án
és az ara nyat, töm jént, il let ve mir hát
ho zó hó do ló kon túl egész se reg szol -
gá ló és min den fé le eg zo ti kus ál lat, így
pél dá ul egy – kis  ter me tű nek alig ha
mond ha tó – ele fánt is he lyet ka pott. 

g – ka nyi ka – 

Ele fánt a Fa sor ban

Az országos meg nyi tón, a Ma gyar
Nem zeti Mú ze um dísz ter mé ben az
Ars Sac ra Ala pít vány ku ra tó ri u má -
nak  tag jai kö szön töt ték az egy be -
gyűl te ket. Nem ke ve sebb re vál lal -
koz tak a szer ve zők idén sem, mint
–  a  mű vé szet  se gít sé gé vel  –  „az
em be rek lel ké nek föl eme lé sé re”, szí -
ve ik nyi to ga tá sá ra. Dr. Csor ba Lász -
ló, a Nem ze ti Mú ze um fő igaz ga tó -
ja a szép ség gel va ló ta lál ko zás öröm -
kel tő ere jé ről be szélt. 
A prog ram so ro zat fő véd nö ke, dr.

Er dő Pé ter bí bo ros, prí más nyi tot -
ta meg hi va ta lo san is a 2013-as Ars
Sac ra  fesz ti vált,  rá mu tat va  ar ra,
hogy az iga zi mű vé szet va la mi szent
do log,  a  mély ség  tük re,  mely  az
em bert  egy  na gyobb  és  mé lyebb

össze füg gés be ál lít ja be le. Ilyen mó -
don a hit to vább adá sá nak és be mu -
ta tá sá nak is esz kö ze – hang sú lyoz -
ta a bí bo ros.

Lack fi Já nos köl tő né hány hosz-
szabb-rö videbb vers sel szí ne sí tet te
az  ese ményt.  Em lé ke ze tes  az  Egy
mon dat az idő ről cí mű mű ve, mely
ta lán a val lás és a mű vé szet időt len
va ló sá gá ra, örök lét be kí ván ko zá sá -
ra is rá vi lá gít. A ze ne ere jé vel fo koz -
ta a sza vak ha tá sát az Ani ma Mu si -
cae ka ma ra ze ne kar.  Az  együt tes
Liszt Fe renc An ge lu sá val és  Fe lix
Men dels sohn C-moll  opu sá val  és
az zal a plusszal húz ta-húz ta föl fe lé
a lel ke ket, mely a mű vé sze tet va ló -
ban a Te rem tő di cső sé ge hir de té sé -
nek szol gá la tá ba ál lít ja.

A szent előt ti hó do lat 
b Pén tek 13-ára esett idén az Ars Sac ra fesz ti vál ün ne pé lyes meg nyi -

tó ja. A he te dik, val lás és mű vé szet kap cso la tá nak misz té ri u mát ku -
ta tó, vagy ta lán pon to sab ban: an nak hó do ló ren dez vény so ro zat hoz
szá mos evan gé li kus gyü le ke zet is csat la ko zott, így a fa so ri, a ke len -
föl di, a kő bá nyai, az óbu dai, a fóti, a gyo mai, a ka pos vá ri és a nagy -
tar csai evan gé li kus temp lom is meg nyi tot ta ka pu it.

b A mű vé szet tel – és az zal a meg ra gad ha tat lan nal, amely -
nek „meg ra ga dá sá ra” a mű vé szet vál lal ko zik – ben ső sé -
ges és köz vet len ta lál ko zás ra vá gyó ér dek lő dő szám ta lan
szak rá lis tér be be tér het szep tem ber 14-étől egé szen 22-éig
nem csak Bu da pes ten, ha nem sok ki sebb te le pü lé sen is. A
két hét vé gét ma gá ban fog la ló Ars Sac ra fesz ti vál ból az
Evan gé li kus Élet is ki ve szi ré szét, és a prog ram so ro zat ról
két rész let ben tu dó sít. El ső ként a szep tem ber 14-ei temp -
lo mok éj sza ká já val fog lal ko zunk, el ső sor ban a nyi tott
evan gé li kus temp lo mok ra, ki vált képp a fa so ri, il let ve
ke len föl di prog ra mok rész le tes be mu ta tá sá ra kon cent rál -
va, kö vet ke ző lap szá munk ban pe dig igyek szünk ki te -
kin te ni, kul tu rá lis kör ké pet raj zol ni a prog ram so ro zat ról. k
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Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap. Liturgikus szín: zöld. 
Lekció: Lk 14,1–11; Ef 4,1–6. Textus: Zof 3,8–9. Énekek: 446., 265.

