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„Va jon mit si ke rült meg va ló sí ta ni a pres -
bi te ri es kü fe le lős vál la lá sa i ból? Is mer jük-
e egy ál ta lá ban egy há zunk tör vé nyes
rend jét, mely nek el fo ga dá sá ra és meg tar -
tá sá ra ígé re tet tet tünk?”

Üzenet az öltözőből f 3. oldal

„Ami kor az em ber mö gött ilyen csa lá di hát tér
– há rom szol gá lat te vő ge ne rá ció – van, az
óha tat la nul össze ha son lí tás ra kész tet, és ki ne
sze ret ne ősei mél tó utód ja ként szol gál ni?”

Beszélgetés Blatniczky János
nyugalmazott lelkésszel f 10. oldal

„Be lém mar kolt az a gon do lat is, hogy nem le -
het egye dül bű nöz ni, mert az én bű ne im má -
so kat is meg ron ta nak, tá vol tar ta nak, el ide ge -
ní te nek Is ten től. Ó, hány lé lek ri adt el, ma radt
éhe sen, vagy ép pen bot rán ko zott meg raj tam!”

Lelki megújulásom… f 11. oldal

„Is ten mun ka tár sai va gyunk.” Büsz -
ke ön tu da tot ad, ám egy ben ko moly
fe le lős sé get is ró a ke resz tény em -
ber re az el ső or szá gos evan gé li kus
pres bi te ri ta lál ko zó igé je. Még in -
kább át érez het ték ezt a je len lé vők
Gáncs Pé ter püs pök szol gá la tát
hall gat va, aki fel idéz te a bib li ai szö -
veg me ré szebb né met for dí tá sát,
mi sze rint „part ne rei va gyunk Is ten -
nek”. De va jon mennyi re va gyunk
ké pe sek part ner ség ben len ni egy -
más sal, sa ját gyü le ke ze tünk kel, egy -
há zunk kal?

Part ner nek len ni, vagy is részt
ven ni egy más mun ká já ban, gon -
do la ta i ban, éle té ben, hi té ben és bi -
zony ta lan ko dá sá ban egy aránt. Min -
den ki, aki ba rát ság ban, há zas ság -
ban, csa lád ban, baj tár si as ság ban,
mun ka he lyi vagy la kó he lyi kö zös -
ség ben, szo ci á lis-nem ze ti össze -
tar to zás ban meg ta pasz tal ta ezt a ré -
sze se dést, tud ja, hogy mi cso da
ener gi á kat te remt az ilyen vál la lás.
És bi zo nyá ra azt is, hogy az egy sze -
ri ne ki buz du lá so kon, for má lis al kal -
ma kon túl sem mi re sem ve zet, ha ez
a part ner ség nem ala pul őszin te sé -
gen, szem be néz ni tu dá son, nyílt sá -
gon. Prőh le Ger gely or szá gos fel -
ügye lő elő adá sá nak (össze fog la ló ját
az Evan gé li kus Élet is kö zöl te
2009/36. szá má ban) fo gad ta tá sa
lesz a pró bá ja an nak, hogy a ma -
gyar or szá gi evan gé li ku sok nak –
pres bi te rek nek és egy ház ta gok nak
egy aránt – van-e ele gen dő hit bé li
szi lárd sá guk eh hez a szem be né -
zés hez, őszin te ség hez.

Mert bár mennyi re mel lé kes nek
tűn nek is a ke gye lem spi ri tu á lis él mé -
nyé hez ké pest a min den na pi szá -
mok, az egy ház je le nét és jö vő jét a
sta tisz ti ka tük ré ben is kö te les sé günk
ér tel mez ni. Már pe dig eb ben a tü kör -
ben fel rá zó ada to kat lát ha tunk: az el -
múlt két év ti zed ben, te hát ab ban az
idő szak ban, ami kor sza bad ság ban
mű köd he tett az egy ház, és sza bad ság -
ban él het tük meg ke resz tény-pro tens -
táns hi tün ket, szin te ugyan annyi val
csök kent kon fir man du sa ink és a csa -
lá di össze tar to zá suk hoz Is ten ál dá sát
ké rők szá ma, mint az or szá gos szü -
le tés- és há zas ság kö tés szám. Meg -
döb ben tő ugyan ak kor, hogy a ke -
resz te lé seket és te me té seket tekintve
jó val ma ga sabb ará nyú (ti zen két, il -
let ve hu szon öt szá za lék kal na gyobb!)
a csök ke nés, mint amennyit az or szá -
gos szü le té si és el ha lá lo zá si ada tok in -
do kol ná nak.

Mind ez nem az evan gé li um gyen -
ge sé gét mu tat ja, hi szen tud juk: ahol
akár csak ket ten-hár man össze gyű -
lünk az ő ne vé ben, ott van Jé zus ve -
lünk. Azon ban a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház ban majd ne -
gyed mil li ó an gyűl tünk össze, s a mi
em be ri-szer ve ze ti ki csiny sé günk, ha
nem tud juk meg őriz ni és von zó an
fel kí nál ni ezt a he lyet mind több

ke gyel met ke re ső em ber tár sunk nak
és fel nö vek vő gyer mek nek. 

Ezt a fel ada tot csak is olyan egy -
ház le het al kal mas tel je sí te ni, amely -
nek tag jai part ne rei egy más nak, vi -
lá gi és lel ki ve ze tő i nek – ami hez
őszin tén meg kell is mer nünk ön ma -
gun kat. Nem könnyű ez az út – a
nép moz gal mi ada to kat is mer ve ta -
nul sá gos volt lát ni, amint a majd
más fél ezer pres bi ter, lel kész, egy há -
zi mun kás dön tő több sé gé ben po zi -
tív vá la szo kat adott Gáncs püs pök -
nek a gyü le ke ze tek hely ze tét fir ta tó
kér dé seire.

Az ilyes fé le em be ri gyar ló sá go kat
se gít het le vet kőz ni a tár sa da lom ku -
ta tás ob jek ti vi tá sa. Ezért in dí tunk
olyan ku ta tást az egy há zon be lül,
amely a szo cio ló gi ai fel mé ré sek mód -
szer ta ná val tár ja fel az egy ház ta gok -
nak, a pres bi te rek nek, az egy há zi in -
téz mé nyek mun ka tár sa i nak, a lel ké -
szek nek és az egy há zi ve ze tők nek a
vé le mé nyét, azt, mi ként élik meg
evan gé li kus sá gu kat. Mennyi re és
ho gyan kö tőd nek gyü le ke ze tük höz,
mi kép pen gya ko rol ják hi tü ket, mit
gon dol nak a vi lá gi és lel ké szi szol gá -
la tok ról, ho gyan lát ják az egy há zat a
tár sa dal mi gon dok kö ze pet te – ilyes -
fé le kér dé se ket fel dol goz va, a részt -
ve vők nek a szak mai sza bá lyok nak
meg fe le lő en név te len sé get biz to sít -
va igyek szünk hoz zá já rul ni az egy há -
zi ön meg is me rés hez.

Egy ilyen, sok ér zé keny sé get fel -
szín re ho zó mun kán csak ak kor le -
het ál dás, ha a hí vek, kü lö nö sen pe -
dig a pres bi te rek, lel ké szek és egy há -
zi in téz mé nyek kö zös ügyé vé vá lik.
A ko ráb bi év ti ze dek ben jog gal ala kult
ki gya nak vás az „in for má ló dá sok kal”
szem ben – de mos ta ná ra a sza bad -
ság fe le lős sé gét is ér te nünk kell, azt
te hát, hogy szám adás sal tar to zunk a
ne künk jut ta tott ta len tu mok ról. Már -
pe dig ezek kö zé tar to zik az egy há zért,
a ma gunk és test vé re ink gyü le ke ze -
té ért vi selt fe le lős sé günk, a vé le -
mény al ko tás nak s meg fo gal ma zá -
sá nak fe le lős sé ge is. 

Az ön meg is me rés esz közt ad az
egy ház ve ze tő i nek és a gyü le ke ze tek -
nek a ke zé be egy aránt, meg erő sít
min ket. A pres bi te ri ta lál ko zó száz -
nál is több sms-kér dé se mu tat ja,
hogy van ér dek lő dés és ener gia az
egy ház ban – a most for má ló dó egy -
há zi stra té gia ép pen er re az ener gi -
á ra, a job bat aka rás ra tá masz kod va
le het si ke res.

Hogy a pres bi te ri kö zös sé gek, a
lel ké szek és az egy há zi ve ze tés a kö -
vet ke ző he tek ben mi kép pen dol -
goz zák fel a ta lál ko zó él mé nyét és
tar tal mát, az ér ződ ni fog az együtt -
mű kö dé sek ala ku lá sá ban. Azon ban
a kö zös imád ság, a kö zös ének lés, a
be szél ge té sek, a vi ták, a pres bi te ri
kép zés táv la ta i nak meg is me ré se bi -
zo nyo san épí tő kö vei le het nek an nak
a part ner ség nek, ame lyet az egy más
irán ti őszin te ség és az imád ság
emel het fel a Krisz tus ban va ló part -
ner ség hez.

Part ner ség Krisz tus ban
g Dr. Fáb ri György

A Krisztus-követők forintjai f 2. oldal
Magyar–szlovák „csúcstalálkozó” f 4. oldal
Hazatérés Csöngére f 6. oldal
Szakrális művészetek hete f 7. oldal
Hiába szól az ige? f 11. oldal
Sms-zuhatag az EPOT-on f 13. oldal

Mint egy ezer öt száz részt ve vő je len lé -
té ben ren dez ték meg a pest szent im -
rei Sport kas tély ban szep tem ber 12-én
az evan gé li kus pres bi te rek or szá gos
ta lál ko zó ját (EPOT). Az ese mény ről
a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
az aláb bi köz le ményt jut tat ta el a
Ma gyar Táv ira ti Iro dá hoz.

Az evan gé li kus pres bi te rek or szá gos
ta lál ko zó ján az or szág min den ré szé -
ből ér ke zett vi lá gi tiszt ség vi se lők
meg hall gat ták Prőh le Ger gely or szá -
gos fel ügye lő hely zet elem zé sét ré gi -
ónk, Ma gyar or szág és az evan gé li kus
egy ház hely ze té ről, majd a pres bi te -
rek kép zé sé nek le he tő sé ge i vel fog lal -
koz tak.

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
ház ag go da lom mal te kint a szo ci á lis
el esett ség nö ve ke dé sé re Ma gyar or szá -
gon, mely az egy há zat is új fel ada tok
és egy ben le he tő sé gek elé ál lít ja. Fon -
tos, hogy a gyü le ke ze tek min de nütt át -
érez zék ez irá nyú fe le lős sé gü ket, és a
kör nye ze tük ben ta pasz tal ha tó szo ci -
á lis, em be ri prob lé mák or vos lá sá ban
te vé ke nyen köz re mű köd je nek.

A ma gyar or szá gi evan gé li ku sok je -
len tős há nya da szlo vák anya nyel vű.
Az egy ház már csak ezért is egy ér tel -
mű en ér de kelt a ma gyar–szlo vák
vi szony mi előb bi ren de zé sé ben. Meg -
en ged he tet len nek tart ja, hogy a re -
for má ció egyik alap ér té ke ként meg -
je lent anya nyelv hasz ná lat jo ga bár -
mi lyen ok ból sé rül jön.

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
ház gyü le ke ze tei min dig fon tos nak
tar tot ták, hogy élő kap cso la tot ápol -
ja nak szű kebb és tá gabb kör nye ze tük -
kel, vi lá gos sá te gyék: az egy ház a mo -
dern vi lág ban is meg ta lál hat ja kül de -
té sét. En nek je gyé ben az egy ház ve -
ze té se új mód szer tan nal foly tat ja vi -
lá gi tiszt ség vi se lő i nek kép zé sét, hogy
így is nö vel je az egy ház és az egész
ma gyar tár sa da lom ja vá ra te vé keny -
ke dő pres bi te rek cso port ját.

Távirati
stílusban

Nyi tó áhí ta tá ban Gáncs Pé ter, a Dé -
li Egy ház ke rü let püs pö ke a ta lál ko -
zó mot tó já ról – „Is ten mun ka tár sai
va gyunk” (1Kor 3,9) – be szélt. Mint
mond ta, in do kolt, hogy a hat éves
pres bi te ri cik lus fél ide jé ben vissza te -
kint sünk a meg tett út ra, más részt –
a sport ha son lat nál ma rad va – fi -
gyel jünk az Edző re, aki „tak ti kai ta -
ná csok kal” lát el ben nün ket a hát ra -
le vő idő re. (Mind er ről Gáncs Pé ter je -
len lap szá munk Ég tá jo ló ro va tá ban
is ki fej ti gon do la ta it. – A szerk.)

Han go ló dás
A re giszt rá ci ó ra vá ra ko zó kat a Sport -
kas tély be já ra tá nál a XVI II. ke rü let
Doh ná nyi Er nő ne vét vi se lő ze ne is -
ko lá já nak if jú sá gi fú vós ze ne ka ra szó -
ra koz tat ta han gu la tos tér ze né vel,
míg oda bent a csar nok ban az evan -
gé li kus réz fú vósegyüttes „han golt” az
Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem
(EHE) Egy ház ze nei Tan szé kén is ok -
ta tó Jo hann Gyu la csö mö ri lel kész di -
ri gá lá sá val.

b Fe le lős szám ve tés re gyűl tek össze szep tem ber 12-én, szom ba ton a Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház gyü le ke ze te i nek pres bi té ri u ma it
kép vi se lő kül döt tek a pest szent im rei Sport kas tély ban. Egy há zunk vi -
lá gi tiszt ség vi se lői kö zül mint egy ezer öt szá zan vet tek részt az evan -
gé li kus pres bi te rek or szá gos ta lál ko zó ján (EPOT), amely hez ha son -
ló nagy sza bá sú együtt lét re mind ed dig nem volt pél da fe le ke ze tünk
ha zai tör té ne té ben. 

f Folytatás a 8–9. oldalon

F
O

TÓ
K

: 
M

É
S

Z
Á

R
O

S
 G

Á
B

O
R



2 e 2009. szeptember 20. Evangélikus Életforrás

KÖ N YÖR G É S É S DI  CS Ő Í  TÉ S

Min den ko ron ál dom az én Ura mat

A Ti mó te us hoz írt le vél ké sőn ke let -
ke zett bib li ai könyv. A ki ala ku ló egy -
ház ira ta. Alap sza bály ként, szer ve zé -
si és mű kö dé si sza bály zat ként, akár
ke resz tény sé günk gyó nó tük re ként
is kéz be ve het jük.

Ami ről ez a né hány vers szól, az fel -
nőtt éle tünk lé nye gét érin ti. Gye -
rek ko runk tár gya i nak egé szen más ér -
té kük van, mint fel nőtt kor ban. Ha va -
la ki ked venc já ték med vém re ár cé du -
lát akar na ten ni, áru lás nak érez ném.

Fel nőtt ként, gye rek ko ri hű sé gün -
ket fe led ve, még is min den re ár cé du -
lát te szünk. Ma in kább, mint bár mi -
kor ko ráb ban. Az Egy há zak Vi lág ta -
ná csá nak egy Ku bá ban tar tott ér te -
kez le te at tól óv, hogy a glo bá lis ka pi -
ta liz mus ban a mo no te iz must „mo -
ney-te iz mus ra” (a mo ney an gol szó,
je len té se pénz) vált suk.

Vi lág mé re tek től egyé ni éle tün kig
je len van ez a dé mo ni kus mér té kű
ap ró pénz re vál tás. Kör nye zet, köz tu -
laj don, ál mok, szép ség, gon do la tok,
be csü let pénz re vál tá sá ra épül tár sa -
dal munk, a ká dá ri kon szo li dá ció óta
biz to san. Ap ró pénz re vál tott sza -
bad ság, majd a rend szer vál tás óta a
na gyobb pén ze kért el adott kö zös sé -
gi ál mok min den nap ja it él jük. Las san
el jut ez a szel le mi ség az egész tár sa -
da lom hoz, a „fent” le vők től a leg ki -
seb be kig. Igénk et től a hi per re a lis ta
ap ró pénz re vál tás tól óv ja a friss egy -
há zat és tag ja it. Ne ad ja el hi va tá sa ál -
mát a fi a tal pá lya kez dő, a köz ja vát
épí te ni aka ró po li ti kus; ne ad ja el lel -
két a lel ki pász tor.

Ver seny ben va gyunk mun ká ban,
ta nu lás ban, tel je sít mény ben. Az
ügye sebb ma rad a pá lyán, em ber

em ber nek ve tély tár sa. Ez zel a ver -
seny fel fo gás sal tel je sí tünk, et től gaz -
da go dunk egyé ni leg és kö zös ség -
ként is – szól a meg ha tá ro zó vi lág -
rend alap gon do la ta. Ez zel szem ben:
igaz ság, ke gyes ség, hit, sze re tet, áll -
ha ta tos ság, sze líd lel kű ség – hangzik
a Ti mó te us hoz írt le vél apos to li fel -
szó lí tá sa. Az anya gi ak kal va ló meg -
elé ge dés ről be szél, ha a lét mi ni mum
biz to sít va van. Nem sa ját ko rát és a
kör nye ző vi lág ren det ér té ke li. Is ten
em be re i nek ad al ter na tív ér té ke ket,
el szo mo rod va azon, hogy fáj dal mat
és csa ló dást okoz tak ma guk nak azok,
akik a ke resz tény kö zös ség tag ja i ként
a gaz da go dást élet cél lá tet ték. A
pénz sze rel me so ha nem állt meg az
egy ház ha tá rán. 

A Ti mó te us hoz írt le vél sza vai
sok szor sü ket fü lek re ta lál tak. Új ra és
új ra ön kri ti ká ra volt szük ség a té ve -
dé sek be lá tá sá hoz. A föl di ha tal ma
csú csán lé vő egy ház vissza élé sei
rend sze re sen re form moz gal ma kat
hív tak élet re. Min den re ár cím ke ra -
gaszt ha tó – vé gül a meg vál tás ra is si -
ke rült árat kal ku lál ni. A lu the ri re for -
má ció a bú csú cé du lák el len til ta -
koz va szü le tett meg.

Fél ezer év vel ké sőbb egy sváj ci
üz le ti he ti lap már egé szen más hogy
em lé ke zik meg a re for má ció má sik
ágá nak ve zér egyé ni sé gé ről. Egy Kál -
vin ról ké szült kép sze re pel az új ság
cím lap ján ez zel a fel irat tal: „Aki gaz -
dag gá tet te Sváj cot – 500 éve szü le -
tett Je an Cal vin”.

Ta nul sá gos Kál vin egy le ve lét elő -
ven ni, me lyet egy, a re for má ci ó hoz
csat la ko zó if jú pá ri zsi ban kár írt ne -
ki. Ar ra ke res te a vá laszt a fi a tal em -

ber, hogy sza bad-e ka mat ra köl csönt
ad nia. Kál vin igen nel vá la szolt – s ez -
zel va ló ban gaz dag gá tet te Sváj cot –,
ám kor lá to kat is ál lí tott. En nek lé nye -
ge a má sik ér de ké nek te kin tet be vé -
te le. Ak kor ad jon köl csönt kis ka mat -
ra, ha biz tos ben ne, hogy aki nek ad -
ja, az na gyobb hasz not sze rez a köl -
csön ka pott pénz zel, mint amennyit
a köl csön adó vissza kap majd tő le.
A má sik hasz nát szem előtt tart va
– ez a ja vas lat el ső szem pont ja.
Ér de kes bank rend szer len ne, ha ez
a kál vi ni szem pont ha tá roz ná meg
a vi lág köl csö ne it: a pénz és ön ma -
gunk sze rel me he lyett a má sik em -
ber sze re te te.

Ke resz té nyek szá má ra ez nem
meg gon do lan dó ta nács, ha nem lét -
alap. Csak a má so kért élő egy ház nak
van lét jo go sult sá ga. He gyen épült vá -
ros ként mű köd jön gaz da sá gi éle té ben
is, az in gyen ke gye lem nagy vo na lú -
sá gá ból táp lál koz va. Ne en ged jünk a
kí sér tés nek, ne hogy a leg ér té ke seb -
bek ap ró pénz zé pusz tul ja nak ke -
zünk ben! Gaz dag sá gunk for rá sa Is -
ten vég te len ke gyel me, amely élet re
hí vott min ket, és a ha lá lon túl is éle -
tet ad. Ez az a né ző pont, ahon nan
éle tün ket szem lél jük.

Ne künk olyan idő ben kell Krisz tus
ta nú i nak len nünk, ami kor a pénz ha -
tal ma transz cen dens ma gas ság ba
tör. Vir tu á li san ön ma gát so ka sí tó
erő ként má ra már meg fog ha tat lan
ha ta lom nak szá mít. Min dent ki fe jez -
ni és min dent ér té kel ni akar. Sa ját
kör for gá sá ba fog ni min dent és min -
den kit. Em be rek kö zött tá vol sá got te -
remt ve és nö vel ve mér ge zi kap cso -
la ta in kat. Adó sok ká és hi te le zők ké,

nyo mor ta nyán ver gő dők ké és ext rém
lu xus fo gyasz tás ba me ne kü lők ké te -
szi az em be re ket. Föl di menny or szá -
got ígér, és ki lá tás ta lan csőd be ta szít.
Ál lan dó vá gyat éb reszt ve lop ja el
időn ket, erőn ket és sza bad sá gun -
kat. Kál vin in té sét el fo gad va pe dig
szi go rú an olyan esz köz ként kel le ne
rá te kin te nünk, amely a fe le ba rát
szol gá la tát te szi le he tő vé. Így vissza -
vált ha tó vá vá lik ap ró pén zünk nagy
dol gok ra, örök ér té kek re.

Egy éve so kan be le dob tuk már
sem mit sem érő egy-két fo rin to sa in -
kat a temp lo mi gyűj tő edé nyek be. A
sok fém pénz együtt ér té kel he tő
mennyi ség lett. Az ap ró pén zen evan -
gé li kus óvo dák szá má ra já té ko kat
vet tek, amelyek kel most gye re kek ját -
sza nak. Si ke rült vissza vál ta ni a ka pott
ap ró pénzt. Egy szer te hát már bol do -
gul tunk ez zel. Ér de mes vol na na -
gyob ban is ki pró bál ni.

g Sza bó B. And rás

Imád koz zunk! Meg vall juk, Is te nünk,
hogy sze ret jük azt hin ni, a te pa ran -
csa id a temp lom ban ér vé nye sek, hét -
köz nap pe dig kö vet nünk kell kör nye -
ze tünk sza vát, a min den na pok pa -
ran csát. Ez a böl cses ség sok szor vitt
már zsák ut cá ba min ket. El ap róz ta és
szét szór ta kin cse in ket. Kö szön jük,
hogy időn ként meg ál lí tasz és meg győ -
zöl: sza vad nem csak túl szár nyal a
temp lom fa la kon, ha nem iga zi tar tal -
mat és táv la tot ad az élet nek. Nagy
ér ték re vált ja az ap rót. Tud juk, hogy
igaz a sza vad. Erő síts min ket, hogy kö -
vet ni tud juk. Ámen.

SZ ENT H Á ROM SÁG ÜN NE PE U TÁN 15.  VA SÁR NAP   1 TIM 6,611

A Krisz tus-kö ve tők fo rint jai
A VA SÁRNAP IG ÉJE

SE MPER REFOR M ANDA

„Ugyan mi hát az egész emberi nem-
zetség Szentlélek nélkül, hacsak nem
a sátán birodalma, vagyis zavaros és
sötét dolgok káosza.”
d Luther Márton: A szolgai akarat
(Jakabné Csizmazia Eszter, Weltler

Ödön, Weltler Sándor fordítása)

Mennyei Atyánk, aki min den ha tó
Úr ként vi se led gond ját te rem tett vi -
lá god nak, ké rünk, se gíts, hogy ne ked
tet sző mó don imád koz zunk! Hadd
zeng jen té ged ma gasz ta ló him nusz -
ként még ké rő sza vunk is: hir des se,
hogy ben ned bí zunk, és min den jót
egye dül tő led vá runk!

Ké rünk, ta níts meg böl csen mér -
le gel ni a ránk bí zott ja va kat és oko -
san gaz dál kod ni velük! Le gyen sze -
münk meg lát ni a ter mé szet szép sé -
gét, kin cse it, és ta níts min ket fe le lő -
sen őriz ni őket. Hadd cso dál koz -
zunk rá anya gi ja va ink sok fé le sé gé -
re, és se gíts böl csen szol gál ni ve lük
ön ma gunk és egy más ja vát! 

Ké rünk, ta níts meg ér té kel ni nem
anya gi ter mé sze tű ja va in kat. Éle -
tünk for du ló pont ja it, a kü lön bö ző vá -
rat lan – akár két ség be ej tő – élet hely -
ze te ket, egész sé gün ket vagy ép pen
be teg sé gün ket, me lyek rád ha gyat ko -
zá sun kat erő sí tik. Hadd fo gad juk el
tő led a kö rü löt tünk élő em be re ket,
mint akik jó és rossz ter mé sze tük kel
is for mál ják éle tün ket. Hadd tud juk
az időt is aján dé kod nak te kin te ni és
oko san be osz ta ni.

Ké rünk, ta níts fel is mer ni az em be -
ri lé lek ben el rej tő ző ja va kat – ön ma -
gunk lel ki adott sá ga it és má so két, a
Krisz tus is me re té ben meg ada tott
gaz dag sá got, a bűn bo csá nat át élé sé -
nek örö mét. Tő led ka pott gaz dag sá -
gunk bir to ká ban en gedd, hogy fe le -
lős sé get érez zünk a kö zös sé ge ken
kí vül re ked te kért, a bo rú lá tó kért, az
igaz ér té ke ket fel is mer ni még nem tu -
dó kért; azo kért, akik könnyen meg -
té veszt he tők és rom lás ba dönt he -
tők; azo kért, akik csak ön ma guk ban
mer nek bíz ni és azo kért, akik már ön -
ma guk ban sem. A be teg ágy csend jé -
ben só haj to zó kért és a gyó gyu lást már
nem re mé lő kért. A min den na pi ke -
nyé rért is esd ve kö nyör gő kért és
azo kért, aki be le fá rad tak ál lás ta lan -
sá guk és fe les le ges ség ér zé sük ki lá tás -
ta lan sá gá ba. Se gít sük azo kat, akik ről
tud juk, hogy ros ka doz nak éle tük ter -
he alatt, és azo kat, akik azt né mán,
gyak ran szé gyen kez ve vi se lik.

A tő led ka pott tisz tán lá tás gaz dag -
sá gá val kö nyör günk mind azért, ami -
re em be ri leg nincs vagy egé szen ke vés
a be fo lyá sunk. Őrizd meg vi lá go dat a
pusz tí tó ter mé sze ti erők től és az em -
be re ken át gá zo ló ha ta lom vágy tól. Az
iga zat ha mis nak mon dók tól és a ha zug -
sá got di csé re tes nek hir de tők től.

Óvd a szom szé dos né pe ket és az
egy más mel lett élő nem ze ti sé ge ket az
egy más el len for du lás tól! Gaz da gíts
egy más örö mé vel, és fé kezd az ár tó in -
du la to kat! Hadd di csér je nek té ged
te rem tett vi lá god és ben ne né ven
szó lí tott, te nye re den hor do zott gyer -
me ke id! Ha tá ro kat és mér té ket nem is -
me rő sze re te ted del mun kál kodj ja vun -
kon föl di éle tünk fo lya mán, hogy egy -
kor örök or szá god ban is té ged di cső -
ít sünk az Úr Jé zus Krisz tu sért! Ámen.

Oratio
œcumenica

b A re for má ció egyik vi gasz ta ló
üze ne te szó lal meg a Min den ko -
ron ál dom az én Ura mat kez de -
tű ének ben, Sztá rai Mi hály zsol -
tár pa raf rá zi sá ban: „Se gít sé gül
azért Is tent hív já tok (…) Ben ne
bí zó em be rek mind bol do gok”
(GyLK 697). Ün ne pek től füg -
get len egy há zi al kal mak ra is
ajánl ha tó ének.

A 34. zsol tár „Dá vi dé, ab ból az idő -
ből, ami kor esze lős nek tet tet te ma gát
Abi me lek nél, aki el ker get te, és ő el -
ment” (1Sám 21,14–16). A fi lisz te u -
sok tól meg me ne kült Dá vid örö me
hang zik a zsol tár ban, és an nak bi zo -
nyos sá ga, hogy „Is ten meg se gí ti az
övé it”. A szo ron ga tott élet hely zet ben
lé vő em ber szá má ra min dig vi gaszt
je lent het, ha Is ten be ve ti bi zal mát. Az
Is ten hez for du ló szün te len kö nyör -
gés mel lett szün te len di cső í tés re
biz tat a zsol tár.

A vers ben a sze mé lyes hang (egyes
szám el ső sze mély) vál ta ko zik a töb -
bi em ber fe lé irá nyu ló fel szó lí tás sal.
A ne héz hely ze té ből meg sza ba dult
em ber ígé re tet tesz Is ten nek: „Min -
den ko ron ál dom az én Ura mat”. A fo -
ga da lom, a szün te len di csé ret hát te -
ré ben a meg ta pasz talt is te ni gond vi -
se lés áll (3., 5., 6. vsz.): „Ha va la mely
nya va lyá ba én es tem, / Az Úr is tent
ki ált ván meg ke res tem: / Fe le le tet
azon nal tő le vet tem, / És min den ből
meg sza ba dult én fe jem”.

A sze mé lye sen meg élt se gít ség pél -
da és in tés le het min den ki szá má ra (4.,
7., 8. vsz.): „Az Is ten hez azért fel te kint -

se nek, / Nyo mo rul tak őhoz zá si es se -
nek”. A vers utol só har ma dá nak ki je -
len tő mon da tai pe dig a hit, az Is ten -
be ve tett bi zo da lom föl di és égi ju tal -
má nak bi zo nyos sá gá ról szól nak: „Az
Is ten től azért ki ol tal mat vár, / Uta i ban
min de nütt az nagy jól jár; / Igen nagy
jó, azt bi zonnyal tud já tok; / Szük ség -
tek ben ti így nem szű köl köd tök, / Is -
ten nek ja va i val bő völ köd tök”.

A vers ele jén lé vő sze mé lyes öröm
(„Igen vi gad és ör vend az én lel kem”;
2. vsz.) a vé gén ál ta lá nos sá, a hí vők
örö mé vé vál to zik: „Ben ne bí zó em -
be rek mind bol do gok” (7. vsz.).

A zsol tár pa raf rá zi so kat író Sztá rai
Mi hály († 1575) élet pá lyá ját már jól is -

mer he tik ol va só ink. (Bő veb ben lásd
Ke ve há zi Lász ló A ke reszt igé jét hir det -
ni kezd tem cí mű köny vét – Lu ther Ki -
adó, 2005) A 34. zsol tárt pá lya tár sa, a
re for má tus Sze ge di Ger gely is le for dí -
tot ta (Mi ko ron Dá vid Saul előtt fut na).

Az öröm és a sze mé lyes ség Sztá rai
szö ve gé ben na gyobb ki fe je ző e rő vel
szó lal meg. Össze ha son lí tás ként áll -
jon itt a zsol tár kez de te Sze ge di Ger -
gely tol má cso lá sá ban: „Ir gal mas Is ten
örök ké di csér lek, / So ha eszem ből té -
ged ki nem vet lek, / Kö nyör gés sel, há -
la dás sal tisz tel lek, / Ol tal ma zó Is te -
nem nek is mer lek”. Jól is mert Szen ci
Mol nár Al bert nyi lat ko za ta: elő dei kö -
zül a fen ti két lel kész for dí tá sa it tar -

tot ta a leg szeb bek nek. Szen ci Mol nár
for dí tá sá ban fel is mer he tő Sztá rai ha -
tá sa, elég, ha csak a kez de tét idéz zük:
„Min den ko ron ál dom / Az Urat, míg
en gem él tet”.

