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„Nem il lő a temp lom ban a párt hoz va ló kö tő dést
vizs gál ni, de azért az fel tűnt, hogy a je len le vő ak -
tív po li ti ku sok több sé ge a je len le gi kor mány hoz
kö tő dik. Egy szer re ennyi szo ci a lis ta és li be rá lis po -
li ti kus rit kán van je len evan gé li kus temp lom ban.”

Égtájoló f 3. oldal

„Ta lán Kos suth és Gör gey evan gé li kus vol tát
vagy az evan gé li kus szlo vá kok nak a ma gyar
kor mány mel let ti tö me ges ki ál lá sát akar ta
ily mó don meg to rol ni a bé csi kor mány.”

Megtiport nemzet, megtiport egyház
f 7. oldal

b „Ezen a va sár na pon és az ez zel in du ló te rem tés ün ne pi hé ten nem a jól
is mert kör nye zet- és ter mé szet vé dő jel sza va kat kí ván juk át is mé tel ni és
is mé tel get ni, ha nem együtt sze ret nénk rá cso dál koz ni a te rem tett vi -
lág aján dé ka i ra és meg hal la ni a Te rem tő min ket ke re ső sza vát” – fo -
gal ma zott Gáncs Pé ter, a Dé li Egy ház ke rü let püs pö ke a zug lói evan gé -
li kus temp lom ban meg ren de zett te rem tés ün ne pi is ten tisz te le ten. A szep -
tem ber 27-ére meg hir de tett al kal mat élő ben köz ve tí tet te a Ma gyar Te -
le ví zió. A ter mé szet aján dé ka i ért há lát adó és az azo kért va ló fe le lős -
ség vál la lás ra fi gyel mez te tő imád sá gok és ol vas má nyok a fris sen szü re -
telt ter mé nyek kel dí szí tett ol tár előtt hang zot tak el.

Mű veld és őrizd!
Te rem tés ün nep Zug ló ban

„Szteh lo Gá bor (1909–1974) evan gé -
li kus lel kész Is ten se ge del mé vel mint -
egy 2000 gyer me ket és fel nőt tet men -
tett meg a nyi las rém ura lom ide jén,
majd az ár ván ma ra dot tak nak ott -
hont, hi tet és mél tó sá got adott.” Egy
mon dat csu pán, egy hős élet út ál do -
za tos tet te i nek sum má ja. Egy hő sé,
aki ért szep tem ber 25-én há lá val, fő -
haj tás sal adóz tak sok szá zak, ez rek.
Evan gé li ku sok és nem evan gé li ku sok,
zsi dók, a be fo ga dot tak: egy ko ri ül dö -
zöt tek, ott hon ta la nok, el eset tek, ár -
vák, ki csi nyek, vér sze rin ti gyer me -
kei és a lé lek ben ma gu kat má ig büsz -
kén „Szteh lo-gye re kek”-nek ne ve -
zők. Is ten nek ad tak há lát egy pél da -
kép pé ne me sült ki vé te les em be rért,
aki ma is annyi ra kö zöt tünk van: mo -
so lya – az ün ne pi év lo gó já vá vált fo -
tó – me len get, s üze ni: így is le het él -
ni. Csak így le het. Csak így ér de mes. 

Templomi tiszteletadás
A bu da pes ti Bel vá ros szí vé ben, a
De ák té ri temp lom ban tar tott ün ne -
pi meg em lé ke zé sen D. Ke ve há zi
Lász ló nyu gal ma zott evan gé li kus
lel kész, a Szteh lo Gá bor ala pí tot ta
Ga u dio po lis (Öröm vá ros) el ső mi -
nisz ter el nö ke hir det te az igét 1Pt
3,8–15 alap ján. Szteh lo egyik in ter la -
ke ni – ha lá la előtt ki lenc hó nap pal a
el hang zott – ige hir de té sé nek cí mét

(Em ber az em ber te len ség ben) köl -
csö nöz ve adott há lát Is ten nek a száz
éve szü le tett lel kész éle té ért, gyü le -
ke ze ti, evan gé li kus nép fő is ko lai, zsi -
dó men tő, ne ve lő, az ül dö zöt te ket
be fo ga dó és az evan gé li kus dia kó ni -
ai mun kát meg szer ve ző, ha tal mas, ál -
dott szol gá la tá ért. 

„Jé zus Krisz tus kö zöt tünk jár. Ő az
iga zi em ber. Ő se gít ne künk is, hogy
mi is em be rek le gyünk az em ber te -
len ség ben” – val lot ta ige hir de té se be -
ve ze té sé ben Szteh lo Gá bor. S eh hez
utat is mu ta tott – idéz te em lé ke it D.
Ke ve há zi Lász ló, aki a há bo rú után
két évet töl tött Szteh lo Gá bor be fo -
ga dott ja ként. „Két bol dog és szá -
mom ra mél tat la nul meg tisz te lő évet
töl töt tem ott, gon do lom, így ke rül -
tem most er re a szó szék re is, mint aki
a »Szteh lo-gye re kek« kö zül tu do -
má som sze rint egye dül let tem evan -
gé li kus lel kész.” Hang sú lyoz ta: „Nem
em lék be szé det kell itt tar ta nom. Ma
ki vé te le sen úgy sze ret nék igét hir det -
ni, hogy sza va i mon ke resz tül szó lal -
jon meg Szteh lo Gá bor is, s ami en -
nél sok kal, mér he tet le nül több: szó -
lal jon meg kö zös Urunk, Jé zus Krisz -
tus is.” Szteh lo Gá bor ige hir de té se
egy be csen gett éle té vel: „Egy ér tel -
mű en dön te nem kell, a ma gam út ját
já rom, vagy Krisz tus sal együtt élek.
(…) Min den ki lát ni akar ja, hogy va -

ló ban ben nem él-e Krisz tus. Krisz tus
meg szen te lé se nem szép sza vak ban,
ha nem kö zös sé get te rem tő tet tek ben
va ló sul meg.” Is ten em be ré vé vált
Szteh lo Gá bor, és em lé ke ze tét őriz -
ve, Urunk ta ní tá sát kö vet ve mi is
azok ká vál ha tunk.

A li tur gi át Itt zés Já nos el nök-püs -
pök, a Nyu ga ti (Du nán tú li) és Fa bi -
ny Ta más, az Észa ki Egy ház ke rü let
püs pö ke vé gez te, az ün nep lő gyü le -
ke ze tet a Dé li Egy ház ke rü let püs pö -
ke, Gáncs Pé ter kö szön töt te, úgy is,
mint a bel vá ro si „evan gé li kus szi get”,
az In su la Lu the ra na egyik lel ké sze. Az
is ten tisz te le ten Pé tery Dó ra ját szott
or go nán, és a De ák Té ri Evan gé li kus
Gim ná zi um ének ka ra éne kelt Ben ce
Gá bor ve zény le té vel.

Az is ten tisz te le tet kö ve tő en a
temp lom ban Gre ger sen-La bos sa
György lel kész, a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház (MEE) dia kó ni -
ai bi zott sá gá nak el nö ke kon fe rál ta fel
az ün ne pi be széd re fel kért ven dé ge -
ket. Me ré nyi Zsu zsan na ta nár, a
Szteh lo Ala pít vány el nö ke el mond -
ta: Szteh lo-ku ta tó ként a pe da gó gus
Szteh lo Gá bor élet mű vét ta nul má -
nyoz ta, de en nél töb bet – fel nőtt pél -
da ké pet nyert. Szteh lo Gá bor Lu ther-
ka bát ja vé del met nyúj tott min den ki -
nek. Ná la nem szá mí tott, hogy ki
hon nan jött: ő se gí tett, sze re tet tel,
bát ran. 

Ün ne pi be szé det mon dott Schwei -
tzer Jó zsef nyu gal ma zott or szá gos
fő rab bi. Rá mu ta tott, hogy Szteh lo
Gá bor min den pil la nat ban az éle té -
vel ját szott, hogy em be ri éle te ket
ment sen: „Ál dott le gyen Szteh lo Gá -
bor ne ve és em lé ke ze te!”

Do náth Lász ló evan gé li kus lel -
kész, or szág gyű lé si kép vi se lő az
öröm al kal má nak ne vez te szep tem -
ber 25-ét.

A gyer mek men tő,
aki ki lé pett a temp lom ból

Le lep lez ték Szteh lo Gá bor evan gé li kus lel kész szob rát
szü le té sé nek szá za dik év for du ló ján
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b Szteh lo Gá bor evan gé li kus lel kész (Bu da pest, 1909 – In ter la ken, Svájc,
1974) szü le té sé nek szá za dik év for du ló ján, szep tem ber 25-én dél -
után Bu da pest bel vá ro sá ban, a De ák té ren fel ál lí tot ták Vigh Ta más
szob rász mű vész al ko tá sát. A má so dik vi lág há bo rú alatt mint egy
két ezer em ber éle tét meg men tő lel kész igaz em ber volt, aho gyan az
egyet len ki tün te tés ne ve zi őt, ame lyet éle té ben meg ka pott: a Vi lág Iga -
za-em lék érem, ame lyet az iz ra e li Jad Vas em in té zet ado má nyo zott ne -
ki. Vigh Ta más Kos suth-dí jas szob rász mű vész al ko tá sá nak el ké szí té -
sé ben Mar kolt György szob rász és a Weiss és Ku tas cég kő fa ra gói mű -
köd tek köz re.

f Folytatás a 4. oldalon
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f Folytatás a 8. oldalon

„…meg ra ga dott, hogy egyik-má sik di ák
mennyi re hi te le sen és mély lel ki ség gel
tud ta élet re kel te ni a buj ká lás szül te fé -
le lem ke ve re dé sét a sze re tet és kö zös ség
ere jé vel.”
Sztehlo Gábor-emlékverseny f 9. oldal

A lehetséges lehetősége f 5. oldal
Pál apostol és a pogányok f 5. oldal
EGOT 2009 f 6. oldal
Fénylik titka keresztfának f 11. oldal
Országos papnétalálkozó f 14. oldal
Megfejtették M. S. mester titkát? f 15. oldal

f Regisztrált programok listája a 13. oldalon
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A 96.  G EN FI  Z S OL TÁR

Éne kel je tek, min den né pek!

SZ ENT H Á ROM SÁG ÜN NE PE U TÁN 17.  VA SÁR NAP  ÉZ S 2,15

Nem so dor el sem mi

W W W . M Y L U T H E R . H U

Atyánk! Ál dott a ne ved, mert asz talt
te rí tet tél, és kö ré ül tet tél ben nün ket!
Min den mél tó ság nál ma ga sabb ra
emel tél: gon dos ko dó jó sá god kö ré be
von tál. Hall gasd meg kö nyör gé sün -
ket az zal a ha tár ta lan sze re tet tel,
amellyel meg for mál tál, meg vál tot tál
és meg őr zöl ben nün ket te nye re den!

Urunk! Ke zed be tesszük le mind -
azt, amit ön ma gunk ról gon do lunk.
Fojtsd el ben nünk na pon ként ered -
mé nyes sé günk, te kin té lyünk, ha tal -
munk és nép sze rű sé günk vá gyát, és
tégy min ket ta nít vá nya id dá, akik nek
böl cses sé ge a te sza vad ban rej lik! Sza -
ba díts meg az ön iga zo lás és a má sok -
nak va ló meg fe le lés kény sze ré től!
Ve zess az előt ted va ló alá zat út já ra,
ta níts má so kat meg be csül ni, a töb -
bi ek tet te i ben és sza va i ban a jót és
szá munk ra épí tőt meg lát ni!

Urunk! Egy há zunk, gyü le ke ze te ink
irán ti ag go dal munk, ap ró lé kos igaz -
ság ke re sé sünk kö ze pet te sok-sok se -
bet ej tünk. Csen de sítsd le egy más sal
szem be ni in du la ta in kat, nyug tasd
meg ag gó dó igaz ság fél té sün ket! Adj
de rűt, hogy ne fél jünk at tól, hogy ne -
ked ba jod esik. Se gíts lel ki is me re -
tünk nek, hogy má sok he lyett csak
ön ma gun kat vizs gál juk! Se gíts sza va -
ink ban, hogy má sok he lyett csak ró -
lad és tő led szól ja nak! Se gíts tet te ink -
ben, hogy Lel ked del meg mér tek és
meg har col tak le gye nek!

Urunk! Előt ted van az éle tünk:
bot lá sa ink, küz dé se ink, örö me ink
és fáj dal ma ink. Lak jál ben nünk, ami -
kor utun kat jár juk! Ne en gedj el csüg -
ged ni, két ség be es ni, kap kod ni vagy
csa lód ni. Őrizz meg a hit ben, hogy
ön ma gun kat, kö zös sé ge in ket, sze ret -
te in ket ke zed ben tud has suk! For -
máld csen des, sze mé lyes imád sá ga -
in kat is, hogy a te kö zel sé ged ből
szól ja nak min dig!

Urunk! Igéd szi lár dan áll né pek, or -
szá gok, ko rok és rend sze rek fö lött.
Tu dod, hogy mi kor ki mit és mi lyen
in du lat tal tesz, nyi lat ko zik vagy dönt.
Szol gád és esz kö zöd min den ki, akár
is mer té ged, akár nem. Ir gal mad ba
ajánl juk hát mind azo kat az em ber tár -
sa in kat, akik nek ha tal ma van má sok
éle te, sor sa fö lött.

Légy vi lá gos ság a szá munk ra min -
dig, ami kor ránk bí zol va la kit! Őrizz
meg fe le lőt len ség től, fe lü le tes ség től,
fel sőbb ren dű ség től csa lá dunk kal,
kör nye ze tünk kel szem ben! Tégy jó
szom széd dá, mun ka társ sá, fő nök ké és
be osz tot tá! Se gíts le le mé nye sen meg -
ta lál nunk mind azt, amit ten nünk jó!
Se gíts ke zed be le ten ni mind azt, ami
vár ránk és a kö rü löt tünk élők re!

Urunk, te is mersz min ket úgy,
aho gyan kell. Add meg hát imád sá -
ga ink ré vén is azt az ál dást, ami re
szük sé günk van, s tel je sítsd be raj -
tunk nap ról nap ra a te aka ra to dat,
mert az a jó ne künk. Jé zus Krisz tu -
sért, őál ta la for du lunk hoz zád! Ámen.

Oratio
œcumenica

b A gyü le ke ze ti ének lés nek és a ze -
né nek az is ten tisz te let ben be töl -
tött sze re pé ről a nagy re for má -
to rok nem vé le ked tek egy for -
mán. Lu ther a gyü le ke ze ti ének
fon tos sá ga mel lett a több szó la -
mú éne ket és a mű vé szi or go na-
és hang sze res mu zsi kát is fon tos -
nak tar tot ta. Zwing li azon ban
nem csak a szob rok nak és ké -
pek nek, de még a ze né nek és a
gyü le ke ze ti ének nek sem ha -
gyott he lyet az is ten tisz te le ten.

A kö zép utat kép vi se lő Kál vin azt
ta ní tot ta, hogy a ze ne Is ten egyik
nagy ado má nya, ezért mi, ke resz té -
nyek egye dül az ő di cső sé gé re szol -
gál ha tunk ve le. Az ér zé ke in ket gyö -
nyör köd te tő ze ne azon ban vi lá gi
csá bí tást rejt, ezért csak fe gyel me zet -
ten él he tünk vele, ne hogy el von ja fi -
gyel mün ket az igé ről. Az Is ten di cső -
í té sé re egye dül mél tó ének nek pe dig
a Szent írás sza vát, azon be lül is a
Zsol tá rok köny vét tar tot ta.

Így szü le tett meg 1562-ben –
hosszú és tu da tos al ko tó mun ka ered -
mé nye ként – a Gen fi zsol tá ros könyv,
mely ről a Can ta te ro vat múlt he ti
cik ké ben, a Sze mem a he gyek re ve tem
cí mű éne künk kap csán már bő veb -
ben is szó esett.

A 96. zsol tár a di cső í tő hang vé te -
lű zsol tá rok nak azon cso port já ba
tar to zik, mely Jah ve ki rály sá gát,
egye te mes ural mát hir de ti meg: „Éne -
kel je tek új éne ket az Úr nak, éne kelj az
Úr nak, te egész föld!” (Zsolt 96,1) A
gen fi zsol tár (GyLK 735) ezt az zal fo -

koz za, hogy a föld min den te remt mé -
nyét Is ten ma gasz ta lá sá ra szó lít ja
fel: „E föl dön őné ki min den / Di csé -
re tet éne kel jen, / Jó vol tát hir des se
minden nek!” (1. vsz.)

A zsol tár szö veg a po gány né pe ket
is meg szó lít ja: „Né pek tör zsei! Ma -
gasz tal já tok az Urat!” (Zsolt 96,7)
Egy ben misszi ói pa rancs is meg fo gal -
ma zó dik ben ne, me lyet a gen fi zsol -
tár két he lyén így ének lünk: „A po -
gá nyok közt di cső sé gét, / Hir des sé -
tek jó té te mé nyét!” (2.vsz.); „Ne rejt -
sé tek a po gá nyok tól, / Hogy e nagy
Úr is ten or szá gol!” (7. vsz.)

A di cső í tő zsol tá rok fel épí té se
gyak ran ha son ló min tá kat kö vet.

A be ve ze tő so rok után, me lyek há -
la adás ra buz dí ta nak, leg több ször
ma gya rá zat kö vet ke zik, mely Is ten
jó té te mé nye it és cso da tet te it so -
rol ja fel, vagy az ő nagy sá gá ról be -
szél: „Mert nagy az Úr, mél tó, hogy
di csér jék, fé lel me sebb min den is -
ten nél.” (Zsolt 96,5) A zá ró sza kasz ál -
ta lá ban is mé telt há la adás ra hív fel,
ez zel fog lal va ke ret be az egész zsol -
tárt. Ez a zá ró mo tí vum a 96. gen fi
zsol tár ban him ni kus hang vé tel lel
szó lal meg: „Ör vend jen az ég han -
gos ság gal, / A föld örül jön vi gas ság -
gal, / A ten ger zúg jon, a me ző / Zen -
ge dez zen és az er dő / Az Úr előtt
nagy hál’adás sal!” (8. vsz.)

A zá ró, 9. stró fa esz ka to lo gi kus
tar tal mat hor doz, ami kor az utol só
íté let ké pét fes ti elénk: „…mert el jön,
hogy ítél kez zék a föl dön. Igaz sá go san
íté li a vi lá got, pár tat la nul a né pe ket.”
(Zsolt 96,13) Ez a mi új szö vet sé gi ér -
tel me zé sünk sze rint Krisz tus új ra-
el jö ve te lét, a má so dik ad ven tet jel -
ké pe zi.

A 96. gen fi zsol tár szö ve ge a kor
is mert fran cia köl tő jé nek, Thé o -
dore de Bèze-nek a mun ká ja, aki a
lau sanne-i egye temen a gö rög nyelv
pro fesszo ra, ké sőbb a gen fi aka dé -
mia ve ze tő je is volt. A ma gyar for -
dí tást Szen ci Mol nár Al bert re for má -
tus lel kész-nyelv tu dós nak kö szön -
het jük.

Az Éne kel je tek, min den né pek
fel dol go zá sai kö zül az egyik leg je -
len tő sebb Jan Pi e ter szo on Swe e -
linck (1562–1621) négy szó la mú kó -
rus mű ve, mely hű en ad ja vissza
az ere de ti dal lam him ni kus len dü -
le tét. Swe e linck, aki több gen fi
zsol tár dal la mot is fel dol go zott kó -
rus ra, s a vo kál po li fó nia egyik utol -
só mű ve lő je volt, még sem kó rus -
szer ző ként, ha nem mint az észak -
né met or go na is ko la nagy mes te re
vált is mert té.

A zsol tár a hí vő em ber ösz tö nö sen
mon dott imád sá ga, mellyel örö mé -
ben, fáj dal má ban, szük sé gé ben ön -
kén te le nül is meg szó lít ja Is tent. Így
le het a zsol tár a há la adás, az öröm
sza va; de a be lő lünk elő tö rő ér zé sek,
két sé gek, kér dé sek meg fo gal ma zá sa
is. Ol va sá suk és ének lé sük is imád -
ság a gyü le ke zet aj kán!

g Fe ke te Ani kó

C ANTATE

Az asszony ki lé pett a sű rű cser jés ből
a tó part ra. A fá kat néz te, ahogy le ve -
le i ket hul lat ták a víz be. Mint ha meg -
annyi ap ró csó na kot bo csá tot tak
vol na út juk ra.

