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„Az em be rek el zár kóz nak a hit től, a gye re ke i -
ket még is egy há zi in téz mény be sze ret nék 
írat ni. Mert ér zik, hogy itt olyan ala po zás 
fo lyik, ami re a gye rek nek az éle te fo lya mán
szük sé ge lesz.”

Interjú az év óvodapedagógusával f 6. oldal

„…min dig öröm mel tölt el, ami kor egy ko ri kis di ák -
ja im mal együtt tér del he tek az ol tár hoz úr va cso rát
ven ni. Hi szem, hogy akár a gyü le ke ze te ink jö vő je is
múl hat azon, hogy si ke rül-e be von ni az is ko lá so kat
az egy ház köz ség éle té be.”

Beszélgetés az év tanítónőjével f 6. oldal

„Le het vé le mé nyünk Ró ma püs pö ké ről, akár
kri  ti kát is meg fo gal maz ha tunk a sza va i ról,
csak egyet nem le het: fi gyel men kí vül hagy -
ni, amit a ró mai egy ház fe je mai vi lá gunk kal
kap cso lat ban mond…”
XVI. Benedek új enciklikájáról f 10. oldal

SE MPER REFOR M ANDA

„Ahol hit van, nem maradhat rejtve,
megmutatkozik, napfényre tör a jó-
cselekedetekben. Az ilyen ember
vallást tesz mások előtt az evangéli-
umról s egész életét ennek szolgá-
latában tölti. Amit csak átél, avagy
cselekszik, felebarátja javára fordít -
ja, használ neki és így követi Krisz-
tus példáját.” 

d Virág Jenő:
Dr. Luther Márton önmagáról

„Gyer me kek és cse cse mők szá ja ál tal
sze rez tél di csé re tet” (Mt 21,16) – er -
re az új szö vet sé gi igé re a ne ve lé si- és
ok ta tá si in téz mény-ve ze tők au gusz -
tus 25-i tan év nyi tó ér te kez le tén épí -
tet te áhí ta tát dr. Ko rá nyi And rás.
Evan gé li kus óvo dá ink ban, is ko lá -
ink ban, kol lé gi u ma ink ban hi va ta lo -
san ez zel az ér te kez let tel vet te kez -
de tét a 2009/2010-es tan év. 

Az áhí tat ban a lel kész sa já tos
szem szög ből vi lá gí tott rá pe da gó gu -
si mun kánk mély sé gé re, ame lyet
szol gá lat ként írt le: szol gá lat ként a
gye re kek fe lé, akik nek szá já ból min -
den meg gon do lás nél kül jön nek a
sza vak. Érez het tük mun kánk fe le lős -
sé gét eb ben is, hi szen ki mon dott
sza va i kért is mi fe le lünk…

A köz tu dat ban a tan év rend jé ben
meg ha tá ro zott szep tem ber el se je
mint az el ső ta ní tá si nap je len ti az is -
ko la év kez de tét, az óvo dák ban vi -
szont már au gusz tus má so dik he té -
ben meg kez dő dik a mun ka, a tan tes -
tü le tek pe dig eb ben az év ben au gusz -
tus 24-én tar tot ták „ala ku ló ülé se i ket”.

A ma gyar köz ok ta tás ban két mil -
lió gyer mek, pe da gó gus és egyéb
dol go zó vesz részt. Kö zü lük ti zen -
egyez ren ta nul nak, ta ní ta nak, dol goz -
nak a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház kü lön bö ző ok ta tá si és ne ve -
lé si in téz mé nye i ben.

Ah hoz, hogy a tan év meg kez dőd -
hes sen, ter mé sze te sen elő kell ké szí -
te ni. A nyá ri fel újí tá si mun kák után
az épü le te ket új ra ott ho nos sá kell
ten ni, hi szen a di á kok egy tan év
alatt ál ta lá ban több időt töl te nek az
is ko lák ban, mint ott hon.

Az in téz mé nyek tan év nyi tó ün -
nep sé gei au gusz tus 30. és szep tem -
ber 1-je kö zött zaj lot tak. Kü lö nös je -
len tő sé get adott az idei tan év kez det -
nek, hogy a na pok ban ün ne pel het tük
az egy há zi is ko lák új ra in dí tá sá nak
hu sza dik év for du ló ját. (Mint e lap ol -
va sói előtt bi zo nyá ra is mert, az el ső,
húsz éve új ra in dí tott is ko lánk a Bu -
da pest-Fa so ri Evan gé li kus Gim ná zi -
um volt.) A tan év nyi tó is ten tisz te le -
te ken is ko la lel ké sze ink, lel ké sze ink,
es pe re se ink, püs pö ke ink szol gá la -
ta, il let ve a li tur gia gon dos ko dott ar -

ról, hogy kö zös szel le mi sé günk je gyé -
ben kezdődhessen a munka.

A 2009/2010-es tan év ben in téz mé -
nye in ket a köz ok ta tás és a tár sa da lom
is ko moly ki hí vás elé ál lít ja. Az el telt
húsz év az épít ke zés ide je volt, a most
kö vet ke ző esz ten dők re mint a mi nő -
sé gi, el is mert evan gé li kus ok ta tás
meg erő sí té sé nek ide jé re te kin tünk.

A tár sa da lom a mo dern, di gi tá lis
kul tú ra igé nye i nek va ló meg fe le lést,
a mai tár sa da lom ba be il lesz ked ni
tu dó és ab ban él ni ké pes di á kok ne -
ve lé sét vár ja az ok ta tá si in téz mé nyek -
től. Eh hez a pe da gó gu sok fo lya ma tos
ön kép zé sé re, új ta ná ri sze re pek el sa -
já tí tá sá ra és azok al kal ma zá sá ra van
szük ség.

A 21. szá za di kö rül mé nyek kö -
zött ta ná ra ink nak új szem lé let tel és
mód sze rek kel kell dol goz ni uk. Ilyen
az élet hosszig tar tó ta nu lás és az ar -
ra va ló mo ti vált ság ki ala kí tá sa. Ilyen
a ver seny ké pes, al kal maz ha tó tu dás
meg te rem té se. Ilyen az is me ret köz -
lő ta nár mo dell he lyett az új, cso port -
ban gon dol ko dó, ko ope ra tív pe da gó -
gus mo dell.

Az evan gé li kus ne ve lé si és ok ta tá -
si in téz mé nyek ve ze tői, tan tes tü le tei
mind emel lett olyan ér ték ren det kí -
ván nak át ad ni a gye re kek nek, amely
sze re tet re ta nít. Ezek re a mai tár sa -
dal mi kö rül mé nyek kö zött kü lö nö sen
nagy szük ség van. A fel nö vek vő
nem ze dék ben meg kell ala poz ni uk a
csa lád meg te rem té sé nek és meg őr -
zé sé nek igé nyét. Át kell ad ni uk az
evan gé li um üze ne tét.

A 2009/2010-es tan év ben ez az ér -
ték te rem tő és ér ték meg őr ző mun ka
im már har minc hét in téz mé nyünk -
ben zaj lik. In téz mé nye ink di na mi ku -
san fej lőd nek. Pe da gó gu sa ink min -
den ere jük kel azon dol goz nak, hogy
meg fe lel je nek a kor ki hí vá sa i nak.
Épít kez nek, pá lyáz nak, to vább ta nul -
nak, és min de nek előtt ne vel nek, ok -
tat nak.

Eh hez a mun ká hoz kér jük Is ten ál -
dá sát! Kí vá nunk min den pe da gó -
gus nak, di ák nak ered mé nyek ben
gaz dag, si ke res tan évet!

A szer ző a Ma gyar or szá gi Evan gé li -
kus Egy ház Ok ta tá si és Is ko lai Osz -
tá lyá nak ve ze tő je

Új szem lé let, 
ha gyo má nyos ér té kek

g Kalina Katalin

A ben cés szer ze te sek ősi jel mon da -
tát – „Ora et la bo ra”, vagy is „Imád -
koz zál és dol goz zál” – he lyez te az
Evan gé li kus Egy ház Aszó di Pe tő fi
Gim ná zi u ma, Szak kép ző Is ko lá ja és
Kol lé gi u ma di ák ja i nak és pe da gó gu -
sa i nak – kü lö nö sen is Si mon At ti la
újon nan be ik ta tott is ko la lel kész nek
– a szí vé re dr. Fa bi ny Ta más az au -
gusz tus 31-ei tan év nyi tó ün nep sé gen.

Az Észa ki Egy ház ke rü let püs pö ke
Hós 10,12 alap ján tar tott pré di ká ci -
ó já ban az is me re tek ben és a hit ben
va ló gya ra po dást a szán tás-ve tés-
ara tás fo lya ma tá hoz ha son lí tot ta.
Mint mond ta, erő fe szí té sek nél kül
nem ér het jük el cél ja in kat, de a mun -
ka előtt-mel lett ott kell, hogy le gyen
az ima is. Nem csak a la bo ra tó ri u mo -
kat, a kí sér le te zé sek, az újí tá sok le -
he tő sé gét kell meg te rem te nünk, ha -
nem az ora tó ri u mo kat, az imád ság,
az el csen de se dés, az Is ten re te kin tés
al kal ma it is. „Egy szer re te kintsd az is -
ko lát la bo ra tó ri um nak és ora tó ri um -
nak, a mun ka és az imád ság hely szí -
né nek” – is mé tel te meg Fa bi ny Ta -
más a gon do la tot az újon nan ik ta tott
lel kész fe lé for dul va.

Si mon At ti lát Me kis Ádám, az
Észak-Pest Me gyei Egy ház me gye es -
pe re se ik tat ta hi va ta lá ba Lő rincz
Csa ba aszó di pász tor li tur gi ai szol -
gá la ta mel lett.

Az is ko la lel kész bu da fo ki szü le té -
sű, de a bu da ör si gyü le ke zet ben nőtt
fel. Teo ló gi ai ta nul má nyai so rán ha -
tod évét Bu da vár ban töl töt te, aszó di
szár ma zá sú fe le sé gé vel ez idő alatt

köl tö zött a Gal ga men te köz pont já -
ba. Lel késszé szen te lé sét kö ve tő en,
2006 szep tem be ré től meg bí zott is ko -
la lel kész ként dol go zott az in téz -
mény ben!

Az aszó di gim ná zi um ban hu szon -
négy – köz tük két-két ötö di kes, il let -
ve ki len ce di kes – osz tály ban össze -
sen hét száz hu szon öt di ák kezd te
meg a 2009/2010-es tan évet.

g Vitális Judit

* * *

„Meg ér kez ve Oros há zá ra be fo ga dó,
iga zi ke resz tyén kö zös ség re lel tem.
Sze ret ném, ha szol gá la tom mal mind -
in kább ál dás le het nék gyer mek, szü -
lő és pe da gó gus szá má ra az ál tal,
hogy a min ket sze re tő Krisz tust hir -
de tem ve re tes, jó hí rű is ko lánk fa la -
in be lül és kí vül.” Ezek kel a sza vak kal
mu tat ko zott be Kopf And rás is ko la -
lel kész 2008 őszén az oros há zi gyü -
le ke zet kö zös sé gé nek. 

And rás ta valy püs pö ki ki kül dés sel
ke rült Bony hád ról Bé kés me gyé be,
hogy az oros há zi egy ház köz ség ál tal
fenn tar tott össze vont ok ta tá si in téz -
mény ben (óvo da, ál ta lá nos is ko la és
gim ná zi um) vé gez zen is ko la lel ké szi
szol gá la tot egy esz ten de ig. Az egy év
gyor san el telt, és az egy ház köz ség, va -
la mint az is ko la ve ze té se úgy lát ta,
hogy si ke rült a ma ga elé ki tű zött
célt meg va ló sí ta nia, ezért vég le ge sí -
tet ték az is ko la lel ké szi szol gá lat ra
vo natkozó szerződését. Be ik ta tá sá ra
ünnepi is ten tisz te le ten ke rült sor:
au gusz tus 30-án a va sár na pi tan év -

nyi tó is ten tisz te le ten – a gyü le ke zet
kö zös sé ge, pe da gó gu sok, szü lők,
ven dé gek és csak nem hét száz di ák je -
len lé té ben. 

Az Oros há zi Evan gé li kus Óvo da,
Ál ta lá nos Is ko la és Gim ná zi um is ko -
la lel ké szi tisz té be Ri bár Já nos, a Nyu -
gat-Bé ké si Egy ház me gye es pe re se ik -
tat ta be Kopf And rást. Ko moly fel adat
vár rá, hi szen – az óvo dá sok tól kezd -
ve az ál ta lá nos is ko lás ka ma szo kon át
a ti zen nyolc éves, érett sé gi re ké szü -
lő fi a ta lo kig – min den if jú nak hir det -
nie kell „a min ket sze re tő Krisz tust”.
Mind eze ken túl meg kell szó lí ta nia az
ok ta tá si in téz mé nyek ben ta ní tó pe -
da gó gu so kat, al kal ma zot ta kat is.
Nem ne héz be lát ni, hogy ennyi re
kü lön bö ző kor osz tá lyok meg szó lí -
tá sá hoz na gyon sok fel ké szü lés re és
öt let re lesz szük ség – Oros há zán is. 

g De ák Lász ló

* * *

Foly ta tó dik az új kez det. Kü lö nös
meg fo gal ma zás, de a hely zet ma ga
hor doz za ma gá ban ezt a ket tős sé -
get. Wag ner Szi lárd éle té ben új
kez de tet hoz ez a szep tem ber, hi -
szen au gusz tus 31-én, az in téz mény
tan év nyi tó ün nep sé gén ik tat ta be őt
Itt zés Já nos püs pök az Eöt vös Jó zsef
Evan gé li kus Gim ná zi um és Egész ség -
ügyi Szak kö zép is ko la is  ko  la lel ké szi
hi va ta lá ba, ugyan ak kor ez foly ta tás
is, hi szen Wag ner Szi lárd püs pö ki
meg bí za tás sal már két éve vég zi ezt
a szol gá la tot Sop ron ban. 

La bo ra tó ri um és ora tó ri um
Is ko la lel kész-ik ta tás Aszó don, Orosházán és Sopronban

f Folytatás a 7. oldalon
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Ter ve zett prog ram: 9.00: Re giszt rá ció, tér ze ne • 10.00: Kö -
szön té sek • 10.15: Ének ta nu lás, rá han go ló dás • 10.30: Áhí tat:
„Is ten mun ka tár sai va gyunk” – Gáncs Pé ter püs pök • 10.45:
Hon nan ho vá, evan gé li kus egy ház? – Prőh le Ger gely or szá gos
fel ügye lő be ve ze tő elő adá sa (lásd jelen lapszámunk 13. ol-
dalát) • 11.00: Ke rek asz tal-be szél ge tés – ve ze ti Len gyel An na,
a Dé li Egy ház ke rü let fel ügye lő je. Be szél ge tő part ne rek: dr.
Győr fi Ká roly köz gaz dász, dr. Fáb ri György szo cio ló gus, dr.
Var ga Gyön gyi teo ló gus és in ter ak tív mó don min den részt ve -

vő pres bi ter. Le he tő ség lesz azon na li kér dé sek re, hoz zá szó lá -
sok ra, vé le mény nyil vá ní tás ra. • 12.30: Ebéd • 14.00: Ve tí tett
ké pes elő adás a pres bi ter kép zés ről – dr. Fa bi ny Ti bor pro-
 fesszor, köz re mű kö dik: Győ ri Gá bor es pe res • 14.45: Pó   di -
um be szél ge tés – moderátor: Len gyel An na • 15.30: Szü net •
16.00: Ma rad ja nak ve lünk! Az Evan gé li kus Élet szer kesz tő i nek
já té kos meg le pe té se. Köz re mű kö dik T. Pin tér Ká roly és Bo da
Zsu zsa • 17.00: Úti ál dás – Itt zés Já nos elnök-püs pök

(További részletek lapunk következő számában.)

2009. szeptember 12. – pestszentimrei Sportkastély (1188 Bu da pest, Kis fa lu dy u. 33/c.)

Nyitva van a szoros kapu f 2. oldal
Nyelvtörvény itt is, ott is f 3. oldal
Pünkösdváró Európa f 4. oldal
Fasori panoráma f 8–9. oldal
Az EPOT elé… f 13. oldal
Vakondtúrás vagy hegy? f 14. oldal
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b Mind két be mu ta tan dó éne künk
az is ten tisz te let, pon to sab ban
az úr va cso rai is ten tisz te let be fe -
je zé sé hez kö tő dik. A gyü le ke zet
itt a kö zös sé gért, kü lö nö sen is a
Jé zus Krisz tus sal az úr va cso rá -
ban meg élt kö zös sé gért ad há lát,
és en nek ere jé vel in dul el a temp -
lom ból, hogy Krisz tus ta nít vá -
nya ként, kö ve te ként kép vi sel je az
evan gé li um ügyét a vi lág ban.

E zá ró rész nek (az el bo csá tás nak) az
üze ne tét szó lal tat ják meg Evan gé li kus
éne kes köny vünk (EÉ) 11–13-as szá mú
ének ver ses úr va cso rai li tur gi á i nak
har ma dik ének ver sei is. A Gyü le ke -
ze ti li tur gi kus könyv (GyLK) ötö dik
ré szé ben ta lál ha tó – az éne kes köny -
vünk éne ke i vel azo nos stí lu sú – ver -
ses éne kek meg is me ré se töb bek kö -
zött ezen a pon ton is gaz da gít hat ja úr -
va cso rai is ten tisz te le te in ket.

A 800-as és a 801-es szá mú éne -
kek tar tal muk ban és funk ci ó juk ban
te hát ro kon sá got mu tat nak, ere de tü -
ket és ka rak te rü ket te kint ve azon ban
na gyon kü lön bö ző ek, így hasz ná la -
tuk kal vál to za tos sá is te het jük gyü -
le ke ze ti ének lé sün ket.

A Bé kes ség ben, ó, Úr is ten (GyLK
800) szer ző je, a 19–20. szá zad for du -
ló ján élt Fried rich Spit ta – né met
gya kor la ti és új szö vet sé ges teo ló -
gus, aki a li tur gi á val kap cso la tos ku -
ta tá sok te rén is je len tős ér de me ket

szer zett – bib li ai for rá sok hoz nyúlt
vissza. Már az ének al cí me – Nunc
dimit tis – is mu tat ja, hogy a szer ző
ki in du lá si alap ja Lu kács evan gé li u -
má nak, ab ban is Jé zus szü le tés tör té -
ne té nek egyik is mert sza ka sza, Si me -
on éne ke (Lk 2,29–32) volt. Az idős
em ber éne ke ez, aki meg ta pasz tal ta
Is ten ígé re té nek be tel je sü lé sét, a ta -
lál ko zás le he tő sé gét a Meg vál tó val,
s így tel jes, be tel je sült éle tet mond -
hat ma gá é nak, amely nek vé gé re is bi -
za lom mal te kint. Nem vé let len, hogy
a szö veg az egy ház tör té ne te so rán –
kü lö nö sen is a szer ze te si kö zös sé gek -
ben mint a na pi utol só ima óra (comp -
le to ri um) ál lan dó éne ke – pol gár jo -
got nyert ma gá nak.

A nap, az élet és vég ső so ron a vi -
lág vé ge fe lé te kin tés, s ez zel együtt a

mind ezt kéz ben tar tó Is ten ben va ló
bi za lom szó lal meg Spit ta éne ké ben
is. A má so dik vers szak ban úr va cso -
rai há la adó tar ta lom mal fű zi to vább
a szö ve get („Uj jong va szól ir gal mad -
ról, / Kit át jár e szent étel”); a har ma -
dik vers szak ban pe dig az is te ni kö zös -
ség kö vet kez mé nyé hez, a ke resz tény
bi zony ság té tel hez va ló erő ké rés imá -
ja szó lal meg („Szí vem és szám min -
den órán / Jó sá go dat hir des se”).

A Fried rich Spit ta éne ké nek alap -
ját ké pe ző szö veg (Jo hann Eng lisch,
1530 előtt) csak úgy, mint a GyLK-ban
ta lál ha tó szép dal lam (Wolf gang
Dachs te in szer ze mé nye) a 16. szá zad -
ból, a re for má ció ko rá ból szár ma zik.

A Krisz tus nak ven dé gei kez de tű
éne künk (GyLK 801) mind szö ve gé -
ben, mind dal la má ban ma gyar ere -

de tű. A kö tet szer kesz tői a Ré gi ma -
gyar is te nes éne kek gyűj te mény ből
(Schu lek Ti bor – Su lyok Im re) vet ték
és dol goz ták át. Dal la ma a Mond ja -
tok di csé re tet (EÉ 276), amely bár a 16.
szá zad ból szár ma zik, de dal lam mal
csak a 18. szá za di éne kes köny vek ben
ta lál ko zunk ve le. Az ének szö ve ge –
csak úgy, mint a Mond ja tok di csé re -
tet – há la adó jel le gű, és egy ér tel mű -
en a meg élt úr va cso rai kö zös ség re
utal. Két rö vid vers sza ka kö zül az el -
ső egy részt a há la adást ad ja a szánk -
ba a min ket ven dé gül lá tó Krisz tus
kö zöt tünk va ló je len lé té ért, más -
részt utal az úr va cso ra lel kün ket
táp lá ló vol tá ra. A má so dik vers szak
– az „el bo csá tó ének” le zá rá sa ként –
azt te szi vi lá gos sá, hogy ez a krisz tu -
si je len lét nem ma rad hat kö vet kez -
mé nyek nél kül.

„Krisz tus nak ven dé gei, / Men je tek
el most bé kes ség gel, / Táp lál ta ő
lel ke tek / Szent tes té vel, vé ré vel. //
Ad ja tok há lát ne ki / Hű sé gé ért és jó -
sá gá ért, / Él je tek min den na pon / Jó
ta nít vá nya i ként!”

E rö vid ének meg ta nu lá sa és hasz -
ná la ta nem csak gaz da gí tó vol ta mi -
att le het al kal mas ar ra, hogy a GyLK-
val va ló meg is mer ke dés egyik el ső lé -
pé se le gyen, ha nem azért is, mert a
gyü le ke zet nek nem kell új dal la mot
meg ta nul nia: egy már jól is mert
ének dal la má ra éne kel he ti az új szö -
ve get. Ez zel a gyü le ke zet szin te ész -
re vét le nül te he ti meg az el ső lé pést
a GyLK hasz ná lat ba vé te lé hez s ez ál -
tal is ten tisz te le tei fel fris sü lé sé hez.

g Wag ner Szi lárd

MEN JE TEK BÉ K É VEL …

Bé kes ség ben, ó, Úr is ten
Krisz tus nak ven dé gei

C ANTATE

Né hány éve egy kül föl di mul ti na ci o -
ná lis ke res ke del mi cég új áru há zá nak
meg nyi tá sát az zal rek lá moz ta, hogy
az el ső nap min den áru cik ket fél áron
adott. A be já rat nál ki ala kult apo ka -
lip ti kus tö meg je le net ben négy em ber
meg halt, több száz meg se be sült.

Is me rős élet hely zet az, ami kor meg -
hal az öreg, és a te me té sen meg je len -
nek a ro ko nok. So kan van nak. Né ha
gya nú san so kan. Már a te me tés után
meg in dul a vi ta. Nem vég ren del ke zett,
most az tán sza bad a pré da. A há za jó
he lyen van, jó pénzt meg ér, az üdü lő -
he lyen a te lek is szem re va ló. Spó rolt
is az öreg, nem szór ta a pénzt, egy-két
mil lió le het a bank szám lán is. Jö het a
ha gya té ki tár gya lás, a pe res ke dés, a fel -
leb be zés és az újabb tár gya lás.

Jé zus jól is me ri az em ber hát só
szán dé kát az ilyen kér dés ben: „Uram,
ke ve sen van nak-e, akik üd vö zül nek?”
A kér de ző tu laj don kép pen ar ra kí -
ván csi, hogy ne ki ma gá nak van-e he -
lye a lis tán. Ha so kan üd vö zül nek, ne -
hogy már fö lös le ge sen fá ra doz zon!
Hány szor gon dol ko dunk így: mi az
a mi ni mum, amit tel je sí te nem kell,
hogy ne dob ja nak ki a mun ka hely ről?
Mi az a mi ni mum, amit ten nem kell
ott hon, hogy ne le gyen ve sze ke dés?
Mi az a mi ni má lis le mon dás az evés -
ből, hogy azért még is lát vá nyo san
fogy jak? Me lyik nyelv tan fo lyam a
leg gyor sabb, ame lyen már né hány
óra el tel té vel be szé lem a nyel vet?
Mennyi az a leg ke ve sebb ener gia,
amellyel még meg ta nul ha tok zon go -
ráz ni, sak koz ni, úsz ni… Igen, be
tud juk ál lí ta ni ma gun kat is mi ni -
mál prog ram ra, mint a mo só gé pet.

Az ilyen kér dés min dig egy sok kal
fon to sabb bel ső kér dést ta kar: „Ma -

rad ha tok-e olyan, ami lyen va gyok,
vagy gyö ke re sen vál toz nom kell?”
Az tán győz a lus ta ság, a meg szo kott -
ság, az elő íté let, a be gye pe se dés, és
min den ma rad a ré gi ben. Jé zus ta ní -
tá sá nak azért olyan ki csi a ha té -
kony sá ga, mert bár min den ki egyet -
ért ve le, min den ki bó lo gat, és el is me -
rő en nyi lat ko zik ró la, de azt, hogy az
éle tén vál toz tas son, jó for mán sen ki
sem vál lal ja be. A több ség in kább az
is me rős kó rus ra hall gat: „Fo gadd el
ön ma gad! Légy hű ön ma gad hoz! Ta -
nuld meg sze ret ni ön ma gad! Fe -
lejtsd el a bűn tu da to dat!”

Az üd vös ség örök sé gét pe dig csak
az kap ja, aki igyek szik be jut ni, akin
lát szik, akin ér ző dik, hogy na gyon
sze ret ne be jut ni. Ré gen ké ső az utol -
só íté let nél igye kez ni. Ak kor min den -
ki hí vő vé vá lik, nem is te het mást a
szem től szem ben ál ló Krisz tus előtt.
És ak kor vesz tü ket érez ve elő áll nak
a rek la má lók a rek la má ci ó ik kal. Úgy,
ahogy meg szok ták föl di éle tük ben:
„Ki csit erő sza kos nak kell len ni, és fog
az men ni. Egyéb ként is meg dönt he -
tet len ér ve im van nak. Pél dá ul ar ról,
hogy mi ért nem szen tel tem meg az
ün nep na pot; nem ér tem rá, a temp -
lom hi deg, az ének unal mas, egyéb -
ként is én a ma gam mód ján va gyok
hí vő és nem va la me lyik fe le ke zet
dog ma rend sze re sze rint. Én min dig
jó ban vol tam Jé zus sal, az az egy-két
ká rom ko dás csak úgy ki sza ladt a
szá mon. Jé zus ta ní tá sa is tet szik, ki -
vé ve a kon zer va tív gon do la ta it a há -
zas ság ról, de min den ki meg mond ja,
hogy ami kor há zas sá gi konflik tu -
som volt, ne kem volt iga zam. Egyéb -
ként is úgy tud tam, hogy Is ten min -
dent meg bo csát!”

A min den ha tó, az íté lő Krisz tus
trón ja előtt vi tat ko zó, ma gya ráz ko dó
em ber, a sa ját ér de me it so ro ló em ber
szá nal mas is, de bosszan tó is egy szer -
re. Krisz tus íté le te szo mo rú: „Te sem -
mit nem ér tet tél meg ab ból, amit ta -
ní tot tam, ab ból, hogy ho gyan kell él -
ned. Nem ér tet ted meg a ter ve met, a
szán dé ko mat. Vagy ami még rosszabb,
meg ér tet ted, de a ma gad ter vét elé be
he lyez ted. Menj el elő lem. So ha nem
volt köz tünk iga zi kap cso lat. Nem is
is mer lek té ged. Az em be rek előtt be -
vált ér ve id nem ér de kel nek.”

Egyik éne künk ezt mond ja: „Ak kor
min den ki tisz tán lát, meg ér ti vét kes ön -
ma gát, hogy mit tett éle té ben.” (EÉ 502)
A tisz tán lá tás a sa ját éle tünk re vo nat -
ko zik. Ar ra, hogy nem csak a cse le ke -
de te in kkel és sza va in kkal, gon do la ta -
in kkal szembesülünk, ha nem azok nak
az iga zi, mély ről jö vő in dí té ka ival is.
A „bűn vak mély sé gé nek” az al já ra is
fény de rül. Sőt nem csak vissza fe lé
néz ve ért jük meg ma gun kat, ha nem azt
is: meg lát juk, hogy egy-egy mon da -
tunk, cse le ke de tünk má sok lel ké ben
mi lyen kárt, mi lyen ke se rű sé get oko -
zott. Ré gen el fe lej tett, oda ve tett meg -
jegy zé sek, ame lyek, mint a „re pü lő, ne -
héz kő”, ki tud ja, hol áll tak meg, kit ho -
gyan ta lál tak meg. Le het-e ez zel vi tá -
ba száll ni?

Le het-e üdv bi zo nyos sá gom? – szok -
tuk hal la ni a ré gi kér dést. Is ten szán dé -
ka az, hogy min den em ber üd vö zül jön.
Ezért ho zott ek ko ra ál do za tot. Jé zus pe -
dig nem azért halt meg a ke resz ten,
hogy az után min den ki el kár hoz zon.
Ke resz te lé sünk kor át nyújt ja a meg hí -
vót a me nyeg ző re. Ott van a fenn tar -
tott szék, amely re én ül he tek, ott van az
asz ta lon az ül te tő kár tya, amely re az én

ne vem van fel ír va. De va jon ott fo gok-
e ül ni? Ez már nem olyan biz tos. Ma -
ga Jé zus mond pél dá za tot azok ról,
akik a biz tos he lyü ket el cse rél ték na -
gyon is föl di dol gok ra: ház ra, föld re, ke -
res ke dés re, hat iga ökör re, au tó ra, még
egy ház ra, kar ri er re, já ték ra, ital ra, di -
vat ra, egy kis ezo té ri á ra, nép sze rű -
ség re, ha ta lom ra, sok pénz re. A biz to -
sí tott hely csak ak kor vá lik biz tos sá, ha
Is ten meg ke gyel mez. De ezt a ke gyel -
met még a föl di élet ben kell kér ni. Most.
Nem vé let len hogy a ke resz tény is ten -
tisz te let év szá za dok óta ez zel a fel ki ál -
tás sal kez dő dik: „Uram, ir gal mazz!
Krisz tus, ir gal mazz! Uram, ir gal mazz!”

A po ko li kí nok csú csa nem is a tes -
ti szen ve dés, ha nem az a lel ki sokk,
amely ak kor éri a ki ma ra dó em bert,
ami kor lát ja (mert lát ni fog ja), hogy
ki ül he lyet te a szé kén. Nyil ván va la -
mi lyen sze rin te oda nem va ló em ber,
aki ről még ál má ban sem gon dol ná,
hogy üd vö zül. Mi, ke resz té nyek is
gyak ran rin gat juk ma gun kat ab ban
a tu dat ban, hogy mi is mer jük leg in -
kább Jé zus ta ní tá sát, kö zel va gyunk
hoz zá. De pont azért, mert is mer jük,
vár ja el Jé zus, hogy cse le ked jük is. A
szo ros ka pu előtt te hát nem kell ud -
va ri as kod ni, elő zé ke nyen má so kat
elő re en ged ni, ha nem be men ni mi nél
előbb, mert nem tud juk, mi kor zár -
ja be a ház ura, a vi lág min den ség Ura.