Az 1574–1806 kö zött meg je lent
pro tes táns éne kes köny vek több sé ge
fel vet te Sztá rai éne két. Ha az ere de -
ti leg hu szon há rom vers szak ból ál ló
16. szá za di ének vers szak kez dő be tű -
it össze ol vas suk, a szer ző ne vét kap -
juk: MIC HA EL STA RINVS FA CI E -
BAT. A Schu lek–Su lyok-fé le RMIÉ
(80. sz. – ezt kö ve ti a GyLK) új ra élő -
vé tet te Sztá rai pa ra frá zi sát: a vers el -
ső har ma dá ból nyolc vers sza kos vál -
to za tot szer kesz tett, mely nek ak -
rosz ti chon ja: MI HA EL ST. A re for -
má tu sok ki lenc vers sza kos vál to za -
tot éne kel nek (RÉ 254). A bap tis ta
éne kes könyv ben – négy szó la mú kot -
tá val – öt vers sza kos va ri áns sze re -
pel (283. sz.).

A dal lam könnyen éne kel he tő, ok -
táv ter je del mű. Sok nép da lunk hoz ha -
son ló an a so rok ti zen egy szó tag ból
áll nak. (A szö veg 4 + 7, míg a dal lam
4 + 4 + 3 osz tá sú.) A 16. szá zad ban
igen nép sze rű dal la mot egy há zi éne -
kek (fő leg zsol tár pa raf rá zi sok) és vi -
lá gi his tó ri ás éne kek egy aránt fel hasz -
nál ták. Nó ta jel zés ként kez det ben
Gör csö ni Amb rusnak a Má tyás ki rály -
ról szó ló his tó ri á já val kap cso ló dott
össze. Kot tá ja azon ban csak jó val
ké sőbb, az 1778-as deb re ce ni éne kes -
könyv ben je lent meg elő ször. A zsol -
tár vi dám, bi za ko dó hang ját a sza po -
ra rit mus is erő sí ti. Ér de mes en nek
meg fe le lő en len dü le te sen éne kel ni.

g H. Hu bert Gab ri el la

2. Igen vigad és örvend az én lelkem, Az Istennek segedelmét
hogy kérem: Nyomorultak meghallják, azt örvendem, Vi-
gadjanak Istenben, arra intem.

3. Ha valamely nyavalyába én estem, Az Úristent kiáltván
megkerestem: Feleletet azonnal tõle vettem, És mindenbõl
megszabadult én fejem.

4. Az Istenhez azért feltekintsenek, Nyomorultak õhozzá si-
essenek, Nyilván higgyék, hogy meg nem szégyenülnek,
Csak énrólam erre példát végyenek!

5. Én, mikoron Istenhez kiáltottam, Az Istentõl legott meg-
hallgattattam, Õáltala hamar megszabadultam, Háborúsá-
gimban én megtartattam.
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Az evan gé li kus presbiterek or szá gos
ta lál ko zó já nak (EPOT) nyi tó áhí ta tá -
ban ha tal mas öl tö ző höz ha son lí tot -
tam a pest szent im rei Sport kas tély
im po záns épü le tét, mely be fél idei
szü net re, el iga zí tás ra ér kez tek gyü -
le ke ze te ink pres bi te rei.

A kép ta lán né mi ma gya rá zat ra
szo rul: pres bi te re ink az ál ta lá nos
egy há zi tiszt újí tás ke re té ben 2006-
ban hat éves szol gá lat ra kö te lez ték el
ma gu kat. Így most, há rom esz ten dő
után igen csak ak tu á lis volt meg kér -
dez ni: va jon ho gyan is áll a mér kő -
zés? Mit nyúj tot tunk ed dig a pá lyán?
Csa pa tunk nye rés re vagy ve sztés re
áll? Meg ta lál tuk-e a he lyün ket a küz -
dő té ren, vagy csu pán kö zel ről szem -
lél jük a já té kot?

Va jon mit si ke rült meg va ló sí ta ni a
pres bi te ri es kü fe le lős vál la lá sa i ból?
Is mer jük-e egy ál ta lá ban egy há zunk
tör vé nyes rend jét, mely nek el fo ga dá -
sá ra és meg tar tá sá ra ígé re tet tet -
tünk? Va ló ban őriz zük és épít jük-e
gyü le ke ze tünk bel ső bé ké jét? Kész -
sé ge sen tá mo gat juk-e mind eb ben
egy há zi elöl já ró in kat? Va jon pél dá -
san élünk-e? Mi ben já runk elöl a gyü -
le ke zet szol gá la tá ban? Sú lyos, szin -
te gyó ná si kér dé sek ezek, me lyek re
min den meg vá lasz tott és es küt tett
pres bi ter nek sze mé lye sen kell vá -
laszt ad nia Is ten előtt.

Ha de fi ci tes az el ső fél idő mér le -
ge, ha vá dol meg annyi mu lasz tá -
sunk, ak kor ér de mes meg hal la nunk

az el ső EPOT igei mot tó já nak fel ol -
do zó, bá to rí tó üzenetét: „Is ten mun -
ka tár sai va gyunk.” Mes ter edzőnk,
Pál apos tol, nem vád ló an kér de zi: va -
ló ban Is ten mun ka tár sai vol ta tok az
el múlt há rom esz ten dő ben? Sok kal
in kább bá to rí tó an hir de ti a le he tő sé -
get: Is ten mun ka tár sai va gyunk, le -
he tünk az in du ló má so dik fél idő ben!

Őszin tén szól va: a mér kő zés ál lá -
sa nem túl biz ta tó, a to vább ju tá si esé -
lyek erő sen két sé ge sek. A glo bá lis
gaz da sá gi és mo rá lis vál ság nem -
csak kí vül ről szo ron gat ja egy há zun -
kat, de pusz tí tó an je len van be lül ről,
gyü le ke ze te ink min den na pos éle té -
ben is. Ez zel szem be sí te nek min ket
a ma kacs té nyek, egy há zunk, gyü le -
ke ze te ink sok ko ló nép moz gal mi és
egyéb sta tisz ti kai ada tai.

Mit te he tünk mind ez zel szem -
ben a kö vet ke ző esz ten dők ben? Elő -
ször is tu do má sul kell ven nünk,
hogy a já ték tér adott: ott kell ját sza -
nunk, ahol Mes te rünk pá lyá ra küld.
Nem a kül ső kö rül mé nyek kel, az el -
len fél lel kell fog lal koz nunk: ezek ob -
jek tív adott sá gok.

Amin vi szont vál toz tat ha tunk, és
kell is, hogy vál toz tas sunk, azok a bel -
ső feltételek: a mi sze mé lyes fel ké -
szült sé günk, hoz zá ál lá sunk, erőn -
lé tünk, küz de ni tu dá sunk. Nem le het
ar ra szá mí ta ni, hogy majd csak ki -
húz zuk va la hogy ezt a há rom évet.
Nem le het dön tet len re, tisz tes ve re -
ség re ját sza ni. El fo gad ha tat lan a jól

is mert men te ge tő zé sek szé les ská lá -
ja: kis egy ház va gyunk, az el múlt
negy ven év, a kom mu niz mus, a ka -
pi ta liz mus, a kor szel lem, a go nosz
mé dia, a „bal sors, aki ré gen tép” és
ha son lók.

Mind eze ket a kö rül mé nye ket jól is -
mer tük már há rom esz ten dő vel ez előtt
is, ami kor ön ként igent mond tunk, mi
több, es küt tet tünk a fe le lős pres bi te -
ri szol gá lat ra. Most Mes te rünk szem -
be sít egyé ni és kö zös vál la lá sunk kal:
„Is ten mun ka tár sai va gyunk!” Mi lyen
szé pen zen gett az ének a sport csar nok -
ban, a nyi tó áhí tat vé gén: „El fo gad tál és
el hív tál, élő Jé zus, Mes te rünk. Ke gye -
lem, hogy ve led já ró ta nít vá nyok le he -
tünk.” (EÉ 475, 1)

Ez zel ér kez tünk meg az EPOT
kulcs kér dé sé hez: va ló ban ta nít ha tó
ta nít vá nyok va gyunk-e? A ta lál ko zón
gaz da gon bom lott ki a pres bi ter szó
sok ré tű tar tal ma: elöl já ró, vén, lel ki
mun kás, kül dött… De min de nek előtt
és -fö lött: Krisz tus sal já ró ta nít vány,
aki haj lan dó nap mint nap to vább ta -
nul ni a Mes ter rel já ró élet el mé le tét
és gya kor la tát.

Nem tu dom, ki ben mi ma radt az
el ső EPOT után. Vár juk az őszin te
vissza jel zé se ket. Le het, hogy van nak,
akik mást vár tak. Ta lán a ko ráb bi or -
szá gos ta lál ko zók fel hőt len fesz ti vál -
han gu la tát. A „jó ne künk együtt len -
ni” erőt adó, de kis sé ön ző és gyor -
san mú ló örö mét.

Ám a pest szent im rei „öl tö ző be”
nem csak ezért hí vat tunk. Hi szem,
hogy eb ben az együtt töl tött hét órá -
ban is kap tunk erőt adó igét, át él het -
tük a kö zös ének lés és a test vé ri ta lál -
ko zás örö mét. De az EPOT más ról
(is) szólt: a fel vál lalt szol gá lat fe le lős -
sé gé ről. A kö zö sen ki mun ká lan dó
stra té gia meg va ló sí tá sá ról. Ar ról,
hogy mit te het min den egyes pres bi -
ter a ma ga he lyén azért, hogy evan -
gé li kus egy há zunk va ló ban az egy -
más sal szo li dá ris gyü le ke ze tek kö zös -
sé gé vé for má lód jék a kö zel jö vő ben.

Ter mé sze te sen el kép zel he tő, hogy
akad olyan pres bi ter, aki nem tud ja
vál lal ni a ta nít vá nyi össz já ték sza bá -
lya it: a kö zös ta nu lás és szol gá lat ter -
he it. Er ről is esett őszin te szó az öl -
tö ző ben, az ün nep ron tás szán dé ka
nél kül. A sport kép nél ma rad va: bát -
ran le het cse rét kér ni a fél idő ben. Ha
va la ki ne tán le sé rült vol na, nem ta -
lál ja a he lyét a csa pat ban, kép te len az
össz já ték ra – be csü le te sebb, ha cse -
rét kér. Ter mé sze te sen vál to zat la nul
he lye van a gyü le ke zet kö zös sé gé ben,
de a pres bi ter ség nem vál hat üres for -
ma li tás sá, öröm te len nyűg gé.

Re mél jük, hogy ke ve sen akar nak
él ni a cse re le he tő sé gé vel. Sze ret ném
hin ni, hogy a leg töb ben meg újult re -
mény ség gel, éb re dő és erő sö dő ta -
nu lá si vággyal, fe le lős kül de tés tu dat -
tal tér tek vissza gyü le ke ze tük küz -
dő te ré re.

In dul, sőt már meg is kez dő dött a
má so dik fél idő. Ta lán még nem kés -
tünk el ez zel a kö zös öl tö ző be vo nu -
lás sal, kol lek tív ön vizs gá lat tal és kö -
zös út ke re sés sel. Va la mi el kez dő -
dött a pest szent im rei Sport kas tély -
ban, ami nek fo lya tá sát az egy ház
Ura meg áld hat ja. Há la min den köz -
re mű kö dő nek, a re mek há zi gaz dák -
nak; kö szö net a lő rin ci és im rei csa -
pat ven dég sze re te té ért!

Igyek szünk majd la punk pres bi teri
oldalán fel dol goz ni a je len lé vők től
sms-ben ér ke zett sok-sok kér dést. Így
foly ta tód hat a meg kez dett kö zös
gon dol ko dás, erő sít ve az evan gé li kus
pres bi te rek for má ló dó, szo li dá ris,
ta nu ló kö zös sé gét.

Üze net az öl tö ző ből
É GTÁJOLÓ

Gáncs Péter püspök
Déli Egyházkerület

„Áld jad, lel kem, az Urat, és ne fe ledd
el, mennyi jót tett ve led!” – vá lasz tot -
ta pré di ká ci ó já nak alap igé jé ül az Út -
mu ta tó he ti igé jé nek ki je lölt zsol tár -
ver set Fa bi ny Ta más püs pök, a gyü -
le ke zet egyik ko ráb bi lel ké sze. Sze mé -
lyes em lé ke it is fel ele ve ní tő ige hir de -
té se rá irá nyí tot ta a fi gyel met a kő bá -
nya i ak gaz dag múlt já ra, a temp lom -
épí tés fo lya ma tá ra és örö mé re, a
múlt és a je len hű sé ges, ál do za to kat
is vál la ló gyü le ke ze ti tag ja i ra, va la -
mint az egy ház köz ség ben korábban
– nem min dig könnyű kö rül mé nyek
kö zött – szol gáló lel ké szek re.

Az ün ne pi is ten tisz te let li tur gi á -
já ban a püs pök mel lett Smi dé li usz
And rás és Ben kó czy Pé ter, a gyü le ke -
zet elő ző és je len le gi lel ké sze is részt

vett. S mi vel ezen a va sár na pon kér -
ték Is ten ál dá sát az új tan év re is,
Ecser Blanka fu ru lya já ték kal, Kiss

Veronika és Regős László Pál pe dig
imád sá gok fel ol va sá sá val szol gált a
li tur gi á ban.

Az ün ne pi köz gyű lé sen több ko -
ráb bi lel kész üd vöz lő sza vai után
Ver bai La jos pol gár mes ter is kö -
szön töt te az egy be gyűl te ket. Az al ka -
lom sze re tet ven dég ség gel zá rult a
temp lom alatt lé vő gyü le ke ze ti te rem -
ben, amely szín pad dal is el van lát va.
Az sem ku lissza ti tok, hogy 1991. ok -
tó ber 30-án eb ben a he lyi ség ben tar -
tot ta el ső elő adá sát Ud va ros Bé la
ve ze té sé vel az Evan gé li um Szín ház.

g BZs

Szá za dik mun ka év kez dés
A kő bá nyai evan gé li kus gyü le ke zet cen te ná ri u ma

b „Szü le tés na pon va gyunk együtt!”
– kezd te meg a há la adó is ten -
tisz te le tet Ko vács Lász ló lel kész
a du na ke szi temp lom ban szep -
tem ber 13-án dél után. „Bár egy
temp lom éle té ben het ven év
nem sok, egy gyü le ke zet vagy
egy em ber éle té -
ben je len tős ál lo -
más” – foly tat ta a
gon do la tot im má -
ron Fa bi ny Ta -
más, az Észa ki
E g y  h á z  k e  r ü  l e t
püs pö ke, mi u tán
fel ol vas ta az ige -
hir de tés alap igé -
jét, Jn 15,5-öt. 

Temp lo mot azért épí -
tünk, hogy le gyen hol
meg él ni a kö zös sé get,
és hogy együtt ma -
rad junk meg Jé zus -
ban, a sző lő tő ben. Jó
gyü möl csöt csak az
tud te rem ni, aki őben -
ne ma rad. Ha le sza ka -
dunk, jaj ne künk! Zá -
ró sza va i ban a püs -
pök kö szön töt te azo -
kat, akik elő ször vol tak a temp lom -
ban, majd a ré gi ta gok hoz for dult, fel -
szó lít ván őket: „Ma rad ja tok to vább -
ra is! Is ten igé jé re le het épí te ni:
higgyé tek el, örök!”

Az is ten tisz te le tet kö ve tő köz gyű -
lést a gyü le ke zet fel ügye lő je, Kar vai
Ot tó né ve zet te, aki nek az év for du ló -
ra össze ál lí tott, ké pek kel és do ku -
men tu mok kal te li fü ze tecs ké ért is
igen há lá sak le het tek a je len lé vők. A
sze re tet ven dég ség al kal má val a püs -

pök eb ből a ki ad vány ból ol vas ta fel
Bol la Ár pád, a gyü le ke zet ben ti zen -
négy évig szol gá ló lel kész 1971-es kör -
le ve lé nek pár mon da tát, utal va a
ne héz idők re, me lyek ben a Krisz tus -
ban ma ra dás tar tot ta meg a ki csiny
nyá jat. Me kis Ádám es pe res szin tén
a múl tat idéz te, majd el mond ta,

hogy a súlyosabb prob lé mák tól men -
tes du na ke szi gyü le ke zet re min dig
de rül ten és nyu godt szív vel gon dol. 

A há la adó is ten tisz te le ten, a zsú -
fo lá sig meg telt du na ke szi temp lom -
ban nem az épü let ke rült kö zép -
pont ba, ha nem a fa lak mö göt ti kö zös -
ség és a há la adás a gyü möl csö ket ter -
mő múl tért az zal a re ménnyel, hogy
Is ten nem hagy ja el ma sem azo kat,
akik va ló ban ben ne ma rad nak.

g Hor váth-He gyi Áron 

A cél a gyü mölcs ter més
Du na ke szi hí vek ün ne pe
a het ven éves fa lak kö zött

Is me ret len el kö ve tők le dön töt ték
Lu ther Már ton szob rát Sza bad kán az
evan gé li kus temp lom előt ti park -
ban – írta hét fői szá má ban a Ma gyar
Szó cí mű vaj da sá gi na pi lap.

Va sár nap dél előtt az is ten tisz te let -
re ér ke ző hí vek vet ték ész re, hogy va -
la ki vagy va la kik le dön töt ték a Lu -
ther-szob rot. Do linsz ky Gá bor, az
Ágos tai Hit val lá sú Evan gé li kus Ke -
resz tyén Egy ház Szer bi á ban-Vaj da -

ság ban lel ké sze a Ma gyar Szó nak el -
mond ta, hogy es tén ként gyak ran fi -
a ta lok tól han gos a tér, ame lyen Lu -
ther Már toné mel lett Kál vin Já -
nosnak és Sza bad ka tör té net író já nak,
Ivá nyi Ist vánnak a szob ra áll.

A lel kész sze rint nem Lu ther vagy
az evan gé li ku sok el len irá nyult a tá -
ma dás, ha nem egy sze rű en a Lu ther-
szo bor volt a leg kö ze lebb a van dá lok -
hoz. Mi vel a mell szo bor ta lap za ta

hoz zá ve tő le ge sen há rom száz ki lo -
gram mot nyom, csak szán dé ko san
dönt het ték le – vé li a lel kész.

Weiss Ru dolf, az egy házi zsi nat vi -
lá gi al el nö ke ab ban bí zik, hogy a
rend őr ség mi előbb kéz re ke rí ti az el -
kö ve tő ket.

A ma gyar és né met hí vek temp lo -
ma előt ti te ret a há rom szo bor ral két
éve ala kí tot ták ki Sza bad kán.

d MTI

Le dön töt ték Lu ther szabadkai szob rát

b A fő vá ros mai X. ke rü le te a múlt szá zad ele jén még ál mos, vi dé ki vá -
ros hoz volt ha son la tos, míg a kör nyé ken hir te len ug rás sze rű fej lő dés -
nek nem in dult a gyár ipar. A la kos ság szá má val az evan gé li ku sok lét -
szá ma is nőtt, aki ket Maj ba Mik lós hit ok ta tó lel kész ku ta tott fel. Ál -
do za tos, sok ré tű mun ká já nak kö szön he tő en a Pes ti Evan gé li kus
Egy ház egyik lel ké szi kö re ként 1909 szep tem be ré ben el in dul tak a rend -
sze res is ten tisz te le ti al kal mak egy is ko lai tor na te rem ben. Ezért a száz
esz ten dő ért ad tak há lát a kő bá nyai hí vek múlt va sár nap, a tan év- és
mun ka év kez dő is ten tisz te le ten.
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Mi ként Sr na Zol tán fel ügye lő és Ha -
na Pe nič ko vá lel kész nő rö vid át te kin -
té sé ből (felső képünkön) ki de rült, a
Százd–Ipoly sza kál lo si Evan gé li kus
Egy ház köz ség nek két szá lon is van -
nak ma gyar or szá gi kap cso la tai. Egy -
részt a gyü le ke zet szlo vák tag jai kö -
zül töb ben is Al só-, il let ve Fel ső pe -
tény ből szár maz nak, és ezek a csa lá -
di kö te lé kek má ig él nek. Más részt a

ma gyar nyel vű is ten tisz te le te ket, il -
let ve a bib lia órá kat és a kon fir má ci -
ói elő ké szí tőt Laj tos Já nos nagy bör -
zsö nyi lel kész tart ja. Az ő ki lenc év -
vel ez előtt meg kez dett szol gá la tán ke -
resz tül „ta lál tak egy más ra” az Ipoly
túl part ján élő evan gé li ku sok a fo lyó
in nen ső part ján élő, egyéb ként né met
gyö ke rű lu the rá nu sok kal. „Bár a pe -
csé tig-pa pí rig nem ju tot tunk el, a

két gyü le ke zet kö zöt ti kap -
cso lat még is test vé ri” – fo gal -
ma zott Sr na Zol tán.

A bu da ör si és a sa jó gö mö -
ri evan gé li ku sok 2006-ban
kö töt tek ugyan szer ző dést,
de kap cso la tuk nem et től
„mű kö dik”. Sok kal in kább
at tól, hogy hű ség re, rend -
sze res ség re, ki szá mít ha tó -
ság ra és pon tos ság ra tö re -
ked nek, mert – mi ként
Endre ffy Gé za és Ga rá di Pé -
ter, a bu da ör si gyü le ke zet
lel ké sze, il let ve fel ügye lő je
el mond ta – test vér-gyü le -
ke ze ti kap cso la tot fenn tar ta ni-ápol -
ni „csak in ten zí ven, nagy for du lat szá -
mon ér de mes”. Pé ter apos tol „mot tó -
ját” igye kez nek kö vet ni: „Ezüs töm és
ara nyam nin csen, de amim van, azt
adom ne ked.” (Ap Csel 3,6b) S hogy ez
mit je lent a gya kor lat ban? Azontúl,
hogy fo lya ma to san imád ság gal gon -

dol nak a gö mö ri ek re, ha von ta egy -
szer meg is lá to gat ják őket. Nem egy -
sze rű en ven dé ges ked ni men nek, ha -
nem bi zony ság té tel lel, evan gé li zá ci -
ó val szol gál nak a gyü le ke zet ben.
Mert – aho gyan Rusz nyák De zső
sa jó gö mö ri lel kész is mond ta – ilyen

„men tő öv re” van szük sé gük a lel ki
éb re dés hez. (A bu da ör si ek és a sa jó -
gö mö ri ek test vér-gyü le ke ze ti kap cso -
la tá ról az Evan gé li kus Élet 2009. jú -
ni us 14-ei szá má ban meg je lent, Egy
rend ha gyó kon fir má ció ol dal vi zén cí -
mű cikk ben ol vas hat nak bő veb ben. –
A szerk.)

Az EB BE és a Maek so ro za tá nak
kö vet ke ző al kal mán, ok tó ber 8-án az
Arad me gyei Fa ze kas var sánd és a
Veszp rém me gyei Lo vász pa to na kö -
zöt ti test vér-gyü le ke ze ti kap cso lat
mibenlétét mu tat ják majd be.

g V. J.

A ma gya rok és szlo vá kok kö zött egy aránt szol -
gá ló Rusz nyák De zső – aki bő egy év ti zed del ez -
előtt há rom ma gyar or szá gi evan gé li kus gyü le ke -
zet től is ko sa rat ka pott, ami kor test vér-gyü le ke -
ze ti kap cso la tot sze re tett vol na fel ven ni ve lük –
a bu da ör si ek kel va ló kap cso lat örö mei mel lett ag -
gó dó-szo mo rú ész re vé te le it, kér dé se it is meg osz -
tot ta a je len lé vők kel: „Olyan misszi ói lel kü le tű
em be re kért imád ko zunk, akik messzi or szá -
gok ba vi he tik el az öröm hírt, de köz ben mint ha

a »sa ját« po gá nya ink ról meg fe led kez nénk. Nem kel le ne kö zé jük, hoz -
zánk is misszi o ná ri u so kat kül de ni?! Öröm mel-lel ke sen meg ta nul juk a
tá vo li né pek nyel vét, ugyan ak kor a köz vet len kö ze lünk ben élő né pek nyel -
vé nek meg is me ré sé re a vi lág min den kin csé ért sem va gyunk haj lan dók.
Iga zán szót aka runk ér te ni ve lük? Mi ért pont a szom szé da ink kal va ló kap -
cso la tunk ból hi ány zik a test vé ri ség?!”

Ma gyar–szlo vák „csúcs ta lál ko zó” – más képp
b Élő, ele ven, sok szí nű test vér-gyü le ke ze ti kap cso lat(ok) reflek tor -

fény be ál lí tá sa – az Evan gé li kus test vér-gyü le ke ze ti kap cso la tok a Kár -
pát-me den cé ben cí mű elő adás- és be szél ge tés so ro zat el ső al kal má nak
szer ve zé se kor ere de ti leg „mind össze” ez volt 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) cél ja. Az anya or szá gi és a fel vi dé ki ma gyar evan gé li kus kö zös -
sé gek kö zöt ti kö te lé ke ket is mer tet ni kí vá nó szep tem ber 10-ei együtt -
lét vé gül – „kö szön he tő en” az el múlt he tek-hó na pok kül po li ti kai tör -
té né se i nek (szlo vák nyelv tör vény, Só lyom Lász ló ki til tá sa Rév ko má -
rom ból) – en nél sok kal több ről szólt. Ugyan azon a csü tör tö ki na pon,
ami kor Baj nai Gor don ma gyar és Ro bert Fi co szlo vák kor mány fő a szé -
csé nyi For gách-kas tély ban ta lál ko zott, a jó zsef vá ro si evan gé li kus temp -
lom ban – má sok mel lett – Ha na Pe nič ko vá lel kész nő imád ko zott a
szlo vá kok és a ma gya rok kö zöt ti bé ké ért. Az áhí tat tal, ima kör rel, majd
az ál ta lá nos hely zet kép fel vá zo lá sá val kez dő dő al ka lom ke re té ben a
részt ve vők egy „nem hi va ta los”, il let ve egy pe csét tel-pa pír ral is meg -
erő sí tett kap cso lat ról is hall hat tak.

A lel ké szi mun ka kö zös sé gi ülé sek
(LMK) a lel készto vább kép zés ré szét
ké pe zik, így a rész vé tel raj tuk kö te -
le ző. A két nyá ri hó na pot, jú li ust és
au gusz tust le szá mít va ha von ta tart -
ják meg az egy ház me gyék ben eze ket
az al kal ma kat. Az ülé se ken a nyi tó
úr va cso rai is ten tisz te let mel lett elő -
adá sok hang za nak el, és a kö vet ke ző
va sár nap ige hir de té si alap igé jé ről
be szél get nek a lel ké szek. 

A ha von ta is mét lő dő ese mé nyen
va ló rész vé tel időn ként gé pi es ru tin -
ná vá lik, és jó pá ran te her nek, kö te -
le ző en ki pi pá lan dó fel adat nak te -
kin tik az ülé se ket. Ezért is tö re ked -
nek az egy ház me gyék LMK-fe le lő sei
ar ra, hogy for ma bon tó, új sze rű for -
má kat ta lál ja nak a gyű lé sek le bo nyo -
lí tá sá ra. En nek a tö rek vés nek a je gyé -
ben dön tött úgy négy egy ház me -
gye, hogy kö zös LMK-t szer vez a ba -
la ton szár szói Evan gé li kus Kon fe ren -
cia- és Misszi ói Otthon ban.

A Győr-Mo so ni, a Pes ti, a So -
mogy-Za lai és a Veszp ré mi Egy ház -
me gyé ből mint egy hat van lel kész
vett részt a két na pos, szeptember
8–9-i együtt lé ten. Ez al ka lom mal
két elő adás is el hang zott Nép egy ház -
ból hit val ló egy ház?, il let ve Al kal maz -
ko dás és el len ál lás kö zött – egy há -
zunk és a szo ci a lis ta ál lam vi szo nya,
an nak ha tá sai cím mel. 

A teo ló gi ai dis pu ta le he tő sé ge
mel lett az össze jö ve tel ter mé sze te sen
nagy sze rű al ka lom volt a kö zös ség -
épí tés re is, ezt az es ti sza bad prog ra -
mok biz to sí tot ták. Az együtt lét vé -
gez té vel egy ön te tű volt a lel ké szek
dön té se: ilyen kö zös al kal mak ra
szük ség van, így jö vő re a kon fe ren -
ci á nak foly ta tá sa kö vet ke zik…

g Kiss Mik lós

Négy
egy ház me gye

hat van lel ké sze
a Ba la ton part ján

Er dély. Az em ber au tó zik éj jel ket tő -
től reg ge lig, és ott meg ta lál ja. Va la -
mit ab ból a vi lág ból, amely már
majd hogy nem el múlt. Amely nek
kin cse it – mint örök sé gül ka pott, ré -
gi, fi nom mű vű tük röcs két – ra kos -
gat juk, őriz get jük. Büsz kék va gyunk
rá, hogy ez a mi énk, hi szen va la mi -
kép pen mi ma gunk va gyunk. Ma -
gyar ság és tör té ne lem. És to le ráns
együtt mű kö dés a gya kor lat ban.

Bár Er dély so kat vál to zik – egy re
job bak az utak, a nagy vá ro sok ban né -
me lyik ben zin kút és kí ná la ta olyan,
mint ha ide ha za len nénk –, sze ren csé -
re las san ala kul.

Az él mé nye ink má sok, még is „is -
me rő sek”.

1990. Az egyik el ső fa so ri cser kész -
tá bor kül föl dön. Száz ki lós há ti zsák -
kal in du lunk, min den ki nek két plusz
uta zó tás ka a ke zé ben – köny ve ket vi -
szünk Er dély be. Cse pi vel. Mert ott
nincs ma gyar be tű. És a né ni sze me
könny be lá bad a vo na ton, ami kor
meg aján dé koz zuk né hány re génnyel.

És a szto rik a ré gi ek ről, ré gi De ák
té ri ifi sek ről: hogy va la kit le szál lí tot -
tak a ha tá ron, de okos volt, mert előt -
te a pu ha fe de lű Bib li át fel te ker te és
kol bász ként alu fó li á ba csa var ta, úgy
he lyez te az ele mó zsi ás szaty rá ba. Ő
ugyan le szállt, de az en ni va ló to vább -
uta zott… Va jon mi re gon dolt a csa -
lád – amely nek ké sőbb a töb bi ek oda -
aján dé koz ták az egész pak kot –,
ami kor kol bá szért nyúlt, és he lyet te
Bib li át ta lált? Va ló szí nű leg nem ar -
ra, ami re ma…

Az tán jön nek a ké sőb bi él mé -
nyek. Nép tánc tá bor Vá lasz úton. Kal -
lós Zol tán éne kel a kör kö ze pén kis
szé ken ül ve. Vagy amikor Sep si -

szent györ gyön hús vét kor megértet -
tem, mit is je lent, hogy a bá rá nyok
hall gat nak: a bari tény leg csönd ben
tűr  te mindazt, aminek meg kellett
vele történnie ahhoz, hogy birka pap -
ri kás legyen a végeredmény.

És ez a ro man ti ka nem mú lik. És
bol dog öröm mel tud tam megint
nyug táz ni: mi re a kis fi am nagy fiú
lesz, még min dig lesz va la mi, amit
meg néz het. Ha nem is lát ja majd az
el árasz tott Bö zöd új fa lu temp lo mát
a tó kö ze pén, mert ad dig ra vég leg
össze om lik… Saj nál koz ni per sze,
si rat ni a múl tat, azt le het majd ak -
kor is…

A 2007/2008-as tan év vé gén hir -
te len öt let től ve zé rel ve mis kol ci pro -
tes táns iskola-, illetve egye te mi lel ké -

szek ként – Tur csik Fe renc re for má -
tus kol lé gá val együtt – meghirdettük,
hogy ko ra nyáron könyv gyűj tést ren -
de zünk az egye tem en és a város két
pro tes táns gim ná zi umá ban. És az
ak ció olyan jól si ke rült, hogy idén
megint ne ki lát tunk. Az evan gé li kus
Kos suth-gim ná zi um fel újí tás ra vá ró
könyv tá rá ból Zo bay né, Han na ön fel -
ál do zó se gít sé gé vel au gusz tus utol -
só nap ja i ban negy ven öt do boz nyi
tan könyv vel, il let ve Pe li kán ta nár
úr jó vol tá ból két do boz nyi Vi lág já -
rókkal – a Gondolat Kiadó év ti ze -
dekkel ezelőtt indult, nagy sikerű so -
ro za tának köteteivel – rak tuk meg a
kis bu szun kat (hogy hasz nál hat tuk,
azt ez úton is kö szön jük a Ti szá n in -
ne ni Re for má tus Egy ház ke rü let nek).