– Őszü lök – gon dol ta az asszony,
pe dig nem is lát ta tü kör ké pét a víz -
ben. Ré gen mennyi vel szebb volt
min den. Ér de kes, hogy fi a tal sá gá ból
in kább a nya rak ra em lé ke zett és a ta -
va szok ra. Igen, azok a ta va szok!

– Már a ta vasz sem tud fel éb resz -
te ni. Meg öre ged tem. Én is ősz va -
gyok.

Va la mi mély szo mo rú ság jár ta át,
tud ta, hogy ez egész nap el kí sé ri
majd. Le het, hogy sen ki más nem ve -
szi ész re, olyan lesz, mint más kor. De
már ké szü lő dött. Tud ta, ha ma ro san
min den be fe je ző dik.

Sze ret jük a va ló sá got. Sze ret jük meg -
ra gad ni a kö rü löt tünk le vő ese mé -
nye ket, tár gya kat, em be re ket. Eb ben
nagy el len sé günk az idő. Mi re ki mon -
dom, né ven ne ve zem, sem mi vé fosz -
lik. Ta lán nincs is va ló ság? Én ma gam
is szer te fosz lom. Van ér tel me bár mit
is meg fo gal maz nom az igaz ság ból, ha
az igaz sá gom ve lem együtt sem mi -
vé lesz?

Az asszony ki lé pett a sű rű cser jés ből
a tó part ra. A fá kat néz te, ahogy le ve -
le i ket hul lat ták a víz be. Mint ha meg -
annyi ap ró csó na kot bo csá tot tak
vol na út juk ra.

– Vég re el ké szült – gon dol ta az
asszony. A tó part túl só ol da lán ott állt
a ház. Az ő há za. Az ő ott ho na.
Mennyi fá rad ság, mennyi mun ka!
Hány szor gon dol ta, hogy so ha nem

fog ja meg ér ni a vé gét. De most vég -
re állt a ház. Már be lül is kész van. Ez
in nen a tó part ról nem lát szott.

– Le győz te lek – mond ta ki hir te len
han go san. Va ló ban, a tó, az it te ni, ki -
csit la za ta laj sok fej tö rést oko zott az
épí té szek nek. Volt, aki azt mond ta, ide
nem is le het épí te ni. A ház vi szont
most állt, és a tó, a nagy el len ség a kert
dí szé vé lett, le győ ze tett.

Sze ret jük a va ló sá got. Ahogy fej lőd -
nek kö rü löt tünk az ese mé nyek, ma -
ga a fo lya mat öröm mel tölt el min ket.
Ta lán ez a meg ol dás. Nem kö rül ír ni
kell, nem meg fo gal maz ni, nem de fi -
ni ál ni, ha nem él ni ben ne. Hagy ni,
hogy fej lőd jön, épül jön, el ké szül jön.
A fo lya ma tok fej lő dé sei el fe led te tik
ve lünk mu lan dó sá gun kat. Em ber -
nek érez het jük ma gun kat. Vég re azok
va gyunk, aki nek len nünk kell.

Az asszony ki lé pett a sű rű cser jés ből
a tó part ra. A fá kat néz te, ahogy le ve -
le i ket hul lat ták a víz be. Mint ha meg -
annyi ap ró csó na kot bo csá tot tak
vol na út juk ra.

– El ve szí tem ezt a he lyet – re me -
gett át raj ta a gon do lat hir te len. Ha
hal lot ta vol na va la ki, azt mond ta
vol na, os to ba ság. Bol dog csa lád ként
él tek a nagy ház ban, min den ki sze -
ret te őket. Bé ke, jó lét, vi dám ság. Az
asszony ra azon ban el len áll ha tat la nul
te le pe dett rá a ve szély ér ze te. Se fá -
radt nak, se be teg nek nem érez te
ma gát. Igaz, a kor el szállt fe let te, de
ez ter mé sze tes, kü lön ben is van még
né hány jó éve. Nem en nek az ár nyai
von ták szo mo rú ság ba. Gon do lat -
ban vé gig jár ta éle te ze gét-zu gát.

– Sem mi baj sincs – állt fel, pró bált
meg nyu god ni, de hi á ba. A tó hul lá mo -
kat ve tett, mint ha ki ne vet te vol na,
ahogy a fö ve nyes par tot kós tol gat ta.

Sze ret jük a va ló sá got. Oly kor ránk ne -
he ze dik, hogy a vé gén min den el pusz -
tul. De lé te zik a most. És ez a most az,
ami ben cse le ked nem kell, le het. Most
adód nak fel ada ta im, le he tő sé ge im.
Most ta lál ko zom em be rek kel és hely -
ze tek kel. Ezt a mos tot ké rik egy na -
pon szá mon raj tam. A hegy má szó nak
sem sza bad le fe lé néz nie. A fel fe lé né -
ző is el szé dül. Ar ra kell kon cent rál -
nunk, ami köz vet le nül előt tünk van.
Kis lé pé sek kel elő re, egy szer re csak
egyet. A jö vő nem a mi dol gunk.

Az asszony ki lé pett a sű rű cser jés ből
a tó part ra. A fá kat néz te, ahogy le ve -
le i ket hul lat ták a víz be. Mint ha meg -
annyi ap ró csó na kot bo csá tot tak
vol na út juk ra.

– De szép – mond ta ki, ma ga is
meg le pőd ve a han gos szón. Nem
ma radt sem mi je. Min den kit el ve -
szí tett, akit sze re tett, a ház má so ké
lesz, ő is cso ma gol, men nie kell.
Össze tört volt és fá radt. Már nem ér -
zett erőt ma gá ban sem mi fé le új ra kez -
dés hez. In kább vá ra ko zott. Sze ret te
vol na, ha itt ér vé get, de még ez sem
ada tott meg ne ki.

– De szép – mond ta új ra, mint ha
ka pasz kod ni sze re tett vol na a mon -
dat ba. És ak kor ott meg ér tet te, hogy
van ér tel me minden nek. Ő ma ga is
mint ap ró csó nak há nyó dott, de most
kész volt meg ra gad ni az eve ző ket.
Nem tud ta, mer re ve zet az út ja, de
érez te, hogy van út, amely az övé.

Sze ret jük a va ló sá got. Ézsa i ás pe dig
a leg iga zibb va ló sá got tár ja fel. Az
asszí rok már fegy ve re i ket tisz to gat -
ják, had ba áll nak, ké szü lőd nek el le -
nünk. Is ten né pé nek fel épí tett ál la -
ma ha ma ro san por ba hull. Az em be -
rek re szen ve dés és fé le lem vár. Nincs
jö vő, a múlt kín zó em lék ma rad csu -
pán. Is ten bün te té se ki tel je se dik.
Nincs mit ten ni. A va ló ság ret te ne -
tes. Az idő, az Is ten től el sza kadt ság
fel emészt min dent.

Csak hogy a va ló ság nem ez. A va -
ló ság a kö nyö rü lő Is ten. Ő fö löt te áll
az em ber múlt já nak, je le né nek és jö -
vő jé nek. Fö löt te áll sa ját ha rag já nak
is. Ha min dent el ve szí tünk is, ha min -
den lát ha tó el le ne szól is, ha min den
em be ri csi nál mány por ba dől is, fel -
ra gyog a va ló di va ló ság. És a fegy ve -
rek ből ka pa ké szül, ő meg ta nít ös vé -
nye in jár nunk, ki ma gas lik múlt, je -
len, jö vő kér dé sei kö zül az ő há za, az
ő or szá ga, az ő va ló sá ga. Mi pe dig a
mu lan dó je len ben az ő jö vő jé nek, az
ő va ló sá gá nak, az ő or szá gá nak em -
be re i vé le szünk, tud va, mi a te en -
dőnk, tud va, ho vá tar to zunk.

Ret tent het nek az asszír csa pa tok,
az öreg ség, a be teg ség, a ma gány és
a ha lál. Meg gyö tör het si ker te len -
ség, sze gény ség, gyász. Ránk bo rul -
hat nak múlt, je len és jö vő ár nyai, ne -
künk fel ra gyog a Krisz tus va ló di va -
ló ság ként, min ket meg men tő va ló -
ság ként.

Pe dig ősz volt. A fák le ve le i ket hul lat -
ták a víz be. Mint ha meg annyi ap ró
csó na kot bo csá tot tak vol na út juk ra.

g Ko czor Ta más

A VA SÁRNAP IG ÉJE



„Ho gyan to vább, most be ik ta tott
lel kész és mag ló di gyü le ke zet?” – tet -
te fel a kér dést „szó szék fog la ló ige hir -
de té sé nek” vé gén Né meth Mi hály, a
Pest me gyei te le pü lés hu szon ket te -
dik lel ké sze. A szep tem ber 26-ai ün -
ne pi is ten tisz te le ten a vá lasz Jn 15,5
alap ján ek képp hang zott a gyü le ke -
zet élé re ha tá ro zott idő re meg hí -
vott pász tor szá já ból:

„Ho gyan to vább? Jé zus sal! Mert
nél kü le sem mit nem cse le ked he tünk. 

Jé zus nél kül egy tra dí ci ó it őr ző kul -
túr pro tes táns egye sü let va gyunk,
mely Mag ló don te vé keny ke dik – Jé -
zus sal Mag ló di Evan gé li kus Egy ház -
köz ség va gyunk; öröm hírt hor do zó
gyü le ke zet, mely nek tag jai az evan -
gé li um sze rint él nek.

Jé zus nél kül prog ra mo kat szer -
ve zünk – Jé zus sal kö zös sé get for má -
lunk, még hoz zá a Krisz tus ban hí vők
kö zös sé gét: az egy há zat. 

Jé zus nél kül val lá sun kat gya ko rol -
juk – Jé zus sal meg él jük hi tün ket. 

Jé zus nél kül szét hú zunk – Jé zus -
sal egyet ér tés re ju tunk. 

Jé zus nél kül vi ták van nak köz -
tünk – Jé zus sal meg bé kél nek kü -
lön bö ző sé ge ink. 

Jé zus nél kül út fél re, szik lás ta laj -
ra, tö vi sek kö zé hull az ige mag – Jé -
zus sal jó föld be hul lik, sok szo ros
ter mést hoz va. 

Jé zus nél kül ni hil – sem mi – lesz
éle tünk – Jé zus sal meg nye rünk min -
dent, vagy is a mennyet. 

Ke resz tyén gyü le ke zet! Ked ves
mag ló di ak! Em lé kez tek még ar ra a bi -
zo nyos be mu tat ko zó, már ci u si pres -
bi te ri ülés re? Va la ki kö zü le tek meg -
kér dez te tő lem: mi ről fog szól ni az a
há rom év, amely re vé gül meg vá lasz -
tot ta tok? Ta lán em lé kez tek vá la -
szom ra is: ar ról, hogy lel kész és gyü -
le ke zet meg ta lál ja-e egy más ke zét, és
ke zü ket be le tud ják-e he lyez ni Jé zus
ke zé be.

Jöj je tek hát, és egy más ke zét meg -
fog va bíz zuk éle tün ket tel je sen Jé zus -
ra, tud va: nél kü le sem mit sem tu -
dunk ten ni. Ve le vi szont – és a kér -
dé sek szó szé ki szol gá la tán ez nem le -
het kér dés – min dent meg te he tünk

em ber tár sa ink ja vá ra, mag ló di gyü -
le ke ze tünk épü lé sé re és Is ten di cső -
sé gé re. Ámen.”

An nak a lel ki pász tor nak az aj ká -
ról hang zott el az idé zett hit val lás, aki
– mint an nak ide jén la punk ban is
meg ír tuk – más fél év ti zed múl tán
nem egé szen ön szán tá ból bú csú -
zott el ez év jú ni u sá ban sze re tett bé -
kés csa bai gyü le ke ze té től. 

Míg a több pa pos bé kés csa bai gyü -
le ke zet ben Né meth Mi hály lel kész -
kol lé gá i val nem ta lál ta meg a kö zös
han got, az előt te Mag ló don szol gá -
ló Pé ter At ti lá nak és szin tén teo ló -
gi át vég zett hit ve sé nek me rő ben
más ok ból nem volt el le né re a nyár
fo lya mán re a li zá ló dott szol gá la ti -
hely-cse re… 

Hogy az egy ház ke rü le te ken is át -
íve lő sze mé lyi vál to zá sok mind két lel -
ki pász tort és mind két gyü le ke ze tet
ko moly ki hí vá sok elé ál lít ják, ar ra a
múlt szom ba ti ün nep sé gen Krá mer
György, az Észa ki Egy ház ke rü let püs -
pök he lyet te se utalt Jn 3,3–7 alap ján
tar tott, ol tár előt ti ige hir de té sé ben. 

A Né meth Mi hályt új szol gá la ti
he lyé re be ik ta tó es pe res az érin tet -
tek hez szin tén kér dést in té zett: „Új -
já szü let tünk-e eb ben a fo lya mat -
ban? Új já szü le tik-e lel kész, lel kész há -
zas pár az új he lyén? Új já szü le tik-e a
két gyü le ke zet, és ké pes-e va la mi egé -
szen új tör tén ni, for má lód ni a Lé lek
és a víz ál tal? (…) Va jon meg tu dunk-
e áll ni ma az Is ten előtt őszin tén? Va -

jon ké pe sek va gyunk-e ar ra, hogy az
el múlt idő szak min den hi bá ját, min -
den bű nét meg hall juk és le te gyük a
te rem tő Is ten elé?

Az es pe re si kér dés sor ra re mény -
tel jes vá laszt su gallt a zsú fo lá sig te -
li temp lom. Az iga zán fel eme lő is ten -
tisz te let vé gén Pé ter At ti la és fe le sé -
ge az újon nan be ik ta tott lel késszel
együtt se géd ke zett az úr va cso ra ki -
szol gál ta tá sá ban. Csak Bé kés csa bá -
ról száz nál töb ben ér kez tek az ün ne -
pi al ka lom ra, a kö szön té sek pe dig a
köz gyű lés vé gén is fo lya tód tak a
mag ló di pa ró kia kert jé be hí vo ga tó
sze re tet ven dég sé gen. 

g TPK

Szol gá la ti hely-cse re
Mag ló di lel kész ik ta tás – az új já szü le tés re mény sé gé vel
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Szep tem ber 25-én lep lez tük le Bu da -
pes ten, a De ák té ren Vigh Ta más
szob rász mű vész Szteh lo Gá bor ról
ké szült al ko tá sát. Öröm volt lát ni,
hogy hí ve ink meg töl töt ték a ha tal mas
temp lo mot. A ko ráb bi ak nál sok kal
élén kebb nek bi zo nyult a mé dia ér -
dek lő dé se is. Ami pe dig kü lö nö sen
vá rat lan volt, az a po li ti ku sok je len -
lé te. A tel jes ség igé nye nél kül: el jött
– a szo bor ál lí tást tá mo ga tó Tán -
csics Mi hály Ala pít vány el nö ke ként
– Gyur csány Fe renc ko ráb bi mi nisz -
ter el nök, Demsz ky Gá bor fő pol gár -
mes ter és he lyet te se, Hor váth Csa ba,
va la mint szá mos or szág gyű lé si kép -
vi se lő és pol gár mes ter.

Nem il lő a temp lom ban a párt hoz
va ló kö tő dést vizs gál ni, de azért az fel -
tűnt, hogy a je len le vő ak tív po li ti ku -
sok több sé ge a je len le gi kor mány hoz
kö tő dik. Egy szer re ennyi szo ci a lis ta
és li be rá lis po li ti kus rit kán van je len
evan gé li kus temp lom ban. A Szteh lo
Gá bor ál tal egy kor fel ka rolt Ke ve há -
zi Lász ló nyu gal ma zott lel kész ál tal hi -
te le sen hir de tett ige őket is meg szó -
lít hat ta. Sok po li ti kus alig ha nem Do -
náth Lász ló kép vi se lő, evan gé li kus lel -
kész sze mé lyes hí vá sá ra jött, aki nek
két ség te le nül orosz lán ré sze van ab -
ban, hogy ez a szo bor – sok bi zony -

ta lan ság után – el ké szült, és a fő vá -
ros szí vé ben, az „In su la Lu the ra na”
előtt fel ál lít hat ták. A bé kás me gye ri
lel ki pász tor ez zel a szer ve ző mun ká -
já val be val lot tan édes any ja em lé ké nek
is ál do zott, hi szen az író és új ság író
Bo zó ky Éva ren dez te saj tó alá és ad -
ta ki Is ten ke zé ben cím mel Szteh lo
Gá bor nap ló ját.

Sok ta nul ság gal szol gál a más na pi
tu dó sí tá sok fi gyel mes ol va sá sa. Szteh -
lo Gá bor te vé keny sé gé ről ér dem ben
ke vés szó esett. A mé dia in ger kü szö -
bét ta lán Prőh le Ger gely fel ügye lő nek
az a mon da ta ér te el, hogy Szteh lo
Gá bor Lu ther-ka bát já nak ol tal má ban
egy aránt he lyet ka pott az el hur colt
zsi dó szü lők, majd a há bo rú után a le -
csu kott, ki te le pí tett csend őr pa rancs -
nok gyer me ke. Né mely tu dó sí tás -
ban leg in kább a név sor ol va sás volt
hang sú lyos: so rol ták és so rol ták, ki
min den ki volt je len. Egy elem zés ar -
ra mu ta tott rá, hogy „öt éve még nem
volt ilyen nép sze rű szo ci a lis ta–sza bad
de mok ra ta kö rök ben a szo ci a liz mus -
ban el le he tet le ní tett lel kész”; ak kor a
bu da vá ri em lék táb lá nál Po kor ni Zol -
tán mon dott be szé det, és Or bán
Vik tor he lye zett el ko szo rút. Egy in -
ter ne tes por tál pe dig – a szo bor -
ava tá son meg je lent kö zé le ti em be rek -

re utal va – „szél há mos ha za áru lók ról”
be szél. A Szteh lo Gá bor ne vét „úton-
út fé len har so gó” egy há zi ve ze tők és
po li ti ku sok pe dig – e mé di um sze rint
– „So ros György vagy a Ma zsi hisz,
meg az IMF és a Vi lág bank, vagy ép -
pen a su kor ói Mr. Blum” ke gye it ke -
re sik. Gon dol ni sem me rek ar ra,
hogy en nek il luszt rá lá sá ul szol gál na
az a kép, ame lyen a szo bor tö vé ben
ép pen Sch we i tzer Jó zsef fő rab bi val fo -
gok ke zet…

Ma gam is azok kö zé tar to zom,
akik a ta lap zat „Szteh lo 1944” fel ira -
tát egy ol da lú nak ér zik, hi szen köz -
is mert, hogy a lel kész a há bo rú után
az osz tály ide gen nek ki ki ál tot tak
gyer me ke it men tet te ugyan ilyen lel -
kü let tel – ez a sis ter gő in du lat azon -
ban tá vol áll tő lem. Szteh lo Gá bor
em lé ké hez egy aránt mél tat lan az
ak tu ál po li ti kai ha szon le sés és a gyű -
lö let kel tés.

Két nap pal a szo bor ava tás után
Bu da vár ban pré di kál tam, ab ban a
gyü le ke zet ben, ahol rö vid ide ig – se -
géd lel kész ként – Szteh lo Gá bor is
szol gált. A temp lom ban sze ré nyen
meg hú zód va ott ült le á nya és uno -
ká ja. Az is ten tisz te let utá ni be szél -
ge tés so rán nagy meg könnyeb bü lés -
sel ta pasz tal tam, hogy a fent jel zett
egyik vagy má sik tor zu lást ők nem
iga zán vet ték ész re, mi vel – kül föl -
dön él vén – nem is me rik a mi
acsar ko dó vi szo nya in kat. If jabb
Szteh lo Gá bor ar cát is úgy őr zöm
em lé ke ze tem ben, mint aki könnye -
it tör li a szo bor ava tás kor. A va sár -
na pi tex tus a Ko los sé-le vél egy sza -
ka sza volt, ben ne ez a mon dat: „Az
oda fenn va lók kal tö rőd je tek, ne a
föl di ek kel.” (Kol 3,2)

Pré di ká ci óm ban nem idéz tem, de
az óta ben nem mo toz Weö res Sán dor -
nak a pá li fel hí vás ra rí me lő két so ra
a föl di és az égi ha ta lom kü lönb sé gé -
ről: „»Amit ne kem adsz: min den ki nek
adod«, hir de ti a föl di ha ta lom. /
»Amit min den ki nek adsz: ne kem
adod«, hir de ti az égi ha ta lom.” A
föl di ha ta lom to tá lis igénnyel ki akar -
ja sa já tí ta ni az em bert, az égi ha ta lom
vi szont fel sza ba dít ja őt az em ber társ
szol gá la tá ra. Szteh lo Gá bor so hasem

föl di ha tal ma kat szol gált, így azok ma
sem sa já tít hat ják ki őt.