Imád koz zunk! Mennyi Atyánk!
Há lát adunk ne ked, hogy ki nyi tot tad
előt tünk az élet aj ta ját, az üd vös ség
aj ta ját. Szent Lel ke det add, hogy
min den erőnk kel tö re ked jünk a be -
ju tás ra, a Fi ad dal va ló nagy ta lál ko -
zás ra. Ámen.

g Me kis Ádám
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Nyit va van a szo ros ka pu
A VA SÁRNAP IG ÉJE

[Lek tor:] Te kints re ánk, Urunk!
Lá tod, mi lyen az éle tünk. Te li va -
gyunk ag go da lom mal és fé le lem -
mel, hi szen a meg él he tés és a min -
den na pi ke nyér ve szély be ke rült.
Lá tod, mennyi igaz ság ta lan ság, fáj -
da lom, ir gal mat lan ság jel lem zi a
mai éle tet. Ké rünk, add, hogy akik -
nek fe le lős ség és ha ta lom ada tott a
ke zük be, azok fá ra doz za nak az em -
be rek tes ti-lel ki jó lé té ért, hasz nál -
ják jó ra ké pes sé ge i ket és adott sá ga -
i kat, és él je nek ve le a te di cső sé ged -
re és em ber tár sa ik ja vá ra! Ké rünk
té ged…

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

[Lek tor:] Kü lö nö sen is légy azok -
kal, akik nek most na gyon ne héz,
akik a leg ki szol gál ta tot tabb hely zet -
be ke rül tek: a be te gek kel, a fo gya -
ték kal élők kel, az öre gek kel és a hal -
dok lók kal! Légy a tár sa da lom pe re -
mé re ke rült em ber tár sa ink kal, akik
ta lán épp most let tek mun ka nél kü -
li vé, vagy va la mi el hor doz ha tat -
lan nak tű nő prob lé ma mi att gyöt -
rőd nek. Kö nyö rülj raj tuk és raj tunk
is, hogy so ha ne ke mé nyed jen meg
szí vünk, hogy mer jünk és akar -
junk se gí te ni ott, ahol le het, hogy
so ha ne ma rad junk kö zö nyö sek,
ami kor ki ál ta nunk vagy se gí te nünk
kel le ne! Jé zu sunk, ké rünk, járj előt -
tünk éle ted del és pél dád dal, hogy
be tölt hes sük hi tel te len né vált kül -
de té sün ket a mai vi lá god ban is, és
le hes sünk vi lá gos ság, só és ko vász
ott, ahol élünk! Ké rünk té ged…

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

[Lek tor:] Ami kor most új ra in dul
az is ko la és a tan év, kü lö nö sen is
ké rünk gyer me ke in kért! Védd és ol -
tal mazd őket! Add, hogy szü le ik,
csa lád ja ik, gyü le ke ze te ik, de leg fő -
kép pen a te ke gyel med ál tal ők is
rá ta lál ja nak a szo ros ka pu ra és a
kes keny út ra! Bár csak meg érez nék
és meg ta pasz tal nák, hogy ve led él -
ni az iga zi bol dog ság! Bár csak iga -
zi lel ki ott hon ra ta lál ná nak a gyer -
me kek, ki csik és na gyok, öre gek és
fi a ta lok a te gyü le ke ze ted ben, és
iga zi meg hitt ott hon ra ta lál ná nak
csa lád ja ik ban, va ló di tes ti-lel ki-
sze lle mi gya ra po dást ta lál ná nak
is ko lá ik ban! Áldd meg egy há zun -
kat, hogy hű sé ge sen be tölt hes se
mai fel ada ta it, hogy ne le gyen annyi
el ron tott, tönk re ment éle tű gyer -
mek, fi a tal, fel nőtt és ma gát ér ték -
te len nek tar tó idős em ber kör nye -
ze tünk ben! Ké rünk té ged…

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

[Lek tor:] Is te nünk, ké rünk, ami -
kor most temp lo mod ban és a mi
bel ső lel ki temp lo munk ban új ra
kö zel jöt tél hoz zánk ke gyel med del
és sze re te ted del, add, hogy ne men -
jünk el úgy, aho gyan jöt tünk! Te -
gyük le gond ja in kat, ter he in ket, s
vi gyük ma gunk kal erő det és örö -
mö det, ami kor út ra ke lünk, és
vissza té rünk min den na pi éle tünk -
be! Hi szen úgy kell az erő, az öröm,
a bi za lom és a hit az éle tünk be,
mint egy fa lat ke nyér! Úgy kel lesz
te is, Urunk, min den nap és min den
órá ban, ké rünk hát, ma radj ve -
lünk! Egye dül olyan gyar lók és
gyen gék va gyunk, ma gunk tól min -
dent el ron tunk és tönk re te szünk,
ma gunk tól csak el té ve dünk, és el -
vét jük az utat. Ma gunk tól csak ar -
ra va gyunk ké pe sek, hogy sod ród -
junk a vég te len tö meg gel a tá gas
úton a zsák ut cá ba, a vál ság ba. Így
ké rünk hát mind nyá jan: légy szá -
munk ra is me ne dék! Ámen.

Oratio
œcumenica

2. Bár vagyok én koldusszegény, Gazdagon megvendégel, Táp-
lál kezed, gyógyít sebet Életnek kenyerével. Ujjongva szól irgal-
madról, Kit átjár e szent étel.
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Só lyom Lász lót, Ma gyar or szág köz -
tár sa sá gi el nö két a szlo vák ha tó sá gok
nem en ged ték be or szá guk ba. Hi á ba
in dult el a ma gyar ál lam fő, hogy a ko -
má ro mi Szent Ist ván-szo bor le lep le -
zé sé nél je len le gyen, út köz ben fel tar -
tóz tat ták. Nem mond hat ta el ün ne -
pi be szé dét, amely pe dig alig ha nem
uta lá so kat tar tal ma zott vol na el ső ki -
rá lyunk Im re her ceg hez in té zett in -
tel me i re, ben ne a be fo ga dás ra és a
nem ze tek kö zöt ti bé kés együtt élés -
re va ló fel szó lí tás ra. Azért leg alább e
ha sá bo kon idéz zük em lé ke ze tünk be
e má ig ér vé nyes tes ta men tu mot: „Az
egy nyel vű és egy szo ká sú or szág
gyen ge és esen dő. En nél fog va meg pa -
ran cso lom ne ked, fi am, hogy a jö ve -
vé nye ket jó aka ra tú an gyá mo lít sad és
becs ben tart sad, hogy ná lad szí ve seb -
ben tar tóz kod ja nak, mint sem má sutt
lak ja nak. Ha pe dig le akar nád rom -
bol ni, amit épí tet tem, vagy szét szór -
ni, amit össze gyűj töt tem, két ség kí vül
igen nagy kárt szen ved ne or szá god.” (A
rend ked vé ért azért nem árt meg je -
gyez ni, hogy a szlo vá ki ai ma gyar ság
még csak nem is jö ve vény, ha nem ős -
ho nos la kos ság azon a vi dé ken.)
Köz tár sa sá gi el nö künk Ko má rom
ma gyar or szá gi ol da lán el in dult a hí -
don, ám an nak kö ze pén fel tar tóz tat -
ták, és nem ér kez he tett meg ugyan -
an nak a vá ros nak szlo vá ki ai ol da lá -
ra. Nem jut ha tott át az Eu ró pai Uni -
ó ból az Eu ró pai Uni ó ba.

Mind er ről Finn or szág ban ér te -
sül tem, aho vá fe le sé gem mel együtt
kap tunk né hány na pos szol gá lat ra
meg hí vást. Jyväs kylä ben, a két éven -
te meg ren de zett Kirk kopäivät – egy -
há zi na pok – for ga ta gá ban hal lot tam
az elő ször kép te len ség nek tű nő hírt.

In ter ne tes kap cso lat hoz jut va lát -
hat tam a bot rá nyos je le ne tet, hall hat -
tam ál lam el nö künk meg ren dült sza -
va it, amely ben ki ment he tet len nek
és az eu ró pai ér té kek kel el len té tes nek
mi nő sí tet te észa ki szom szé da ink lé -
pé sét. Sok időm azon ban nem volt la -
men tá lás ra, mert si et nem kel lett ar -
ra a fó rum ra, ame lyen há rom püs pök
be szél ge tett az egy ház, a tár sa da lom
és a köz élet kér dé se i ről. Jus si Ryt kö -
nen, a Kot i maa cí mű he ti lap szer -
kesz tő je ve zet te a két órás, an gol
nyel vű be szél ge tést, amely nek részt -
ve vő je volt még Mat ti Re po tam pe -
rei és Ju li us Fi lo nyu gal ma zott po zso -
nyi püs pök. Sa já tos ta lál ko zás volt ez,
hi szen hu szon öt év vel ez előtt mind -
hár man je len vol tunk a Lu the rá nus
Vi lág szö vet ség bu da pes ti nagy gyű lé -
sén. Finn test vé rünk ak kor még nem
li la püs pö ki ing ben, ha nem gi tár ral
a nya ká ban, hi szen a nagy si ker rel be -
mu ta tott af ri kai mi se egyik köz re mű -
kö dő je volt. Fi lo püs pök nek sem
volt még ilyen ősz a ha ja – ő az if jú -
sá gi nagy gyű lés egy ke rek asz tal-be -
szél ge té sén kép vi sel te egy há zát. Ma -
gam pe dig ép pen e ta lál ko zó egyik
szer ve ző je le het tem. Az élénk ér dek -
lő dés sel kí sért pó di um be szél ge tés
ele jén meg ál la pít hat tuk, hogy
mennyi re meg vál to zott a vi lág az el -
múlt ne gyed szá zad ban. Ki-ki szólt
a be kö szön tött – vagy ép pen meg őr -
zött – sza bad ság le he tő sé ge i ről, a tár -
sa dal mi kér dé sek re adott ke resz tény
vá la szok ról. A je len gond ja i nak vá zo -
lá sa so rán em lí tést tet tem a szél ső sé -
gek elő re tö ré sé ről is. Ön kri ti kus vol -
tam, és le szö gez tem, mennyi re nyug -
ta la ní ta nak a ro mák el le ni gyil kos tá -
ma dá sok, va la mint hogy szer fö lött

nem örü lök a Ma gyar Gár da te vé -
keny sé gé nek sem. Vi szont – foly tat -
tam – ugyan ilyen nyug ta la ní tó nak
tar tom a Szlo vá ki á ban meg erő sö dő,
im már kor mány szin tű ma gyar el le -
nes sé get. Re mé nyem nek ad tam han -
got, hogy az egy há zak ké pe sek más -
faj ta han got meg üt ni, és el ha tá ro lód -
ni a gyű löl kö dés min den for má já tól.
Po zi tív pél da ként em lí tet tem, hogy
a du na szer da he lyi fut ball sta di on -
ban meg ta pasz talt rend őri bru ta li tás
után mind két egy ház püs pö ki ka ra el -
ítél te a szél ső sé ges meg nyil vá nu lá so -
kat. En nek nyo mán azt hang sú lyoz -
tam, hogy me rem re mél ni: a szlo vá -
ki ai nyelv tör vény okoz ta fe szült sé get
is in kább eny hí te ni, mint szí ta ni fog -
ják az egy há zak. Mert a nyelv tör vény
a ma ga bün te tő szank ci ó i val olyan
kép te len hely ze te ket te remt, ame lyek
kü lö nö sen is az anya nyel vi ige hir de -
tést a re for má ci ó tól kezd ve val ló
pro tes táns egy há zak szán dé ka i val
szem ben áll nak.

A fó ru mot kö ve tő en több je len le -
vő vel be szél get tünk er ről a hely zet -
ről. Volt vé le mé nyük. Már csak azért
is, mert a finn or szá gi ak nak is bő ven
van ta pasz ta la tuk a nem ze ti sé gek
együtt élé sé vel és nyelv hasz ná la tá -
val kap cso lat ban. Míg a szlo vá ki ai
ma gyar ság az or szág la kos sá gá nak
kö rül be lül tíz szá za lé kát al kot ja, ad -

dig a finn or szá gi své dek ará nya alig
va la mi vel több, mint öt szá za lék. A
svéd nyelv stá tu szá ról az al kot mány
14. cik ke lye ren del ke zik, egy ér tel mű -
en ki mond va, hogy Finn or szág nem -
ze ti nyel vei a finn és a svéd, és mind -
két nyelv le het ki sebb sé gi vagy több -
sé gi nyelv, an nak függ vé nyé ben, hogy
hol és mi lyen össze füg gés ben hasz -
nál ják. A hely ség név táb lák min den -
hol, vagy is a tisz tán finn vi dé ke ken is
két nyel vű ek. Ha az el múlt év ti ze dek -
ben mó do sí tot ták a nyelv tör vényt,
an nak ép pen a svéd nyelv vé del me
volt az oka. Ko ráb ban ugyan is a ki -
sebb ség nyolc szá za lé kos ará nyá ban
je löl ték meg azt a ha tárt, amet től egy
adott te le pü lést két nyel vű nek nyil vá -
ní tot tak, ám ma már hat szá za lék nál
húz ták meg ezt a vo na lat. A nyelv tör -
vény 3. cik ke lye sze rint az or szág ál -
lam pol gá ra bár hol kor lá to zás nél kül
és hi va ta lo san is hasz nál hat ja anya -
nyel vét. Pél dá nak oká ért egy svéd
anya nyel vű sze mély egy lapp föl di
finn több sé gi te le pü lé sen is kér he ti,
hogy a rend őr ség své dül hall gas sa ki.
Az ok ta tás ban is ér vé nye sül ez a
nyi tott ság. Min den egyes is ko lás ta -
nul své dül, va la mint az is ko lák ban
fenn kell tar ta ni svéd ta go za tot, ha az
in téz mény bár mely osz tá lyá ban leg -
alább ti zen há rom svéd nyel vű di ák
ta nul. Svéd kö zép is ko lát ak kor le het
ala pí ta ni, ha min den év fo lyam ra leg -
alább ki len cen je lent kez nek. A há rom
ál la mi rá dió csa tor na kö zül egy svéd,
a te le ví zi ós pe dig vál ta koz va su gá roz
finn, il let ve svéd nyel vű adá so kat.

Ér de mes ar ra is ki te kin te ni, mi ként
van mind ez az egy ház ban. Nos, 1923
óta ön ál ló an mű kö dik a por vo ói
svéd püs pök ség. Ter mé sze tes az

egye te mi szin tű svéd nyel vű teo ló gi -
ai kép zés is. Sőt – tu dom meg ven -
dég lá tó im tól – a Finn Evan gé li kus
Egy ház csak azt a lel készt or di nál ja,
aki svéd nyelv vizs gá val ren del ke zik.
Még az a hely zet sem szá mí tott
rend kí vü li nek, hogy a finn egy ház ér -
se ke a ‘80-as évek ben ép pen a svéd
nyel vű ki sebb ség hez ta to zó, John
Vik st röm le he tett.

A fen ti ada tok azért is rend kí vül
ta nul sá go sak, mert köz is mert, hogy
a finn–svéd vi szonyt is mi lyen sú lyos
tör té nel mi örök ség ter he li. Úgy tű nik
azon ban, ők ösz tö nö sen is tud ják: „az
egy nyel vű és egy szo ká sú or szág
gyen ge és esen dő”. Nem tu dom bi zo -
nyí ta ni, de ki zár ni sem le het, hogy e
to le ran ci á ban sze re pet ját szik az or -
szág túl nyo mó több sé gé re jel lem ző
evan gé li kus hit. Ép pen ezért nem va -
gyok ké pes fel ad ni re mé nye met,
hogy Lu ther Már ton ke let-kö zép-eu -
ró pai örö kö sei is utat ta lál nak egy -
más hoz.

Vé get ér tek a finn egy há zi na pok,
a Kirk kopäivät. Jyväs kylä ből im már
Ku o pio fe lé au tó zunk. A szám ta lan
kis szi ge tet ap ró hi dak kö tik össze,
raj tuk há bo rí tat la nul köz le ked nek
bé kés és de rűs em be rek.

Nyelv tör vény itt is, ott is

b Az aj kai evan gé li kus gyü le ke zet
tag jai az el múlt év ti zed ben több
min de nért há lát ad hat tak, no ha
nem min dig ilyen szép, ün ne pé -
lyes ke re tek kö zött, ha nem a
ma guk csen des mód ján – hang -
sú lyoz ta Vaj da Ist ván lel kész az
au gusz tus 22-i, szom ba ti ün ne -
pi is ten tisz te le ten. Ez al ka lom -
mal em lé kez tek temp lo muk fel -
szen te lé sé nek két száz hu sza dik
év for du ló já ra, il let ve ad tak há -
lát lel ki haj lé kuk és a temp lom -
to rony fel újí tá sá ért.

A tü rel mi ren de let nyo mán 1787-ben
el ké szült ké ső ba rokk stí lu sú temp -
lom hoz min den bi zonnyal 1789-ben
épí tet tek tor nyot. Te te jét so ká ig zsin -
dely fed te, me lyet 1923-ban cse rél tek
pa lá ra. A to rony si sak ko ráb ban dí -
szes, bá do go zott volt, majd 1949-ben
– fel té te lez he tő en ta ka ré kos sá gi
okok ból – le szű kí tet ték, le bon tot ták
a to rony egy ré szét, és be ton sü ve get
épí tet tek rá. A temp lom ép pen ez zel
az át ala kí tás sal ve szí tet te el azt a kül -
le mét, ami lyen nek épí tet ték.

Négy év vel ez előtt ve tő dött fel elő -
ször az épü let fel újí tá sá nak kér dé se,
mi u tán a to rony ál la po ta élet ve szé lyes -
sé vált. A hu szon négy mil lió fo rin tos
be ru há zás az or szá gos egy ház tá mo -
ga tá sá val in dul ha tott meg. A gyü le ke -
zet tag ja i tól az el múlt évek ben négy
és fél mil lió fo rint gyűlt össze. A hi -
ány zó mint egy nyolc mil lió fo rin tot pá -
lyá za ti for rá sok ból fe dez ték, va la -
mint hoz zá já rult a fel újí tás hoz a finn -
or szá gi ro va ni e mi test vér gyü le ke zet

is: ado mány ként ti zen hat ezer eu ró, il -
let ve fa anyag ér ke zett tő lük. Az ün ne -
pi al ka lom ra el ké szül he tett a temp -
lom hoz ve ze tő jár da tér kö ve zé se is.

Itt zés Já nos püs pök a temp lom szen -
te lő is ten tisz te le ten a 121. za rán dok -
ének-zsol tár alap ján ige hir de té sé ben
ki emel te, hogy min den egyes ige -
hall ga tó temp lo mi al ka lom az Is ten
or szá gá ba ve ze tő út egy stá ci ó ja. Is -
ten ezért en ged te meg, hogy ün ne pi
is ten tisz te let tel ad ja nak há lát az aj kai
gyü le ke zet tag jai meg újult haj lé ku kért.

g MGy

Istenhez vezető úton

É GTÁJOLÓ

Fabiny Tamás püspök
Északi Egyházkerület

b Négy okuk is volt a be le di ek -
nek, hogy au gusz tus 22-én,
szom ba ton dél előtt ün ne pi is -
ten tisz te let re gyűl je nek össze.
A temp lom szen te lés év for du ló -
já ra em lé kez ve ez al ka lom mal
ál dot ta meg a temp lom fel újí -
tott ol tár ké pét, va la mint a
meg újult pa ró ki át Gab nai Sán -
dor, a Sop ro ni Egy ház me gye
es pe re se, Itt zés Já nos püs pök
pe dig ál dást mon dott az új ke -
nyér re.

Az al kal mon az egy ház ke rü let lel ké -
szi ve ze tő je Róm 15,5–6 alap ján tar -
tott ige hir de té sé ben el mond ta, hogy
a há la nem bő be szé dű: csend ben
szü le tik meg az em ber szí vé ben. Is -
mer jük fel egyen ként, hogy min dent
Is ten től kap tunk, még a fe le ke ze ti kö -
zös sé gün ket is aján dék ba kap tuk –
he lyez te az egy be gyűl tek szí vé re. Ne
jo ga in kat, ha nem meg aján dé ko zott
vol tun kat hang sú lyoz zuk. Szá mol -

juk fel a ha mis il lú zi ó kat szí vünk ben,
és Is ten től vár juk a meg úju lást, a
gyó gyu lást éle tünk re, né pünk re.

Az 1806-ban
épült temp lom -
ban 1930 kör nyé -
kén cse rél ték le
az ad dig ra rossz
ál la pot ba ke rült
ol tár ké pet. Az al -
ko tás min den bi -
zonnyal 1850 kö -
rül ké szült Bécs -
ben, Jé zust áb rá -
zol ja a Ge cse má -
né-kert ben egy őt
bá to rí tó an gyal -
lal. Mi vel ak ko ri -

ban még nem re no vál tak ol tár ké pe -
ket, a fest mény a gyü le ke ze ti te rem -
be ke rült. Bé res Lász ló lel kész éve ken
ke resz tül re mél te, hogy a gyü le ke zet -
nek egy szer le he tő sé ge lesz fel újít tat -
ni a ké pet. A vá ra ko zás be tel je se dett:
a be le di ek je lent kez tek egy há zunk e
cél ból ki írt pá lyá za tá ra, en nek kö -
szön he tő en húsz szá za lé kos ön résszel
si ke rült el vé gez tet ni ük a fél mil lió
fo rint ba ke rü lő fel újí tást.

Bé res Lász ló lel kész la punk nak
el mond ta, hogy a pa ró kia fel újí tás
mint egy más fél mil lió fo rin tos költ -
sé gét ön erő ből fe dez te a gyü le ke zet,
így újul ha tott meg a pap lak (ké pün -
kön) a me gye leg fi a ta labb vá ro sá ban.

g – Me nyes –

Négy sze res ün nep Be led  városában
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A felújított oltárkép előtt (balról jobbra): Gabnai Sándor, Ittzés János 
és Béres László
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Eb ben az esz ten dő ben Győr ben
ren dez te meg Szent Ist ván-na pi
meg em lé ke zé sét és ün ne pi köz gyű -
lé sét au gusz tus 19-én dél előtt a
Győr-Mo son-Sop ron Me gyei Ön -
kor mány zat. Az evan gé li kus Öreg -
temp lom ban tar tott al ka lom a tör -
té nel mi egy há zak püs pö ke i nek öku -
me ni kus ige li tur gi á já val kez dő dött,
majd ün ne pi be szé det mon dott Ve -

res And rás szom bat he lyi me gyés
püs pök. A me gye leg ran go sabb ki -
tün te tő cí mét, a Kék Sza la got ez út -
tal Itt zés Já nos, a Nyu ga ti (Du nán -
tú li) Evan gé li kus Egy ház ke rü let püs -
pö ke, a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház el nök-püs pö ke ve het te át
Sza kács Im ré től, a köz gyű lés el nö -
ké től.

g Menyes Gyula felvétele

Temp lo ma fel szen te lé sé nek két száz -
hu szon ötö dik év for du ló ját ün ne pel te
au gusz tus 16-án, a Szent há rom ság

ün ne pe utá ni 10. va sár na pon a csal ló -
kö zi Som or ja (szlo vák ne ve: Šamor ín)
evan gé li kus gyü le ke ze te. Er re az ün -
nep re – az il le té kes Mi lan Kriv da
püs pök elő ze tes hoz zá já ru lá sá val –
meg hív ta a gyü le ke zet Itt zés Já nos
püs pö köt. Ja na Kaňuc ho vá, a ma -
gya rul szor gal ma san ta nu ló he lyi lel -
kész két nyel ven, szlo vá kul és ma gya -
rul vé gez te az úr va cso rás is ten tisz te -
let li tur gi á ját, Itt zés Já nos az ige hir de -
tést ma gya rul tar tot ta. Ige hir de té sé nek
le for dí tott szö ve gét ki osz tot ták a csak
szlo vá kul tu dók nak. Az is ten tisz te let
kez de tén Ba lázs Ká roly gyü le ke ze ti fel -
ügye lő és Dom sitz Ká roly pol gár mes -
ter kö szön töt te az ün nep lő gyü le ke ze -
tet és a ven dég püs pö köt. Ad ja Is ten,
hogy az ilyen test vé ri ta lál ko zá sok is
hoz zá já rul ja nak a fe szült szlo vák–
ma gyar kap cso la tok ren de zé sé hez!

g IJ

Pé csett au gusz tus 23-án „a leg szen -
tebb Szent há rom ság” tisz te le té re
tar tott szent mi sé vel ün ne pel ték a
Pé csi Egy ház me gye ala pí tá sá nak ez -
re dik év for du ló ját. Az ün nep re Pécs -
re ér ke zett a Szent Jobb. A szent mi -
se fő ce leb rán sa Ch ri stoph Schön -
born bí bo ros, pá pai le gá tus, bé csi ér -
sek volt. A Ma gyar Ka to li kus Püs pö -
ki Kon fe ren cia tag jai, az egy ház me -

gye pap sá ga, a szer ze tes ren dek kép -
vi se lői mel lett az al ka lom nak ven dé -
ge volt Bölcs kei Gusz táv re for má tus
püs pök, a Ma gyar or szá gi Re for má -
tus Egy ház Zsi na tá nak lel ké szi el nö -
ke és Gáncs Pé ter, a Dé li Evan gé li kus
Egy ház ke rü let püs pö ke, akik a mi se
zá ró ré szé ben há la adó imád ság gal
kö szön töt ték az ün nep részt ve vő it.

g Dr. Sra mó And rás fel vé te le

A szlo vá ki ai ál lam nyelv tör vénnyel
szem be ni fel lé pés, il let ve a ha tá ron
túl ra sza kadt ma gyar nem ze ti kö zös -
sé ge ink mel let ti ki ál lás cél já val össze -
hí vott ta lál ko zón szá mos ha zai és ha -
tá ron tú li egy há zi ve ze tő és köz éle ti
sze mé lyi ség vett részt. A szent mi sét
kö ve tő en ün ne pi be szé det mon dott
töb bek kö zött Sch mitt Pál, az Eu ró -
pai Par la ment al el nö ke, Csá ky Pál, a
Ma gyar Ko a lí ció Párt já nak el nö ke,
Sur ján Lász ló EP-kép vi se lő, Bá bel Ba -
lázs, a Ka lo csa-Kecs ke mé ti Fő egy ház -
me gye ér se ke, Sza bó Ist ván, a Du na -
mel lé ki Re for má tus Egy ház ke rü let
püs pö ke és Fa ze kas Lász ló, a Szlo vá -
ki ai Re for má tus Egy ház püs pö ke.

A ta lál ko zó zá ró ak kord ja ként a
részt ve vők a nem ze ti pan te on ban
meg ko szo rúz ták Ka zin czy Fe renc
em lék táb lá ját, va la mint Köl csey Fe -
renc és Vö rös mar ty Mi hály szob rát.

A nem ze ti kö zös ség vál la lás és a
test vé ri szo li da ri tás je gyé ben meg tar -
tott al kal mon olyan ne ves mű vé -
szek is je len vol tak, mint Me loc co
Mik lós szob rász mű vész és Szőcs Gé -
za köl tő. Egy há zun kat Gáncs Pé ter és
D. Sze bik Im re püs pö kök kép vi sel ték.

g S. A.

Pün kösd vá ró Eu ró pa
Sze ged, 2009. au gusz tus 30.

b „Le het egy más sal ki en gesz te lőd ve le ten ni a tör té ne lem Urá nak ke zé -
be a múl tat: Tri a nont, az erő sza kos ki te le pí té se ket és la kos ság cse rét,
az eről te tett ma gya ro sí tást épp úgy, mint a szlo vá ko sí tást, 1968-at, Du -
na szer da helyt és Ko má ro mot…” – fo gal ma zott Gáncs Pé ter, a Dé li
Evan gé li kus Egy ház ke rü let püs pö ke a Pün kösd vá ró Eu ró pa cím mel
meg ren de zett Kár pát-me den cei öku me ni kus nagy ta lál ko zón. A Kiss-
Ri gó Lász ló sze ged-csa ná di me gyés püs pök és Tő kés Lász ló eu ró pai
par la men ti kép vi se lő ál tal meg hir de tett ren dez vény re au gusz tus 30-
án ke rült sor a sze ge di dóm ban.

A pün kösd vá ró Eu ró pá ban, há la Is -
ten nek, oly kor át él he tünk már pün -
kösd kö ze li él mé nye ket. Egy hét tel ez -
előtt a Du na Te le ví zió jó vol tá ból ha -
tá ron in nen és túl so kan le het tünk
szem ta núi a Pé csi Egy ház me gye ezer -
éves fenn ál lá sa al kal má ból tar tott
ün ne pi mi sé nek. Ezen a fel eme lő al kal -
mon a pé csi szé kes egy ház előt ti té ren
ün nep lő tö meg négy nyel ven hall hat -
ta az igét, éne kel he tett és imád koz ha -
tott: la ti nul, né me tül, hor vá tul és ter -
mé sze te sen ma gya rul. Így vált meg ta -
pasz tal ha tó va ló ság gá Szent Ist ván
bölcs ta ní tá sa a sok nyel vű or szág ere -
jé ről, gaz dag sá gá ról.

Ugyan ezt él het tem át hat év vel
ez előtt, ami kor el in dul tam a püs pö -
ki szol gá lat ba a bé kés csa bai Nagy -
temp lom ban, ahol szlo vá kul és né me -
tül is hang zott Is ten igé je, és ahol az -
óta is, rend sze res a szlo vák nyel vű
szol gá lat.

S ez így ter mé sze tes, ma gá tól ér tő -
dő. Így len ne ter mé sze tes és ma gá tól
ér tő dő im már egy év ez re de itt, a sok -
szí nű, sok nyel vű Kár pát-me den cé ben.
Most Is ten szí ne előtt áll va vall juk
meg őszin te bűn bá nat tal: tör té nel -
münk so rán időn ként mi is meg fe led -
kez tünk el ső ki rá lyunk min dig ak tu -
á lis in té sé ről.

De nap ja ink ban már sem mi sem in -
do kol ja, hogy en ged jünk a szűk lá tó kö -
rű, gyű löl kö dő na ci o na liz mus kí sér té -
sé nek. Im már két év ti ze de át sza kadt a
vas füg göny, le om lott a ber li ni fal. A ha -
tá rok át jár ha tó ak, az egye sü lő Eu ró -
pa sza bad pol gá rai le he tünk.

Egyik if jú sá gi éne künk ben így val -
lunk: „Át ölel min ket jó sá god, Te rem -
tőnk, / Át ölelsz min ket, mint tér,
mint idő. (…) És még is van nak vén fa -
lak kö zöt tünk…”

Teg nap ér kez tem ha za Genf ből, az
Egy há zak Vi lág ta ná csa Köz pon ti Bi -
zott sá gá nak ülé sé ről. Ez az öku me ni -
kus szer ve zet kö zel há rom száz öt ven
tag egy ház ból mint egy hat száz mil lió
or to dox, pro tes táns és ang li kán ke -
resz tény nagy csa lád ját öle li át. A vi -
lág szer ve zet el nö ke, Wal ter Alt mann,
aki kü lön ben a bra zil evan gé li kus egy -
ház lel ké sze, je len té sé ben kü lön pont -
ban ér té kel te a húsz év vel ez előt ti kö -
zép-eu ró pai ha tár nyi tás tör té nel mi
je len tő sé gét. De ugyan ak kor meg je -

gyez te (idé zem): „Many ot her walls
are be ing raised, di vi ding people…”,
az az: újabb, né pe ket meg osz tó fa lak
emel ked nek…

Ilyen új vagy in kább na gyon is
„vén” fal az a szlo vá ki ai nyelv tör vény,
amely új ra éket ver olya nok kö zé, akik
év szá za dok óta bé kes ség ben akar -
nak él ni egy más mel lett.

Bi zony, nagy szük sé günk van Is ten
Lel ké nek, a kom mu ni ká ció és a kom -
m unió, a meg ér tés és a kö zös ség lel -
ké nek gyó gyí tó ki ára dá sá ra. Pál
apos tol lal, a né pek apos to lá val
együtt vall juk, hogy „nem a fé le lem -
nek lel két ad ta ne künk az Is ten, ha -

nem az erő, a sze re tet és a jó zan ság
lel két”.

Ma már sem mi sem in do kol ja azt
a fé lel met, bi zal mat lan sá got, amely
ott rej lik a nyelv tör vény so rai mö gött.
A múl tat nem le het el tö röl ni, nem sza -
bad el fe lej te ni, de öku me ni kus vi -
lág szer ve ze tek kel együtt évek óta hir -
det jük a gyó gyí tó em lé ke zés („he a ling
of mem ori es”) le he tő sé gét, is te ni aján -
dé kát. Le het egy más sal ki en gesz te lőd -
ve le ten ni a tör té ne lem Urá nak ke zé -
be a múl tat: Tri a nont, az erő sza kos ki -
te le pí té se ket és la kos ság cse rét, az eről -
te tett ma gya ro sí tást épp úgy, mint a
szlo vá ko sí tást, 1968-at, Du na szer da -
helyt és Ko má ro mot…

Le het va ló ban újat kez de ni az erő,
a sze re tet és jó zan ság lel ké vel, hi szen
a fa lak va ló já ban már nem or szág ha -
tá rok kö zött emel ked nek, ha nem
ben nünk. Ahogy a már idé zett ének
ezt meg fo gal maz za: „És még is van nak
vén fa lak kö zöt tünk, / Rá cso kon át
mé re get jük egy mást: / Bör tön az
énünk, amely ből ki tör ni / Nem tu -
dunk bű nünk szik lái mi att.”

A jó zan di ag nó zis so rai után
meg szó lal az ének vé gén a te rá pia
re mény sé ge is: „Adj sza bad sá got
Lel ked ere jé vel: / Hir det tesd bű ne -
ink bo csá na tát! / Add, min den em -
ber sze re tet ben él jen, / Test vér a test -
vért hűn ölel je át.” Így le gyen, az az:
ámen!

Gáncs Péter evangélikus püspök Szegeden elhangzott gondolatai

Dr. Olav Fykse Tveit norvég evan -
gélikus teológust választották az
Egy házak Világtanácsa (World Coun -
cil of Churches –WCC) hetedik fő -
titkárának augusztus 27-én Genf -
ben. A le kö szö nő dr. Samuel Kobia
48 éves utódja bejárta az egyház sok-
 féle területét gyülekezeti lel kész ség -
től egészen nemzetközi egyházi po -
zí ci ó k ig. Tveit „ellenfele” a dél-ko re ai
presbiteriánus dr. Park Seong-won volt. 

Az új főtitkárt megválasztó ülésen
a Magyarországi Evangélikus Egy -
házat Gáncs Péter püspök képviselte.
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A ki ál lí tás tör té nel mi új don sá -
ga, hogy rá irá nyít ja a fi gyel met
a buchen wal di fő tá bor mel lett
lé te zett sok al tá bor ra, ame -
lyek be nő ket de por tál tak,
mód szer ta ni lag pe dig e sor sok
be mu ta tá sá val nyújt újat a
kény szer mun ká ra ítélt nők -
ről szó ló do ku men tum anyag.