A tan köny vek nagy ré sze a csík sze -
redai Se gí tő Má ria Római Ka to li kus
Líceumba ke rül. A ki osz tás ban nagy
se gít sé günk re van nak a Ro má ni ai
Ma gyar Cser kész szö vet ség kül ügye -
sei: Sal ló Emő ke és Bor ka Bo tond.

Utunk so rán Szé kely föl dön érin -
tet tük Bi ka fal vát is. A település min -
den kép pen ér de mes ar ra, hogy meg -
em lít sük. Re for má tus is ko lá ja hosszú
ide ig ro mo san állt. Egé szen ad dig,
amíg egy idős bu da pes ti úr – aki tör -
té ne te sen a Ma gyar Cser kész szö -
vet ség kül ügyi ve ze tő je volt ak ko ri -
ban – el nem ha tá roz ta, hogy se gít -
sé get sze rez. Egy em ber, aki bár
több ge ne rá ci ó val ez előtt el szár ma -
zott onnan, még is kö te les sé gé nek
érez te, hogy se gít se az ott hon ma rad -
ta kat. Így az tán lett pénz az is ko lá ra,
és a 2005-ös nagy ár víz után a temp -
lom is, a pa ró kia is meg újult. Az egy -
ko ri szé kely ló fő csa lád le szár ma zott -
ja, bi ka fal vi Mát hé Le ven te pe dig
meg mu tat ta a ké sőbb szü le tet tek nek,
mit je lent a „szü lő föld” ne héz sze re -
te te.

Al bert Sán dor hely be li re for má tus
lel kész kö zel negy ven éve szol gál a fa -
lu ban. Se gít sé gé vel újabb tan köny -
vek kel nőtt az ál lo mány. Ál ta lá nos is -
ko lá sok ré szé re ma gyar anya nyel vű
ábé césköny vek, il let ve sok más kötet
in dult to vább a Kár pá to kon túl ra. A
kis is ko lá sok nak szó ló köny vek a csík -
sze redai vá lo ga tás után to vább utaz -
tak Pusz ti ná ba, Ro má nia Kár pá to kon

tú li vi dé ké re, ahol az egyik utol só
csán gó, még ma gya rul tu dó és ma -
gyar sá gát ápol ni ké pes kö zös ség él.

Csíkszeredából há rom óra alatt a
gyi me si egy ko ri ha tár sza kasz érin té -
sé vel ju tot tunk el a Pusztinai Ma gyar
Ház ba. A ma gyar iro da lom esszen -
ci á ja a vá lo ga tott könyv tár ban, a fa -
la kon szőt te sek, fény ké pek, a ven dég -
ház min den igényt ki elé gít. A he lyi
gyer me kek he ten te há rom órá ban ta -
nul hat nak ma gya rul…

Ne he zen fo gom fel, mit je lent – hi -
szen is me ret len előt tem az ér zés –,
ami kor egész kör nye ze tem és az előt -
tem nyí ló le he tő sé gek el len kez nek
iden ti tá som mal. Hogy a nyel vet,
amely ben élek, kel le ne el hagy nom ah -
hoz, hogy be le tud jak si mul ni kör nye -
ze tem be, meg tud jak fe lel ni el vá rá sa -
i nak. Számomra ma gá tól ér te tő dő és
ter  mé sze tes, hogy van tan könyv,
hogy van ta nár, és az is, hogy ér tem
az ut cán a szem be jö vőt. Mi cso da
tisz te le tet ér dem lő tar tást ad az, ha
mind ez nincs, ha meg kell ér te küz -
de nem, ha na pon ta meg te szem!

Le het ne még rész le tez ni a va rázs -
la tos két nap tör té ne tét: szólhatnék
Szé kely föld bel se jé ről, a he gyi uta kon
a sár ban el akadt kis busz ról és a rög -
tön se gít sé günk re si e tő pász to rok ról,
bir ka nyá jak ról, fe ke te bá rá nyok ról és
Le ven té ről, a da ci ás szé né ge tő ről, az
egy ko ri Oszt rák–Ma gyar Mo nar -
chia ha tár ál lo má sá ról, a gyi me si
völgy ben meg le pe tés sze rűn táj ba il -
lesz ke dő gyö nyö rű ka szár nyák ról, a
he gyek ről, ta vak ról, ka szá lók ról – de
le gyen most vé ge. Hogy aki nem hi -
szi, utá na jár has son – aki pe dig tud -
ja és is me ri, el ne fe led je, mi a dol ga.
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45 do boz könyv és 2 tö mény nap
Tü kör da rab kák a Tün dér kert ből
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A tech ni kai fej lő dés, ha la dás mö gött
messze el ma rad az em ber mo rá lis
nö ve ke dé se – mon do gat ják már ré gen
a tu do mány, a szel lem és a lé lek fe le -
lős gon dol ko dói vi lág szer te. Köz hely -
sze rű pél da, hogy a kő bal ta hasz ná la -
tá hoz elég sé ges mo rá lis, spi ri tu á lis fel -
ké szült ség nem ele gen dő a ter mo di -
na mi kai ener gia hasz ná la tá hoz.

S ami a bé ke vo nat ko zá sá ban igaz,
az igaz a kör nye ze ti és a tár sa dal mi
igaz sá gos ság ra is. A 21. szá za di tech -
no ló gi á ra épü lő ter me lés hez, ener gia -
fel hasz ná lás hoz, szál lít má nyo zás hoz,
va la mint az ezek kel já ró mel lék ter mé -
kek hez és mel lék ha tá sok hoz mi nő sí -
tett igaz ság ér zet és er köl csi fe le lős ség -
tu dat szük sé gel te tik. Vi lá gunk ter mé -
sze ti és tár sa dal mi je len sé gei vész jós -
ló an mu tat ják, hogy az em be ri le he -
tő ség és ké pes ség, va la mint az em be -
ri fe le lős ség és tisz tes ség kö zöt ti sza -
ka dék óri á si és tart ha tat lan. To váb bi
nö ve ke dé sét meg kell ál lí ta ni, s ha még
le het, csök ken te ni kell.

Eb ben a vál lal ko zás ban kü lö nös
sze re pet töl te nek, tölt het nek be azok
a hí vő em be rek, akik a ter mé szet mö -
gött és fö lött nem vé let len sze rű sé get,
eset le ges sé get és még csak nem is
ma te ri á lis szük ség sze rű sé get, ha -
nem bölcs és sze re tet tel jes is te ni, te -
rem tői aka ra tot lát nak. En nek je gyé -
ben szü le tett a Ma gyar or szá gi Egy -
há zak Öku me ni kus Ta ná csá nak
(ME ÖT) 2008. de cem ber 1-jei köz -
gyű lé sén el fo ga dott ide vo nat ko zó
ha tá ro za t: „…a Te rem tő irán ti há lánk
és hó do la tunk ki fe je zé se, a te rem tett
vi lág tu da tos meg őr zé se és fe le lős vé -
del me, to váb bá öku me ni kus együtt
mun kál ko dá sunk ki szé le sí té se és
meg erő sí té se ér de ké ben 2009-től a
szep tem ber utol só és az ok tó ber el -
ső va sár nap ja kö zöt ti idő sza kot te -
rem tés vé del mi hét ként hir des sük
meg és ün ne pel jük a Ma gyar or szá -
gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csa
tag egy há za i hoz tar to zó gyü le ke ze tek -
ben és in téz mé nyek ben.”

Nyil ván va ló, hogy e dön tés és
szán dék mö gött ott áll az egész eu ró -
pai ke resz tény kö zös ség ál tal el fo ga -

dott Öku me ni kus Char ta ide vo nat ko -
zó val lo má sa is: „A te rem tő Is ten sze -
re te té be ve tett hit tel há lá san is mer -
jük fel a te rem tett vi lág ban Is ten
aján dé kát, s így a ter mé szet ér té két és
szép sé gét. De mély sé ges ag go da lom -
mal lát juk azt is, hogy a föld nyers -
anyag tar ta lé ka it né me lyek gát lás ta la -
nul ki ak náz zák, te kin tet nél kül ön ér -
té kük re, kor lá to zott vol tuk ra és ar ra,
hogy ezek a jö ven dő nem ze dé kek szá -
má ra is szük sé ge sek. Ép pen ezért
kö zö sen lé pünk fel an nak ér de ké ben,
hogy a tar tós élet fel té te lek biz to sí tot -
tak le gye nek az egész te rem tett vi lág
szá má ra. Is ten előt ti fe le lős sé günk tu -
da tá ban kö zös kri té ri u mo kat kell ta -
lál nunk és ér vé nye sí te nünk an nak
meg kü lön böz te té sé re, mi az, amit
tu do má nyo san és tech no ló gi a i lag
meg va ló sít ha tunk, er köl csi leg azon -
ban nem te he tünk meg. Min den -
kép pen el sőbb sé ge van min den em -
ber mél tó sá gá nak az zal szem ben,
ami tech ni ka i lag meg va ló sít ha tó.”

Gon do la tok, aján lá sok  és el kö te -
le zett sé g men tén ar ra hív juk a MEÖT
tag egy há za i nak (re for má tus, evan gé -
li kus, bap tis ta, me to dis ta, ang li kán és
or to dox) gyü le ke ze te it, in téz mé nye -
it és a hoz zá juk kö tő dő szer ve ze te ket,
hogy a szep tem ber utol só és ok tó ber
el ső va sár nap ja kö zöt ti idő szak ban a
hí vek öku me ni kus kö zös sé gé ben –
le he tő ség sze rint a ró mai ka to li kus
egy ház hí ve i nek és a ci vil tár sa da lom
el kö te le zett tag ja i nak a rész vé te lé vel
– tart sa nak be szél ge té se ket, imád sá -
go kat, te rem tés vé del mi ak ci ó kat.
Ez zel szen tel je nek ün ne pet a Te -
rem tő nek, és ez zel sze rez ze nek vé del -
met a te rem tés nek.

Eh hez a mun ká hoz szín vo na las és
prak ti kus se géd anya got és pla ká tot
jut tat tunk el tag egy há za ink gyü le ke -
ze te i hez. A te rem tés ün nep kö ré nek
kö ze led té vel min den ked ves ol va sónk
szí ves fi gyel mé be, imá ra, di cső í tés -
re és tett re kész, hí vő sze re te té be
ajánl juk a te rem tés he té nek mél tó
meg ün nep lé sét.

g Dr. Bó na Zol tán
fő tit kár (MEÖT)

A hét nap cso dá ja
Ün ne pel jük együtt a te rem tés he tét
szep tem ber 27. és ok tó ber 4. kö zöttb Er délyt, il let ve a kö zép- és dél -

ke let-eu ró pai tér sé get érin tő
kér dé sek kel fog lal ko zik a Stu -
di um Transyl va ni cum. A né -
met or szá gi szék he lyű szer ve zet
tag jai gim na zis ták, dok to ran -
duszok, fi a tal ku ta tók, a leg kü -
lön bö zőbb szak te rü le tek kép -
vi se lői. Él je nek akár Auszt ri á -
ban, Ma gyar or szá gon, akár Né -
met or szág ban, Ro má ni á ban
vagy Svájc ban, kö zös ben nük
az Er dély több nyel vű kul tú rá -
ja, tör té nel me irán ti ér dek lő -
dés. A tár sa ság rend sze re sen
szer vez sze mi ná ri u mo kat, tu -
do má nyos ta nács ko zá so kat –
aka dé mi ai he tü ket (Si eben bür -
g is che Aka de mi e wo che) idén
im már hu szon ne gyed szer ren -
dez ték meg. A prog ram nak
idén nyár vé gén má so dik al ka -
lom mal adott ott hont Szász fe -
hér egy há za.

Mi előtt még ked ves ol va só im kép ze -
le tében egy kö tő gé pek kel te li, han gos
gyár csar nok je len ne meg, gyor san le -
szö ge zem: a „zok ni gyár” egy er dé lyi
szász fa lu, Szász fe hér egy há za, ro má -
nul Viscri, né me tül Deutsch weiss -
kirch. Ta lán is me rős e név né há nyuk -
nak, mások ta lán a hom lo kuk ra
csap  nak, ha azt mon dom, hogy ez az
a fa lu, ahol Károly her ceg, brit trón -
örökös há zat vett, s ez az a kör nyék,
amely nek meg ma ra dá sá ért erő tel je -
sen fel lé pett az erdélyi au tó pá lya
nyom vo na lá nak ki je lö lé se kor.

A fa lu azon ban nem ek kor ke rült
elő ször ve szély be. Nicolae Cea uşes -
cu kommunista pártfőtitkár már az
1980-as évek ben úgy  dön töt t, hogy
az év szá za dok óta ál ló szász fa lu út -
ban van. Hogy mi nek is, azt ta lán ő
ma ga sem tud ta. Mond hat juk, hogy
za var ta a nem ro mán kul tú ra, de még

ez sem fe di tel je sen a va ló sá got,
hiszen a pusz tu lás ra ítélt fal vak kö -
zött szá mos ro mán kö zös ség lak he -
lye is sze re pelt Kár pá to kon be lül és
kí vül egy aránt. Szász fe hér egy há zá ért
ek kor moz dult meg elő ször Nyu gat-
Eu ró pa. Fran ci ák, bel gák akar tak se -
gí te ni a fa lun, s tet ték is el sők kö zött
az 1989. de cem be ri ese mé nyek után.

En nek el le né re 1990 már ci u sa
után a szá szok ki te le pe dé se fel gyor -
sult. Az ak kor még több száz fős kö -
zös ség ből má ra hu szon egyen ma rad -
tak. Egy nő nem rég vissza köl tö zött
Né met or szág ból, vá lasz tott ha zájá -
ból, így let tek hu szon ket ten. A
többiek – pár száz la kos – 67 szá za -

léka ro mán anya nyel vű ci gány, a
ma ra dék ro mán, és van egy ma gyar
anya nyel vű: a Ma ros vá sár hely mel -
lől oda szár ma zott ci gány  em ber, a
ko vács.

Bár Bras só me gyé ben most már az
al sóbb ren dű utak is asz fal to sak, Kő -
ha lom tól Szász fe hér egy há zá ig be -
csü le te sen por zott az au tó után az út.
S ha hi szik, ha nem: a fa lu si ak ké ré -
sé re nincs asz falt. Ka ro line Fer no lend,
a köz ség egyik elöl já ró ja ma ga járt
köz ben az ügy ér de ké ben, hogy el ke -
rül jék a tö meg tu riz must. A kö zel -
múlt ban már így is a sokez re dik be -
lé pő je gyet tép ték le a vár temp lom ka -
pu já ban.

Mon da nom sem kell, hogy nem -
csak Ka ro line áll a fa lu élén, ha nem
egész csa lád ja. Het ven év fö löt ti
édes any ja fran ci á ul is meg ta nult,
hogy a sok tu ris tát kör be ve zet hes se
a 12. szá za di, gyö nyö rű, fes tett ka zet -
tás és bú tor za tú evan gé li kus temp -
lom ban és az azt kö rül ve vő kis mú -
ze um ban. Ha nincs is ott, a ka pu be -
já ra ton a cí me, bár ki meg ke res he ti.
Ha ép pen nem ér ne rá, mert hát a
mun ka se hol sem áll meg, ak kor ott
te rem a ki seb bik lány, aki nem bír ta
a nyu ga ti le ve gőt, s in kább vissza jött
szü lő fa lu já ba. Az tán ott a csa lád fő. A

kon fe ren cia egy he te alatt hang ját
sem hal lot tuk, de sze me min de nütt
ott volt. Még ki sem ürült a le ve ses -
tál, de már hoz ta vagy ho zat ta a kö -
vet ke zőt. A gaz da sze me ez út tal
nem csak a jó szá got hiz lal ta.

Tud ja ott a dol gát min den csa lád -
tag, szom széd, nő vagy fér fi, szász, ro -
mán vagy ci gány. A fa lu ko vá csa
egy ben a hely ség lát vá nyos sá ga is.
Per sze ő is él ve zi a kül föl di ek oly ko -
ri tu dat lan sá gát, na iv cso dál ko zá sát
ősi mes ter sé gét il le tő en. Ese tünk -
ben kü lön bol dog volt, hogy ma gya -
rul ad hat ta elő tu do má nyát.

Az tán ott a tég la ve tő ci gány csa lád.
A csa lád fő már Olasz or szá got is

meg jár ta. Most in kább itt hon vál lal -
ko zik. Ka ro line pe dig min den ben
se gí ti. El vég re köl csö nö sen szük sé gük
van egy más ra. Az ut cán meg csu pa
zok nit kö tő asszonyt lát tam. Ha va -
la ki ki ült a pad ra, vit te ma gá val a kö -
tést is. Ha ket ten össze jöt tek be szél -
get ni, nem csak a szá juk, a ke zük is
járt. Egy ci gány né is ép pen pi hent a
fű ben, de köz ben sza po rán kö tött.
Mert így kez dő dött a fel len dü lés.
Eb ben a bio  vi lág ban va la ki ki ta lál ta,
hogy a há zi gyap jú ból ké szült zok ni
jó pénzt hoz hat Nyu gat-Eu ró pá ból. És
a pénz zel együtt las san a tu ris ták is
jön ni kezd tek.

Lát ni va ló pe dig bő ven akad. Fő leg
egy nép rajz ku ta tó nak sze met gyö -
nyör köd te tő min den. Ha már az év -
szá za dok so rán meg őriz ték jel leg ze -
tes ház for má i kat, az ér té ket fel is me -
rő elöl já ró ság azo kat tá mo gat ja, akik
ha gyo má nyos mó don és tech ni kák -
kal újít ják fel há za i kat.

Az azon ban még szá mom ra is
rej tély, hogy mi ként ma radt meg
ennyi re ar cha i kus nak a fa lu.

A há zak be ren de zé se is le tűnt ko -
ro kat idé z. Cso dál koz tak is a mo dern
vi lág ból ér ke zők, mi kor fi ó kos ágy ban
kel lett alud ni uk. De a han gu lat ha tott,
és sen ki sem pa nasz ko dott, hogy az

ár nyék szék az ud var vé gé ben volt. A
vá ro si zaj hoz szo kott fül nek igen
szo kat lan volt a reg gel csend jét meg -
tö rő mar ha ko lomp is.

Szó val ez itt az aján lat, sőt mond -
hat nám, a ké rés he lye. Aki te he ti, lá -
to gas son el eb be a múlt ból ma radt,
el zárt és még is köz is mert fa lu ba.
Ez ál tal tá mo gat egy olyan kul tú rát,
amely va la mi kor ré sze volt tör té nel -
münk nek, s amely ho va to vább mu -
ze á lis ál la pot ba ke rül. Ha a meg ma -
radt szász evangéliku sok éle té nek az
effaj ta tu riz mus is ér tel met ad, ta lán
pi cit las sít ha tó a vég le ges el tű né sük
Er dély te rü le té ről.

g Ve res Eme se-Gyöngy vér

Kon fe ren cia a „zok ni gyár ban”
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Weö res Sán dor mell szob ra fo gad ja a
messzi ről ér ke ző lá to ga tót. Szo mo -
rú fűz fa ágai ha jol nak a költő vál lá ra,
kéz ira tos köny vét szo rít ja, s pil la nat -
ra el töp reng gaz dag éle tén. Kör ben
kis pi ros-fe hér-zöld ko szo rúk, aho -
gyan meg il le ti őt, hi szen a 20. szá za -
di vi lág iro da lom egyik leg na gyobb
köl tő jé nek a szü lő há zá nál ál lunk.

Weö res Sán dor éle té nek nagy ré -
szét Csön gén töl töt te. Ki sebb-na -
gyobb meg sza kí tá sok kal itt cso dál ko -
zott rá a csönd völ gyé ben ra gyo gó
táj ra, in nen in dult is ko lá i ba, ké sőbb
a fő vá ros ba, a köl tői pá lyá ra. És ide
tért vissza a nyolcvanas évek után, fá -
rad tan, egy re több ször, hogy vég leg
el bú csúz zon a föl ne ve lő er dők től és
tisz tá sok tól.

„E tá jék hoz min den ideg szá lam -
mal hoz zá forr tam – ír ta egyik le ve -
lé ben –, in nen vi szek min dent a
ver se im be, szín-, alak-, vo nal- és fő -
leg hang ha tá so kat.” Per sze rej tet ten,
mert köl té sze té ben a leg egy sze rűbb
so rok ban is a min den ség lük tet.
Zen gő üte mek kel és a ma gyar nyelv
tel jes pom pá já val.

A szé pen fel újí tott szü lői ház el ső
szo bá já ban a gye rek ko ri kö tő dé se ket
lát hat juk. A di ák évek ked ves em lé ke -
it: fo tó kat, kéz ira to kat; min den re
ér zé keny édes any ja má sol ta ré gi fü -
zet be az aján lott ver se ket… Egy
1929-es fény ké pen már „ko moly” fi -
a tal em ber néz ránk, át ló san ott a de -
di ká ció: „Páv el ta nár urék nak há lá val
és sze re tet tel”.

A má so dik szo bá ban Weöres
Sándor szel le mi kap cso la ta i ba ka -
punk be te kin tést. „Vol tak mes te re -
im, sze mé lyes is me rő se im – em lé ke -
zett ön élet írá sá ban –, akik kel ta lál -
koz tam, be szél get het tem: Ba bits
Mi hály, Kosz to lá nyi De zső, Füst
Mi lán, Bar tók Bé la, Ko dály Zol tán,
Fül ep La jos, Ham vas Bé la, és so rol -
hat nám még hosszan.” És mes te rei
vol tak azok is, aki ket nem lát ha tott:
Lao-ce, Po Csü-ji vagy a hin du Dzsa -

ja dé va, Dan te, Höl der lin, Mall ar mé,
ha tal mas for dí tás fo lya má nak egy-
egy óri á sa.

A kö vet ke ző kis te rem dol go zó szo -
bá ját idé zi. Úgy, aho gyan utol já ra
hagy ta zsú folt író asz ta lát, mint ha
csak le ug rott vol na egy pil la nat ra
gyu fá ért a bolt ba. A han gu lat lám pa
mel lett ott a so kat hasz nált ká vé fő -

ző a ki ön tő vel. A kéz irat la pon az
utol só vers tö re dék a cson ka ce ru zá -
val. Az üveg fal lal szem köz ti pol co kon
a de di kált kö te tek: a ma gyar köl té szet
szí ne-ja va küld te el aján dé kát szív me -
leg sza vak kal: Weö res Sán dor nak, if -
jú tár sam nak sze re tet tel: Ba bits Mi -
hály; s a hű sé ges biz ta tó nak: Rad nó -
ti Mik lós; a meg cso dált ba rát nak: T.
S. Eli ot (No bel-dí jas an gol köl tő). Ké -
pek a fa la kon, met sze tek, Bor sos
Mik lós re mek dom bo rí tá sa a gye rek -
arc ról és a ma gas hom lok ról.

A ne gye dik rész Ká ro lyi Amy nak,
Weö res Sán dor fe le sé gé nek ál lít em -
lé ket. Az egy sze rű szek rény, tük rös
öl tö ző asz tal, csil lár, bar na ágy és
szék nem csak meg is mer ke dé sük éve -
it idé zi, de a ver se i kben is be szél az
ap ró tit kok ról, a hét köz na pok kis cso -
dá i ról. Kö te tek, kéz ira tok, le ve lek, a
ré gi író gép, ame lyet in kább a köl tő -
nő hasz nált. A fi nom ke re tek kö zött
meg bú jik egy ér de kes írás: Weö res
Sán dor meg ígé ri, sőt be csü let sza vát
ad ja, hogy na pon ta fél li ter bor nál
nem iszik töb bet. Éven te csak egy szer
lesz ré szeg, olyan, hogy eset leg el is
esik. Pon tos dá tum, kéz jeggyel hi te -
le sít ve. Te nyér nyi koc kás fü zet lap, de
el gon dol kod ta tó. Já ték az egész?
Vagy a fe le ség hord ta a ka la pot? Ki
tud ná ma már meg mon da ni, de ha
ar ra kel lett a bor, hogy a ki vé te les köl -
tő ko po nyát fel tü ze sít se, ak kor csak
há lá sak le he tünk a sző lős gaz dák nak
a gyé mánt ra gyo gá sú so ro kért.

Az em lék szo bá ból is mét a fo lyo -
só ra ju tunk, ahol ugyan csak ré gi
fény ké pek mu tat ják be a Weö res
há zas pár kül föl di uta zá sa it. Eu ró pai
és ázsi ai meg hí vá soknak eleget téve
felkeresett nagy vá ro sokat, szik lás
tá jakat s a leg ter mé ke nyebb, a kí nai
út bol dog per ce it. A pla ká tok és fo -
tók Weö res szín pa di mű ve i ről val la -
nak: a leg na gyobb si ker ről, a Psy ché -
ről, ame lyet je les elő adó mű vé szünk,
Cser nus Ma ri ann vitt di a dal ra. A do -
ku men tu mok meg erő sí tik a (Stei ner
Ágo ta és Ke mény Gyu la ren dez te) ki -
ál lí tás üze ne tét: a köl tő nek Vas me -
gyé hez és Csön gé hez fű ző dő von zal -
ma so ha nem szűnt meg.

Ked ves kí sé rőm, Ba ra nyai Er nő
pol gár mes ter is er ről be szélt. Csön -
ge evan gé li kus fa lu, Weö res Sán dor
gye rek ko rát is meg ha tá roz ta a hit, az
is ten tisz te le tek él mé nye. Utol só lá to -
ga tá sakor is hosszan el idő zött kis
temp lo ma csönd jé ben. Va jon mi re
gon dolt? Mit mond ha tott a messzi

Úr nak? Bi zo nyá ra meg kö szön te, amit
ka pott tő le: az ér zé keny sé get, a lá zas
te rem tés ben töl tött hat van évet, az is -
te ni vers so rok szív ve rés üte mét.

g Feny ve si Fé lix La jos

Ha za té rés Csön gé re
Lá to ga tás a Weö res Sán dor-em lék ház ban

Ál lás hir de tés
Az Or szá gos Egy há zi TISZK Non pro fit Kft. pá lyá za tot hir det ügy ve ze -
tői mun ka kör be töl té sé re.

A mun ka vég zés he lye: 1068 Bu da pest, Vá ros li ge ti fa sor 42.
A fog lal koz ta tás idő tar ta ma, jel le ge: ha tá ro zat lan ide jű mun ka vi szony,

tel jes mun ka idő.
Kö te le ző pa ra mé te rek: fő is ko lai/egye te mi pe da gó gus dip lo ma; leg alább

öt év ve ze tői gya kor lat; öt év gya kor lat a szak kép zés ben, fel nőtt kép zés -
ben; pá lyá zat írás ban és pá lyá zat meg va ló sí tá sá ban sze re zett ta pasz ta -
lat; ka to li kus/re for má tus/evan gé li kus val lás gya kor lá sa; fel hasz ná lói in -
for ma ti kai is me re tek (Word, Ex cel, Po wer Point); gép jár mű-ve ze tői jo -
go sít vány; bün tet len elő élet.

Előnyt je len tő pa ra mé te rek: mű sza ki vég zett ség; köz be szer zé si is me -
re tek; pénz ügyi is me re tek; ta pasz ta lat eu ró pai uni ós pá lyá za tok el ké szí -
té se, il let ve ke ze lé se te rü le tén.

Az ügy ve ze tő sze mé lyé re vo nat ko zó el vá rá sok: ön ál ló, talp ra esett
sze mé lyi ség; na gyon jó kom mu ni ká ci ós kész ség; jó szer ve ző kész ség, lo -
gi kus gon dol ko dás mód; nagy ter hel he tő ség; fe le lős ség tel jes ség, meg bíz -
ha tó ság.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell: ön élet rajz; szak mai aján lás (igaz -
ga tó/köz vet len mun ka he lyi ve ze tő/szak kép zé si szak ér tő)*; egy há zi re -
fe ren cia sze mély(ek)** meg je lö lé se.

A pá lyá za ti anyag le tölt he tő a www.egy ha zi tiszk.hu hon lap ról.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2009. szep tem ber 30. Pos tán

kül den dő a kö vet ke ző cím re: 1068 Bu da pest, Vá ros li ge ti fa sor 42.

** Szak mai aján ló: ne ve, lak cí me, te le fon szá ma, e-mail cí me, mun ka he -
lye, be osz tá sa, kap cso la ta az aján lott sze méllyel. Az aján lott sze mély
és szak mai al kal mas sá gá nak be mu ta tá sa, szak mai fel ké szült sé ge, sze -
mé lyi sé gé nek jel lem ző vo ná sai, ve ze tői ké pes sé gei.

** Az egy há zi re fe ren cia sze mély(ek): ne ve, lak cí me, te le fon szá ma, e-mail
cí me, te vé keny sé ge, a fel adat vég zés he lye, tiszt sé ge, kap cso la ta az aján -
lott sze méllyel.

H I R D E T É S

Há la adás a sza bad sá gért
Idén ün ne pel jük a sop ro ni ha tár nyi tás nak és a ber li ni fal le om lá sá nak
a hu sza dik év for du ló ját. Az 1989 au gusz tu sá ban a pán eu ró pai pik nik ke -
re té ben Auszt ri á ba me ne kü lő ke let né me tek, majd a szep tem ber 11-én
Ma gyar or szá got szin tén nyu gat fe lé el ha gyó tár sa ik nem sejt het ték, hogy
az ál lam, mely be nem kí ván tak vissza tér ni, né hány hó nap múl va már nem
is lé te zik majd. A vál to zá sok mér té két és gyor sa sá gát azon ban a leg job -
ban tá jé ko zott szak ér tők sem lát ták elő re. 1989 a pub li cisz ti ká ban gyak -
ran mint „an nus mi ra bi lis”, a „cso dák esz ten de je” sze re pel.

Meg győ ző dé sünk, hogy az ese mé nyek re em lé kez ve he lyes, ha há lát
adunk Is ten nek a vál to zá sért, a sza bad sá gért. A né met új ra egye sí tés ün -
ne pé nek elő es té jén, ok tó ber 2-án 18 óra kor Há la adás a sza bad sá gért cím -
mel öku me ni kus né met–ma gyar is ten tisz te le tet tar tunk a De ák té ri evan -
gé li kus temp lom ban, me lyen Mar got Käß mann, Bölcs kei Gusz táv, Vár -
sze gi Asz trik és Itt zés Já nos püs pö kök szol gál nak. Köz re mű kö dik a Lu -
the rá nia ének kar. Ve zé nyel Kamp Sa la mon.

Örül nénk, ha ve lünk ün ne pel ne.
Itt zés Já nos el nök-püs pök, Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház

Ba log Zol tán el nök, Pro tes táns Fó rum
Prőh le Ger gely or szá gos fel ügye lő, Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház

H I R D E T É S

„Meg őriz az Úr jár tod ban-kel ted ben, most és min den kor.” (Zsolt 121,8)

Meg hí vó
Öröm mel adunk há lát Is ten nek az Irs ai Evan gé li kus Egy ház köz ség Mus -
tár mag Óvo dá ja fel szen te lé sé nek 15. év for du ló ja és is mé telt bő ví té se al -
kal má ból a szep tem ber 20-án tar tan dó gyü le ke ze ti na pon, mely nek ke -
re té ben 10 órá tól há la adó is ten tisz te le tet tar tunk. Igét hir det dr. Fa bi -
ny Ta más püs pök. Az is ten tisz te let re, va la mint a nap to váb bi prog ram -
ja i ra sze re tet tel hí vunk min den kit!