Va sár nap dél után csa lá dom mal ki -
sé tál tunk a Far kas rét re. Ott, a te me -
tő ben vég re el ült a har so gó lár ma.
Csend ben meg áll tunk Szteh lo Gá bor
sír já nál. A nagy lány a fel ira to kat bön -
gész te: Szteh lo, Szen czy, Hag gen ma -
cher… Fi unk nak eszé be ju tott va la mi
a Szteh lo éle té ről gyer me kek szá má -
ra írt Kis ta más cí mű könyv ből. A ki -
csi pe dig szót la nul össze sze dett egy
ma rék gesz te nyét, és vi rág alak ban a
sír ra tet te őket. Itt, a te me tő ben vég -
re nem ér vé nye sült a föl di ha tal mak
ural mi igé nye. A ha lál és a fel tá ma dás
mezs gyé je csak is az égi ha ta lom nak
van alá vet ve. An nak a Jé zus nak, aki ezt
mond ta: „Ne kem ada tott min den ha -
ta lom mennyen és föl dön.”

Szteh lo Gá bor ta lál ko zá sa a föl di és az égi ha ta lom mal
É GTÁJOLÓ

Fabiny Tamás püspök
Északi Egyházkerület

b A Győr höz tar to zó öt te vé nyi le -
ány egy ház köz ség múlt va sár -
nap em lé ke zett ar ra, hogy nyolc -
van év vel ez előtt szen tel ték föl a
temp lo mát. Eb ből az al ka lom ból
a gyü le ke zet ki adott egy em -
lék fü ze tet – Kar say né Hor váth
Klá ra szer kesz té sé ben – az öt te -
vé nyi evan gé li ku sok nak a temp -
lom tör té ne té vel szo ro san össze -
fo nó dott sor sá ról. Az ün ne pi
is ten tisz te le ten Kiss Mik lós, a
Győr-Mo so ni Egy ház me gye es -
pe re se hir det te Is ten igé jét. A
há la adó is ten tisz te le tet az öt te -
vé nyi hit ta no sok ének szol gá la -
ta szí ne sí tet te. 

A re for má ció haj na lán hosszú időn
át ön ál ló, nagy evan gé li kus gyü le ke -
zet volt Öt te vé nyen temp lom mal, is -
ko lá val, lel késszel és ta ní tó val. 1634-
ben azon ban erő szak kal el -
vet ték a temp lo mot, és a
gyü le ke zet szin te vég ze te -
sen meg gyen gült.

Hosszú év szá za dok nak
kel lett el tel niük ah hoz, hogy
új ra a temp lom épí tés gon do -
la tá val fog lal koz za nak az
evan gé li kus hi tü ket meg őr -
ző utó dok. 1907-ben a temp -
lom épí tés még meg hi ú sult.
Csak 1928-ban nyílt új ra le -
he tő ség Is ten há zá nak fel épí -
té sé re, ami kor özv. Kiss Ká -
roly né ked ve ző fel té te lek
mel lett tel ket adott a gyü le -
ke zet nek.

1929. áp ri lis 22-én tör tént
meg az el ső ka pa vá gás, má jus
5-én pe dig az ün ne pé lyes
alap kő le té tel. Az em be rek
össze fog tak a temp lom fel épü -
lé se ér de ké ben. Élő mun ká val
és ado má nyok kal is tá mo gat -
ták az ügyet. A kész épü le tet vé gül
1929. au gusz tus 25-én szen tel te fel
Ka pi Bé la püs pök. Az ün nep sé gen je -
len volt a me gyei és a köz sé gi elöl já ró -
ság, to váb bá nagy szám ban jöt tek hí -
vek Győr ből és a kör nye ző fal vak ból.

A temp lom kö rü li mun kák a ké -
sőb bi ek ben is foly ta tód tak. 1964-

ben sek res tyé vel egé szült ki a temp -
lom tér, 1996-ban új pa dok ké szül tek,
2008-ban pe dig a tel jes te tő, va la mint
a be já ra ti aj tó cse ré jé re ke rült sor.

Kiss Mik lós es pe res az ün ne pi is -
ten tisz te le ten a szep tem ber 27-i va -
sár nap ra ren delt ige, Kol 3,1–7 alap -
ján pré di kált. Az öt te vé nyi temp lom -
épí tők nyolc van év vel ez előtt a há -
rom száz éven át pa rázs ló szik rá ból
nagy tü zet lob ban tot tak. Szin te sem -
mi jük sem volt, csak erős hi tük, így
volt bá tor sá guk el kez de ni a nagy
mun kát, és sok-sok ne héz ség árán, de
fel épí tet ték Is ten há zát. Mi ért vol tak
er re ké pe sek? Azért, mert „az oda -
fenn lé vők kel tö rőd tek, és nem a föl -
di ek kel” – hang sú lyoz ta ige hir de té -
sé ben az es pe res.

Az ün ne pi is ten tisz te let vé gén a
gyü le ke zet lel ké sze, Ta kács Esz ter fel -
ol vas ta Itt zés Já nos nak, a Nyu ga ti
(Du nán tú li) Egy ház ke rü let püs pö ké -
nek kö szön té sét, Wink ler Zsolt he lyi

plé bá nos pe dig a ka to li kus test vé rek
ál dás kí vá ná sát tol má csol ta. Az al kal -
mat kö ve tő sze re tet ven dég sé gen kö -
szön töt ték az egy be gyűl tek Bö decs
Bar na bás nyu gal ma zott lel készt, aki
hosszú ide ig lát ta el a szol gá la tot a
gyü le ke zet ben. 

g K. M.

Tevékeny öt te vé nyiek
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Kehellyel kezében Maglód új evangélikus lelkésze, Németh Mihály,
mellette elődje, Péter Attila
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b Har ma dik al ka lom mal ren dez -
ték meg a kör nye zet tu da tos és
tár sa dal mi lag fe le lős fo gyasz -
tói szo ká sok ról szó ló tu do má -
nyos kon fe ren ci át a Bu da pes ti
Cor vi nus Egye te men. A né pes
hall ga tó ság szep tem ber 24-én
is szá mos új és ér de kes ku ta tá -
si ered mény ről hall ha tott a
Fenn tart ha tó fo gyasz tás, ter me -
lés és kom mu ni ká ció cí met vi se -
lő, az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség
(EGT) Fi nan szí ro zá si Me cha -
niz mus és a Nor vég Fi nan szí ro -
zá si Me cha niz mus tá mo ga tá sá -
val meg va ló sult ta nács ko zá son.
A kon fe ren cia egyben nyi tó ren -
dez vé nye volt annak a két éves
ku ta tá si fo lya matnak, amely a
Nor vég Alap egy mil lió eu rós tá -
mo ga tá sá val va ló sul meg. 

A tanácskozást Si ri El len Slet ner
nor vég nagy kö vet asszony nyi tot ta
meg, aki nemcsak mint ado má nyo -
zó or szág ot kép vi sel te az evan gé li kus
több sé gű Nor vé gi át, de elő adá sá -
ban hang sú lyoz ta, hogy erő sen kö tő -
dik a skan di náv or szág hoz a fenn tart -
ha tó fo gyasz tás fo gal ma: azt ugyan -
is elő ször az 1994-ben meg ren de zett
os lói mi nisz te ri ke rek asz tal részt ve -
vői ha tá roz ták meg. A fenn tart ha tó
fo gyasz tás esze rint az „alap ve tő szük -
ség le tek ki elé gí té sét és az élet mi nő -
ség ja ví tá sát szol gá ló szol gál ta tá sok
és ter mé kek igény be vé te le, úgy, hogy
csök ken a ter mé sze ti erő for rá sok és
a mér ge ző anya gok hasz ná la ta, a
hul la dék- és mér ge ző anyag-ki bo -
csá tás, így nem fe nye ge ti ve szély a jö -

vő ge ne rá ci ók szük ség le te i nek ki -
elé gí té sét”.

A Fenn tart ha tó fo gyasz tás, ter -
me lés és kom mu ni ká ció kon fe ren ci -
án kö zel har minc elő adás hang zott el
a fenn tart ha tó fo gyasz tás ösz tön -
ző i ről, aka dá lya i ról, leg jobb gya kor -
la ta i ról.

Az egyik nép sze rű té ma a he lyi ter -
mé kek fo gyasz tá sa volt. A Bu da pes -
ti Cor vi nus Egye tem (BCE) Mar ke -
ting ku ta tás és Fo gyasz tói Ma ga tar -
tás Tan szé ké n dr. Hof me is ter-Tóth
Ág nes egye te mi ta nár ve ze té sé vel
fo lyó ku ta tá s ar ra ju tott, hogy a bio-
és he lyi ter mé kek vá sár lá sá nak leg -
in kább a ma gas ár szab gá tat. A gö -
döl lői Szent Ist ván Egye tem ku ta tó -
ja, Ba lázs Bá lint és Kiss Csil la, a Véd -
egy let ne vű ci vil szer ve zet mun ka tár -
sa ar ra vi lá gí tott rá, hogy a fenn tart -
ha tó fo gyasz tás vég vá ra i nak szá mí -
tó pi a cok, köz tük a bu da pes ti Hu nya -
di té ri pi ac fenn ma ra dá sát nem csak
az ön kor mány za ti dön té sek fe nye ge -
tik, ha nem az ott áru ló kis ter me lők
el öre ge dé se is. 

A he lyi ter mé kek fo gyasz tá sát más
té nye zők is ne he zít he tik. A szin tén
gö döl lői ku ta tó, Bo dor kós Bar ba ra
azt fi gyel te meg a me ző csá ti kis tér -
ség ben fo lyó vizs gá la ta so rán, hogy
a he lyi ek sze mé lyes el len té tek mi att
nem vá sá rol nak egy más ter mé ke i ből.
Pe dig a he lyi kö zös sé gek nek nagy
sze re pük le het a fenn tart ha tó fo -
gyasz tás elő re moz dí tá sá ban. 

Több ku ta tás is érin tet te a nagy
be vá sár ló köz pon tok fenn tart ha tó sá -
gi ha tá sa it. A BCE Kör nye zet-gaz -
da ság ta ni és Tech no ló gi ai Tan szé ké -
nek ku ta tói, Zsó ka Ág nes és mun ka -
tár sai meg ál la pí tot ták, hogy a be vá -

sár ló köz pon tok szé les vá lasz té ka
na gyobb köl tés re sar kall ja a vá sár -
ló kat: sok szor olyan ter mé ke ket is
ha za visz nek, ame lye ket az ott ho -
nuk hoz kö zel lé vő kis  bolt ban nem
ven né nek meg. 

A tan szé ken fo lyó ku ta tás fel tár -
ta, hogy a ma gyar la kos ság leg na -
gyobb jö ve del mű cso port jai mint egy
két és fél szer annyit fo gyasz ta nak,
mint amennyit el bír na a föld bio ka -
pa ci tá sa; te hát fo gyasz tá si szo ká sa -
ik kal ki me rí tik a ter mé sze ti erő for -
rá so kat. A ku ta tók rá mu tat tak, hogy
ez olyan mér té kű túl fo gyasz tás,
amelyet már nem le het kör nye zet tu -
da tos fo gyasz tói ma ga tar tás sal kom -
pen zál ni.

Több ku ta tás fog lal ko zott az ur ba -
ni zá ció, a bel föl di köl tö zé si hul lá mok
fenn tart ha tó sá gi ha tá sa i val. Szir mai
Vik tó ria, a Ma gyar Tu do má nyos
Aka dé mia ku ta tó ja elő adá sá ban az
újon nan épü lő kert vá ro si ré szek
fenn tart ha tó sá gá val fog lal ko zott.
Csiz mady Ad ri en ne és Csa ná di Gá -
bor, az Eöt vös Lo ránd Tu do mány -
egye tem mun ka tár sai el mond ták: a
la kó hely vá lasz tás el sőd le ges szem -
pont ja, hogy ha son ló tár sa dal mi
hely ze tű ek él je nek a kör nyé ken, a
kör nye ze ti adott sá gok csak ez után
kö vet kez nek.

Ij jas Fló ra és Val kó Lász ló, a Bu -
da pes ti Mű sza ki és Gaz da ság tu do -
má nyi Egye tem ku ta tói a „víz láb -
nyom” nem zet kö zi ku ta tók ál tal ki -
dol go zott fo gal mát, az or szá gok kö -
zöt ti vir tu á lis víz sze gény ség és -gaz -
dag ság kon cep ci ó ját is mer tet ték, va -
la mint ja vas la tot tet tek a té ma to váb -
bi ha zai ku ta tá sá ra. 

d EvÉ let-in fó

Fenn tart ha tó fo gyasz tás
Új ma gyar ku ta tá si ered mé nyek a Bu da pes ti Cor vi nus Egye te men

tar tott kon fe ren ci án

Féléves előadás-sorozat indult a ke-
reszténység és a környezetvédelem
kapcsolatáról az Országos Lelki-
pásztori Intézet, a Sapientia Szerze-
tesi Hittudományi Főiskola és a Ma-
gyar Katolikus Püspöki Konferen-
cia (MKPK) teremtésvédelem mun-
kacsoportja szervezésében Buda-
pesten.

A programsorozat keretében az
MKPK Felelősségünk a teremtett vi-
lágért című körlevelében meghirde-
tett keresztény környezetvédelmi ér-
tékrend elemeit fejtik ki részletesen,
valamint gyakorlati életbe való átül-
tetésüknek a lehetséges módjait ve-
szik számba – tájékoztatta az MTI-t
az Országos Lelkipásztori Intézet.

Minden előadásban felvetnek
egy-egy elméleti és gyakorlati témát,
majd ezt kötetlen beszélgetés kö-
veti. A témák között szerepel a kör-
levél és a „teremtésvédelmi portál”

bemutatása, valamint előadás hang-
zik el Környezeti etikák keresztény
szemmel címmel. Szó lesz még a
helyi szintű közösségi cselekvés le-
hetőségeiről, az önkorlátozásról, az
„autós és CO-böjtről”, a környezet-
tudatosságról, továbbá az éghajlat-
változásról és a társadalmi rugal-
masságról.

A teremtésvédelem munkacso-
port célja egyrészt a körlevélben le-
írtak „élővé tétele mindazok szá-
mára, akik szeretnének a jelen
súlyos környezeti helyzetben isme-
reteket szerezni a természeti kör-
nyezettel kapcsolatos gyakorlati és
etikai kérdésekről”. Másrészt szeret-
nék aktivizálni az embereket, hogy
„tevékenyen vegyék ki részüket a te-
remtés, a Föld megőrzéséből”. En-
nek érdekében korábban létrehozták
a teremtesvedelem.hu honlapot.

Erdő Péter bíboros, prímás, az

MKPK elnöke tavaly decemberben a
körlevél bemutatásakor azt mondta:
a dokumentum üzenete elsősorban
az, hogy az emberiség „elveszítette a
kontrollt a saját tevékenysége és a
saját környezetének az alakulása fö-
lött”. Természetesen az ember so-
sem volt és sohasem lesz a termé-
szet korlátlan ura, de az emberiség
kiváltott bizonyos folyamatokat,
amelyek mostanra az életlehetősé-
geit, illetve a következő nemzedé-
kek „fizikai életlehetőségeit is nehe-
zítik, károsítják, veszélyeztetik” –
tette hozzá.

A bíboros úgy fogalmazott: a te-
remtő Isten bölcsessége és szeretete
fejeződik ki a világmindenségben, s
mindaz, amit ő alkotott, az jó, érté-
kes. Ezzel a tisztelettel kell viszo-
nyulnunk az élő és élettelen való-
sághoz.

d MTI

Előadás-sorozat a keresztény
környezetvédelmi értékrendről
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Az is ten tisz te let kez de tén egy há -
zunk Ara rát mun ka cso port já nak
ve ze tő je, Ko dá csy-Si mon Esz ter kö -
szön töt te a gyü le ke ze tet, és in vi tál -
ta kö zös ün nep lés re a te le ví zió né ző -
ket. Az al ka lom há zi gaz dá já nak sza -
vai „A hét nap cso dá ja” cí mű pla kát -
pá lyá zat ra be ér ke zett raj zok előtt
hang zot tak el. Az al ko tá sok ból
össze ál lí tott vá lo ga tást a be já rat -
nál te kint het ték meg a temp lom ba
ér ke zők.

Gáncs Pé ter püs pök és Dr. Sza bó -
né Mát rai Ma ri an na püs pök he lyet -
tes 1Móz 2,15 alap ján tar tott dia ló gus-
pré di ká ci ót. Az ige hir de tők az em ber
Te rem tő jé től ka pott ket tős kül de té -
sé re vi lá gí tot tak rá, hogy egy részt
mű vel je, más részt őriz ze a ne ki aján -
dé ko zott ker tet, a te rem tett vi lá got.
„Ha kö rül né zünk, döb ben ten lát -
juk, hogy a mű ve lés sok he lyütt a vi -
lág ki fosz tá sá vá tor zult. „Úgy pusz -
tít juk a kö rü löt tünk lé vő vi lá got,
mint ha nem len nénk mi is szer ves ré -
szei” – fo gal ma zott a püs pök. El -
mond ta: min dent és min den kit ma -
gunk alá gyűr ve gyak ran fél re ért jük
az igénk ben hal lott, úgy ne ve zett
„kul túr pa ran csot”. El fe lejt jük, hogy a
mun ka egy részt kre a tív ak ti vi tás,
az az mű ve lés, más részt vi szont alá -
za tos szol gá lat, őr zés.

„Ki nek van ide je őr zés re?” – foly -
tat ta a gon do la tot a lel kész nő. Sza va -
i ból ki de rült: egy tü rel met len, pil la -
na tok alatt nyer ni, győz ni aka ró vi -

lág ban nem kis me rész ség er ről be -
szél ni. Ugyan ak kor rá vi lá gí tott ke -
resz tény hi tünk nek azok ra a kin -
cse i re (ir ga lom, fe le ba rá ti sze re tet,
bá tor ság, bi za lom), ame lyek még is -
csak se gí te nek meg őriz ni a ránk bí -
zott vi lá got. Is ten től ka pott sá fár sá -
gunk (gond nok sá gunk) tu da tá ban
jut ha tunk har mó ni á ra ön ma gunk kal
és a kö rü löt tünk élők kel.

„En nek a har mó ni á nak ne ve van –
vet te át új ra a szót Gáncs Pé ter –, úgy
hív ják: Jé zus Krisz tus. A ve le va ló kö -
zös ség ben te rem het jük meg azo kat a

gyü möl csö ket, ame lyek től gyó gyul -
ni kezd majd meg seb zett vi lá gunk”.

Az ige hir de tést kö ve tő en az ün -
nep nek ott hont adó gyü le ke zet hit -
ta no sai jel ké pes aján dék ként egy-
egy vi rág hagy mát ad tak át a je len lé -
vők nek (képünkön). Ez em lé kez tet he -
ti a gyü le ke zet tag ja it azok ra a gyö -
ke re ink re, ame lyek min den te remt -
ménnyel va ló kö zös sé gün ket je len tik,
s ar ra a há la adás ra, amellyel e na pon
for dul tak a te rem tő Is ten fe lé.

Az is ten tisz te let kán to ri szol gá la -
tát – a tő le meg szo kott vir tu óz or go -
na já ték kal – Fin ta Ger gely, az Evan -
gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem Egy -
ház ze nei Tan szé ké nek ve ze tő je vé -
gez te, a li tur gi át pe dig a Cre do együt -
tes mo dern ko rál fel dol go zá sai szí ne -
sí tet ték.