Hogy hány al tá bor lé te zett,
azt még min dig nem tud ják
pon to san, bár fo lya ma to san
ku tat ják, tény azon ban, hogy
ezek be nők ke rül tek. A ha di -
fog lyok, szov jet kény szer mun -
ká sok, ci gány asszo nyok mel -
lé ér kez tek a ma gyar zsi dó
nők. Ahogy Pusz ta i né Fa hi di
Éva egy ko ri häft ling, az az fo -
goly kér dé sem re el mond ta,
az al tá bo rok csak ad mi niszt -
ra tív tá bo rai vol tak a bor zal -
mas fő tá bor nak, és ő en nek a
„csak”-nak kö szön he ti ta lán az
éle tét is. Őket, ma gyar or szá -
gi zsi dó lá nyo kat, asszo nyo kat
a há bo rú vé ge fe lé de por tál ták
e tá bo rok ba. Ám mind ad dig
alig tu dott ró luk a köz vé le -
mény, míg a Buchen wald ban
dol go zó ku ta tók egyi ké nek,
Irm gard Sei del nek eszé be nem
ju tot tak ezek az al tá bo rok is.

Bár a fo tók, a tár lók ban el -
he lye zett tár gyak, tá bo ri do -
ku men tu mok ke gyet len pon -
tos ság gal vá zol ják fel a ke re -
tet, amely ben a lá ger la kók nak
meg kel lett ta nul ni az élet ben
ma ra dás nagy tit kát, az egy ko -
ri ne ve nincs, csak szám ként
em le ge tett nők nem csak fo -
goly ként tá rul nak elénk eb ben
a ki ál lí tás ban. Vé gig kö vet het -
jük sor su kat szü le té sük től a

kü lön bö ző ál lo má so kon, a tá -
bo ron át egé szen az öre ge dé -
sig. Olya no két is, akik e ki ál -
lí tás meg szer ve zé sé ig so ha
sen ki nek nem mond ták el,
hogy lá ger ben vol tak. Olya no -
két, akik a tá bor
bor zal mai kö -
zött is tud ták,
hogy csak a kul -
tú ra se gít he ti a
túl élést, s leg na -
gyobb ka taszt -
ró fa a mű ve let -
len ség. Ép pen
ezért ezek a ma -
gyar zsi dó asz -
szo nyok Jó ka it,
Má ra it idéz ték,
mond ták egy -
más nak, lop va
új sá got szer -
kesz tet tek. Fa hi -
di Éva sze rint
eze ket a sor so -
kat, ese mé nye ket min de nütt
meg kell mu tat ni, ahol em pá -
tia mu tat ko zik irán tuk.

Prőh le Ger gely, a Ma gyar or -
szá gi Evan gé li kus Egy ház or -
szá gos fel ügye lő je meg nyi tó be -
szé dé ben hang sú lyoz ta, hogy
en nek a ki ál lí tás nak nem em -
lé kez tet nie kell, ha nem ta ní ta -
nia, és ren det kellene ten nie a
mai Ma gyar or szá gon az össze -
za va ro dott fe jek ben. Mi vel a ki -
ál lí tás most szak rá lis tér ben,
temp lom ban ka pott he lyet, jó
al ka lom ar ra is, hogy ezen ke -
resz tül az em be rek át ér té kel jék
egy más hoz és Is ten hez va ló
vi szo nyu kat. Meg jegy zé sem re,
hogy a vész kor szak ban ma -
gyar evan gé li kus lel ké szek is

meg pró bál tak éle te ket men -
te ni, Prőh le Ger gely ki je len tet -
te: az zal, hogy a ki ál lí tás a Ga -
u dio po lis ne vet vi se lő sze re tet -
ház mel lett jött lét re, Szteh lo
Gá bor ra is em lé kez he tünk, így
te hát ezek nek a sor sok nak a
be mu ta tá sa nem csak né met
ügy, nem csak zsi dó ügy, ha nem
épp annyi ra ma gyar, mint
amennyi re evan gé li kus is.

Jut ta Ha us mann, az Evan -
gé li kus Hit tu do má nyi Egye -
tem pro fesszo ra kér dé sem re
el mond ta, hogy né met or szá -

gi gye rek ko rát a hall ga tás
leng te be, amely las san vál to -
zott. Ma már Né met or szág
la kói is ér dek lő dő ek, em pa ti -
ku sak, de ugyan ak kor min dig
fi gyel ni kell az egyen súly ra is,
hogy a múlt tal va ló fog lal ko -
zás ne vál jon eről te tet té, és
hogy az ér dek lő dés át ne
csap jon kö zöny be vagy el -
uta sí tás ba.

Vé gül, de nem utol só sor ban
fel me rül a kér dés, hogy mi ért
egy evan gé li kus temp lom ban
ren dez ték meg a ki ál lí tást.
Do náth Lász ló, a bé kás me -
gye ri gyü le ke zet lel ké sze el -
mond ta, hogy te rem tett sé -
günk nél fog va kul tusz és kul -
tú ra össze tar to zik – e ki ál lí tás

csak nyil ván va ló vá te szi ezt,
rá adá sul ha tá ro kon át íve lő -
en: né me tek és ma gya rok, zsi -
dók és ke resz té nyek, hí vők és
nem hí vők ta lál koz tak itt egy -
más sal. A leg kü lön fé lébb ér -
ték ren det val lók egyek ab ban,
hogy – amint Fa hi di Éva a
meg nyi tón fo gal ma zott – a
fé le lem és a gyű lö let el len fel
kell lép ni. Ezért a ki ál lí tás
nem pusz tán kul tu rá lis ese -
mény, nem pusz tán a kul tu szi
kö zös ség sa ját misszi ó ja, ha -
nem an nak nyil ván va ló vá té -

te le, hogy va gyunk még pá ran,
akik az ak tu á lis fé lel mek el len
bár mi kor fel lép nek.

A ki ál lí tott anyag ta nít hat,
el gon dol koz tat hat. A temp -
lom ka pu ja bár ki előtt nyit va
áll, di á kok nak, na gyobb cso -
por tok nak elő ze tes be je lent ke -
zés ese tén ma guk a túl élők tar -
ta nak tár lat ve ze tést.

g Ve res 
Eme se-Gyöngy vér

A ki ál lí tás ok tó ber 18-ig szom -
bat ki vé te lé vel min den nap 10
és 18 óra kö zött lá to gat ha tó a
bé kás me gye ri evan gé li kus
temp lom ban (1038 Bu da pest,
Me ző ut ca 12., tel.: 1/368-6118).

Buchen wald el fe le dett asszo nyai
Ki ál lí tás a bé kás me gye ri evan gé li kus temp lom ban

Az el múlt hó na pok Ma gyar or szág gal és ma gyar ság gal
szem be ni leg dur vább at ro ci tá sa ként ér té kel jük és él jük
meg mind azt, ami Szlo vá ki á ban a ma gyar nem ze ti sé gű pol -
gá rok kal szem ben tör té nik. A sza bad ság, az em be ri mél tó -
ság tisz te let ben tar tá sa, a szo li da ri tás és nem ze tünk kép vi -
se le te kö zös ügyünk. Az anya nyelv hasz ná la tá nak sza bad -
sá ga a re for má ció egyik nagy vív má nya. Egy há za ink szá má -
ra te hát ki emel ten fon tos, hogy val lá si kö zös sé ge ink tag jai
anya nyel vü kön hall has sák az evan gé li um üze ne tét, és min -
den na pos ügye i ket is anya nyel vü kön in téz hes sék.

Meg győ ző dé sünk, hogy az eu ró pai egy ség ere je a ha tá -
ro kon át íve lő re gi o ná lis együtt mű kö dé sek ben rej lik. Meg -
en ged he tet len nek tart juk észa ki szom szé dunk dön té sét,
amellyel au gusz tus 21-én meg ta gad ták a Ma gyar Köz tár sa -
ság el nö ké től a be lé pést a Szlo vák Köz tár sa ság te rü le té re, de
pél dát lan volt az is, hogy már ci us 15-én a ro mán lég ügyi ha -
tó sá gok vissza von ták az el nö ki gép le szál lá si en ge dé lyét. De
em lít het nénk Ma li na Hed vig ügyét vagy a du na szer da he lyi
bru tá lis rend őr at ta kot is. Az Önök előtt is jól is mert ese tek
fel so ro lá sa saj nos még hosszan foly tat ha tó len ne. Ezek az ese -
mé nyek mind szem ben áll nak az eu ró pai nor mák kal, és nem -
csak nem ze tünk nek ár ta nak, ha nem az eu ró pai kö zös ség szel -
le mi sé gé nek, az Eu ró pai Unió te kin té lyé nek is.

Mind annyi unk össze fo gá sá ra van szük ség ah hoz, hogy a
Ma gyar or szág ról és a ma gyar ság ról ki ala kult kép Eu ró pá ban
úgy vál toz zék meg, hogy a szlo vá ki a i hoz ha son ló meg alá zó
ese mé nyek re ne ke rül hes sen sor. Azt ta pasz tal juk, hogy
nem zet kö zi te kin té lyünk saj ná la tos csök ke né sé vel az ed di gi,
nem ze ti kö zös sé günk kol lek tív jo ga i nak hang sú lyo zá sá ra
tö rek vő – egyéb ként jo gos – ér ve lés sel egy re ke vés bé tu dunk
ered ményt el ér ni. Az egye te mes ke resz tény ér té kek, az ál ta -
lá nos fe le ba rá ti sze re tet je gyé ben mi is meg te szünk min dent
an nak ér de ké ben, hogy az eu ró pai egy há zi kö zös sé gek,
nem zet kö zi egy há zi szer ve ze tek ér te sül je nek az at ro ci tá sok -
ról és az ez zel szem be ni bé kes sé get mun ká ló tö rek vé se ink -
ről, kö zös sé ge ink ér té ke i ről. Kér jük európai parlamenti kép -
 vi se lőinket, hogy a jö vő ben is te gyenek meg min dent an nak
ér de ké ben, hogy az Eu ró pai Par la ment hi te le sen ér te sül jön
a mind annyi un kat meg alá zó tör té né sek ről, és bír ja rá az Eu -
ró pai Uni ót hat ha tós lé pé sek meg té te lé re. Ért he tet len nek tart -
juk, hogy az Eu ró pai Unió to vább ra is a két or szág bel ügyé -
nek te kin ti eze ket az ese te ket. Az em be ri, ál lam pol gá ri jo gok
ál ta lá nos ér vé nye sü lé se a vi lá gi tör vé nyek je gyé ben ugyan olyan
egye te mes ügy, mint ami lyen a mi ke resz tyén hit el ve ink ál -
ta lá nos ér vény re ju tá sa. Fel ajánl juk te hát együtt mű kö dé sün -
ket és se gít sé gün ket a kö zös fel adat el vég zé sé hez. Egy ben –
elő re egyez te tett idő pont ban – sze mé lyes ta lál ko zást is kez -
de mé nye zünk a kö zös gon dol ko dás meg va ló sí tá sa ér de ké ben.

2009. au gusz tus 29.

Együtt mű kö dé sük ben bíz va, 
üd vöz let tel:

Itt zés Já nos, 
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház, el nök-püs pök

Prőh le Ger gely, 
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház, or szá gos fel ügye lő

Dr. Bölcs kei Gusz táv, 
Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház, püs pök, 

a Zsi nat lel ké szi el nö ke
Dr. Hu szár Pál, 

Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház, fő gond nok, 
a Zsi nat vi lá gi el nö ke

Tisz telt Eu ró pai Par la men ti 
Kép vi se lők!

b 1937-től a buchen wal di kon cent rá ci ós tá bor ba fér fi a kat
de por tál tak. Leg alább is így tud tuk 2001-ig, ami kor lét -
re jött Né met or szág ban a Buchen wald el fe le dett asszo nyai
cí mű ki ál lí tás. Az asszony sor so kat be mu ta tó anyag – Pá -
rizs és Deb re cen után – au gusz tus 25-től a bé kás me gye -
ri evan gé li kus temp lom ban te kint he tő meg.

A fel nőt tek nek szó ló evan gé -
li kus or szá gos ci gány tá bor -
nak idén au gusz tus 21. és 25.
kö zött a Nóg rád me gyei Bér
volt a hely szí ne. Eb ben az év -
ben a Kö zös asz tal el ne ve zés -
sel meg ren de zett tá bor nak
nem volt elő ze tes hír ve ré se,
mert öt ven nél is töb ben je lent -
kez tek Nyír te lek ről, Szen te -
tor nyá ról, Sár szent lő rinc ről
(ezeken a he lye ken fo lyik ci -
gány misszió). A kis fa lu nak
épp elég fel ada tot je len tett ez
az elő ző évek hez mér ten ala -
po san meg nö ve ke dett lét szám.
Vé gül csak har min can jöt tek el
– a fel nőt tek mel lett szép
szám ban ka ma szok is. A fa lu
né pe vál to zó szám ban és ér -
dek lő dés sel vett részt a tá bor
prog ram ja in.

Tény le ge sen tá bo ri vi szo -
nyok kö zött él tek a részt ve vők
– bog rá csos fő zés, el ső sor -
ban mat ra cos-tö meg szál lá sos
al vás.

Vál to za tos volt a prog ram:
reg gel, es te áhí ta tok – a hi te -
les Krisz tus-ké pet, a krisz tu -
si lé nye get ke res ték, hogy
kép má sa ki raj zo lód has son
raj tuk. Így ta lál tak rá a szol -

gai for má ra, a sze líd, alá za tos
ma ga tar tás ra, a meg bo csá -
tás ra, a tes ti-lel ki szük sé gek
biz to sí tá sá ra, a ta nu lás-ta ní -
tás fon tos sá gá ra. Kis cso por -
tos be szél ge té sek mé lyí tet -
ték az ige ma gya rá za to kat. A

va sár na pi is ten tisz te let so -
kak szá má ra em lé ke ze tes ma -
rad. Csep re gi And rás ige hir -
de té se után a gyü le ke zet elé
ki ál ló har minc fős ci gány csa -
pat éne ke meg in dí tot ta a hall -
ga tó sá got, és az egyik ci gány

test vé rünk bi zony ság té te le
alatt csak az a szem ma radt
szá ra zon, ame lyik be fe lé
könnye zett.

A tá bo ro zók kö zött szol gált
Lá zár At ti la éne kes bi zony -
ság té tel lel, Sze ve ré nyi Já nos

or szá gos misszi ói lel kész, aki
nem csak igét hir de tett, de
Mar tin Lu ther King nek né pe
fel eme lé se ér de ké ben foly ta -
tott kö vet ke ze tes, erő szak me n -
tes küz del mét is be mu tat ta.
A se gí tő, men tő sze re tet meg -

nyil vá nu lásait példázva D. Ke -
ve há zi Lász ló nyu gal ma zott
lel kész , egy ház tör té nész tar -
tott min den kit meg ra ga dó elő-
 adá st Szteh lo Gá bor ról. 

Tánc be mu ta tó val egy be kö -
tött szí ni je le ne tet ad tak elő a
va nyar ci ka to li kus misszió
tag jai. Volt vi zu á lis va rázs lat,
a tá bort össze fog la ló fény kép -
so ro zat- ve tí té s, sza bad té ri
evan gé li zá ció Szi rá kon a bé ké -
si pün kös di gyü le ke zet ci gány
tag ja i nak szol gá la tá val és iro -
dal mi össze ál lí tás , amely nek
keretében Sur man Lász ló ci -
gány köl tő ve ze tett vé gig köl -
té sze tén. 

A tá bor la kói nap pa li és éj -
sza kai tú rá kon ta lál koz hat tak
a táj szép sé ge i vel, hall gat hat -
ták az er dő hang ja it. 

A pu lisz ka va cso ra ugyan
bi zal mat lan fo gad ta tás ban ré -
sze sült de a re pe tá ra vá ra ko zó
sor a tel jes si kert bi zo nyí tot ta.

A ne héz sé gek el le né re sok
öröm ben, ál dás ban volt ré -
sze mind azoknak, akik el -
jöttek. Re mény ség sze rint jö -
vő re is gaz da gon te rít majd az
atyai kéz.

g Ba kay Pé ter

Gaz da gon te rí tett kö zös asz tal
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Au gusz tus 20-án a Du na–Ipoly Nem ze ti Park Igaz ga tó ság jó -
vol tá ból moz gás sé rült em be rek és kí sé rő ik a bu dai Sas-hegy ről
néz het ték a tű zi já té kot (to váb bi in for má ció: www.sas-hegy.hu).
A Ma gyar Evan gé li kus If jú sá gi Szö vet ség (Me visz) szer ve zé sé -
ben egy egész tá bor lá to ga tott el er re a prog ram ra Csák vár ról,
de Bu da pest ről to váb bi me vi sze sek, il let ve a Moz gás sé rül tek Bu -
da pes ti Egye sü le té nek és a Fé bé Evan gé li kus Di a ko nissza Egye -
sü let in téz mé nye i nek szer ve zé sé ben ér kez tek moz gás sé rült lá -
to ga tók. Így össze sen kö zel nyolc va nan – eb ből negy ven fő moz -
gás sé rült – gyö nyör köd he tett a nagy ese mény ben, és csodálhatta
meg egy út tal a hegy ter mé sze ti szép sé ge it.

g Kézdy Pál fel vé te le
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b „Mi óvó né nik va gyunk itt. Va la -
hogy ez ked ve sebb…” – mond ja
ar ra a kér dé sem re, hogy mi nek is
te kin ti ma gát. Ez év ben a győ ri
Pé ter fy Sán dor Evan gé li kus Ok -
ta tá si Köz pont óvo dá já ban dol -
go zó Tóth né Sze be ni Gyön gyi
kap ta az év óvo da pe da gó gu sa
el is me rést.  

– Öt te vé nyen szü let tem, kö zép is ko -
lá ba Csor nán jár tam, a Hu nya di Já -
nos Óvó nő kép ző Szak kö zép is ko lá -
ban érett sé giz tem – kez di a be mu tat -
ko zást. Ez után két évig a szü lő fa lum -
ban dol goz tam, majd fel vé te liz tem
Sop ron ba, az óvó nő kép ző fő is ko lá -
ra. Ek kor je lent meg a pá lyá zat, hogy
a győ ri evan gé li kus gyü le ke zet in du -
ló óvo dá já ba óvó nő ket ke res. Te kus
Ot tó lel kész úr hí vott el be szél ge tés -
re. Így ke rül tem Győr be, ezért egy év
ha lasz tást kér tem a fő is ko lán, majd
a le ve le ző ta go za tot kezd tem el. Köz -
ben férj hez men tem, és meg szü let -
tek a gyer me ke ink. Re be ka ti zen öt,
Lac kó ti zen há rom és fél éves. Egész
csa lá dunk evan gé li kus. 2005-ben
szü le tett még egy kis lá nyunk, Ta ma -
ra. Most egy éve, hogy új ra dol goz -
ni kezd tem.

– Mi kor ér le lő dött meg Ön ben az
el ha tá ro zás, hogy kis gyer me kek ne ve -
lé sét vá laszt ja élet hi va tá sá ul?

– Ar ra nem em lék szem, hogy ez
konk ré tan meg ér le lő dött vol na ben -
nem. Ar ra vi szont igen, hogy már ál -
ta lá nos is ko lás ko rom ban a szom széd
gye re kek re vi gyáz tam. Óvo dás ko rú -
ak vol tak, de volt kö zöt tük ki sebb is.
A tá gabb csa lá don be lül pe dig – ta -
lán nem tu da to san – va la hogy kö rém
gyűl tek a gye re kek. So kat me sél tem
ne kik. A pá lya vá lasz tás nál min den
bi zonnyal ezért ke rült kép be a csor -

nai szak kö zép is ko la. Ezt az óta sem
bán tam meg.

– Az óvó nő kép ző szak kö zép is ko la
mi lyen szak mai ala pot adott?

– Szak ma i lag na gyon so kat je -
len tett ne kem. Szak mai gya kor lat ra
a gya kor ló óvo dá ba jár tunk. Elő ször
be ül het tünk fog lal ko zá sok ra, fi gyel -
tünk, jegy ze tel tünk, az után mi ke rül -
tünk elő tér be. Fog lal ko zá so kat kel lett
ve zet ni, az is ko la ta ná rai bent ül tek,
majd ér té kel ték a mun kán kat, il let -
ve ön ma gun kat is ér té kel nünk kel lett,
eb ből na gyon so kat le he tett ta nul ni.
Vol tak szak mai he tek is. Fon tos az a
szem pont is, hogy egy kö zép is ko lás
ta nu ló nak még nem kell fog lal koz ni
a min den na pi gon dok kal, a meg él he -
tés sel, a pár vá lasz tás sal… Csak a ta -
nul má nya ink ra fi gyel het tünk.

– Ak ko ri ban a ke resz tény ne ve lés -
ről nem ta nít hat tak az óvó nő kép zők.

– Va ló ban nem, ak ko ri ban még
nem vol tak kü lön bö ző szak mai prog -
ra mok, ame lyek kö zül vá laszt ha tott
egy óvo da. Egy sé ges or szá gos prog -
ram alap ján dol go zott min den ki. 

– Vissza te kint ve mi lyen nek ér té ke -

li azt a ré gi, egy sé ges szak mai prog -
ra mot? És mi lyen ala po kon nyug szik
most a győ ri evan gé li kus óvo dá ban
zaj ló ne ve lés?

– A ré gi ben tel je sen meg vol tak
szab va na pi te en dő ink. Olyan mély -
sé gig, hogy pél dá ul mi kor le gye nek
az ét ke zé sek, vagy hogy na pon ta le -
gyen öt perc test ne ve lés… Elő ír ták a
na pi fel ada to kat is, pél dá ul szer dán
me se vagy ép pen kör nye zet is me ret-
fog lal ko zás volt. 

Mi itt, a győ ri evan gé li kus óvo dá -
ban az „Óvo dai ne ve lés já ték kal,
me sé vel” prog ra mot vá lasz tot tuk,
mert úgy gon dol tuk, hogy ez áll a leg -
kö ze lebb a gyer me kek élet ko rá hoz,
és eb be tud juk leg in kább be le il lesz -
te ni a ke resz tény ne ve lést. Mert ez
nem azt je len ti, hogy egy-egy órá ra
él jük meg a hi tün ket, ha nem az
egész na pun kat, éle tün ket át szö vi.

– Van-e va la mi spe ci á lis „szak te -
rü le te”?

– Spe ci á lis nincs, vi szont a bar ká -
cso lás, kéz mű ves ke dés na gyon kö zel
áll hoz zám, vi rág kö té sze tet is ta nul -
tam, ha la dó szin ten vé gez tem. De
éne kel ni is sze re tek.

– Ré gen óvó né nik nek hív ták az
óvó nő ket, ma óvo da pe da gó gu sok -
nak. Mi nek ér zi ma gát in kább?

– Óvó né ni nek. Mi óvó né nik va -
gyunk itt. Va la hogy ez ked ve sebb,
még az óvó nő nél is. A gye re kek is így
hív nak ben nün ket.

– Ön sze rint mi ben nyújt töb bet
egy evan gé li kus egy há zi óvo da, mint
bár mely más?

– Ér zel mi leg biz to san töb bet tu -
dunk ad ni. Azt, ami a hi tünk ből fa -
kad, és ami kell a gye re kek nek. Az

öle lést, oda fi gye lést, a má sik meg be -
csü lé sét… El fo gad ni és el fo gad tat ni
a gyer me ket úgy, ami lyen – ez alap -
ve tő. Min den ki ben van va la mi ér té -
kes tu laj don ság, és ha az em ber
meg ta lál ja ezt és ki eme li, ak kor ő is
ér té kes nek ér zi ma gát. Az em be rek
el zár kóz nak a hit től, a gye re ke i ket
még is egy há zi in téz mény be sze ret nék
írat ni. Mert ér zik, hogy itt olyan
ala po zás fo lyik, ami re a gye rek nek az
éle te fo lya mán szük sé ge lesz. Az el -
ső évek ben volt egy óvo dá som, aki -
nek a szü lei nem vol tak val lá so sak.
Kér dez tük, hogy ak kor mi ért hoz -
zánk írat ták be. Azt mond ták, hogy
ők nem kap ták meg a hit be li ne ve lést,
de sze ret nék, ha gyer me kük meg kap -
ná ezt a pluszt.

– Meg ke re sik-e ké sőbb az egy ko ri
óvo dá sai?

– Ó, igen! A mos ta ni el sős gi mi sek
ka rá cso nyi mű sort ad tak ná lunk,
majd le ül tek a ki csik kö zé. Kér ték,
hogy hadd jö hes se nek majd vissza
egy nap ra ját sza ni – per sze van egy
olyan élet kor, ami kor „ci ki”, ha be szél -
get nek az egy ko ri óvó né ni jük kel…
En nek az in téz mény nek itt Győr ben
nagy elő nye, hogy a temp lom kö ré
épült az óvo da és az is ko la is. A kis
el ső sök a szü ne tek ben gyak ran át sza -
lad nak hoz zánk.

– Nagy csa lá dos anyu ka ként nem
fá rasz tó ez a mun ka? Itt hu szon nyolc
gyer mek van a cso port já ban, ott hon
pe dig vár ják a sa ját jai…

– Nem. Az el ső ket tő már na -
gyobb, a ki csi meg iga zi ál dás, aján -
dék. Én min dig sok gye rek ről ál -
mod tam, öt ről, hat ról, de ennyi ada -
tott. Az em bert meg fi a ta lít ja, ha kis -

gyer me ke szü le tik. Idő sebb kor ban
más hogy éli meg az em ber azt, hogy
szü lő.

– Ho gyan fo gad ta, hogy önt vá lasz -
tot ták az év óvo da pe da gó gu sá nak?

– Az év zá ró ér te kez le ten tud tam
meg. Nem is tud tam, hogy lé te zik
ilyen díj. Örül tem ne ki, de na pok, he -
tek tel tek el, mi re fel fog tam, hogy mit
is je lent ez. A ve ze tő óvó nő meg mu -
tat ta, hogy mi lyen aján lást írt ró lam…

– És re á lis volt?
– Sze rin te igen. Én azt gon do lom,

hogy csak te szem a dol go mat egy
olyan óvo dá ban, amely ben sze re tek
dol goz ni.

– Kez dő dik az új mun ka év. Az
aján lás és a díj tu da tá ban más kép -
pen kez di az évet? Kö te le zi ez az el -
is me rés va la mi re?

– Nem, nem ér zem, hogy kö te lez -
ne. Ugyan úgy tesszük a dol gun kat a
min den na pok ban. Nem ér zem, hogy
ne kem mást kel le ne ten nem, mint
ko ráb ban. Az el kö vet ke zen dő hu -
szon öt év ben – ami még a nyug dí jig
hát ra van szá mom ra – meg pró bá lok
meg fe lel ni an nak a sok min den jó -
nak, amit a ve ze tő óvó nő a jel lem zés -
ben írt ró lam.

– Si ker vagy ki hí vás az ön szá má -
ra mind ez?

– Ki hí vás annyi ban, hogy meg ma -
rad jak ezen az úton. Sze ret nék nem
be le fá rad ni, ha nem a mos ta ni lel ke -
se dés sel, sze re tet tel to vább ra is ten -
ni a dol go mat, mert a gye re kek nek
egy re in kább szük sé gük van ránk,
óvó nők re. A szü lők nek egy re több
dol guk van, sok szor ép pen a gyer me -
ke ik szá má ra nincs ide jük. Ha ide az
ovi ba be lép nek, bé ke, sze re tet fo gad -
ja őket. Ezen dol go zunk. Mun ka tár -
sa im mal úgy érez zük, hogy ezen fe -
lül nem te szünk sem mi kü lön le ge set.
Ha má sik óvo dá ban dol goz nánk, ak -
kor is ezt ten nénk.

g Me nyes Gyu la

Vissza jár nak az egy ko ri ovi sok
In ter jú Tóth né Sze be ni Gyön gyi vel, az év óvo da pe da gó gu sá val

Kitüntetett pedagógusok 

b „Hi te les nek kell len nünk a gyer -
me kek előtt. Ők még na gyon
for mál ha tók, és úgy bíz nak ben -
nünk, akár a sa ját szü le ik ben” –
vall ja Dér né Csep re gi Klá ra. Az
Oros há zi Evan gé li kus Óvo da,
Ál ta lá nos Is ko la és Gim ná zi um
pe da gó gu sa iz ga tot tan ké szül
az új tan év re, hi szen is mét egy
osz tály ra va ló hat éves gyer mek -
kel is mer te ti meg nem csak a
be tűk, ha nem a hit vi lá gát is.
Köz vet le nül a be csen ge tés előtt
nyi lat ko zott la punk nak an nak
ap ro pó ján, hogy a kö zel múlt ban
az év ta ní tó ja cím mel tün tet te ki
a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház.

– Evan gé li kus csa lád ba szü let tem,
az Oros há zá val szom szé dos Pusz ta -
föld vá ron ta nya si kis lány ként ne -
vel ked tem. A fa lu csa lá di as, ter mé -
szet kö ze li lég kö rét és az ál ta lá nos is -
ko lai éve ket meg ha tá ro zó él mé nye -
im kö zé so ro lom. El ső ta ní tó né nim,
a min dig lel ki is me re tes és pre cíz
Lö vei Ist ván né, Ol gi né ni iga zi pél da -
ké pem mé lett, de a fa lu si is ko lá ban
ké sőbb is több tisz te let re mél tó pe da -
gó gus ke ze alatt vol tunk, nem egy kö -
zü lük egy kor evan gé li kus kán tor ta -
ní tó ként szol gált. Ilyen volt pél dá ul
kon fir má ló lel ké szem, Ben czúr Zol -
tán fe le sé ge is. Mel let tük édes anyám
volt az, aki min dig ar ra ne velt min -
ket, hogy a ta nu lás ér ték. Deb re cen -

ben vé gez tem a ta ní tó kép ző fő is ko -
lát 1977-ben, majd az oros há zi 2. szá -
mú ál ta lá nos is ko lá ban kap tam ál lást.

– Lé nye gé ben ak kor pá lya kez dé se
óta nem is vál toz ta tott mun ka he lyet,
hisz ezt az in téz ményt vet te át a
rend szer vál tás után az evan gé li kus
gyü le ke zet.

– Ami kor fel me rült, hogy az egy -
ház lesz az is ko la fenn tar tó ja, Pin tér
Já nos es pe res és Győ ri Gá bor igaz ga -
tó lel kész ke res te meg a tan tes tü le -
tet. Mi u tán fel vá zol ták az el kép ze lé -
se i ket, szá mom ra nem is volt kér dés,
hogy ma rad jak-e; azon nal tud tam,
hogy itt a he lyem. Iz gal mas volt be -
le vág ni az is me ret len be. Lé pés ről
lé pés re ala kí tot tuk ki az is ko la ar cu -
la tát, lel ki sé gét, mun ka rend jét.

– Az épü let te hát ugyan az, az
egy há zi in téz mény azon ban mennyi -
ben lett más, mint az előd je?

– Ter mé sze te sen sok te kin tet ben.
A vi lá gi is ko lá ban csak a tu dás volt
a cél. Itt a jé zu si sze re tet hat ja át a pe -
da gó gi ai te vé keny sé get. És ez nem -
csak a kül ső sé gek ben mu tat ko zik
meg, ha nem a mun ka tár sak kö zöt ti
és a gyer me kek kel ki ala kí tan dó kap -
cso la tunk ban is. Tö rek szünk ar ra,
hogy fo lya ma tos kap cso lat le gyen az
is ko la és a gyü le ke zet kö zött: temp -
lo mi al kal ma kat, gyer mek-is ten tisz -

te le te ket szer ve zünk. Év ről év re ké -
szü lünk a hit tan ver se nyek re, ahol
osz tá lyom mal már or szá gos el ső, il -
le tve má so dik he lyet is sze rez tünk.
Ami kor az osz tály ter mem fa lá ra egy
ve zér igét kel lett vá lasz ta nom, a 119.
zsol tár 66. ver se mel lett dön töt tem:
„Ta níts en gem he lyes ér te lem re és is -
me ret re…!” Ez a mon dat se gít mind -
annyi un kat, gyer me ke ket és fel nőt -
te ket is rá ta lál ni a he lyes út ra.

– Mi köz ben Oros há zán is érez he -
tő en csök ken a gye rek lét szám, az
evan gé li kus is ko lát to vább ra is so kan
ke re sik.

– Va ló ban, lát juk be ér ni mind azt,
ami ért hosszú évek óta dol go zunk.
Idén is két el ső osz tályt in dí tunk, és
csak azért nem vet tünk fel még több

gye re ket, mert nem fér né nek be az
osz tály ter mek be. Tart juk a kap cso -
la tot nem csak sa ját óvo dánk kal, ha -
nem a vá ros töb bi in téz mé nyé vel is,
hogy mi nél szé le sebb kör ben meg is -
mer tes sük a szü lők kel az itt fo lyó
mun kát.

– Évek óta el ső és má so dik osz tá -
lyos gyer me kek kel fog lal ko zik. Mi re
he lye zi a hang súlyt mun ká ja so rán?