H I R D E T É S

Meg hí vó
Két na pos őszi kon fe ren ci át ren dez az Evan gé li kus Kór há zi Lel ki gon do -
zói Szol gá lat ok tó ber 2–3-án, pén tek dél után tól szom bat dél utá nig a le -
ány fa lui Szent Gel lért Lel ki gya kor la tos Ház ban (Mó ricz Zsig mond u. 141.;
meg kö ze lí tés: Szent end ré ig HÉV-vel, majd au tó busszal Le ány fa lu ra, ahol
az Er kel Fe renc ut cai meg ál ló nál kell le száll ni, és on nan még száz öt ven
mé tert kell gya lo gol ni; au tó val leg egy sze rűbb az M0-s au tó pá lyán, majd
Szent end re irá nyá ban to vább Le ány fa lu ig).

PROG RAM
Ok tó ber 2. • 17 óra: A ha lál és a gyász ki hí vá sai a 21. szá zad ban – Ba -
logh Éva kór ház lel kész • 20 óra: Élet ről és ha lál ról a köl té szet nyel vén
– Si mán di Ág nes író, köl tő (To ron to)
Ok tó ber 3. • 9 óra: Ha a gyer me kek gyá szol nak… – Kul csár Zsu zsan na
kór ház lel kész • 11 óra: Vesz te sé ge ink – hoz zá ál lá sa ink – Hei ne mann Il di -
kó kór ház lel kész • A ha lál és az a má sik vi lág… – a lo go te rá pia sze rint –
Hon ti Irén kór ház lel kész • 14 óra: té ma fel dol go zás, cso port be szél ge té sek

Ér dek lőd ni és je lent kez ni Hon ti Irén nél le het a 20/824-5629-es te le fon -
szá mon, il let ve a hi re ne@cit ro mail.hu e-mail cí men.

Sze re tet tel vár juk ön kén tes se gí tő in ket és a té ma iránt ér dek lő dő ket!

H I R D E T É S

I

Megszólal a kimondhatatlan
de nem mondhatja ki önmagát

Cselekszik a kezetlen
de csak a te kezeddel

megindul a lábatlan
de csak a te lábaddal

eszmél az esztelen
de csak a te eszeddel

virágba borul a virágtalan
de csak a te virágoddal

gyümölcsbe merül a gyümölcstelen
de csak a te gyümölcsöddel

adakozik  az adhatatlan
de csak a te adományoddal

irgalmaz az irgalmatlan
de csak a te irgalmaddal

imádkozik az imátlan
de csak a te imáddal

fényes lesz a fénytelen
de csak a te fényeddel

Megszólal a kimondhatatlan
de csak a te szivedben

II

Ha homlokban drágakő lakik
drágakő lánggá emelkedik

Ha drágakőben láng lakik
láng homlokká emelkedik

Ha lángban homlok lakik
homlok drágakővé emelkedik

Ha drágakőben homlok lakik
homlok lánggá emelkedik

Ha homlokban láng lakik
láng drágakővé emelkedik

Ha lángban drágakő lakik
drágakő homlokká emelkedik

III

Ha rátekintesz kedvesedre
akit szeretsz: tán nem te vagy?

Ha koldus lép a küszöbödre
akit kivetsz: tán nem te vagy?

Ki orrodért nyúl s orrát fogja
és gúnyolod: tán nem te vagy?

A dal ajkad testtelen foglya
és dúdolod: tán nem te vagy?

Fű, bárány, tigris, féreg, ember
akit megölsz: tán nem te vagy?

Fű, bárány, tigris, féreg, ember
aki legyőz: tán nem te vagy?

Bárki megy hóban akadozva
s befedi tél: tán nem te vagy?

Jutsz üdvösségre, kárhozatra
s aki itél: tán nem te vagy?

IV

Nincs fülem többé, mégis beszélj 
hozzám,

tökéletesen értelek.
Míg éltem, nem érthettelek,
annyi vágyad, késed és sérülésed,
annyi rögeszméd,
persze nekem is: két bolond.
De most ha kérdezel,
gömbölyű csöndem felel.
Segítőn átölel,
ne is hiányold a beszédet.
Ezernyi szóval mit adhatnék?
magamat, nem tiédet.

Weö res Sán dor 

Négy korál

Sokszor megyek Szombathelyre,
gondjaimtól szabad helyre,

és mellette Oladon
békességben fogadom,

sűrű fák közt Kámonban
elmerülök álomban,

és ha vágyom völgyre, hegyre,
tovább utazom Kőszegre,
végtére
hazatérek Csöngére.

Weöres Sándor

Vasmegyei
üdvözlet
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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.

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

b Im már ki len ce dik al ka lom mal
gyü le kez tek össze au gusz tus 23.
és 28. kö zött gya kor ló kán to rok
Fó ton, a kán tor to vább kép ző tan -
fo lya mon. Idén öku me ni kus or -
go na kur zus is kap cso ló dott a
prog ram hoz.

Az or go na kur zus cél ja az volt, hogy
meg is mer tes se az Or ga num Offi ci ans
cí mű új ki ad ványt, amely min den fe -
le ke zet ben hasz nál ha tó, ki sor go nán
is játsz ha tó, könnyű pre lú di u mo kat
és fú gá kat ad köz re (rész le te seb ben
lásd a http://kan tor ke p zo.lu the ran.hu
web ol da lon).

A ket tős prog ram va sár nap dél -
után Bé res Ta más nak, az Evan gé li kus
Hit tu do má nyi Egye tem Rend sze res
Teo ló gi ai Tan szé ke do cen sé nek át fo -
gó, teo ló gi ai és fi lo zó fi ai mély sé ge ket
meg já ró elő adá sá val in dult: A Lé lek
nyel ve és a nyelv lel ke az is ten tisz te -
le ten. Rö vid be szél ge tés után Ben ce
Gá bor, a kán tor kép ző igaz ga tó ja
egy ház ze nész-né ző pont ból szólt hoz -
zá a té má hoz: A ze ne kul ti kus és prak -
ti kus sze re pe a gyü le ke zet ben.

Es te Enye di Pál, a Liszt Fe renc Ze -
ne mű vé sze ti Egye tem Egy ház ze ne
Tan szé ké nek ve ze tő je, az or go nás kö -
tet egyik köz re adó ja tar tott ze ne hall -
ga tás sal gaz da gí tott tör té ne ti be ve -
ze tőt a li tur gi kus or go na ze né ről.

Hét főn dél előtt és dél után, va la -
mint ked den dél előtt a gya kor la ti
mun káé volt a fő sze rep. A részt ve vők
a kot ta má sik köz re adó ja, Bó diss
Ta más or go na mű vész ve ze té sé vel
mé lyed tek el az egyes mű vek elő adá -
sá ban.

Foly tat va a ta valy el kez dett jó gya -
kor la tot, ked den dél után or go na né -
ző ki rán du lás ra ke rült sor. Idén is há -
rom hang szer fért be le a prog ram ba.
A zug lói Pá du ai Szent An tal-temp -
lom (Bos nyák tér) és a zug lói evan -
gé li kus temp lom or go ná ját a kán to -
rok, Enye di Pál és Fin ta Ger gely mu -
tat ták be. Fassang Lász ló se gít sé gé -
vel be le kuk kant hat tak a részt ve vők a
Mű vé sze tek Pa lo tá ja nagy sza bá sú
or go ná já nak mű hely tit ka i ba is.

Más nap a tan fo lyam és egy ház ze -
nész-ta lál ko zó ese mé nye i vel foly ta -
tó dott a prog ram. Fót hoz kö tő dő
or go nis ták nagy sza bá sú aján dé kot
nyúj tot tak át az idén nyolc van esz ten -

dős Trajt ler Gá bor nak, a kán tor -
kép ző év ti ze de ken át meg ha tá ro zó
or go na ta ná rá nak. Ki hasz nál va a ház
le he tő sé ge it, hogy öt or go na, több
har mó ni um, pi a ní nó, sőt spi nét is

ren del ke zé sük re áll, za rán dok la tot ál -
lí tot tak össze J. S. Bach Kla vi e rü bung
cí mű gyűj te mé nyé nek III. kö te té -
ből, mely az is ten tisz te let li tur gi kus
dal la ma it és Lu ther ka te kiz mus éne -
ke it dol goz za fel. Az adott mű vek

előtt bib li ai sza ka szok és Lu ther Kis
ká té já nak rész le tei hang zot tak el,
va la mint meg szó lal tak az éne kek is.
Az anya got Fin ta Ger gely ál lí tot ta
össze, köz re mű köd tek Né meth Csa -
ba, Kincz ler Zsu zsan na, Ben ce Gá -
bor, Pál Dia na, Me kis Pé ter, Wag ner
Szi lárd, Ecse di Zsu zsa, Si mon Bar ba -
ra, Bar na Má ria és Fassang Lász ló.
Ez a két óra min den je len lé vő szá má -
ra in ten zív szel le mi, lel ki és ze nei él -
ményt je len tett.

Csü tör tö kön a há rom nyá ri tan -
fo lyam elő adói ta lál koz tak egy más -
sal. Le he tő ség nyílt szak mai kér dé -
sek meg vi ta tá sá ra és ba rá ti együtt -
lét re egy aránt. Igen fon tos, hogy a
há rom cso port (Ben ce Gá bor, Aba -
ffy Nó ra és Ker tész Bo tond csa pa ta)
ne kü lö nül jön el egy más tól, ha nem
nyi tott le gyen a má sik sa já tos sá ga -
i ra, ér té ke i re.

A kán tor to vább kép ző ki tar tó
részt ve vői min den dél előtt egyé ni
órá kon is gaz da gít hat ták is me re te i -
ket Ben ce Gá bor, Ecse di Zsu zsa és
Pócs Mik lós se gít sé gé vel.

Az együtt töl tött na po kat zso lozs -
ma-is ten tisz te le tek ke re tez ték (a GyLK
rend jei sze rint). A reg ge li pri ma imád -
sá gok gyü le ke ze ti kör ben zaj lot tak. Az
es ti imád sá gok (ve spe ra és komp let -
óri um) lel ké szi szol gá la tát Bé res Ta -
más, Me kis Ádám, Ko czor Ta más és
Wag ner Szi lárd (aki a hét te ma ti ká ját
is össze ál lí tot ta) vál lal ta. A hét fő es ti
öku me ni kus ve spe rá ra a fó ti re for má -
tus temp lom ban ke rült sor.

Az idei, po zi tív ta pasz ta la tok alap -
ján fel me rült az öt let, hogy a töb bi fe -
le ke zet tel kö zös prog ra mo kat ér de mes
vol na foly tat ni. Így Fót re mél he tő leg
jö vő re is von zó le he tő sé ge ket tud
majd kí nál ni az ér dek lő dők szá má ra.

g Szo-la

Or ga num Offi ci ans – I. Pre lú di u mok
és fú gák is ten tisz te le ti hasz ná lat ra a
XVI–XVI II. szá za di né met és len gyel
or go na iro da lom ból. Köz re ad ja: Bó -
diss Ta más, Enye di Pál, Kiss Zol tán.
Liszt Fe renc Ze ne mű vé sze ti Egye tem
Egy ház ze ne Tan szék, 2009. (Egy ház -
ze nei Fü ze tek VI/1.)

Új kot ta és szü le tés na pi há la adás

Idén har ma dik al ka lom mal ren de zik meg a ci vil kez de mé nye zés ből ki bon -
ta ko zó kul tu rá lis ren dez vény so ro za tot, a szak rá lis mű vé sze tek he tét, amely
2007-ben a Vá ros misszió ré sze ként szer ve ző dött. Az ak kor még csak a fő -
vá ros te rü le té re kon cent rá ló dott prog ram kí ná lat ta valy szá mos vi dé ki hely -
szín nel bő vült, idén pe dig már az or szág ha tá ra in túl is in gye nes ese mé nyek
gaz dag vá lasz té ká val vár ják az ér dek lő dő ket.

A szer ve ző Ars Sac ra Ala pít vány mind azok ér dek lő dé sé re is szá mít, akik
egy kor „jár tak kon cert re, szín ház ba, de most nem te he tik. (…) Hív juk azo -
kat, akik hi tü ket ve szít ve nem men nek be már a temp lom ba sem, akik nem
ta lál ják az okát lel ki bé két len sé gük nek, ne he zen ci pe lik éle tük sok ke reszt -
jét, re ményt sem ta lál va a ki út ra. (…) Jöj je nek, akik lel ki-szel le mi el csen de -
se dés re, fel emel ke dés re vágy nak a ro ha nó vi lág ban, igaz ér té ke ket ke res nek
a kul tú rá ban, akik a szép re, jó ra fo gé ko nyak. Örö mün ket oszt juk most szét,
egy-egy sze le té vel an nak a meg szám lál ha tat lan hit-táp lál ta mű vé sze ti al ko -
tás nak, me lyek ar ról ta nús kod nak, hogy él a re mény!” – ol vas ha tó a prog -
ram fü zet elő sza vá ban.

Az idei ren dez vény a kul tu rá lis örök ség nap ja i nak (szep tem ber 19–20.)
prog ram so ro za tá hoz kap cso ló dik, amely nek köz pon ti té má já ul ez al ka lom -
mal a szak rá lis te re ket vá lasz tot ták a szer ve zők. Így a részt ve vő egy há zi
épü le tek olyan kor is meg nyit ják ka pu i kat, ami kor ép pen nem zaj lik ben -
nük szer tar tás. (A rész le tek ről a wwww.orok seg na pok.hu hon la pon le het
tá jé ko zód ni.)

A III. szak rá lis mű vé sze tek he te tel jes prog ram kí ná la ta nem csak a meg -
je len te tett prog ram fü zet ben ol vas ha tó, ha nem el ér he tő a www.szmh.hu hon -
la pon is.

A ki ál lí tá sok iránt ér dek lő dők több fo tó-, tex til- és szo bor gyűj te mé nyi
vá lo ga tást is meg te kint het nek. A mu zsi ka sze re tő ket vál to za tos mű fa ji kí -
ná lat tal vár ják a ze nei ren dez vé nyek, or go na kon cert től szak rá lis dzsessz-
fesz ti vá lon és he ge dű es ten át kó rus ta lál ko zó kig. A pró zai da ra bo kat
előny ben ré sze sí tők iro dal mi es tek re, hi va tá sos és ama tőr mű vé szek szí -
ni elő adá sa i ra, hit ről szó ló be szél ge té sek re, egy ház mű vé sze ti elő adá sok ra
lá to gat hat nak el. A ki seb bek több he lyen ve het nek részt gyer mek fog lal ko -
zá so kon. 

Akik szí ve sen tesz nek hosszabb-rö vi debb sé tá kat, bi cik li tú rá kat a sza bad -
ban, azok is ta lál hat nak szep tem ber har ma dik he té ben ked vük re va lót a szak -
rá lis hét sza bad té ri prog ram jai kö zött. Több hely szín vár ja temp lo mi és to -
rony tú rá val a be té rő ket. Film be mu ta tó és kép me di tá ció csak úgy sze re pel
a vá laszt ha tó kul tu rá lis le he tő sé gek kö zött, mint pél dá ul a „lé ze res temp -
lom épít ke zés” 19-én, a nyi tott temp lo mok éj sza ká ján – a szer ve zők a Má -
ria Mag dol na-to rony mel let ti ro mo kon új ra fel épí tik a volt bu da vá ri hely -
őr sé gi temp lo mot.

A III. szak rá lis mű vé sze tek he te szep tem ber 19–27. kö zött össze sen hat -
van egy hely szí nen vár ja kö zön sé gét ha tá ron in nen és túl.

g Bo da Zsu zsa

Is mét szak rá lis
mű vé sze tek he te

Idén ün nep li mil len ni u mát az 1009-
ben Szent Ist ván ki rály ál tal ala pí tott
gyu la fe hér vá ri püs pök ség. A je les
év for du ló kap csán a ró mai ka to li kus
ér sek ség Szent Mi hály-szé kes egy -
há zá ban jár tunk.

Ab ban a fen sé ges temp lom ban,
mely ről ke vesen tudják, hogy a ma -
gyar or szá gi re for má ció idő sza ká tól
kez dő dő en több mint más fél  száz
esz ten de ig a pro tes tán sok nak szol -
gált: előbb a Szent há rom ság-ta ga dó
uni tá ri u sok, majd a re for -
má tu sok tulajdonában volt.
Az ön ál ló Er dé lyi Fe je de -
lem ség meg szűn tét, a Habs -
burg Bi ro da lom ba tör té nő
be ol va dást kö ve tő en az egy -
há zi erő vo na lak is át ren de -
ződ tek, így 1716-ban is mét
ka to li kus kéz be ke rült.

Az er dé lyi ró mai ka to li kus
hí vők fő temp lo ma a 11. szá -
zad ban épült a gyu la fe hér vá -
ri vár ban. En nek az el ső,
há rom ha jós, fél kör íves ap -
szi sú temp lom nak is lát hat -
juk az idő vel da co ló rész le -
te it, így pél dá ul a dé li mel -
lék ha jó ban a kör alap raj zú
ke resz te lő ká pol na fél kör íves
szen té lyét. A má so dik, az
előd jé nél jó val na gyobb, ke -

reszt ha jós szé kes egy há zat a 12–13.
szá zad for du ló ján emel ték, nyu ga -
ti ol da lán egy-egy to ronnyal ko ro -
náz va. Az 1500-as évek ben észa kon
a Vár dai- és Lá szai-ol dal ká pol ná val
bő ví tet ték.

Fő ol tá ra 1783–84-ben, copfstí lu -
sú szó szé ke szin tén az utób bi esz ten -
dő ben, jel leg ze tes, aszim met ri kus
dél nyu ga ti tor nyá nak óra szer ke ze -
te 1894-ben ké szült. Az ezer esz ten -
dő te hát több épí té sze ti stí lus nyo -

mát meg őriz te: a ro mán, a gó ti kus,
a re ne szánsz és a ba rokk ele mek
egy aránt fel fe dez he tők.

A szak rá lis tar ta lom és az egy ház -
mű vé sze ti re me kek mel lett tör té nel -
mi vo nat ko zá sai is je len tő sek. Kü lön
is mer te tő táb la so rol ja fel az itt el te -
me tett kö zel száz pa pi mél tó ság és ne -
ves tör té nel mi sze mé lyi ség ne vét.

A sír em lé kek közt meg ta lál juk a
Hu nya di csa lád tag ja iét: Hu nya di Já -
nosét, test vér öccséét, az if jabb Já no sét,
va la mint Ma gyar or szág kor mány zó -
já nak fi áét, a Bu dán ki vég zett, tra gi kus
sor sú Lász lóét. Az er dé lyi ha di cse lek -
mé nyek ve le já ró ja ként el ha ra pó zó
van dál pusz tí tás föl di ma rad vá nya i kat
rég szét szór ta, de szé pen fa ra gott sír -
kö ve ik to vább erő sí tik a temp lom
nem ze ti em lék hely-stá tu sát.

A szé kes egy ház ban he lyez ték örök
nyu ga lom ra Sza po lyai Já nos öz ve -
gyét, Iza bel la ki rály nét, fi át, Já nos
Zsig mon dot, az el ső er dé lyi fe je del -
met, va la mint a Kas sán el hunyt Bocs -
kai Ist vánt. A be tö rő tö rök és ta tár
hor dák Beth len Gá bor nak és I. Rá kó -
czi György nek a sír em lé két is össze -
tör ték, de át té te le sen még is to vább él -
nek: ezek ből ké szít tet te 1658-ban
Már ton fi György püs pök az észa ki
szárny két mel lék ol tá rát.

g Re zsa bek Nán dor

Ezeréves a gyu la fe hér vá ri püspökség

Trajtler Gábor köszöntése
80. születésnapja alkalmából

Nyújtsd két kezd, érintsd meg a szí ve ket! –
Pár be széd szív től szí vig

A sze re tet nyel ve ben nem él…

Mit te he tek, hogy har mó ni á ban le gyek ön ma -
gam mal, má sok kal? A meg je lent DVD alap is me re -
te ket ad kom mu ni ká ci ó ról, konflik tus ke ze lés ről el -
mé let ben és gya kor lat ban min den ki nek. A film tar -
tal maz za a fen ti cí men meg hir de tett or szá gos
szak mai kon fe ren cia elő adás rész le te it is. A DVD
meg te kin té sé vel rá lel az öröm kör for gá sá ban a sze -
re tet nyel vé re ön ma gá ban, és el ső lé pé sek ben el sa -
já tít hat ja a kap cso ló dást szív től szí vig.

Így le het bol dog az em ber? Néz zük, ho gyan is
tör tént!

A DVD meg vá sá rol ha tó a Lu ther Ki adó köny ves bolt já ban (Bu da pest
VI II. ker., Ül lői út 24.) és a Hu szár Gál könyv- és pa pír ke res ke dés ben (Bu -
da pest V. ker., De ák tér 4.)

Rá kos szent mi hály–Sas hal mi Evan gé li kus Egy ház köz ség
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Fú vó sa ink az egész nap fo lya mán
szol gál tak ze nei alá fes tés sel, több nyi -
re az Evan gé li kus Kán tor kép ző In té -
zet igaz ga tó ja, Ben ce Gá bor ve zé nyel -
te kö zös ének lé sek hez.

Az or szág mint egy há rom száz te -
le pü lé sé ről ér ke zők már a ta lál ko zó
hely szí né hez kö ze lít ve meg ta pasz -
tal hat ták a há zi gaz da pest szent lő -
rin ci–pest szent im rei gyü le ke zet ön -
kén te se i nek min den re ki ter je dő fi -
gyel mes sé gét, hi szen az au tó so kat jól
lát ha tó pla ká tok na vi gál ták a mo dern,
majd min den szem pont ból ide á lis fel -
té te le ket biz to sí tó lé te sít mény hez. 

Ká kay Ist ván De zső, a Ma gyar or -
szá gi Evan gé li kus Egy ház (MEE) Or -
szá gos Iro dá já nak igaz ga tó ja ma ga is
a ven dég lá tó gyü le ke zet pres bi te re -
ként kö szön töt te az egy be gyűl te ket,
és lát ta el mint egy hét órán át a ko -
ránt sem csu pán a pó di um ra lé pők
fel- és le kon fe rá lá sá ban ki me rü lő
„szín pad mes te ri” fel ada to kat. Igaz,
Győ ri Gá bor es pe res és he lyi lel kész -
tár sai ve ze té sé vel nagy sze rű csa pat
se gí tet te a ta lál ko zó za var ta lan le bo -
nyo lí tá sát. A na rancs sár ga pó lót vi -
se lő ren de zők nek egye dül ta lán a két
nagy mé re tű vá szon ra ve tí tett ál ló- és
moz gó ké pek ér vé nye sü lé sét le he tő -
vé té vő op ti má lis fény vi szo nyo kat
nem si ke rült „be ál lí ta ni uk” az üveg -
te tő vel is büsz kél ke dő sport csar -
nok ban… 

A ta lál ko zót és részt ve vő it kö -
szön töt te dr. Mes ter Lász ló, a ke rü -
let pol gár mes te re, va la mint Ná ná si
Jó zsef, a pest szent lő rin ci anya gyü le -
ke zet, il let ve Sza bó Jó zsef, a pest szent -
im rei le ány gyü le ke zet fel ügye lő je is. 

A már em lí tett püs pö ki nyi tó áhí -
tat nem csak tar tal má ban volt szo kat -
la nul pro vo ka tív; Gáncs Pé ter azon -
nal el dön ten dő kér dé se ket in té zett a
pres bi te ri kö zös ség hez, mely nek tag -
jai a re giszt rá lás kor kéz hez ka pott –

na rancs sár ga elő lap pal és kék hát lap -
pal nyo mott – map pá juk meg fe le lő
ol da lá nak fel mu ta tá sá val vá la szol hat -
tak igen nel vagy nem mel… 

Vi tor lát fel!
Hogy az a hely zet, amely ben lel ké sze -
ink nek és pres bi te re ink nek helyt
kell(ene) ma áll ni uk, „nem túl ró zsás”,
az zal egy há zunk or szá gos fel ügye lő -
je szem be sí tet te szol ga tár sa it. Prőh -
le Ger gely (ke len föl di pres bi ter) Hon -
nan ho vá, evan gé li kus egy ház? cí mű,
ki vo na to san már az Evan gé li kus Élet
szep tem ber 6-ai szá má ban vá zolt
nagy ívű elő adá sá nak né hány „té te -
le” – mi ként az ebéd szü net ben el csí -
pett vé le mé nyek ből ki tűnt – töb bek -
re szin te sok ko ló an ha tott. Pe dig az
elő adó csu pán az el múlt húsz év

nép moz gal mi ada ta i val szem be sí -
tett: nem csak a ke resz te lé sek, a kon -
fir má ci ók és a há zas ság kö té sek szá -
ma csök kent drasz ti ku san, de nap ja -
ink ban még az el hunyt hoz zá tar to -
zó ik szá má ra egy há zi te me tést igény -
lők is lé nye ge sen ke ve seb ben van nak,
mint vol tak 1990-ben.

A jó hír, amely mi att e gyá szos
hely zet el le né re is bi za kod va te kint -
he tünk a jö vő be, az, hogy hí vő em -
be rek ként pon to san tud hat juk, mi -

hez, pon to sab ban Ki hez kell iga -
zod nunk. Is ten előtt is fe le lős sé get
vál la ló, tu da tos és jog kö ve tő ál lam -
pol gá rok ként em ber kö zel ben kell
len nünk, lát ha tó vá kell vál nunk a tár -
sa da lom szá má ra, és – aho gyan cél -
ki tű zés ként az Élő kö vek egy há za – az
evan gé li kus meg úju lás stra té gi á ja is
meg fo gal maz za – egy há zunk nak a
gyü le ke ze tek szo li dá ris kö zös sé gé vé
kell vál nia.

„A Szent lé lek vá rá sá val egy ide jű -
leg ide je fel von nunk a vi tor lá kat!” –
biz tat ta cse lek vés re pres bi ter test vé -
re it Prőh le Ger gely.

A jó pres bi ter hol tig ta nul
A spi ri tu á lis meg úju lás szük sé ges sé -
gén és a gaz dál ko dá si-szer ve zé si fe -
gye lem szi go rúbb ér vé nye sí té sén túl
a gyü le ke zet- és egy ház épí tés hez

kép zett, tu da tos pres bi te rek re van
szük ség. Ezért az Evan gé li ku sok Kö -
zös sé ge az Evan gé li u mért (EKE) bib -
lia is ko lá ja, az Evan gé li kus Hit tu do má -
nyi Egye te men fo lyó akkreditált pe -
da gó gus-tovább kép zés és a D. Sze bik
Im re nyu gal ma zott püs pök ál tal el in -
dí tott gyü le ke ze ti mun ka társ-kép zés
mel lett egy új fel nőtt kép zé si for ma
be ve ze té sé nek le he tő sé gét is e ta lál -
ko zón vizs gál ták meg és vé le mé -
nyez ték a meg je len tek. Ter ve ze tét
dr. Fa bi ny Ti bor tan szék ve ze tő egye -
te mi ta nár, a Bu dai Egy ház me gye – az
EPOT elő ké szí té sé ben is ak tí van
részt vett – fel ügye lő je dol goz ta ki; a
do ku men tum főbb pont ja it – tá vol -
lé té ben – Győ ri Gá bor is mer tet te. 

Az akár már 2010 őszé től be in dít -
ha tó kép zés ala po zó ré szé ben az Ó-

és Új szö vet ség könyveiben mélyülné -
nek el a hall ga tók, va la mint egy ház-
és gyü le ke zet is me re ti órá ik len né nek.
A má so dik év te ma ti ká já ban olyan
„tan tár gyak” sze re pel né nek, mint a
Bib lia ol va sá sa és ér tel me zé se; egy -
ház tör té net és hit val lá sok; öku me ni -
ka; li tur gi ka; va la mint gyü le ke zet épí -
tés és misszió. A kon cep ció ki dol go -
zó ja nem tit kol tan a re for má tus test -
vér egy ház ban már évek óta mű kö dő
pres bi te ri szö vet ség mo dell jét is
szem előtt tar tot ta.

„Is ten meg té rést és tel jes oda szá -
nást vár tő lünk – hang sú lyoz ta a ve -
tí tett ké pes tá jé koz ta tó vé gén Győ ri
Gá bor –, azt, hogy va ló ban fel ké szül -
ten vé gez zük pres bi te ri szol gá la tun -
kat.”

Kér dé sek ten ge ré ben
Prőh le Ger gely dél előt ti elő adá sa,
va la mint a pres bi ter kép zés ter ve ze -
tét is mer te tő tá jé koz ta tó után egy-
egy fó rum be szél ge tés volt hi vat va
gór cső alá ven ni a főbb kér dé se ket.
E „ke rek asz tal-be szél ge té sek” nem
kár hoz tat ták passzi vi tás ra a hall ga -
tó sá got, a küz dő té ren és a le lá tó kon

– egy ház ke rü le ten ként – he lyet fog -
la lók sms-ben fel tett kér dé se ik kel,
meg jegy zé se ik kel ma guk is ala kít hat -
ták a pó di u mon fo lyó po lé mi át. 

A be szél ge té se ket mo de rá ló Ra -
dos né Len gyel An na dél előtt Győr -
fi Ká roly ve gyész mér nö köt, az óbu -
dai gyü le ke zet fel ügye lő jét, dr. Fáb -
ri György szo cio ló gust, dr. Var ga

Gyön gyi teo ló gust, az Evan gé li kus
Hit tu do má nyi Egye tem do cen sét
és Prőh le Ger gelyt üt köz tet te a kér -
dé sek kel. A dél utá ni „pa nel” még né -

pe sebb volt: Var ga Gyön gyi mel lett
Hall ga tó né Haj nal Ju dit, a győ ri
Pé ter fy Sán dor Ok ta tá si Köz pont
igaz ga tó ja, Sár bo gárd ról Böj tös At -
ti la nem lel ké szi egy há zi mun kás, D.
Sze bik Im re nyu gal ma zott püs pök,

Pál mai Ist ván és Ga rá di Pé ter, a
pak si, il let ve a bu da ör si gyü le ke zet
fel ügye lő je, to váb bá Végh Sza bolcs
ba la ton szár szói pres bi ter, az ot ta ni
Evan gé li kus Kon fe ren cia- és Misszi -
ói Ott hon igaz ga tó ja fej tet te ki vé -
le mé nyét a té má ról, és pró bál ta
meg vá la szol ni a nagy szám ban ér ke -
ző kér dé se ket. 

Bár a hely szí nen ar ra sem volt
esély, hogy a – la punk e szá má nak 13.
ol da lán hi ány ta la nul kö zölt – kér dé -
sek mind egyi ke el han goz zék, a Dé -

li Egy ház ke rü let fel ügye lő je ként
mind két té ma kör ben jár tas vi ta ve ze -
tő jó ér zék kel emel te ki a leg in kább
tárgy hoz il lő fel ve té se ket. 

A tár gyalt kér dé sek több sé ge a
pres bi ter ség fo gal má ra, a pres bi te rek -
kel szem ben tá masz tott „kö ve tel -
mé nyek re” (meg té rés mint a tiszt ség -
vál la lás fel té te le, ma gá tól ér tő dő
rész vé tel az is ten tisz te le ti al kal mon
stb.), a pres bi te rek fel ada ta i ra és – ez -
zel össze füg gés ben – a lel kész és a
pres bi té ri um kö zöt ti fel adat meg osz -
tás ra vo nat ko zott.

A pres bi ter Krisz tus kö ve te ként él
és dol go zik, az evan gé li um tit kát
kép vi se li. Fo lya ma tos kap cso lat ban
áll Jé zus sal, és en ge di, hogy raj ta
ke resz tül a Szent lé lek mun kál kod jon.
Fon tos – egé szí tet te ki Var ga Gyön -
gyi és Győr fi Ká roly sza va it Fáb ri
György –, hogy a hí vő ke resz tény
élet nek kül ső, a kö zös ség ál tal is jól
lát ha tó je lei le gye nek, mert az egy ház
tár sa dal mi meg íté lé sét és presz tí -
zsét (szak szó val él ve: bi zal mi in de xét)
csak így le het nö vel ni.