Az ün ne pi hét tel kap cso la tos to -
váb bi in for má ci ók meg ta lál ha tók a
http://ararat.lu the ran.hu in ter ne tes
ol da lon.

g JCsCs – SA
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Te rem tés ün nep
Zug ló ban

f Folytatás az 1. oldalról
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Mi los lav Vlk ér sek, bí bo ros azok kö zé az egy -
há zi ve ze tők kö zé tar to zik, akik az elő ző po li -
ti kai rend szer ben nem gya ko rol hat ták hi va tá -
su kat. Tíz évig ki ra katab lak-mo só ként ke res -
te min den na pi be te vő fa lat ját. A Fo kolá re
moz ga lom fo gad ta ott ho ná ba és gon dos ko dott
ró la. Így vált ott ho ná vá az evan gé li um hi te les
meg élé sé ért lét re jött, la i ku sok ból tö mö rült
kö zös ség. Ez a Szent lé lek ál tal gaz da gon meg -
ál dott öku me ni kus kö zös ség, amely nek jó né -
hány or szág ban evan gé li kus tag jai is van nak,
a ke resz tény egy sé get is – a meg élt ige fon tos -
sá gá nak cél ki tű zé se mel lett – zász la já ra tűz te.
Bot rány nak vé li a szét sza ka do zott sá got, erő nek
a lel ki egy sé get a Krisz tus kö ze lé ben.

Vlk bí bo ros ve ze té sé vel ez a la i kus csa pat
fon tos nak tart ja az egy há zi ve ze tők – kle ri ku -
sok – ta lál ko zá sát an nak ér de ké ben, hogy az
egy há zak is job ban meg is mer jék egy mást, át -
él jék az össze tar to zás, a kö zös ige hall ga tás és
imád ság örö mét. Így ke rült sor szep tem ber ele -
jén – im már 28. al ka lom mal – a (fő ként) nyu -
ga lom ba vo nult püs pö kök, ko ráb bi egy há zi ve -
ze tők ta lál ko zó já ra, mely nek szín he lye ez út tal
a re for má ció böl cső je, Né met or szág volt. A cél -
ki tű zé sek kö zött sze re pelt Eis le ben és Wit ten -
berg tör té nel mi ér té ke i nek fel fe de zé se, a lu the -
ri re for má ció tör té nel mi vo nu la tá nak mé -
lyebb meg is me ré se, il le tő leg a né met tör té nel -
mi egy há zak mai élet kér dé se i nek fel vá zo lá sa. 

Jó volt át él ni, mi ként adóz nak Lu ther és Me -
lancht hon sír em lé ke előtt tisz te let tel, imád ság -
gal és az Erős vár kez de tű him nu szunk kö zös
el ének lé sé vel ró mai ka to li kus, or to dox, ang li -
kán, uni ált és me to dis ta püs pö kök szer te a
nagy vi lág ból – 17 or szág 37 fő pap ja ként. Wit -
ten berg vá ro si temp lo má ban (Stadt kirche)
mind nyá jan úr va cso rá val egy be kö tött evan gé -
li kus is ten tisz te le ten vet tünk részt. Az úr va cso -
rai eu cha risz ti kus kö zös ség be bekapcsolódni
nem tu dó test vé re ink ál dást kér tek a szol gá la -
tot vég ző püs pö kök től, de ilyen for má ban
öröm mel vál lal ták az ol tár előt ti kö zös sé get.

Kö zös té mánk – Én ve le tek va gyok min den -
nap – el kí sért ben nün ket az elő adá so kon és spi -
ri tu á lis al kal ma kon mind vé gig. Mód volt ar ra,
hogy min den részt ve vő püs pök el mond ja sa -

ját hit be li ta pasz ta la tát, mi ként él te meg Jé zus
je len lé tét éle té ben és szol gá la ta so rán. A test -
vé ri kon zul tá ci ónk nak ez a mód sze re sok kal kö -
ze lebb hoz ta a je len lé vő egy há zi ve ze tő ket, mint
egy-egy dog ma ti kai kér dés ről va ló be szél ge tés. 

Nap ja ink -
ban ép pen az
egy ház apos -
to li jellegéről
fo lyik a pár -
be széd. A ká -
vé szü ne tek -
ben azon ban
a kö ze le dés
je gyé ben ér -
de kes vé le -
mé nyek cse -
rél tek gaz dát
egy-egy hit -
té tel ről. 

Nincs messze az az idő, ami kor sok kal erő -
tel je seb ben szól ha tunk hi tünk egy sé gé ről, a kö -
zös Úr hoz tar to zás örö mé ről, s nem kül sőd le -
ges szem pon tok alap ján mé re get jük egy más
egy há zát. Nincs messze az az idő, ami kor rá -
döb be nünk, hogy csak együt tes sza vunk jut el
a vi lág ve ze tő i hez; hogy a te rem tett vi lág ra job -
ban vi gyáz za nak, igaz sá go sab ban osszák el a kö -
zös ja va kat és az em be ri éle tet min den nél na -
gyobb ér ték nek te kint sék. 

Míg ta valy az or to dox egy há zak kal is mer ked -
het tek a részt ve vők, ez év ben a re for má ció egy -
há za i nak lét jo go sult sá gá ról volt szó. Lu ther
föld jén ter mé sze tes volt Ch ris ti an Kra u sé -
nak, a Lu the rá nus Vi lág szö vet ség (LVSZ) ko -
ráb bi el nö ké nek rész le tes be szá mo ló ja a vi lág
evan gé li kus sá gá nak éle té ről és a re for má tor hit -
be li fel is me ré se i nek to vább adá sá ról. Ugyan ak -
kor mély be nyo mást tet tek ránk ko los to rok ban
vég zett szol gá la tuk ré vén az egy ko ri Né met De -
mok ra ti kus Köz tár sa ság te rü le tén szór vány ban
élő ró mai ka to li kus kö zös sé gek, il le tő leg a
Fo kolá re moz ga lom új kez de mé nye zé sei is,
ame lyek el csen de se dés re, kon fe ren ci ák ra hí vo -
gat ják a részt ve vő ket. 

Jö vő re az ang li kán egy ház lát ja ven dé gül a
püs pö kök öku me ni kus kö zös sé gét, és mu tat -
ja be szol gá la tát, il let ve az egy ház Urá tól irá -
nyí tott öku me né vi lág szer te igé nyelt ese mé nyei
irán ti nyi tott sá gát. 

keresztutak

Az el múlt idő szak Szlo vá ki á -
val kap cso la tos kül- és bel po -
li ti kai ese mé nyei (a szlo vák
nyelv tör vény be ve ze té se, Só -
lyom Lász ló köz tár sa sá gi el nök
ki til tá sa Rév ko má rom ból, Baj -
nai Gor don ma gyar és Ro bert
Fi co szlo vák kor mány fő szé csé -
nyi ta lál ko zó ja) igen fel dúl ták
a két nem zet ke dély ál la po tát.

Bi zo nyá ra nem vé let len,
hogy mi nisz ter el nö ke ink ta lál -
ko zó jának nap ján, szep tem ber
10-én Szé csény ben Be er Mik -
lós vá ci püs pök je len lé té ben
szlo vá ki ai és ma gyar or szá gi
fe ren ce sek – kö zel há rom -
száz hí vő vel együtt – szlo vák
és ma gyar nyel ven imád koz tak
a tár gya lás si ke ré ért. Az Evan -
gé li kus Élet szep tem ber 20-i
szá má ban be szá mo lót ol vas -
hat tunk 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) ál tal –
ugyan er re a nap ra – szer ve -
zett, a ma gyar–szlo vák test -
vér-gyü le ke ze ti kap cso la tok ról
szó ló ta lál ko zó ról.

A Szlo vák Köz tár sa ság Kul -
tu rá lis Mi nisz té ri u mának a
nyelv tör vény ről ki adott anyag -
ban az áll, hogy a ki sebb sé gek
to vább ra is gya ko rol hat ják jo -
ga i kat; anya nyel vü ket szé les
kör ben hasz nál hat ják kul tu rá -
lis ren dez vé nye ken, rá dió- és
te le ví zió adá sok ban, írá sos do -
ku men tu mok ban, ok ta tá si in -
téz mé nyek ben, ma guk kö zött
és hi va ta los he lye ken is. Ma -
gán sze méllyel nem fi ze ttet -
nek bün te tést. Ami az egy há -
zi éle tet il le ti, min den egy ház -
ban biz to sít ják – ahol je len
van a ki sebb ség – az anya nyel -
ven tör té nő is ten tisz te le tek
meg tar tá sát. Még is, mind -
ezek nek a tu da ta, is me re te el -
le né re is ott van az em be rek
szí vé ben, lel ké ben a fé le lem.

Az  Evan je lický po sol című
szlo vák evan gé li kus he ti lap
szep tem ber 9-i számában
meg  je lent Ján Lachký  Szent
Ist ván vagy Jé zus Krisz tus cí -
mű cik ke. Nem tar tom sze -
ren csés nek, sőt in kább ve -

szé lyes nek gondolom a két
sze mély egy más sal va ló szem -
be ál lí tá sát, még ha az konk -
rét pél da alap ján tör tént is…

A szep tem ber 11–13-ai hét -
vé gén fér jem mel részt ve het -
tem Szer bi á ban egy nem zet -
kö zi kon fe ren ci án, ahol je len
volt Mi loš Klá tik, a Szlo vá ki -
ai Evan gé li kus Egy ház egye te -

mes püs pö ke, Ame ri ká ból
Vil ma Ku c há re ko vá szlo vák
püs pök asszony és más or szá -
gok egy há zi kép vi se lői. Épí tő,
tar tal mas elő adá so kat hall -
hat tunk. Az én hoz zá szó lá -
som előtt az ot ta ni kol lé ga
meg kér dez te: „S most a ma -
gyar vagy a szlo vák test vé rün -
ket fog juk hal la ni?” „Mind ket -
tőt. Mi együtt va gyunk ma -
gya rok és szlo vá kok…” – vá -
la szol tam.

Szep tem ber 19-én va ló sult
meg kis gyü le ke ze tünk ré gi ál -
ma, hogy fel ve gyük a kap cso -
la tot az egy ház köz ség volt lel -
ké szé nek és püs pö ké nek, Da -
ni el Bachát nak a szü lő fa lu já -
val, a szlo vá ki ai Rat ko vá val. A
fes tői szép sé gű Kö zép-Gö -
mör-hegy ség lan ká i val kö rül -
ölelt kis fa lu ban nagy sze re tet -
tel fo gad tak min ket. A gyü le -
ke zet lel ké sze, Dušan Hriv nák
– aki egyéb ként nagy la ki szár -
ma zá sú – ki emel te, mi va ló -
ban test vé rek va gyunk. Az is -
mer ke dés, kö zös áhí tat és

ebéd után meg néz tük a 15–16.
szá zad ban épült gó ti kus temp -
lo mot, és egy rö vid meg em lé -
ke zés ke re té ben együtt ko -
szo rúz tuk meg Da ni el Bachát
em lék mű vét. Meg kö szön ve
őszin te, szív ből jö vő, test vé ri
ven dég sze re te tü ket, így bú -
csúz tunk: „Vi szont lá tás ra Bu -
da pes ten!”

Úgy gon do lom, hogy ne -
künk, aki ket nem csak a kö zös
múlt, a kö zös tör té ne lem köt
össze, ha nem Jé zus Krisz tus és
az ő sze re te te: együtt kell ha lad -
nunk az ál ta la ki je lölt úton. Mi
több, kü lön le ges szol gá lat tal
bí zott meg min ket Urunk: az ő
sze re te té nek és bé kes sé gé nek
össze kö tő híd jai le he tünk.

A hi da kat időn ként ter he lik,
jár nak raj tuk, és el ér nek raj tuk
ke resz tül va la ho vá. „…a tel jes
sze re tet ki űzi a fé lel met…” –
mond ja az írás (1Jn 4,18b).
„Bol do gok, akik bé két te rem te -
nek, mert ők Is ten fi a i nak ne -
vez tet nek” – je len tet te ki Jé zus
(Mt 5,9). Igye kez zünk mi is Is -
ten gyer me ke i ként sze re tet tel,
imád koz va bé kes sé get te rem -
te ni és min den erőnk kel a két
nem zet köz ti meg bé ké lé sen
mun kál kod ni!

g Fa bu lya Hil da,
a Magyarországi

Evangélikus Egyház
Országos Szlovák Lelkészi

Szolgálatának vezetője

Foly ta tód nak a ma gyar–szlo vák
„csúcs ta lál ko zók” – más kép pen

A le het sé ges le he tő sé ge

b Hu szon egye dik al ka lom mal ren -
dez ték meg a sze ge di nem zet kö -
zi bib li kus kon fe ren ci át szep -
tem ber 24–26. kö zött. A ke resz -
tény test vér egy há zak kép vi se -
le té ben a Kár pát-me den cé ből
és tá vo li or szá gok ból is ér kez tek
részt ve vők. Szent Pál és a po gány
iro da lom té má ja kö ré fo nód tak
a tu dós meg nyi lat ko zá sok. Kö -
ze lebb ről pe dig azt a kér dést
vizs gál ták, ho gyan for dul ha tott
elő, hogy a ke resz tény kö zös sé -
gek an nak el le né re is nö ve ked -
tek és erő söd tek, hogy szá mos
„ri vá lis” po gány val lá si kö zös ség
vet te őket kö rül, a zsi na gó ga
elöl já rói és a tár sa da lom egé sze
pedig erős el len szenv vel vi sel tet -
tek velük szemben a ke reszt
bot rá nya mi att. 

A kon fe ren cia igaz ga tó ez út tal is dr.
Be nyik György, a Gál Fe renc Hit tu do -
má nyi Fő is ko la bib li kus ta ná ra volt,
aki nek meg hí vá sá ra ér ke zett a majd -
nem húsz elő adó há rom kon ti nens -
ről. A gaz dag prog ram ban nagy te -
kin té lyű egye te mi és fő is ko lai ta ná -

rok mel lett az egé szen fi a ta lok is
meg nyi lat ko zá si le he tő sé get kap tak. 

Nap ja ink egyik leg na gyobb szak -
te kin té lye az Új szö vet ség-ku ta tás
te rü le tén, az idős Jo a chim Gnil ka
pro fesszor Mün chen ből a ko ráb bi
évek ben már több ször is részt vett a
kon fe ren ci án. Idén Pál apos tol el len -
fe le i ről tar tott elő adást. A ja pán
Akiya ma Ma na bu pro fesszor, aki
ha zánk ban is foly ta tott ta nul má nyo -
kat, és tag ja a Ma gyar Pat ro ló gi ai
Tár sa ság nak, ma gyar nyel ven be -
szélt té má já ról, Szent Pál és az „egye -
te mes tör té ne lem” né ző pont já ról. A
né met or szá gi Hum boldt és a dél-af -
ri kai Stel len bosch Egye tem ta ná ra,
Cil li ers Brey ten bach Pál ma gya rá za -
ta Jé zus Ke reszt jé ről cím mel tar tott
elő adást. 

A kon fe ren cia má sik dísz ven dé ge
a nyi tó elő adást tar tó Tro els Eng berg-
Pe der sen volt. Az evan gé li kus tu dós
szak te rü le te Pál és a hel le nisz ti kus

iro da lom, mely ben az egyik ve ze tő
szak te kin tély nek szá mít nap ja ink -
ban. A Kop pen há gai Egye tem Bib li -
kus Exe gé zis Tan szé ké nek pro fesszo -
ra, Hel sin ki ben pe dig teo ló gus dok -

to rand uszo kat ok tat. Ér dek fe szí tő,
len dü le tes elő adá sá ban ar ról ér te ke -
zett, ho gyan kap cso ló dik össze Pál és
a po gány gon dol ko dás. A Gala ták -
hoz írt le vél 5. fe je ze té nek 13–26. ver -
sét ala pul vé ve ar ra mu ta tott rá,
hogy „Pál té ma- és gon dol ko dás -
mód-hasz ná la ta (ame lyek az óko ri
gö rög fi lo zó fi á ból ered nek), nem
csu pán ak ként szol gál nak, amit az ő
»eti kai ta ní tá sá nak« ne vez he tünk.
Ép pen el len ke ző leg, ez a [té ma és
gon dol ko dás mód] hasz ná lat vá lik
»teo ló gi á ja« vagy »te o lo gi zá lá sa«
kö zép pont já vá”.

A kül föl di ven dé gek mel lett mél -
tán fog lal tak he lyet a ma gyar tu dó -
sok. A kon fe ren ci át meg tisz tel te je -
len lé té vel töb bek kö zött Zam fir Ko -
r in na ka to li kus teo ló gus a ko lozs vá -
ri egye tem ről, va la mint Herczeg Pál,
a Ká ro li Gás pár Re for má tus Egye tem,
Krá nitz Mi hály, a Páz mány Pé ter
Ka to li kus Egye tem, il let ve Pe res Im -

re, a Deb re ce ni Re for má tus Hit tu do -
má nyi Egye tem tan szék ve ze tő pro -
fesszo ra. 

A ma gyar evan gé li kus teo ló gi át két
if jú te het ség (egye te mi hall ga tó),
Welt ler Gá bor és Ma lik Pé ter Ká roly
kép vi sel te egy-egy ér de kes elő adás -
sal. 

A kü lön bö ző nyel ve ket bí ró részt -
ve vők nek az elő re el ké szí tett ma gyar,
an gol és né met for dí tá sok vol tak se -
gít sé gük re az el hang zot tak meg ér té -
sé ben. A fel szó la lá so kat élénk esz me -
cse rék kö vet ték, a hall ga tó ság ré szé -
ről ér ke zett kér dé sek alap ján. A kon -
fe ren cia idén is tel je sen nyi tott volt,
bár mely ér dek lő dő meg hall gat hat ta
az elő adá so kat.

A sze ge di ta nács ko zást vár ha tó an
jö vőre is szep tem ber vé gén rendezik
meg, amely azt vizs gál ja majd, ho -
gyan je le nik meg a test és a lé lek a
Szent írás ban.

g Bar tucz Ka ta lin

A kon fe ren cia-elő adá sok (né hány ki -
vé tel lel) el ol vas ha tók a vi lág há lón:
www.cong re s  stra vel .hu/bib li  -
kus2009/eloa da sok/

Pál apostol és a po gá nyok
XXI. sze ge di nem zet kö zi bib li kus kon fe ren cia

Tro els Eng berg-Pe der sen, a kon fe -
rencia evangélikus díszvendége

g D. Sze bik Im re 

b „A ke resz tény egy ség le het sé ges” – ez zel a ki je len tés sel kezd te mon dan dó ját Mi los lav Vlk
prá gai ér sek, bí bo ros a püs pö kök leg utób bi öku me ni kus ta lál ko zó ja al kal má ból tar tott
saj tó kon fe ren ci án. Ezt a meg győ ző dé sét a kö zel egy he tes kon zul tá ci ón is mé tel ten hang -
sú lyoz ta: nem a jö vő be, mint egy esz ka to lo gi kus táv lat ba he lyez te val lo má sát, ha nem a
je len ben tart ja meg va ló sít ha tó nak. Nyil ván va ló, hogy elő ször a lel ki-spi ri tu á lis egy ség
ki nyil vá ní tá sá ra kell el jut nunk. A kö zös bib lia for dí tá sok, a kö zös li tur gi kus szö ve gek
(Apos to li és Ni ce ai hit val lás, Mi atyánk, ál dás for mu lák) ezt nagy mér ték ben elő se gí tik.
Az ige li tur gi ás is ten tisz te le tek, ima órák, test vé ri kö zös sé gek kö zel hoz hat ják egy más -
hoz és Krisz tus hoz a kü lön bö ző fe le ke ze tű test vé re ket.
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b A győ ri Pé ter fy Sán dor Evan gé -
li kus Ok ta tá si Köz pont lát ta
ven dé gül az evan gé li kus gim ná -
zi u mok or szá gos ta lál ko zó já -
nak részt ve vő it. Ti zen két in téz -
mény ből több mint há rom száz
di ák ér ke zett a fo lyók vá ro sá ba.