– En nél a kor osz tály nál kü lö nö -
sen is fon tos, hogy a pe da gó gu sok
hi te le sek le gye nek. A gyer me kek
sze mé lyi sé ge ek kor még nagy mér -
ték ben for mál ha tó, és úgy bíz nak
ben nünk, akár a sa ját szü le ik ben. Fe -
le lős, ugyan ak kor lé lek eme lő fel -
adat meg fog ni a hat éve sek ke zét és
be ve zet ni őket a be tűk és a ke resz -
tény hit vi lá gá ba. Fon tos, hogy meg -
sze ret tes sem a gyer me kek kel a ta nu -
lást és ma gát az is ko lát is, hi szen
hosszú éve kig kop tat ják még az is -
ko la pa dot. Azon ban ké sőbb is tar -
tom a kap cso la tot ta nít vá nya im -
mal és szü le ik kel. Gyak ran kér nek
ta ná csot tő lem az is ko la el vég zé se
után is. Az pe dig min dig öröm mel
tölt el, ami kor egy ko ri kis di ák ja im -
mal együtt tér del he tek az ol tár hoz
úr va cso rát ven ni. Hi szem, hogy
akár a gyü le ke ze te ink jö vő je is múl -
hat azon, hogy si ke rül-e be von ni az

is ko lá so kat az egy ház köz ség éle té -
be. Úgy kell dol goz nunk, hogy egész
éle te so rán igé nye le gyen az ige hall -
ga tás.

– Szá mí tott a ki tün te tés re?
– Nem, na gyon meg le pőd tem,

ami kor az igaz ga tó nő kö zöl te a hírt.
Itt is sze ret ném meg kö szö ni az is ko -
la ve ze tés nek, hogy ja va solt a ki tün -
te tés re. Az Or szá gos Egy há zi Iro da
Ok ta tá si Osz tá lyá nak pe dig min den
ta ní tó ne vé ben kö szö nöm ezt a cí -
met. Örü lök an nak, hogy nem csak
azok nak a – na gyobb gyer me kek kel
fog lal ko zó – pe da gó gu sok nak is me -
rik el a mun ká ju kat, akik ver seny -
ered mé nyek kel büsz kél ked het nek,
ha nem azok nak is, akik az „ala po zó
mun kát” vég zik. Meg győ ző dé sem,
hogy ilyen ér te lem ben sem sza bad
ho mok ra épí te nünk, mert csak a
szi lárd alap ra épül het erős vár.

– Van után pót lás lel ki is me re tes pe -
da gó gu sok ból?

– El mond ha tom, hogy a mi is ko -
lánk ban van nak lel kes fi a ta l kol lé gák,
akik nem csak jó szak em be rek, ha -
nem – a he lyi gyü le ke ze ti ifi ből ki ke -
rül ve – szá muk ra tel je sen ter mé sze -
tes kö zeg a gyü le ke zet is.

– Kik ből áll az év ta ní tó nő jé nek
csa lád ja?

– Öröm mel tölt el, hogy ren de zett
csa lá di kö rül mé nyek kö zött élek.
Két fel nőtt fi am ra na gyon büsz ke va -
gyok, és iz ga lom mal vár juk uno -
kám el ső óvo dai nap ját. Sza bad idő -
met leg szí ve seb ben ve lük töl töm.

g Lász ló Je n Csa ba

„Azon nal tud tam, hogy itt a he lyem”
Be szél ge tés Dér né Csep re gi Klá rával, az év ta ní tó nő jé vel
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– Ko moly ál do zat ez, és őszin tén meg
kell mon da ni, hogy az egy ház kü lön -
bö ző dön tés-elő ké szí tő tes tü le tei
nem is egy könnyen tá mo gat ták a
nyír egy há zi óvo da ügyét – árul ta el
dr. Fa bi ny Ta más, az Észa ki Egy ház -
ke rü let püs pö ke az ün ne pé lyes
ava tás emel ke dett pil la na tai után.
– Ko ráb ban a gaz da sá gi bi zott ság,
mely nek szi go rú fis ká lis szem pon to -
kat kell ér vé nye sí te nie, il let ve az ok -
ta tá si bi zott ság is úgy lát ta, hogy nin -
cse nek meg az óvo da ala pí tás fel té te -
lei, ezért a „harc” ke mény volt. Meg
kel lett győz nünk őket. 

– Mi vel le he tett ér vel ni?

– Az zal, hogy Nyír egy há zán na -
gyon nagy a vál lal ko zó kedv. És nem -
csak a gyü le ke zet, a vá ros tá mo ga tá -
sát él vez ve is ta pasz tal hat tuk so kak
se gí tő kész sé gét. Ez rész ben ma gya -
ráz ha tó az ön kor mány zat és az evan -
gé li kus gyü le ke zet ha gyo má nyo san jó
kap cso la ta i val, más részt azon ban
lát ni kell, hogy a vá ros nak ér de ke is
az óvo dai fé rő he lyek szá má nak gya -
ra po dá sa. 

Az egy ház ke rü let lel ké szi ve ze tő -
je nem rej ti vé ka alá azt sem, hogy az
iga zán nagy „lö kést” a ba jor test vér -
gyü le ke zet cél ado má nya ad ta az ügy -
nek. Fa bi ny püs pök azon ban a fo lya -
ma tos mű kö dés ga ran ci á it is ugyan -
ilyen fon tos nak tart ja.

Az óvo dá nak az egy ház köz ség
lesz a fenn tar tó ja – ez te hát el ső sor -
ban nyír egy há zi fe le lős ség –, még ha
az egy ház ke rü let és az or szá gos
egy ház is kész bi zo nyos terv sze rű -
ség alap ján hoz zá já rul ni a mű köd -
te tés hez. 

Sztan kó Gyön gyi es pe res, igaz ga -
tó lel kész  fá rad ha tat lan szer ve ző -
nek bi zo nyult. A Lu ther té ri lel kész -
la kás át ala kí tá sán, fel újí tá sán rend -
re tár sa dal mi mun ká ban dol goz tak
a mes te rek, ér kez tek az ado má -
nyok a gyü le ke ze ti ta gok tól, hogy
min den szük sé ges fel sze re lés re le -
gyen pénz. 

Egy nap és egy éj sza ka jár ta meg
az in gyen fu var Ba jor or szá got, mert
még a bú tor zat ra is tel lett a né met
test vé rek fi gyel mes sé gé ből. Szál lí tá -
sát egy helyi gyü le ke ze ti tag vál lal -
ta ma gá ra: a te her au tó ján és az ide -
jén kí vül még a ben zin költ sé get is
ad ta az ügy höz, no ha gyer me ke már
a Nyír egy há zi Evan gé li kus Kos suth
La jos Gim ná zi um pad ja it kop tat ja… 

Já té kok a társ in téz mé nyek ből ke -
rül tek. Egye dül az eu ró pai szab vány
sze rin ti ud va ri ját szó té ren (ké pün kön)
nem le he tett na gyon spó rol ni, a szi -
go rú ha tó sá gi el vá rá sok mi att ott
nem volt he lye a le le mény nek. 

– A be ke rü lé si össz költ ség úgy ti -
zen öt mil li ó ra rúg, de az em lí tett ál -

do zat kész ség mi att pon to san nem le -
het meg mon da ni, hogy mennyi be is
ke rült az óvo da – mond ja az es pe res
asszony, majd hoz zá te szi: – Min dig
is csak az anya gi ak in tet ték óva tos -
ság ra a pres bi té ri u mot, és ha lo gat tuk
a leg ki seb bek in téz mé nyé nek élet re
hí vá sát, de hogy az óvo dá ra szük sé -
ge van a he lyi evan gé li kus ság nak,
hogy tel jes ne ve lé si in téz mé nyi szer -
ve zet szol gál ja őket, az nem volt
kér dés.

Vé le mé nyét oszt ja Fa bi ny Ta más
is, hi szen az egy ház ke rü let leg né pe -
sebb gyü le ke ze té ről van szó, il len dő,
hogy tel jes le gyen a ver ti kum. 

Nem is oko zott gon dot be né pe sí -
te ni a vá ros leg újabb óvo dá ját. Pil la -
nat nyi lag hu szon há rom kis gye rek jár
ide, ket tőt elő jegy zés be vet tek, de so -
ka kat sajnos el kel lett uta sí ta niuk –
hely hi á nyá ban.

– Leg alább még egy cso por tot
meg tölt het tünk vol na, és bi zony
jöt tek so kan nem evan gé li ku sok is,
ami na gyon ör ven de tes és he lyén -
va ló, de a hely mé re te, be fo ga dó ké -
pes sé ge min dent meg ha tá roz –
mondja Ko csis né Sá ros sy Emő ke,
az új szer ve ze ti egy ség, a Nyír egy -
há zi Evan gé li kus Ál ta lá nos Is ko la és
Óvo da igaz ga tó ja. – Ez a szer ve ze -
ti for ma te szi le he tő vé a gaz da sá gos
mű kö dést. Így ol csóbb az ét kez te -
tés, a ta ka rí tás, a fenn tar tás, de
ugyan ilyen fon tos, hogy – ne ve lé -
si ter vünknek meg fe le lő en – eb ből
az óvo dá ból vár juk az után pót lást az
evan gé li kus ál ta lá nos is ko lá ba. Tü -
rel mes nek kell len nünk, ti zen ket ten
még kis cso por to sok… Két óvó nő,
va la mint egy tel jes és egy rész -
mun ka idő ben dol go zó da dus vi -
gyáz rá juk.

Míg az el múlt évek ben több evan -
gé li kus óvo da is lé te sült az or szág -
ban, eb ben a tan év ben a nyír egy há -
zi az egyet len új in téz mény. Hír lik
azon ban, hogy már a szent end rei
evan gé li ku sok is ké szül nek egy olyan
ün nep re, mint ami lyen ben au gusz -
tus 29-én a nyír egy há zi ak nak le he -
tett ré szük. 

g Veszp ré mi Er zsé bet

Nagy össze fo gás az ap ró sá go kért 
Ba jor támogatás is segítette az új óvo da felépülését Nyír egy há zán

A ré gi-új lel kész ma ga is sop ro ni
szár ma zá sú, li cis ta öreg di ák; 2007
nya rán, ösz tön dí jas évei után ér ke zett
ha za Né met or szág ból, ahol rend -
sze res teo ló gi át és egy ház ze nét ta -
nult. Az Eöt vös Jó zsef-gim ná zi um -
ban foly ta tott mun ká ja mel lett ve ze -
ti a Har kai Evan gé li kus Egy ház köz -
sé get. Nem cso da hát, hogy az ün -
nep ség re nem csak a gim ná zi um hoz
kö tő dő ven dé gek jöt tek el, ha nem
szép szám mal vol tak je len hí vek a
sop ro ni és a har kai gyü le ke zet ből is.

Pré di ká ci ó já ban Itt zés Já nos fel tet -
te a kü lön bö ző hang súllyal, de gyak -
ran fel ve tő dő kér dést: van-e lét jo go -
sult sá guk az egy há zi is ko lák nak? Er -

re a kér dés re csak ak kor sza bad
igen nel vá la szol ni, ha tu dunk töb bet
ad ni, mint a nem egy há zi is ko lák: az
if jú ság nak nem csak ho ri zon tá lis,
föld kö ze li tu dást kell ad ni, ha nem
ver ti ká li sat, fel fe lé mu ta tót is. Eb ben
a fel adat ban van kü lö nö sen nagy
sze re pe az is ko la lel kész nek, aki a
ta ná rok és a di á kok fe lé egy aránt kép -
vi se li ezt a mennyei di men zi ót.

Wag ner Szi lárd pré di ká ci ó já ban az
ik ta tás nap já nak új szö vet sé gi igé jét,
1Pt 5,5-öt ala pul vé ve hang sú lyoz ta az
alá zat fon tos sá gát: most nem el ső sor -
ban a ta ná rok és a di á kok kö zött –
egyéb ként nyil ván va ló – kü lönb ség -
re kell fi gyel nünk, ha nem ar ra, hogy
kö zö sek va gyunk a ta nu lás ban, az Is -
ten or szá ga meg is me ré sé ben. Le het

per sze csak a lé lek te len ma go lás ra fi -
gyel ni, és épp el len ke ző leg, le het
mind ezt el ha nya gol va el pa za rol ni
az időt, sőt le het sé ges a ket tő nek az
öt vö ze te, de mind há rom ból épp a lé -
nyeg hi ány zik: a ta lál ko zás az zal,
aki meg te rem tett és gyer me ke i ként
sze ret ben nün ket. Az is ko la lel kész
pe dig társ le het ezen az úton, akár a
sza vak kal, akár a lel ki pász to ri be szél -
ge tés csönd jé vel vagy a ki nyúj tott kéz,
a Krisz tus tól ka pott gesz tu sok se gít -
sé gé vel. 

Wag ner Szi lárd ha za ér ke zett –
ad ja Is ten, hogy szü lő vá ro sá ban mi -
nél to vább tud ja krisz tu si gesz tu sok -
kal vi gasz tal ni és el kí sér ni az eöt vö -
sös gim na zis tá kat.

g He ge ds At ti la

La bo ra tó ri um és ora tó ri um
f Folytatás az 1. oldalról

b Az ap rócs ka asz ta lok, szé kek, az ala csony ra sze relt mos dó kagy lók szo -
kat lan lát ványt nyúj ta nak an nak, aki nem ott ho nos az óvo da vi lá gá ban,
de aki eze ket lát ja, óha tat la nul mo soly ra húz za a szá ját, lel ke meg te lik
me leg ség gel, ha a tár gyak hasz ná ló it még csak kép ze le te va rá zsol ja is oda.
He te kig így jár tak-kel tek a haj da ni lel kész la kás ban azok, akik fá rad ha -
tat la nul mun kál kod tak a múlt szom ba ton fel szen telt nyír egy há zi evan -
gé li kus óvo da ki ala kí tá sán, be ren de zé sén. Meg le het, má sok meg a hom -
lo ku kat rán col ták: ho gyan is le het sé ges a mai szi go rú gaz da sá gi hely -
zet ben új in téz mény ki ala kí tá sá ra gon dol ni. Hi szen egy óvo da ese té ben
nem csak az egy sze ri, a be ru há zá si költ sé get kell elő te rem te ni… 

A Magyar Köztársaság elnöke megbízásából az oktatási és kulturális
miniszter augusztus 20-a, az államalapító Szent István király ünnepe
alkalmából kimagasló színvonalú szakmai munkájáért a Magyar
Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adta át Horváth Antalnak,
a kőszegi Evangélikus Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Informatikai
Szakképző Iskola és Kollégium igazgatóhelyettesének. 

d Forrás: Evangélikus Hírlevél

A pá pai Gyu rátz Fe renc Evan gé li kus
Ál ta lá nos Is ko la új ra in dí tá sa óta
elő ször van együtt a nyolc év fo -
lyam. Össze sen 184 di ák kezd te
meg idén a tan évet. Az ün ne pi tan -
év nyi tó is ten tisz te le ten dr. Fa bi ny
Ta más, az Észa ki Egy ház ke rü let
püs pö ke hir det te az igét, mel let te a
li tur gi á ban a há zi gaz da Pol gár di
Sán dor es pe res és Tóth Ká roly be -
osz tott lel kész szol gált. 

A zsú fo lá sig telt temp lom ban a
meg hí vó ra ke rült ige alap ján hang -
zott a pré di ká ció:
„A böl cses ség kez -
de te az Úr nak fé -
lel me.” Min den
egy há zi is ko la
jel mon da ta is le -
het ne ez a mon -
dat, hi szen a böl -
cses ség egy ben
Is ten re ha gyat -
ko zást je lent. 

Ige hir de té sé -
ben Fa bi ny Ta -
más rá mu ta tott,
hogy há rom fé le
em ber lé te zik: az
egyik, akit min -
dig irá nyí ta ni
kell, a má sik, aki
csak ön ma gá ból
in dul ki, ő a be -
lül ről ön ma gát
irá nyí tó em ber.
A ke resz tény em -
ber azon ban nem
is be lül ről és nem
is kí vül ről, ha nem fe lül ről irá nyí -
tott em ber. Te kin te tün ket egy új
tan év kez de tén föl fe lé emel jük, mert
on nan vá runk ál dást. Tud juk, hogy
fe lül ről irá nyít ben nün ket az élet
Ura, a böl cses ség Is te ne. „Sze ret jük-
e Is tent? – er re a leg főbb kér dés re vá -
la szol junk két ezer év el múl tá val is fe -
lül ről irá nyí tott em ber ként, gyer -
mek ként vagy fel nőtt ként, hogy
mind nyá jan az ő ta nít vá nyai le gyünk.
Jé zus ma is azt mond ja: en ged jé tek
hoz zám jön ni a kis gyer me ke ket. Jó,
hogy itt vagy tok, ked ves szü lők, ke -
reszt szü lők” – fo gal ma zott a püs pök.

„Hadd mond jam a leg na gyobb bá to -
rí tás sal: gyer tek más kor is!”

A 2009/2010-es tan év ben el ső
osz tály ba fel vett har minc két di á kot
Pol gár di Sán dor igé vel ál dot ta meg.
Ki fe jez te az egy ház köz ség irán tuk ta -
nú sí tott be fo ga dó sze re te tét és nyi -
tott sá gát. A tan évet Szücs Gá bor
igaz ga tó nyi tot ta meg.

Az is ten tisz te let után a pa ró kia
Szé che nyi ut cai hom lok za tán bronz
dom bor mű ves em lék táb lát lep lez tek
le. A pá pai evan gé li kus mű vész ta nár,

Kiss Lász ló ál tal ké szí tett al ko tás dr. Fa -
bi ny Ti bor evan gé li kus egy ház tör té -
nész nek, lel kész nek ál lít em lé ket, a „Ne
fe led kez ze tek meg ve ze tő i tek ről, akik az
Is ten igé jét hir det ték nek tek” ige (Zsid
13,7) alap ján. A táb la le lep le zé se előtt
Pol gár di Sán dor mint egy ko ri ta nít -
vány mél tat ta né hai pro fesszo rát,
majd ifj. dr. Fa bi ny Ti bor egye te mi ta -
nár ol vas ta fel özv. id. dr. Fa bi ny Ti bor -
né le ve lét, aki ar ról írt, hogy fér je el -
ső szol gá la ti he lye a pá pai gyü  le ke zet
volt, amelyre mindvégig élete egyik
leg szebb kor sza ka ként em lé kezett.

g P. S.

Pá pai tan év nyi tó 
– em lék táb la-ál lí tás sal
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b Húsz éve nyílt meg a vissza ka -
pott fasori evan gélikus gim ná zi -
u mban  az el ső tan év. Alábbi ta -
nul mányában egyházunk Déli
Egy házkerületének az ese mé -
nyek idején hivatalban levő püs -
pö ke tekint vissza az ünnepi al -
ka lomra és a hozzá vezető útra.

A má so dik vi lág há bo rú pusz tí tá sai és
vér zi va ta ra után Or dass La jos püs pö -
ki be ik ta tá sa kor szék fog la ló be szé dé -
ben alá húz ta mint re for má ci ói örök -
sé gün ket a temp lom és az is ko la fon -
tos sá gát. Mint ha elő re lát ta vol na,
hogy ha ma ro san – az 1948. jú ni us 16-
án ki erő sza kolt par la men ti dön tés sel
– ál la mo sí ta ni fog ják az egy há zi ok -
ta tá si in téz mé nye ket: „Az ál lam ha ta -
lom ak kor cse lek szik leg job ban sa ját
ér de ké ben, ha az egy há zak is ko lá ja
irán ti há la tar to zá sát az zal ró ja le,
hogy mű kö dé sük elé aka dályt nem
gör dít. Egy há zunk pe dig ak kor hű ön -
ma gá hoz, ha az ősök ál do za tát meg
nem ta gad va ma ga is sza ka dat la nul és
öröm mel ál doz is ko lá i ra, tud va, hogy
ben nük rej lik jö vő je” – szö gez te le a
püs pök 1945. szep tem ber 27-én a
bu da pes ti De ák té ri temp lom ban.

Az is ko lá in kat el kob zó ál lam ha ta -
lom el len til ta ko zó egy há zi ve ze tőt
1948. szep tem ber 8-án le tar tóz tat ták,
kon cep ci ós per ben ha mis vá dak
alap ján el ítél ték és be bör tö nöz ték. Ez
lett a sor sa Mind szenty Jó zsef bí bo -
ros nak is. 

A for ra da lom alatt, 1956. ok tó ber
30-án ál la mi és egy há zi re ha bi li tá lá -
sa után Or dass püs pök vissza tért
ugyan hi va ta lá ba, azon ban 1958. jú -
ni us 24-én ál la mi erő szak kal új ra el -
moz dí tot ták, és 1976-ban be kö vet ke -
zett ha lá lá ig nem gya ko rol hat ta püs -
pö ki tiszt sé gét. 

A ma gyar or szá gi egy há zak 1948-
ban ál la mo sí tott ok ta tá si in téz mé nye -
i nek sta tisz ti ká ja a kö vet ke ző ké pet
mu tat ja (for rás: Sta tisz ti kai év könyv,
meg je lent a Be szé lő 1991. áp ri lis 27-i
szá má nak 11. ol da lán):

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
ház és a kor mány kö zöt ti, ki erő sza -
kolt egyez mény sze rint (1948. de cem -
ber 14.) egy há zunk nak a lel kész kép -
ző sop ro ni teo ló gi ai fa kul tá son – a
ké sőbb Bu da pest re köl töz te tett teo -
ló gi ai aka dé mi án – kí vül két gim ná -
zi u ma ma radt meg: a bu da pest-fa so -
ri fiú gim ná zi um és a De ák té ri le ány -
gim ná zi um. Az egy ház ve ze tői azon -
ban ál la mi nyo más ra az 1951/52-es
tan év vé gé vel mind két in téz ményt
„fel aján lot ták” az ál lam nak. Az épü -
le te ket ek kor már nem ál la mo sí tot -
ták. A fa so ri gim ná zi um épü le tét
ok ta tá si-to vább kép zé si cél ra vet ték
át, bér fi ze tés nél kül. A De ák té ri is -
ko la épü let be ke rü le ti ál ta lá nos is ko -
la köl tö zött, az épü let hasz ná la tá ért
a ke rü le ti ta nács né mi té rí tést fi ze tett
a Pes ti Evan gé li kus Egy ház nak.

Az ébren tartott legenda
A fa so ri gim ná zi um nak az 1950/51-
es és az 1951/52-es tan év ben ta nu ló -
ja vol tam. A meg szün te tés azt je len -
tet te, hogy ta ná ra in kat más bu da pes -

ti is ko lák ba he lyez ték át. A könyv tá -
rat, a szer tá ra kat, az is ko la fel sze re -
lé sét szét hord ták. Az épü let osz -
tály ter me it az Or szá gos Pe da gó gi ai
In té zet (OPI) ke ze lé sé ben ki sebb
iro dák ká épí tet ték át. 

Egy há zunk jo gá szai, akik az át adá -
si szer ző dés fo gal ma zá sá nál je len
vol tak – kü lö nö sen is dr. Vet sey Ala -
dár –, ra gasz kod tak ah hoz, hogy be -
le ve gyék a meg ál la po dás ba: ha az
ál lam egy szer vissza ad ná az épü le tet,
kö te les lesz az ere de ti ál la po tá ban
vissza szol gál tat ni. Em lé ke zés sze rint
eh hez mo so lyog va és kel let le nül já rul -
tak hoz zá a mi nisz té ri u mi kül döt tek.
Ami kor 1989-ben az épü let ben új ra -
in dult az egy há zi is ko la, az egy ház
elő vi gyá za tos sá ga az ál lam nak ke rek
ki lenc ven mil lió fo rint já ba ke rült.

A két meg szün te tett is ko la ta nu -
ló it más bu da pes ti is ko lák ba irá nyí -
tot ták. Ma gam a Vil lá nyi úti Jó zsef
At ti la Gim ná zi um ba ke rül tem, két
évet ott vé gez tem, il let ve ott érett sé -
giz tem. Eb ben az in téz mény ben, a
Fa sor hoz ha son ló an, szin tén ta ní tot -
ták a la tin nyel vet, de a gö rö göt már
nem. A Fa sor épü le té ből a Sop ron -
ból oda kény sze rí tett teo ló gi ai aka dé -
mi á nak is köl töz nie kel lett. Meg -
kap tuk a Hő sök te re kö ze lé ben a
Lend vay ut ca 62. szám alat ti épü le -
tet. (Ez ké sőbb az Ál la mi Egy ház ügyi
Hi va tal köz pont ja lett.)

Egy há zunk né pe ke se rű be le nyug -
vás sal fo gad ta De zsé ry Lász ló és Ve -
tő La jos püs pö kök in téz ke dé sét a két
gim ná zi um „fel aján lá sá ról”. A Fa so -
ri Öreg di á kok Kö re, a volt ta ná rok,
kü lö nö sen is dr. Gya pay Gá bor éb -
ren tar tot ták az is ko la „le gen dá ját”, a
gim ná zi um nak és hí res No bel-dí jas
egy ko ri nö ven dé ke i nek a tör té ne tét.
Mu tat ta az egy há zi köz han gu la tot,
hogy az 1956-os for ra da lom he té ben
meg je lent két fi a tal bu da pes ti se géd -
lel ké szünk az Ül lői út 24. szám alat -
ti teo ló gus ott hon ban, hogy teo ló gus -
hall ga tó kat to bo roz za nak: „Gyer tek,
se gít se tek, fog lal juk vissza a Fa sort!”
Úgy em lék szem, Só lyom Je nő egy ház -
tör té nész-pro fesszo runk fi gyel mez -

te tett min ket, ne si es sük el ezt a
vissza fog la lást, és meg kér dez te, van-
e át gon dolt stra té gi ánk ar ról, mit kez -
de nénk az épü let tel.

A Fa sor egy há zi vissza vé te lé nek
1956-os tör té ne té hez hoz zá tar to zik
az Evan gé li kus Teo ló gi ai Aka dé mia
If jú sá gi Bi zott sá gá nak 1956. ok tó -
ber 22-én ho zott ha tá ro za ta, amely -
ben az if jú ság kér te – Nagy Ist ván
sze ni or és Fried rich La jos igaz ga tó el -
nök le te mel lett –, hogy „az egy há zi
ve ze tő ség te gye le he tő vé az Evang.
Teo ló gi ai Aka dé mia és az Evang.
Lel kész ne ve lő In té zet össze köl tö zé -
sét a volt Evan gé li kus Gim ná zi um
épü le té be (Bp. VII., Gor kij-fa sor 17–
21.)…” (A ha tá ro zat szö ve ge meg je -
lent az Együtt az or szág né pé vel –
Evan gé li ku sok 1956-ban cí mű kö tet -
ben. Szerk. Zász ka licz ky Zsu zsan na,
Lu ther Ki adó, Bu da pest, 2006, 91. o.) 

Harc a Fasorért
Egy há zunk ban a Fa sor ügye nem
fe lej tő dött el ké sőbb sem. Bán tot ta az
egy ház né pét, hogy amíg a ka to li kus

egy ház nak több gim ná zi u ma meg -
ma rad ha tott, és Deb re cen ben a re for -
má tus egy há zé is, tő lünk el vet ték az
egyez mény ben biz to sí tott ket tőt. Az
öreg di á kok cso port ja, ki hasz nál va
a ki ala kult le he tő sé ge ket, ha gyo -
mány őr ző szer ve zet ként mű kö dött a
Ha za fi as Nép front ke re té ben, és egy -
re ha tá ro zot tab ban kö ve tel te a gim -
ná zi um új ra in dí tá sát. Föl vet ték a
kap cso la tot a kül föld re ke rült egy ko -
ri di á kok kal; kö zöt tük több be fo -
lyá sos köz éle ti sze mély is fel emel te
sza vát az is ko la ér de ké ben.

A Lu the rá nus Vi lág szö vet ség Ta -
nul má nyi Osz tá lyán 1980-tól kez dett
mun kám vé gén, 1987. jú li us 23-án
Bogsch Ár pád, az ENSZ Szel le mi
Tu laj don Vi lág szer ve ze té nek (WI PO,
OM PI) fő igaz ga tó ja, egy ko ri fa so ri
di ák, a Fa sort tá mo ga tó sváj ci egye -
sü let ve ze tő je fo ga dást adott Genf ben
a gim ná zi um ügyé ben Svájc ban te -
vé keny ke dők ré szé re ab ból az al ka -
lom ból, hogy meg tör tént – Kál dy
Zol tán püs pök ha lá la után – a püs -
pö ki tiszt ség re va ló je lö lé sem. El -
mond ta: az zal a meg bí zás sal en ged -
nek ha za, hogy te gyek meg min -
dent a Fa sor új ra egy há zi is ko la ként
va ló in du lá sá ért. Ki fej tet te, hogy ő
eh hez je len tős nyu ga ti egye sü le ti
se gít sé get tud biz to sí ta ni. Ezt a tá mo -
ga tást ké sőbb meg is kap tuk.

Be kell val la nom, két sé gek kö zött
ígér tem meg, hogy igye kez ni fo gok
a ké rés nek ele get ten ni. Ek kor még
nem bíz tam a si ker ben. 1987. ok tó -
ber 24-én a De ák té ri temp lom ban
püs pö ki be ik ta tá som kor szék fog la ló
be szé dem ben a Fa sor kér dé sét nem
em lí tet tem. A pár hu za mo san vá -
lasz tott és ve lem együtt be ik ta tott
egy ház ke rü le ti fel ügye lő, Frenkl Ró -
bert vi szont ha tá ro zot tan szólt mind -
ket tőnk egy ko ri is ko lá já nak ügyé ről.
(Be szé dé nek össze fog la ló ja ol vas ha -
tó az Evan gé li kus Élet 1987. no vem -
ber 8-i szá má nak 1. ol da lán.) Et től
kezd ve fel gyor sul tak az ese mé nyek.

1987. no vem ber 11-én az or szá gos
pres bi té ri um ja va sol ta az új ra in dí tást.
1988. feb ru ár 14-én a Bu da pest-Fa so -
ri Evan gé li kus Egy ház köz ség temp -
lo má ban is ten tisz te le ten pré di kál tam
ar ról, hogy a temp lom és a gim ná zi -
um kö zös fa la ha ma ro san már nem
az el vá lasz tást, ha nem új ra az egy be -
köt te tést jel zi. Feb ru ár 19-én a Mű -
ve lő dés ügyi Mi nisz té ri um hoz zá já -
rult az új ra in dí tás hoz. Feb ru ár 20-án
az egy ház el nök sé ge kör le vél ben
kér dez te meg egy ház köz sé ge in ket,
egyet ér te nek-e az új ra in dí tás sal, és el -
kö te le zik-e ma gu kat évi meg ha tá ro -
zott össze gű gyü le ke ze ti költ ség ve -
té si hoz zá já ru lás be fi ze té se mel lett.
Áp ri lis 3-án, hús vét kor D. dr. Nagy
Gyu la püs pök-el nök, Far kas há zi Fe -
renc or szá gos fel ügye lő-he lyet tes,
Frenkl Ró bert egy ház ke rü le ti fel -
ügye lő és ma gam mint a Dé li Egy ház -
ke rü let lelkészi vezetője püs pö ki
pász tor le vél ben je len tet tük be a gyü -
le ke ze tek nek gim ná zi u munk 1989
szep tem be ré vel tör té nő in du lá sát.

Az újraindulás
Óri á si volt a gyü le ke ze tek lel ke se dé -
se! Gyűl tek az egy ház köz sé gi fel -
aján lá sok, és sok egy ház tag tól, il let -
ve ko ráb bi fa so ri di ák tól sze mé lyes
ado mányt is kap tunk. A szük sé ges in -
for ma ti kai be ren de zé sek, szá mí tó gé -
pek kül föl di ma gya rok tól ér kez tek,
mint egy negy ven ezer nyu gat né met
már ka ér ték ben. A né met Ho echst
AG vál lal ta a ké mi ai szer tár és la bo -
ra tó ri um fel sze re lé sét. A Lu the rá nus
Vi lág szö vet sé gen ke resz tül a nyu ga -

„EGY HÁ ZUNK ERŐS SÉ GEI AZ IS KO L ÁK” OR DASS LA JOS, 1945. SZEP TEM BER 27.

Meg szün te tés től 

fasori panoráma

Intézmények Össze sen hazánkban Ál la mo sí tott egy há zi 
Óvo dák 1246 202

Ele mi is ko lák 7016 4262
Kö zép is ko lák 555 197
Gim ná zi u mok 173 87

Fő is ko lák 42 30

b A fa so ri evan gé li kus gim ná zi um
1989. szep tem ber 2-i „ka pu nyi -
tá sa”, az egy há zi ok ta tás húsz év -
vel ez előt ti új ra in du lá sa al kal -
má ból ren de zett kon fe ren ci át
au gusz tus 26-án Pi lis csa bán a
Páz mány Pé ter Ka to li kus Egye -
tem (PP KE) Böl csé szet tu do má -
nyi Ka ra. Az Egy há zi is ko lák a
köz szol gá la tá ban cí mű szim pó -
zi u mon több mint fél ezer pe da -
gó gus vett részt, hogy né hány
nap pal a 2009/2010-es tan év hi -
va ta los meg nyi tá sa előtt kö zö sen
te kint se nek vissza az el múlt két
év ti zed ered mé nye i re, és egy út -
tal a jö vő fel ada ta i val is szá mot
ves se nek.