Hogy a gya kor lat ban ez mit je lent,
ar ról meg osz lot tak a vé le mé nyek.
A meg szó la lók kö zül töb ben is úgy
fo gal maz tak, hogy a pres bi te rek el -
sőd le ges fel ada ta a gyü le ke zet anya -
gi bá zi sá nak meg te rem té se és a lel -
kész te her men te sí té se az ad mi niszt -

Evangélikus presbiterek országos t
f Folytatás az 1. oldalról

Sárga, kék – igen, nem

Prőhle Gergely országos felügyelő

Balról jobbra: Radosné Lengyel Anna, Győrfi Károly, Varga Gyöngyi,
Fábri György és Prőhle Gergely

Bence Gábor a gyülekezetre fülel…



ra tív, jo gi, pénz ügyi-gaz dál ko dá si
fel ada tok alól, míg pél dá ul Ga rá di Pé -
ter amel lett fog lalt ál lást, hogy a ko -
ráb ban fel so rolt te en dő ket a pres bi -
te ri tiszt sé get nem vi se lő gyü le ke ze -
ti ta gok nak kell el vé gez ni ük, a pres -

bi te rek nek pe dig egy ér tel mű en az
evan gé li um ter jesz té sé ben kell ak tív
sze re pet be töl te ni ük, és a lel kész
spi ri tu á lis szol gá la ta i ból kell részt vál -
lal ni uk.

A vé le mény kü lönb sé gek a pres bi -
ter kép zés re vo nat ko zó kér dé sek ben,
il let ve vá la szok ban is meg mu tat koz -
tak. Töb ben ne hez mé nyez ték, hogy
a ter ve zett kép zés ben nincs olyan
blokk, amely ben gaz da sá gi-pénz -
ügyi is me re tek kel vér tez nék fel a
hall ga tó kat, s hogy a tan rend egyéb -
iránt csak nem meg egye zik az EKE
bib lia is ko lá já nak tan rend jé vel. Má -
sok azt kér dő je lez ték meg, hogy a
pres bi te rek kép zé sé nek „köz pon to -
sí tott” for má ban kel le ne tör tén nie.

Ho gyan vi szo nyul jon a gyü le ke zet
a lel kész vá lá sá hoz; ho gyan ala kul a
hit tan pén zek ügye; nem vissza lé -
pés-e az új li tur gia, és rá le het-e
eről tet ni a gyü le ke ze tek re; költ ség ve -
té sé nek hány szá za lé kát köl ti misszi -
ó ra az egy ház; ver seny tár sak-e a kis -
egy há zak; mi lyen se gít sé get kap nak
a lel ké szek sa ját lel ki egész sé gük

meg őr zé sé hez – a leg kü lön fé lébb
té mák ban össze sen több mint száz
kér dést, üze ne tet, hoz zá szó lást fo gal -
maz tak meg „nyil vá no san” is a ta lál -
ko zó részt ve vői. Bár vé le mé nyük
bő vebb ki fej té sé re nem volt le he tő -

sé gük, né hány igen-nem mel meg vá -
la szol ha tó kér dés ben azért – a sza -
va zó lap ként is funk ci o ná ló map pák
ma gas ba eme lé sé vel – ér zé kel tet ni
tud ták, hogy kö rük ben mer re bil len
a mér leg nyel ve.

Pél da ké pei a nyáj nak
Az út ra bo csá tó el nök-püs pö ki ál dás
előtt he ti la punk szer kesz tő i nek já té -
kos meg le pe té sét ígér te a prog ram. A
Zá ke us Mé dia cent rum négy év vel
ez előt ti, az EvÉ let-nap ra ké szí tett
rö vid klip jé nek le ve tí té se után Bo da
Zsu zsa szer kesz tő ség ve ze tő el ső ként
a Lu ther Ki adó igaz ga tó ját szó lí tot ta
a pó di um ra. Ken deh K. Pé ter igen
von zó, ám né mi képp va ló ban meg le -
pő elő fi ze té si aján lat tal ruk kolt elő: la -
punk árá ból je len tős ár ked vez mény -
re szá mít hat nak mind azok, akik pres -
bi ter tár sa ik kal egye tem ben úgy dön -
te nek, hogy 2010-től együtt, egy cím -
re ren de lik meg az Evan gé li kus Éle -
tet. (Ez irá nyú szán dé ku kat a pres bi -
té ri u mok no vem ber 30-ig je lez he tik ki -
adónk nak.) S hogy mi eb ben a „meg -

le pő”? Nos, ha a pres bi ter sa ját – ne -
vé re szó ló – pél dá nyá ért min den hé -
ten kész a gyü le ke zet köz pon ti cí mé -
re „za rán do kol ni”, nagy va ló szí nű ség -
gel fo lya ma to sab ban lá to gat ja majd az
is ten tisz te le ti al kal ma kat, fo lya ma to -

san szo ros kap cso lat ban ma rad lel ké -
szé vel, pres bi ter tár sa i val is… 

Lapunk tö rek vé sé vel összhang -
ban T. Pin tér Ká roly fő szer kesz tő két,

a sze mé lyes, il let ve a kol lek tív bi -
zony ság té tel fon tos sá gát hang sú -
lyo zó rö vid film mel kí ván ta „fel ráz -
ni” az ek kor már több mint két órá -
ja egy hely ben ülő gyü le ke ze tet,
majd egy kö zö sen éne kel he tő hit val -
lás meg szó lal ta tá sá hoz kér te a pres -
bi te rek és a je len lé vő mu zsi ku sok se -
gít sé gét. Az elő ze tes pró ba le he tő ség
hí ján igen csak koc ká za tos vál lal ko -
zás si ke ré ben a leg főbb ér dem Ben -
ce Gá bor kar na gyé, nem utol só sor -
ban pe dig az „Ad já tok ré gi hi tem,
mert csak az jó ne kem” ref ré nű spi -
ri tu á lé kot tá já val az nap reg gel meg -
is mer ke dő fú vó so ké. A „jam ses si on -
be” tor kollt iga zi öröm ének lés be-ze -
né lés be – mások mellett – Győ ri Gá -
bor, Győ ri Já nos Sá mu el és Prőh le
Ger gely is be kap cso ló dott, így a fi -
ná lé né mi képp fe led tet ni tud ta, hogy
a fény vi szo nyok mi att a vi deo kli pek
vi szont nem igen tud tak „ér vé nye sül -
ni” a vász non. (T. Pin tér Ká roly nem
vé let le nül hív ta fel a fi gyel met egy há -
zunk in ter ne tes por tál já ra: a
http://www.evan ge li kus.hu/ak tu a -
lis/ma rad ja nak-ve lunk-2013-az-
evan ge li kus-el et-ja tek ra-buz di tot -
ta-a-resztv evo ket/ cí men most azok
az in ter net-hoz zá fé rés sel ren del ke zők
is meg te kint he tik az EvÉlet-óra film -
anya gát, akik a hely szí nen sem lát -
hat ták…)

Út ra va ló ul Itt zés Já nos, egy há -
zunk el nök-püs pö ke Pé ter el ső le ve -
lé ből a pres bi te rek és if jak in té sét (1Pt
5,1–4) he lyez te a gyü le ke zet szí vé re:
„A kö zöt te tek le vő pres bi te re ket te hát
ké rem én, a pres bi ter társ és Krisz tus
szen ve dé sé nek ta nú ja, va la mint el jö -
ven dő di cső sé gé nek is ré sze se: le gel tes -
sé tek az Is ten kö zöt te tek le vő nyá ját;
ne kény szer ből, ha nem ön ként, ne
nye rész ke dés ből, ha nem kész sé ge sen;
ne is úgy, mint akik ural kod nak a rá -
juk bí zot ta kon, ha nem mint akik
pél da ké pei a nyáj nak. És ami kor
meg je le nik a fő pász tor, el nye ri tek a di -
cső ség her vad ha tat lan ko szo rú ját.”

g Vi tá lis Ju dit
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találkozója –2009. szeptember 12.
Monológ a margón

(Kancz ler Klá ra mo no ri pres bi ter)

Cso dá la tos volt ennyi em ber rel
együtt imád koz ni! És hogy a dél utá -
ni já té kos meg le pe tés ben pont Nick -
ről (Nick Vu ji cic szerb szár ma zá sú
auszt rál fi a tal em ber vég ta gok nél -
kül szü le tett, de így is tel jes ér té kű
éle tet él – a szerk.) néz tünk meg egy
kis fil met… Né hány nap pal ez előtt
– ami kor el esett sé gem ben a „Ne félj,
mert meg vál tot ta lak” (Ézs 43,1) ige
kap csán ke res gél tem az in ter ne ten
– buk kan tam rá a tör té ne té re. Ak -
kor is és most is nagy ha tás sal volt
rám. Van ke zem és lá bam, van egy
nagy sze rű csa lá dom – ha ő fel tu -
dott áll ni…

Ré geb ben sze ret tem vol na kép vi -
se lő len ni a la kó he lye men, és csa ló -
dott vol tam, ami ért nem si ke rült.
Ami kor fel kér tek ar ra, hogy pres bi -
ter le gyek, ak kor döb ben tem rá: mi
le het ne na gyobb-meg tisz te lőbb do -
log an nál, mint Is tent kép vi sel ni!?

Időn ként túl sá go san tü rel met len
va gyok, és azt sze ret ném, ha mun -
kánk gyü möl csei most azon nal be ér -
né nek. Más kor el bi zony ta la no dom,
hogy va jon jól vég zem-e a fel ada to -
mat, de ilyen kor min dig ka pok va la -
mi fé le meg erő sí tést – egy igét vagy
né hány ked ves mon da tot –, ami át -
len dít a holt pon ton. Mert igen is csi -
nál ni kell!

A ta lál ko zón sok szó esett ar ról,
hogy mi a lel ké szek és mi a pres bi te -
rek fel ada ta. Be val lom, ami kor azt
mond ták, hogy a pres bi te rek töb bet
te het né nek, elő ször ki csit sért ve
érez tem ma gam, mert úgy ér zem,
elég so kat dol go zom a gyü le ke ze te -
mért. Az tán be le gon dol tam, mi lyen
kü lön bö ző ek az egy ház köz sé ge ink.
Van, ahol „elég”, ha a pres bi te rek lel -
ki szol gá la to kat lát nak el, mert van
más, aki tud se gí te ni, mond juk, a fes -
tés ben-má zo lás ban. De van olyan is,
ahol a pres bi te rek nek – a lel ké szük -
kel együtt – igen is meg kell küz de -
ni ük a min den na pok kal, és szin te
min den fel ada tot ők kell, hogy el vé -
gez ze nek. Ter mé sze te sen a lel ki szol -
gá lat se gí té se len ne az el sőd le ges
„meg bí za tá suk” – de ha épp ar ra van
szük ség, ak kor egy pres bi ter is nyu -
god tan söp rö get het.

A sok prob lé ma hal la tán ki csit
meg ri ad tam, de mi vel gyer mekevan -
gé li zá ci ó val fog lal ko zom – Is ten
ezt a fel ada tot he lyez te a szí vem re –,
erő tel je sen bí zom ben ne, hogy ha
meg hall gat juk az Úr sza vát, és igen -
is meg tart juk azt, hogy „en ged jé tek
hoz zám jön ni a kis gyer me ke ket”
(Mk 10,14), ak kor nem fo gunk el -
vesz ni.

Az együt tes ke reszt hor do zás a
leg fon to sabb. Ne vár juk azt, hogy
min den cso dá la tos le gyen, hi szen
az Úr Jé zus is na gyon so kat szen ve -
dett. Ha tet szik, ha nem, ne künk is
vin ni kell a ke resz tet.

g Lejegyezte: V. J.
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Balról jobbra: Radosné Lengyel Anna, Böjtös Attila, Garádi Péter, Hallgatóné Hajnal Judit, D. Szebik Imre,
Végh Szabolcs, Varga Gyöngyi és Pálmai István

„Adjátok régi (ősi) hitem…” – énekelték a pódiumon is az élő hitre jutás
elementáris élményéből újra és újra erőt meríteni vágyó presbiterek és
lelkészek
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b Blat nicz ky Já nos lel ki pász tor
fel me nő it kö vet ve vá lasz tot ta
az evan gé li um szol gá la tát: a csa -
lád ban ő a ne gye dik ge ne rá ció
kép vi se lő je a szó szé ken. Nem
érez te so sem te her nek ezt az
örök sé get, de tu da tá ban volt
an nak, hogy a cin ko tai gyü le ke -
zet ben a hí vek óha tat la nul
össze ha son lít hat ják szol gá la tát
az apai ág lel ké sze i é vel. Cin ko -
tán szü le tett, ott kap ta éle te for -
du ló in az ál dást, és – több gyü -
le ke ze ti szol gá la ti hely után –
tizen négy évet töl tött a kö zép ko -
ri ala pok ra épült, egye di at mo -
szfé rá val bí ró temp lom pa rókus
lel ké sze ként. Nyár vé gi sta fé ta -
bot-át adá sa al kal má val kér tük
be szél ge tés re.

– Mi lyen ér zé sek, em lé kek, gon do -
la tok jár tak lel kész úr fe jé ben, szí vé -
ben a bú csú-is ten tisz te le ten, sze re tett
cin ko tai temp lo má ban?

– Na gyon meg ha tó volt fel men ni
a szó szék re – ta lán a han go mon is
érez he tő volt a meg ha tott ság. Csa lá -
dunk ban én va gyok a ne gye dik ge ne -
rá ci ós szol gá lat vég ző itt, Cin ko tán.
Édesapám, nagyapám, déd apám pász -
to rol ta a gyü le ke ze tet, össze sen száz -
nyolc éven át, az én itt töl tött éve i met
is hoz zá ad va pe dig össze sen száz hu -
szon két évet töl töt tünk el Is ten ke -
gyel mé ből en nek a temp lom nak a
szó szé kén. Szá mom ra az „or szág
temp lo ma” nem a De ák té ri, ha nem
a cin ko tai. Ezt a bú csú-is ten tisz te le -
te men je len lé vő püs pök is meg ér tet -
te, hi szen an nak ide jén a pes ti evan -
gé li ku sok is ide jár tak.

– Száz hu szon két év, négy ge ne rá -
ció: ki vé te les ke gye az Úr is ten nek…
Sze mé lyes élet út já nak ál lo má sai is
mind ide kö tik?

– Igen. Itt ke resz tel tek, itt kon fir -
mál tam, itt szen tel tek lel késszé, há -
zas sá go mat is itt ál dot ták meg, és
„ter mé sze te sen” Já nos fi am is itt
kap ta az ál dást a lel ké szi hi va tás ba in -
du lá sa kor. Egyik fi am és egyik le á -
nyom es kü vő je… min den szál eh hez
a szent hely hez fűz. Há lás va gyok,
hogy szol gá la tom ti zen négy évét – és
a kez det kor tíz hó nap nyi se géd lel ké -
szi időt – itt tölt het tem, és te het tem
va la mit a temp lo mért, ép sé gé ért,
szép sé gé ért, a gyü le ke ze ti há zért, a
gyü le ke zet kö zös sé gé ért.

– Könnyebb vagy ne he zebb atyai
lel kész elő dök nyom do ká ba lép ni?

– Biz tos, hogy nem könnyebb.
Ami kor az em ber mö gött ilyen csa -
lá di hát tér – há rom szol gá lat te vő ge -
ne rá ció – van, az óha tat la nul össze -
ha son lí tás ra kész tet, és ki ne sze ret -
ne ősei mél tó utód ja ként szol gál ni?
Elő de im is év ti ze de ket töl töt tek itt,
a gyü le ke zet ben so kan em lé kez tek
még édes apám, nagy apám lel ké szi
szol gá la tá ra. Én a ma gam adott sá ga -
i val igye kez tem egész éle tem ben
helyt áll ni a rám bí zot ta kért.

– Ké rem, szól jon né hány szót a „szí -
ve kö ze pe Cin ko ta” előt ti szol gá la ta -
i ról is, hi szen az út, amely ide ve ze -
tett, úgy tu dom, szin tén szép volt.

– Cin ko ta előtt Kerta, Veszp rém -
gal sa és Mag lód vol tak a szol gá la ti
he lye im. Mind egyik ről szí ve sen őr -
zöm mun ka tár sa im em lé két, cso -
dá la tos em be re ket kap tam az el vég -
zen dő fel ada tok hoz. A leg hosszabb
időt – ti zen nyolc évet – Mag ló don

töl töt tük. Itt ezek vol tak a re no vá lás,
az épít ke zés, a fel újí tás és gyü le ke zet -
épí tés év ti ze dei. Ének kart ve zet tem,
ami nagy örö met szer zett min dig. De
hadd em lít sem meg se géd lel ké szi
éve i met is, ame lye ket Ba li kó Zol tán
mel lett tölt het tem: jó is ko la volt,

ko moly töl te ke zés, el mond ha tat la nul
so kat kap tam tő le.

– Va la ki sú gott ne kem, hogy a ze -
né ről fel tét le nül be szél ges sek Ön nel…

– Úgy szok tam mon da ni, hogy
amo lyan „bot csi nál ta kar ve ze tő” va -
gyok. Amit tud tam, azt teo ló gus ko -
rom ban Welt ler Je nő től ta nul tam a
Lu the rá ni á ban. Ott éne kel tem öt
éven át, s lett a kar ve ze tés, az ének,
az or go na, a ze ne az éle tem leg -
szebb ré sze. Ott is mer tem meg a h-
moll mi sét, a Já nos-pas si ót… Trajt ler
Gá bor ta nít vá nya ként or go nál ni is ta -
nul tam, és amint kö zép is ko lás ko -
rom tól egy-egy gyü le ke zet ben le -
he tő sé gem nyílt ének kart lét re hoz ni,
azon nal be le fog tam. 

So sem fe lej tem el, az egyik ének -
ka ri ta lál ko zó után, ér té kel ve a kó ru -
so kat, ezt mond ta Trajt ler Gá bor:
„Volt itt egy fa lu si kó rus, ke mény,
eről te tett hang gal, de – ránk mu tat -
va – a ma gu ké is egy fa lu si kó rus,
még sem volt ke mény, eről te tett, ha -
nem szé pen, tisz tán szólt.” En nél
na gyobb el is me rést nem is kap hat -
tam vol na. A kó rus nak szólt per sze,
de az én szí ve met is meg ha tot ta a di -
csé ret.

– No és ami kor meg szó lalt az az or -
go na, ame lyet lel kész úr sa ját ke zű leg
ja ví tott meg? A teo ló gi án ugye ak kor
sem volt ilyen tan tárgy… Hon nan
volt ér zé ke a hang sze rek ki rály nő jé nek
meg szó lal ta tá sá hoz, ja ví tá sá hoz?

– Már teo ló gus ko rom ban ja vít -
gat tam, az el ső je len tős mun ka a kert -
ai or go na meg szó lal ta tá sa volt. Nem
volt kán tor, nem volt, aki fúj tas son,
se vil lany mo tor, se pénz – hát meg
kel lett ol da nom. Volt egy kis mo to -
rom, konst ru ál tam egy ven ti lá tort,
hang szi ge tel tem, s at tól kezd ve az is -
ten tisz te le ten fel me het tem a kez -
dő- és a fő ének el ját szá sá hoz, majd
vissza a szó szék re igét hir det ni. Nem
mel les leg gya kor lá si le he tő sé get is
nyúj tott ez a hely zet, mert na gyon
sze re tek or go nál ni. Ahogy már em -
lí tet tem, szin tén Trajt ler Gá bor nak
kö szön he tem, hogy így meg sze ret -
tem ezt a cso dá la tos hang szert. 

– S a lel ké szi pá lyán ki az, akit pél -
da ké pé nek tart, aki re min dig fel né zett?

– Édes apá mat. Nyil ván va ló an az ő
ha tá sá ra let tem lel kész. A gim ná zi -
um utol só évé ben so kat va cil lál tam,
hogy mér nö ki pá lyá ra men jek-e vagy

lel készi re. A tech ni kai-me cha ni kai
ér dek lő dé sem vi szont meg ma radt, és
ez min den gyü le ke zet ben hasz nos -
nak bi zo nyult az épít ke zé sek, fel újí -
tá sok so rán.

– Szó val ez a ta len tum sem „ve szett
kár ba”…

– Va ló ban, ez a kész ség min dig jól
jött, de alig ha nem ezt is édes apám -
tól örö köl tem. 

– Ami kor száz nyolc év ről és négy
ge ne rá ci ó ról be szé lünk, ak kor még
nem ad tuk hoz zá az után pót lást:
Já nos fia is lel ké szi szol gá lat ban van
im már ti zen két éve. Öröm mel fo -
gad ta pá lya vá lasz tá sát, vagy in kább
óv ta tő le?

–Egé szen vá rat lan volt, mert ele in -
te nem akart lel kész len ni. Örül tem
ne ki, és ugyan ak kor fél tet tem is. A
rend szer vál tá son in ne ni évek ben még
nem le he tett tud ni, mi lyen ne héz sé -
gek vár nak egy fi a tal ra ezen a pá lyán.
S et től én apa ként fél tet tem. Egy lel -
kész csa lád ban azért nem tör vény -
sze rű, hogy a fiú is lel kész le gyen. Per -
sze, hogy érik a pap gye re ke ket szol -
gá lat ra in dí tó ha tá sok, de a ne héz sé -
ge it is gye rek ko ruk tól lát ják. Em lék -
szem, hány szor mond ta ne kem az
édes apám: „Csak hall gass, és szol gálj
to vább!” Ez volt a kor szak túl élé si tech -
ni ká ja. No, ezért fél tet tem. De bol dog
va gyok, hogy Já nos fi am meg ta lál ta a
he lyét, és így nem sza kadt meg a lel -
kész ge ne rá ci ók so ra a csa lád ban.

– Nyolc éve épült pa ró ki át, gyö nyö -
rű en fel újí tott temp lo mot, va do nat -
új gyü le ke ze ti há zat adott át utód já -
nak – Vető Istvánnak – Cin ko tán.
Tisz te let re mél tó, hogy va la ki a jö vő -
nek épít ke zik…

– Min den gyü le ke zet ben épít kez -
tünk; Ker tán át épí tet tük a pa ró ki át,
Mag ló don új szol gá la ti la kást és gyü -
le ke ze ti ter met épí tet tünk. Ah hoz,
hogy egy gyü le ke zet lel ki leg épül hes -
sen, olyan he lyek kel le nek, aho vá a
tag jai szí ve sen men nek, ahol jól ér -
zik ma gu kat. Ami nem ned ves, do -
hos, nem om lik a va ko lat, nem hu -
za tos. Lu ther Már ton nak tu laj do -
nít ják a mon dást: „Ha tu dom, hogy
hol nap az úr Jé zus vissza jön, ma
még ül te tek egy al ma fát.” Ma még ül -
te tek egy gyü mölcs fát – ez így mű -
kö dött ben nem is. A temp lom fel újí -
tá sa kor – a vi ze se dés meg szün te té -
se kor – nem re mélt kincs re buk kan -
tunk: a kö zép ko ri vé dő fal ma rad vá -
nya i ra és a szin tén kö zép ko ri sek res -
tyé re, amely ről sen ki sem tu dott.
Szim bo li ku san azt üze ni a nyolc -
száz éves ha barcs, ami má ig össze tar -
tot ta a kö ve ket: mi az ala pok ra épít -
kez he tünk, ame lyet az ősök le rak tak.
A hi tet is erő sí tik az ilye nek…

– Me lyik ige kí sér te vé gig az éle tén?
Mi az az igei alap, ami re Ön épít kez -
he tett?

– Szen te lé si igém az egyik: „Jó do -
log, hogy ke gye lem mel erő sít tes sék
meg a szív.” A má si kat édes apám tól
kap tam: „Elég ne ked az én ke gyel -
mem, mert az én erőm erőt len ség ál -
tal ér cél hoz.” Ez zel ál dott meg lel -
késszé szen te lé sem kor. Kert ai, mag -
ló di be ik ta tá som kor is ez zel in dí tott
to vább. Ő is úgy „kap ta”, ez volt a leg -
ked ve sebb igé je, to vább örö kí tet te
ne kem, s most már én is ezt adom to -
vább. En nek az igé nek az igaz sá ga kí -
sért vé gig egész szol gá la ti uta mon, s
va la hány szor meg áld hat tam a szol -
ga tár sa kat – a sa ját fi a mat is –, ezt a
pá li igét ad tam ál dás ként.

g K. D.

„Az igét édes apám tól kap tam,
és én is to vább ad tam”

Négy generáció, 122 év a cinkotai szószéken • Be szél ge tés
Blat nicz ky Já nos  nyug díj ba vo nult lelkésszel

09:45 Éneklés

10:00 Köszöntõ: Gáncs Péter

Evangelizáció

AMI LEHETETLEN ÉS LEHETSÉGES AZ EMBEREKNEK – Zászkaliczky Pál
AMI LEHETETLEN ÉS LEHETSÉGES AZ ISTENNEK – Szeverényi János

11:15 Szekciók, kerekasztal-beszélgetések

MINDIG VELEM, URAM – Csákány Marianna énekes, Kárpátalja
(templom)

VISKY ANDRÁS: JÚLIA (monodráma) – elõadó: Dér Denisa
(a gimnázium díszterme)

MIT TANÍT LUTHER AZ EVANGÉLIUMRÓL? – Dr. Fabiny Tibor teológus
(gyülekezeti terem)

MI LESZ VELED, CSALÁD? – Sallai János családterapeuta
(alagsori tornaterem)

HOGYAN FORMÁLÓDTAM MISSZIONÁRIUSSÁ? – Heikki Hilvo, Finn
Missziói Társaság (tornaterem)

HOGYAN VONJUK BE A GYÜLEKEZETEKET A MISSZIÓBA?
– Paul-Gerhard és Helga Winterhof, Hessen-Nassau (12-es tanterem)

KIÁLLÍTÁS A KÜLMISSZIÓRÓL az Evangélikus Országos Múzeumban 
– tárlatvezetõ: Zalán Péterné 

12:30 Ebédszünet (az Országos Egyház szerény vendéglátást biztosít)

14:00 Tanúságtétel

Peter Weigand bajor missziói igazgató, Mission EineWelt
Emmanuel Kileo tanzániai missziói lelkész és mások

15:00 Evangelizáció (úrvacsorával)
„…az ajtó elõtt állok…” (Jel 3,20) – B. Pintér Márta

15:45 Zárszó

Az alkalomra mindenkit szeretettel vár a Magyarországi Evangélikus Egyház.

Szo bor ava tó ün nep ség
Szteh lo Gá bor em lé ké re

„Köz ben a sa ját lel ki is me re tem sem ha gyott nyu god ni: ho gyan mu ta tod meg
a ma gad éle té vel, hogy igen is van Is ten, él és ural ko dik?” (Szteh lo Gá bor)

Szteh lo Gá bor evan gé li kus lel kész szü le té sé nek 100. év for du ló ján,
szep tem ber 25-én, pén te ken 14 óra kor Bu da pes ten, a De ák té ren fel ál -
lít juk Vígh Ta más szob rász mű vész al ko tá sát.

Az ün ne pi meg em lé ke zést a De ák té ri evan gé li kus temp lom ban tart -
juk (1052 Bu da pest, De ák tér 4.). Igét hir det Ke ve há zi Lász ló lel kész. Az
is ten tisz te let li tur gi á ját Itt zés Já nos, Gáncs Pé ter és Fa bi ny Ta más püs -
pö kök vég zik. Elő adást tart Me ré nyi Zsu zsan na ta nár, be szé det mond
Sch we i tzer Jó zsef nyu gal ma zott or szá gos fő rab bi, Prőh le Ger gely or szá -
gos fel ügye lő, Ro gán An tal pol gár mes ter, Hor váth Ádám ren de ző és Do -
náth Lász ló lel kész. Éne kel a De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um ének -
ka ra, ve zé nyel Ben ce Gá bor. Oli vi er Mes si a en Ac te de Foi (Hit val lás) és
La Sour ce de Vie (Élet for rás) cí mű mű vét, va la mint Jo hann Se bas ti an Bach
G-dúr fan tá zi á ját Pé tery Dó ra játssza or go nán.

A szob rot a lel kész gyer me kei, Szteh lo Il di kó és Szteh lo Gá bor, va la -
mint Bre u er Ka ta lin gyü le ke ze ti fel ügye lő lep le zik le.

Sze re tet tel hív juk er re az ün ne pi al ka lom ra és az azt kö ve tő sze rény
fo ga dás ra.

Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
Szteh lo Gá bor Ala pít vány

Csil lag he gyi Evan gé li kus Egy ház köz ség

H I R D E T É S

A Bib li ai Há zas ság gon do zó Szol gá lat (BHSZ) gya kor lat ori en tált kép zést
hir det a há zas ság gon do zás gyü le ke ze ti szol gá la tá ra el hí vást ka pott há -
zas pá rok szá má ra.

A kép zés cél ja, hogy a há zas pár fel ké szí tést kap jon ön ál ló gyü le ke ze -
ti cso port ve ze té sé re (bib li kus el mé le ti is me re tek hi te les át adá sa, gyü -
le ke ze ti cso port ve ze té se).

A kép zés há rom rész ből áll: őszi há rom na pos hét vé ge (2009. ok tó ber
22. es te – 25. dél); ta va szi há rom na pos hét vé ge (2010. már ci us 11. es te –
14. dél); gya kor lat a BHSZ nyá ri há zas pá ri he tén (egye di egyez te tés sel).

A kép zé sen részt ve vők a gya kor lat vé gén a BHSZ ok le ve lét kap ják meg.
Je lent kez ni az in fo@bhsz.hu e-mail cí men, il let ve a Bib li ai Há zas ság gon -
do zó Szol gá lat, 1530 Bu da pest, Pf. 19. pos ta cí men le het. To váb bi rész -
le tek a hon la pun kon ol vas ha tó ak: www.bhsz.hu. In for má ció: Ne mes ké -
ri Pál (20/919-3518).

H I R D E T É S

Szep tem ber 20-án, az össze gyü le ke zés nap ján a Csil lag he gyi Evan gé li -
kus Egy ház köz ség sze re tet tel hív ja a bé kás me gye ri temp lom ba (cím: 1038
Bu da pest, Me ző u. 12., tel.: 1/368-6118) hí ve it és ba rá ta it. Dél előtt 10 óra -
kor az is ten tisz te le ten Csep re gi Zol tán pré di kál. Köz re mű kö dik Gesz ti
Pet ra ének mű vész. Dél ben ebéd re vár juk ven dé ge in ket. Dél után 14 óra -
kor Fa hi di (Pusz tai) Éva és ba rá tai be szél get nek a szer ző Ani ma re rum
cí mű mű vé ről, a temp lom ban lát ha tó „Buchen wald el fe le dett asszo nyi”
cí mű ki ál lí tás hoz kap cso lód va. A be szél ge tés előtt Gesz ti Pet ra és ze nész
ba rá tai há rom ge no cí di um em lé két idé zik fel éne ke ik kel. Fa hi di Éva köny -
vét és a ki ál lí tás ka ta ló gu sát a je len lé vők a hely szí nen meg vá sá rol hat ják.
Az egy ház köz ség min den al kal ma in gye nes, ön kén tes ado má nya i kat jó
szív vel fo gad juk.