Budavár, I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Bence Imre; de. 10. (német) Johannes
Erlbruch; de. 11. (úrv.) Bencéné Szabó Márta; du. 6. Bence Imre; Fébé, II., Hű -
vös völ gyi út 193. de. 9.; Sarepta, II., Modori u. 6. de. 3/4 11. Sztojanovics András;
Pest hi deg kút, II., Ördögárok u. 9. de. fél 10. (úrv.) Fodor Viktor; Csillaghegy–
Bé kás me gyer, III., Mező u. 12. de. 10. Gálos Ildikó; Óbuda, III., Dévai Bíró
M. tér de. 10. dr. Lászlóné dr. Agod Anett; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38.
de. 10. Solymár Péter Tamás; Deák tér, V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Cselovszky
Fe renc; de. 11. (úrv.) dr. Bácskai Károly; du. 6. (úrv., Megálló nevű ifjúsági is ten -
tisz te let) Románné Bolba Márta; Fasor, VII., Városligeti fasor 17. de. fél 10. (angol
nyel vű, úrv.) Molnár Lilla lelkészjelölt; de. 11. (úrv.) Aradi György; Józsefváros,
VIII., Üllői út 24. de. fél 11. Románné Bolba Márta; VIII., Rákóczi út 57/a de.
10. (szlovák) Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII., Karácsony S. u. 31–33. de. 9. Ro -
mán né Bolba Márta; Ferencváros, IX., Gát u. 2. (katolikus templom) de. 11.
(úrv., énekes liturgia) Koczor Tamás, liturgus: Muntag Lőrinc; Kőbánya, X., Ká -
pol na u. 14. de. 10. Benkóczy Péter; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.)
dr. Blázy Árpád; de. fél 11. (úrv.) dr. Blázy Árpád; du. 6. (vespera) dr. Blázy Árpádné;
XI., Németvölgyi út 138. de. 9. dr. Blázy Árpádné; Budagyöngye, XII., Szi lágyi
E. fasor 24. de. 9. (úrv.) Bencéné Szabó Márta; Budahegyvidék, XII., Kék Golyó
u. 17. de. 10. (úrv.) D. Sze bik Im re; Angyalföld, XIII., Kassák Lajos u. 22. de.
10. Grendorf Péter; Zug ló, XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Tamásy Tamás; XIV.
Gyar mat u. 14. de. fél 10. Tamásy Tamás; Pestújhely, XV., Templom tér de. 10.
(úrv.) Szabó B. And rás; Rákospalota, XV., Régi Fóti út 73. (nagytemplom) de.
10. Kó sa Lász ló; Rá kos szent mi hály, XVI., Hősök tere 10–11. de. 10. Börönte
Már ta; Cinkota, XVI., Rózsalevél u. 46. de. fél 11. Vető István; Mátyásföld, XVI.,
Pro dám u. 24. de. 9. Vető István; Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de. 9. Kovács
Áron; Rá kos ke reszt úr, XVII., Pesti út 111. de. fél 11. Kovács Áron; Rákoscsaba,
XVII., Pé ce li út 146. de. 9. Darvas Anikó; Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de.
11. Darvas Ani kó; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. Deák László;
Pest  szent im re, XVIII., Rákóczi út 83. (református templom) de. 8. Deák László;
Kis pest, XIX., Templom tér 1. de. 10. Széll Bulcsú; XIX., Hungária út 37. de.
8. Széll Bul csú; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. Győri János Sámuel; Cse -
pel, XXI., De ák tér de. fél 11. Zólyomi Mátyás; Budafok, XXII., Játék u. 16. de.
10. Hokker Zsolt; Budakeszi, Fő út 155. (gyülekezeti terem) de. fél 10. dr. Lackner
Pál; Bu da örs, Szabadság út 75. de. 10. Endreffy Géza; Pilisvörösvár (református
temp lom) du. 2. (úrv.); Mátraszentimre-Bagolyirtás, Jókai u. 7-9., Fébé Ná -
zá ret-temp lo ma de. fél 12. Herzog Csaba.
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H i r d e t é S

Könyv Ben czúr lász ló 70. szü le tés nap já ra
Sze re tet tel meg hív juk a Ben czúr Lász ló 70. szü le tés nap já ra ké szült könyv
be mu ta tó já ra a bu da hegy vi dé ki evan gé li kus temp lom ba (1123 Bu da pest, Kék
Go lyó u. 17.) szep tem ber 25-én 18 órá ra. Kö szön tőt mond dr. Fa bi ny Ta más
püs pök (MEE Észa ki Egy ház ke rü let). A kö te tet is mer te ti Pa zár Bé la épí tész.

szü le tés
Is ten  irán ti  há lá val  tu dat juk,  hogy
Hor váth-He gyi Áronés Adá mi Jo han -
na har ma dik  gyer me ke,  Zoé 2013.
szep tem ber 6-án meg szü le tett. Kis lá -
nyunk ne ve – mely nek je len té se: élet
– még in kább em lé kez tet ni fog ben -
nün ket nap mint nap Jé zus Krisz tus
sza va i ra: „Én va gyok az út, az igaz ság
és az élet; sen ki sem me het az Atyá hoz,
csak is énál ta lam.” (Jn 14,6)

gos pel day Ma gyar or szá gon elő ször
Gos pel day lesz  szep tem ber  21-én  Ba la ton bog lá ron  az  evan gé li kus
temp lom ban (Hét ház u. 17.). Prog ram:
10.00: Meg nyi tó
10.15: Works hop, kó rus ta lál ko zó, ének ta nu lás Bre bovsz ky Klá ra és Föl -
di Ve ro ni ka ve ze té sé vel
12.00: Jó té kony sá gi kon cert: We will stay – 1 dal, 4 or szág, 250 kó rus, 10
ezer em ber… Gás pár Sán dor ve ze té sé vel (www.eros var.hu)
13.00: Ebéd (a re giszt rált ven dé gek nek)
15.00–16.30: Gos pel kon cert 
16.30: Zá ró ál dás
A prog ra mok in gye ne sek, sza ba don lá to gat ha tók. Min den kit sze re tet -
tel vá runk.

H i r d e t é S e k

Krisz tus ról két fé le kép pen le het gon -
dol kod ni – je len tet te ki Mt 16,13–23-
ra utal va a csen des nap fő elő adó ja, dr.
Fa bi ny Ti bor vi lá gi teo ló gus, a Ká roli
Gás pár Re for má tus Egye tem Böl csé -
szet tu do má nyi Ka ra Ang lisz ti ka In té -
ze té nek ve ze tő je, tan szék ve ze tő egye -
te mi ta nár (ké pün kön).– Vagy fi lo zo -
fi ku san,  tör té ne ti,  em be ri  mó don,
ra ci o ná li san ér té kel jük Jé zus Krisz tus
sze mé lyét és mű vét, vagy pe dig a hi -
tünk kel kö ze lí tünk fe lé. Ő egy szer re
Is ten és em ber, aho gyan a kal ce dó ni
dog ma (451) meg fo gal maz ta. Per sze
az  egy ház ban már  a  ko rai  idők ben
meg je len tek az ez zel kap cso la tos té -
ves ér tel me zé sek, eret nek sé gek: pél -

dá ul az eb io ni tiz mus, amely Krisz tust
egy sze rű  em ber nek  te kin ti,  vagy  a
dok e tiz mus, amely Krisz tus nak csak
lát szat em ber sé get  tu laj do nít,  és  azt
hir de ti, hogy ő mind vé gig csak is te ni
ter mé szet tel bírt – fej tet te ki az elő -
adó. – Töb ben úgy gon dol ják, hogy a
va ló di Jé zust csak ak kor is mer het jük
meg, ha fél re sö pör jük a Szent írást, a
hit ta pasz ta la tát, az egy há zi dog má -
kat, ame lyek Is ten né „tet ték” a ná zá -
re ti ács mes ter fi át. Ez a ve sze del mes
tév ta ní tás egy há zunk ban nap ja ink ban
is je len van. 
Krisz tus sze mé lye mel lett a mű ve