Az el múlt évek ben el ső sor ban a ver -
seny re, a meg mé ret te tés re épült a
nagy múl tú ren dez vény, az evan gé -
li kus gim ná zi u mok or szá gos ta lál ko -
zó já nak (EG OT) prog ram ja, idén
vi szont a mű vé szi pro duk ció, a „te -
rem tő ta lál ko zás” ke rült kö zép pont -
ba. Ahogy az egyik részt ve vő fo gal -
ma zott: a Győ rött el töl tött idő alatt
a di á kok „meg ta pasz tal hat ták az
együtt lét ere jét, az al ko tás örö mét”.

A szep tem ber 24-én kez dő dött
há rom na pos ta lál ko zó mot tó ját Weö -
res Sán dor egyik me di ta tív ver sé ből
köl csö nöz ték a lel kes győ ri szer ve zők:
„Örö möm sok szo ro zód jék a te örö -
möd ben. / Hi á nyos sá gom vál jék jó -
ság gá te ben ned. / Alat tad a föld, fö -
löt ted az ég, / ben ned a lét ra.” Ezek
a lé lek szó lí tó mon da tok több ször

el han goz tak sza val va, da lol va, il let -
ve a zá ró is ten tisz te let pré di ká ci ó já -
nak egyik ve zér fo na la ként is.

Az EG OT-on részt  ve vő di á kok
idén nem a sport tal, ta nul má nya ik -
kal kap cso la tos ké pes sé ge i ket, tu dá -
su kat mér ték össze, ha nem „ki pró bál -
ták” az együtt al ko tás örö mét. Egy
cso port juk pél dá ul Ale xay Zol tán
bio ló gus, fo tó mű vész ka la u zo lá sá val
a Szi get köz ben „va dá szott” gé pé vel,
má sok Ku pai Éva mű vész ta nár ral ak -
ver el lez tek a Rá ba-par ton, fal fest mé -

nye ket ké szí tet tek Né meth At ti la
mű vész ta nár ral, megint má sok Pan -
non hal mán, Hef ter Lász ló Fe ren czy-
dí jas üveg mű vész, res ta u rá tor mű he -
lyé ben az üveg mű vé szet tel is mer ked -
tek. Egy-egy cso port Mik si At ti lá val,
a Győ ri Nem ze ti Szín ház mű vé sze -
ti tit ká rá val „be ug ró zott”, vagy ép pen
do ku men tum fo tó kat ké szí tett Cser -
mák Zsu zsan na kép ző mű vésszel. A
for ma ter ve zés tit ka it Il lés Csa ba
szob rász tár ta a di á kok elé, míg a
könyv kö té szet né hány fo gá sát Pin tér -
né Ger gics Ág nes mú ze um pe da gó -

gus tól sa já tít hat ták el. Tex til mun ká -
kat Ta nai An na mű vész ta nár se gít -
sé gé vel ké szít het tek a gye re kek.

Aki ket a hír adó zás, a ri port film
ér de kelt, azok mun ká ját Győ ri And -
rás és Hor váth-He gyi Dé nes ope ra -
tő rök irá nyí tot ták, a rá dió ri port-
ké szí tést Len gyel An na új ság író tól,
a Dé li Egy ház ke rü let fel ügye lő jé től,
az on- line új ság írást pe dig Bol la
Zsu zsanna és Su lyok Na tá li a in ter -
ne tes új ság írók tól ta nul hat ták az
ér dek lő dő fi a ta lok. 

A leg né pe sebb cso por to kat, így
pél dá ul az ének ka ro so kat No vá ky
And rea ze ne ta nár, a klasszi kus ze ne -
kart Med vecz ky Ádám Liszt-dí jas, ér -
de mes mű vész, Mol nár Gyu la ze ne -
ta nár, az ütős ze ne kart Fel smann Ad -
ri enn ze ne ta nár „ve zé nyel te”. Né -
pes volt a nép tánc- és nép ze necso -
port is, az előb bit Visz ló Lász ló és
Visz ló né Már kus And rea nép tán co -
sok, az utób bit pe dig Ta nai Pé ter
mu zeo ló gus, nép rajz ku ta tó és Ja gu -
dics Ba lázs nép ze nész ve zet ték. Az
ének-ze ne cso port tag jai Bog nár
Szil vi, Hu szák Zsolt és Smi dé li usz
Gá bor ze né szek irá nyí tá sá val mun -
kál kod tak. 

A cso por tok a pén te ki gá la es ten
mu tat ták be pro duk ci ó i kat az egy -
ko ri győ ri zsi na gó gá ban (ma a Szé -
che nyi Ist ván Egye tem hang ver -
seny ter me).

A jó han gu la tú há rom na pot –
nem le het más ként il let ni! – han gu -
la tos sza bad té ri is ten tisz te let zár ta a
győr új ba rá ti gyer mek tá bor ban. Fa -
bi ny Ta más, az Észa ki Egy ház ke rü -
let püs pö ke – aki rö vid ide ig lét rán
áll va (is) pré di kált – ige hir de té sé ben
Weö res Sán dor gon do la ta it és Já kób
ál mát kap csol ta össze.

„Min den is ten tisz te le ten meg nyí -
lik az ég: hogy Is ten sza va el jut has -
son hoz zánk, a mi imá ink pe dig a Te -
rem tő höz jut has sa nak. Ilyen kor ama
bi zo nyos lét ra fo lya ma tos »hasz ná -

lat ban« van. Ha éle tünk so rán nem
a tel je sít mé nyek, az előbb re ju tás lét -
rá já ra lé pünk, ha nem ar ra, ame lyik
Is ten hez, ame lyik egy más hoz ve zet,
az azt je len ti: Krisz tus él ben nünk,
ott hon va gyunk. Ha egy em ber tár -
sun kat meg tisz tel jük, az egy fok, ha

egy té ve dé sün ket be is mer jük, az két
fok, ha biz ta tás, rend re in tés nél kül
cse le ked jük a jót, az tíz fok ezen a lét -
rán. A gyer mek, a sze re tet, a kö szön -
tés, mind-mind egy újabb fok fel fe -
lé. Azt tud hat juk, hogy ezen a lét rán

mi kor in du lunk, azt vi szont nem,
hogy mi kor ér ke zünk. Ez már a
gond vi se lé sen mú lik” – hang sú lyoz -
ta vé gül a püs pök.

Az is ten tisz te let után a részt ve vő
gim ná zi u mok kép vi se lői szét bon -
tot ták azt a fá ból ké szült ha rang lá bat,

amely nek ele mei az egyes in téz mé -
nye ket, össze tar to zá su kat jel ké pe zik,
az zal a re ménnyel, hogy a kö vet ke -
ző ta lál ko zón, Sop ron ban majd is mét
fel épít he tik.

g Gülch Csa ba

E G OT 2009

Az együtt lét ere je, az al ko tás örö me
Győ rött ta lál koz tak az or szág evan gé li kus gim ná zi u ma i nak di ák jai

Úgy ér zem, lé lek eme lő, jól szer ve zett ren dez vény nek le het tek ta núi azok,
akik – mint én is – ki lá to gat tak a győ ri EG OT (evan gé li kus gim ná zi u -
mok or szá gos ta lál ko zó ja) ren dez vé nye i re. Nagy él mény volt lát ni,
hogy a lel ké szek, ta ná rok és sok se gí tő ál do za tos mun ká ja nyo mán ho -
gyan szer ve ző dik kö zös ség gé a részt ve vő di á kok kü lön bö ző evan gé li -
kus gim ná zi u mok ból ér ke ző so ka sá ga. 

Ámu lat tal töl tött el, hogy egyet len nap alatt – ter mé sze te sen szak -
ava tott mű vé szek, egye te mi ta ná rok, új ság írók, ügyes ke zű ipa ro sok irá -
nyí tá sá val – ho gyan szü let tek ze ne ka rok, ének ka rok, rá dió-, új ság- és
film ri por tok, cso dá la tos fo tók, tex til ipa ri és üveg fes té sze ti re me kek, vé -
gül, de nem utol só sor ban az egész ren dez vény szim bó lu ma: egy cso dá -
la to san össze ál lí tott fa ke reszt. Gra tu lá lok ezért min den részt ve vő nek,
de szá mom ra a leg na gyobb él ményt még sem csak ez je len tet te.

A na pok ban ol vas tam – azt hi szem, a Ma gyar Nem zet ben – egy írást
a min dent tönk re te vő, el csú f í tó, le rom bo ló, ré szeg, ki áb rán dult fi a tal -
ság ról. Ret te ne te sen el ke se rí tő volt szá mom ra. Lát va vi szont ezt a két -
száz csil lo gó sze mű, mű velt, nyel ve ket ta nu ló és be szé lő, mű vé sze tet, nép -
ze nét és tán cot sze re tő és fő ként fe gyel me zett fi ú kat és lá nyo kat, bi za -
ko dó let tem. Ta lán nincs még min den vesz ve eb ben a sze ren csét len, tönk -
re tett, le zül lesz tett or szág ban.

Kö szö nöm nek tek, hogy vissza ad tá tok hi te met, hogy amit mi és apá -
ink el ron tot tak, ti hely re hoz hat já tok.

Eb ben se gít sen ben ne te ket a Jó is ten!
Tisz te let tel:

Dom bi Lász ló, a győ ri gyü le ke zet pres bi te re

Az új vá szon a fal
A fal fes tés ről és egy fal ról írok, ahol egy szer re né gyen pin gál ják ugyan -
azt a mo tí vu mot. Ar ról a hely ről, ami elég szű kös, még is egy egész „ha -
jó vá ros” el fér raj ta.

Meg áll tam a fe hér, fé lig üres fal előtt, és néz tem őket. Szót la nul mun -
kál kod tak, úgy, ahogy egy ide ig én is tet tem, majd úgy érez tem, se gít sé -
get ké rek. Mi ért jobb a fal, mint egy vá szon? – tet tem fel a kér dést a fal -
fes tők nek.

Töb ben azt vá la szol ták, hogy az ide el ké szí tett al ko tá sok sze met szúr -
nak, örök nyo mot hagy nak. Vé le mé nyem sze rint a lé nyeg az al ko tás, a sem -
mi ből va la mit lét re hoz ni. És a fe hér, üres fa lon egy szer csak ki raj zo ló dott
va la mi egé szen fur csa, el dön te ni sem tud tam vol na, hogy mi az. Ar ra gon -
dol tam, hogy egy ha jó lesz. Mi kor má sod já ra is bá mul va áll tam meg a
most már ezer szín fal előtt, egé szen biz tos vol tam benne, hogy ez egy vá -
ros, ha jó ba épít ve. Az biz tos, hogy ezek a lá nyok és srá cok már be le húz -
tak egy szí nes csí kot a mű vé szet tör té ne té be, és a Pé ter fy-is ko la éle tét is
meg szí ne sí tet ték.

A fal fes tés re mek, hi szen csa pa tot épít, és köz ben még a kör nye zet is él -
vez he tőbb és élőbb lesz.

g Mol nár Esz ter, a Pé ter fy-gim ná zi um di ák ja
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b Ti zen nyol ca dik al ka lom mal vá -
lasz tot tak di ák pol gár mes tert a
bé ké si me gye szék he lyen. Az im -
már nagy ko rú vá vált csa bai ga -
ra bon ci ás na po kon Bog dány Ta -
mást, a Bé kés csa bai Evan gé li kus
Gim ná zi um, Mű vé sze ti Szak kö -
zép is ko la, Kol lé gi um és Alap fo -
kú Mű vé szet ok ta tá si In téz mény
di ák ját vá lasz tot ták meg a vá ros
di ák pol gár mes te ré vé.

A szep tem ber 21-e és 25-e kö zött tar -
tott ren dez vény a ha gyo má nyos fák -
lyás fel vo nu lás sal kez dő dött, majd
egész hé ten mű vé sze ti, sport- és
szó ra koz ta tó prog ra mok vár ták a
kö zép is ko lá so kat. A csa bai ga ra bon -
ci ás na pok leg na gyobb ér dek lő dést
ki vál tó ese mé nye idén is a di ák pol -
gár mes ter-vá lasz tás volt. Ez út tal ki -
lenc kö zép is ko la je lölt je kam pá nyolt
a vá ros kulcs meg szer zé sé ért.

Az evan gé li kus ok ta tá si in téz -
mény BEG to the fu tu re né ven ala kí -
tott párt ja in dí tot ta Bog dány Ta -
mást a vá lasz tá son, utal va az is ko la
ne vé nek köz is mert rö vi dí té sé re: BEG.
A kam pány stáb hon lap ján (http://
beg  tot hef utu re.atw.hu) ar ról tá jé koz -
tat, hogy olyan cé lo kat kí ván nak
meg va ló sí ta ni, amelyekkel tel jes egé -
szé ben azo no sul ni tud a csa pat. Így

ki emel ten fog lal koz tak az ener gia ta -
ka ré kos ság gal, és fel ve tet ték an nak a
szük sé ges sé gét, hogy min den bé -

kés csa bai kö zép is ko lás ré sze sül jön el -
ső se gély-ok ta tás ban. 

A vá lasz tá son Bog dány Ta más két
he lyet te se Sang a la Fé li cie, a Szé -
che nyi Ist ván Két Ta ní tá si Nyel vű
Köz gaz da sá gi Szak kö zép is ko la és
Knyi hár Mi hály, a Ke mény Gá bor
Lo gisz ti kai és Köz le ke dé si Szak kö -

zép is ko la je lölt je lett. Szep tem ber 25-
én reg gel Van t ara Gyu la pol gár -
mes ter fo gad ta iro dá já ban a bé kés -

csa bai di ák ság egy év re meg vá lasz tott
ve ze tő it, és ad ta át Bog dány Ta más -
nak a vá ros kul csát. 

Ed dig egy al ka lom mal, 2004-ben
ad ta a di ák pol gár mes tert a lu the rá -
nus in téz mény, Szász Ta más sze mé -
lyé ben.

g –ó – –a

Evan gé li kus gim na zis ta lett
a bé kés csa bai di ák ság ve ze tő je

„Meg ve rem a pász tort, és el szé led nek
a ju hok” (Mk 14,27b) – Jé zus sza va -
it min den bi zonnyal is mer ték a Habs -
burg Bi ro da lom irá nyí tói, ami kor
száz hat van év vel ez előtt, 1849 őszén
Hay nau tá bor szer nagy nak telj ha tal -
mat ad va meg to rol ták a ma gyar
nem zet sza bad ság har cát. A meg -
tor lás leg fon to sabb cél ja az volt,
hogy a ma gyar tár sa da lom po li ti kai,
ka to nai, szel le mi ve ze tő elit jét meg -
ti ze del jék, ez zel té ve le he tet len né
egy újabb sza bad ság harc meg ví vá sát.
A meg tor lás jel ké pé vé 1849. ok tó ber
6. vált, ami kor Ara don ti zen há rom
tá bor no kot, Pes ten pe dig Bat thyá ny
La jos mi nisz ter el nö köt ki vé gez ték. 

A sza bad ság harc utá ni meg tor lás
már 1848 de cem be ré ben el kez dő dött,
és csak 1852-ben zá rult le. Win disch-
Grätz her ceg tá ma dá sa nyo mán 1848
no vem be ré től az or szág több pont -
ján ál lí tot tak fel had bí ró sá go kat,
ame lyek a ma gyar kor mány tá mo ga -
tó it sor ra per be fog ták. Sú lyos íté le -
te i ket azon ban csak 1849 őszé től, a
ma gyar sza bad ság harc vég le ges le ve -
ré sé től kezd ve hoz ták meg ezek a bí -
ró sá gok. A je len le gi ku ta tá sok sze rint
1850. jú li us el se jé ig haj tot tak vég re
ha lá los íté le te ket, száz hu szon nyolc
em bert vé gez tek ki.

A meg tor lás a tár sa da lom tel jes
ke reszt met sze tét át fog ta. Gróf ép pen
úgy hó hér kéz re ju tott, mint job bágy
vagy pap. Mi vel az ér vény ben lé vő ren -
de le tek sze rint az or szág la kos sá gá nak

na gyobb ré szét ki le he tett vol na vé gez -
ni, min den egyes va ló ban vég re haj tott
ha lá los íté let nek üze net ér té ke volt. A
ti zen há rom tá bor nok és Bat thyá ny mi -
nisz ter el nök ki vég zé se az egész or szág
de mo ra li zá lá sát szol gál ta, az or szág -
szer te ki vég zett hét lel kész ha lá los
íté le té vel gyü le ke ze tü ket és szű kebb
kör nye ze tü ket akar ták meg fé lem lí te -
ni. Nem vé let len, hogy evan gé li kus, re -
for má tus és ka to li kus pap is volt a ki -
vég zet tek kö zött. 

A lel ké szek kü lö nö sen is ki sze -
melt jei vol tak a meg tor lás vég re haj -
tó i nak. Tud ták, hogy a pa pok a sza -
bad ság harc ide jén a ma gyar kor mány
kü lön bö ző ren de le te i nek ki hir de té sé -
vel, kü lö nö sen pe dig a füg get len sé gi
nyi lat ko zat fel ol va sá sá val na gyon so -
kat tet tek azért, hogy a sza bad ság harc -
nak Eu ró pá ban pél dát lan tö meg bá zi -
sa volt Ma gyar or szá gon. Ezért ír ta
Hay nau 1849. jú li us 28-án kelt ren de -
le té ben: „Őket (ti. a lel ké sze ket) te -
szem min de nek előtt fe le lő sek ké a
csend és ren dért az or szág ban…” 

Ok tó ber 6-án evan gé li kus már tír -
ja ink ra is em lé ke zünk. Ara don két
evan gé li kus tá bor nok, a hes se ni szü -
le té sű, Ma gyar or szá gon meg nő sült
Lei nin gen-Wes ter burg Ká roly, va la -
mint az eper je si evan gé li kus kol lé gi -
u mot pat ro ná ló ka to na di nasz ti á ból

szár ma zó Des sew ffy Arisz tid szen ve -
dett már tír ha lált. 

Négy nap pal Bat thyá ny La jos ki -
vég zé se után a pes ti Új épü let ud va -
rán küld ték bi tó fá ra bá ró Je sze nák Já -
nost, a du nán in ne ni egy ház ke rü let
volt fel ügye lő jét, Nyit ra me gye kor -
mány biz to sát. Utol só nap ja i ról és
ki vég zé sé ről a szá má ra vég ső vi -
gaszt adó Szé kács Jó zsef pes ti evan -
gé li kus lel kész írt meg ren dí tő be szá -
mo lót vissza em lé ke zé se i ben. 

A sza bad ság harc egyet len ki vég -
zett evan gé li kus lel ké sze Ráz ga Pál
po zso nyi pász tor volt. Lel ke sen tá -
mo gat ta a sza bad ság har cot, a po zso -
nyi pat ri ó ta klub mű kö dé sé ben meg -
ha tá ro zó sze re pet ját szott. Ok tó ber
18-án a po zso nyi Zöld fa er kély ről lel -
ke sí tő be szé det tar tott a nem zet őr -
ség to bor zá sá ra. „Auszt ria, ez a ki -
csiny, szá nal mas or szá gocs ka ar ra tö -
rek szik, hogy ural kod jon Ma gyar or -
szág fö lött” – mond ta a szlo vák szár -
ma zá sú és né met anya nyel vű Ráz ga.
Ké sőbb tá bo ri lel kész ként egé szen
Sch we cha tig vo nult a po zso nyi nem -
zet őrök kel.

1848. de cem ber 18-án Win disch-
Grätz pa ran csá ra bör tön be ve tet -
ték őt. A né met szín ház igaz ga tó já -
nak és két szí né szé nek val lo má sa, va -
la mint le fog lalt ira tai alap ján a had -
tör vény szék ha lál ra ítél te. Hay nau a
Ráz gá ért köz ben já ró asszo nyok ké -
ré sé re nem rej tet te vé ka alá a vé le mé -
nyét: „Lóg nia kell, el ret ten tő pél da
gya nánt va la mennyi lá za dó szá má ra.”
Az íté le tet 1849. jú ni us 16-án haj tot -
ták vég re az öt gyer me kes édes apán. 