H I R D E T É S
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Min den gon do to kat őreá ves sé tek,
mert ne ki gond ja van rá tok. (1Pt 5,7)

Szent há rom ság ün ne pe után a 15. hé -
ten az Út mu ta tó reg ge li és he ti igéi
gond vi se lő Is te nünk sze re te tét hir de -
tik, s fi gyel mez tet nek: csak egy urat
le het szol gál ni. Ne künk, a ke resz tény hi tet val lók nak „min den nél job ban kell
Is tent fél nünk, sze ret nünk és ben ne bíz nunk” (Kis ká té). „Ál dott az Úr, nap -
ról nap ra gon dos ko dik ró lunk sza ba dí tá sunk Is te ne.” (Zsolt 68,20; LK) Ne
csak ara tá si há la adó ün ne pen jus son eszünk be, mi lyen jó há lát ad ni az Úr -
nak, de min den kor: „Ke res sé tek elő ször az Is ten or szá gát és az ő igaz sá gát,
és mind hoz zá adat nak nek tek ezek, al le lu ja!” (GyLK 731) Urunk He gyi be -
szé dé ben há rom szor fi gyel mez tet: „Ne ag gód ja tok – mert ez hi tet len ség Is -
ten nel szem ben, ő gon dot vi sel ró lunk –, és ne mond já tok: Mit együnk? – vagy:
Mit igyunk? – vagy: Mit ölt sünk ma gunk ra? Mind ezt a po gá nyok kér dez ge -
tik.” (Mt 6,31–32) Lu ther sze rint: „Gond ját a ke resz tyén em ber szí vé vel együtt
az Is ten vál lá ra ve ti. Né ki van hoz zá jó erős vál la, hogy el hor doz has sa. Hi -
szen ne ked is azt ígér te, hogy min den gon do dat, ter he det el hor doz za.” – Min -
det oda ad tad? Ve zér igénk ben Pé ter is fel szó lít er re a gond ta lan ság ra, de alá -
za tos ság ra és jó zan vi gyá zás ra is, „mert el len sé ge tek, az ör dög mint or dí tó orosz -
lán jár szer te, ke res ve, kit nyel jen el: áll ja tok el le ne a hit ben szi lár dan!” Sen -
ki sem szol gál hat két úr nak! Új já szült gyer me ke it a min den ke gye lem Is te -
ne meg erő sí ti: „Övé a di cső ség és ha ta lom örök kön-örök ké.” (1Pt 5,8–9.11a) A
gyü le ke zet gon dos ko dá sát kö szö ni meg Pál: „Tu dok szű köl köd ni és tu dok bő -
völ köd ni is” – „Még is jól tet té tek, hogy kö zös sé get vál lal ta tok ve lem nyo mo -
rú sá gom ban.” (Fil 4,12.14) S a tév ta nok tól és pénz imá dat tól min ket is óv, mert
„va ló ban nagy nye re ség a ke gyes ség meg elé ge dés sel”. Amin a te szí ved csüng,
az a te is te ned; mert „min den rossz nak gyö ke re a pénz sze rel me, amely után
só vá rog va egye sek el té ve lyed tek a hit től. Te pe dig, Is ten em be re, ke rüld eze -
ket.” (1Tim 6,6.10.11) Pál gond vi se lő Is te ne sza vá nak hitt, s úti tár sa it bá to rí -
tot ta: „Egye tek, mert az is meg me ne kü lé se te ket szol gál ja. Mert kö zü le tek sen -
ki nek sem esik le egyet len haj szál sem a fe jé ről.” Így tör tént, s „mind nyá jan
sze ren csé sen ki me ne kül tek a szá raz föld re” (Ap Csel 27,34.44). Má ria és
Már ta tör té ne te ar ra ta nít, hogy „ke vés re van szük ség, va ló já ban csak egy -
re” (Lk 10,42). Mind nyá junk nak az Úr Jé zus ra van szük sé ge: mi ért ag gódsz
és nyug ta lan kodsz oly sok min de nért? Ő hív: „Jöj je tek én hoz zám mind nyá -
jan…” (Mt 11,28) Ha lá la előtt Jé zus zár szám adást tar tott ta nít vá nya i val: „Ami -
kor el küld te lek ti te ket er szény, ta risz nya és sa ru nél kül, volt-e hi á nyo tok va -
la mi ben? »Sem mi ben« – vá la szol ták.” (Lk 22,35) Ha Jé zus a mi Urunk, s őt
szol gál juk, ak kor ki je len ti ne künk: „Bol do gok vagy tok, ami kor gyű löl nek ti -
te ket az em be rek (…) az Em ber fi á ért. Íme, nagy a ti ju tal ma tok a menny ben.”
(Lk 6,22–23) Így uj jong ha tunk: „Bol dog va gyok, mert Jé zu som sze ret. (…)
Ér tem meg halt a ke resz ten, / Jé zu sé va gyok!” (EÉ 557,1.3) Te is?

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

Bi zo nyá ra so kan va gyunk, akik
hisszük: Is ten el hoz za né pünk szá má -
ra a lel ki éb re dést. Ezért an nak egy -
kor meg ta pasz talt cso dá la tos lel ki
meg újí tó ere jé ről sze ret nék bi zony -
sá got ten ni.

1951 már ci u sá ban ál dott evan gé li -
zá ci ós hé ten vet tem részt Amb róz -
fal ván és Sze ge den, hogy lel ki leg
meg erő söd jem, és le gyen erőm a
sze ge di egye te mi évek „ke reszt tü ze -
i ben” va ló helyt ál lás hoz.

Amb róz fal ván Sré ter Fe renc volt az
ige hir de tő az evan gé li zá ci ós hé ten.
Töb ben min den es te ke rék pár ral
men tünk Tót kom lós ról, hogy ré sze -
sei le gyünk az ige hir de tés ál dá sa i nak.
Az ott el hang zot ta kat fel jegy zé sek -
ben rög zí tet tem, és ezek a mor zsák
még ma is ál dá sul szol gál hat nak so -
kak szá má ra, ezért igyek szem köz re -
ad ni eze ket a gon do la to kat.

Az ige hir de tő ar ról be szélt, hogy
min den ké ré sünk őe lőt te van (1Ján
5,15), de Is ten nem min dig hall gat ja
meg. Mi ért? Mert nem jót vagy nem
jól ké rünk tő le. Az el ső dol got nem
az el ső hely re tesszük, nem lel ki e ket
ké rünk, ami el ső sor ban fon tos len -
ne szá munk ra. Sok szor kény te len e
vi lá gi dol go kat el ven ni, hogy meg ad -
has sa az en nél fon to sabb lel ki e ket.
Vár ja, hogy med dig kell még szo ron -
gat ni né pün ket, hogy oda ad has sa
ne ki a leg drá gáb bat, és ké pe sek le -
gyünk azt el fo gad ni. A gond vi se lés -
ből még nem következik az üd vös sé -
günk. Sok szor azt bün te ti az Úr,
akit sze ret. Egy for mán fel hoz za nap -
ját mind a jók ra, mind a go no szok -
ra. Ha va la ki nek na gyon jól megy a
föl di sor sa, nin cse nek hi á nyai, igen jól
ér zi ma gát e föl di élet ben, nincs
gond ja, ba ja (de csak lát szó lag), ak -
kor fé lő, hogy Is ten vég leg le vet te ke -
zét ró la.

Is ten nem hall gat ja meg imán -
kat, mert mi sem hall gat juk meg őt
(Zak 7,11). Mi lyen for dí tott ke resz -
tény sé günk van: mi sze ret nénk Is tent
irá nyí ta ni, ta ná csol ni, mi kép pen lesz
jó ne künk, ho gyan te gyen ve lünk. Mi
azon ban őt nem hall gat juk meg. Az
nem tet szik, ahogy ő akar ja, pe dig az
van a mi ja vunk ra. Nem hall gat ja
meg az imán kat, mert bál vá nya ink
van nak. Ha még is meg akar hall gat -
ni, kény te len el ven ni a bál vá nyo kat. 

Egy ta nul sá gos pél dát is em lített az
evan gé li zá tor. Egy anya or vos hoz
vi szi a gyer me két. Na gyon fél ti, ké -
ri az or vost, csak édes or vos sá got ad -
jon ne ki. Az or vos ság nem hasz nál.
Vissza megy az or vos hoz, s most már
en ge di, hogy ke se rűt is ad hat ne ki. Ez
sem hasz nál. Két ség be eset ten fut
új ra az or vos hoz, és ri mán ko dik,
hogy te het ve le, amit csak akar, meg -
ope rál hat ja, in jek ci ó kat ad hat, csak
az éle tét ment se meg. Így van Is ten
is ve lünk. Elő ször sze lí den, majd ke -
mé nyeb ben os to roz, míg vé gül nem
kí mél ve sem mit, bün tet, csak hogy
meg ment sen az örök élet szá má ra.
Ké pes össze tör ni, meg aláz ni, de sze -
re tet ből, ke gye lem ből.

Az evan gé li zá ció nagy ha tás sal
volt rám. Vé gig gon dol tam ad di gi
éle te met, fel rém let tek a bű ne im, és
ész re vet tem, hogy nem va gyok olyan
jó, ami lyen nek kép zel tem ma ga mat.
Még ak kor sem, ha na pon ta ol vas tam
is a Szent írást, de Is ten nek ál ta la kö -
zölt fi gyel mez te té se it nem vet tem ko -
mo lyan, ol va sá sát csak fe lü le te sen,
csu pán meg szo kott te en dőm nek tar -
tot tam. Így Is ten nel va ló kap cso la tom
fe lü le tes sé vált, az ige nem lett élő -

vé szá mom ra. Érez tem, hogy ezen
sür gő sen vál toz tat nom kell. Eh hez
kér tem a se gít sé get mennyei Atyám -
tól.

Ar ra in dí tott, hogy egy sze ge di
evan gé li zá ci ós so ro za ton vegyek
részt zsú folt egye te mi el fog lalt sá -
gom el le né re is. Va ló ban mindennap
ott is voltam. Nem bán tam meg,
mert ez a na pon ként meg is mét lő dő
ta lál ko zás Is ten nel sok to váb bi bű -
nöm re is rá mu ta tott.

Rá éb red tem ar ra, hogy mi lyen
va gyok. Nem kel lett az ige sem iga -
zán. Ir tóz tam tő le, mert min dig fá -
jó se be ket sza kí tott fel, ami kor be le -
néz tem. El ju tot tam a két ség be esé sig.
Nem is tud tam, mi van ve lem. Csak
így mond tam má sok nak: nem is -
me rek ma gam ra. Be fe lé for dul tam.
El zár kóz tam min den ki től és min den -
től. Így akar tam eny hí te ni a kínt.
Nem si ke rült. Ek kor Is ten cso dá la tos
sze re te té vel meg ke re sett ma gá nyom -
ban, és sze lí den meg fog ta a ke ze met. 

A Gal 5,19–21-ben fel so rolt bű nök
kö zül kü lö nö sen az irigy ség, a pat var -
ko dás, a ver sen gés szo rí tot tak na -
gyon. Is ten nem en ged te, hogy így
éljek tovább. Na pon ként oda ve ze tett,
és erőt adott hoz zá, hogy min dig ott
le gyek a he ti al kal ma kon, ahol az tán
le vet kőz te tett tel je sen.

Az evan gé li zá ció Jn 1,49 ver sé vel
foly ta tó dott – „… lát ta lak té ged…” Az
Úr lá tott min dent az éle tem ben.
Min den ma gam ban rej te ge tett bűnt.
Ame lyek nyil ván va ló ak vol tak, azok
még va la ho gyan ma gya ráz ha tók az -
zal, hogy én ilyen ter mé sze tű va -
gyok, nem te he tek ró la; de a bel ső, tit -
kos bű nök, eze ket csak ő lát ja. Ez bor -
zasz tó an han goz hat, de így van jól.

Ma da gasz kár szi ge tén – mond ta
az evan gé li zá ló lel kész – az egyik je -
len tés sze rint a la kos ság 15 szá za lé -
ka él az úr va cso rá val. Ugyan ak kor
Sze ge den még egy szá za lék, sőt an -
nak a fe le sem. El mond ta, hogy mi -
lyen a ke resz tény sé günk. Gan dhi
an nak ide jén azt mond ta, hogy ne ki
Jé zus kell, de az eu ró pa i ak ke resz -
tény sé ge nem. Kö zülük ar ra so kan
gyá vák, hogy meg ta gad ják Krisz -

tust, de úgy bű nöz ni, úgy irigy ked ni,
úgy ci va kod ni, úgy pa ráz nál kod ni,
úgy gyű löl ni sen ki sem tud, mint az
eu ró pai ke resz té nyek. Sem hi deg,
sem hév – langy me leg ke resz tény ség.
Azt hi szi, van Is te ne, hol ott nincs. És
a bűn úgy ma rok ra szo rít ja a szí vü -
ket, hogy ki pré sel be lő le min den
sze re te tet, alá za tot, sze líd sé get, há -
lát… A bűn ki lú goz za a gon do la ta in -

kat, és ma rad a szenny, a pi szok. Az
egész gon do lat vi lá got úgy meg tud -
ja ron ta ni, hogy az után az em ber már
nem kü lönb az ál lat nál. Is ten eb ben
a rom lás ban és má sok meg ron tá sá -
ban akar meg ál lí ta ni.

Be lém mar kolt az a gon do lat is,
hogy nem le het egye dül bű nöz ni,
mert az én bű ne im má so kat is meg -
ron ta nak, tá vol tar ta nak, el ide ge ní te -
nek Is ten től. Ó, hány lé lek ri adt el,
ma radt éhe sen, vagy ép pen bot rán -
ko zott meg raj tam! Ilyen kor fel tör az
em ber szí vé ből: mit le het most már
ten ni? Van ment ség? Van se gít ség?

Van, Jé zus nál. Térj meg!
A kö vet ke ző na pon Lk 18,13 ke rült

sor ra: „Is ten, légy ir gal mas né kem, bű -
nös nek!” Légy ir gal mas né kem, sza -
kadt fel be lő lem is a ké rés. Ami kor
már össze ros kad az em ber, két ség be -
es ve csak ennyit mond: meg adom
ma gam. Ak kor jön Is ten a ke gyel mé -
vel, és az ilyen meg adott éle te ket ma -
gá hoz ve szi. Uram, én most már
nem me he tek se ho vá se, nincs he -
lyem rej tőz köd ni, is mersz, látsz. Mit
te gyek, mit te he tek…? Uram, meg -
adom ma gam a te ke gyel med nek.

Az után Is ten szólt Mt 9,13 ál tal: „Ir -
gal mas sá got aka rok és nem ál do za -
tot. Mert nem iga za kat hí vo gat ni jöt -
tem, ha nem a bű nö sö ket a meg té rés -
re.” Most már nincs sza vad őel le ne.
Vá rod őt, mert ir gal mas sá got akar.
Vedd ész re, hogy ami kor ki ál toz tál Is -
ten el len, ami kor szé gyen tel je sen a
bűn ben vol tál, ak kor a sá tán aka ra ta
volt az. De Jé zus győ zött, és ke gyel -
mé vel el fo gad té ged. Va ló ban el is fo -
ga dott, meg újí tot ta az éle te met.

Csu pán né hány gon do la tot ra -
gad tam ki a dél vi dé ki éb re dé si moz -
ga lom evan gé li zá ci ó i ból, ame lyek
ak kor hely re i ga zí tot ták lel ki éle te met,
meg úju lást és meg erő sö dést je len tet -
tek szá mom ra. Új ra tel jes szív vel és
lé lek kel igye kez tem az igé vel na -
pon ként táp lál koz ni, ke res ni, ku tat -
ni és cse le ked ni az én Atyám pa ran -
csa it, meg újult lé lek kel igye kez tem
szol gál ni őt. Ezért ma gam is részt vet -
tem a ta nyai misszi ói szol gá la tok ban
a nyá ri szün idő ben.

Ezek az al kal mak vol tak szá mom -
ra a leg ál dot tab bak, me lyek szo ros -
sá tet ték szö vet sé ge met az én meg -
vál tó Jé zus Krisz tu som mal. Ez adott
erőt az egye te mi éve im si ke res be fe -
je zé sé hez. Há la telt szív vel gon do lok
ezek re az al kal mak ra, és kí vá nom,
hogy né pünk szo ron gat ta tott hely ze -
té ben lel ki meg úju lást hozzanak el
ma is. Kö nyö rög jünk ér te!

Lel ki meg úju lá som
a há bo rú utá ni éb re dés ben Min den is ten tisz te le ten hall juk: „Bol -

do gok, akik hall gat ják és meg tart ják
Is ten be szé dét.” Ez Jé zus sza va, ezért
igaz. De ho gyan fest ez a gya kor lat -
ban? A temp lom ba já rók szí ve sen
hall gat ják az igét, csak a meg va ló sí -
tás sal van baj. Hogy ez nem is olyan
könnyű, azt alig ha nem tud juk, de a
kö vet ke ző két pél da el mé lyít he ti ezt
a tu dá sun kat.

Köz vet le nül a há bo rú után, még
1945-ben Sze ge den kezd tem el ső se -
géd lel ké szi szol gá la to mat. A jár dán
né hol er re az oda me szelt fur csa fel -
irat ra let tem fi gyel mes: „Járj me zít -
láb!” Az tán hal lot tam, hogy egy lel -
kes fi a tal em ber ez zel a jel szó val akar
moz gal mat szer vez ni, és köz té ri elő -
adá so kat is tart eb ből a cél ból. Én
nem vet tem részt ilye nen, de hal lot -
tam, hogy egy al ka lom mal nagy hall -
ga tó ság előtt hossza san fej te get te a
me zít láb já rás egész sé ges és igen
hasz nos vol tát. Fi gye lem mel hall -
gat ták, ta lán meg is tap sol ták. Az elő -
adás vé gén fel szó lí tot ta az em be re -
ket, hogy ak kor most ves sék le a ci -
pő jü ket. Az em be rek azon ban mind
ci pő ben men tek to vább.

Így tör tént-e vagy nem, nem tu -
dom. De mi tör té nik ma? Vé ge az is -
ten tisz te let nek. Az em be rek a ki já rat -
nál mo so lyog va fog nak ke zet a lel -
késszel di csér ve a szép ige hir de tést.
De va jon há nyan van nak, akik „le ve -
tik a ci pőt”?

A má sik pél da még job ban az ele -
ve nünk re ta pint. Ki-ki el len őriz he ti
sa ját ma gán. Ezt a tör té ne tet egy né -
met nap tár ban ol vas tam.

„Leg fon to sabb a tü re lem” –
mond ta egy fér fi a ba rát já nak, ami -
kor azt egy ma gas hi va tal ve ze té sé -

vel bíz ták meg. A ba rát meg ígér te,
hogy meg fo gad ja a jó ta ná csot. „Ne
fe lejtsd el – is mé tel te a fér fi –, leg -
fon to sabb a tü re lem.” Ba rát ja egyet -
ér tő en bó lin tott. A fér fi har mad szor
is meg erő sí tet te: „Az a leg fon to -
sabb, hogy az em ber so se ve szít se el
a tü rel mét.” Er re a ba rát ja bosszan -

kod va ki fa kadt: „Hát gyen ge el mé jű -
nek tar tasz en gem?! Hagyj már bé -
ké ben az os to ba fe cse gé sed del!” „Na
lá tod, már is el vesz tet ted – szólt a fér -
fi –, pe dig há rom szor is meg mond -
tam ne ked, hogy a tü re lem a leg fon -
to sabb.” (Neu  kirche ner Ka len der,
2009. au gusz tus 18.)

Mo soly gunk ezen a tör té ne ten,
vagy egy ki csit ma gunk ra is me rünk
ben ne?

Ne szól jon hi á ba az ige!
g Marschal kó Gyu la

Hi á ba szól az ige?

g Szen czi Lász ló
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A bő ví té si mun ká la tok be fe jez té vel a
meg szo kott, csa lá di as kör nye zet ben
és új, vi lá gos, tá gas cso port szo bá ban
vár ja nö ven dé ke it a De ák té ri Kis de -
ák Evan gé li kus Óvo da az in du ló
mun ka év ben. A gyü le ke zet és az in -
téz mény mun ka tár sai az el múlt küz -
del mes hó na pok ban meg ta pasz talt
erő for rá so kért és az új le he tő sé ge kért
ad tak há lát Is ten nek szep tem ber 6-án
a De ák té ri temp lom ban meg tar tott
tan év nyi tó csa lá di is ten tisz te le ten.

g Smi dé li usz And rás fel vé te le

Ki bő ví tett óvo dá ba vár ják
a „kis de áko kat”

b Mos ta ni 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 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.

2.
Ézsau és Já kób édes ap ja, Izsák na -
gyon meg öre ge dett, a lá tá sa pe dig
annyi ra meg rom lott, hogy már nem
is lá tott. Egy nap ma gá hoz hí vat ta
Ézsaut, a na gyob bik fi át, és azt mond -
ta ne ki:

– Fi am! Lá tod, na gyon meg öre -
ged tem, ha ma ro san meg fo gok hal -
ni. Fogd hát az íja dat, menj ki a me -
ző re, és lőj ne kem egy va dat! Az tán
ké szíts be lő le fi nom ételt úgy, ahogy
én sze re tem. Hadd egyem meg, és
utá na meg ál da lak az apai ál dás sal az
Úr előtt.

Izsák ugyan is Ézsaut job ban sze -
ret te, mint a ki seb bik fi át, ezért ne -
ki akar ta ad ni az apai ál dást.

Re be ka, Izsák fe le sé ge a sá tor nál
hall ga tó zott, és nem tet szett ne ki,
hogy fér je Ézsaut akar ja meg ál da ni.
Ne ki ugyan is Já kób volt a ked ven ce.
Tud ta, hogy eb ben az ál dás ban min -
den jót idő sebb fia fog kap ni, ezért így
szólt Já kób hoz:

– Si ess, hozz két kecs ke gi dát a

nyáj ból! Le vág juk őket, és fi nom
ételt ké szí tek be lő lük, te pe dig be vi -
szed atyád sát rá ba. Azt fog ja gon dol -
ni, hogy a test vé red az, és te ka pod
majd az ál dá sát, nem pe dig a bá tyád.

– De Ézsau sző rös, és ha meg érint
apám, ész re fog ja ven ni a kü lönb sé -
get! Ak kor majd nem ál dást ka pok tő -
le, ha nem át kot…

– Ha ez így len ne, en gem sújt son
az átok. Te csak tedd, amit mond tam
ne ked!

Já kób úgy is tett, ahogy any ja
mond ta ne ki. Ami kor el ké szült az
étel, Re be ka rá ad ta Ézsau leg szebb
ru há ját, ke zé re és nya ká ra pe dig rá -
erő sí tet te a kecs ke gi dák bő rét, majd
be küld te őt Izsák sát rá ba.

– Apám! – mond ta, ami kor be lé -
pett.

– Ki vagy te, fi am? – kér dez te
Izsák.

– Én va gyok Ézsau, a te el ső szü lött
fi ad. Úgy tet tem, ahogy mond tad, kelj
hát fel, egyél, és utá na áldj meg en -
gem!

– Hogy lőt tél ilyen ha mar va dat,
hogy már itt is vagy a kész étel lel?

– Az Úr elém küld te.

– Gye re kö ze lebb, hadd ta po gas sa -
lak meg, hogy tény leg te vagy-e Ézsau.

Hoz zá ér ve és vé gig ta po gat va a
kar ját, a kecs ke gi da sző ré re azt hit -
te, Ézsau sző rös kar ja az, hi szen
nem lá tott sem mit sem.

– A hang Já kó bé, de a kéz Ézsa ué.
Add ide, hadd egyek az étel ből!

Ami kor evett és ivott, ak kor azt
mond ta:

– Gye re ide, és csó kolj meg!
Ahogy Já kób hoz zá ha jolt, érez te

Ézsau ru há já ról a me ző il la tát, így azt
gon dol ta, hogy tény leg az idő seb bik
fia az. Ezért meg ál dot ta őt az apai ál -
dás sal.

Ép pen hogy ki lé pett a fiú a sá tor -
ból, ami kor meg jött Ézsau is az el ké -
szí tett étel lel.

– Itt van, apám, a pe cse nye, ahogy
kér ted! Utá na pe dig áldj meg en gem!

Izsák na gyon meg ren dült, ami kor
ezt hal lot ta.

– Ki vagy te? Te vagy Ézsau? Ki
volt itt ak kor az előbb, akit meg ál dot -
tam, és ál dott is lesz?

Ézsau rög tön tud ta, hogy ez csak
az öccse le he tett! Sír va kér te az ap -
ját, hogy őt is áld ja meg, de ő már
min den jót Já kób nak kí vánt.

A sá tor ból ki jő ve Ézsau bosszút
for ralt test vé re el len, és meg fo gad ta,
hogy ap juk ha lá la után meg öli őt.
Ezért Re be ka si et ve el küld te Já kó bot
az ő szü lő föld jé re, hogy ott ta lál jon
fe le sé get ma gá nak.

Me lyik út ve zet Izsák sát rá hoz?

Ked ves Gye re kek!
G YE R ME KVÁR
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1. Hány nap alatt te rem tet te Is ten a vi lá got?
m egy t hat k hét

2. Há nya dik na pon vá lasz tot ta el a szá raz föl det a ten ger től?
ö el ső e har ma dik  á ne gye dik

3. Mit te rem tett még ezen a na pon Is ten?
r a nö vé nye ket  f a ha la kat  z az égi tes te ket

4. Mit csi nált a Te rem tő a he te dik na pon?
í meg te rem tet te az égi tes te ket  ú meg te rem tet te az em bert  e meg pi hent

5. Mit te rem tett az ötö dik na pon?
m a ví zi ál la to kat és a ma da ra kat  g az égi tes te ke t  c a szá raz föl di ál la to kat

6. Mi volt az el ső, amit Is ten meg te rem tett?
h a szá raz föld  r az égi tes tek  t a vi lá gos ság

7. Há nya dik na pon te rem tet te a szá raz föl di ál la to kat?
o ötö di k  é ha to di k  ű he te dik

8. Há nya dik na pon te rem tet te az em bert?
d az el ső  p az utol só  s a ha to dik

Megfejtés: ………………………………………………………………………………

b Is ten meg te rem tet te gyö nyö rű vi lá gun kat, és ne künk, em be rek nek ad -
ta, hogy oko san hasz nál juk. Ezért az aján dé kért na pon ta há lát kell ad -
nunk! Az egy há zak ban úgy dön töt tek, hogy jö vő va sár nap tól egy hé -
ten át sok fé le prog ram mal kö zö sen ün nep lik meg az em be rek a te rem -
tést. Ezt a hét na pot el is ne vez ték a te rem tés he té nek. Le het, hogy a
ti gyü le ke ze te tek ben is lesz rajz ver seny, kép ve tí tés, eset leg ve tél ke -
dő ez zel kap cso lat ban. Most egy to tót old hat tok meg. A he lyes vá la -
szok be tű i ből egy szót ol vas hat tok össze.

A teremtés hete

OVI S OK NAK

Melyik mit eszik? Kösd össze őket!
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Dél előt ti
kérdések

Az új is ten tisz te le ti li tur gia nem
vissza lé pés, nem gá tol ja a misszi ót?
Kö szö nöm. • A ki adott prog ram hoz
ké pest 40 per ces csú szás van. • Az ál -
la mi el vo nás mennyi? • Kér dés, vé -
le mény: ha lét re jön a pres bi ter kép -
zés ke re te, 1) lel ki kép zés le gyen, 2)
az non pro fit, szol gá la ti ala pon tör tén -
het? B. Ta más, Kis pest • Ta pasz ta la -
tom sze rint a gyü le ke ze ti ad mi niszt -
rá ció fel emész ti a lel kész ide jét és
ener gi á kat! Ma rad-e idő az épí tés re?
• Nem kér dés, ja vas lat: Fek tes sünk
nagy hang súlyt a mun ka vég ző, hét -
köz na pi mun ka he lyi har cok ban meg -
fá radt gyül. ta gok lel ki ápo lá sá ra s raj -
tuk ke resz tül a mun ka he lyi misszi ó -
ra. • Te gyük a meg té rést tör vé nye ink -
ben pres bi te ri kí vá na lom nak? •
Mennyi ben já rul hoz zá a kon fir má -
ci ók szá má nak csök ke né sé hez az a
több hely ről érez he tő lel ké szi tö -
rek vés, hogy mi nél to vább húz va a
hit ok ta tást csak 14-15 éves fi a ta lo kat
kon fir mál ja nak? • Ki kép vi se li a fa lu -
si pres bi te re ket eb ben a be szél ge tés -
ben? Egy csa pat társ • Szer vez zünk
evan gé li kus te nisz ver senyt! • Kér dés
az EPOT-nak: A lé gi es sé vált ha tá ro -
kon túl élő evan gé li kus kö zös sé gek -
kel (Fel vi dék, Er dély, Dél vi dék) va ló
kap cso lat tar tás ra mi lyen ja vas la ta
van az or szá gos egy ház nak? • Áll -
vány-imá dás he lyett lel ki épít ke -
zés… Fel ér té ke lőd nek a már meg lé -
vő gyü le ke ze ti köz pon tok. Ed dig a
lel kész fel ada ta volt, hogy egy em be -
rért is ki men jen a szór vány ba. Le het,
hogy most meg kel le ne for dí ta ni az
irányt? Ezt kí ván ja az okos mun ka -
erő-gaz dál ko dás is. • Mennyi re le het
a struk tú ra vál tást az egy ház köz sé gek -
ben meg ten ni, ha na gyon ra gasz kod -
nak a tör té nel mi gyül. ha tá rok hoz? •
A pénz te len hely zet ben is se gít het -
jük in téz mé nye in ket egy-egy te rü le -
ten szak ér tel münk vagy két ke zi mun -
kánk fel aján lá sá val. Le het ne er re va -
la mi fé le csa tor nát lét re hoz ni az igé -
nyek és fel aján lá sok össze il lesz té sé -
nek ko or di ná lá sá val? • Mi a teo ló gus
vé le mé nye az úr va cso rai al ka lom
össze vo ná sá ról az is ten tisz te let tel?
Ne 12, ha nem 50 hí vő él je át. • Ho -
gyan gon dol ják ma gu kat evan gé li -
kus nak val ló, de gyü le ke zet be nem já -
ró, egy ház fenn tar tást nem fi ze tő
em be rek be vo ná sát a gyü le ke ze ti
élet be? Sok kal könnyebb len ne a ré -
gi ta go kat, a kö tő dés sel ren del ke ző -
ket be von ni, mint úja kat sze rez ni. •
A szü le té sek szá má hoz vi szo nyít va
ho gyan vál to zott a ke resz te lé sek szá -

ma? • Mi ért ér de ke a ha ta lom nak és
a mé di á nak a de mog rá fi ai és hit éle -
ti tu da tos ság sor vasz tá sa? • Ho gyan
ke zel je a pres bi ter he lye sen a lel kész
vá lá sát? • Va ló ban az inf ra struk tú ra
az el sőd le ges? Ev. Élet • A fel mé ré sek
kap csán min den ma gát evan gé li -
kus nak val lót meg kel le ne kér dez ni
a vé le mé nyé ről, vagy csak az „ak tí va -
kat”? De me ter Já nos • Meg be szé lé sek
mel lett he lyez het jük-e a hang súlyt a
lel ki al kal mak ra, na pok ra? Bta más •
Mi kor lesz kész a ku ta tá si je len tés?
Ko ré nyi Z. • Van nak gyü le ke ze tek,
ahol örül nek, hogy van pres bi té ri um.
Ha dön tés elé ál lít juk őket, és mind
le mon da nak, és nincs egy ből után -
pót lás, ak kor mi lesz? • Van-e va la -
mi lyen szak mai se gít ség a szám ve vő -
szék mun ká já hoz? • Mi az el ke se rí -
tő a gyü le ke ze ti lá to ga tá sok so rán
Fel ügye lő Asszony szá má ra? • A 24-
es vil la mo son el ül nek mel lő lem. Mi -
lyen ci gány misszi ós lé pé sek tör tén -
tek? Bp.-i ter vek? • Van nak-e szak em -
be re ink, akik hez le het for dul ni, ha
hu za mo san fe szült a hely zet a gyü -
le ke zet ben, vagy el fo gyott a lel ke se -
dés? Az es pe re si vi zi tá ció ke vés volt.
• Tech ni kák tak ti kák, mód sze rek és
sta tisz ti kák… Al ko hol, há zas ság tö rés,
al kal mat lan ság, mel lé be szé lés. • Egy
egy há zi is ko lá ban ná lunk éve kig
küz döt tek a pe da gó gu sok és az egy -
ko ri is ko la lel kész azért, hogy a gye -
rek ne jár jon a gyü le ke ze té be a szü -
le i vel min den va sár nap temp lom ba.
Még min dig a he lyü kön van nak.
Evan gé li kus fe le ke zet a pe da gó gu sok
fel vé te lé nél hát rányt je lent. Kér dés:
med dig me het ez így? • Van-e lel ké -
szi al kal mas sá gi vizs gá lat? • Be kell
til ta ni a va sár na pi mun ka vég zést,
és a mé dia hir des se az egy há zi ren -
dez vé nye ket! To váb bá nem min dig a
lel készt vagy a pré di ká ci ót kell bí rál -
ni, ha nem örül ni kell a gyü le ke ze ti
együtt lét nek Is ten há zá ban. • A gyü -
le ke ze te in ket mi ért hagy ják el vagy
cse ré lik el a fi a ta lok „új don sült” gyü -
le ke ze tek re? Mi a hi ba ná lunk? Mi az,
ami ná lunk nem mű kö dik? • Mi kor
au di tál ják az egy há zat? Mi kor vizs -
gál ta utol já ra az egy há zat az adó ha -
tó ság? Nem len ne szük ség pro fi gaz -
da sá gi szak em be rek re? Van nak egy -
há zak, me lyek vál lal koz nak, és ezen
nye re ség ből tá mo gat ják alap ve tő fel -
ada ta i kat. Ott a lel ké szek nem szól -
nak be le a gaz dál ko dás ba. • Ré gen
ének lő egy ház vol tunk. Ben c e Gá bort
min den ho va! • Meg moz dít-e a sta -
tisz ti ka a szét szórt, ki ha ló gyü le ke -
ze tek ben? Va jon van-e le he tő ség
konk rét, he lyi szu per ví zi ó ra, ta nács -
adás ra az át la golt so pán ko dás he -
lyett? • Ho gyan jut ha tunk a dr. Győr -
fi Ká roly ál tal em lí tett se géd anya gok -