A kon fe ren cia el ső elő adó ja ként Er -
dő Pé ter bí bo ros, prí más, esz ter -
gom–bu da pes ti ér sek, a PP KE nagy -
kan cel lár ja ar ról be szélt, hogy az
em be ri ér té kek vál sá gá nak ko rá ban
a val lá sos szel lem ben zaj ló ne ve lés
dön tő sze re pet játsz hat a kul tú ra
meg úju lá sá ban és egy szo li dá ri sabb,

re mény ben gaz da gabb tár sa da lom
lét re ho zá sá ban. Mint mond ta, a hit,
a val lá sos ság az em ber alap jo ga, sza -
bad sá gá nak el ide ge nít he tet len tar to -
zé ka, ezért a mo dern de mok rá ci ák
ma gá tól ér te tő dő en biz to sít ják ál lam -
pol gá ra ik nak az egy há zi fenn tar tá sú
is ko lák vá lasz tá sá nak le he tő sé gét.

Egy há zunk kép vi se le té ben dr. Fa -
bi ny Ta más püs pök sze mé lyes él mé -
nye it is fel idéz ve – 1989 és 1993 kö -
zött mel lék ál lás ban a fa so ri gim ná -
zi um egyik hit tan ta ná ra volt – el ső -
sor ban a húsz év vel ez előt ti új ra kez -
dés be mu ta tá sá ra tö re ke dett. „Ahogy
a ba bi lo ni fog ság ból ha za té rő zsi dók
min den hol csak ro mo kat ta lál tak,
úgy ne künk is rá kel lett döb ben -
nünk: fel tá mad ni ne héz” – fo gal -
ma zott az Észa ki Evan gé li kus Egy -
ház ke rü let lel ké szi ve ze tő je, el is -
mer ve, hogy a kel le té nél ta lán több
in téz ményt igé nyelt vissza az egy ház,
anél kül hogy az anya gi vagy ép pen a
sze mé lyi fel té te le ket meg tud ta vol -
na te rem te ni. Az egy há zi is ko la leg -

fon to sabb is mér vét meg fo gal maz va
Schu lek Má tyást idéz te, aki új ra in du -
lá sá tól, 1992-től 2005-ig volt a De ák
Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um igaz ga -
tó ja. „Nincs evan gé li kus fi zi ka, de van
evan gé li kus fi zi ka ta nár, nincs ke -
resz tény ma te ma ti ka, de van ke -
resz tény ma te ma ti ka ta nár…”

A to váb bi ak ban Kál mán At ti la, a
Pá pai Re for má tus Kol lé gi um Ta tai
Gim ná zi u má nak igaz ga tó ja, a Ma -
gyar or szá gi Re for má tus Egy ház Zsi -
na tá nak volt vi lá gi el nö ke, az An tall-
kor mány mű ve lő dé si és köz ok ta tá si
ál lam tit ká ra töb bek kö zött a ka to li -
kus egye tem ala pí tá sá nak ed dig ke -
vés bé is mert tit ka i ba avat ta be a
hall ga tó sá got, Hoff mann Ró zsa, a
PP KE Pe da gó gi ai In té ze té nek do -
cen se, a Ke resz tény de mok ra ta Nép -
párt or szág gyű lé si kép vi se lő je pe dig
az utób bi hét-nyolc év ok ta tás po li ti -
ká ja ál tal oko zott sú lyos gon dok ra
mu ta tott rá.

A ka to li kus, a re for má tus és az
evan gé li kus egy ház ok ta tá si szak em -
be re i nek rész vé te lé vel zaj ló ke rek asz -
tal-be szél ge té sen a fi nan szí ro zá si
gon dok mel lett szó esett az egy há zi

is ko lák ban fo lyó pe da gó gi ai mun ka
ered mé nyes sé gé ről is. A fel szó la lók
egyet ér tet tek ab ban, hogy az el ért si -
ke rek tit ka a ta ná ri ka rok kö zös ér -
ték rend jé ben, hi té ben, el kö te le zett -
sé gé ben s az eb ből kö vet ke ző kö zös -
ség te rem tő mun ká juk ban rej lik.

Bo tos Má té, a PP KE Böl csé szet tu -
do má nyi Ka rá nak nem rég ki ne ve zett
dé kán ja zá ró elő adá sá ban hang sú -
lyoz ta, hogy ma az egy há zi is ko lák min -
den nél fon to sabb kül de té se, hogy ko -
runk sza po ro dó lét szám ban kal ló dó, el -
ha nya golt gyer me ke i nek meg ad ják az
em ber hez mél tó élet le he tő sé gét.

A má so dik vi lág há bo rú utá ni éve -
kig a ha zai is ko lák hat van szá za lé kát
az egy há zak tar tot ták fenn, ám eze -
ket az in téz mé nye ket – tíz ki vé tel től
el te kint ve – 1948-ban ál la mo sí tot ták.
A rend szer vál tás ered mé nye ként ma
az ok ta tá si in téz mé nyek hat-hét szá -
za lé ka van egy há zi ke ze lés ben, ez
hoz zá ve tő leg öt száz óvo dát, ál ta lá nos
és kö zép is ko lát je lent.

g EvÉ let-in fó

Kö zös el kö te le zett ség gel
Ta nács ko zás az egy há zi ok ta tás ról
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Az el múlt he tek ben szá mos in for má ció lá tott nap vi lá got a Bu da pest-Fa so ri Evan -
gé li kus Gim ná zi um ban vár ha tó ve ze tő vál tás ról, a fenn tar tó Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház szán dé ka i ról. Ki sebb-na gyobb gye re kek édes apá i ként mi ma -
gunk is meg ért jük és át érez zük mind azon ag go dal ma kat, me lyek – kü lö nö -
sen az is ko la kez dés előtt – min den, gyer me ke is ko láz ta tá sá ért, ne ve lé sé ért ag -
gó dó szü lőt fog lal koz tat nak. Ezért fon tos nak tart juk, hogy most, ami kor a hely -
zet jo gi lag ren de ző dött, a tan tes tü let és a szü lői vá laszt mány tá jé koz ta tá sa is
meg tör tént, na gyobb nyil vá nos ság előtt is egy ér tel mű vé te gyük a hely ze tet.

Dr. Ódor Lász ló igaz ga tó úr au gusz tus 31-ével kö zös meg egye zés sel tá vo -
zik a gim ná zi um élé ről. A tan tes tü let és a szü lői vá laszt mány előtt is kö szö -
ne tet mond tunk igaz ga tó úr nak azért, hogy négy év alatt új táv la tot tu dott
nyit ni az is ko la előtt, nem zet kö zi ta pasz ta la tá val, nagy vo na lú sá gá val a fa -
so ri gim ná zi um ne mes ha gyo má nya i nak kö ve té sét, az is ko la „zász lós ha jó”
jel le gé nek vissza ál lí tá sát tűz te ki cé lul.

Min den nagy ra be csü lé sünk mel lett azon ban saj ná lat tal ta pasz tal tuk,
hogy az is ko la gaz dál ko dá sá nak rend jé ben, a ta ní tás min den na pos meg szer -
ve zé sé ben egy re több prob lé ma mu tat ko zott, va la mint hogy igaz ga tó úr az
el múlt évek ben rend sze re sen a fenn tar tó evan gé li kus egy há zat tet te fe le lős -
sé a visszás sá go kért. Az el múlt két év ben szá mos al ka lom mal igye kez tünk
egy ér tel mű vé ten ni, hogy a Fa sor ra ugyan azok a vi lá gi és egy há zi tör vé nyek
vo nat koz nak, mint az összes töb bi evan gé li kus gim ná zi um ra, me lyek ben nem
ta pasz tal tunk a fa so ri hoz ha son ló visszás sá go kat, a fenn tar tó val ki ala ku ló
el hú zó dó konflik tust. Mi ma gunk saj nál juk a leg job ban, hogy a jó zan ér ve -
lés, mi több, ba rá ti szó nem ve ze tett ered mény re.

Ter mé sze te sen tud juk, hogy a szü lő ket és fő leg a ta nu ló kat nem ér dek li
az is ko la igaz ga tó és a fenn tar tó vi szo nya, a kü lön bö ző szer ve zé si kér dé sek,
an nál in kább fog lal koz tat ja az, hogy mi lyen ma rad és lesz az is ko la szel le -
mi sé ge, han gu la ta, a ta ná ri kar össze té te le, a ta ní tás rend je. 

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Or szá gos Pres bi té ri u ma 2009. szep -
tem ber 1-jé től 2010. jú li us 31-ig dr. Roncz Bé lát, az aszó di evan gé li kus gim -
ná zi um igaz ga tó ját bíz ta meg az igaz ga tói fel ada tok el lá tá sá val. Ta nács adó -
ként Ko la rovsz ki Zol tánt, a bé kés csa bai és Töl li Ba lázst, a sop ro ni evan gé -
li kus gim ná zi um igaz ga tó ját kér te fel. Mind há rom is ko la jól mű kö dő, or szá -
gos si ke re ket és – ami még fon to sabb – jó ked vű, fe gyel me zett ta nu ló kat és
elé ge dett szü lő ket fel mu tat ni ké pes in téz mény. A mai vi lág ban mind ez az
is ko lák hon lap já ra kat tint va könnyű szer rel el len őriz he tő.

Mind mi, az egy ház ve ze tői, mind dr. Roncz Bé la a tan tes tü let és a szü -
lői vá laszt mány előtt is egy ér tel mű vé tet tük, hogy az is ko la nyi tott, be fo ga -
dó, ugyan ak kor az evan gé li um út mu ta tá sát egy ér tel mű en kö vet ni kí vá nó jel -
le gét akar juk meg őriz ni. Ép pen ezért is kér te fel a jö ven dő igaz ga tó Győ ri
Ta mást az is ko la lel ké szi szol gá lat to váb bi el lá tá sá ra. He lyet te se ként igaz ga -
tó úr a ko ráb bi he lyet tes Há mor End rét és a szé les kö rű köz ok ta tá si ta pasz -
ta la tok kal ren del ke ző dr. Do bos Krisz ti nát kér te fel. 

Amint ezt a szü lői vá laszt mány ülé sén is hang sú lyoz tuk, sem az Ódor igaz -
ga tó úr ál tal sok szor meg fo gal ma zott hosszú tá vú cé lok, sem az is ko la szel -
le mi sé ge nem fog nak vál toz ni. Re mé nye ink sze rint ugyan ak kor szer ve zet -
tebb, fe gyel me zet tebb lesz az ok ta tás rend je, csök ken a ta ná ri fluk tu á ció, erő -
sö dik a kol le gi á lis lég kör a tan tes tü let ben, ja vul a vi szony az épü let tu laj do -
nos pes ti evan gé li kus gyü le ke ze tek kel, az igaz ga tó ta náccsal és – nem utol -
só sor ban – a fenn tar tó Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház zal.

Kér jük, higgyék el, hogy – ugyan úgy, mint Önök – mi is a si ke res fa so ri
evan gé li kus gim ná zi um ban va gyunk ér de kel tek. Min den más hí resz te lés -
sel szem ben nin cse nek mö göt tes szán dé ka ink, nincs má sik for ga tó könyv, nin -
cse nek rej tett am bí ci ók. 2010. már ci us 31-ig ki kell ír ni az igaz ga tói pá lyá -
za tot, hogy az új, vég le ges igaz ga tó 2010. au gusz tus 1-jén mun ká ba áll has -
son, s jól mű kö dő is ko lát ve hes sen át.

Ed dig is szá mos köz vet len szü lői meg ke re sést kap tunk, me lye ket ha la dék -
ta la nul meg is vá la szol tunk. Is mét hang sú lyoz zuk: ta pasz ta lat ból tud juk, hogy
nincs fon to sabb, mint a még oly je len ték te len nek tű nő szü lői, ta nu lói ag go -
dal mak el osz la tá sa. En nek ter mé sze te sen a jö vő ben is ál lunk elé be.

Is ten irán ti há lá val gon do lunk ar ra, hogy húsz év vel ez előtt új ra meg in -
dul ha tott az ok ta tás a Bu da pest-Fa so ri Evan gé li kus Gim ná zi um ban, és re -
mél jük, hogy az elő dök höz mél tó an, bé kes ség ben, rend ben dol goz hat nak ta -
ná ra ink, ta nul hat nak gyer me ke ink az ódon épü let fa lai kö zött.

Erős vár a mi Is te nünk!

Üd vöz let tel:
Itt zés Já nos el nök-püs pök és Prh le Ger gely or szá gos fel ügye lő

Budapest, 2009. augusztus 24.

Fenn tar tói tá jé koz ta tó 
a fa so ri gim ná zi um ban
be kö vet ke zett sze mé lyi

vál to zá sok ról
ti és észa ki egy há zak tá mo ga tá sa
szük sé ges volt az egy ko ri át adá si
szer ző dés sze rint já ró ál la mi költ ség -
vál la lás ki egé szí té sé re.

A ter ve zett há rom el ső, két má so -
dik és egy har ma dik osz tály ba 641 ta -
nu ló je lent ke zett. Az el ső osz tá lyok -
nál négy sze res túl je lent ke zést ta -
pasz tal tunk. 

Gya pay Gá bor meg bí zott igaz ga -
tó ve ze té sé vel meg kez dő dött a ta ná -

ri kar szer ve zé se. El ké szült a szer ve -
ze ti és mű kö dé si sza bály zat, a költ -
ség ve tés, majd meg ala kult az igaz ga -
tó ta nács. Nyolc osz tály in dult, 302 ta -
nu lót vet tünk fel. A ta ná ri ál lá sok kal
kap cso lat ban 121 ér dek lő dő je lent ke -
zett, és 1989. már ci us 1-jé ig 70 ta nár
ad ta be pá lyá za tát.

A Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy -
ház ve ze tő sé gé nek ké ré sé re két osz -
tály nyi re for má tus ta nu ló fel vé te lé -
re is sor ke rült. Hely volt, mert ne gye -
dik osz tályt nem in dí tot tunk, és ab -
ban egyez tünk meg a re for má tu -
sok kal, hogy ha ké sőbb ők is en ge -
délyt kap nak bu da pes ti gim ná zi u muk
új ra in dí tá sá ra, a ta nu lók majd át men -
nek oda. Ter ve ink sze rint az in du lás
után há rom év vel kel lett tel jes sé len -
nie az in téz mény nek, vagy is mű -
köd nie a ti zen két osz tály nak.

Ko e du kált gim ná zi u munk több sé -
gük ben fő vá ro si és kör nyék be li ta nu -
ló kat vett fel, azon ban szük ség volt
kol lé gi u mi fé rő he lyek ki ala kí tá sá ra is
a mint egy hu szon öt szá za lék nyi vi dé -
ki ta nu ló szá má ra. Ez a kez dés nél
nagy prob lé mát je len tett. Pró bál koz -
tunk fő vá ro si ál la mi kol lé gi u mok -
ban he lyet kap ni, és meg kí sé rel tük az
el he lye zést Fó ton, a Man dák Bel -
misszi ói Ott hon ban. Né hány év után
si ke rült meg ol da ni a kér dést a Bu da -
pest XI II. ke rü le ti Vi za fo gó u. 2–4.
szám alat ti egy ko ri mun kás őr lak ta nya
ala pít vá nyi át vé te lé vel és át ala kí tá sá -
val, majd ké sőbb a VII. ke rü le ti Ró -
zsák te re 1. szám alat ti ko ráb bi Pro -
tes táns Ár va ház vissza vé te lé vel.

Mi től evan gé li kus az evan gé li -
kus gim ná zi um?
A si ke res nek mond ha tó elő ké szí tő fo -
lya mat nem azt je len tet te, hogy egy -
há zon be lül és kí vül min den ki tá mo -
gat ta az ügyet. Gyü le ke ze te ink ben a
költ sé gek kel kap cso lat ban ag gó dó
han gok is je lent kez tek, fel tet ték a kér -
dést, hogy va jon lesz-e ele gen dő
anya gi ere je egy há zunk nak a jö vő ben
er re, ami kor annyi más fel adat meg -
ol dat lan. 

Egy há zon kí vül a hely zet ér de kes
volt. Az Ál la mi Egy ház ügyi Hi va tal
egyes il le té ke sei még ak kor is el le nez -
ték az új ra in du lást, ami kor „a párt”
ve ze tői és az il le té kes mi nisz té ri um
már be le tö rőd tek. 

Is ko lánk szer ve zé sé vel pár hu za -
mo san el kez dő dött a bel ső egy há zi
vi ta ar ról, mit is je lent az egy há zi ok -
ta tás. Mi ben kel le ne az evan gé li kus
is ko lák nak má sok nak len ni ük, mint
az el múlt negy ven-öt ven év ben az
úgy ne ve zett „ket tős ne ve lés” el len
küz dő ál la mi is ko lák?

Az egy há zi ne ve lés-ok ta tás kö rü li
bi zony ta lan sá go kat lát va or szá gos ta -
pasz ta lat cse rét, kon fe ren ci át hív tunk

össze Bu da pest re 1988. szep tem ber 2-
ára. A Pus kin ut cai püs pö ki hi va tal -
ban meg ren de zett ta lál ko zón két el -
len té tes vé le mény kris tá lyo so dott ki
szer ve zen dő is ko lá in kat il le tő en. Az
egyik cso port, ame lyet „éb re dé si tá -
bor nak” ne vez he tek, az evan gé li kus is -
ko lát na gyon szi go rú fe gyel mű, a spi -
ri tu a li tás kér dé se i vel fo ko zot tan fog -
lal ko zó in téz mény nek kí ván ta lát ni.
Még az a kí ván ság is el hang zott: le gye -
nek olya nok maj da ni is ko lá ink, hogy
az érett sé gi vel pár hu za mo san a vég -
zős nö ven dé kek mint egy „bi zo nyít -
ványt” kap has sa nak ar ról, hogy ők
meg tért hí vők ké vál tak. A má sik tá -
bor vi szont azt hang sú lyoz ta, hogy új -
ra in du ló is ko lá ink épül je nek a sza bad -
ság fel leg vá ra i vá, ahol „kul túr pro tes -
táns szel le mű elit kép zés” tör té nik.

Az érett sé gi vel együtt adan dó hit -
éle ti bi zo nyít vánnyal kap cso lat ban el -
mond tam: jó len ne, ha a teo ló gia öt
évé nek el vég zé se után tud nánk ilyen
bi zo nyít ványt ki ál lí ta ni. A vi tá ban
nem si ke rült át hi dal ni az el len té te ket,
és meg mu tat ko zott, mennyi re be fo -
lyá sol ta hely ze tün ket az a tény, hogy
is ko lá ink el vé te le után csak nem
negy ven éven ke resz tül ke ve set fog -
lal koz hat tunk ok ta tá si-ne ve lé si kér -
dé sek kel.

Az egy ház me gyék lel ké szi mun ka -
kö zös sé gi ülé sei fel vet ték prog ram -
pont ja ik kö zé a gim ná zi um in dí tá sá -
nak prob lé má it. 1989. ja nu ár 30-án ti -
zen öt lel ké szünk alá írá sá val nyílt le -
vél fo gal ma zó dott meg az Evan gé li -
kus Gim ná zi um Bi zott ság hoz Mi től
evan gé li kus az evan gé li kus gim ná zi -
um? cí men. Eb ben kér ték, hogy egy -
há zunk mér je fel, mit vár nak a gyü -
le ke ze tek tag jai az új ra in dult in téz -
mény től. Az alá írók nem ér zik, hogy
„a hit és a lel ki ség kö zép pont ba ál lí -
tá sa bi gott ság len ne”. Fon tos nak tart -
ják a hit ok ta tók sze mé lyét, és vall ják,
„még sem a »leg jobb fa so ri ha gyo má -
nyok hoz« ra gasz ko dás a fon tos, ha -
nem a je len és jö vő igé nye it vi lá go -
san fel mér ve gim ná zi u mun kat hit val -
lá sos ala pok ra kell épí te ni”… 

Az ak kor elő ke rült kér dé sek ma is
fog lal koz tat ják gyü le ke ze te in ket és is -
ko lá in kat. A bel ső egy há zi hely zet ről
eb ben az össze füg gés ben alá kell
húz nom azt a tényt, hogy 1959-ben,
ami kor lel ké szi szol gá la to mat el -

kezd tem, a Ma gyar or szá gi Evan gé li -
kus Egy ház nak 430 lel ké sze volt,
ami kor pe dig 1987-ben püs pök let -
tem, csu pán 253. Gyü le ke ze tek, in téz -
mé nyek, is ko lák ma rad tak fo lya ma -
to san és a rend szer vál tás után is
meg fe le lő lel ké szi el lá tás nél kül, és
még na gyobb volt az evan gé li kus
pe da gó gu sok hi á nya. Ez a hi ány
ugyan húsz év alatt csök kent, de
még min dig prob lé mát je lent.

1989. szep tem ber 2.
Egy ház tör té nel mi ese ményt ho zott
ez a nap, har minc hét év után új ra in -
dult „a Fa sor”! A meg nyi tó is ten tisz -
te le ten az is ko la fenn ál lá sa óta sok -
szor idé zett ve zér ige szólt hoz zánk:
„A böl cses ség kez de te az Úr nak fé lel -
me.” (Péld 9,10) A pré di ká ci óm igye -
ke zett vá la szol ni a vi ta tott ok ta tá si-
ne ve lé si kér dé sek re is.

Az új ra in du lás ün ne pé nek je len -
tő sé gét alá húz ta, hogy Gla tz Fe renc
mi nisz ter gim ná zi u munk ból nyi tot -
ta meg – te le ví zi ós köz ve tí tés sel – a
tan évet. Frenkl Ró bert, a Dé li Egy -
ház ke rü let fel ügye lő je az 1952-ben
utol já ra érett sé gi zett di á kok ne vé ben
ak kor bú csú zó, most pe dig az új ra -
in du lást kö szön tő be szé dé be fog lal -
ta be le az „al ma ma ter” irán ti ra gasz -
ko dá sun kat és lel ke se dé sün ket. Fe -
lejt he tet len „Ve ni Sanc te” volt ez a
nap! Érez tük a ma gyar or szá gi rend -
szer vál tás örö mét és fe le lős sé gét!

Egy nap pal a tan év nyi tó előtt,
1989. szep tem ber 1-jén, pén te ken 18
óra kor a Bu da pest-De ák té ri temp -
lom ban ke rült sor a gim ná zi um ta -
ná ri ka rá nak es kü té te lé re. Jn 12,20–
26 alap ján Jé zus nak a bú za mag ról
szó ló pél da be szé dé ről szólt a pré di -
ká ci óm: „…ha a bú za szem nem esik
a föld be, és nem hal meg, egy ma ga
ma rad; de ha meg hal, sok szo ros ter -
mést hoz.” A ki vá lasz tott ta ná ri kar és
a né pes gyü le ke zet át érez te a hely zet
je len tő sé gét: „El jöt tünk az ün nep re,
mert ün nep az, hogy lát juk, ez az is -
ko la in du lás alá húz za a val lá sos és er -
köl csi, az evan gé li um ra épü lő ne ve -
lés fon tos sá gát. A vul gár ma te ri a lis -
ta ko po nya zsu go rí tás év ti ze dei után
meg nyí lott a sza bad ság ka pu ja az
evan gé li kus ok ta tás és ne ve lés előtt
szer ve zett is ko lai for má ban is” –
mond tam az ige hir de tés ben.

A ké sőbb új ra in du ló ok ta tá si in téz -
mé nye ink szá má ra is ve zér fo na lat
adott a pré di ká ci óm ban el hang zott
bib li ai út mu ta tás: „…ál do zat nél kül
nincs élet, mert élet csak ott van, ahol
meg ta lál ha tó va la mi (…) a szak ri fi ci -
á lis elem ből… A ta ná ri hi va tás ab ban
ha son lít az apos to li vagy a szü lői hi -
va tás hoz, hogy ott van ter més, ahol a
pél da sze rint va la ki (…) tud ad ni ön -
ma gá ból, ide jé ből, ere jé ből, tu dá sá ból,
em ber sé gé ből, hi té ből, sze re te té ből. A
jé zu si eti ka szem be száll az zal a tév hit -
tel és té ves gya kor lat tal, ame lyik az élet
ér tel mét az in di vi du á ció, az ön meg -
va ló sí tás ré vén gon dol ja el ér ni. Igen,
szük sé ges az in di vi du á ció, de ez nem
le het gát lás ta lan ön ér vé nye sí tés, amint
nem le het vég te len, ha tár ta lan a sza -
bad sá gunk sem, ha nem min dig és
min den ben a kö zös ség, a csa lád, a na -
gyobb em be ri kö zös sé gek hasz ná -
nak és előbb re vi te lé nek a szem pont -
ja kell, hogy ér vé nye sül jön.” 

Is ten irán ti há la adás sal em lé ke zem
vissza a hu sza dik év for du lón a Bu da -
pest-Fa so ri Evan gé li kus Gim ná zi -
um tör té ne té nek er re a sza ka szá ra,
hi szen nyi tány volt ez, ame lyet to váb -
bi ok ta tá si in téz mé nye ink új ra in du -
lá sa kö ve tett.

g D. dr. Har ma ti Bé la 

fasori panoráma

az új já szü le té sig

A tanári szoba (1912)
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Lu ther-út
Ok tó ber 21–25. kö zött biz to san
in du ló utunk ra, me lyen vé gig jár -
juk a re for má ció em lék he lye it,
még van né hány hely. Je lent ke -
zés és in for má ció: Sán dor Fri gyes
(20/824-3222), Bak sa Lász ló uta -
zás szer ve ző (46/506-088 vagy
46/506-089).

H I R D E T É S

Ked ves Test vé rem! Szep tem ber -
től új cso por tok in dul nak Bu da -
pes ten (VI II., XI., XVI II., XXII.
ker.) és vi dé ken (pl. Szi get szent -
mik lós) a ke resz tény el vál tak fel -
ka ro lá sa és gon do zá sa cél já ból.
A kez de mé nye zés el ne ve zé se:
Vá ló Há ló. Ha sze ret nél töb bet
meg tud ni, hívd a 20/770-3390-es
te le fon szá mon Endre ffy Ju di tot.
Áld jon meg az Úr!

H I R D E T É S

Vá ros misszi ói na pot szer vez nek
Bu da pes ten a XVI. ke rü le ti gyü -
le ke ze tek szep tem ber 12-én,
szom ba ton 9 órá tól 22 órá ig az
ön kor mány zat épü le te előtt (1163
Bu da pest, Ha vas ha lom u. 41.) In -
for má ció: http://gyer tya feny.lu -
the ran.hu.

H I R D E T É S

Az Al só sá gi Evan gé li kus Egy ház -
köz ség pá lyá za tot ír ki a 2009.
szep tem ber 1-jén meg üre se dő
lel ké szi ál lás ra.

A lel kész jö ve del me az or szá -
gos át lag nak meg fe le lő. (A díj le -
vél meg te kint he tő az es pe re si hi -
va tal ban.) Ren del ke zé sé re áll a
kö zel múlt ban fel újí tott há rom -
szo bás lel kész la kás egye di gáz fű -
tés sel, kert tel, két ga rázzsal, va -
la mint egy kü lön be já ra tú, mo -
dern, fel sze relt lel ké szi iro da. A
szol gá la tok el lá tá sá hoz gép ko csi
biz to sí tva van. Egy ház köz sé -
günk gyü le ke ze tük höz ra gasz ko -
dó, lel ké szü ket meg be csü lő hí -
vek ből áll.

A pá lyá za to kat rész le tes szak -
mai ön élet rajz zal 2009. szep -
tem ber 30-ig a Va si Egy ház me -
gye Es pe re si Hi va ta lá ba (9542
Bo ba, Jó zsef At ti la u. 24.) kér jük
el jut tat ni.

H I R D E T É S

Zarándokút 
Ró má ba

Az Öku me ni kus Ta nul má nyi
Köz pont ez évi utol só bib li ai za -
rán dok út ja Ró má ba ve zet (no -
vem ber 8–12. kö zött), amely a
ke resz té nyek szá má ra hi tük és
val lá suk vi lág köz pont ja. Ab ba a
vá ros ba, ahol Jé zus Krisz tus nak
két leg ki emel ke dőbb apos to la,
Pé ter és Pál fog sá got és már tír -
ha lált szen ve dett. Kü lön je len -
tő sé get ad az út nak, hogy eb ben
az év ben fe dez ték fel Pál apos -
tol sír ját az Örök Vá ros ban. A
gaz dag úti prog ram ban más hí -
res ró mai bib liai  tör té ne ti he -
lyek is sze re pel nek. A cso port -
ban még van hely, je lent kez ni
szep tem ber 30-ig le het.

A prog ram ról és egyéb rész -
le tek ről a ta nul má nyi köz pont
(Bp. XI. ker., Bocs kai út 15. III.
3.; tel./fax: 466-4790), il let ve
Gi me si Zsu zsa, a bib li ai kö zös -
sé get ve ze tő szer ve ző lel kész
(70/508-7624) szí ve sen ad rész -
le tes tá jé koz ta tást.

H I R D E T É S

b Több ször el ol vas ván a het ven -
ki lenc pont ból ál ló kör le ve let,
az utol só be kez dé sé ben ta lál ha -
tó Pál apos to li igét tar tom
kulcs mon dat nak: „Hisz min -
den a ti e tek: (…) a vi lág, az
élet, a ha lál, a je len va lók, az el -
jö ven dők: min den a ti e tek. Ti
azon ban Krisz tu séi vagy tok,
Krisz tus pe dig az Is te né.” (1Kor
3,22–23; ka to li kus for dí tás) Va -
ló ban, az en cik li ka mind ar ról
szól, ami az em be ri élet hez,
ko runk em be ré nek az éle té hez
hoz zá tar to zik, ugyan ak kor
meg hir de ti a sze re tet mai him -
nu szát.

Hogy XVI. Be ne dek pá pa mit ért
sze re te ten, azt már a 2005 ka rá cso -
nyán ki adott, Az Is ten sze re tet cí mű
en cik li ká já ban meg ha tá roz ta. Pon to -
san le ír ta, hogy Is ten ir gal mas sze re -
te te kü lön bö zik a ba rá ti sze re tet től,
az em be ri von zó dás tól, és hogy a
Szent írás új szö vet sé gi ré szé ben kü -
lön szó, az aga pé ki fe je zés je lö li a fo -
gal mat. 

Az erósz ban a má mort lát ták a
gö rög gon dol ko dók, az ér tel met
meg ha la dó „is te ni őrü le tet”, a ba rát -
ság ra a fi lia szó volt hasz ná la tos, az
aga pé azon ban Is ten sze re te tét és
az ab ból ára dó em ber sze re te tet fe -
je zi ki. Teo ló gi ai ér de kes ség, hogy
ez az ér tel me zés pon to san meg fe -
lel An ders Ny g ren (1890–1978) svéd
evan gé li kus teo ló gus meg ha tá ro zá -
sá nak. Ny g ren – aki egyéb ként az
1947-ben ala kult Lu the rá nus Vi -
lág szö vet ség el ső el nö ke volt –
már 1924-ben fog lal ko zott a val lás -
ról szó ló ér te ke zé sé ben e té má val,
majd 1930–36-ban je len tet te meg
az Erósz és aga pé cí mű, igen je len -
tős, két kö te tes mű vét své dül és
né me tül. 

„In teg rált fej lő dés”
Hogy a pá pa mi lyen ko mo lyan ve szi
vi lá gun kat, azt az en cik li ká já ban
érin tett kö vet ke ző té mák jel zik: sze -
gény ség, éhe zés, küz de lem az erő szak
el len, bé ke, le sze re lés, kör nye zet vé -
de lem, ég haj lat vál to zás, fe le lős ség
a te rem tett ség iránt, az em be ri élet
vé del me… Ezek a je len sé gek a mai
va ló ság hoz tar toz nak (ezt je len ti az
en cik li ka cí mé ben a ver i tas = igaz ság
ki fe je zés). 

A ró mai ka to li kus egy ház fő azon -
ban nem elég szik meg a mai vi lág di -
ag nó zi sá val, ha nem utat akar mu tat -
ni a sze re tet hez, a sze mé lyes meg té -
rés hez. Vagy is nem egy sze rű en köz -
gaz da sá gi, pénz ügyi je len sé ge ket tár
fel, ha nem en nél több ről be szél. Sza -
va i val „in teg rált fej lő dés ről” ta nús ko -
dik. Ál lás pont ja sze rint a ma em be -
ré nek éle te nem ha tá roz ha tó meg
pusz tán a gaz da sá gi vagy er köl csi, bi -
zal mi vál ság gal, re mény te len ség gel –
van ki út a je len le gi hely zet ből is. Az
en cik li ka ezt ajánl ja fel ol va só i nak.

Ter mé sze te sen nem utol só szó
vagy vé le mény az, amit ez zel az en -
cik li ká val kap cso lat ban most írok, hi -
szen le he tet len heti la punk ban össze -
fog lal ni mind azt, amit ez az en cik li -
ka je lent, ahogy az ed di gi bő sé ges
vissz hang is utal er re. Le het vé le mé -
nyünk Ró ma püs pö ké ről, akár kri ti -
kát is meg fo gal maz ha tunk a sza va i -
ról, csak egyet nem le het: fi gyel men
kí vül hagy ni, amit a ró mai egy ház fe -
je mai vi lá gunk kal kap cso lat ban
mond, te kin tet be vé ve az em be ri ség
hely ze tét és meg hir det ve a re mény -
ség evan gé li u mát.