Ráz ga Pál mel lett több evan gé li kus
lel készt is fog ság ba ve tet tek és had -
bí ró ság elé idéz tek. A ku ta tás je len -
le gi ál lá sa sze rint ti zen ki lenc olyan
evan gé li kus lel kész ről tu dunk, akik
a for ra da lom és sza bad ság harc alatt
be töl tött sze re pük mi att ke rül tek
had bí ró ság elé. Vol tak, akik rö vi -
debb-hosszabb vizs gá la ti fog sá got
szen ved tek, má so kat le töl ten dő vár -
fog ság ra ítél tek.

Négy püs pö künk kö zül há rom –
Ha ub ner Má té du nán tú li, Pákh Mi -
hály ti szai és Sze be ré nyi Já nos bá nya -
ke rü le ti püs pök – állt had bí ró ság
előtt, az előb bi ket tő vár fog sá got is
szen ve dett. Ne gye dik tár suk, Stromsz -
 ky Sá mu el du nán in ne ni püs pök sem
tart hat ta meg hi va ta lát. Bár ka to li kus
püs pö kö ket is el moz dí tot tak, ilyen
szi go rú el bá nás ban nem ré sze sült
egyik egy ház sem Ma gyar or szá gon az
ab szo lu tiz mus ide jén. Ta lán Kos suth
és Gör gey evan gé li kus vol tát vagy
az evan gé li kus szlo vá kok nak a ma -
gyar kor mány mel let ti tö me ges ki ál -
lá sát akar ta ily mó don meg to rol ni a
bé csi kor mány.

1849 ta va szá tól nem ma radt vá -
lasz tott ve ze tő je egy há zunk nak: a
vi lá gi ak egy ház ve ze tés ben va ló rész -
vé te lét meg til tot ták, az el moz dí tott
püs pö kök he lyé re pe dig úgy ne ve -
zett ad mi niszt rá to ro kat, csá szár hű
lel ké sze ket ne vez tek ki. Így nem -
csak a püs pö kök, ha nem az egész
egy ház „fog ság ba” ke rült. Tíz éven
ke resz tül meg-meg úju ló pró bál ko zá -
sok tör tén tek ar ra, hogy a pro tes táns
egy há zak au to nó mi á ját vég leg el tö -
röl jék, és irá nyí tá su kat egy ál lam ál -
tal ki ne ve zett fő ha tó ság ra bíz zák.
Bár a nyo más fo ko za to san eny hült,
az au to nó mia csak a ki egye zés után
áll ha tott hely re tel jes egé szé ben.

Ha zánk és egy há zunk tör té ne te
szo ro san össze fo nó dott a for ra da lom
és sza bad ság harc és az azt kö ve tő ab -
szo lu tiz mus ide jén is. Ok tó ber 6-án
em lé kez zünk egy há zunk meg hur -
co lá sá ra és helyt ál lá sá ra is!

Meg ti port nem zet,
meg ti port egy ház

Az 1956-os for ra da lom és sza bad ság -
harc ötvenedik év for du ló já ra több
szín vo na las ta nul mány, mo nog rá -
fia, kró ni ka je lent meg. Ezek so rá ba
ta go zó dik az „Együtt az or szág né pé -
vel” – Evan gé li ku sok 1956-ban cí mű
gyűj te mé nyes kö tet Zász ka licz ky
Zsu zsan na szer kesz té sé ben.

Fa bi ny Ta más püs pök be ve ze tő
so rai nyo mán fény de rül töb bek kö -
zött arra is, honnan kapta a címét a
kötet. Az Evan gé li kus Élet 1956. no -
vem ber 4-i szá má nak dr. Ke ken And -
rás tol lá ból szár ma zó ve zér cik ke vi -
sel te ezt a cí met. Ezt a for ra dal mi he -
vü le tű írást – több fon tos meg nyi lat -
ko zás mel lett – meg ta lál hat juk a ki -
ad vány mel lék le te ket tar tal ma zó fe -
je ze té ben is.

Bö röcz Eni kő gaz da gon jegy ze telt
ta nul má nyá ban kör vo na laz za a Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház ban
1945 után tör tént ese mé nye ket, be -
mu tat va Or dass La jos püs pök sze re -
pét is. Az előbb két év fegy ház ra,
majd „bel ső emig rá ci ó ra” ítélt Or dass
ügyé nek elő vé te lét a finn Kot imaa új -
ság cik ke in dí tot ta el 1956 nya rán. Az
Or das s-sal tör té nő tár gya lá sokról
az evan gé li kus gyülekezetek és lel ké -
szek hetekig nem kaptak hivatalos

egy ház vezetői tájékoztatást. Mint
Bö röcz ír ja, há rom fé le irány for má -
ló dott az egy ház ban. Az egyik a ve -
ze tők szint jén, akik be is mer ték, hogy
tör tén tek vissza élé sek, re for mo kat
ígér tek, de ez zel in kább po zí ci ó i kat
akar ták biz to sí ta ni. A má sik cso -
port az úgy ne ve zett „egy há zi éb re -
dés” vo na la, akik va ló di át ala ku lást
hir det tek. A har ma dik irányt Or dass
egy ko ri ba rá tai kép vi sel ték. Egy re
élén keb ben kö ve tel ték a püs pö ki
szék be va ló vissza té ré sét és az egy -
ház min den szin ten tör té nő meg újí -
tá sát. A fel gyor sult ese mé nyek kö ze -
pet te no vem ber 1-jén ve het te át Or -
dass a Dé li Egy ház ke rü let és az egye -
te mes egy ház irá nyí tá sát. Az ezt kö -
ve tő bő egy év ben Or dass Tú róczy

Zol tán nal kö zö sen na gyon ered mé -
nye sen ve zet te az egy há zat. Tel jes
tiszt újí tást és teo ló gi ai meg úju lást
hir det tek és haj tot tak vég re. Az Or -
dass–Tú róczy-kor szak – ír ja Bö röcz
Eni kő – mél tán nyújt ha tott al ter na -
tí vát hí vők nek és nem hí vők nek egy -
aránt mind szer ve zett sé gé ben, mind
mon da ni va ló já ban.

A kö tet ki vé te les ré szé nek szá mít
Kincz ler Gyu la mér nök nek a for ra -
da lom nap ja i ból szár ma zó fo tó so -

ro za ta. Zász ka licz ky Zsu zsan na ér -
tő rész le tes ség gel mu tat ja be a fény -
ké pek ké szí tő jét és ma gu kat a
képeket is. 2004 őszén ál lí tot ta ki az
Evan gé li kus Or szá gos Mú ze um a
száz negy ven há rom fel vé tel ből ál ló
fo tog rá fia gyűj te ményt. A fotók ér -
té két kü lön eme li az a tény is, hogy
egy szek rény al já ra sze gez ve vé -
szel ték át az el múlt öt ven év tör té -
né se it. A fo tó kon sze rep lő sze mé -
lye ket fél tet te a meg tor lás tól a velük
ro kon szen ve ző ké szí tő, ezért rej te -
get te mű ve it. A for  ra da lom kez de -
ti lel ke se dé se, a hu mor szám ta lan
meg je le né se mind mo solyt és büsz -
ke sé get csal nak a ké sei szem lé lő ar -
cá ra. Az ál do za tok és a ro mok so -
ka so dá sa nyo mán a fo tó kon is fel -
fe dez zük a ko ra be li szem ta núk fá -
radt sá gát és el ke se re dé sét.

A ké pe ket né ze get ve az ol va só nak
vissza-vissza kell tér nie egy-egy ol dal -
hoz. A szer kesz tő ál tal is ki emelt ké -
pek egyi ke a Múlt és jö vő cí met kap -
ta, ame lyen egy szét lőtt 49-es vil la mos
lát ha tó elő te ré ben egy fi a tal fi ú val, hát -
te ré ben egy sváj ci sap kás úr ral. A
szem fü les ol va só kis sé vissza fe lé la poz -
va meg ta lál hat ja e fo tó nak a pár ját, me -
lyen csak az úr sze re pel, aki ala po san
szemügy re ve szi a jár mű vet. Mennyi -
re más ha tást kelt a két fény kép!

A könyv vé gén ta lál ha tó a kro no -
ló gia gyűj te mény, mely az evan gé li kus
mel lett a társ egy há zak tör té né se it és
a vi lá gi ese mé nye ket is is mer te ti. A
mű höz tar to zik A for ra da lom hi te cí -
met vi se lő DVD-fel vé tel, ame lyen a
Lu ther Ott hon egy ko ri teo ló gus -
hall ga tói szó lal nak meg. A kö zel fél -
órás film ben Kincz ler Irén, Ba ra -
nyay Kál mán, id. Fa bi ny Ti bor és
Zász ka licz ky Pál idé zi fel meg ren dí -
tő en az ok tó be ri na po kat.

g Szé che nyi Mag dol na

A HÓ NAP KÖN Y VE

Fél év szá za dot át vé szelt fo tók
„Együtt az or szág né pé vel” – Evan gé li ku sok 1956-ban

A hónap könyve – októberben
a Luther Kiadótól 30 kedvezménnyel

„Együtt az ország népével” –
Evangélikusok -ban

Vá sá rol ja meg a hó nap köny vét
ked vez mé nye sen!
Eredeti ára: 1700 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.

Polgármesterek egymás között: Bogdány Tamás átveszi Békéscsaba város
kulcsát Vantara Gyulától (mögötte Sang a la Fé li cie és Knyi hár Mi hály)
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„A meg men tet te ken kí vül ennyi ma -
radt Szteh lo Gá bor ból” – emel te
ma gas ba az ál do za tos éle tű lel ki -
pász tor Is ten ke zé ben cím mel írott
nap ló ját, ame lyet Bo zó ky Éva ren de -
zett saj tó alá. Szteh lo Gá bor „pél dát

adott, nem kell szé gyell nünk »az or -
szág temp lo má ban«, hogy evan gé li -
ku sok va gyunk” – foly tat ta be szé dét
Do náth Lász ló. Vé gül kö szö ne tet
mon dott mind azok nak, akik ki vet ték
ré szü ket a szo bor fel ál lí tá sá nak mun -
ká já ból.

Az V. ke rü let pol gár mes te ré nek
kö szön tő le ve lét tá vol lé té ben Pus kás
And rás al pol gár mes ter ol vas ta fel.
Ro gán An tal ki fe jez te afe let ti örö mét,
hogy gaz da gab bá vá lik a vá ros rész. A
De ák té ren át ha lad va min den ki meg -
áll hat majd egy pil la nat ra, fel idéz ve
Szteh lo alak ját, aki em ber tu dott
ma rad ni ak kor, ami kor min den kit a
fé le lem töl tött el. Le ve lé ben a pol gár -
mes ter utalt ar ra: meg tisz tel te tés és
öröm ke rü le té nek, hogy hoz zá já rul -
hat tak ah hoz, hogy min den ki mél tó -
kép pen em lé kez hes sen meg Szteh lo
Gá bor ról. 

Hor váth Ádám ren de ző, egy ko ri
„Szteh lo-gye rek” ar ra mu ta tott rá: itt
ma mint egy tíz ez res tö meg len ne je -
len, ha min den meg men tett le szár -
ma zott ja el jött vol na… „Zsi nór mér -
té ket kap tam Szteh lo Gá bor tól, amely

so ha nem fe lejt he tő el. Aki ezt el ve -
szí ti, az éle te ér tel mét ve szí ti el” – fo -
gal ma zott a te le ví zi ós ren de ző. Szteh -
lo Gá bor hős volt, aki gon dol ko dás
nél kül koc káz tat ta az éle tét, hogy éle -
te ket ment sen. A lel kész min dent
oda adott, és sem mit sem ka pott,
sum máz ta mon dan dó ját Hor váth

Ádám, a Ga u dio po lis egy ko ri kul -
tusz mi nisz te re.

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
ház el nök sé ge ne vé ben Prőh le Ger -
gely or szá gos fel ügye lő kö szön töt te
a je len lé vő ket. Be szé dé ben ab ból in -
dult ki: „A Ma gyar or szá gi Evan gé li -
kus Egy ház so sem volt nagy egy ház.
En nek el le né re min dig igen nagy

sok szí nű ség jel le mez te (…), mely a kí -
vül ál ló szá má ra kü lö nö sen ne héz zé
tet te az el iga zo dást: va jon kik is
azok az evan gé li ku sok? A szé le sebb
nyil vá nos ság elé lé pő hit val ló lu the -
rá nu sok szá ma pe dig igen cse kély.
Szteh lo Gá bor most, mi ként éle té ben
is, ki lé pett a temp lom ból. Itt áll lo bo -
gó Lu ther-ka bát já ban a for gal mas
De ák té ren. Akik majd nap mint
nap ta lál koz nak ve le, ál ta la ta lál koz -
nak az egy ház zal is. Mi pe dig csak há -
lát ad ha tunk Is ten nek, hogy egy
ilyen el hi va tott és bá tor szol ga tár sat
tud hat tunk so ra ink ban.” 

Szabadtéri leleplezés
A köz té ri szob rot Szteh lo Il di kó és
Szteh lo Gá bor, a lel kész gyer me kei,
va la mint Bre u er Ka ta lin, a szo bor ál -
lí tás mun ká já ból orosz lán részt vál la -
ló Csil lag he gyi Evan gé li kus Egy ház -
köz ség fel ügye lő je lep lez te le. A Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház ko -
szo rú ját az egy ház el nök sé ge, Itt zés
Já nos el nök-püs pök és Prőh le Ger -
gely or szá gos fel ügye lő he lyez te el.
Több részt ve vő szer ve zet és ma gán -
sze mély is tett ko szo rút, va la mint vi -
rá got a szo bor ta lap za tá ra. A köz té -
ri szo bor le lep le zé sen rö vid kö szön -
tő be szé det mon dott Demsz ky Gá bor,
Bu da pest fő pol gár mes te re és Hor -
váth Csa ba fő pol gár mes ter-he lyet tes.

Rend kí vü li mé dia fi gye lem övez te az
evan gé li kus egy ház ün ne pét. Zsú fo -
lá sig meg telt a De ák té ri temp lom. Fo -
tó sok, ka me rák, új ság írók, az írott és
elekt ro ni kus mé dia kép vi se lői ad tak
hírt az ese mény ről. Meg je lent töb bek
kö zött Gyur csány Fe renc volt mi -
nisz ter el nök, Ara tó Ger gely ál lam -
tit kár, Mécs Im re és Ivá nyi Gá bor
or szág gyű lé si kép vi se lők, Csep re gi
And rás lel kész, az OKM Egy há zi
Kap cso la tok Tit kár sá gá nak ve ze tő je és
he lyet te se, Fe dor Ti bor. A Ma gyar or -
szá gi Zsi dó Hit köz sé gek Szö vet sé gét
Kirschner Pé ter és Eg ri Osz kár, a Ma -
gyar Öku me ni kus Se gély szer ve ze tet
az igaz ga tó, Le hel Lász ló evan gé li kus
lel kész kép vi sel te, je len volt We i nek
Le onárd, Zug ló és Ver bai La jos, Kő -
bá nya pol gár mes te re, Ma ro si Er nő, a
Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia volt
al el nö ke, Gra nasz tói György volt NA -

TO- és bel gi u mi nagy kö vet, Ke se rű
Ka ta lin mű vé szet tör té nész, Bi bó Ist -
ván mű vé szet tör té nész, Zsig mond
At ti la kul túr po li ti kus, és a sor még
hosszan foly tat ha tó.

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
ház, a Szteh lo Gá bor Ala pít vány és
a Csil lag he gyi Evan gé li kus Egy ház -
köz ség szer ve zé sé ben meg va ló sult
szo bor ava tó ün nep fo ga dás sal zá rult
a De ák té ri egy ház köz ség gyü le ke ze -
ti ter mé ben.

E so rok író ja az óta több ször is járt
a té ren. A szob rot so sem lát ta „ma -
gá nyo san” áll ni. Em be rek jár ták kö -
rül, né ze get ték, fo tóz ták, ol vas gat ták
a fel ira tát, néz ték a ko szo rú kat. Az

evan gé li kus lel kész tisz te le té re ál lí -
tott cso dá la tos tö rök már vány így
fog ja be töl te ni kül de té sét: az élő,
lük te tő, ro ha nó nagy vá ros ban meg -
ál lít, oda vonz ma gá hoz, és ta lán más
lel kü let tel in dít to vább.

g K há ti Dó ra

f Folytatás az 1. oldalról

A  G Y E R  M E K  M E N  TŐ,  A K I  K

Tisz telt ün nep lő kö zön ség, ked ves
Test vé rek! Szteh lo Gá bor evan gé li kus
lel kész szü le té sé nek szá za dik év for -
du ló ján sze re tet tel kö szön töm Mind -
nyá ju kat.

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház so sem volt nagy egy ház.
En nek el le né re min dig igen nagy
sok szí nű ség jel le mez te: a kü lön bö -
ző lel ki sé gi irá nyok, nem ze ti sé gi
gyö ke rek, teo ló gi ai is ko lák, köz éle -
ti el kö te le zett sé gek a kí vül ál ló szá -
má ra kü lö nö sen ne héz zé tet ték az
el iga zo dást: va jon kik is azok az
evan gé li ku sok? A szé le sebb nyil vá -
nos ság elé lé pő hit val ló lu the rá nu -
sok szá ma pe dig igen cse kély. Szteh -
lo Gá bor most, mi ként éle té ben is,
ki lé pett a temp lom ból. Itt áll lo bo -
gó Lu ther-ka bát já ban a for gal mas
De ák té ren. Akik majd nap mint nap
ta lál koz nak ve le, ál ta la ta lál koz nak
az egy ház zal is. Mi pe dig csak há lát
ad ha tunk Is ten nek, hogy ilyen el hi -
va tott és bá tor szol ga tár sat tud hat -
tunk so ra ink ban.

Szteh lo Gá bor Lu ther-ka bát já -
nak ol tal má ban he lyet ka pott az
el hur colt zsi dó szü lők, majd a há bo -
rú után a le csu kott, ki te le pí tett

csend őr pa rancs nok gyer me ke, és
olya nok is, akik nek sor sa a po li ti kai
hul lám ve rés től füg get le nül for dult
rossz ra. „Mind az, ami 1944. már ci -
us 19-től 1950. feb ru ár 7-ig tör tént,
Is ten sze re te té nek meg nyil vá nu lá sa”
– ír ja Szteh lo, s e sze re tet je gyé ben
vé dett min den kit, akit vé de ni kel lett
egy jobb-, majd egy bal ol da li ha ta -
lom mal vagy a min den na pok vi -
szon tag sá ga i val szem ben. A szob ron
ta lál ha tó év szám mel lől te hát hi ány -
zik egy má sik, vagy leg alább egy ap -
rócs ka kö tő jel, ami nek ép pen egy
olyan kor ban len ne je len tő sé ge,
ami kor az egye te mes ér té kek fur csa
ki sa já tí tá sá nak idő sza kát él jük. 

Ha az egy ház igyek szik ko mo -
lyan ven ni mai hi va tá sát, ér de mes vé -
gig gon dol ni, hogy ma nap ság ki min -
den ki hú zód hat na Szteh lo kö pe nye
alá? Itt, a pes ti ut cán ta lán leg in kább
az úgy ne ve zett „jó lé ti rend szer vál tás”
kö vet kez té ben egy re nö vek vő szá mú
haj lék ta lan. Vagy azok az egy re el ke -
se re det tebb ci gány em be rek, akik nek
hely ze tén egy el hi bá zott tá mo ga tá -
si rend szer mit sem ja vít. Vagy azok
a nem ci gány em be rek, akik nem né -
zik tét le nül, ha má so kat bán tal maz -

nak, és ezért az éle tük kel fi zet nek.
Vagy a nyelv hasz ná la tuk ban kor lá to -
zott ha tá ron tú li ma gya rok. Hosszan
foly tat hat nánk a sort. Az evan gé li kus
egy ház igyek szik Szteh lo Gá bor hoz
fel nő ve cse le ked ni, sze re tet in téz mé -
nye i ben, gyü le ke ze te i ben ol tal má ba
fo gad ni haj lék ta lant, ro mát, öre get,
sé rül tet, be te get. Mind eh hez Szteh -
lo csen des, mód sze res, el hi va tott
mun ká já nak pél dá ja biz ta tást ad -
hat, vissza ad hat ja re mény sé gün ket
ab ban, hogy az ő ko rá hoz ké pest
még is csak sok kal bé ké sebb idő szak -
ban le het hit tel és tet tel vé del mez ni
el eset te ket, ki sebb sé ge ket, hir det ni és
bi zo nyí ta ni azt, hogy Is ten és a tör -
vény előtt min den em ber egyen lő.