hoz? • Nem az evan gé li zá ci ós al kal -
mak kal van a baj, ér de mes meg néz -
ni an nak lel ké szi lá to ga tott sá gát,
szó szé ki hir de té sét, nem csak hal -
vány „me het tek, ha akar tok”, ha nem
„gyer tek ve lem, vi gyünk má so kat
is” szer ve zé sét. Eb ben ben ne van
sok szor a lel ké szi ka runk ke gyes sé -
gi vo na lon meg lé vő meg osz tott sá ga
is. Böj tös At ti la • Le het sé ges-e Ist vá -
nok kép zé se, ne ve lé se a Gé zák meg -
szó lí tá sa nél kül? • Mi ért kell kü lön
meg tér nie egy meg ke resz telt és kon -
fir mált em ber nek? • Meg té rés Krisz -
tus vé re ál ta li ke gye lem ből. Én élem.
Tu da to sul-e a bűn val lás el ha gyás Is -
ten is me re te? • A meg té rés nem le -
het tör vé nyi fel té tel, de sok evan gé -
li zá ci ót kell tar ta ni. Pres bi te rek nek is.
• Meg tért, hí vő lel ké szek kel le nek
gyü le ke ze ti mun ká ra, hogy ők ké pez -
zék a pres bi te re ket spe ci á lis mun ká -
ra. • Mi az aka dá lya an nak, hogy a
szo li da ri tás je gyé ben köz pon to sít sák
a lel ké szi ja va dal mat? • A meg té rés
nem fo lya mat, ha nem egy pont sze -
rű ese mény. Lásd Pál apos tol. • Vár -
ha tó a kö zel jö vő ben evan gé li kus ál -
ta lá nos is ko la lét re ho zá sa? • „Pe da -
gó gus-lel kész”, „pszi cho ló gus-lel -
kész” kép zés is kel le ne. • Gyü le ke ze -
ti au to nó mia mennyi re hasz nos? •
Mi ért nem a pres bi te rek kí sé re té ben
jön be a lel kész az is ten tisz te let re?
Mi ért nincs presbiterek pad ja? Mi ért
nem vál lal ja fel min den pres bi ter?
Mennyi re vesz részt a gyül. éle té ben?
• Én a gyü le ke ze tem leg fi a ta labb
pres bi te re va gyok. Mind össze sen 35
éves. A fi a ta lok be vo ná sa a fon tos
dön té sek be kel le ne. Vagy leg alább vé -
le mé nyük kér de zé se. • Van le he tő ség
egy or szá gos pres bi te ri szö vet ség
lét re ho zá sá ra? • Hol van a 20-40 év
kö zöt ti kor osz -
tály? Csak 50 fö -
lött pres bi ter a
pres bi ter? • A
meg té rés bi zony
egy pont, szü let -
ni sem fo lya ma -
to san szü le tünk.
• Nem tu dom,
hogy a részt ve -
vők mennyi re
rep re zen tál ják a
pres bi te rek kor -
össze té te lét, de min den kép pen szük -
ség len ne sok kal több fi a tal ra. • A
meg té rés Is ten élet át adá sra hí vó sza -
vá ra adott vá lasz nak a kez de te. • A
kép zés, a ta ní tás misszi ói pa ran csa
ho gyan va ló sul hat meg a hí vek és a
kí vül ál lók fe lé a lel ki mun ká ban a lel -
ké szek ré szé ről? • Mi ért mond juk azt
egyes új li tur gi kus ele mek re, hogy
„ka to li kus”, ele ve el uta sí tás ra in dít va
a pár to ló kat? A „bé kes ség ne ked”
kéz fo gás igen mély, ősi elem. • Sze -
ret nénk meg kö szön ni az ötös kör zet
ne vé ben lel ké szün ket, Zsar nait. • A
kis gyü le ke zet ben na gyon ne héz és
sok a pres bi te rek mun ká ja. Nem
min dig tu dunk kel lő se gít sé get ad ni
sa ját éle tünk mi att. Med dig ter hel he -
tő a pres bi ter, fel ügye lő és a lel kész?
Ho gyan kap ha tunk se gít sé get? • Mi
a hely zet a hit tan pénz zel? • Egy há -
zunk nak kel le ne a Par la ment ben ül -
nie, ak kor a tár sa da lom hi te, bi zal ma
vissza tér ne. • Van nak-e szám sze rű -
sít he tő cél ja ink? Köz egy há zi szin ten
ki mond ha tó ak-e ilyen „in di ká to rok”,
vagy ma rad a sze mér mes ség? • Mi -
ért nincs a lel kész kép zés előtt egy
idő szak, ami kor ön ál ló, az át lag em -
ber éle tét éli? • Mi ért kell össze köt -
ni az úr va cso ra vé tel le he tő sé gét a
kon fir má ci ó val? • Egy más kri ti zá lá -
sa he lyett ön vizs gá la tot kel le ne tar -
ta nunk. • Egy há zi költ ség ve té sünk
hány -a megy ki mon dot tan misszi -
ó ra? • Nem csak a hét köz na pi élet ben,
de a gyü le ke ze tek ben is egy re ke ve -

seb ben tö rőd nek az idős em be rek kel.
Ná lunk is csak pár em ber vég zi évek
óta ezt a mun kát. Nincs után pót lás.
Ho gyan le het ne ezen vál toz tat ni?
SBK • Ha az egy há zak az el múlt
húsz év ben mer nek igen is po li ti zál -
ni, ma nem kel le ne az ál la mi tá mo -
ga tás el fo gyá sá tól fél ni. Med dig le het
irány tű nél kül ha józ ni? • A lel ki gyü -
le ke ze ti épít ke zés ele jén tisz tá zan dó,
hogy az alap Jé zus Krisz tus-e vagy va -
la mi más. A meg té rés lel ki szü le tés
is; ahogy a tes ti szü le tés is köt he tő
idő pont hoz, úgy a lel ki is, még hogy -
ha egy fo lya mat ré sze. Meg té rés nél -
kül csak az n + 1-edik kul tu rá lis
egye sü let le szünk. Ha nincs sze mé -
lyes pál for du lás, el süllyed az egy há -
zunk. • Rá le het eről tet ni a gyü le ke -
zet re az új li tur gi át? • Ver seny tár sak
a kis egy há zak? • Után kö ve té se a
meg ke resz tel tek és meg kon fir mál tak -
nak! • Mi lyen se gít ség van a lel ké -
szek nek a lel ki egész sé gük meg őr zé -
se ér de ké ben, hogy ha té ko nyan vé -
gez zék hi va tá su kat? • Olyan nagy
kedv vel vol tunk itt, de töb bet nem
me gyek, mert ezek nem sze re tik
egy mást… Há rom évig varr tam a lel -
kész csa lád nak in gyen, de nem tu dom
to vább csi nál ni, mert annyi bán tást
kap tam. • Jó, ha a püs pök hi va ta los
lá to ga tá sán au to ma ti ku san te ge ző dik
a pres bi té ri um mal? • Jé zus egy ér tel -
mű en nyi lat ko zik: szük sé ges fent ről
szü let ni! Pa pok spe ci a li zá ló dá sá hoz
szór vá nyok alap el lá tá sa! • Ugye le het
pres bi ter, aki m. gár dis ta? • Mi ért
nem ve tí tik ki a kér dé se ket? • A tár -
sa dal munk na gyon be teg, min den faj -
ta kö zös ség lé tét alap ve tő en fe nye ge -
tik a sú lyos eg zisz ten ci á lis ne héz sé -
gek és a fo gyasz tói szem lé let. Ha nem
tud juk meg győ ző en kép vi sel ni, hogy

gyer me ket ne -
vel ni, ke resz tel -
ni, kon fir mál ni,
gyü le ke ze ti kö -
zös ség hez tar -
toz ni lét fon tos -
sá gú, bol do gí tó
és előbb re va ló
az anya gi ak nál,
ha lál ra va gyunk
ítél ve a nyu ga ti
vi lág gal együtt,
és bár mit pró bá -

lunk, pót cse lek vés lesz. • Li be rá lis
vagy evan gé li kus ta lál ko zó? Prőh le
úr nak SOS • Szer vez ne-e, és ha igen,
ho gyan, fel ügye lő úr De ák té ri evan -
gé li zá ci ós na pot? Böj tös At ti la •
Meg té rés. Meg élt élő hit nél kül le het
misszió? Gyü le ke zet? Egy ház? Lu ther
mi re in dult fel? Róm 12,2. Sze re tet -
tel, Ta kács né • Jól ér tet tük, hogy a fo -
lya ma tos oda szá nás mel lett nem
tart ják fon tos nak az el ső/egy konk -
rét idő pon tú ma gam át adá sát Jé zus -
nak? • Sze re tet tel kér dem: mi ért nem
a kér dés re vá la szol nak? • A vá lás
egyi ke a ma gá ra ha gya tott ság tü ne te -
i nek. • Mi ért nem ül ki egy püs pök is
vá lasz adó nak? • Na gyon ja vas lom,
hogy a ta lál ko zó ról ad junk nyi lat ko -
za tot (MTI-hez), egy há zi és tár sa da -
lom po li ti kai vo nat ko zás ban. A tár sa -
da lom fe lé va ló épít ke zés hez ez el en -
ged he tet len, hogy ne csak ma gunk kö -
zött be szél ges sünk is mét, ha nem a kí -
vül ál lók is lás sák, hogy tu dunk az ő fe -
jük kel is gon dol kod ni. Font Sán dor

Dél utá ni
kér dé sek

Mi kor lesz az egy há zi stra té gi á ból
prog ram hir de tés és cse lek vés? •
Hogy le het a pres bi ter kép zés ből a
gaz da sá gi, pénz ügyi is me re te ket ki -
hagy ni? Zász ka licz ky Pál • Ugye, az
EKE és a most fel vá zolt kép zés sok

min den ben át fe di egy mást? Az EKE-
anyag adap tál ha tó és adap tá lan dó. •
A pres bi ter kép zés mel lett bib lia is ko -
lai kép zés is kell. • Le het-e az em ber
hit ben ta pasz talt, amíg fi a tal? • Ör -
ven de nénk, ha min den kér dés sor ra
ke rül ne! Kö szön jük! • Nem a Szent -
lé lek hi á nyá nak nyílt be vál la lá sa,
ami ről most be szé lünk? • Akik „csak”
8 ál ta lá nos sal ren del kez nek, azo kat
tel je sen el zár ják a kép zés től? • A
pres bi ter kép zés köz pon to sí tá sa egy
újabb „víz fej”. Le het, hogy ala cso -
nyabb szin ten kel le ne kez de ni? •
Ho gyan le het az pres bi ter, aki nem jár
temp lom ba? Mi lyen ala pon vá laszt -
ja meg a nem temp lom ba já ró kat a
gyü le ke zet? • Lesz-e táv ok ta tás?
Rész le tes in ter ne tes tan anyag, vi -
deó ko ráb bi elő adá sok ról? • Ga rá di
úr! Ön sze rint test vér gyü le ke ze tük
lel ké sze jól vég zi a mun ká ját, ha a hí -
vek nem ta lál ják a Bib li á ban az Ószö -
vet sé get sem? • Ezek után na gyon
sze ret ném, ha a be szél ge tés vé gé re
meg szü let ne a de fi ní ció: mi a pres bi -
ter? • Mi a vé le mé nyük ar ról, hogy
ma is leg na gyobb ün nep nek a ka rá -
csonyt tart ják a gyü le ke ze tek, és
nem a hús vé tot? Lásd az úr va cso ra
mel lő zé se a hí vők ré szé ről. • Elő ször
le gyen kel lő szá mú lel kész min den
gyü le ke zet ben, a sok fe les le ges ad mi -
niszt rá ció he lyett a pres bi ter kép -
zést rá juk bíz ni. • E fe gyel me zet len
és fe gyel mez he tet len kor ban nem
vol na hasz no sabb az ok ta tás nál a ne -
ve lés? • „Tév ta ní tás” – PAX Tv – két -
ség be ej tő. Mit te he tünk el le ne? •
Vé le mény: mi ke res ni va ló ja van an -
nak a pres bi té ri um ban, aki nek nincs
már ele ve kel lő „hit ta ni is me re te”? •
Na gyon so kat dol go zunk a mun ka -
he lyün kön, a csa lád ban és a gyü le ke -
zet ben is. Er re még ki nek len ne ide -
je? • Nem kap tunk vá laszt az EKE-
bib lia is ko lá val kap cso lat ban. • A
pres bi te rek kép zé se fon tos, de az
egy ház meg lé vő in téz mé nye i nek
hely ze te is sok szor prob lé más. Nem
azo kat kel le ne elő ször ren dez ni? Pl.
a Fa sor hely ze te ag gasz tó. Mi ért
nem old ják meg? Ezt sem tud juk
meg ol da ni. Sze rin tem a meg lé vő -
ket kel le ne ren dez ni. Utá na kell egy
újabb, mert csak a szín vo nal nak van
ér tel me. • Az ala pok nál kell kez de ni.
Van, aki ott sincs a meg vá lasz tá sán.
Az egye te mi lel kész nő vi sel je a Lu -
ther-ka bá tot. Az EvÉ let ben nem le -
he tett fel is mer ni a ref. és r. k. pap
mel lett. • Az egy re job ban ter je dő in -
ter net vi lá gá ban ér de mes len ne a
pres bi ter kép zés ben is al kal maz ni a
táv ok ta tás mód sze rét, meg tart va a
sze mé lyes kon zul tá ci ó kat is. • Na -
gyon jó mód szer nek tar tom a pres -
bi ter vá lasz tás cél irá nyos irá nyí tá sát
(fel adat ra vá lasz tás), pl. épí té si, szo -
ci á lis, egyéb. • Táv ok ta tá si for ma
élet ké pes len ne-e a bib lia is ko lá ban,
a pres bi ter kép zés ben? • Va la mennyi
lel kész meg kap ta a gyü le ke ze ti mun -
ka prog ra mok aján lá sa it. El kel le ne
kez de ni hasz nál ni a ré teg mun ká -
ban. • 1. A pres bi té ri um szer vez he ti
a szo ci á li san rá szo rult gyül. ta gok
meg se gí té sét. 2. Fon tos még, hogy a
pres bi té ri um szer vez zen kö zös „csa -
pat épí tő” al kal ma kat ma gá nak. • A
ter ve zett kép zés te ma ti ká ja túl el mé -
le ti. Nem len ne szük ség több gya kor -
la ti is me ret re? • Fel ké szült ség? Nem
in kább azok nak kel le ne men ni ük,
aki ket Jé zus küld? S aki ket nem
küld, se gít-e azo kon a kép zés? •
Szük sé ges-e a gyü le ke zet ben el töl -
tött idő höz köt ni a pres bi ter sé get? •
Ga rá di Úr! Aki ide el jött, tisz tá ban
van ve le, hogy mi ért van itt. Egyéb -
ként az ok ta tást jó nak tar tom, és lét -
re fog jön ni. • Most ol vas sák fel
még egy szer a pres bi te ri es küt. Er -
ről be szé lünk?

S M S  Z U H A T A G  A Z  E P O T  O N
b Volt, aki név vel, volt, aki név nél kül in téz te kér dé sét, vé le mé nyét az

evan gé li kus pres bi te rek múlt szom ba ti or szá gos ta lál ko zó já nak dél -
előt ti, il let ve ebéd utá ni elő adá sát kö ve tő fó rum be szél ge tés részt ve -
vő i hez. So kan nem is az adott té má hoz és nem is a pó di u mon he lyet
fog la lók hoz cí mez ték sms-üze ne tü ket, csu pán lel ke sen meg ra gad ták
a vé le mény nyil vá ní tás fel kí nált le he tő sé gét. Az in ter ak ti vi tás biz to -
sí tá sá ra ki ta lált for ma te hát na gyon „be jött”; a be szél ge té sek mo de -
rá lá sá ra vál lal ko zó Len gyel An ná nak min den rá di ós ru tin já ra szük -
sé ge volt ah hoz, hogy az sms-ben zá po ro zó kér dé sek kö ze pet te me -
der ben tart sa az ere den dő en stra té gi ai kér dé sek ről, majd a pres bi te -
ri kép zés szük sé ges sé gé ről in dí tott dis pu tát. A Dé li Egy ház ke rü let fel -
ügye lő je min den eset re már a hely szí nen igye ke zett min den kit meg -
nyug tat ni, hogy he ti la punk ban va la mennyi ér de mi kér dés re reagálunk.
Nos, a kéz hez ka pott „té tel szám” is me re té ben egy hét tü rel met kell
kér nünk a fel dol go zás me tó du sá nak ki dol go zá sá ra, azt azon ban
ma gá tól ér te tő dő nek tart juk, hogy a nyil vá nos ság elé szánt kér dé se -
ket és vé le mé nye ket már most hi ány ta la nul (!) kö zöl jük. Ol va só szer -
kesztőnk ez út tal ter mé sze te sen ki zá ró lag az sms-üze ne tek „el ve szett”
éke ze te i nek pót lá sá ra, a nyil ván va ló he lyes írá si és „gé pe lé si” hi bák
kor ri gá lá sá ra szo rít ko zott. Az aláb bi szö veg ten ger mind azon ál tal
cseppet sem unal mas ol vas mány, és alig ha nem hosszú hó na po kig
muníciót ad pres bi te ri ol da lunk szá má ra. Ma rad ja nak ve lünk!

T. Pin tér Ká roly
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Összeállította: Boda Zsuzsa

A bu da hegy vi dé ki evan gé li kus gyü -
le ke zet im már hu sza dik éve büsz kél -
ked het né met or szá gi test vér kap -
cso lat tal. Tu laj don kép pen mond -
hat nánk azt is, nem olyan nagy
büsz ke ség ez, hi szen sok gyü le ke zet -
nek van nak ma már test vér kö zös sé -
gei Né met or szág ban vagy Finn or -
szág ban, eset leg má sutt is. Még is
büsz ke ség gel tölt el, ha gyü le ke ze -
tünk ál lan dó al kal mai, prog ram jai
kö zül er re a kap cso lat ra gon do lok,
mert élő, vi dám és sze re tet tel jes
min den ta lál ko zás. 

Ilyen volt szep tem ber el ső hét vé -
gé je is, me lyet gyü le ke ze tünk egy ré -
szé vel Sch ro ben ha us en ben töl töt -
tünk. Rend ha gyó tan év kez dés volt ez,
hi szen míg az itt hon ma ra dot tak
ha gyo má nyos ke re tek kö zött is ten -
tisz te let tel in dí tot ták a tan évet, ad -
dig mi kö zel öt ve nen né met ba rá ta -
ink kö ré ben  ün ne pel tük ugyan ezt a
hét vé gét, a húsz éve kez dő dött test -
vér kap cso lat ra és a het ven öt éve
épült temp lo muk ra, a Ch ris tus -
kirché re te kint ve.

Utunk so rán né há nyan meg kér -
dez ték tő lem, hány éves is vol tam én
húsz év vel ez előtt…

Nos, igen, nyil ván va ló an a ba bá im -
mal ját szot tam ab ban az idő ben,
ami kor 1989-ben lét re jött az el ső
ta lál ko zás a két gyü le ke zet kö zött.
Ép pen ezért nem vál lal ko zom ar ra,
hogy rész le te sen be szá mol jak a kez -
de tek ről, az el ső évek je len tős ese mé -
nye i ről, még ak kor sem, ha pa pí ron
is me rem már mind ezt, azon ban sa -
ját él mé nyek kel, em lé kek kel nem
tu dom gaz da gí ta ni a be szá mo lót.

Ez év ta va szán ér ke zett a ked ves
meg hí vás, hogy sze re tet tel vár nak
min den test vért, akik húsz év vel ez -
előtt az el ső uta zás részt ve vői vol tak,
és vár ják gyü le ke ze tünk ének ka rát, a
fi a ta lo kat, aki ket ter mé sze te sen szol -
gá lat ra kér nek. Így az tán a tí zes éve -
ik ben já ró fi a ta lok tól kezd ve a nyolc -
va nas éve ik ben já ró test vé re in kig

min den kor osz tály je len volt; ez – ér -
zé se im sze rint – na gyon sok ban
gaz da gí tot ta ott lé tünk szép órá it.
Mert vol tak ré gi ek, so kad szor uta zók
– olyan jó volt lát ni a húsz év után
sem szű nő lel ke se dést! –, és vol tak
egé szen újak, ér dek lő dők, akik a
„Jö vő re ta lál ko zunk!” sza vak kal bú -
csúz tak, és él mé nyek kel gaz da gon
tér tek ha za.

A szom ba ti nap a hu sza dik év for -
du ló je gyé ben telt. Két nyel vű, csa lá -
di as han gu la tú is ten tisz te let tel kezd -
tük meg az em lé ke zést, a kö zös ün -
nep lést. A 2009. év igé jé re fi gyel ve
ad tunk há lát mind azért, ami em ber -
nek le he tet len, de Is ten nél és Is ten -
nel még is le het sé ges. Dél után – két
gaz dag, bő sé ges sze re tet ven dég ség
kö zött – kö szön té sek, em lé ke ző sza -
vak hang zot tak el mind két rész ről.

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
ház ne vé ben D. Sze bik Im re nyu gal -
ma zott püs pök mon dott ba rá ti kö -
szön tő sza va kat, gyü le ke ze tünk ré szé -
ről pe dig Kézdy Pál fel ügye lő em lé -
ke zett a kez de tek re, és adott han got
a jö vő fe lé te kin tő re mény sé gé nek.

Es te új ra a temp lom ban gyü le kez -
tünk, meg hall gat tuk a ne u bur gi Le -
ucht fe u er kó rust és gyü le ke ze tünk if -

jú sá gi kó ru sát, me lyet Hi kisch Zol tán
ve zé nyelt. A mint egy más fél órás
prog ram meg ha tó an szép és mél tó le -
zá rá sa volt a nap nak.

A hű vös, sze les szom bat után va -
sár nap ra gyo gó nap sü tés re éb red -
tünk. A vá ros ka fő te rén tűz ol tó ze ne -
kar fo gad ta dr. Jo han nes Fried rich ba -
jor tar to má nyi püs pö köt, majd együtt
vo nul tunk át a Krisz tus-temp lom ba,
hogy há la adó is ten tisz te le ten ün ne -
pel jük het ven öt éves fenn ál lá sát.

A száz fé rő he lyes temp lom csak a
részt ve vők egy har ma dát tud ta be fo -
gad ni, a kint re ked tek sá tor ban, ve tí -
tő vász non kö vet het ték az ese mé nye -
ket. Ebéd után be szél ge tés re, ré gi
ba rát sá gok ápo lá sá ra és újak kö té sé -
re nyílt le he tő ség, me lyet mind annyi -
an jól ki hasz nál tunk a ve rő fé nyes,
ko ra őszi dél utá non. Az ün nep ség so -

ro za tot a mün che ni kan tá ta kó rus
mű so ra zár ta, majd mind nyá jan ha -
za tér tünk ven dég lá tó ink ott ho ná ba.

Reg gel re a kö szö net mon dás és a bú -
csú sza vai ma rad tak. Mind nyá junk ban
ott van a re mény ség, hogy lesz nek
min dig ré gi ek, akik em lé kez nek, és
lesz nek min dig újak, akik to vább vi szik
és ápol ják a test vér kap cso la tot.

g Kecz kó Szil via

Ket tős ju bi le um
Sch ro ben ha us en ben

Lu ther Már ton a Nagy ká té ban, az
Apos to li hit val lás ma gya rá za tá ban
így ír a te rem tő Is ten be ve tett hit fon -
tos sá gá ról: „Azt gon do lom és hi -
szem, hogy Is ten te remt mé nye va -
gyok, vagy is hogy Ő ad ta és szün te -
le nül fenn tart ja tes te met, lel ke met és
éle te met, kis és nagy tag ja i mat, min -
den ér zé ke met, esze met és ér tel me -
met, és így to vább; ételt és italt, ru -
há za tot, meg él he tést, fe le sé get és
gyer me ket, ház né pet, há zat és gaz -
dag sá got stb.; sőt ja vam és élet szük -
ség le te im szol gá la tá ra ren del te min -
den te remt mé nyét: a Na pot, a Hol -
dat és az égi csil la go kat, a nap palt és
az éj sza kát, le ve gőt, tü zet, vi zet, föl -
det és mind azt, amit az hor doz és te -
rem, ma da rat, ha lat és egyéb ál la to -
kat, ga bo nát és min den fé le nö vényt,

to váb bá min den más tes ti és mu lan -
dó jót: jó kor mány za tot, bé két, biz -
ton sá got. (…) Mind ezt pe dig csu pa
meg nem ér de melt sze re tet ből és jó -
ság ból te szi, olyan sze re tő atya ként,
aki úgy gon dos ko dik ró lunk, hogy
sem mi baj ne ér jen min ket. (…) Eb -
ből ön ként adó dik és kö vet ke zik az,
hogy mi vel Is ten ad ja, tart ja fenn és
őr zi meg nap ról nap ra mind azt,

amink van, sőt azt is, ami a menny -
ben és a föl dön van: bi zony tar to zunk
Ne ki az zal, hogy ezért szün te le nül
sze res sük, di csér jük és áld juk. (…)
Hi szen Is ten azért ad ja és cse lek szi
ve lünk mind ezt, hogy meg érez zük és
meg lás suk ben ne atyai szí vét és fe -
lénk ára dó sze re te tét.”

Er re a há la adás ra és di csé ret re, kö -
zös el mél ke dés re és imád ko zás ra
hir det te meg egy há zunk is – a Ma -
gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus
Ta ná csa köz gyű lé sé nek ja vas la tá ra –
2009-től a szep tem ber utol só és ok -
tó ber el ső va sár nap ja kö zöt ti idő sza -
kot a te rem tés ün ne pé nek he te ként. 

Ma, ami kor a te remt mé nyek tö ré -
keny sé ge és ér zé keny sé ge egy re
inkább ér ző dik mind kö ze li, mind tá -
vo li vi lá gunk ban, fon tos nak tart juk,

hogy a te rem tés fenn tar tá sá ért min -
den nap há lát ad junk Te rem tőnk -
nek, s a ránk bí zott őr ző fel adat ra fel -
hív juk a fe le lő sen gon dol ko dó ke resz -
té nyek és a vi lág fi gyel mét. Min -
den na pi te vé keny sé ge ink kö zött
szán junk pár per cet re for má to runk
bib li ai gon do la ta i nak el ol va sá sá ra,
egy-egy imád ság ra vagy bib lia órai be -
szél ge té sek re.

I S  TEN TI SZ TE LETKÖZ VE TÍ  TÉ S A TELE VÍZ IÓBAN

A teremtés hete

Evan gé li kus is ten tisz te let a Ma gyar Te le ví zi ó ban
Szep tem ber 27-én, a Szent há rom ság ün ne pe utá ni ti zen -
ha to dik va sár nap 11 órá tól te rem tés ün ne pi is ten tisz te -
le tet lát ha tunk a Ma gyar Te le ví zió egyes és ket tes csa -

tor ná ján a bu da pest-zug lói evan gé li kus temp lom ból. Igét hir det Gáncs
Pé ter és Sza bó né Mát rai Ma ri an na, a Dé li Egy ház ke rü let püs pö ke és püs -
pök he lyet te se.

A Du na Te le ví zió Is ten ke zé ben cí mű mű so ra szep tem ber 19-
én 12.05-kor kez dő dő adá sá nak cí me: Evan gé li kus pres bi te -

rek or szá gos ta lál ko zó ja. A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház el ső al -
ka lom mal szer ve zte meg idén a pres bi te rek or szá gos ta lál ko zó ját
(EPOT). Ez az el ső olyan összejövetel, amely ki mon dot tan gyü le ke ze ti
pres bi te rek nek szól. A kon fe ren cia cél ja, hogy az evan gé li kus egy ház va -
ló ban az élő kö vek egy há za le hes sen. Szer kesz tő-ri por ter: Er hardt
Ágos ton. Ren de ző-ope ra tőr: Hor váth Ta más.

H I R D E T É S

„Mi lyen szép is len ne itt a domb ol da lon egy be gyűl ni több
gyü le ke zet ből, he gyen in nen és völ gyön túl…” – fo gal -
maz ta meg öt le tét még a ta vasszal Pán gyánsz ky Ág nes pi -
li si lel kész nő, aki ige hir de tés sel szol gált a szép kis ká vai
temp lom ban… 

Az álom múlt va sár nap meg va ló sult: Pi lis ről mint egy har -
min can, Bé nyé ről több mint hú szan in dul tak út nak, hogy
kö zé pen – a szép ká vai temp lom dom bon, il let ve a temp -
lom kert ben – ta lál koz za nak. (Köz tük volt a ká vai–mo no -
ri szár ma zá sú Ko vács Áron, va la mint Irs áról Er dé lyi Csa -
ba lel kész, és osz to zott a test vé ri kö zös ség örö mé ben a pán -
di re for má tus pász tor, Ágos ton Gé za tisz te le tes is.) 

A fes tői dom bon ké ső nyá ri kel le mes nap sü tés ben
le zaj lott sza bad té ri is ten tisz te le ten – mint egy tan év -

nyi tó ként is – át érez het ték a je len lé vők az Úr is ten egy -
be gyűj tő sze re te tét. Az ige hir de tés a négy ezer meg ven -
dé gelt ről szólt, és – a ká vai há zi gaz dák jó vol tá ból – a
brin gás cso port is nagy sze rű ven dég lá tás ban ré sze sül -
he tett. 

Zá rás ként a temp lom ban is fel csen dült még né hány
szív ből jö vő vi dám dal, majd a ke rék pá ro sok az zal a meg -
győ ző dés sel száll tak is mét nye reg be, hogy ilyen re gi o ná -
lis ta lál ko zó kat más kor is ér de mes vol na szer vez ni. Hi -
szen…, de ezt a mon da tot az ol va só is nyil ván be tud ná
fe jez ni: a ke re ke zés meg erő sí ti a tes tet, az együtt ének -
lés, imád ko zás pe dig erő sí ti a hi tet.

g Bu day Zsolt
bé nye–ká vai lel kész

Ke re ke zés Ká vá ra
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Ima ké rés
Ér dek lő dés sel ol vas tam Az unal mas pré di ká ci ó című írást és az arra reagáló
hoz zá szó lá so kat is. De, ked ves test vé rek, hol ma rad Krisz tus? Mi ért nem esett
több szó az imád ko zás ról?

A lel kész az em ber ré lett Is ten sze re te tét su gá roz za kör nye ze té be – mint
hí vő ezt vá rom tő le. Győz zön meg ar ról, hogy „Is ten vi lá gá ban csak egy csa -
ló dás ér het: mér he tet le nül töb bet nye rünk, mint amennyit ígért vagy vár -
tunk” (idé zet Ra vasz Lász ló tól). Ezt azon ban csak ak kor tud ja meg ten ni, ha
nem lan kad tö rek vé se, hogy hor doz za Krisz tust.

Ne kem meg az is ten tisz te let re ké szül vén ar ra kell tö re ked nem, hogy meg -
tisz tí tott szív vel hall gas sam az igét. Az igét, Is ten sza vát! 