Het ven ki lenc té tel
2009. jú ni us 27-én ír ta alá a pá pa az
en cik li kát, és a L'Os ser va to re Ro ma -
no jú li us 8-án hoz ta nyil vá nos ság ra.
A Sa pi en tia Szer ze te si Hit tu do má nyi
Fő is ko la tit kár sá gá nak jó vol tá ból
elő ször an go lul is mer het tem meg a
tel jes szö ve get, mivel
még nem ké szült el a hi -
va ta los ma gyar for dí tás.
E he lyütt az en cik li ka
for má já ról, tar tal má ról,
vissz hang já ról, cél ki tű -
zé sé ről írok. 

A Ca ri tas in ver i ta te
kez de tű en cik li ka het -
ven ki lenc té tel ből áll,
be ve ze tés sel és össze -
fog la lás sal, va la mint bő
iro dal mi hi vat ko zás sal.
A múlt ra utal, és a jö vő -
be te kint már ma ga a
be osz tás is. A Po pu lo -
rum Prog r es sio üze ne te
alap ként VI. Pál 1967-
ben meg je lent szo ci á lis
en cik li ká já ra utal. A má -
so dik fe je zet ben az em -
be ri fej lő dés té má ja ke -
rül elő. Eb ben XVI. Be -
ne dek le szö ge zi, hogy a
gaz da sá got moz ga tó
pro fit szét rom bol hat ja a
jó lé tet, és sze gény sé get
te remt; ehe lyett új, „em -
ber sé ges szin tet” ajánl.
Ve szé lyes nek tart ja a
kul tu rá lis egy for ma sá -
got és a kul tu rá lis kö -
zöm bös sé get.

A har ma dik fe je zet –
a test vé ri ség, a gaz da sá -
gi fej lő dés és a pol gá ri tár sa da lom le -
írá sa után – az ada ko zó élet stí lust ál -
lít ja szem be a ha szon el vű kor szel lem -
mel, a ne gye dik fe je zet pe dig az
egyén sze re pé nek túl hang sú lyo zá sá -
val fog lal ko zik. Ez ki ter jed az ötö dik
fe je zet mon da ni va ló já ra is, amely ben
az en cik li ka az em be ri csa lád vi lág -
mé re tű kö zös sé gé ről szól. Itt ol vas -
ha tó a leg éle sebb kri ti ka is: „Ha Is ten -

nek nem adunk he lyet a köz élet ben,
a po li ti ka el nyo mó vá, ag resszor rá
vál hat.” Vé gül a ha to dik fe je zet ben a
né pek, il let ve a tech ni ka fej lő dé sé ről
szól a ró mai egy ház fő, ki je lent ve,
hogy sem a tech ni ká nak, sem a tu -
do mány nak (pél dá ul a bio ló gi á nak)

nem le het ab szo lút sza bad sá ga az
em ber mo rá lis fej lő dé se nél kül. Az
ol va só, is mer vén a tel jes szö ve get,
úgy ér té kel he ti, hogy – a Bib lia sza -
vá val – egy bölcs em ber szó lal meg,
aki ót és újat egy aránt hoz elő. 

XVI. Be ne dek pá pa nem csu pán
sa ját egy há zá hoz vagy is püs pö ke i hez,
pap ja i hoz, egy há za né pé hez, kle ri ku -
sok hoz és la i ku sok hoz for dult kör le -

ve lé ben, ha nem min den egyes em -
ber hez, aki a mai vál ság ban kín ló dik.
Té má ja, az in teg rált em be ri fej lő dés
va ló ban új lé pés a ró mai egy ház ta -
ní tá sá ban.

A vissz hang 
Ta lán nem csak az Olasz or szág ban
egy nap pal a kör le vél meg je le né se
után kez dő dött G8-csúcs ta lál ko zó
adott ak tu a li tást az en cik li ká nak,
ha nem a vi lág gaz da sá gi kér dé sek
ko mo lyan vé te le és raj tuk fe lül emel -
ke dő mon da ni va ló ja is. A pá pa a sze -
re tet evan gé li u ma je gyé ben reflek tált
csak nem va la mennyi prob lé má ra,
amely ko runk em be rét fog lal koz -
tat ja. Mély ana lí zi se több mint egy -
há zi fel aján lás egy val lá sos meg ol dás -
ra, in kább az em ber mél tó sá gá nak és
hi va tá sá nak a ko mo lyan vé te le.

Nem vé let len, hogy az en cik li ka
meg je le né se óta egy há zi és nem egy -
há zi saj tó or gá nu mok ál lan dó an fog -
lal koz nak a sze re tet és az igaz ság
prob le ma ti ká já val. Míg a Szent szék
teo ló gu sai ko ráb ban a hit és az ér te -
lem (fi des et ra tio) kér dé sét tar tot ták
a mo dern vi lág prob lé má já nak, ad -
dig XVI. Be ne dek ed di gi en cik li ká i -
ban a sze re tet mon da ni va ló ját és
ha tá sát hang sú lyoz za.

A leg erő sebb vissz han got elő ször
Olasz or szág ban, majd Ame ri ká ban
kap ta az en cik li ka; ké sőbb fe le ke zet -
re, val lás ra va ló te kin tet nél kül ang -
li ká nok, pro tes tán sok, sza bad egy -
há zi ak, de más vi lág val lá sok kép vi -
se lői is is mer tet ték, és vé le ményt
nyil vá ní tot tak e mo dern, sok te kin -
tet ben új lé pést je len tő pá pai irat ról.
Míg XVI. Be ne dek elő ző en cik li ká -
já ban az igaz ság nak a sze re tet ben va -
ló meg hir de té se volt a té ma, most a
pá pát a sze re tet nek az igaz ság ban
(vagy is a va ló ság ban) meg je le nő ha -

tá sa fog lal koz tat ja.
Az egyet len ne ga tív

kri ti kai meg jegy zést a tá -
vo zó ban lé vő ber li ni
evan gé li kus püs pök től,
Wolf gang Hu ber től ol vas -
tam. Egy nyi lat ko za tá -
ban (Heilbron ner Stimme)
meg em lí tet te, hogy az ol -
va só ban azt a be nyo mást
kelt he ti a pá pai irat, hogy
Ró ma még min dig vi lá gi
ha tal mas ság nak tart ja
ma gát, no ha a vi lág kor -
mány zá sa nem a ka to li -
kus egy ház fő ke zé ben
van a 21. szá zad ban, így
erő sen utó pia jel le gű, de
leg alább is ide a lis ta be ál -
lí tá sú az egyéb ként sze -
rin te is na gyon je len tős
en cik li ka. 

A mai vi lág nem fo -
gad ja el ta ní tó hi va tal nak,
ab szo lút te kin tély nek a
pá pa sá got. A vi lá gi ál la -
mo kat nem el len őriz he -
ti a pá pa, és a vi lá gi ha tá -
ro za to kat sem szank ci o -
nál hat ja. Nem biz tos,
hogy min den fel ve tő dő
kér dést az egy ház nak kell
meg ol da nia, hi szen nem
is ké pes er re. In kább ta -
lán az em be rek mel lé kel -

le ne áll nia, hogy se gít sé get kap has -
sa nak a mai bo nyo lult vi lág ban va -
ló el iga zo dás hoz – fo gal maz ta meg
ma gán vé le mé nyét Hu ber püs pök.

Az bi zo nyos, hogy a múl tat össze -
fog la ló, a je lent is me rő és a jö vő be re -
mény ség gel te kin tő en cik li ká val még
ne künk is in do kolt lesz fog lal koz nunk
a ké sőb bi ek ben is.

g Ha fen scher Ká roly (id.)

Sze re tet az igaz ság ban
XVI. Be ne dek pá pa Ca ri tas in ver i ta te kez de tű en cik li ká já ról

fókusz



Azt nem tud juk, hogy Kos suth La jos
ke resz te lé se kor há nyan vol tak a
zemp lé ni te le pü lés evan gé li kus temp -
lo má ban, de múlt szom ba ton a Bor -
sod-He ve si Egy ház me gye csen des -
nap ján – a mun ka nap el le né re –
kö zel szá zan gyűl tek össze. Sán dor
Fri gyes es pe res nem csak részt ve vő -
ket ho zott ma gá val Mis kolc ról, de ze -
nei szol gá ló kat is – az In His Steps
együt tes Jé zust di cső í tő éne kek kel
szí ne sí tet te a mint egy hét órás együtt -
lé tet. A nap té má já ról, amely A te -
rem tés a mai em ber gon dol ko dá sá -
ban cí met vi sel te, dél előtt Sza kács
Ta más fel ső pe té nyi és Blat nicz ky
Já nos Dá ni el szü gyi lel kész tar tott
elő adást. Ők egyéb ként a reg ge li
áhí tat és a zá ró úr va cso rai is ten -
tisz te let igei szol gá la ta it is vál lal ták.
Ebéd után az ér dek lő dők egy rö vid
sé tát te het tek az Eu ró pa mér ta ni
kö zép pont já nak te kin tett te le pü lé sen,
majd is mét a temp lom ban foly ta tó -
dott a prog ram az In His Steps
együt tes kon cert jé vel és a mis kol ci
Evan gé li kus Kos suth La jos Gim ná zi -
um és Pe da gó gi ai Szak kö zép is ko la di -
ák ja i nak a nyá ri szü net fel hőt len

örö me it idé ző és azt bú csúz ta tó mű -
so rá val. A ren dez vényt zá ró is ten tisz -
te let előtt a Lu ther Ki adó igaz ga tó -
ja, Ken deh K. Pé ter és az Evan gé li kus
Élet szer kesz tő ség ve ze tő je, Bo da

Zsu zsa be szélt a ki adó ban és a he ti -
lap nál fo lyó mun ká ról. A nap so rán
le he tő ség nyílt a ki ad vá nyok ked vez -
mé nyes meg vá sár lá sá ra is.

g Bo da Zsu zsa fel vé te le
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Krisz tus mond ja: Ami kor meg tet té tek
eze ket akár csak eggyel is a leg ki sebb
atyám fi ai kö zül, ve lem tet té tek meg.
(Mt 25,40)

Szent há rom ság ün ne pe után a 13. hé -
ten az Út mu ta tó reg ge li és he ti igéi
ezt hir de tik: a hi tünk cse le ke de tek nél kül ha lott! Az is ten- s em ber sze re tet
pa ran csá nak be töl té se min den nap hit ből fa ka dó jó cse le ke de tek ben vá lik nyil -
ván va ló vá, me lye ket Is ten ké szít el (lásd Ef 2,10). Az utol só íté let ről szól va
Jé zus azo no sít ja ma gát a leg ki sebb, leg in kább ir ga lom ra szo ru ló „láz árok -
kal”, s Krisz tus az ir gal mas sa ma ri tá nus tet té vel úgy vá la szol a tör vény tu dó -
nak e meg kí sér tő kér dé sé re: „De ki a fe le ba rá tom?”, hogy azt meg for dít ja: „…ki
volt a fe le ba rát ja a rab lók ke zé be esett em ber nek?” (Lk 10,29.36). De nem elég
csak el mé let ben tud ni a vá laszt, úgy kell sze ret ni a má sik em bert, mint ön -
ma ga mat! „A hit egye dül Is tent il let he ti. Eb ből szü le tik az után a cse le ke det,
amellyel fe le ba rá ta ink nak szol gá lunk.” (Lu ther) „Az Úr tör vé nyé ben bol dog,
aki gyö nyör kö dik”, ma is (GyLK 668). A sze re tet apos to la ki je len ti, hogy „Is -
ten sze re tet”, mert „el küld te a Fi át en gesz te lő ál do za tul bű ne in kért” (1Jn 4,8.10).
Az egy más irán ti sze re tet ál tal lesz tel jes sé ben nünk az ő sze re te te, de ez is
Is ten aján dé ka. „Az az Is ten sze re te te, hogy meg tart juk az ő pa ran cso la ta -
it, az ő pa ran cso la tai pe dig nem ne he zek.” (1Jn 5,3; LK) A tör vény tu dó a Tórát
idéz te: „Sze resd azért az Urat…” (5Móz 6,5) és „Sze resd fe le ba rá to dat…” (3Móz
19,18b). A vá lasz tott nép is mer te az adós ság el en ge dés tör vé nyét is („…ami -
vel test vé red tar to zik ne ked, azt en gedd el!”), de meg tet te-e ezt min den he -
te dik év vé gén? Ám még ma is azt „pa ran cso lom ne ked, hogy légy bő ke zű az
or szá god ban le vő nyo mo rult és sze gény test vé red hez” (5Móz 15,3.11). Is ten a
pró fé tá ja ál tal íté le tet hir det né pé nek a tár sa dal mi igaz ság ta lan ság mi att, ám
a túl élés és a ke gye lem egyet len le he tő sé gét is elé jük és elénk tár ja: „En gem
ke res se tek, és él tek!” „A jó ra tö re ked je tek, ne a rossz ra, ak kor élet ben ma rad -
tok, (…) sze rez ze tek ér vényt a tör vény nek…” (Ám 5,4.14.15) Az em ber sze re -
tet kü lön bö ző tör vé nyei kü lö nö sen a nyo mo rul ta kat, a jö ve vé nye ket, az ár -
vá kat és öz ve gye ket vé dik: „…nap le men te előtt add vissza ne ki a zá lo got (…)
Még az nap add meg a bé rét (…) Ne for gasd ki jo ga i ból…” (5Móz 24,13.15.17)!
Az el ső ke resz tény gyü le ke zet ben még test vé ri kö zös ség volt, hi szen „nem
volt kö zöt tük egyet len szű köl kö dő sem, mert (…) az el adott ja vak árát (…) szét -
osz tot ták min den ki nek úgy, aho gyan szük sé ge volt rá” (Ap Csel 4,34–35). Jú -
dás e tet te hit nél kü li, te hát ha lott volt, és őt is az zá tet te! Így árul ta el Jé -
zust: „Akit meg csó ko lok, az lesz ő, azt fog já tok el!” (Mt 26,48) Jú dás, Jé zus Krisz -
tus szol gá ja pe dig így kö szön ti az el hí vot ta kat: „…ir ga lom, bé kes ség és sze -
re tet adas sék nek tek bő sé ge sen.” S az üd vö zí tő Is tent di cső í ti, övé a „di cső ség,
fen ség, erő és ha ta lom örök től fog va, most és mind örök ké” (Júd 2.25). Foly tas -
suk: „Di cső ség lé gyen Is ten nek!” – „Hit ből jön a cse le ke det, / Hogy éle tünk
be tölt se; / Élő, igaz hit nem le het, / Mely nek nincs jó gyü möl cse.” (EÉ 320,6.5)
Meg van mind ket tőd?

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

A ma gyar or szá gi re for má ció kez de -
te i hez ka la u zol el a A ke reszt igé jét
hir det ni kezd tem cí mű már vány -
min tás könyv, amely Sztá rai Mi hály
(1510 kö rül – 1575) éle tét és szol gá -
la tát mu tat ja be tu do má nyos
igénnyel, fel vá zol va és ér té kel ve a
Sztá ra i val fog lal ko zó ed di gi szak iro -
dal mat is.

Har minc esz ten dei ku ta tó mun -
ka áll a mű hát te ré ben, mely nek
ered mé nye ként a kü lön bö ző vé le -
mé nyek, el mé le tek üt köz te té sén és
szin té zi sén ke resz tül új meg vi lá gí -
tás ba ke rült Sztá rai Mi hály alak ja és
élet út ja. Nem bi zo nyít ha tó töb bek
kö zött pél dá ul, hogy a re for má tor
ko ráb ban fe ren ces szer ze tes volt, az
sem, hogy részt vett a sá ros pa ta ki is -
ko la ala pí tá sá ban, va la mint pá du ai
ta nul má nya it is új, ké sőb bi idő -
pont ra te szi a szer ző az újabb ku ta -
tá si ered mé nyek fé nyé ben.

Ér dek fe szí tő és iz gal mas a könyv
se gít sé gé vel nyo mon kö vet ni Szá -
rai Mi hály élet út ját; ebben a kö tet
ele jén ta lál ha tó tér kép váz lat is a se -
gít sé günk re le het. A re for má tor
éle tén ke resz tül meg ele ve ne dik a
ma gyar or szá gi re for má ció kez de te,
be pil lan tást nye rünk a ko ra be li vá -
ro sok, me ző vá ro sok, fő úri csa lá dok
éle té be. Meg is mer het jük a hó dolt -
ság te rü le tén élők ne héz hely ze tét,
ahol bi zony nem ke ve sen tér tek át
a tö rö kök hi té re fé le lem ből vagy
más meg fon to lás ból. Ki raj zo ló dik
a lu the rá nus lel ké szek el szánt küz -
del me, hogy to vább ad ják a tisz ta
evan gé li u mot ott, ahon nan a ka to -
li kus fő pa pok több sé ge el me ne -
kült a tö rök elől, ott, ahol csak
meg tű rik a ke resz tény sé get, és csak
po li ti kai okok ból dön te nek hol a
ka to li ku sok, hol a lu the rá nu sok
ja vá ra a vi tás kér dé sek ben. A lel ké -
szek mind ezért nem egy szer az éle -
tü ket koc káz tat ják, csak hogy vi -
gaszt nyújt has sa nak a tö rök igát
nya ku kon hor dó ma gyar ke resz té -
nyek nek.

Sztá rai Mi hály alak ja pél da ként
je le nik meg előt tünk. Egy cél ve zé -
rel te egész éle tén ke resz tül: az evan -
gé li um to vább adá sa. Ta lán még az
a hal vány re mény is meg csil lant
előt te, hogy a tö rö kök kö zé is el jut
az öröm hír. Az ige hir de té sen túl a
szer ve zés hez is igen jól ér tett, 1544-
től hét év alatt száz húsz gyü le ke ze -
tet szer ve zett Al só-Ba ra nyá ban,

majd püs pö ki szol gá la tot vég zett,
posz til lás kö te tet, agen dát, or di -
ná ci ós li tur gi át ké szít (mely nek
szö ve gét a könnyebb ért he tő ség
ked vé ért Ke ve há zi Lász ló mai nyelv -
re át ül te tett for má ban idé zi). Az iro -
da lom tör té net-írás is szá mon tart -
ja a re for má tort, hi szen mind há rom
mű nem ben – lí ra, epi ka, drá ma –
je len tős, út tö rő al ko tá sai szü let -
tek. Éne kes köny vünk ből is is mert a
„Mely igen jó az Úr is tent di csér ni”
kez de tű mű ve, a mai re for má tus
éne kes könyv öt éne két őr zi, de
szer ze mé nyei je len vol tak ka to li kus
és uni tá ri us köny vek ben is. Éne kei
mel lett ránk ma rad tak zsol tár pa raf -
rá zi sai is, me lyek leg szebb jei a 24.,
26., 74. és 94. zsol tár alap ján ké szül -
tek. His tó ri ás éne kei kö zül ta lán a
Szent Illyés nek és Ák háb ki rály nak
ide jé ben lött dol gok ról a leg is mer -
tebb, de to váb bi bib li ai tör té ne te ken

túl egy ház tör té ne ti és tör té nel mi
ese mé nye ket is meg éne kelt, mint
ami lyen pél dá ul a His to ria Cran me -
rus Ta más ér sek nek az igaz hit ben
va ló áll ha ta tos sá gá ról. Drá má it,
me lyek kö zül ket tő ma radt az utó -
kor ra – Az igaz pap ság nak ti kö re…
és A pa pok há zas sá gá ról –, va ló szí -
nű leg elő is ad ták a ko ra be li di á kok.

Ke ve há zi Lász ló köny ve az élet -

raj zon túl be mu tat ja sok ol da lú szol -
gá la tát is – kü lön fe je zet fog lal ko -
zik Sztá rai Mi hállyal mint püs pök -
kel, és ugyan csak kü lön fe je ze tet
szen tel a szer ző a köl tő be mu ta tá -
sá nak is.

Az író to váb bi ku ta tá sok ra is bá -
to rít, hi szen ma rad tak még fel de rí -
tet len rész le tek Sztá rai éle té vel kap -
cso lat ban, fő ként élet út já nak ele je
ma radt ho mály ban er re vo nat ko zó
for rá sok hí ján.

Azon ban nem csak egy ház- és
iro da lom tör té né szek szá má ra le het
ér de kes e könyv, mely nek hát ol da -
lán egyéb ként Sztá rai Mi hály pe csét -
je lát ha tó Ke ve há zi Lász ló gyűj té sé -
ből. Szí ve sen aján lom min den ér dek -
lő dő fi gyel mé be, aki Sztá rai Mi -
hály éle tén és mun kás sá gán ke resz -
tül sze ret ne töb bet meg tud ni a ma -
gyar or szá gi re for má ci ó ról.

g Ke re pesz ki Ani kó

A HÓ NAP KÖNY VE  SZEPTEMBERBEN 30% KED VEZ MÉNNYEL A LU THER KI ADÓ TÓL

Keveházi László: „A kereszt igéjét
hirdetni kezdtem”
Sztárai Mihály élete és szolgálata

A hónap könyve – szeptemberben
a Luther Kiadótól 30 kedvezménnyel

Ke ve há zi Lász ló: „A ke reszt igé jét 
hir det ni kezd tem”
Sztá rai Mi hály éle te és szol gá la ta

Vá sá rol ja meg a hó nap köny vét 
ked vez mé nye sen!
Eredeti ára: 1950 forint.

http://bolt.lu the ran.hu/
E-mail: ki ado@lu the ran.hu
Fax: 1/486-1229
1085 Bu da pest, Ül lői út 24.

Tállyai csen des nap

b Az el múlt évek ha gyo má nya it
kö vet ve idén is lel kész kon fe -
ren cia ke re té ben nyi tot ta meg a
mun ka évet a Dé li Egy ház ke rü -
let. Az Ige hir de tés a gyü le ke zet
épü lé sé ért cím mel meg hir de tett
és kö zel ki lenc ven lel kész rész -
vé te lé vel meg tar tott ta lál ko zó ra
2009. au gusz tus 24. és 26. kö zött
ke rült sor a ba la ton szár szói
Evan gé li kus Kon fe ren cia- és
Misszi ói Ott hon ban.

A kon fe ren cia té má já nak
be ve ze té se ként dr. Sza bó
La jos pro fesszor, az Evan -
gé li kus Hit tu do má nyi
Egye tem (EHE) Gya kor la -
ti Tan szé ké nek ve ze tő je
tar tott elő adást. Mon dan -
dó já ban az ige hir de tés ben
meg je le nő lel ki ség sze re pé -
ről és a pré di ká ció meg úju -
lá sá nak le he tő sé ge i ről
szólt.

Más nap e té ma fel ve ze -
tés hez kap cso ló dó an –
mint egy gya kor la ti pél -
da ként – Pán gyánsz ky Ág nes pi li si
lel kész, az EHE dok tor je lölt je is -
mer tet te Bar ba ra Brown Tay lor
ame ri kai lel kész nő mun kás sá gát
és ige hir de té si szol gá la tát, le ve tít -
ve a részt ve vők szá má ra a be mu ta -
tott ige hir de tő egyik pré di ká ci ó já -
nak fel vé te lét.

Meg hí vott elő adó ként Haj dú Zol -
tán Le ven te szó lá di re for má tus lel -
kész a kis te le pü lé sen vé gez he tő gyü -
le ke zet épí tés le he tő sé ge i ről, il let ve
Lo vas And rás gaz dag ré ti re for má tus

lel kész a nagy vá ro si gyü le ke zet épí tés
új irá nya i ról be szélt.

Gáncs Pé ter püs pök nyi tó áhí ta ta,
Ri bár Já nos es pe res es ti és reg ge li áhí -
ta tok ke re té ben meg tar tott evan gé -
li zá ci ó ja, va la mint Lo vas And rás zá -
ró is ten tisz te le ten el hang zott ige -
hir de té se egy aránt Pé ter hal fo gá sá -
nak evan gé li u mi tör té ne té re (Lk 5,1–
11) fó kusz ált.

Az elő adá sok té má i nak fel dol go -
zá sa cso port be szél ge té sek, il let ve
drá ma pe da gó gi ai for gó szín pad ke re -
té ben tör tént, a fó rum be szél ge té se -
ken a 2008. évi lel ké szi je len té sek ki -

ér té ke lé sé re, va la mint a kö zel múlt -
ban meg je lent El mé lyü lés cí mű gyü -
le ke ze ti mun ka prog ram be mu ta tá sá -
ra is sor ke rült.

A két na pos együtt lét ku li ná ris örö -
me it a kon fe ren cia- és misszi ói ott hon
ki tű nő kony há ja, va la mint az utol só
es ti grill par tin el ké szí tett utá noz ha tat -
lan bé kés csa bai kol bász biz to sí tot ta.
A kö zös ének lé sek ze nei kí sé re tét a ke -
rü let lel ké sze i ből ver bu vá ló dott ze ne -
kar (ex Pro mi se) szol gál tat ta.

g S. A.

Mun ka év kez dés dé len

A ze ne kar 
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Szakács Tamás előadása
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Áb ra hám fi á nak, Izsák nak és fe le sé -
gé nek, Re be ká nak egy nap ik rei szü -
let tek, két fiú. Az idő sebb vö rö ses
volt, és min de nütt sző rös, őt Ézsa u -
nak ne vez ték el. A fi a ta lab bik nak a Já -
kób ne vet ad ták.

Ahogy tel tek-múl tak az évek, a fi -
úk is fel nőt té cse pe red tek. Ézsau
va dász lett, és egész nap az er dőt, me -
zőt jár ta. Öccse vi szont ott hon a há -
ziál la to kat gon doz ta, és föld mű ve lés -
sel fog lal ko zott.

Egy szer Já kób len cse fő ze lé ket fő -
zött, amely nek jó il la tát már messzi -
ről le he tett érez ni. Ézsau épp ak kor
jött ha za fá rad tan és éhe sen a me ző -
ről egész napi munkája után. Na gyon

meg kí ván ta az íz le tes ételt. Meg -
kér te öccsét:

– Adj ne kem eb ből a fő ze lék ből,
mert na gyon éhes va gyok!

Já kób azon ban ezt fel té tel hez kö -
töt te:

– Ak kor ehetsz be lő le, ha ne kem
adod az el ső szü lött sé gi jo go dat.

Ugyan is az ak ko ri tör vé nyek sze -
rint a leg idő sebb test vér örö köl te a
csa lá di va gyont. Ezt a jo got akar ta Já -
kób meg sze rez ni a báty já tól. Ézsau
ak kor ezt mond ta:

– Rend ben van. Én úgy is min dig
ve szély ben va gyok, hi szen sok szor
vad ál la tok kal kell meg küz de nem.

– Es kü vel is fo gadd meg, hogy ne -
kem adod az el ső szü lött sé gi jo go dat!

– Es kü szöm!

Így ad ta el Ézsau egy tál len csé ért
az őt il le tő jo got.

Szí nez zé tek ki a raj zot a je lö lé sek nek
meg fe le lő en! Mit áb rá zol a kép?

b Most in du ló hat ré szes so ro za tunk ban Já kób tör té ne tét ele ve nít he ti -
tek fel. Min den al ka lom mal meg old hat tok egy-egy rejt vényt is. A meg -
fej té se ket a já ték vé gén össze gyűjt ve 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.

Ked ves Gye re kek!

barna

világos barna

sötétzöld

piros

világoskék

bordó

fekete

szürke

sárga

rózsaszín

G YE R ME KVÁR

Ha a kancsó magánhangzóit a hiányos mondatba sorba beírjátok, ak -
kor azt az igeverset olvashatjátok, amely a bibliaolvasó Útmutató sze -
rint a szeptemberi ige.

Szeptemberben a költöző madarak már a hosszú útra készülnek. Előtte
a kicsinyek sokat gyakorolnak, és néha megpihennek. Ma dármama
melyik úton tud a faágon ülő fiókáihoz repülni?

„_h_l   _   t_   k_ncs_t_k   v_n, 
_tt   l_sz   _   t_   sz_v_t_k   _s.”
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Drága mennyei Atyám!

Egy újabb tanév kezdődik, aminek egyszerre örülök is meg nem is. 
Várom az új feladatokat, kíváncsi vagyok arra, amit tanulni fogunk, 
de aggódom is, hogy vajon hogyan sikerül majd helyt állnom.

Kérlek, te adj nekem békességet. Tudom, hogy te mellettem leszel, 
rád mindig számíthatok.

Úr Jézus, te segíts, hogy az osztálytársaimmal jó kapcsolatban 
tudjak lenni, a bosszantásokat el tudjam viselni, és legyenek olyan 
társaim is, akikkel segítjük egymást.

Olyan jó lenne, ha a tanárok is kedvesek lennének. Te segíts, 
hogy akkor is tudjam fegyelmezni magam, ha úgy érzem, nincs igazuk.

Köszönöm, hogy velem jössz az iskolába is. 
Ámen.

IM A SAROK
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Hely ze tünk a szá mok tük ré ben
Nap ja ink „szám sze rű sí tett” vi lá gá ban
bi zony mi is rá kény sze rü lünk, hogy
egy há zunk ál la po tá ról sta tisz ti kák,
gra fi ko nok for má já ban ad junk szá -
mot. A szá mok per sze nem azo no -
sak a lel kek kel, de azért ne áll tas suk
ma gun kat az zal, hogy ép pen egy
egy ház éle té nek ala ku lá sá ról ne ad -
ná nak vi szony lag pon tos ké pet a ki -
mu ta tá sok. Az ada tok bi zony meg -
rá zó ak. Amennyi re öröm te li az a
tény, hogy a rend szer vál tás óta ör ven -
de tes mó don bő vült in téz mény rend -
sze rünk, oly annyi ra el ke se rí tő, hogy
az egy ház ta gok egy re fogy nak. A
ka zu á lis szol gá la tok szá má nak ala ku -
lá sa ta lán még pon to sab ban mu tat -
ja, hogy a rend szer vál tást kö ve tő
sza bad ság nem az egy há zi élet va lós
ki tel je se dé sét, csu pán in téz mé nyi
meg erő sö dé sét von ta ma ga után.

A kül ső kö rül mé nyek vál to zá sa
A rend szer vál to zás és a nyu ga ti tí pu -
sú de mok rá cia mo dell át vé te le ön -
ma gá ban nem je lent ga ran ci át a val -
lá sos ság, az egy há zak éle té nek ki -
bon ta ko zá sá ra. Azt már a rend szer -
vál tás haj na lán is tud tuk, hogy az el -
vi lá gi a so dás mér té ke a „sza bad vi lág -
ban” – fur csa mó don – szin te azo nos
mér té kű a szo ci a lis ta or szá gok ban
ta pasz tal tak kal. A szo ci a liz mus örök -
sé ge és az eb ből az idő szak ból is mert
fe le más mo der ni zá ció azon ban fel erő -
sí tet te azt a ki csit ideo lo gi kus, ki csit
prag ma tis ta kér dés fel te vést, hogy a
mo dern vi lág ban mi ke res ni va ló juk is
van az egy há zak nak. Ez az ál la pot má -
ig tart, a kér dés re adan dó, az el vi lá gi -
a so dott tö me gek szá má ra is köz ért he -
tő vá lasszal pe dig mind má ig adó sak
va gyunk. S bár ál lam és egy ház szét -
vá lasz tá sá nak Eöt vös Jó zsef-i el vét
gyak ran em le get jük, nem si ke rült
úgy meg ol da ni az egy ház fi nan szí ro -
zás kér dé sét, hogy az egy há zak a tár -
sa da lom ban va ló ban ön ál ló és ön tu -
da tos sze rep lő ként tud ja nak meg je len -
ni. Az em be re ket leg in kább fog lal koz -
ta tó kér dé sek ben (pél dá ul szo ci á lis,
gyer mek vál la lá si, be ván dor lá si, et ni -
kai), ame lyek re bib li kus ala pon irányt
adó vá laszt le het ne ad ni, ne héz de fi -

ni ál ni pon to san, hogy hol hú zó dik a
ha tár az egy ház tól el vár ha tó el kö te le -
zett köz éle ti ség és az egy ol da lú párt -
po li ti zá lás kö zött. Az or szág túl po li -
ti zált sá ga okán ez a di lem ma hat vá -
nyo zot tan és még gyak rab ban me rül
föl, amit a po li ti ku sok – egy há zi as
vagy épp egy ház el le nes mó don – ki is
hasz nál nak. Eköz ben az or szág gaz -
da sá gi, tár sa dal mi hely ze te, köz egész -
ség ügyi ál la po ta az utób bi évek ben vé -
sze sen le rom lott. Meg rop pant a köz -
bi za lom, a ha gyo má nyos kö zös sé gek
is ne héz hely zet be ke rül tek. En nek ha -
tá sá ra Ma gyar or szág nem zet kö zi ér -
dek ér vé nye sí tő ké pes sé ge is meg -
rom lott, a ma gyar nem ze ti kö zös ség
vé del me, ért ve ez alatt a ha tá ron tú -
li ma gyar ság jo ga i nak ér vé nye sí té sét
és egy út tal a ha zai ki sebb sé gek irán -
ti to le ran ci át, ne héz kes sé, oly kor ki -
lá tás ta lan ná vált. Ez egy olyan egy ház

szá má ra, mely nek fon tos a ha tá ron tú -
li ma gyar evan gé li ku sok ügye, ugyan -
ak kor több nem ze ti sé gű gyö ke rei mi -
att élő bi zo nyí té ka a to le ran cia le he -
tő sé gé nek, kü lö nö sen el szo mo rí tó
fej le mény.