is hang sú lyos – foly tat ta dr. Fa bi ny
Ti bor –, vagy is nem mind egy, hogy

mi kép pen gon dol ko zunk Jé zus ke -
reszt ha lá la  fe lől.  Ez  ugyan is  nem
olyan do log, amit fel tét le nül meg kell
ér te nünk, hi szen ha  er re  le he tő sé -
günk len ne, ak kor ez a misz té ri um a
mi ha tal munk alá ke rül ne. Jé zus ha -
lá lát az egy ház va ló já ban so ha sem ér -
tet te meg, leg fel jebb kü lön bö ző ké -
pek se gít sé gé vel – pél dá ul a vált ság,
a sza ba dí tás, a ki en gesz te lő dés vagy
az új já szü le tés ha son la tá val – meg -
pró bál ta „kö rül da dog ni”. Nagy tit kok
ezek,  ame lyek ről  le het  ugyan  kü -
lön bö ző  el mé le te ket  gyár ta ni,  ám
ehe lyett  in kább  a  Szent írás  ta nú -
ság té te lé re kell fi gyel nünk – fo gal -
maz ta meg elő adá sá ban a vi lá gi teo -
ló gus egye te mi ta nár.
A tar tal mas elő adást kö ve tő cso -

por tos meg be szé lé sek után az egy -
ház me gyei pres bi te ri csen des nap is -
ten tisz te let tel ért vé get. Ezen a li tur -
gi át ve zet te és a ta lál ko zó mot tó já ul
szol gá ló  új szö vet sé gi  tör té net,  Mt
16,13–23 alap ján igét hir de tett Itt zés
Já nos, a Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház -
ke rü let nyu gal ma zott püs pö ke.

g Tubán József

„Hát ti ki nek mon do tok en gem?”
Pres bi te ri csen des nap a Sop ro ni Egy ház me gyé ben

b Egy ko ráb ban lé te ző ha gyo mányt fel újít va – a vé gül el ma radt or szá -
gos pres bi ter ta lál ko zó le kö tött idő pont ját ki hasz nál va – 2006-os meg -
ala ku lá sa óta el ső íz ben szer ve zett csen des na pot a Sop ro ni Egy ház -
me gye a gyü le ke ze te i ben szol gá ló pres bi te rek szá má ra. A Csor nán
meg tar tott ta lál ko zón ti zen egy egy ház köz ség mint egy negy ven pres -
bi te re és ön kén tes mun ka tár sa ar ra ka pott le he tő sé get, hogy az egy -
ház ban vég zett szol gá lat alap já ról, Krisz tus sze mé lyé ről és vált ság mű -
vé ről el mél ked jen.

jó té kony sá gi Bach-kon cert szom bat he lyen
A Szom bat he lyi Evan gé li kus Egy ház köz ség és a Vox Sa va riae ének együt -
tes ne vé ben sok sze re tet tel hív juk és vár juk Önö ket szep tem ber 28-án
(szom ba ton) 18 óra kor IV. jó té kony sá gi Bach-kon cer tünk re az evan gé -
li kus temp lom ba (Kör men di út 2.).
Mű so ron: Jo hann Se bas ti an Bach: 100. kan tá ta (Was Gott tut, das ist

wohl ge tan); E-dúr he ge dű ver seny (BWV 1042); 66. kan tá ta (Er fre ut euch,
ihr Her zen).
Köz re mű kö dők: Vox Sa va riae ének együt tes, Güs sin gi (né met új vá ri)

vá ro si kó rus, Sa va ria Szim fo ni kus Ze ne kar. Szó lis ták: Si mon Krisz ti na
(mez zo alt), Szap pa nos Ti bor (te nor), Há mo ri Sza bolcs (basszus), Popa
Ger gely (he ge dű mű vész). Ve zé nyel: Lak ner-Bog nár Nó ra.
Je gye ket elő vé tel ben 1500 Ft-os áron le het vá sá rol ni a Szom bat he lyi

Evan gé li kus Egy ház köz ség ben, il let ve a Sa va ria Szim fo ni kus Ze ne kar jegy -
iro dá já ban. Tá mo ga tói jegy: 10 000 Ft. A kon cert tel jes be vé te le a gyü -
le ke zet dia kó ni ai cél ja it szol gál ja.
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Ha úgy vesszük, a mai fo gyasz tói in -
ter net  har minc  év vel  ez előtt  még
nem is lé te zett, sőt nem egé szen tíz
év óta tu dunk csak nagy mennyi ség -
ben on-line vi de ót néz ni. Már pe dig
egy em ber öl tő vel ez előtt is él he tő volt
az élet e nél kül a szá mí tás tech ni ka
ne vű, rend kí vül gyor san vál to zó kép -
ződ mény nél kül. 
Az in ter net fej lő dé sé nek se bes sé -

ge csep pet sem lát szik las sul ni, ezért
né ha el kél a se gít ség, hogy mi lyen tip -
pe ket és trük kö ket ér de mes el sa já tí ta -
ni ah hoz, hogy a szá mí tó gép-hasz ná -
lat él mény le gyen, és ne szen ve dés.
Az ame ri kai Li fe ha c ker (li fe ha c ker.com)
ol dal  fo lya ma to san  mu tat  be  kü -
lön fé le tech ni ká kat és új tech no ló -
gi á kat, ame lyek az éle tün ket hi va tot -
tak egy sze rűb bé ten ni, így írá sa i kat
ér de mes át-át fut ni a hasz nos in for -
má ció mor zsák fel csi pe ge té sé nek re -
mé nyé ben.
Néz zük a ke re sést. Leg el ső tipp -

jük, hogy ha a Go og le hasz ná la ta ese -
tén túl sok, ám ke vés bé re le váns ta -
lá la tot ka punk egy ke re sés re, ér de -
mes át vál ta ni spe ci á lis üzem mód ba
vagy meg ta nul ni pár ke re sé si op ci -
ót. A goog le.hu ol dal jobb al só sar ká -
ban a Be ál lí tá sok me nü re kat tint va
ér he tő  el  a  Spe ci á lis ke re sés pont,
amely a meg szo kott egy be vi te li me -
ző  he lyett  jó val  több  le he tő sé get
vo nul tat fel, és hasz nos kulcs sza va -
kat is meg ta nít. 
Kü lön sor ba ír hat juk be azo kat a

sza va kat, ame lyek re sze ret nénk ta lá -
la tot kap ni, és egy má sik sor ba azo -
kat, ame lye ket ki sze ret nénk zár ni.
Ezt egyéb ként el ér het jük a nor mál
ke re ső vel is. Ha pél dá ul a pro tes táns-

re for má tus ala kot ír juk be, kö tő jel lel
kezd ve a nem kért szót, akkor a ke -
re ső  ki ad  min den  olyan  ta lá la tot,
amely ben sze re pel a pro tes táns szó,
de szű ri azo kat, ame lyek ben ott van
a re for má tus.
Ha egy szó kap cso lat ra sze ret nénk