Mind annyi unk nak ar ra kell(ene) tö re ked nünk, ha ke resz té nyek nek vall -
juk ma gun kat, hogy az imád ko zás vál jon mes ter sé günk ké. Lel ké sze ink nek
eb ben is pél dát kell mu tat ni uk – Lé lek su gall ta imá ik kal ke re tez ve a Szent -
lé lek su gall ta pré di ká ci ót. Ha Krisz tus je len van temp lo ma ink ban, ká pol ná -
ink ban, ak kor meg fog újul ni a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház.

Ezért imád koz zunk egy aka rat tal! A „tech ni kai rész le te ket” bíz zuk Is ten
ve ze té sé re, min den ben ha gyat koz zunk őrá!

Sch midt Jó zsef né (Pécs)

Hoz zá va lók: 45 dkg kör te, 2 evő ka nál
ma zso la, 2 evő ka nál cu kor, csi pet nyi
őrölt fa héj, 1/2 cit rom le ve, 3 evő ka -
nál kör te pá lin ka vagy rum, 15 dkg ka -
lács, 1 cso mag 2 la pos ré tes lap, a la -
pok meg ke né sé hez ol vasz tott mar ga -
rin, a te te jé re por cu kor

El ké szí tés: A kör té ket meg há moz -
zuk, ap ró da ra bok ra vág juk. A ma -
zso lát meg mos suk és le csö pög tet jük.
A kör te da ra bo kat és a ma zso lát a cu -
kor ral, a fa héj jal, a cit rom lé vel és a
kör te pá lin ká val/rum mal össze ke -
ver jük. Kö rül be lül fél órán át ér le lőd -
ni hagy juk. Ez után a ka lá csot ap ró
koc kák ra vág juk és szin tén be le ke ver -
jük. A sü tőt kö ze pes hő mér sék le tű -
re elő me le gít jük. Az egyik ré tes la pot
eny hén ned ves kony ha ru há ra fek tet -
jük, ol vasz tott vaj jal meg ke ne get -
jük, és egy má sik la pot rá bo rí tunk. A
kör tés töl te lék fe lét a har ma dán el -
si mít juk, a sza ba don ma radt tész tát

az ol vasz tott mar ga rin nal még egy -
szer meg ken jük. A ré test a kony ha -
ru ha se gít sé gé vel óva to san fel te ker -
jük, és egy ki va ja zott vagy sü tő pa pír -
ral bé lelt tep si be csúsz tat juk. A ma -
ra dék ré tes la pok kal és töl te lék kel
ugyan így já runk el, majd a te ker cse -
ket még egy szer ol vasz tott vaj jal
meg ken jük, és for ró sü tő be tol va
kö rül be lül 30 perc alatt ro po gós ra
süt jük. A sü tő ből ki vé ve ol vasz tott
vaj jal új ra át ken jük, majd 5-10 per cig
áll ni hagy juk, és sze le tel jük.

SZ E RETET VE NDÉ G SÉ G RE
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b Idő vel min den bi zonnyal el ju -
tunk oda, hogy az egy sze ri
nyom ta tott könyv is ko moly ér -
ték nek fog szá mí ta ni, és tu laj do -
no sa ik igen nagy becs ben fog ják
tar ta ni őket. Ad dig azon ban
egy sze rű hasz ná la ti tár gyak,
ame lyek kel ját sza ni sem res tek
az ar ra ked vet ér zők.

Mint egy más fél éve szá mol tunk be
la punk ha sáb ja in a „Ve szíts el egy
köny vet!” já ték ról (Evan gé li kus Élet,
2008/14.), me lyet az oros há zi Justh
Zsig mond Vá ro si Könyv tár mun ka -
tár sai ho no sí tot tak meg ha zánk ban.
Az „uta zó köny vek nek” kül föl -
dön jó val na gyobb ha gyo má -
nyuk van, mint ma gyar nyelv -
te rü le ten, de az ak ció ta va lyi
si ke re el ér te, hogy a fej lesz tés
alatt lé vő Könyv tár por tál ba
(http://konyv tar.hu/) in teg rá -
lód jon a BookC ros sing ma -
gyar meg fe le lő je.

Bár el ső re fur csá nak tűn het,
hogy a könyv tár mint a köny -
vek őr ző he lye bá to rít ar ra,
hogy va la ki csak úgy el hagy jon egy
kö te tet, va ló já ban a kez de mé nye zés
cél ja az ol va sá si kedv fel kel té se: iz gal -
mas do log el kép zel ni, hogy az el ve -
szett könyv ki hez ke rül majd, meg -
ta lál ja-e va jon a he lyét, mi előtt az tán
dol ga vé gez té vel to vább ke rül más -
hoz.

A http://ve szit sel.konyv tar.hu/ ol -
da lon nem csak az el ve szett és meg -
ta lált köny ve ket le het meg ad ni, de a
rend szer a Go og le Maps al kal ma zás
se gít sé gé vel még egy tér ké pet is
meg je le nít, amely a könyv út já nak ál -
lo más he lye it mu tat ja meg.

A Moly (http://moly.hu/) köny ves
kö zös sé gi ol dal nem vé let le nül hir de -
ti ma gát a „Köny ves ját szó tér” szlo -
gen nel. A ta gok unat ko zás he lyett há -
rom ap ró já ték kal te he tik pró bá ra em -
lé ke ző te het sé gü ket vagy meg ér ző -
ké pes sé gü ket: az Össze ke vert be tűk
egy vé let len sze rű en ki vá lasz tott könyv

cí mé nek al ko tó ele me it ke ve ri össze,
majd ad ja fel fel ad vány ként; a Rej tőz -
kö dő bo rí tók egy szin tén ta lá lom ra ki -
vá lasz tott könyv bo rí tó ját mu tat ja
meg úgy, hogy a kép pont jai kö zül
csak min den ötö dik sor lát szó dik –
ennyi ből kell ki ta lál ni há rom le he tő -
ség kö zül a he lyes köny vet; az Íz lé sek
és mo lyolók az adott tag is me rő sei kö -
zül vá laszt, majd az ő egyik ol vas má -

nyá ról kell meg tip pel ni, hogy mi -
lyen ér té ke lést ka pott.

A Moly leg nép sze rűbb já té ka A
Nagy Könyv nyom do ka in ha la dó
Könyv pár baj (http://konyvpar -
baj.hu/). El len tét ben az is mert előd -
del nem ked ven ce ket tar tal ma zó lis -
tát kell ké szí te ni, ha nem csu pán két
könyv kö zül kell ki vá lasz ta ni a job -
bat. Az egy sze rű dön té sek ből az után
a nagy szá mok tör vé nye mi att iga zi
nép sze rű sé gi top lis ta szü le tik, amely
je len leg csaknem fél mil lió (!) pár baj
ered mé nyé ből áll össze.

A má sik ma gyar köny ves kö zös sé -
gi ol dal, a Könyv ko ló nia (http://konyv -
ko lo nia.hu/) a fel hasz ná lói ak ti vi -
tás ból csi nált nem rég já té kot: a ta gok
min den egyes ol da lon vég zett cse lek -
vé sért – kri ti ká kért, hoz zá szó lá so kért
vagy az adat bá zis bő ví té sé ért – pon -
to kat kap nak, ame lyek ál lan dó ver -
seny pá lyá vá ala kít ják át a „ko lo ni zá -

ci ót”. A pro jekt mű köd te tői az ezer
pon tot el ső ként el ért tag ju kat már
meg is lep ték egy aján dék könyv cso -
mag gal, vél he tő en még na gyobb ked -
vet csi nál va ez zel az ol dal ak tív hasz -
ná la tá hoz. A Könyv ko ló nia blog ja rá -
adá sul a leg több ér de kes és kü lönc
köny vek kel kap cso la tos té má ról is be -
szá mol, így an nak ol vas ga tá sa is igen
szó ra koz ta tó.

Azok, akik a já ték he lyett in kább
ol va sá si tip pe ket ke res nek az in ter -
ne ten, a fen ti ol da la kon kí vül még
szá mos kel le mes hely re buk kan hat -
nak. A Köny ves blog (http://kony -
ves.blog.hu/) jú li us ban ün ne pel te
má so dik szü le tés nap ját. A Va lus ka
Lász ló ál tal ve ze tett ol dal ez  alatt a két

év alatt el is mert ol dal lá nőt te
ki ma gát iro dal mi kö rök ben,
így most már nem csak re -
cen zi ó kat kö zöl, ha nem meg -
je le nés előtt ál ló kö te tek ből is
hoz le rész le te ket.

Ko moly aján ló gyűj te -
ménnyel ren del ke zik az Ol va -
só nap ló (http://www.ol va so -
nap lo.hu/kony va jan lok/),
ame lyik a kü lön bö ző köny ves
blo gok ban írt be mu ta tó kat

gyűj ti egy hely re, és ez zel leg in kább
a Mi ner köny ves ke re ső jé hez ha -
son lít (http://kony vek.mi ner.hu/).

Szin tén re cen zi ó kat gyűjt egy
hely re az On line Book Club
(http://okk.fre eb log.hu/), ame lyet
a csat la ko zott blo go lók töl te nek fel
– több nyi re sa ját web nap ló ik tar tal -
má val.

Nem tud ni, mi kor jön el a csak di -
gi tá lis for má ban ter jesz tett köny -
vek ide je, és ez mennyi ben fog ja
meg vál toz tat ni a köny vek kel kap -
cso la tos vi szo nyun kat, de vél he tő en
a Gu ten berg-ga la xis ma élő ra jon gói
to vább vi szik, to vább örö kí tik azt a
szel le mi sé get, amely a mai vi lág há -
ló köny ves kuc kó it jel lem zi. Az ol va -
sá son túl ér de mes könyv sze re tő em -
be rek kel kö zös sé get al kot ni, eh hez
pe dig a leg jobb ki in du lá si pon to kat
meg ad tuk.

g Nagy Ben ce

A já té kos tól a ko mo lyig
E G YH ÁZ É S VIL ÁG H ÁLÓ

Rovatgazda: Nagy Bence

Ma már nem kér dé ses, hogy vi lág mé -
re tű jár vány kö ze le dik. A ser tés -
influ en za kö vet kez té ben ez rek be te -
ged tek meg vi lág szer te. Most még
nem le het meg mon da ni, mi vár ha tó
a kö vet ke ző né hány év ben, mennyi -
re lesz nek ha tá so sak a ki kí sér le te zett
vak ci nák. Épp ezért el sőd le ges, hogy
ma gunk ké szít sük fel im mun rend sze -
rün ket a ha tá sos vé de ke zés re, hogy
ön ma ga vál jon elég erős sé ah hoz,
hogy le győz ze a fer tő zést.

Ha gyen gül a pajzs
Van nak olyan hely ze tek, ami kor ter mé -
sze tes vé del mi rend sze rünk meg gyen -
gül. Ilyen pél dá ul bi zo nyos gyógy sze -
rek sze dé se (szte ro i dok, ke mo te rá pi -
ás sze rek, fáj da lom csil la pí tók, an ti -
bio ti ku mok), va la mint egyes be teg sé -
gek, pél dá ul cu kor be teg ség, da ga na tos
meg be te ge dé sek, leu ké mia.

De elő idéz he ti ezt az ál la po tot a ter -
hes ség vagy idős kor is. Ez utób bi ra
azért is oda kell fi gyel nünk, mert köz -
tu do má sú, hogy pél dá ul az influ en za
és más fer tő ző be teg sé gek szem pont -

já ból az idő sek kü lö nö sen ve szé lyez te -
tet tek. Szá muk ra sok szor ne he zebb és
hosszabb ide ig tart vissza tér ni a mun -
ká hoz és a csa lád kö rü li te en dők el lá -
tá sá hoz a be teg ség után.

Ezek ben a hely ze tek ben kü lö nö sen
fon tos im mun rend sze rünk tá mo ga tá -
sa. De ho gyan te het jük ezt meg?

So sem árt egy kis tá mo ga tás
Nem is gon dol nánk, hogy mi ma gunk
mennyit te he tünk azért, hogy im -
mun rend sze rünk ki egyen sú lyo zot -
tan mű köd jön. A mo dern kor em be -
ré re saj nos jel lem ző a vi ta min-, ás vá -
nyi a nyag- és nyom elem hi ány, hi szen
több nyi re rend szer te le nül ét ke zünk,
ke vés gyü möl csöt, zöld sé get, tej ter -
mé ket fo gyasz tunk, kü lön bö ző él -
ve ze ti sze re ket (al ko hol, do hány zás)
hasz ná lunk, és nem utol só sor ban
min den ki éle té ben sok kal több a
stressz is.

Az im mun rend szer erő sí té se az
egyik leg fon to sabb lé pés az egész ség fe -
lé. Ér de mes meg fo gad ni az aláb bi ta -
ná cso kat!

• Táp lál ko zá sunk so rán ügyel jünk az
ét ren dünk re!

• Le gyen meg fe le lő a vi ta min-, ás vá -
nyi a nyag- és nyom elem be vi tel!

• Ke rül jük a ma gas cu kor tar tal mú,
rost sze gény élel mi sze re ket!

• Ta ná csos az él ve ze ti sze rek, így az al -
ko hol fo gyasz tás és a do hány zás el -
ha gyá sa!

• Le he tő ség sze rint tö re ked jünk a
stressz ki vé dé sé re!

• Test moz gás min de nek fe lett! Nem -
csak az egész sé ges táp lál ko zás sal,
ha nem moz gás sal is erő sít het jük
szer ve ze tün ket. Ez le het sport, de
akár egy kel le mes sé ta, ko co gás, sőt
tánc is. 

A meg fe le lő, ki egyen sú lyo zott ét rend
mel lett im mun rend sze rünk tá mo ga tá -
sá ban se gít sé get nyújt a Bé res Csepp,
mely olyan arány ban tar tal maz ás vá -
nyi anya go kat és nyom ele me ket, ahogy
azt a szer ve zet igény li. Na pi 2×20
Béres Csepp és a fel szí vó dá sá hoz nél -
kü löz he tet len C-vi ta min sze dé sé vel
könnyeb ben ki véd he ti a be teg sé gek tá -
ma dá sa it!

Védje magát!

A Bé res Csepp vény nél kül kap ha tó ro bo rá ló gyógy szer.
A koc ká za tok ról és a mel lék ha tá sok ról ol vas sa el a be teg tá jé koz ta tót,

vagy kér dez ze meg ke ze lő or vo sát, gyógy sze ré szét.
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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-ért + pos ta -
költ ség.

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

Imái meg hall ga tá sá ért há lál ko dó imád ko zá sa okoz ta egy ka to li kus hí vő ha -
lá lát Auszt ri á ban: agyon nyom ta a rá bo ru ló ol tár kő.

A negy ven öt éves fér fi be szo rult egy lift be, és meg me ne kü lé sé ért imád koz -
ni kez dett. Szin te azon nal ki is sza ba dí tot ták, ő pe dig úgy vél te, imái ta lál tak
meg hall ga tás ra, ezért azon nal a bé csi We in ha us temp lom ba si e tett há la imát
mon da ni. Az ol tár előtt tér de pelt, ami kor a négy má zsás ősi kő tömb rá zu hant.
Azon nal meg halt. Holt tes té re csak más nap ta lál tak rá mi sé re igyek vő hí vők.
Uno ka test vé re ad dig ra már be je len tet te a rend őr ség nek a fér fi el tű né sét.

A rend őr ség nyo mo zá sa sze rint a mé lyen val lá sos fér fi ma gá hoz ölel te az
ol tár kö vet tar tó egyik pil lért, az ki la zult, emi att tör tént a bal eset. A pil lé ren
raj ta vol tak az ujj le nyo ma tai – ad ta hí rül a múlt hé ten az Ana no va brit hír -
ügy nök ség.

d MTI

Végzetes há la ima
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VASÁRNAP

22.20 / Du na Tv
Négy éj sza ka An ná val
(len gyel–fran cia film drá ma,
2008) (100')
Le on egy kis vá ro si kór ház
hul la dék ége tő jé ben dol go zik.
Szen ve dé lye sen be le sze ret az
egyik ápo ló nő be, An ná ba.
Elő ször csak az ab la kon át fi -
gye li, de az tán éj je len te be lo -
pó dzik a szo bá já ba. Csak né -
zi al vás köz ben, vi rá got visz
ne ki. A rend őr ség is fel fi gyel
rá, és őri zet be ve szi, pe dig
Le on csak An na kö ze lé ben
akar len ni.

HÉTFŐ

7.55 / Du na Tv
Ma gyar or szág kin csei:
temp lo mok
A haj dú do ro gi gö rög ka to li -
kus püs pö ki szé kes egy ház
10.00 / Bar tók Rá dió
Hang-fo gó
Bach: 196. kan tá ta –
Der Herr den ket an uns
11.00 / PAX
Ke rék pár tú ra egy ház tör té ne ti
uta kon (úti film) (26')
Ha tár őr ség
13.30 / Kos suth rá dió
Erős vár a mi Is te nünk!
Az evan gé li kus egy ház
fél órá ja
18.00 / Bar tók rá dió
Haydn bil len tyűs mu zsi ká ja
Ke me nes And rás zon go rá zik
20.55 / Du na Tv
An gya li üd vöz let
(ma gyar já ték film, 1893) (95')

KEDD

8.30 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
Evan gé li kus pres bi te rek
or szá gos ta lál ko zó ja
13.31 / Bar tók rá dió
An ne ke Bo e ke fu ru lyá zik, Igor
Da vi dovics gi tá ro zik és the or -
bán ját szik
14.35 / Kos suth rá dió
Tér-idő. „A vég te len
szen ve dés mo nu men tu ma”
15.45 / Du na Tv
Vá ro sok, tör té ne tek
(ma gyar is me ret ter jesz tő
soro zat, 2009) Gyu la
19.40 / Kos suth rá dió
Weö res Sán dor meg ze né sí tett
ver sei
Elő ad ja: Sza ló ki Ági
21.00 / Du na Tv
Az emig ráns – Min den más -
képp van (ma gyar já ték film,
2007) (107')

SZERDA

7.50 / Du na Tv
Lép tünk kop pan ódon kö ve ken
(ma gyar is me ret ter jesz tő
so ro zat, 2008)
A Do hány ut cai zsi na gó ga
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
14.30 / m2
Kol dus Na pó le on
(ma gyar té vé film, 1985) (23')
19.35 / Bar tók rá dió
Sza ba di 50. Sza ba di Vil mos
(he ge dű) és a Pan non Fil har -
mo ni ku sok hang ver se nye
21.30 / Du na Tv
Kí nai odisszea 2002
(hong kon gi-kí nai já ték film,
2002) (105')
23.00 / Bar tók rá dió
Éj sza kai dzsessz klub
Ma gyar hang le mez új don sá gok

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból szeptember 20-ától szeptember 27-éig

CSÜTÖRTÖK

5.20 / m1
Haj na li gon do la tok
12.40 / PAX
A kenyérben a lelkünk is
benne van... (magyar
dokumentumfilm, 2005)
(19')
14.35 / Kos suth rá dió
Tér-idő
A me se bű vö le té ben
14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze ne szer ző je:
An ton ín Dv o rák
Ame ri ka
19.40 / Kos suth rá dió
Rész le tek Se bes tyén Már ta és
a Mu zsi kás együt tes Bar tók-
al bu má ról
22.20 / m1
A Ro bert Wra ight-szto ri
(ka na dai té vé film, 2003) (88')
23.30 / Bar tók rá dió
Ars no va
Ar vo Pärt: Ber li ni mi se

PÉNTEK

13.05 / Bar tók rá dió
XII. bu da pes ti
nem zet kö zi kó rus ver seny
2009
Nyi tó hang ver seny
13.30 / Kos suth rá dió
Az Úr kö zel!
A bap tis ta egy ház fél órá ja
14.05 / Kos suth rá dió
Arc vo ná sok
Mi kó czy Zol tán, Over do se
tu laj do no sa
18.30 / PAX
Sa rep ta
(do ku men tum film)
21.35 / Du na Tv
A só go rom
(olasz já ték film, 2003) (87')
23.00 / Bar tók rá dió
Ars no va
Szo ko lay Sán dor:
Ta ber ná ku lum
– cik lus ve gyes kar ra
Pi linsz ky Já nos ver se i re

SZOMBAT

12.05 / Du na Tv
Is ten ke zé ben (26')
13.39 / Bar tók rá dió
500 éve szü le tett Kál vin Já nos
Swe e linck: 90 zsol tár;
La u dae Do mi num;
Ton de Le e uw: Ima
Da an Man ne ke:
121. zsol tár
15.40 / Du na Tv
44. Sa va ria nem zet kö zi tánc -
ver seny – Tíz tánc Eu ró pa-
baj nok ság
17.00 / Bar tók rá dió
Klasszi kus és jazz
Szent pá li Ro land tu ba hang -
ver se nye
23.00 / m1
Re túr
(ma gyar film, 1996) (112')
24.00 / Bar tók rá dió
Ars acus ti ca
Je ru zsá lem – az égi és a föl di
bé ke vá ro sa

VASÁRNAP

10.00 / m1
Evan gé li kus ma ga zin
10.25 / m1
Evan gé li kus if jú sá gi mű sor
11.00 / m1
Evan gé li kus is ten tisz te let
13.04 / Kos suth rá dió
Nép ze ne ha tá rok nél kül
15.05 / Bar tók rá dió
Ju bi la te Deo
Év szá za dok egy há zi
mu zsi ká ja
17.45 / Du na Tv
Arc élek
Ja ku bi nyi György ró mai
ka to li kus ér sek,
Gyu la fe hér vár
20.00 / m1
Má ju si zá por
(ma gyar té vé já ték) (52')
21.00 / Du na Tv
Kis Moszk va
(len gyel já ték film, 2008)
(114')
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HÍREK, HIRDETÉSEK
Va sár nap
Is ten igé je ter jedt, és na gyon meg nö ve ke dett a ta nít vá nyok szá ma Je ru zsá lem -
ben. Ap Csel 6,7 (Zsolt 51,20; Mt 6,25–34; 1Pt 5,5–11; Zsolt 20) Bont suk ket -
té a mon da tot. Mi több nyi re a mon dat má so dik fe lét hi á nyol juk kö zös sé ge -
ink ben, és emi att pa nasz ko dunk. Hol van nak a fi a ta lok, mi ért va gyunk ke -
ve sen a temp lom ban? Mi lyen go nosz is ez a vi lág, és mennyi ször nyű ség tör -
té nik nap mint nap! A gyógy szer a mon dat el ső fe lé ben van: „Is ten igé je ter -
jedt.” En nek lesz kö vet kez mé nye a ta nít vány ság. A szo mo rú di ag nó zis em -
le ge té se he lyett in dul junk el a gyó gyí tó szol gá lat ra, mert a gyógy szert Urunk
ránk bíz ta. Mondd el fi a id nak – ol vas suk Mó zes köny vé ben. Mondd el fi a -
id nak és azok nak, aki ket rád bíz az Úr. – Uram, add, hogy ész re ve gyem, aki -
ket rám bíz tál!

Hét fő
Já nos így vá la szolt: „Én ugyan víz zel ke resz tel lek ti te ket, de el jön az, aki erő -
sebb ná lam, és én még ar ra sem va gyok mél tó, hogy sa ru ja szí ját meg old jam:
Ő majd Szent lé lek kel és tűz zel ke resz tel ti te ket.” Lk 3,16 (Ézs 62,11; Fil 4,8–
14; Lk 12,35–48) A ke resz te lés ere de ti gö rög sza vá nak je len té se „be me rí tés,
be me rü lés”. Új élet nincs Szent lé lek nél kül. Be le kell me rül ni az új élet vi -
zé be, és ma gunk ba kell szív ni – mint a szi vacs nak a vi zet – az új éle tet te -
rem tő Szent lel ket. Ez át tü ze sít, fel-Lel ke sít a szol gá lat ra, és köz ben ki ége ti
be lő lünk a sa la kot, aho gyan a tűz ki ége ti a vas ból a sa la kot, és acél lá vál toz -
tat ja. – Uram, me rítsd be Lel ked be az éle te met, és égesd ki be lő lem a sa la -
kot, acé lozz meg en gem!

Kedd
Min den re van erőm a Krisz tus ban, aki meg erő sít en gem. Fil 4,13 (Zsolt 74,12;
1Tim 6,(3–5)6–11a; Lk 12,49–53) So kan már úgy éb red nek, hogy fá rad tak.
Ha lá los fá radt ság mun kál ko dik már a fi a ta lok ban is. Nincs erő, ezért kell a
sok ká vé, az ener gia ital, és ha az sem se gít, ak kor az erőt len ség ér zé sét csil -
la pí tó al ko hol vagy egyéb má mor és ká bu lat. Az élet erő Krisz tus ban van és
tő le jön. Nincs más for rás. Ami vi szont tő le jön, az min den re elég. Elég a csa -
ló dás, a ka taszt ró fa el len, elég még a ha lál el len is. – Uram, adj ne kem erőt,
mely tő led és be lő led fa kad!

Szer da
Mi pe dig meg ma ra dunk az imád ko zás és az ige szol gá la ta mel lett. Ap Csel 6,4
(Ézs 41,10a; Ap Csel 27,33–44; Lk 12,54–59) Min den em ber bol dog akar len -
ni – mond ja egy ré gi slá ger szö ve ge. Még is mi lyen ke ve sen mond ják bol dog -
nak ma gu kat. Mi bol do gul ni aka runk ahe lyett, hogy bol dog gá ten nénk má -
so kat. A bol dog sá got ad ni tud juk, de el ven ni nem. A bol dog sá got kap ni tud -
juk, de ki erő sza kol ni nem. Az csak a má so kért meg élt élet út ján jön fe lénk.
Ezért ne fe lejt sük imád ság ban hor doz ni egy mást és Is ten gyó gyí tó sza vát szól -
ni ott, ahol szük ség van rá. – Uram, kö szö nöm, hogy ma is szol gál ha tok ne -
ked má so kon ke resz tül, és kö szö nöm az ál ta luk nyert bol dog sá got!

Csü tör tök
Ne áll ja tok bosszút ön ma ga to kért, sze ret te im, ha nem ad ja tok he lyet Is ten ha -
rag já nak. Róm 12,19 (Jer 11,20; Lk 10,38–42; Lk 13,1–5) So ha? So ha. Mi ért?
Mert a bosszú édes test vé re a gyil kos ság nak. Ez pe dig a gyil kos ság fe je del -
mé nek ere jé ből me rít, és ez a fel gyü lem lett gyű lö let elő ször min ket öl. Van
jobb meg ol dás: Is ten ke zé ben hagy ni az íté le tet. Több ok ból is jó: nem árt
ne künk. Is ten is me ri nem csak az én szán dé ko mat és gon do la ta i mat, ha nem
a má si két is. Is ten íté le té nek cél ja nem a má sik el vesz té se, ha nem meg men -
té se, és er re mi kép te le nek va gyunk. – Uram, óvj meg a bosszú ál lás tól és a
ki bo ru lás tól, he lyet te ta níts le bo rul ni előt ted!

Pén tek
Egyi kük pe dig, ami kor lát ta, hogy meg gyó gyult, vissza tért, és fenn han gon di -
cső í tet te Is tent. Lk 17,15 (Zsolt 30,3; Lk 22,35–38; Lk 13,6–9) Ta lán is mert előt -
tünk a ré gi li tur gia ősi mon da ta: „Emel jük fel szí vün ket!” – mond ja a lel kész.
A gyü le ke zet vá la szol rá: „Fel emel jük az Úr hoz!” Bár csak ilyen könnyű len -
ne szí vün ket fel emel ni az Úr hoz. Mi lyen sok há la adó imád ság hang za na ak -
kor a vi lá gon. Ilyen ma gas sá gok ba csak Is ten tud emel ni min ket a Lé lek szár -
nya in. Ezért fon tos az Is tent di cső í tő ének és az őt ma gasz ta ló imád ság. Ek -
kor döb be nek rá Is ten nagy sá gá ra. És mint ahogy a ma dár a szél áram la tát
ki hasz nál va egy re ma ga sabb ra emel ke dik, ugyan így eme li ma gas ba a hí vő
em bert a di cső í tő ének és imád ság. – Uram, ma gasz ta lom nagy sá go dat és
ér tem le haj ló sze re te te det!

Szom bat
Az Úr mel lém állt, és meg erő sí tett, hogy el vé gez zem az ige hir de té sét. 2Tim 4,17
(1Sám 7,12; Lk 6,20–26; Lk 13,10–17) Va la mi kor szo kás volt, hogy dob szó és
dí szes kí sé ret mel lett köz hír ré tet ték a fon tos ese mé nye ket. Ma kor mány szó -
vi vő te szi ugyan ezt, vagy az el nök je len ti be a mé di án ke resz tül a min den ki -
re ki ha tó nyi lat ko za tot. A pá li „ige hir de tés” szó mö gött is ez áll: ki hir de tik,
hogy ki a győz tes. Jé zus Krisz tus Úr, vagy is el dőlt a küz de lem. E vi lág fe je -
del me, a sá tán vég ér vé nye sen ve szí tett, és megy alatt va ló i val, e vi lág fi a i val
a ne kik el ké szí tett örök íté let re, a kár ho zat ra. A vi lág iga zi Ura meg ér ke zik,
hoz va ma gá val az örök éle tet meg vál tot tai ré szé re. – Uram, há lás va gyok sze -
re te te dért, hogy ke gyel med ből ve led tölt he tem az örök ké va ló sá got!

g Sán dor Fri gyes

Új nap – új kegyelem
APRÓHIRDETÉS

Szé kes fe hér vá ron, Szed res kert ben,
fő is ko lá hoz kö zel zöld öve ze ti, el ső
eme le ti, bú to ro zott, mo dern la kás
ala csony re zsi vel ki adó. 20/824-6541.

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.

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

Templomok, templomtornyok fel-
újítása, villámvédelem kiépítése.
26 év referenciával. Bede László,
30/943-5089.

Az Evan gé li kus Kül misszi ói Egye -
sü let szep tem ber 21-én, hét főn du. fél
6-kor tart ja el ső őszi össze jö ve te lét a
Bu da pest VI II., Ül lői út 24. alat ti ut -
cai te rem ben. Sze re tet tel hí vunk
min den ér dek lő dőt Szka licz ki Ti bor
be szá mo ló já ra, mely ben há rom hó -
na pos ön kén tes mun ká já ról be szél, és
fel ké szü lünk az or szá gos ta lál ko zó ra.

A va sa si evan gé li kus gyü le ke zet temp -
lo mát 1959 őszén, ki lenc évi mun ka
után szen tel ték fel. Sze re tet tel hí vunk
min den kit, aki nek ked ves ez a kis is -
ten há za, az öt ve ne dik év for du ló al kal -
má ból szep tem ber 26-án 15 óra kor tar -
tan dó há la adó is ten tisz te let re. Az ün -
ne pen igét hir det Miss u ra Ti bor nyu -
gal ma zott es pe res, volt va sa si lel kész,
Sza bó Vil mos Bé la, a Tol na-Ba ra nyai
Egy ház me gye es pe re se és a ré geb ben
Va sa son szol gá ló lel ké szek.

Az Óbu dai Evan gé li kus Egy ház köz -
ség sze re tet tel meg hív ja anya egy -
ház zá vá lá sá nak szá za dik év for du ló -
ja al kal má ból ok tó ber 4-én dél előtt
10 óra kor tar tan dó ün ne pi is ten -
tisz te le té re mind azo kat, akik kö tőd -
nek az óbu dai gyü le ke zet hez.

A gyü le ke zet el nök sé ge

A Mag ló di Evan gé li kus Egy ház -
köz ség tisz te let tel és sze re tet tel
meg hív ja ha tá ro zott idő re meg vá -
lasz tott lel ké szé nek, Né meth Mi -
hály nak a be ik ta tá sá ra szep tem -
ber 26-án, szom ba ton 15 órá ra. Az
ün ne pi is ten tisz te let és köz gyű lés
ke re té ben az ik ta tást Krá mer
György es pe res vég zi az evan gé -
li kus temp lom ban (Su gár út 70.).

A pres bi té ri um