Nem har sá nyan tün tet ve, nem
tak ti kai meg fon to lás ból, po li ti kai
esz köz zé ala cso nyít va egyik vagy
má sik, a nagy több ség től el té rő tár -
sa dal mi cso port sor sát, ha nem sze -
lí den oda for dul va, meg hall gat va, a
gyak ran bi zony tü rel met len és in to -
le ráns több ség szá má ra is ha tá ro zot -
tan meg fo gal maz va az együtt élés nek
nem csak a szük sé ges sé gét, ha nem
ta lán re mény be li örö me it is.

S ami kor az evan gé li kus egy ház

ne vé ben fe jet haj tok Szteh lo Gá bor
em lé ke előtt, hadd te gyek em lí tést
fel me nő i ről is. Egy, a ha zai szlo -
vák ság je len tős ré szét is hí vei közt tu -
dó egy ház kép vi se lő je ként a szlo vák
ősö ket em lí te ném, egy ko ri sváj ci
ma gyar nagy kö vet ként ugyan ak kor
em lé kez tet ni sze ret nék Szteh lo Gá -
bor anyai ági fel me nő i re, a sváj ci
Hag gen ma cher csa lád ra is. A XIX.
szá za di ma gyar pol gá ro so dás is so -
kat kö szön het ne kik, ám ami ről itt és
most be szél ni kell: az ő Bérc ut cai vil -
lá juk ban in dult 1944 ok tó be ré ben a
zsi dó gye re kek men té se. A ki sa já tí -
tott vil lá ban egé szen a kö zel múl tig
egy arab or szág nagy kö vet sé ge mű -
kö dött, most azon ban, az új bér lő
köz re mű kö dé sé vel van re mény ar ra,
hogy ma ra dan dó em lé ket ál lít sunk
ott is Szteh lo Gá bor nak úgy is mint
a sváj ci Hag gen ma che rek le szár -
ma zott já nak.

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház or szá gos el nök sé ge ne vé ben
kö szö ne tet mon dok Vigh Ta más nak
és Mar kolt György nek a ki fe je ző,
szép szo bo rért, a Szteh lo Gá bor
Gyer mek- és If jú ság se gí tő Ala pít -
vány nak, csil lag hegy–bé kás me gye -

ri gyü le ke ze tünk ve ze tő i nek az ügy
irán ti fá rad ha tat lan el kö te le zett sé -
gü kért, a fő vá ro si és a ke rü le ti ön -
kor mány za tok nak nagy lel kű fel -
aján lá su kért és a gör dü lé keny ügy -
in té zé sért. Kö szö nöm to váb bá
mind azon ala pít vá nyok és ma gán -
sze mé lyek ál do zat vál la lá sát, akik a
szo bor ál lí tást se gí tet ték.

Egy ko ráb bi el kép ze lés sze rint
egy szer egy Lu ther-szo bor áll na a
De ák té ren. Mos tan ra azon ban már
két ma gyar evan gé li kus szob ra lé pett
ki az „or szág temp lo má ból”. Bajcsy-
Zsi linsz ky End réé és má tól Szteh lo
Gá bo ré. Egy nem-lel kész és egy lel -
kész, nagy já ból kor tár sak. Kü lön bö -
ző sé gük je lez ze ne künk, mai evan -
gé li ku sok nak, hogy min den né zet -
el té ré sünk el le né re fe le lő sek va -
gyunk egy má sért és kö zös ügyün -
kért; Szteh lo Gá bor ne mes kő vé
vált, ki tárt Lu ther-ka bát ja pe dig je -
lez ze min den ki nek, hogy az evan gé -
li kus egy ház vár ja mind azo kat, akik
Is tent ke re sik, tá masz ra, bá to rí tás -
ra vágy nak, jöj je nek bár hon nan,
bár mi kor.

Is ten áld ja meg Szteh lo Gá bor
em lé két!

Prőh le Ger gely or szá gos fel ügye lő be szé de Szteh lo Gá bor szü le té sé nek szá za dik év for du ló ján (elhangzott a Deák téri templomban)

A szószéken Gaudiopolis első mi -
niszterelnöke, D. Keveházi László

A Deák téri templom ambójánál Merényi Zsuzsa méltatja Sztehlo Gábort F
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A fa so ri evan gé li kus és ka to li kus
hit ok ta tók Ben ce Or so lya is ko la pszi -
cho ló gus sal kö zö sen ala po san elő ké -
szí tet ték a ve tél ke dést. Ma ga a je lent -

ke zé si ha tár idő jel ké pes volt: Szteh -
lo Gá bor ha lá lá nak 35. év for du ló ja,
má jus 28. 

Vé gül hat is ko la ál lí tott ki há rom -
fős csa pa to kat, ame lyek a nyár ra
meg kap ták az ol vas má nyo kat a fel -
ké szü lés hez: Szteh lo Gá bor Is ten ke -
zé ben cí mű ön élet írá sát, va la mint D.
Ke ve há zi Lász ló újon nan meg je lent
Szteh lo-élet raj zát; ez utób bit ki is
küld ték a szer ve zők min den je lent -
ke ző nek. 

A csa pa tok nak ti zen öt fel ada tot
kel lett meg ol da ni uk. Volt kö zöt tük
konk rét tu dás ra rá kér de ző (pél dá ul
mely ut cák ban áll tak a me ne kült ott -
ho nok a há bo rú alatt?), és vol tak já -
té ko sabb, kre a tí vabb tí pu sú ak. Az
utób bi ak kö zül lás sunk né hány pél -
dát, ame lyek vissza ad ják a ver seny jel -
le gét, han gu la tát.

Mi vel Szteh ló ra finn or szá gi ösz -
tön dí jas ként nagy ha tás sal volt az ot -
ta ni éb re dé si moz ga lom, és kint tar -
tóz ko dá sa ide jén ma gá nak is kül ső -
leg ki csit „fin né” kel lett vál nia, a fel -
adat egy ak ko ri finn fri zu ra el ké szí -
té se volt! Mi vel a ké sőb bi gye rek vá -
ros, Ga u dio po lis új ság já ban rend sze -
re sen je len tek meg ver sek a gye re kek -
től (Or bán Ot tó köl tő is itt kezd te iro -
dal mi pá lyá ját), a mos ta ni ver seny -
zők nek is ver set kel lett ír ni uk. Volt
dra ma ti zá lás – a gyer mek men tő ak -
ci ók va la me lyik jel leg ze tes pil la na tát
kel lett vissza ad ni – és olyan fel adat
is, amely ben egy-egy már fel nőtt
Szteh lo-gye rek írás ban ka pott vissza -
em lé ke zé sét kel lett meg je le ní te ni.

– Rend kí vül szí nes és ér de kes al -
kal mon ve het tünk részt – vé le ke dett
Me ré nyi Zsu zsa, a zsű ri el nö ke, a
Szteh lo Gá bor Gyer mek- és If jú ság -
se gí tő Ala pít vány el nö ke. – A di á kok
meg le pő en pon tos tár gyi tu dás sal,
szá mom ra szo kat lan fel ké szült ség gel
ér kez tek. Ta lán annyi ta nul sá got le -
von tam ma gam nak, hogy a rész -
ada tok is me re te még nem je len ti
fel tét le nül az egész kor meg ér té sét.
Úgy ér zé kel tem, hogy a nagy kor sza -

kok – pél dá ul a há bo rú előt ti és
utá ni – még nem vál tak szét a gon -
do la ta ik ban, a tör té nel mi „jel ző osz -
lo pok” még csúsz kál nak. En nek el le -
né re az öt le tes fel ada tok nak kö szön -
he tő en ér zé sem sze rint ko mo lyan be -
le tud ták él ni ma gu kat a há bo rú és az

azt kö ve tő évek szá -
muk ra szin te el kép -
zel he tet len kö rül mé -
nye i be.

Ami kor vissza em -
lé ke zést kel lett elő ad -
ni uk, meg ra ga dott,
hogy egyik-má sik di ák
mennyi re hi te le sen és
mély lel ki ség gel tud ta
élet re kel te ni a buj ká -
lás szül te fé le lem ke ve -
re dé sét a sze re tet és
kö zös ség ere jé vel. Tet -

szett, ahogy a na pot ke ret be fog lal -
ták Szteh lo Gá bor sze mé lyes lel ki
gon do la tai és sza vai: reg gel egy 1973-
ban Svájc ban már el hang zott pré di -
ká ci ó ját ol vas ták fel, a nap vé gén pe -
dig egy imád sá ga zár ta az együtt lé -
tet, amely így egy ben lel ki al ka lom -
má is vált, a ver sen gé sen túl lép ve.
Csak gra tu lál ni tu dok Sztró kay Edit -
nek és fa so ri kol lé gá i nak!

A De ák té ri csa pat vég zett az el ső
he lyen, szo ros ver seny ben a kü lön -
dí jas fa so ri di á kok kal, őket pe dig
Nyír egy há za és Kő -
szeg kö vet te. 

Ho gyan él te meg a
kor szak és Szteh lo
Gá bor sze mé lyi sé gé -
nek meg is me ré sét a
nyer tes együt tes? 

– En gem a szín -
ját szó fel adat fo gott
meg a leg job ban –
mond ta Pet ri Dá vid
ti ze di kes ta nu ló. –
Elő kel lett ad nunk
azt a je le ne tet, ami -
kor a kis zsi dó gye re -
kek éne kel tek a né -
met ka to nák nak, úgy,
hogy min den ki tud
min dent, még is min -
den ki úgy tesz, mint ha nem tud na
sen ki sem mit. Szteh lo Gá bor vég te -
len hi té nek és bá tor sá gá nak kö szön -
he tő en meg szó lal az ének szó a ha lál
ár nyé ká ban, és sen ki nek nem lesz
sem mi ba ja. Na ott, a né met ka to nát
ala kít va ér tet tem meg iga zán Szteh -
lo Gá bor gyer mek men tő szol gá la tá -
nak nagy sá gát. 

– Hit tan ta ná runk, Sán dor Éva
biz ta tott, hogy in dul junk a ver se nyen,
majd se gí tett fel ké szül ni – mond ja
Kiss Zsu zsa. – Kö zö sen meg néz tük
a Szteh lo-ki ál lí tást az evan gé li kus
mú ze um ban, együtt meg be szél tük az
élet rajz és a nap ló alap ján Szteh lo éle -
té nek főbb pont ja it. Én ma gam az
egyik kis zsi dó gye rek vol tam a szín -
da rab ban. Mi köz ben éne kel tem az

Erős vár a mi Is te nünk cí mű éne ket,
tel jes erő vel meg ra ga dott az az ér zés,
hogy most kez dem csak ér te ni, mit
je len tett fél ni és meg ment ve len ni. 

Ko czor Már ta így val lott a fel ké -
szü lés és ver seny so rán meg is mert
gyer mek men tő ről:

– Fan tasz ti ku san pél da ér té kű vé
vált szá mom ra, aho gyan elő íté le tek
nél kül volt ké pes sze ret ni! A bá tor -
sá ga és tet tei pe dig szin te hi he tet le -
nek szá mom ra. A meg men tett gye -
re kek – de én ma gam is – sze re te tet
és em ber sé get ta nul tak tő le. Amíg ezt
a szín da ra bot el nem ját szot tuk,
nem tud tam ma gam be le kép zel ni
iga zán a há bo rú bor zal ma i ba.”

Ho gyan lát ta a ver seny ta nul sá ga -
it Já nos Ju dit fa so ri hit ok ta tó, egyik
szer ve ző és elő ké szí tő? 

– Tet szett a jó prog ram! A di á kok
már pén te ken meg ér kez tek az or szág
kü lön bö ző ré sze i ből, és együtt vet -
tünk részt az or szá gos ren dez vény -
so ro zat egyik al kal mán, a Szteh lo-
szo bor le lep le zé sén. Kö zö sen néz tük
meg a na gyon sze mé lyes han gu la tú
ki ál lí tást, majd vé gig néz tük az 1984-
ben ké szült já ték fil met, a Ga u dio po -
list, amely a há bo rú utá ni gye rek vá -
ros éle tét mu tat ta be. Ezek az él mé -
nyek is kö zös ség gé ko vá csol tak min -
ket, és in ten zí ven kö zénk hoz ták a
múl tat. Így in dul tunk ne ki a más na -
pi szí nes fel adat özön nek. 

Az egyik leg fon to sabb ta nul ság
szá mom ra, hogy mi lyen so kat emel
egy al kal mon a jó zsű ri! Me ré nyi Zsu -
zsa Szteh lo-ku ta tó és Bu da An na má -
ria, a dia kó ni ai osz tály ve ze tő je nem
győz te biz tat ni a di á ko kat, hogy itt
per sze lesz nek és let tek he lye zet tek
és kü lönb sé gek, de va ló já ban mind -
annyi an nyer te sek va gyunk, mert a

fel ké szü lés és az együtt töl tött más -
fél nap alatt meg is mer tünk egy hu -
sza dik szá za di Krisz tus-kö ve tőt.
Meg is mer jük, ez ál tal meg sze ret jük és
adott eset ben kö vet het jük pél dá ját.
Vé gül is így vol tam ez zel én ma gam
is: a fel ada tok elő ké szí té se so rán,
va la mint lát va a di á kok lel ke se dé sét
ma gá val ra ga dott Szteh lo Gá bor sze -
mé lye és éle te.

A ver seny ző di á kok az óta már
vissza zök ken tek a há zi fel ada tok és
fe le lé sek vi lá gá ba. De ta lán nem
csak a dia kó ni ai osz tály aján dé ka it
vit ték út ra va ló ul: a sváj ci cso ki kat, a
nem rég ki adott, leg újabb Szteh lo-
vissza em lé ke zé se ket és a könyv utal -
vá nyo kat. Ta lán mel lé jük sze gő dött
a meg ele ve ne dett Szteh lo Gá bor is.

A NÉ MET K A TO NÁT AL A K ÍT VA ÉR TET TE M ME G IGA Z ÁN…

Szteh lo Gá bor-em lék ver seny
a Fa sor ban

b Az ezer éves fenn ál lá sát ün nep -
lő Pest me gye egyik te le pü lé sén
szo bor ál lí tás sal em lé kez tek a
száz év vel ez előtt szü le tett Szteh -
lo Gá bor ra. A Nagy tar csán is
hosszú éve ken át szol gált evan -
gé li kus lel kész ál tal 1938-ban
ala pí tott nép fő is ko la egy ko ri
épü le te ma fa lu mú ze um nak ad
ott hont. En nek ud va rán lep lez -
ték le szep tem ber 27-én dél előtt
Vö rös Ákos nyár fá ból fa ra gott,
élet nagy sá gú Szteh lo-szob rát.

„…a sze re tet hal kan
lép, …és át hat ja az
egész éle tet” – ol vas ha -
tó a szo bor ta lap za tán
az idé zet Szteh lo Gá -
bor tól. A lel kész 1932.
évi lel késszé szen te lé sét
kö ve tő en – Bu da vár és
Hat van után – har ma -
dik szol gá la ti he lye ként
1935-ben, a gyü le ke zet
ön ál ló vá vá lá sa évé ben
ke rült Nagy tar csá ra.
Az itt el töl tött hét év
ma gán éle té ben is fon -
tos idő szak volt, hi szen
ez idő alatt nő sült meg,
és szü le tett meg két
gyer me ke.

A nép fő is ko la szer -
ve zé sét Finn or szág ban
lá tott min ta alap ján
1937-ben kezd te meg.
A há rom épü let ből ál -
ló és Tes se dik Sá mu el -
ről el ne ve zett ok ta tá si
in téz mény alap kő le té -
te le a kö vet ke ző esz -
ten dő ok tó ber 23-án
volt. Az al föl di tí pu sú
pa raszt há za kat Stüh -
mer Fri gyes cso ko lá -
dé gyá ros négy ezer

pen gős ado má nyá ból épí tet ték. Az öt
hó na pos, bent la ká sos képzést nyújtó
nép fő is ko la 1944-ig mű kö dött. 

A ma már ön kor mány za ti tu laj -
don ban lé vő, 1960 óta fa lu mú ze -
um ként mű kö dő fő épü let ud va rán
mél tó hely re ke rült a Fal vak Kul tú -
rá já ért Ala pít vány tá mo ga tá sá val el -
ké szült fa szo bor, ame lyet Győ ri Pé -
ter pol gár mes ter és Baran ka György
evan gé li kus lel kész mel lett Nick Fe -
renc, az ala pít vány ku ra tó ri u mi el nö -
ke és a Kul tú ra Lo vag rend jé nek ala -
pí tó lo vag ja lep le zett le.

g Bo da Zsu zsa

Nagytarcsán is szobrot
állítottak a tisztelendőnek

b Lu ther-ka bát ban, szí vé hez Bib li át szo rít va for dul Szteh lo Gá bor
fá ba fa ra gott alak ja az egy ko ri nép fő is ko la, ma fa lu mú ze um be -
já ra ta fe lé. Vö rös Ákos Nagy tar csán élő szob rász mű vésszel, a Kul -
tú ra Lo vag rend jé nek egyik lo vag já val a szo bor ava tó ün nep sé gen
be szél get tünk az el ké szült mű al ko tás ról.

– A há zunk kö ze lé ben ta valy ki vág -
tak egy nagy nyár fát, és a ha tal mas
tör zsét egy elő re ott hagy ták. Ami -
kor meg lát tam, szí vem sze rint azon -
nal el kezd tem vol na szob rot fa rag ni
be lő le. En nek hí re el ju tott az il le té ke -
sek fü lé be, és egy nap oda szál lí tot ták
hoz zám a fa tör zset, rám bíz va az al -
ko tás té má ját. Az egyik „je löl tem”
Má tyás ki rály volt, mert tavaly ün ne -
pel tük trón ra ke rü lé sé nek öt száz öt -
ve ne dik év for du ló ját. Még is Szteh lo
Gá bor mel lett dön töt tem, mert va la -
hány szor el jöt tem a fa lu mú ze um ba,
a ne ve min dig el hang zott, és a te le pü lé sen is nagy sze re tet tel ápol ják em -
lé két. Ma gam is utá na néz tem az élet raj zá nak, és mély be nyo mást tett rám
élet út ja, va la mint mind az, amit ön zet le nül az em be re kért tett.