ke res ni, ak kor te gyük idé ző jel be az
egész ki fe je zést (pél dá ul: „evan gé li -
kus élet”), így el ér jük, hogy a Go ogle
csak olyan  ta lá la to kat  ad jon,  ame -
lyek ben a két vagy több szó egy más
mel lett van.
Ha  a  ke re sé si  ered mé nye ket  le

sze ret nénk szű kí te ni egy adott ol -
dal ra, ak kor könnyen uta sít hat juk
er re a rend szert egy uta sí tás sal: a
site:evan ge li kus.hu püs pök vá lasz tás
ki fe je zés csak az Evan gé li kus.hu ol -
da lon lé vő, püs pök vá lasz tás sal fog -
lal ko zó cik ke ket fog ja kiad ni. 
A fen ti le he tő sé gek ter mé sze te sen

kom bi nál ha tók  is  egy más sal,  de  a
Goog le ke re ső je tar tal maz még eze -
ken kí vül is hasz nos meg le pe tése ket.
Ha pél dá ul a 100 eur in huf ki fe je zés -
re ke re sünk, ak kor meg ad ja, hogy je -
len leg száz eu ró ép pen hány fo rin tot
ér. Ter mé sze te sen ez va la mennyi va -
lu ta  nem zet kö zi  azo no sí tó já val  is
mű kö dik, akár csak az 1 inch = mm ki -
fe je zés, amely ből ki de rül, hogy egy
an gol szász  hü velyk  pon to san  25,4
mm hosszú sá gú. 
Össze tet tebb ki fe je zé se ket is el fo -

gad a rend szer, ame lyek hez nem csak
szá mol ni, de ke res ni is kell. Egy öt -
le tes pél da er re a $3 per gal lon in ger -
man mo ney per li ter (az az az egy gal -
lonnyi mennyi ség 3 ame ri kai dol lár
ár mennyi nek fe lel meg a je len le gi né -
met va lu tá ban meg ad va és egy li ter -

re ve tít ve). Az ered mény kö rül be lül
0,6 eu ró lesz, vagy is a rend szer nem -
csak mennyi sé ge ket  és  ár fo lya mot
vált át, de tud ja azt is, hogy Né met -
or szág ban eu ró val fi zet nek.
A ke re ső hasz nál ha tó szá mo ló gép -

ként is. A ki fe je zést be ír va (pél dá ul
127 × 4) az ol da lon az ered mény után
még  egy  komp lett  szá mo ló gép  is
meg je le nik, amellyel to váb bi mű ve -
le tek is el vé gez he tők az ered ménnyel,
vagy akár tel je sen új szá mí tást is vé -
gez he tünk po fon egy sze rű en.
Ha a Go og le Ch ro me-ot vagy nyílt

for rá sú  vál to za tát,  a Ch ro mi u mot
hasz nál juk, ak kor a bön gé sző URL-
sáv já ba tud juk be ír ni a ke re ső ki fe -
je zé se ket  is.  Ha  egy  web ol dal  bír
Open Se arch-tá mo ga tás sal, elég csak
a cí mét és a ke re ső ki fe je zést meg ad -
ni. Ek kor a Go ogle ke re ső je he lyett
az  adott  ol dal  sa ját  ke re ső je  lép
mű kö dés be.  A  web ol dal  cí mé nek
be írá sa és a szó köz le nyo má sa utá na
a cím el tű nik, és egy kék hát te rű in -
for má ci ós do boz ka tá jé koz tat ar ról,
hogy a ke re sés egy má sik ol da lon fog
tör tén ni. Pél dá ul a moly.hu ván dor -
ün nep ki fe je zés  au to ma ti ku san  a
moly.hu/ke re ses?q=ván dor ün nep ol -
dalt  fog ja  meg hív ni  He ming way
meg fe le lő köny vé nek az el ér he tő sé -
gé vel.

g N. B.

Prob lé mák he lyett le he tő sé gek
e g yH áZ é s vil ág H áló

Rovatgazda: Nagy Bence

„Pár be széd szív től szí vig”
„Va rázs la tos gu rí tás! Gu rul a koc -
ka szí vem től szí ve dig…”
Öle lő  sza vak,  aján dé ko zó  fi gyel -
mes ség, a gyó gyí tó csend éte re

szak mai kon fe ren cia 
a sze re tet nyel vek ről

„A nyílt és ne mes szív, amely
nagy lel kű en ad,

csak a leg job bat vonz za ma gá hoz.”
Ei leen Caddy

A Csil lag gyer tya fény Ala pít vány, a Rá kos szent mi há lyi Evan gé li kus Egy -
ház köz ség, Bör ön te Már ta és Ku rek né Fe hér Ka ta lin szer ve zé sé ben ok -
tó ber 17-én, csü tör tö kön Az öt sze re tet nyel vünk és még egy cím mel ren -
dez zük III. or szá gos szak mai kon fe ren ci án kat pe da gó gu sok nak, gyógy -
pe da gó gu sok nak, egész ség ügyi szak em be rek nek, lel ké szek nek, men tál -
hi gi é ni kus szak em be rek nek, pszi cho ló gu sok nak, szo ci á lis szak em be rek -
nek, rend őrök nek, ter mé szet gyó gyá szok nak, szü lők nek és a té ma iránt
ér dek lő dők nek a Cor vin Mű ve lő dé si Ház – Er zsé bet li ge ti Szín ház ban (Bu -
da pest XVI. ker., Hu nyad vár u. 43/B).
A ren dez vény fő véd nö ke: prof. dr. Bagdy Emő ke egye te mi ta nár, pro fes -
sor emer i ta, pszi cho ló gus; véd nö ke: Ko vács Pé ter pol gár mes ter, or szág -
gyű lé si kép vi se lő; há zi gaz dá ja: Ábel György ügy ve ze tő igaz ga tó.