Még tá gabb össze ve tés ben egy re
in kább úgy tű nik, hogy Ma gyar or szág
a kon ti nen sen egy re in kább a pe ri fé -
ri á ra szo rul, eu ró pai uni ós tag sá gá nak
szám ta lan elő nyét sem ké pes úgy
ka ma toz tat ni, hogy az min den ki szá -
má ra át él he tő le gyen. Pénz ügyi és
ener gia füg gő sé günk hosszú idő re
meg ha tá roz za fej lő dé si pá lyán kat,
mi köz ben el mu lasz tot tuk szé les kör -
ben tu da to sí ta ni azo kat a ci vi li za to -
ri kus cé lo kat, me lyek szá munk ra,
hit val ló ke resz té nyek szá má ra a te -
rem tett vi lág iránt ér zett fe le lős ség -
ben fog lal ha tó össze: kör nye zet vé de -
lem, ener gia ta ka ré kos ság, tu da tos
táp lál ko zás, egész sé ges élet mód. Ez
a mu lasz tás csak fo koz za se bez he tő -
sé gün ket, ki szol gál ta tott sá gun kat.

Ho gyan to vább?
Le het, hogy a fen ti hely zet le írás so kak
szá má ra túl pesszi mis tá ra si ke re dett.
De saj nos itt is csak a gaz da sá gi, nép -
egész ség ügyi, köz vé le mény-ku ta tá si
ada tok ra tá masz kod tam, me lyek kel

azon ban itt nem aka rom ter hel ni az
ol va sót. Ám ha csak a sa ját egy há zi
sta tisz ti ká ink ra te kin tünk, nem ke rül -
het jük meg a kér dést: ho gyan to -
vább? Ha még in kább élé re aka rom ál -

lí ta ni a kér dést: mit te szünk an nak ér -
de ké ben, hogy Is ten előtt el tud junk
szá mol ni a ka pott le he tő sé gek kel?

Tu da tos és össze han golt cse lek vés
szük sé ges!

Mi, ma gyar or szá gi evan gé li ku sok
na gyon nem va gyunk egy for mák.
Ke gyes sé günk is más és más. Ha tu -
da tos cse lek vés ről be szé lek, ak kor
nem az imád ság ere jé ben ké tel ke -
dem, csu pán a Szent lel ket vá ró vi tor -
lák fel vo ná sát sür ge tem. Egy meg rop -
pant or szág ban mi ért pont az egy ház
len ne men tes a visszás sá gok tól?
Ugyan ak kor per sze szá mos rom lá -
sunk nak a mi ma gunk rest sé ge az
oka. En nek tu da tá ban in dí tot tuk el
Élő kö vek egy há za cím mel az evan -
gé li kus stra té gia meg al ko tá sát. So kan
már a stra té gia szó hal la tán is ber zen -
ked nek, túl vi lá gi as nak, mi több,
mi li táns nak tart ják. Ked ves Test vé -
rek, nem kell et től meg ri ad ni, hisz
nem az el ne ve zés a lé nyeg, ha nem az,
hogy te re, al kal ma van a kö zös gon -
dol ko dás nak. Or szá go san és he lyi
szin ten is. Az el ső do ku men tum ban
min den ki szá má ra meg fo gal maz tuk
a szem pon to kat, ame lyek alap ján
át te kint he ti sa ját gyü le ke ze té nek
hely ze tét is. Az ősz fo lya mán el in du -
ló kér dő íves bel ső köz vé le mény-ku -
ta tás a már meg lé vő – és mint lát tuk,
elég le han go ló – sta tisz ti ká kon túl to -
váb bi rész le tek re is rá kér dez. En nek
mód szer ta ná ról az es pe re sek már
ér te sül het tek. Ami azon ban már
most egy ér tel mű, az a stra té gia kö -
vet ke ző négy súly pont ja:
•  Lel ki, spi ri tu á lis meg úju lás
•  A kép zés, ön kép zés szük sé ges sé ge
•  A gyü le ke zet épí tés mód szer ta na
•  A lel ké szi mun ka tá mo ga tá sa és

kri ti ká ja
A lel ki, spi ri tu á lis meg úju lás, amely

cél és egy ben esz köz is, a leg ke vés bé
le het a tu da tos cse lek vés tár gya. Em -
be ri gyen ge sé günk ben tö re ked he -
tünk rá, imád koz ha tunk ér te, és per -
sze azért meg te remt het jük az együtt -
lé tek al kal ma it. Leg főbb és – mint lát -
tuk a sta tisz ti ká ból – leg in kább fo -

gyat ko zó kin csünk a hí vő em ber,
akit meg kell be csül nünk. Ked ves
Pres bi ter tár sak, ma gun kat is meg
kell be csül nünk, ezért fon tos a kép -
zés ben, ön kép zés ben va ló rész vé tel.

Így vál hat mód sze re seb bé a gyü le ke -
zet épí tés is, mely sok kal in kább az élő
kö vek egy más ra ra ká sá ra, mint új
épü le tek fel hú zá sá ra kell vo nat koz -
zon. Mind nyá jan tud juk, hogy a kö -
zös cse lek vés nek mi lyen óri á si kö zös -
ség fej lesz tő ere je van. Ha ez egy Is ten -
nek tet sző cse le ke det, pél dá ul a gyü -
le ke zet lá tó kö ré be ke rült sze gé nyek,
el eset tek, be te gek kö zös fel ka ro lá sa,
ak kor ez a test vé ri, lel ki kö zös sé get is
meg tud ja erő sí te ni. Ha van va la mi jó

or szá gunk mai hely ze té ben, ak kor az
az, hogy nem ne héz meg ta lál ni az
ilyen faj ta cse lek vés le he tő sé gét. S bár -
mily rossz ál la pot ban is van sok gyü -
le ke ze tünk, meg van nak a szer ve ze tek,
lel ké szek, fel ügye lők, pres bi te rek, Ti,
ked ves Test vé rek, akik kel rend sze re -
sen össze jö vünk, be szél ge tünk, ügy -
in té zünk, te hát nem a sem mi ből kell
meg te rem te ni a cse lek vő, hí vő em be -
rek kö zös sé gét. Ez egy olyan óri á si
előny egy ennyi re da rab ja i ra sza kadt
tár sa da lom ban, amellyel él nünk kell!

Egy há zun kért kö zö sen vi sel jük a fe -
le lős sé get, ez ter mé sze tes. Ugyan ak -
kor még is csak fo ko zott fe le lős sé ge van
lel ké sze ink nek, es pe re se ink nek, püs -
pö ke ink nek. Ha a nép moz gal mi ada -
tok ra né zünk, nem le het min dent a

kor szel lem re fog ni. Óri á si hi bák tör -
tén tek az utób bi év ti ze dek ben a lel ké -
szi mun ka mi nő ség biz to sí tá sa te rén.
Va jon hány he lyen ma rad nak el a
csa lád lá to ga tá sok, hány he lyen nem
me gyünk a kon fir man dus ko rú, meg -
ke resz telt, anya köny ve zett gye re kek
után? Hány fi a talt vesz tünk ak kor,
ami kor a nagy vá ros ba köl tö ző egye -
te mis tá ra ott ho ni lel ké sze nem hív ja
fel vá ro si kol lé gá já nak a fi gyel mét? A
kér dé se ket még hosszan foly tat hat -
nám. De per sze meg is for dít hat juk a
kér dést: há nyan te kin tik csak for má -
lis tiszt ség nek a gyü le ke ze ti fel ügye -
lői, pres bi te ri posz tot, s hagy ják ez ál -
tal ma gá ra a lel készt. Mi köz ben mi, la -
i ku sok ál lan dó an szá mon kell kér jük
lel ké sze in ken a „pász tor sá got”, azt is
vál lal nunk kell, hogy en nek ér de ké ben
fel sza ba dít juk őket egy sor szer ve zé -
si te vé keny ség alól!

Ked ves Test vé rek!
Mint a hely zet le írás ból is ki de rült,
nagy a baj! Kí vül és be lül, a vi lág ban, az
or szág ban, a Ma gyar or szá gi Evan gé li -
kus Egy ház ban. Eb ben a hely zet ben
azon ban nem csüg ged ni, ha nem imád -
koz ni és cse le ked ni kell! A vi lá gi köz -
vé le mény – ta pasz ta la tom sze rint –
igen po zi tí van lát ja egy há zunk köz éle -
ti meg je le né sét, ami jó. Be lül azon ban
lát ha tó, hogy jó val szo ro sabb ko or di -
ná ci ó ra, a gaz da sá gi és szer ve zé si fe gye -
lem meg erő sí té sé re len ne szük ség. A te -
vé keny sé gün ket érin tő tör vé nyek egy -
re össze tet teb bek lesz nek, így ezek is -
me re te is egy re in kább szak kép zett
mun ka erőt igé nyel. Él az egy ház ban egy
fur csa rög esz me ar ról, hogy az Or szá -
gos Egy há zi Iro da vol ta képp nem is
szük sé ges, vagy leg alább is, hogy ott túl
so kan dol goz nak. Ez té ve dés. Az össze -
fo got tabb cse lek vés hez szük ség van
egy ilyen mé re tű szak ap pa rá tus ra. A
mű kö dé sén per sze le het ja ví ta ni, mint
ahogy bi zott sá ga ink, vá lasz tott tes tü -
le te ink „áram vo na la sí tá sán”, lét szá má -
nak csök ken té sén is ér de mes el gon dol -
koz ni a vá lasz tá si cik lus most kez dő dő
má so dik fe lé ben. A na gyobb anya gi ál -

do zat vál la lás ön ma gá ban ke vés, de –
bár mek ko ra is a szo ci á lis el esett ség –
leg alább ne szé gyell jünk be szél ni ró la.

Az evan gé li kus em ber ha gyo má -
nyo san ak tív ré sze kör nye ze te köz éle -
té nek. Em ber kö zel ben kell len nünk,
lát ha tó vá kell vál nunk! Olyan a hely -
zet ma Ma gyar or szá gon, hogy ége -
tő szük ség van ránk. Szük ség van
imád sá gunk ra és tet te ink re, oda for -
du lá sunk ra, lé lek kel telt in téz mé -
nye ink re. Ten nünk kell azért, hogy ne
nyíl jon to vább az ol ló nö vek vő szá -
mú in téz mé nye ink és csök ke nő szá -
mú hí ve ink kö zött! Le gyünk va ló ban
az élő kö vek egy há za, mely a gyü le -
ke ze tek szo li dá ris kö zös sé ge!

g Prh le Ger gely 
országos felügyelő

Hon nan ho vá, evan gé li kus egy ház?
b A szep tem ber 12-i or szá gos pres bi ter ta lál ko zó be ve ze tő elő adá sá nak

cí me igen am bi ci ó zus. Fel té te le zi, hogy a je len le gi hely meg ha tá ro zá -
son túl a jö vő cse lek vé si irá nyát is meg le het ha tá roz ni a ren del ke zés -
re ál ló húsz perc ben. Elő re bo csá tom: ko ránt sem hi szem, hogy az ál -
ta lam le ír tak és mon dan dók ál ta lá nos ér vénnyel bír hat nak. Evan gé -
li kus kö zös sé günk nek ép pen az az egyik kü lön le ges ér té ke, hogy az
egy ház tes té nek kü lön bö ző tag ja i ként mind annyi an más sa já tos ta -
pasz ta la tot, sok szí nű egy ház ké pet hor do zunk ma gunk ban. Ezek nek
a ta pasz ta la tok nak a ki cse ré lé se a ta lál ko zó egyik leg fon to sabb cél -
ja. Ami kor azon ban most or szá gos ügye ink ről ej tek szót, azt sem rej -
tem vé ka alá, hogy na gyon is fon tos nak tar tom az or szá gos prob lé -
mák irán ti fo gé kony ság nö ve lé sét. Biz tos va gyok ben ne, hogy csak ak -
kor le het nek si ke re sek a he lyi kez de mé nye zé sek, ha ezek egy szé le -
sebb kö rű test vé ri együtt mű kö dés ré sze ként is ér tel mez he tők.

Országos presbiteri találkozó, 2009. szeptember 12.4. oldal

Keresztelések

1990 1995 2000 2004 2007

Év Keresztelés Születés
1990 4767 125 679
1995 3597 112 054
2000 3059 97 597
2004 2867 95 137
2007 3110 97 613

Országos presbiteri találkozó, 2009. szeptember 12.5. oldal

Konfirmáció

1990 1995 2000 2004 2007
2000

2200

2400

2600

2800

3000

Év Konfirmáció
1990 3044
1995 2519
2000 2240
2004 2196
2007 2036

Országos presbiteri találkozó, 2009. szeptember 12.7. oldal

Temetések

Év Temetés Halálozás
1990 5941 145 355

1995 5635 145 431

2000 5001 135 601

2004 4380 132 492

2007 3955 132 938
1990 1995 2000 2004 2007



14 e 2009. szeptember 6. Evangélikus Életkrónika

Szentháromság ünnepe után 13. vasárnap. Liturgikus szín: zöld. Lekció:
Gal 3,15–22; 1Móz 4,1–16a. Alapige: Lk 13,22–30. Énekek: 455., 473.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Balicza Iván; de. 10. (német, úrv.) Johannes Erlbruch;
de. 11. (úrv.) Balicza Iván; du. 6. (dicsőítő, ifjúsági) Balicza Iván; II., Hűvösvölgyi út
193., Fébé de. 10. (úrv.) Szalay Tamás; II., Modori u. 6. de. 3/4 11. Sztojanovics András;
Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. de. fél 10. (úrv.) Fodor Viktor; Csillaghegy–
Békásmegyer, III., Mező u. 12. de. 10. (úrv.) Donáth László; Óbuda, III., Dévai Bíró
M. tér de. 10. (úrv., tanévnyitó, ifjúsági) Bálintné Varsányi Vilma; Újpest, IV.,
Lebstück M. u. 36–38. de. 10. (úrv.) Solymár Péter Tamás; Káposztásmegyer, IV. Tóth
Aladár út 2–4. de. 9. (úrv.) Solymár Péter Tamás; V., Deák tér 4. de. 9. (úrv., családi)
Smidéliusz Gábor; de. 11. (úrv.) Gáncs Péter; du. 6. (úrv.) Cselovszky Ferenc; VII.,
Városligeti fasor 17. de. 10. (családi) Pelikán András; de. 11. (úrv.) Aradi György; VIII.,
Üllői út 24. de. fél 11. Szabó Bertalan; VIII., Rákóczi út 57/a de. 10. (szlovák) Gulácsiné
Fabulya Hilda; VIII., Karácsony S. u. 31–33. de. 9. Szabó Bertalan; IX., Gát utcai
katolikus templom de. 11. (úrv., énekes liturgia) Koczor Tamás; Kőbánya, X., Kápolna
u. 14. de. fél 11. (úrv.) Benkóczy Péter; Kerepesi út 69. de. 8. (úrv.) Tamásy Tamás;
Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) dr. Blázy Árpád; de. 10. (úrv., tanévnyitó,
családi)dr. Joób Máté; de. 11. (úrv.) dr. Blázy Árpád; du. 6. dr. Blázy Árpádné; XI.,
Németvölgyi út 138. de. 9. dr. Blázy Árpádné; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor
24. de. 9. (úrv.) Bencéné Szabó Márta; Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17. de. 10.
(úrv., tanévnyitó, családi) Keczkó Pál; de. fél 12. (úrv.) Keczkó Pál; XIII., Kassák Lajos
u. 22. de. 10. (úrv.) Kendeh György; Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Tamásy
Tamás; XIV. Gyarmat u. 14. de. fél 10. Tamásy Tamás; Pestújhely, XV., Templom tér
de. 10. (úrv., tanévnyitó) Szabó B. András; Rákospalota, XV., Régi Fóti út 73.
(nagytemplom) de. 10. (úrv.) Ponicsán Erzsébet; Rákosszentmihály, XVI., Hősök
tere 10–11. de. 10. (úrv., tanévnyitó) Börönte Márta; Cinkota, XVI., Batthyány I. u.
de. fél 11. (úrv.) Vető István; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. (úrv.) Vető István;
Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de. 9. (úrv.) Nagyné Szeker Éva; Rákoskeresztúr, XVII.,
Pesti út 111. de. fél 11. (úrv.) Grendorf Péter; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de.
9. (úrv.) ifj. Zászkaliczky Pál; Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de. 11. (úrv.) ifj.
Zászkaliczky Pál; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. (úrv.) Hulej Enikő;
Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83. (református templom) de. 8. (úrv.) Hulej Enikő;
Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 10. (úrv.) Széll Bulcsú; XIX., Hungária út 37. de.
8. (úrv.) Széll Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. (úrv.) Győri János Sámuel;
Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11. (úrv.) Zólyomi Mátyás; Budafok, XXII., Játék u.
16. de. 10. (úrv.) Solymár Gábor; Budaörs, Szabadság út 75. de. 10. (úrv.) Endreffy
Géza; Budakeszi (református templom) de. fél 9. dr. Lacknerné Puskás Sára;
Názáret-templom, Mátraszentimre-Bagolyirtás de. 11. Zászkaliczky Pál.

Összeállította: Boda Zsuzsa

Istentiszteleti rend • 2009. szeptember 6.

A Du na Te le ví zió Is ten ke zé ben cí mű mű so ra szep tem ber 5-
én 12.05-kor kez dő dő adá sá nak cí me: Kán tor kép zés Fó ton.

A kán tor ta ní tói ál lá sok meg szün te té se ide jén az evan gé li kus gyü le ke -
ze tek or go nis ta nél kül ma rad tak. Ezért kel lett mi nél gyor sab ban el kö -
te le zett egy ház ta go kat ki ké pez ni az egy ház ze nei szol gá lat el lá tá sá ra. Az
in té ze tet év ti ze de kig a kü lö nös ki su gár zá sú Kiss Já nos misszi ói mun kás
ve zet te. A kán tor kép ző leg na gyobb ha tá sú ta ná ra és a ze nei ügye kért fe -
le lős igaz ga tó ja pe dig Trajt ler Gá bor or go na mű vész-lel kész volt. Fót ne -
ve az evan gé li kus egy ház ban egyet je lent a ren ge teg lel ki, ze nei és kö -
zös sé gi él ményt nyúj tó kán tor kép zés sel. Szer kesz tő-ri por ter: Er hardt
Ágos ton. Ope ra tőr: Czét ényi Csil la. Ren de ző-ope ra tőr: Hor váth Ta más.

H I R D E T É S

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

Ra dos né Len gyel An na or szá gos fel ügye lő-he lyet tes, 
a Dé li Egy ház ke rü let fel ügye lője

H I R D E T É S

Evan gé li kus test vér-gyü le ke ze ti kap cso la tok a Kár pát-me den cé ben
Az Evan gé li kus Bel misszi ói Ba rá ti Egye sü let (EB BE) és a Ma gyar Evan gé li kus Kon fe ren cia (Maek) 

2009 őszi prog ram ja

Az elő adá sok min den hó nap má so dik csü tör tök jén 17 óra kor kez dőd nek. Hely szín: a jó zsef vá ro si evan gé li kus
temp lom (Bu da pest VI II., Ül lői út 24.).
• Szep tem ber 10.: Fel vi dék (Szlo vá kia), Gö mör–Bu da örs • Áhí tat: „…egy Lé lek ál tal mi mind nyá jan egy test -

té ke resz tel tet tünk meg…” (1Kor 12,13) – Mgr. Ha na Pe nič ko vá • Elő adó: Sr na Zol tán, Rusz nák De zső, Endre -
ffy Gé za, Ga rá di Pé ter

• Ok tó ber 8.: Er dély (Ro má nia), Fa ze kes var sánd–Lo vász pa to na • Áhí tat: „…egy a ke nyér, egy test va gyunk
so kan…” (1Kor 10,17;) – Zász ka licz ky Pé ter • Elő adó: Hor váth Csa ba, De chert né Fe ren czy Er zsé bet

• No vem ber 12.: Mu ra vi dék (Szlo vé nia), Bo dó hegy–Surd • Áhí tat: „…egy a ti mes te re tek, ti pe dig mind nyá jan
test vé rek vagy tok.” (Mt 23,8) – Zász ka licz ky Pál • Elő adó: Mit ja And re jek, Smi dé li usz Zol tán

• De cem ber 10.: Őr vi dék (Auszt ria), Őri szi get–Ne mes csó • Áhí tat: „…ha majd meg térsz, erő sítsd atyád fi a it…”
(Lk 22,32) – Soly már Mó ni ka • Elő adó: Mag. Ot to Mes mer, Ka lin csák Ba lázs

H I R D E T É S

Evan gé li kus test vér-gyü le ke ze ti kap -
cso la tok a Kár pát-me den cé ben cím -
mel elő adá so kat és be szél ge té se ket
szer vez az Evan gé li kus Bel misszi ói
Ba ráti Egye sü let (EB BE) és a Magyar
Evangélikus Konferencia (Maek) a kö -
vet ke ző fél év ben. Nem azért, mert a
szer ve zők va la mi fé le kris tály gömb ből
ezt ol vas ták ki, ha nem mert „bi zo nyos
ese mé nyek és tör té né sek” mos tan ság
mint ha vé let len sze rű en es tek vol na
meg. Pe dig a hí vő em ber tud ja: vé let -
le nek már pe dig nin cse nek. 

Mik re gon dol ha tunk? Pél dá ul Nagy
Oli vér al só sze li (Szlo vá kia) lel kész
cik ké re: S.O.S., szlo vá ki ai ma gyar
evan gé li ku sok (Úti társ, 2009. áp ri lis
26.), to váb bá a má jus ban a deb re ce -
ni Nagy temp lom ban ülé se ző al kot -
má nyo zó zsi nat dön té sé re, mely ki -
mond ta az egy sé ges Ma gyar Re for -
má tus Egy ház meg ala ku lá sát, ame lyet
a Kár pát-me den ce kü lön bö ző or szá -
ga i ban mű kö dő ma gyar rész egy há zak
al kot nak, va la mint a bu da ör si és a sa -
jó gö mö ri (Szlo vá kia) evan gé li kus
gyü le ke ze tek új tí pu sú, több mint há -
rom éve fej lő dő test vér-gyü le ke ze ti
kap cso la tá ra. (Ez utób bi ról e so rok
író ja szá molt be a kö zel múlt ban Egy
rend ha gyó kon fir má ció ol dal vi zén
cí men az Evan gé li kus Élet 2009. jú -
ni us 14-i szá má ban.)

Ten ni kell! De mi ért? A ha tá ron
tú li és in ne ni ma gyar evan gé li kus
gyü le ke ze tek kö zött az el ső szem be -
tű nő ha son ló ság az, ami egy ben kü -
lönb ség is. Fogy nak ott is, és fo -
gyunk itt is – de ott sok kal gyor sab -
ban! A má sik ha son ló ság az épü le tek,
temp lo mok egy ré szé nek ne héz fenn -
tart ha tó sá ga vagy fenn tart ha tat lan sá -
ga. Ha son lí tunk ab ban is, ami ről
Gáncs Pé ter püs pök au gusz tus 19-én
be szélt az evan gé li kus hon lap szer -

kesz tő sé gé nek, hogy a lel ké szi szol -
gá lat one man show-ként (egy sze mé -
lyes show-mű sor ként) mű kö dik a
gyü le ke ze tek ben, az az a gyü le ke ze tek
lel kész köz pon tú ak. A kü lönb sé gek
kö zül a leg szem be tű nőbb, hogy lel ki -
sé gi moz gal mak, kü lön bö ző sé gek a
ha tá ron túl alig fe dez he tők fel. A
nép egy ház rom jai kö zött „nem nyí -
lik vi rág”, míg a ha tá ron in nen az om -
la dé kok kö zött lát sza nak szir mok is.

Ten ni kell, mert bár erőt le nek va -
gyunk, de oda át sok kal in kább azok.
Ez olyan, mint ami kor a kór te rem ben
be te gek fek sze nek, de kö zü lük az
egyik még fel tud kel ni, és a töb bi ek -
nek vi zet visz, meg iga zít ja a pár ná -
ju kat, fel ol vas ne kik, lel ki leg erő sí ti
őket, és sem mi kép pen sem hi szi el,
hogy a má sik négy nek, öt nek meg
kel le ne hal nia.

Múlt és jö vő. Tö me gek az Ül lői úti
te rem ben, pót szé kek, a hely szín át -
szer ve zé se a temp lom ban – ilye nek
és eh hez ha son lók jel le mez ték a 2008
szep tem be ré től 2009 jú ni u sá ig tar tó
EB BE so ro zat ke re te it, mely a Ser kenj
fel, aki alu szol cí met vi sel te, és a 20.
szá za di ma gyar evan gé li kus éb re dés
meg ha tá ro zó sze mé lyi sé ge i ről szólt.
Kö zö sen me rí tet tünk azok ból az ál -
dá sok ból, me lye ket Is ten a mai na pig
is ad a már köz tünk nem lé vő ál dott
szol gái ál tal. Gaz dag es ték, gaz dag ta -
nú ság té te lek vol tak. A múlt erő sí tet -
te a je lent; az elő re men te ken ke resz -
tül mennyei Atyánk a ma i a kat. Há la
le gyen Urunk nak mind ezért!

Most, ami kor a Kár pát-me den cei
evan gé li kus test vér-gyü le ke ze ti kap -
cso la tok ról ké szül az elő adás- és be -
szél ge tés so ro zat, a múlt ról csak na -
gyon ke ve sek tud nak be szá mol ni.
A je len is elég „so vány”. Va ló já ban a
jö vő ről, re mé nye ink ről sze ret nénk
be szél get ni, ami kor nem az idő ben
tá vol lé vők, ha nem a tér ben el sza kad -
tak erő sí tik egy mást. Lát szó lag az

erő sebb a gyen géb bet. Va ló já ban aki
erő sí ti a má si kat, az köz ben Is ten cso -
dá la tos mun ká ja ré vén gaz da go dik,
erő sö dik is lel ki ek ben.

Mind ezek után nem hagy nyu god -
ni a kér dés, meg buj kál is ben nem a
kí ván csi ság: egy há zunk né pét a jö vő
is úgy fog ja-e ér de kel ni, mint a múlt?
Lesz-e ak ko ra fe le lős ség ben nünk sa -
ját egy há zi és lel ki jö vőnk iránt, mint
a múlt tal kap cso lat ban volt? Ha igen
– ak kor van re mény. Ha nem: ak kor
a múlt ról szó ló ta lál ko zá sok si ke rét
nem csak a nosz tal gia haj tot ta?

Na még egy szer. Csak azért, mert
akik nek ed dig mond tam, úgy néz tek
rám, mint aki há rom ezer év vel ez előt -
ti kí nai nyel ven be szél ma, ma gya rok -
nak. Te hát, ked ves ma gyar or szá gi
evan gé li kus gyü le ke ze tek! Éle te tek jó
eset ben egy hely ben to po gás ma rad,
lel ki meg erő sö dé se tek lel ké sze i tek és
püs pö ke i tek ál ma ma rad csu pán, ha
nem vé gez tek (ti, gyü le ke ze ti ta gok mi -
nél töb ben és nem csak  lel ké sze tek
vagy egy-két túl zó nak be cé zett tár sa -
tok) gyü le ke ze ten kí vü li szol gá la tot,
misszi ót. Eb ben az eset ben aka rat la -
nul is a las sú fo gyás és erőt le ne dés le -
he tő sé gé nek ad tok he lyet. 

A szol gá la ton ke resz tül, mint egy te -
rá pia ál tal, Is ten fog ti te ket meg újí ta -
ni. És ha kö rül néz tek, a sok le he tő ség
kö zül a ha tá ron tú li ma gya rok, evan -
gé li ku sok és nem evan gé li ku sok fe lé
va ló „szív nyi tás” a hu szon har ma dik és
hu szon ne gye dik órá nak fel is me ré se!

Uno ka gug gol a kert ben egy moz -
gó föld ku pac előtt, és ki a bál nagy ap -
já nak: „Pa pa, egy hegy nő!” – ez a kép
jut hat eszünk be…

Ha so kak nak és még an nál is töb -
bek nek át for ró so dik a szí ve er re a
szol gá lat ra, ak kor a misszi ó nak nem
új va kond tú rá sa, ha nem nagy he gye
fog nő ni a leg töb bet, egyszülött Fi át
ne künk aján dé ko zó, mennyei Atya
di cső sé gé re.

Va kond tú rás vagy hegy?Meg hí vó
Öröm mel ér te sít jük, hogy szep tem ber 5-én, szom ba ton du. 3 óra kor a
cin ko tai evan gé li kus temp lom ban (Bu da pest, Ró zsa le vél u. 46.) Győ ri
Gá bor es pe res be ik tat ja szol gá la tá ba a gyü le ke zet meg vá lasz tott lel ké -
szét, Ve tő Ist vánt. Sze re tet tel hív juk és vár juk ün ne pünk re és az azt kö -
ve tő kö tet len együtt lét re.

Az egy ház köz ség ve ze tő sé ge

H I R D E T É S

Kon fe ren cia és mun ka társ kép ző nap
Sze re tet tel hív juk min den ér dek lő dő test vé rün ket a Nyu ga ti (Du nán tú li)
Egy ház ke rü let egy ház köz sé gi el nök sé gei kon fe ren ci á já nak és mun ka társ -
kép ző nap já nak össze vont al kal má ra, ame lyet Rév fü lö pön szep tem ber
18–19-én az Or dass La jos Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont ban tar tunk.
Prog ram
Pén tek: 18.00: Va cso ra • 19.00: A kon fe ren cia meg nyi tá sa • 19.15: Is mer -
ke dés • 20.00: Film klub: Kel le met len igaz ság – Al Go re volt USA-al el -
nök film je • 21.45: Áhí tat 
Szom bat: 8.00: Reg ge li • 9.00: Áhí tat • 9.00: Ki lá tás az Ara rát ról – a
te rem tés vé de lem teo ló gi ai alap jai – elő adás meg be szé lés sel (dr. Ko dá -
csy-Si mon Esz ter ta nár se géd, EHE) • 11.00: Szü net • 11.30: Épí tett és lel ki
örök sé günk irán ti fe le lős sé günk – pro jekt is mer te tés (Szar ka Ist ván es -
pe res) • 12.30: Ebéd
14.00: Fó rum be szél ge tés idő sze rű kér dé se ink ről (ke rü le ti el nök ség) • 15.30:
Úr va cso rai is ten tisz te let (Itt zés Já nos)

A rész vé te li dí jat az egy ház ke rü let fi ze ti. A je lent ke zé se ket szep tem -
ber 14-ig kell a püs pö ki hi va tal ban be je len te ni (tel.: 96/516-160; 20/824-
4222; e-mail: nyu ga ti.ke ru let@lu the ran.hu).

H I R D E T É S

A teremtés hete
A Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csa (MEÖT) köz gyű lé sé -
nek ja vas la tá ra 2009-től a szep tem ber utol só és az ok tó ber el ső va sár -
nap ja kö zöt ti idő sza k ha zánk ban is
a te rem tés vé del mi hét jegyében
telik a tanács tag egy há za i hoz tar -
to zó gyü le ke ze tek ben és in téz mé -
nyek ben. 

A szeptember 27. és október 4.
közötti programsorozat közül a
nyitónapon a bu da pest-zug lói
evan gé li kus temp lom ba 11 órakor
a meg   hir de tett te rem tés ün ne pi is -
ten tisz te letet a Ma gyar Te le ví zió
élő ben köz ve títi. 

A hét nap csodája című se géd -
anyag tel jes ter je del mé ben le tölt -
he tő a http://ararat.lu the ran.hu
honlapról.

H I R D E T É S

Elmélyülés –
Evangélikus gyülekezeti
munkaprogram
2009–2010

Összeállította a Déli
Evangélikus
Egyházkerület munkaközössége
Luther Kiadó, 2009
Gyülekezetpedagógiai oktatási
segédanyag. Ára: 1610 Ft.Fizessen elő lapunkra!

g Garádi Péter
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Ünnepi kenyér
El men tem au gusz tus 19-én Gö döl lőn az élel mi szer bolt ba, hogy az elő ző nap
meg ren delt két ki lós ke nye ret át ve gyem. (Ma már csak kü lön meg ren de lés -
re süt nek ek ko rát, mert az em be rek ki seb bet óhaj ta nak vá sá rol ni!)

A mel lé kelt fény ké pen lát ha -
tó ke nye ret tet te elém az el adó -
nő. Szól tam, hogy bi zo nyá ra té -
ve dés ből ad ta ezt ne kem, ez a
ke nyér va la mi ün ne pi al ka -
lom ra ké szül he tett, hogy ilyen
szép nem ze ti szí nű sza lag gal
van át köt ve. Mond ta, hogy
nem, ez a pék mes ter, Zsem le
Vil mos ün ne pi aján dé ka, mert -
hogy au gusz tus 20. a ma gya rok
nagy ün ne pe!

Há la Is ten nek, van nak még
öröm te li meg le pe té sek is!