prog ram
13.00–14.00: Re giszt rá ció
14.00: Ün ne pi meg nyi tó – Ko vács Pé ter pol gár mes ter • Kö szön tő dal -
ban: Mil ler Zol tán Ma gyar Köz tár sa sá gi Ezüst Ér dem ke reszt tel ki tün -
te tett, Emer ton-dí jas szí nész, éne kes • Gary Chap man nem zet kö zi leg
el is mert író, teo ló gus, ant ro po ló gus kö szön té se vi deoüze net ben
14.30: Va rázs la tos gu rí tás! Gu rul a koc ka szí vem től szí ve dig… – Film (1.
rész), ké szí tet te: Bör ön te Már ta men tál hi gi é ni kus szak em ber, evan gé -
li kus lel kész, EMK-társ tré ner
14.55: Mi nő sé gi idő: A mi nő sé gi idő ál dó je len lé te az em be ri kap cso la -
tok ban – prof. dr. Bagdy Emő ke pszi cho ló gus 
15.40–16.00: Aga pé szü net – A szü ne tek ben meg te kint he tő Har sá nyi Ti -
bor né Bölcs kei Etel ka csu hé-  és  szal ma fo nó mű vész  Eső te rem tet te,
nap fény ér lel te, ke zem és lel kem al kot ta cí mű ki ál lí tá sa
16.00: Ének a szí vek hez – Ba csa Fe renc ének- és gi tár mű vész, va la mint
a Köl csey Fe renc Ál ta lá nos Is ko la Pi-Cin ke kó ru sa Szen drák Ág nes ve -
ze té sé vel
16.15: Va rázs la tos gu rí tás! Gu rul a koc ka szí vem től szí ve dig… (2. rész)
16.40: Tes ti érin tés: Az érin tés ha tal ma – dr. Nyit rai Eri ka pszi cho ló gus
• Szí ves ség-fi gyel mes ség: A sze re tet tör vé nyé nek tük ré ben – Ba logh Bé -
la híd épí tő mér nök, író • El is me rő sza vak:A sza vak vagy meg nyit ják, vagy
be zár ják a lel ket – Both An na má ria, az Adep tus Szel le mi Klub ve ze tő -
je • Aján dé ko zás: A báb bal cso dát aján dé koz ha tunk – Biszt rai György
báb mű vész, nor dic wal king edző • El ső sze re tet-nyel vünk a csend: Fe dez -
zük fel a csend tit kát, mely egyen súlyt te remt het az élet fi zi kai, men tá -
lis, spi ri tu á lis te rü le te in! – Cseh né Vá ra di Má ria egész ség tan ta nár, Avi -
va-mód szer-ok ta tó
18.00–18.15: Aga pé szü net
18.15–19.15: Ke rek asz tal-be szél ge tés Bör ön te Már tá val (mi nő sé gi idő), a
kon fe ren cia so ro zat  meg ál mo dó já val,  lét re ho zó já val,  a  III.  or szá gos
szak mai kon fe ren cia elő adó i val és a film sze rep lő i vel • Pon gor-Ju hász At -
ti la (tes ti érin tés) üz le ti mo ti vá ci ós elő adó-tré ner, a Pon gor Pub lish ing
Üz le ti Ki adó ügy ve ze tő tu laj do no sa, a Csil lag gyer tya fény Ala pít vány meg -
ál mo dó ja, el in dí tó ja • Far kas Er zsé bet (szí ves ség-fi gyel mes ség) spi ri tu á -
lis pszi cho ló gia, transz per szo ná lis te ra peu ta • Le ven te Pé ter (el is me rő sza -
vak) ön kép ző tár sas lény • Döb ren tey Il di kó (aján dé ko zás) me se író • Si -
mon Lász ló (el ső sze re tet-nyel vünk a csend), a Gyé mán tok cí mű könyv szer -
ző je, a Sa wan Kir pal Ru ha ni Mis si on – Spi ri tu á lis Tu do mány Ma gyar Kö -
zös sé gé nek el nö ke

Je lent kez ni  ok tó ber  7-ig  a  Csil lag gyer tya fény  Ala pít vány  hon lap ján
(www.csil lag gyer tya feny.hu) a je lent ke zé si lap ki töl té sé vel és a rész vé te li
díj át uta lá sá val le het. Az ala pít vány szám la szá ma: 11716008-20188511. Rész -
vé te li díj: 2500 Ft.
Az ala pít vány cí me: 1161 Bu da pest, Hő sök te re 10–11.; te le fon szá ma:

1/405-4877.
Min den kit sze re tet tel vá runk.
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Fel vé te li tá jé koz ta tó a de ák té ren
A 2014/2015-ös tan év re a De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um ba (1052 Bu -
da pest, Sü tő u. 1.) fel vé te liz ni szán dé ko zó di á kok és szü le ik szá má ra ok -
tó ber 5-én, szom ba ton 9 óra kor fel vé te li tá jé koz ta tót tar tunk. Ezen az
al kal mon az is ko la igaz ga tó ja szá mol be a szü lők nek is ko lánk mű kö dé -
sé ről, ha gyo má nya i ról és a fel vé te li rend szer ről. A gye re kek pe dig di ák -
ja ink se gít sé gé vel is mer he tik meg az is ko lát. Sze re tet tel vár juk az ér dek -
lő dő, most 4. és 8. osz tá lyos ta nu ló kat szü le ik kel együtt.

lel kész ik ta tás Har kán
„Én, az Úr, el hív ta lak az igaz sá gért, én fo gom a ke ze det.” (Ézs 42,6a)
A Har kai Evan gé li kus Egy ház köz ség sze re tet tel meg hív ja meg vá lasz tott lel -
ké sze, Mes ter há zy Ba lázsün ne pé lyes be ik ta tá sá ra szep tem ber 21-én, szom -
ba ton 15 órá ra az evan gé li kus temp lom ba (9422 Har ka, Nyé ki u. 2.). Az ik -
ta tás szol gá la tát Gab nai Sán dor, a Sop ro ni Egy ház me gye es pe re se vég zi, igét
hir det Sze me rei Já nos, a Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let püs pö ke. 
Sze re tet tel vár juk az ün ne pi is ten tisz te le tet kö ve tő fo ga dás ra is.

H i r d e t é S e k

Le het, hogy van nak, akik a fent ol vas -
ha tó „hű ség ud va rá val” nem tud nak
mit kez de ni. Ha csak Sop ron nal kap -
cso lat ban eszük be nem jut a „ci vi tas
fi de l is si ma” – „a leg hű sé ge sebb vá -
ros” –  cím,  ame lyet  a  te le pü lés  az
1921-ben tar tott nép sza va zás ra em -

lé kez ve ka pott hű sé gé ért, a ma gyar
ha zá hoz va ló ra gasz ko dá sá ért. 
A hű ség vá ro sá ban van egy ud var,

mely ar ról ne ve ze tes, hogy a sop ro ni
evan gé li ku sok  egy  idő ben  csak  ott
tart hat ták  meg  is ten tisz te le te i ket,
mert  temp lo ma ik  szá muk ra  zár va
vol tak. Ez az úgy ne ve zett gyá szos év -
ti zed ben tör tént, mi kor egye dül Eg gen -
bergher ceg nő szá má ra en ge dé lyez ték
az ige meg szó lal ta tá sát, még pe dig há -
za ud va rá ban. Mi u tán 1674-ben el vet -
ték az evan gé li ku sok tól temp lo ma i kat
– nem csak Sop ron ban –, a her ceg nő
még ab ban az év ben re ne szánsz log -
gi ák kal ke re te zett tá gas ud vart épít te -
tett. A log gia mell véd jé nek már vány

szó szé ké ről  pré di kál tak  a  lel ké szek
az ud va ron gyü le ke zők nek. Gú nyo san
„ned ves lu the rá nu sok nak”, „vi zes evan -
gé li ku sok nak” ne vez ték őket. (Az igé -
hez ra gasz ko dó hű sé gük ről Túr me zei
Er zsé bet– mint egy ko ri sop ro ni di ák
– cso dá la tos ver set írt.) 

Őse ink kő be vé sett hű sé ge év szá -
za do kon át né mán da colt a tör té ne -
lem vi ha ra i val, és egy út tal a lá to ga -
tók sze me elé tár ta, hogy ez a kő szó -
szék egy kor esz kö ze volt az élő ige
hir de té sé nek.
Az tán a tör té ne lem és az egy ház

Ura meg nyi tot ta a zárt ka pu kat a lel -
ki is me ret és igé je szá má ra: 1989 után
a sop ro ni kő szó szék ről is meg em lé -
kez het tünk Is ten cso dá la tos hű sé gé -
ről. Éven te egy szer tar tunk em lék-is -
ten tisz te le tet, kez det ben csak pro tes -
táns szin ten re for má tu sok kal, gyü le -
ke ze ti ének ka runk szol gá la tá val. (Ma
már ró mai ka to li kus lel kész is be kap -
cso ló dik.) 

Az idei, au gusz tus 20-i al ka lom ra
a  gyü le ke zet  meg hív ta  szol gá lat ra
egy ház ke rü le tünk püs pö két, Sze me -
rei Já nost, aki Sop ron nak, a hű ség vá -
ro sá nak ezt az ud va rát el ne vez te a
hű ség ud va rá nak.
Tel je sen zárt ka pu ja miatt – mely

a leg több sop ro ni ház ra jel lem ző volt
– eb be az ud var ba is csak vas ko pog -
ta tó hasz ná la tá val le he tett be jut ni. De
aki be ment, az a négy szög letű, eme -
le tes  la kó tömb bel kö rül vett, ott ho -
nok kal ke re te zett vé dett ség ben, Is ten
sza bad ege alatt di csér het te az Urat.
Mi is így hall gat hat tuk az ige hir de tést
ma gyar nyel ven püs pö künk, né met
nyel ven Hol ger Man ke he lyi né met
lel kész aj ká ról. A gyü le ke zet éne két
tisz tán kí sér te a dr. Fried rich And rás
ve zet te  fú vós ze ne kar ból  ver bu vált
együt tes.
A ró mai ka to li kus egy ház kép vi se -

lő jén, Hen c zel Sza bolcs plé bá no son
ke resz tül  vi lá go san  ki fe je zés re  ju -
tott az evan gé li kus egy ház zal szem -
ben el kö ve tett múlt be li bű nök mi at ti
bűn bá nat  hang ja.  Gab nai Sán dor
evan gé li kus es pe res vá la szá ban nem
sé rel me ink hor do zá sá ra he lyez te  a
hang súlyt, ha nem a bűn bá nat köl csö -
nös sé gé re és a bűn bo csá nat ra, amely -
re mind nyá jan rá szo ru lunk. 
Mi vel  az  em lé ke zés  előt ti  éj jel

Sop ron ban esett az eső, mi nem ül -
tünk a sza bad ég alatt a hű ség ud va -
rá ban, ha nem a ka pu alj zárt sá gá ba
hú zód tunk. Gyü le ke ze tünk igaz ga tó
lel ké sze, He ge dűs At ti la a töb bi szol -
gá lat vég ző vel együtt már kint állt az
elő bú vó  nap su gár ban…  Nem  let -
tünk ázott, vi zes lu the rá nu sok, an nál
in kább vál lal hat tuk evan gé li kus hi -
tünk „lát ha tó sá gát”.

g Szi mon Já nos

Egy kép alá írás ere jé ig la punk ban már hírt ad tunk ar ról az augusztus 20-i sop ro ni is ten tisz te let ről, amely nek szo -
kat lan hely szí né ről most a vá ros nyu gal ma zott evan gé li kus lel ki pász to rá tól kap tunk bő vebb ma gya rá za tot.

Em lé ke zés a hű ség ud va rá ban
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VASÁRNAP

8.00 / Civil Rádió (Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(civilradio.hu, ismétlés: 22.00)
9.15 / Duna Tv
Világ-Nézet
Ábrahám gyermekei
9.30 / Bartók rádió
Musica Sacra
(egyházzenei magazin)
9.30 / Rádió 17 (Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(radio17.hu)
10.00 / M1
Evangélikus magazin
10.25 / M1
Evangélikus ifjúsági műsor
14.55 / Duna Tv
Szerelmes földrajz
Weöres Sándor emlékére

HÉTFŐ

10.00 / Bartók rádió
Hang-fogó
Saint-Saëns: Sámson és Delila
(részlet)
13.30 / Kossuth rádió
Erős vár a mi Istenünk!
Az evangélikus egyház félórája
19.35 / Bartók rádió
Az English Consort
hangversenye
Bach: 36. kantáta
19.55 / Duna World
A tizedes meg a többiek
(magyar játékfilm, 1965) (101’)
20.00 / Duna Tv
Őrjárat az égen
(magyar tévéfilmsorozat)
4/1. rész
23.00 / Rádió 17 (Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(radio17.hu)

KEDD

12.55 / Duna World
Isten kezében
13.20 / Duna World
Élő egyház (vallási híradó)
14.00 / M1
Madagaszkár
(angol természetfilm-sorozat)
Csodák szigete
20.00 / Corvinus Rádió
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(corvinusradio.hu)
20.25 / Duna World
A rejtélyes XX. század
Kun Miklós történész műsora
22.21 / Bartók rádió
Dzsesszlegendák
115 éve született 
George Gershwin
3.00 / Tv2
Kelj fel, komám, ne aludjál!
(magyar filmszatíra, 2002) (83’)

SZERDA

10.00 / Bartók rádió
Hang-fogó
Spohr: Babilon falai
13.00 / Duna World
Evangélikus ifjúsági műsor
13.10 / Duna World
Evangélikus magazin
14.05 / Kossuth rádió
Arcvonások
Csík János és a Csík-zenekar
19.35 / Bartók rádió
Kapcsoljuk a Bartók Béla
Nemzeti Hangversenytermet
A Nemzeti Filharmonikus
Zenekar játszik
22.55 / Duna World
Tengerek világa
Kanári-szigetek
23.15 / M1
Apolka – 
egy emlődaganatos nő története
(magyar ismeretterjesztő film,
2012)