Ko ós Al bert (Gö döl lő)

b A ma gyar csa lá dok va ló szí nű leg
több mint fe lé ben a szep tem ber
1-jei dá tum is az új esz ten dő
kez de tét jel zi. Az is ko lai év kez -
de tén a ro vat gaz da sem te het
más ként, mint hogy egy faj ta
pót vizs ga jel leg gel rö vi den be -
szá mol a ko ráb ban tár gyalt té -
mák kal kap cso la tos nyár vé gi
ese mé nyek ről…

Több nő, mint fér fi
Meg for dult a ne mek ará nya az in ter -
ne te zők kö ré ben ez év el ső ne gye dé -
ben Ma gyar or szá gon. Míg 2007-ben
a ne te zők nek csak 48 százaláka volt nő,
ad dig most mint egy 53 szá za lé kuk
tar to zik a szeb bik nem hez. Az el töl tött
időt te kint ve az es ti idő szak in kább az
ura ké, a nap töb bi ré szé ben vi szont a
höl gyek csak nem min dig töb bet tar -
tóz kod nak a vi lág há lón. Az in ter ne te -
ző nők re jel lem ző to váb bá, hogy töb -
bet ke res nek és töb bet is köl te nek ha -
vi szin ten, mint nem in ter ne te ző tár -
sa ik: 30 szá za lé kuk  ál lít ja, hogy jól él,
szem ben a nem in ter ne te zők 24 szá -
za lé kával.

Fájl cse re oda-vissza
Pert vesz tett a má so dik leg na gyobb
tor rent ol dal, a Mi ni no va. A hol land
ri vá lis a The Pi ra te Bay után ke rült
a szer ző i jog-vé dők cél ke reszt jé be,
no ha a cég már ko ráb ban ön kén te -
sen tá vo lí tott el jog vé dett anya gok -
ra mu ta tó fáj lo kat a szer ve re i ről. Az
íté let most há rom hó nap ha la dé kot
adott va la mennyi ki fo gá solt tar ta lom
el ér he tő sé gé nek meg szün te té sé re,
kü lön ben öt mil lió eu rós bün te tés sel
sújt ják az ol dal gaz dá it.

Csak nem a fen ti ese ménnyel egy
idő ben je lent meg a Big Cham pagne
ku ta tó cég je len té se, amely ar ról szá -
mol be, hogy a fájl cse ré lés el sőd le ges

tár gyai nem a fil mek vagy a ze nék,
ha nem a té vé ben fu tó so ro za tok
egyes epi zód jai. „Ez a ka lóz ko dás tár -
sa dal mi lag tel je sen el fo ga dott for má -
ja, és a té vé előtt töl tött időt vált ja ki”
– val lot ta be Eric Gar land, a ku ta tást
vég ző vál lal ko zás ve ze tő je. Eb ből a
szem pont ból te hát ez a tech no ló gia
nem mű kö dik más kép pen, mint egy
vi deo mag nó, bár az is igaz, hogy an -
nak ide jén az azt ki fej lesz tő So nynak
is pe res ked nie kel lett a fil mes ipar
kép vi se lő i vel, hogy a ké szü lék for ga -
lom ba hoz ha tó le gyen.

Ve szé lyes kö zös sé gi ol da lak?
Kü lön bö ző kö zös sé gi ol da la kon „ter -
ro ri zál tak” osz tály tár sai egy ti zen öt
éves an gol di ák lányt, aki jú li us vé gén
ön gyil kos ság ba me ne kült. Meg an
Gil lan ha lá la után nem sok kal a
west mins te ri ér sek nyi lat ko zott úgy,
hogy „az e-mai le zés és az sms-ezés
üres sé te szi az em be ri kap cso la to kat.
A kö zös sé gi ol da la kon csak rö vid ide -
ig tar tó ba rát sá go kat le het köt ni,
me lyek akár ön gyil kos ság hoz is ve -
zet het nek, ha vé get ér nek.” Vin cent
Nic hols egy ház fő a má sik prob lé mát
ab ban lát ja, hogy az em be rek egy re
ke vés bé lesz nek ké pe sek va ló di kap -
cso la to kat ki ala kí ta ni, és a má sik
em ber nem ver bá lis jel zé sei ér tel me -
zé sé nek ké pes sé ge is csor bát szen ved.

Min den ki en cik lo pé di á ja
Mic ha el Jack son ne ve a har ma dik leg -
ke re set tebb szó a leg na gyobb in ter -
ne tes en cik lo pé di án, a Wi ki pé di án.
A fur csa kö rül mé nyek kö zött el -

hunyt pop sztár ne vét csak a Beat les
és ma ga a wi ki szó elő zi meg, ez utób -
bi ra na pon ta száz har minc ez ren kat -
tin ta nak rá. A leg gya ko ribb ke re sett
ki fe je zé sek kö zött mé dia sztá rok (pél -
dá ul Meg an Fox, Ri han na), mo zi fil -
mek (pél dá ul Al ko nyat, Get tó mil li o -
mos), va la mint tör té nel mi ese mé nyek
(pél dá ul a má so dik vi lág há bo rú) és
sze rep lők ta lál ha tók. Ba rack Oba ma
ame ri kai el nök a 9. he lyet sze rez te
meg, míg a 29. hely re az új influ en za-
jár vány ke rült.

A Wi ki pé dia ne ve azon ban nem -
csak ke re sé si top lis tá ja mi att ke rült is -
mét reflek tor fény be. A ka li for ni ai
Pa lo Al to Ku ta tá si Köz pont mun ka -
tár sai nem rég azt vizs gál ták, hogy az
ön kén tes ség re épü lő ol dal mi lyen
ütem ben fej lő dik. Be szá mo ló juk sze -
rint a ne tes en cik lo pé dia 2006-ban ér -
te el fej lő dé sé nek csúcs pont ját, az óta
csök ke nő ütem ben gya ra pod nak az
új be jegy zé sek. A ha vi szer kesz té sek
és az ak tív szer kesz tők szá ma is csök -
kent az utób bi pár év ben, ezt pe dig
az zal ma gya ráz zák, hogy az együtt -
mű kö dé si kedv vissza esett a ba sás ko -
dó szer kesz tők mi att: va ló szí nű leg
sen ki nem sze re ti, ha ko moly idő be -
fek te tés sel já ró ja ví tá sa it egy telj ha tal -
mú ro vat ve ze tő vissza von ja.

Újít a Go og le
Nem volt ered mény te len a Mic ro soft
Bing ke re ső jé nek üzem be ál lí tá sa.
No ha a Go og le-t egy elő re nem le het
meg szo ron gat ni az élen, de a ke re ső -
óri ás nak is ti tu lált cég lép ni kény sze -
rült. Ke re ső jé nek pró ba ver zi ó ja a
Caffei ne (koffe in) kód ne vet kap ta.
Azt ígé rik, hogy más fél szer olyan
gyor san hu szon öt szá za lék kal több
ér té kes ta lá la tot ad majd, mint a je -
len le gi ke re ső jük. A tesz te lés alatt lé -
vő rend szer a http://www2.sand -
box.go og le.com/ cí men ér he tő el.

g Nagy Ben ce

Nyár vé gi szí nes
E G YH ÁZ É S VIL ÁG H ÁLÓ

Rovatgazda: Nagy Bence

Pap né ta lál ko zó
Öröm mel ad juk hí rül, hogy Is ten se gít sé gé vel szep tem ber 25-től 27-ig
is mét meg ren dez het jük Ba la ton szár szón az or szá gos pap né ta lál ko zót,
amely re ez úton is hív juk min den ak tív pap né test vé rün ket.

A ta lál ko zó cí me: Együtt az úton. Há zas sá gom tit kai
Ez út tal Döb ren tey Il di kó me se író lesz a ven dé günk, aki anya ság ról, em -

be ri kap cso la tok ról, az imád ság ere jé ről oszt ja meg ve lünk gon do la ta -
it. Az áhí ta to kat és az is ten tisz te le tet Cser há ti né Sza bó Iza fó ti lel kész
tart ja.

Ha gyo má nya ink hoz hí ven lesz nép tánc, kre a tív fog lal ko zás, öt let bör -
ze, reg ge li tor na, sza u na, já ték és sok-sok be szél ge tés.

A je lent ke zé se ket e-mail ben szep tem ber 10-ig vár juk. Rész le te sebb
prog ra mot a je lent ke zők nek szep tem ber 20-ig kül dünk.

Gáncs Pé ter né (gancs mar ti@vip mail.hu), Fa bi ny Ka ta lin (ka ta lin.fa -
bi ny@lu the ran.hu)

H I R D E T É S

Sze re tet tel hív juk a lel ki gyó gyu lást, meg erő sö dést ke re ső ket, az al ko -
hol- és szen ve dély be teg ség ben, va la mint de presszi ó ban érin tett test vé -
re in ket a leg kö ze leb bi hét vé gi al ka lom ra szep tem ber 10–12-ére. Hely -
szín: 7720 Pécs vá rad, Tó völgy 14. Ér ke zés csü tör tö kön 12 órá ig, ha za -
u ta zás szom ba ton es te vagy va sár nap reg gel. Szük ség ese tén há zas társ
vagy csa lád tag is jö het. Rész vé te li díj sze mé lyen ként na pi 2000 Ft. A rá -
szo ru ló kat le he tő ség sze rint tá mo gat juk. Hoz zon ma gá val tisz tál ko dá -
si sze re ket, Bib li át és jegy zet fü ze tet. Ér dek lőd ni és je lent kez ni szep tem -
ber 7-ig le het Kótsch Lász ló nál. Tel.: 72/466-346; mo bil: 20/824-3210.
Az ét ke zés biz to sít ha tó sá ga vé gett kér jük az ér dek lő dő ket a je lent ke zés
idő pont já nak be tar tá sá ra.

H I R D E T É S

Meg hí vó
Sze re tet tel hí vunk min den kit szep tem ber 18–19-én, pénteken és szom -
ba ton az Észa ki Egy ház ke rü let egy ház ke rü le ti csa lá di és sport nap já ra
Aszód ra. A pontos program, illetve a regisztrációs formula megtalálható
az Észa ki Egy ház ke rü let hon lap ján (eszak.lu the ran.hu), az Észak-Pest
Me gyei Egy ház me gye hon lap ján (eszak pest me gye.lutheran.hu) vagy
Si mon At ti lá nál (tel.: 20/824-3468).

H I R D E T É S

Több szem töb bet lát
Hit ok ta tói kon fe ren cia a Pa rak le tos Köny ves ház szer ve zé sé ben

Deb re cen, 2009. ok tó ber 2–3.

Be mu ta tó, ta pasz ta lat cse re és mű hely mun ka Evert Ku ijt 365 bib li ai tör -
té net gyer me kek nek és ta ní tók nak cí mű bib li ai fel adat tá rá hoz kap cso lód -
va, mely hasz nos le het azok nak is, akik már is me rik és hasz nál ják a fel -
adat tá rat, s azok nak is, akik most sze ret né nek meg is mer ked ni ve le.

A kon fe ren ci á hoz kap cso lód va pá lyá za tot írunk ki Én így hasz ná lom
a 365 bib li ai tör té ne tet cím mel.

A kon fe ren ci á ra meg je le nik a tel jes Bib li át fel dol go zó 365 bib li ai tör -
té net fel adat tá rá nak DVD-vál to za ta is! A DVD meg vá sá rol ha tó a kon -
fe ren ci án, könyv vá sá ra in kon, vagy meg ren del he tő 3900 Ft + pos ta költ -
ség áron.

Tel.: 76/463-106 (Pa rak le tos Köny ves ház), 20/552-5673 (Da más di Dé -
nes né). E-mail: pa rak le tos@pa rak le tos.hu. Hon lap: www.pa rak le tos.hu.

H I R D E T É S

„Ami le he tet len az em be rek nek, az Is ten nek le het sé ges.” (Lk 18, 27)

Meg hí vó
Sze re tet tel hí vunk min den kit a Sa rep ta Bu dai Evan gé li kus Sze re tet ott -
hon (1029 Bu da pest, Bá t ho ri u. 8.) 58. szü le tés nap ja al kal má ból ren de -
zett prog ram ja ink ra.

Ked ves Ven dé ge ink! Ün nep sé ge in ken ado má nyo kat el fo ga dunk,
mert sze ret nénk épü le te in ket kor sze rű nyí lás zá rók kal el lát ni. Szí ves se -
gít sé gü ket kö szö net tel és há lá val fo gad juk. Szám la szá munk: 11702036-
22380599.
Prog ra mok
Szep tem ber 18., pén tek

9.00: Áhí tat • 10.00: Já té kos dél előtt a fo gya ték kal élő la kók nak. Mű -
sort ad nak a III. ke rü le ti ÉNÓ tag jai • 14.00: Dr. Tol nay La jos fő or -
vos szak mai elő adá sa a mun ka tár sak nak. Ér dek lő dő ket is vá runk!

Szep tem ber 19., szom bat
10.00: Szél lel bé lel tek együt tes mű so ra • 14.00: Szteh lo Gá bor sír em -
lé ké nek meg ko szo rú zá sa a Far kas ré ti te me tő ben

Szep tem ber 20., va sár nap
10.00: Ün ne pi há la adó is ten tisz te let. Igét hir det: Ben ce Im re es pe res.
Köz re mű kö dik a Lu the rá nia ének kar. Kö szön té sek • 12 órá tól ebéd,
amely re min den kit vá runk: ber li ni Brat wurst, töl tött ká posz ta, tú rós,
meggyes és má kos ré tes, cso ki ba már tott gyü möl csök, ká vé, üdí tők.
Az ebéd ideje alatt D. Kiss Il di kó és ba rá tai tra di ci o ná lis ír ke resz tény
ze nét ját sza nak. A Sa rep ta la kó i nak mű so ra: Te rülj, te rülj asz tal kám.

Sztoj ano vics And rás igaz ga tó lel kész, Je ge si Zol tán né ott hon ve ze tő

H I R D E T É S

A rá kos szent mi hály–sas hal mi
evan gé li kus gyü le ke zet ben (1161
Bu da pest, Hő sök te re 10–11.)
min den hó nap má so dik kedd jén,
leg kö ze lebb szep tem ber 8-án
Ta izé-ima és ének együtt lét lesz.
Min den al ka lom mal van ige hir -
de tés is. In for má ció: http://gyer -
tya feny.lu the ran.hu.

H I R D E T É S

Szeretettel értesítjük a gyülekezeteket és a hitoktatókat, hogy a
Keresztfa titka tündököl című bibliai olvasókönyvet és a hozzá tartozó
munkafüzeteket az 1–5. osztályosok számára, illetve a Krisztus népe Isten
nagy csodája című egyházismereti tankönyvet és munkafüzetét a 6.
osztályosok számára megrendelhetik a kiadónál, a veszprémi lelkészi
hivatalban, vagy megvásárolhatják és megrendelhetik őket a Luther
Kiadónál, valamint a Huszár Gál papír- és könyvesboltban.

Mindig ügyelni fogunk arra, hogy a tankönyvcsomag minden egyes
része évről-évre, folyamatosan kapható és megrendelhető legyen.
(Várjuk a szíves megrendelést azoktól is, akik eddig még nem tanítottak
ezekből a könyvekből.)

A kiadványok árai a kiadónál, Veszprémben: olvasókönyv, 1–5. oszt.
(B5, 272 old., fűzött, keménytáblás): 980 Ft, 10 példánynál több rendelés
esetén -10; egyházismereti könyv, 6. oszt. (B5, 76 old., ragasztott,
puhatáblás): 380 Ft, 10 példány fölött: -10. Munkafüzet, 1., 2., 3. oszt.
(A4): 380 Ft. Munkafüzet, 4., 5. oszt. (A4): 480 Ft. Munkafüzet, 6. oszt.
(A4): 380 Ft. Útmutató az oktató számára (B5): 380 Ft.

Örömmel értesítjük vásárlóinkat, hogy a következő tanévben
egyháztörténeti tankönyvvel és munkafüzettel bővül kínálatunk!

Isó Dorottya sorozatszerkesztő, Isó Zoltán és Magassy Zoltán, a
Fraternitás Lelkészegyesület elnöksége

H I R D E T É S

Meg hí vó
1899. szep tem ber ha vá ban a pes -
ti ma gyar evan gé li kus egy ház
pres bi té ri u má nak meg bí zá sá ból
ala pí tot ták meg a kő bá nyai evan -
gé li kus misszi ót. Is ten meg tar tó
ere jé nek kö szön he tő en nőtt és
erő sö dött a kő bá nyai gyü le ke zet,
majd 1910-ben meg ala kult a kő -
bá nyai lel ké szi kör.

En nek a 100 és 110 éves év for -
du ló nak kap csán Urunk nak há lát
ad va kezd jük meg a 2009/2010-
es tan- és mun ka évet. Sze re tet tel
hí vunk min den kit szep tem ber
13-án 10 óra kor kez dő dő is ten tisz -
te le tünk re. Kö zöt tünk szol gál -
nak majd gyü le kez tünk egy ko ri
lel ké szei, dr. Fa bi ny Ta más püs -
pök és Smi dé li usz And rás, va la -
mint je len le gi lel ki pász to runk és
a gyü le ke zet kü lön fé le kö zös sé ge -
i nek kép vi se lői.

Ben kó czy Pé ter lel kész, 
dr. Csep re gi Gyu la fel ügye lő

H I R D E T É S
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VASÁRNAP

9.40 / m1
Egy há zi nap tár
9.55 / m1
Re for má tus ma ga zin
10.00 / Du na Tv
Is ten tisz te let az 50 éves On ta -
ri ói Füg get len Ma gyar Re for má -
tus Egy ház ból
10.20 / m1
Me to dis ta if jú sá gi mű sor
12.05 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó) (26')
m2 / 15.15
Ars Mu si ca (20')
Ké pek a ma gyar ze ne tör té ne -
té ből: Ár pád-ko ri gre go ri án
16.05 / PAX
Le hul ló le pel
In me mo riam dr. Fa bi ny Ti bor
20.50 / Du na Tv
Egy asszony éle te
(fran cia film drá ma, 2005) (97')

HÉTFŐ

5.20 / m2
Haj na li gon do la tok
11.00 / PAX
Ke rék pár tú ra egy ház tör té ne ti
uta kon (úti film)
13.30 / Kos suth rá dió
Erős vár a mi Is te nünk!
Az evan gé li kus egy ház fél órá ja
17.15 / Du na Tv
II. Já nos Pál
(len gyel–olasz té vé film so ro zat,
2005), V/1. rész
18.00 / Bar tók rá dió
Haydn bil len tyűs mu zsi ká ja
Rat kó Ág nes csem ba ló zik, Boz -
zay Ba lázs he ge dül
20.10 / m1
Be ug ró
(szó ra koz ta tó szi tu á ci ós já ték)
21.35 / Bar tók rá dió
Hang Já ték Tér
Tes ta men tum, Kom po zí ció
Fran ço is Vil lon ver se i ből

KEDD

12.05 / Bar tók rá dió
Hang ver seny-kü lön le ges sé gek
Ün ne pi hang ver seny Ber lin
ala pí tá sá nak 750. év for du ló ja
tisz te le té re
14.05 / Kos suth rá dió
Arc vo ná sok
Cat he ri ne Di ckens író
20.30 / Du na Tv
Szász vár temp lo mok Er dély ben
(ma gyar do ku men tum film-
so ro zat)
Be ret ha lom, Szá sz al mád
22.50 / m1
Szí ven szúrt or szág
(ma gyar do ku men tum film)
23.20 / Du na Tv
Kon cer tek az A38 ha jón
(ma gyar kon cert film, 2008)
Sza ló ki Ági és ze ne ka ra
00.35 / TV2
Ma gyar szép ség
(ma gyar film, 2002)

SZERDA

07.15 / Du na Tv
Lép tünk kop pan ódon kö ve ken
(ma gyar is me ret ter jesz tő film -
so ro zat, 2008) (20')
A fel ső ör si vi lá gi pré post ság
temp lo ma
10.25 / Du na II. Au to nó mia
A hit élet mezs gyé jén
(ma gyar port ré film) (33')
Be szél ge tés Gre gor Jó zseffel
13.13 / Bar tók rá dió
A King's Sin gers hang ver se nye
13.30 / Kos suth rá dió
„Te ben ned bíz tunk ele i től 
fog va…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
14.05 / Hír Tv
Kü lön ki adás
A kul tú ra kü lönb ki adás ban
14.35 / Kos suth rá dió
Tér-idő, Az idő mö gött 
– gon do la tok a tér ről
Tér és tör té ne lem

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból szeptember 6-ától szeptember 13-áig

CSÜTÖRTÖK

13.23 / Kos suth rá dió
Ala kok
Kosz to lá nyi De zső port réi
13.38 Bar tók rá dió
Az Ewald réz fú vós 
kvin tett ját szik
16.30 / PAX
Tíz em ber öl tő ün ne pe
(ma gyar ri port film) (25')
18.00 / PAX
Az anya méh gyü möl cse 
ju ta lom
(csa lád ter ve ző so ro zat)
19.35 / Bar tók rá dió
Kap csol juk a Ze ne aka dé mia
nagy ter mét
A bu da pes ti ze nei he tek 
és a nem zet kö zi 
trom bi ta ver seny nyi tó 
hang ver se nye
20.35 / Du na Tv
A ma gyar dal he te a Du na
Te le ví zi ó ban
Kis pál és a Borz 

PÉNTEK

7.25 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
14.55 / Du na Tv
Az egy há zi mű vé szet kin csei
– Ba ran go lá sok Tos ca ná ban
(olasz is me ret ter jesz tő so ro zat)
Li vor no és a Tir rén-ten ger
part ja
16.15 / Du na Tv
Hő sök és le gen dák nyo má ban
(an gol is me ret ter jesz tő so ro -
zat, 2005)
IV/1. rész: Sá ba ki rály nő je
21.00 / m2
Ham let, (an gol–ame ri kai
film, 1996), II/1.
21.45 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó, Bach: V. Bran den -
bur gi ver seny
22.00 / Du na Tv
Ka rá csony au gusz tus ban
(ko re ai já ték film, 1998)
23.40 / m1
A kis Li li (fran cia film, 2003)

SZOMBAT

13.38 / Bar tók rá dió
500 éve szü le tett Kál vin Já nos
14.20 / Du na Tv
A Va ti kán tit kai (len gyel 
do ku men tum film-so ro zat)
Szent Pé ter és a mé dia
19.35 / Bar tók rá dió
Kap csol juk a fer tő di Es ter há zy-
kas télyt 
Az At ri um Qu ar tet 
hang ver se nye
21.02 / Kos suth rá dió
A Bib lia
Ná das Pé ter kis re gé nye
21.15 / m1
III. Ri chárd (183')
A Nem ze ti Szín ház elő adá sa
fel vé tel ről
23.00 / m2
A kis ki rály (olasz–fran cia–
né met film, 2002)
00.40 / m1
Mi énk a hol nap
(fran cia té vé film, 2003)

VASÁRNAP

10.04 / Kos suth rá dió
Re for má tus is ten tisz te let 
köz ve tí té se a deb re ce ni 
Nagy temp lom ból
Igét hir det Bölcs kei Gusz táv,
az MRE Zsi na tá nak lel ké szi
el nö ke.
11.15 / m1
Kő be zárt egy ház tör té ne lem
12.05 / Bar tók rá dió
20. bu da pes ti Bach-hét 2009
Az Au ra Mu si cale hang ver se -
nye a De ák té ri evan gé li kus
temp lom ban
15.30 / Du na Tv
A meg pró bál ta tás évei
(port ré film, 2009), Sza bó
Sán dor püs pök és csa lád ja
21.10 / Bar tók rá dió
Az em be ri hang di csé re te
Vaughan-Wil li ams: G-moll
mi se
Vu kán György: Miss ad 
Do mi num Jesum Ch ris tum
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HÍREK, HIRDETÉSEK Új nap – új kegyelem
Va sár nap
Ezt mond ta Is ten: Szi vár vány íve met he lye zem a fel hők re, az lesz a je le a szö -
vet ség nek, me lyet én a vi lág gal kö tök. 1Móz 9,13 (2Kor 3,6; Lk 10,25–37; 1Jn
4,7–12; Zsolt 119,57–64) Az özön víz tör té ne te után ol vas ha tó ez a mon dat
a Szent írás ban. Is ten – lát va a nagy pusz tí tást – szi vár ványt he lyez az ég re,
amely őt fi gyel mez te ti a szö vet ség re. Ar ra, hogy töb bé nem fog ja özön víz -
zel el pusz tí ta ni a föl det. Nyá ron több ször is lát tam szi vár ványt az égen. Ilyen -
kor min dig eszem be jut ez a bib li ai tör té net. És nem azért, mert ígé re tet kap -
tunk, hogy nem lesz töb bé özön víz, ha nem in kább azért, mert ahol meg nö -
vek szik a bűn, ott még in kább ki árad a ke gye lem (Róm 5,20). Ta lán eze ket
a ke gye lem tel jes na po kat él jük ma nap ság?

Hét fő
Le gyen meg az Úr aka ra ta! Ap Csel 21,14 (Jób 9,2–3; 5Móz 15,1–11; 4Móz 20,22–
29) Az Úr tól ta nult imád ság ban, a Mi atyánk ban na pon ta el mond juk ezt a
mon da tot. Ál ta lá nos ság ban, egy jól meg ta nult, kí vül ről mon dott fo há szon
be lül könnyű el mon da ni ezt, de amint konk rét élet hely ze tek ben – fő leg szen -
ve dés ide jén – kell meg fo gal maz ni, ne he zen hagy ják el aj kun kat ezek a sza -
vak. Pe dig ez hi tünk meg val lá sá nak leg alap ve tőbb ki je len té se. Ha ezt nem
tud juk ki mon da ni a Gond vi se lő be ve tett őszin te re mény ség gel, ak kor
gyen ge a mi hi tünk. Is ten azt vár ja tő lünk, hogy a pró ba té te lek, kí sér té sek
ide jén is hit tel tud junk így szól ni: Le gyen meg az Úr aka ra ta!

Kedd
Szánt sa tok föl új szán tó föl det, mert ide je, hogy ke res sé tek az Urat. Hós 10,12b
(Lk 9,62; Ám 5,4–15; 4Móz 21,4–9) Ré gen a föld mű ve lő em ber tud ta, pi hen -
tet ni kell a szán tó föl det, hogy új ra vissza nyer je ter mő ké pes sé gét. Ez alatt be -
nö vi a gyom, és az ap ró ál la tok is bir tok ba ve szik. De a leg ter mé ke nyebb föld,
új kez det még is ak kor van, ami kor az em ber a ter mé szet ből tel je sen új te -
rü le tet vesz bir tok ba. Fel szánt egy me zőt, vagy ép pen er dő ből ha sít ki ter -
mő te rü le tet. A pró fé ta va la mi ilyes mi re utal, ami kor azt ké ri, hogy kezd jünk
tel je sen újat az éle tünk ben. Ne a ré gi, gyo mos ta la jon pró bál juk ter mő vé ten -
ni éle tün ket! Mert Is ten ál dást ígér a meg té rők nek.

Szer da
Ma rad jon ve lünk, Uram, sze re te ted, mert mi is ben ned re mény ke dünk! Zsolt
33,22 (Róm 5,5; 5Móz 24,/10–15/17–22; 4Móz 21,21–35) Az Is ten és em ber
kö zöt ti kap cso lat sze re tet kap cso lat, amely köl csö nös sé gen alap szik. Az Úr
– ígé re te sze rint – ve lünk van, még ha sok szor rej tőz köd ve is. Mi pe dig ben -
ne re mény ke dünk. Ha ez a kap cso lat ré szünk ről meg sé rül, ak kor ott kis hi -
tű ség, hi tet len ség, sze re tet len ség tá mad. A zsol tár vers nem elem zi ezt az egy -
más ra utalt sá got, ha nem egy sze rű en csak nyug táz za, ki je len ti mint az em -
ber vá la szát Is ten sze re te té re. Mi lyen idil li ez a kép! Jó len ne, ha e meg ál la -
pí tás nem csak el mé le ti, ha nem gya kor la ti szin ten is meg va ló sul na mind annyi -
unk éle té ben.

Csü tör tök
Ki tar tó an részt vet tek az apos to li ta ní tás ban, a kö zös ség ben, a ke nyér meg -
tö ré sé ben és az imád ko zás ban. Ap Csel 2,42 (Zsolt 119,133; Ap Csel 4,32–37;
4Móz 22,1–20) Hit ta no sok nak, kon fir man du sok nak fon tos meg ta ní ta ni
azo kat az is mer te tő je le ket, ame lyek ről az el ső ke resz té nyek fel is mer he tők vol -
tak. A Ró mai Bi ro da lom ke gyet len, rab szol ga tar tó vi lá gá ban az egy más irán -
ti sze re tet volt a leg lát vá nyo sabb is mer te tő je lük. Va la mint az, hogy együtt hall -
gat ták az igét, imád koz tak, úr va cso rai és va gyon kö zös ség ben vol tak egy más -
sal. Út mu ta tás szá munk ra ez az ige vers. Az egy ház meg ma ra dá sa és misszi -
ó ja rej lik eb ben a mon dat ban: a mai, egy re em ber te le nebb, sze ku la ri zált vi -
lág ban új ra így él jék meg hi tü ket a ke resz té nyek. Higgyük el, hogy a te rem -
tett vi lág ma is só vá rog va vár ja az Is ten fi a i nak meg je le né sét (Róm 8,19).

Pén tek
Aki hű a ke ve sen, a so kon is hű az. Lk 16,10 (Jer 2,2; Mt 26,47–50(55–56); 4Móz
22,21–41) A mai em ber nem be csü li a ke ve set, rög tön sok ra vá gyunk. A sok
pe dig ke véllyé, má mo ros sá, meg gon do lat lan ná te szi az em bert, így nagy a
hűt len ség koc ká za ta. Fő leg, ha a so kért nem is dol goz tunk meg, ha nem kap -
tuk, eset leg örö köl tük. Szü lők pa nasz kod nak ma nap ság, hogy a gyer me ke -
ik nek össze spó rolt örök sé get – sok szor egy élet mun ká ját – az utó dok nem
ér té ke lik, lát vá nyo san el té ko zol ják. Is ten elő ször ke ve set bíz ránk, pró bá ra
te szi hi tün ket, las san al kal mas sá for mál min ket, hogy meg áll va a ke vé sen,
a sok, az üd vös ség is a mi énk le gyen.

Szom bat
Van-e kő szik la Is te nün kön kí vül? Zsolt 18,32b (Ap Csel 20,32; Júd 1–2.20–25;
4Móz 23,1–12) Az em ber biz tos pon tot, ka pasz ko dót ke res az éle té ben, mint
a hegy má szó a szik lán, pon tot, aho vá be ver he ti a szö get, és hoz zá rög zít he -
ti a kö te let. Er re vá gyunk mind annyi an. Az em ber leg na gyobb el ke se re dé -
se ab ból fa kad, hogy bi zony ta lan, be lát ha tat lan a jö vő je, ke vés vagy nincs biz -
tos pont. Ezt na gyon so kan ér zik ma nap ság. Egyet len re mé nyünk, ha nem
a po li ti ku sok ígér ge té se i ben és a ma gunk ere jé ben bí zunk, ha nem vissza té -
rünk ah hoz az Is ten hez, aki éle tünk kő szik lá já vá sze ret ne vál ni, aki re szik -
la ként épí te ni le het, és aki a Jé zust meg ta ga dó Pé ter ből is kő szik lát for mált.

g Me nyes Gyu la

Társ ke re sés ke resz tény dip lo má sok -
nak. Tel: 30/254-0414 (kedd de.)

Ta ta bá nya bel vá ro sá ban (a fő is ko lá -
tól öt perc re) más fél szo bás, fel újí tott,
el ső eme le ti, táv fű té ses la kás meg bíz -
ha tó al bér lők nek ki adó. Ér dek lőd ni
a 20/824-2018 egy há zi flot tás te le fon -
szá mon le het.

GYÁSZHÍR 

Nagy fáj da lom mal, a Jó is ten szán dé ka it ku tat va tu dat juk, hogy dr. Csá -
ky-Pal la vi ci ni Roger éle té nek 67. évé ben, au gusz tus 3-án tra gi kus hir -
te len ség gel el hunyt. Bú csúz ta tá sá ra szep tem ber 1-jén a Far kas ré ti te me -
tő ben és a far kas ré ti Min den szen tek plé bá nia temp lo má ban ke rült sor.
Táv irat cím: Tom csá nyi Te o dó ra, 1124 Bu da pest, Torn al ja u. 23.

Meghívó
Szteh lo Gá bor szü le té sé nek szá za dik év for du ló ja al kal má ból ün ne -
pi meg em lé ke zést tar tunk szep tem ber 6-án, va sár nap 16 órai kez det -
tel a hat va ni evan gé li kus temp lom ban. Igét hir det dr. Fa bi ny Ta más
püs pök. Elő adást tart D. Ke ve há zi Lász ló nyu gal ma zott es pe res, egy -
ház tör té nész. Ze nei szol gá la tot vé gez a Nagy tar csai Evan gé li kus Egy -
ház köz ség ének ka ra. A temp lom épí tő lel ké szünk élet út ját be mu ta -
tó ki ál lí tás anya gát az Evan gé li kus Or szá gos Mú ze um bo csát ja ren -
del ke zé sünk re. Min den kit sok sze re tet tel hí vunk és vá runk!

A gyü le ke zet pres bi té ri u ma

Sze re tet tel hí vunk min den kit temp -
lom szen te lé si ün ne pünk re. A szep -
tem ber 6-án 9.30-kor kez dő dő ün ne -
pi is ten tisz te le tün kön át adás ra ke rül
temp lo munk fel újí tott ol tár ké pe.
Igét hir det Me kis Ádám, az Észak-
Pest Me gyei Evan gé li kus Egy ház -
me gye es pe re se.

A do mo nyi pres bi té ri um

APRÓHIRDETÉS