CSÜTÖRTÖK

13.22 / Bartók rádió
Nadia Boulanger vezényel
Lili Boulanger: 130. zsoltár
20.25 / Duna World
Talentum
Raksányi Gellért
21.10 / Duna Tv
Cserepes Margit házassága
(magyar tévéfilm, 1974) (175’)
21.32 / Kossuth rádió
Rádiószínház
Kazinczy Ferenc: 
Fogságom naplója
22.15 / M1
Nemzeti nagyvizit
Az Erdélyi Fejedelemség
22.50 / Duna World
A kék madár nyomában
(magyar dokumentumfilm-
sorozat)
23.30 / M1
Aranykapuk mögött
(angol–holland
dokumentumfilm, 1990)

PÉNTEK

10.30 / M1
Család-barát
(délelőtti magazinműsor)
11.25 / Agnus Rádió
(Kolozsvár)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(agnusradio.ro)
13.36 / Bartók rádió
A Capella Savaria 
Bach-műveket játszik
169. kantáta
19.25 / Kossuth rádió
Tetten ért szavak
Balázs Géza műsora
22.50 / Duna Tv
Leleplezések
(belga–francia tévéfilm,
2008) (98’)
23.00 / Bartók rádió
Ars nova
Szokolay Sándor:
Szimfonikus ballada

SZOMBAT

7.30 / Duna Tv
Élő egyáz
(vallási híradó)
9.05 / M1
Itthon vagy! 
Magyarország, szeretlek!
hétvége
9.30 / Kossuth rádió
Korkóstoló
(gasztromagazin)
21.10 / Duna Tv
Csoda a farkasokkal
(francia játékfilm, 1961) (109’)
21.20 / RTL Klub
Eredet
(amerikai–angol film, 2010)
(135’)
22.25 / M1
Szimfonik live 3
(koncertfilm)
23.15 / Duna Tv
MüpArt
(koncertfilm)
Ötéves a Budapest Bár

VASÁRNAP

6.00 / Viasat History
Az élet Jézus idejében
(dokumentumfilm)
8.50 / M1
Evangélikus ifjúsági műsor
9.30 / Rádió 17 (Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(radio17.hu)
10.20 / Duna World
Rocklexikon
Szörényi Levente
15.30 / Kossuth rádió
A Metro Klubtól a Szigetig
17.00 / M1
Indul a bakterház
(magyar tévéfilm, 1979) (66’)
20.30 / Duna Tv
Ida regénye
(magyar tévéfilmsorozat, 1974)
21.40 / Duna Tv
Eldorádó
(magyar játékfilm, 1988) (99’)

VAsÁRNAPTÓL VAsÁRNAPIg
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból szeptember 22-étől szeptember 29-éig

1
13

31
30

21
33

81

va sár nap (szep tem ber 22.)
Aki ugyan is be ment az Is ten nyu gal má ba, ma ga is meg nyu go dott a mun ká -
i tól, mint Is ten is a ma gá é tól. Zsid 4,10 (2Móz 20,9–10a; Mt 15,21–28; Róm
10,9–17/18/; Zsolt 25) A nyu ga lom fo gal ma a Zsi dók hoz írt le vél ben nem azo -
nos a he te dik nap pal, több an nál. A ke resz tyén em ber vá ra dal ma i nak a gyűj -
tő fo gal ma. Is ten nek ed dig még be nem tel je se dett ígé re tei. „…ügyel jünk ar -
ra, hogy kö zü lünk sen ki le ne ma rad jon er ről”– áll pár vers sel elébb (Zsid 4,1).
En nél fon to sabb cél ja az em ber nek nem le het. A Jé zus Krisz tus ba ve tett hit
ál tal meg ér kez ni oda, az örök ké va ló ság ba, ahol majd min den mun ka vé get ér. 

Hét fő (szep tem ber 23.)
Erő söd je tek meg az Úr ban és az ő ha tal mas ere jé ben. Ef 6,10 (Ézs 7,4a; Mk
5,24–34; Zsid 4,14–5,10) Pál apos tol buz dí tá sa az efe zu si ke resz tyé nek nek.
Ve gyék ma guk ra az Is ten fegy ver ze tét, mert csak így tud nak szem be sze gül -
ni az ör dög mes ter ke dé se i vel. Az em be ri erő eb ben a harc ban mit sem ér.
Is ten nel el len ben győz he tünk. Ha tal mas le he tő ség ez te hát, me lyet fel kí nál
Is ten Jé zus Krisz tus ban az ő gyer me ke i nek. A hit paj zsa, az üd vös ség si sak -
ja és a töb bi „fegy ver” se gít ne künk a cél ba ér ke zés ben.

Kedd (szep tem ber 24.)
Jé zus Krisz tus mond ja: „Na gyobb öröm lesz a menny ben egyet len meg té rő bű -
nö sön, mint ki lenc ven ki lenc igaz mi att, aki nek nincs szük sé ge meg té rés re.” Lk
15,7 (Jer 2,35; Jak 1,1–6/7–11/12–13; Zsid 5,11–6,8) A há rom nagy „el ve szett -
sé gi” pél dá zat fő üze ne te nem ma ga az el ve szett ség. A té koz ló fiú ese té ben
ra ga dunk le könnyen ezen a pon ton. Is ten örö me áll itt a kö zép pont ban. Mert
nincs arány ban az el ve szett do log ér té ke a meg ta lá lást kö ve tő ha tal mas öröm -
mel. Me lyik há zi asszony hív ja össze ün ne pel ni a szom szé do kat csak azért,
mert meg ta lált egy el gu rult pénz da ra bot? A te rem tő és min den ha tó Is ten
ha tal mas és ki tö rő öröm mel ölel ma gá hoz min den meg té rőt! 

szer da (szep tem ber 25.)
Jé zus Krisz tus mond ja: „Aki lát en gem, az azt lát ja, aki el kül dött en gem.” Jn
12,45 (2Móz 33,20; Lk 7,1–10; Zsid 6,9–20) Az Is ten és az em ber kap cso la -
tá ban ta lán a leg za va róbb min dig az volt, hogy az egy igaz és élő Is ten lát -
ha tat lan. Mi pe dig azt sze ret jük, ha Is ten is ér zé kel he tő, te hát tes ti sze münk -
kel lát ha tó, fü lünk kel hall ha tó… Is ten ezért lett em ber ré Jé zus Krisz tus ban,
hogy sen ki se mond has sa: Is ten lát ha tat lan és el ér he tet len. És ad ja a hit aján -
dé kát, ezt a ha to dik, nem ve lünk szü le tett ér zék szer vün ket. Mert a hit se -
gít sé gé vel va ló sá go san le het Is ten nel is ta lál koz ni.

Csü tör tök (szep tem ber 26.)
Ami kor pe dig ezek el kez dőd nek, egye ne sed je tek fel, és emel jé tek fel a fe je te -
ket, mert kö ze le dik a meg vál tá so tok. Lk 21,28 (Ám 9,13–14; Ap Csel 5,34–42;
Zsid 7,1–10) Az utol só idők je lei fé lel me te sek, ijesz tő ek. Össze szo rul az em -
be ri szív a fé le lem je ges mar ká ban. Most pe dig Jé zus új di men zi ó ba he lye -
zi az egé szet: ne csak a fé lel me set lás suk, ha nem lás suk meg, hogy minden -
nek a vé gén ott vár ő. Az út vé gén Jé zus fog vár ni, fe lénk ki tárt, min ket ölel -
ni vá gyó ka rok kal. És majd ő se gít át a pró bás idő kön is.

pén tek (szep tem ber 27.)
Pál mond ta: Mi is hir det jük nek tek, hogy azt az ígé re tet, ame lyet az atyák -
nak tett Is ten, be tel je sí tet te ne künk, az ő gyer me ke ik nek, ami kor fel tá masz -
tot ta Jé zust. Ap Csel 13,32–33 (1Kir 8,24b; Jn 19,28–30; Zsid 7,11–28) Ré gi ígé -
re tek örö kö sei va gyunk ma gunk is. Pál er ről tesz bi zony sá got zsi dó hall ga -
tó sá ga előtt. Amit Is ten meg ígért a messzi múlt ba ve sző elő dök nek, az ma
mi re ánk is ér vé nyes. Vagy ép pen raj tunk tel je se dik be. Így Jé zus Krisz tus ál -
do za tá nak ma – két év ez red után is – ugyan úgy a „ha szon él ve zői” va gyunk.
Jé zus él, és ma is meg szó lít, és meg szó lít ha tó.

szom bat (szep tem ber 28.)
Jé zus Krisz tus ál tal kap tuk hit ben a sza bad utat ah hoz a ke gye lem hez, amely -
ben va gyunk, és di csek szünk az zal a re mény ség gel is, hogy ré sze sü lünk az Is ten
di cső sé gé ben. Róm 5,2 (Jer 17,17; Mt 14,22–33; Zsid 8,1–13) Ha nem len ne Jé -
zus Krisz tus, nem len ne bű nök től sza ba du lás, nem len ne élet úju lás, új ra kez -
dés. Az em be ri élet ak kor fo lya ma tos ret te gés len ne Is ten ha rag ja alatt. De há -
la Is ten meg men tő sze re te té nek, Jé zus Krisz tus élt, meg halt és fel tá ma dott. És
él, így, je len idő ben. Ezért van ke gye lem és ré sze se dés Is ten di cső sé gé ben.

g Lup ták György

Új nap – új kegyelemHÍREK, HIRDETÉSEK
APRÓHIRDETÉS

Szak sze rű  kert ápo lás:  fa ki vá gás,
gallya zás,  sö vény nyí rás,  fű nyí rás,
gyü mölcs fa met szés,  per me te zés,
zöld hul la dék-el szál lí tás, tű zi fa-ér té -
ke sí tés 1981 óta. Tel.: 20/435-1277.

re mény ség – 
Mű vé sze tek Há za 

Mis kolc
A mis kol ci bel vá ro si evan gé li kus
gyü le ke zet szer ve zé sé ben egész
es tés kon cer tet ad az In His Steps
új ge ne rá ci ós di cső í tő ze ne kar és
a Ma gyar Con ti nen tal Sin gers ok -
tó ber 2-án 18 órakor a Mű vé sze -
tek  Há zá ban.  Az  est  mot tó ja:
re mény ség. A be lé pés díj ta lan. A
ren dez vény fő véd nö ke dr. Kri za
Ákos,Mis kolc me gyei jo gú vá ros
pol gár mes te re.

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

E v a n g é l i k u s é l E t . h u

sze rel mes föld rajz 
Weö res sán dor em lé ké re a du na te le ví zi ó ban

A Du na Tv Sze rel mes föld rajz cí mű so ro za tá nak szep tem ber 22-én, va -
sár nap 14.55-től su gár zott adá sa a száz éve szü le tett Weö res Sán dor nak
ál lít em lé ket Fa bi ny Ta más köz re mű kö dé sé vel. Az Észa ki Egy ház ke rü -
let püs pö ke édes any já val és meg hí vott ven dé ge i vel el lá to gat Csön gé re
és a köl tő, va la mint sa ját csa lád ja éle té nek több hely szí né re. A mű sor -
ban meg szó lal id. Fa bi ny Ti bor né, Ba ra nyay Er nő, Bár dossy Ti bor, Gryl -
lus Dá ni el és De mé né Smi dé li usz Ka ta lin.

GyÁSZ HÍR
Szo mo rú szív vel, de a fel tá ma dás
re mény sé gé ben  tu dat juk,  hogy
Sze me rei And rás, a la jos ko má ro -
mi  gyü le ke zet  ko ráb bi  hű sé ges
kán to ra  és  pres bi te re  éle té nek
89., há zas sá gá nak 61. esz ten de jé -
ben el hunyt. Gyá szol ják: fele sé ge,
tíz gyer me ke és csa lád ja ik, kö ze li
és tá vo li hoz zá tar to zók és is me -
rő sök, va la mint a la jos ko má ro mi
evan gé li kus  gyü le ke zet.  Te me -
té sé re a la jos ko má ro mi te me tő -
ben szep tem ber 20-án (pén te ken)
dél után 3 óra kor ke rül sor.
Jé zus mond ja: „Én va gyok a fel -

tá ma dás és az élet, aki hisz én ben -
nem, ha meg hal is él!” (Jn 11,25)

evan gé li kus mű so rok
közvetítése 

a Ma gyar te le ví zi ó ban
Szep tem ber 22-én, va sár nap az
M1-en  10  óra kor  kez dő dik  az
Evan gé li kus ma ga zin. Az adást
szep tem ber 25-én, szer dán 13.10-
kor  a  Du na  World  csa tor nán
meg is mét lik.

* * *

Szep tem ber  22-én,  va sár nap
10.25-kor az M1 mű so rán Evan -
gé li kus if jú sá gi mű sor sze re pel.
Az adást szep tem ber 25-én, szer -
dán a Du na World csa tor nán 13
óra kor meg is mét lik.