Ad vent re sze ret tem vol na el ké szül ni a fa ra gás sal, de ki csúsz tam az idő -
ből. Ka rá csony kor kap tam egy üd vöz lőla pot az evan gé li kus lel kész től,
amely ösz tön ző en ha tott rám. Ahogy az idő já rás en ged te, még na gyobb
hév vel dol goz tam a szob ron. So ká ig nem volt biz tos, hogy az ön kor mány -
zat hol akar ja majd fel ál lí ta ni: az új óvo da vagy a fa lu mú ze um ud va rán.
Mél tó he lye van ez utób bin, és ta lán az sem vé let len, hogy a szob rot vé -
gül is a Szteh lo Gá bor szá za dik szü le tés nap ját kö ve tő va sár na pon lep -
lez het tük le…

b Még ta vasszal, egy át la gos tan év utol só nagy haj rá ja előt ti na pok ban
su hant át a gon do lat Sztró kay Edit, a Bu da pest-Fa so ri Evan gé li kus Gim -
ná zi um hit ok ta tó és tör té ne lem ta ná ra fe jén, hogy hi szen Szteh lo Gá -
bor fa so ri di ák (is) volt, és most Szteh lo-év van – ak kor te hát ren dez -
ni kel le ne egy or szá gos ver senyt a fa so ri gim ná zi um ban! Egy há zunk
dia kó ni ai osz tá lya – amely öröm mel ka rol ta fel az öt le tet – anya gi tá -
mo ga tá sá val szep tem ber 25-én és 26-án le zaj lott az or szá gos ver seny.
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10 e 2009. október 4. Evangélikus Élethirdetés

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.
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„…az a győ ze lem, amely le győz te a vi -
lá got, a mi hi tünk.” (1Jn 5,4)

Szent há rom ság ün ne pe után a 17. hé -
ten az Út mu ta tó reg ge li és he ti igéi
a Jé zus-hit győ zel mét s egy sé gét hir -
de tik. Krisz tus ban egy az egy ház;
mert „…egy a Lé lek (…) egy az Úr, egy a hit, (…) egy az Is te ne és Aty ja min -
de nek nek” (Ef 4,4.5.6). „Ímé, mily jó és mily nagy gyö nyö rű ség / Az atya fi -
ak közt az egye nes ség” (GyLK 765); „ha a test vé rek egyet ér tés ben él nek!” (Zsolt
133,1) Ez csak a „ch ris ti a nu sok” hi te győ zel me ként és azért le het sé ges, „mert
egy az Is ten, egy a köz ben já ró is Is ten és em be rek kö zött, az em ber Krisz tus
Jé zus, aki vált sá gul ad ta ön ma gát min den ki ért” (1Tim 2,5–6). Ő fő pa pi imá -
já ban kér te, „hogy mind nyá jan egyek le gye nek” (Jn 17,21). A gaz dag nem őbe -
lé ve tet te hi tét; „Is ten azon ban azt mond ta ne ki: Bo lond, még ez éj jel el ké -
rik tő led a lel ke det, kié lesz ak kor mind az, amit fel hal moz tál? Így jár az, aki
ma gá nak gyűjt, és nem Is ten sze rint gaz dag.” (Lk 12,20–21) De mit je lent ez?
Aki iga zi, ki fogy ha tat lan kin cset sze rez a menny ben, hogy hit ben gaz dag le -
gyen, tud ja: ha bő ség ben él is e föl dön, örök éle tét ak kor sem a va gyo na biz -
to sít ja (lásd Lk 12,33.15; Jak 2,5)! „Az Is ten nek pe dig van ha tal ma ar ra, hogy
min den ke gyel mét ki árassza rá tok (…), és bő ség ben él je tek min den jó cse le -
ke det re.” (2Kor 9,8) Az ada ko zás ál dá sa: „Nem fog szű köl köd ni az, aki ad a
sze gény nek.” (Péld 28,27) A ti zen két éve vér fo lyá sos asszony meg gyó gyí tá sa
a me rész hit győ zel mét hir de ti: „Le á nyom, a hi ted meg tar tott té ged: menj el
bé kes ség gel, és ba jod tól meg sza ba dul va légy egész sé ges.” (Mk 5,34) A fe lül ről
va ló böl cses sé get kér jük Is ten től, és ő bő sé ge sen meg ad ja min den ki nek. „De
hit tel kér je, sem mit sem ké tel ked ve”! (Jak 1,6) A ka per na u mi szá za dos és szol -
gá já nak a tör té ne te Lu ther sze rint „két fé le, il let ve ket tős cso dá ról szól. Egyi -
ket Krisz tus te szi, má si kat a szá za dos. Azt ol vas suk, hogy Jé zus el cso dál ko -
zott a szá za dos nagy hi tén. Igaz, hogy Jé zus rit kán tesz tes ti cso dát, de azok
a cso dák, mint a ró mai szá za dos erős, iga zi hi te; foly ta tód nak s mind vé gig
meg ma rad nak.” Így hang zott a szá za dos ról Urunk vé le mé nye: „Mon dom nek -
tek, Iz rá el ben sem ta lál tam ek ko ra hi tet.” (Lk 7,9) Ga má li él ta ná csa ez volt
az apos to lok ál tal tör tént sok je let, cso dát és cso dá la tos sza ba du lá su kat lát -
va: „hagy já tok bé kén eze ket az em be re ket, és bo csás sá tok el őket. Mert ha Is -
ten től va ló ez a szán dék (…), úgy sem tud já tok meg sem mi sí te ni őket.” (Ap -
Csel 5,38–39) Jé zus ha lá la Is ten aka ra ta sze rint tör tént, ezért tud ta tö ké le -
te sen be tel je sí te ni a ró la szó ló Írást. A ke resz ten vé gül ezt mond ta: „El vé -
gez te tett!” (Jn 19,30), s át ad ta lel két Aty já nak. Pé ter vá gya: utá noz ni, kö vet -
ni Mes te rét (im it atio Ch ris ti), a ví zen já rás ban is! De ez ne ki, s a mai ta nít -
vá nyok nak is csak tel jes hit tel le het sé ges! „Ki csiny hi tű, mi ért ké tel ked tél?” (Mt
14,31) S te is a vi lá got le győ ző Jé zus-hi ted del vall ha tod csak: „Va ló ban Is ten
Fia vagy!” (33. v.) Ám kér he ted: „Jö vel, Jé zus, lel kem hő sze rel me! (…) Ha
elhamvad hitem mécsvilága, / Szent lel ke det, Uram, fu valld rá ja! / Lo bog jon
új ra, / Hogy e hideg szívet lángra gyújtsa.” (EÉ 383) 

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

A ke reszt a leg ré gibb ke resz tény jel -
ké pek kö zül va ló. Egye te mes szim bó -
lum, min den fé le kul tú rá ban meg ta -
lál ha tó. Már ott lát ha tó a kő kor szak
bar lang áb rá zo lá sai kö zött is. Egy
me xi kói po gány temp lom ban a spa -
nyol gyar ma to sí tók leg na gyobb meg -
le pe té sé re ott volt a ke reszt. De az
ázsi ai és af ri kai áb rá zo lá sok ban is fel -
fe dez he tő.

Ami kor a ka ta kom bák ke resz té -
nyei fel kar col ták a föld alat ti já ra tok
szik la fa lá ra a ke resz tet, az el ső ren -
den nem Krisz tus szen ve dé sét, a
gol go tai ke resz tet je len tet te szá muk -
ra, ha nem az Em ber fia je lé nek (Mt
24,30) te kin tet ték. Őt vár ták vissza,
hogy fel tű nik majd ke reszt je le a ho -
ri zon ton, s ak kor el jön majd ítél ni
élő ket és hol ta kat. A ke reszt je lez te
szá muk ra Is ten jó vol tá nak szé les sé -
gét és hosszú sá gát, mély sé gét és ma -
gas sá gát (Ef 3,18).

Elő ször a 4. szá zad ban kezd tek fel -

tűn ni azok a ke resz tek, me lyek ar ra
utal tak, me lyen a ke reszt re fe szí tett
Mes ter meg halt. Kez det ben a ke reszt
nem a ha lál ra, ha nem ép pen a győ -
ze lem re, a vi lág fe let ti ség re utalt.
Ahogy egy 10. szá zad ból szár ma zó ír
ke reszt mu tat ja, a fent és a lent, a szé -
les ség és a ma gas ság össze fo gó ja
ma ga Krisz tus, aki so ha le nem nyug -
vó nap ként áll min de nek kö zép -
pont já ban. Egy má sik ír áb rá zo lás, a
ke rék ke reszt sze rint a vi lág a ma ga
füg gő le ges és víz szin tes ki ter je dé sé -
vel együtt be le van fog lal va Is ten sze -
re te té be, gond vi se lé sé be. 

A ke resz tény Jusz tin fi lo zó fus a 2.
szá zad ban ezt ír ta: „Fi gyelj meg
min dent, ami a vi lág ban van, va jon
a ke reszt alak za ta nem ott van min -
den ben? A ten gert nem szel he ted át,
ha nem ez a győ zel mi je led a vi tor -
la ké pé ben. A föl det nem szánt ha -
tod fel az eke »ke reszt je« nél kül; a
sír ásó és a kéz mű ves esz kö zei mind

hor doz zák ezt a je let for má juk ban;
az em ber tes ti al ka ta ab ban kü lön -
bö zik min den más élő lény al ka tá tól,
hogy ke ze it ki tár hat ja, »ter pesz ál lás -
ban« tö ké le te sen em lé kez tet a ke -
reszt re.”

Ami kor a ke resz té nyek ezt a je let
már a ma gu ké nak te kin tet ték, ak kor
ők is fel is mer ték és el is mer ték ben -
ne a vi lág szé les sé gét, amely be Is ten
fe lül ről alá szál lott, hogy em ber lé vén
a ha lál ho ri zont ját is meg ossza ve -
lünk. S fel is mer ték a ke reszt je lé ben
azt az or szá got, amely ben vé ge zet re
Krisz tus egy szer meg ítél majd min -
den ha tal mat, erőt, élő lényt, és je len -
sé get, amely eh hez a vi lág hoz tar to -
zik. Ez lesz majd az az óra, ami kor
be tel je sed nek az an gol John Bow ring
so rai: „Áll a Krisz tus szent ke reszt -
je / El mú lás és rom fe lett, Krisz tus -
ban be tel je sed ve lá tom üd vös sé ge -
met.” (230. di csé ret, 5. vers)

g Bé ke fy La jos

Fény lik tit ka ke reszt fá nak

Ott ho nunk ban az a szo kás ala kult ki,
hogy min den ét ke zés után fe le sé gem -
mel együtt sor ra vesszük éne kes köny -
vünk éne ke it.

Most, há zas ság kö té sünk 61. év for -
du ló ján előbb öröm mel ol vas tuk az
Út mu ta tó az na pi igé it: Zof 3,14.15 és
1Pt 2,24 ver se it, majd a kö zös há la -
adó imád ság után a so ron kö vet ke ző
93. éne ket: „Hadd áld lak tel jes szív -
ből…” Ének lés köz ben jöt tünk rá ar -
ra, hogy ezt az éne ket úgy is le het éne -
kel ni, hogy egyes szám he lyett töb bes
szá mot éne ke lünk: Hadd áld junk
tel jes szív ből…, és így to vább. Ezt a fel -
fe de zést az tán foly tat tuk ebéd után a
94. ének ese té ben is: Di csé rünk,
Urunk, té ge det… sőt a ko rai va cso ra
utá ni 95. ének nél sem za vart meg
min ket, hogy ez va ló já ban reg ge li
ének: Te né ked mon dunk há lát… De

azért az év for du ló ra va ló te kin tet tel
új ra el éne kel tük a nem ré gen már
sor ra ke rült 61. éne ket is a már ki pró -
bált „ha mi sí tá si” mó don.

Hoz zá tar to zott még eh hez a nap -
hoz a so ron kö vet ke ző ige a na pon ta
hasz nált áhí ta toskönyv ből: Mt 11,29,
mely ben Jé zus igá já nak föl vé te lé ről
van szó. Hal lot tam már olyan ma gya -
rá za tot er ről – elő ször Tú róczy Zoltán
püs pöktől –, hogy a kétnyí lá sú iga je -
lent he ti azt is, hogy Jé zus ve lem
együtt húz za az igát, de eb ben a
ma gya rá zat ban most azt ol vas tuk:
min den ökör pár nál van egy ve ze tő, és
Jé zus vál lal ja a ve ze tést. 

Ezek sze rint ökör pár va gyunk a há -
zas ság igá já ban? Nem va la mi szép
kö szön tés egy há zas sá gi év for du lón.
De eszünk be ju tott Is ten sza va: „Az
ökör is me ri gaz dá ját… de Iz ra el nem

is mer, né pem nem ért meg en gem.”
(Ézs 1,3) Bi zony, nemegy szer az ok ta -
lan jó szág nál is ok ta la nab bak vol -
tunk, ami kor egy más se gí té se he lyett
egy mást bán tot tuk.

Mi is lett vol na ve lünk, ha nem Jé -
zus igá já ban let tünk vol na, és ha nem
ő lett vol na erős ke zű – bű ne in kért át -
sze ge zett ke zű – iga ve ze tőnk? Ta lán
az, ami a mai sza bad (?) vi lág ban
tör té nik, ami kor em be rek so ka sá ga
nem akar ja vál lal ni a há zas ság igá -
ját, vagy hosszabb-rövidebb idő
múltán ledobja ma gá ról, ta lán nem
is egy szer.

Hű sé ges Jé zu sunk! Ve zess to vább
azon a rö vid ke úton, amely előt -
tünk van még eb ben a föl di élet ben,
és légy kö nyö rü le tes a há zas ság ban
élők höz!

g Marschal kó Gyu la

„Meg ha mi sí tot tuk” az éne kes köny vet

„Gondold csak meg: amikor az okos
szajha, a természetes ész, amelyet a
pogányok követtek, amikor a leg-
okosabbak akartak lenni, a házas
életre néz, fintorgatja az orrát és így
szól: Ó, ringatnom kell a gyermeket,
pelenkát kell mosni, ágyat rendbe
rakni, büdöset szagolni, virrasztani,
amikor sír, ránézni, kiütését és feké-
lyét gyógyítani, utána az asszonyt ápolni, táplálni, dolgozni, itt is gondos-
kodni, ott is gondoskodni, ezt tenni, azt tenni, ezt szenvedni és azt szenvedni,
és még mindazt a bosszúságot és fáradságot, amit a házasság megkíván. Ej-
nye, hát kell ennyire fogolynak lennem? Ó, te nyomorult, szegény férfi, meg-
házasodtál, itt van a jajgatás és a bosszúság. Jobb szabadnak maradni és gond
nélkül nyugodt életet élni. Pap leszek vagy apáca, gyerekeimet is erre buz-
dítom! Mit szól erre a keresztyén hit? Kinyitja a szemét, és mindezeket a
je len téktelen, kellemetlen és megvetett munkákat a Lélekben szemléli, és ész-
reveszi, hogy valamennyit az isteni jótetszés a legdrágább aranyként és drá-
gakőként díszíti, s ezt mondja: Ó, Istenem, mivel bizonyos vagyok, hogy te
teremtettél engem férfivá, és az én testemből a gyermeket nemzetted, tudom,
bizonyos lehetek, hogy ez neked mindennél jobban tetszik, és megvallom ne-
ked, nem vagyok méltó a gyermeket ringatni, pelenkáit mostni és édes -
anyjáról gondoskodni. Hogyan is jutottam érdem nélkül abba a méltóságba,
hogy bizonyossá lehettem: a te teremtményednek és a te legjóságosabb aka-
ratodnak szolgálok? Ó, milyen szívesen akarom ezt tenni, még ha jelenték-
telenebb és megvetettebb lenne is. Nem bosszant hát sem fagy vagy hőség,
sem fáradság vagy munka, mivel bizonyos vagyok, hogy így tetszik neked.”

d Luther Márton: A házas életről (Reuss András fordítása)

SE MPE R RE FOR M ANDA

Az össze jö ve tel Kis Já nos he lyi lel -
késznek a napi igék (1Sám 7,12 és
2Tim 4,17) alapján tartott áhí ta tá val
kez dő dött. Ra dos né Len gyel An na
egy ház ke rü le ti fel ügye lő kö szön tő jé -
ben ki emel te az el kö te le zet ten vég zett
egy há zi mun ka fon tos sá gát, majd
Szi ge ti Lász ló kecs ke mé ti fel ügye lő bi -
zony ság té te lét hall gat ták meg a je len -
lé vők: „ Jé zus Krisz tus sal in du lok el
min den reg gel” – mond ta.

Az ilyen kor szo ká sos egyen kén ti
be mu tat ko zás után Győr fi Ká roly vi -
ta in dí tó elő adá sa kö vet ke zett Ho -
gyan él meg a kis gyü le ke zet? cím mel.
Az óbu dai gyü le ke zet fel ügye lő je
ala pos ké pet fes tett ar ról, mik a pres -
bi ter és a fel ügye lő na pi mun ká já nak
súly pont jai, ele mez te sa ját, hat száz lel -
kes, két lel ké szes gyü le ke ze té nek ta -
pasz ta la ta it. Fon tos, hogy a fel ügye -
lő és a lel kész kö zött ál lan dó pár be -
széd le gyen, a fel ügye lő tud jon együtt
gon dol kod ni a lel késszel. 

Szólt az elő adó a hit éle ti mun ka vi -
lá gi fel té te le i nek meg ter ve zé sé ről, a
pres bi té ri um össze té te lé ről, a 2006.
évi tiszt újí tás ta pasz ta la ta i ról is.
Csak olyan el kö te le zett, ten ni aka ró
és ten ni is tu dó pres bi te rek ke rül je -
nek a kö vet ke ző vá lasz tás kor a tes -
tü let be – eme l te ki –, akik ké pe sek a
szol gá lat ra, a mun ká ra és a hit be li
gya ra po dás ra is. A pres bi té ri um in -
kább le gyen ki sebb lét szá mú, de
had ra fog ha tó, min den ki nek le gyen
sze mély re szó ló fel ada ta. Na pi kö te -
les sé günk a lel ki meg úju lás, má sok
meg szó lí tá sa. Mi kor ma gunk épü -
lünk, egy út tal má so kat is épít sünk –
hang sú lyoz ta.

Az elő adást kö ve tő en egy más után
sor jáz tak a hoz zá szó lá sok, meg nyíl -
tak az egé szen más adott sá gú ki sebb-
na gyobb gyü le ke ze tek kép vi se lői.

A dél előtt má sik elő adá sát dr. Me -
kis Vik tó ria, az or szá gos  iro da igaz ga -
tóhe lyet tese tar tot ta. Szólt a 2010-es

költ ség ve té si tör vény egy há zun kat is
érin tő ada ta i ról, meg em lít ve, hogy
még nin cse nek vég le ges szá mok, fo -
lya ma tos egyez te tés re, tár gya lás ra
van szük ség. Ele mez te az egy ház sze -
rep vál la lá sát az ok ta tá si és a dia kó ni -
ai mun ká ban, ahol vár ha tó an csök -
ken ni fog nak az ál la mi tá mo ga tá sok.
Ar ra kell tö re ked nünk, hogy hosszabb
tá von is ér vé nye sül je nek egy há zunk
szem pont jai, ter vez he tő jö vő ké pünk
le gyen. Kér te a je len lé vő ket, hogy ha
bár mi lyen gond juk van, ve gyék fel a
kap cso la tot az or szá gos iro da osz tá -
lya i val.

Dél után nagy ér dek lő dés sel kí -
sér te a hall ga tó ság dr. Tő kécz ki Lász -
ló tör té nész, re for má tus egy ház ke rü -
le ti fő jegy ző Van-e bi za lom az egy -
há zak iránt Ma gyar or szá gon? cí mű,
ki tű nő fel ké szült ség ről ta nú sá got te -
vő, szug gesz tív ere jű, hu mor ral fű sze -
re zett elő adá sát. „Bi za lom csak ak kor
van, ha van hi te les ség!” – állapította
meg a történész. Sok ér de kes tör té -
ne ti és egy ház tör té ne ti össze füg gés -
re irá nyí tot ta az egybegyűltek fi -
gyel mét, kö zöt tük Bé kés me gyei sa -
já tos sá gok ra is.

A jó han gu la tú, szel le mi és lel ki
tar ta lom ban gaz dag ta lál ko zó Vla di -
ka Zsó fia ha tod éves lel kész je lölt
imá já val zá rult.

g Ko szo rús Osz kár

Re gi o ná lis fel ügye lői kon fe ren cia
Kecs ke mé ten

b Két éve Oros há zá ra, ta valy Szar vas ra, az idén, szep tem ber 26-án pe -
dig Kecs ke mét re, a Lu ther-pa lo tá ba in vi tál ták a Ke let- és a Nyu gat-
bé ké si, va la mint a Bács-Kis kun Egy ház me gye fel ügye lő it. Kö zel negy -
ve nen ér kez tek a hí vó szó ra, he lyet tes ként gond no kok és egyéb tiszt -
ség vi se lők is. A cél az volt, hogy min den egy ház köz ség kép vi sel tes -
se ma gát. El gon dol kod ta tó, hogy az anya gyü le ke ze tek kö rül be lül egy -
ne gye dé ből sen ki nem élt a le he tő ség gel.

50 éves a vasasi „rendelő”
Közel százan adtak hálát szeptem-
ber 26-án a vasasi templomért, me-
lyet  1959-ben Káldy Zoltán püspök
szentelt fel. Az ünnepi istentisztele-
ten Missura Tibor nyugalmazott es-
peres 1Kir 8,22–30 alapján tartott
prédikációjában úgy fogalmazott: a
mindenható Isten, aki a mennyben
lakik, a templomokba helyezte a
„rendelőjét”, hogy mi is közel érez-
hessük magunkat hozzá, sőt az úr-
vacsorában személyesen velünk is
találkozik. (Az alkalomról bővebben
a www.evangelikus.hu honlapon ol-
vashatnak. – A szerk.) F
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Szerkesztette: Boda Zsuzsa

3.
Já kób nak me ne kül nie kel lett test vé -
re ha rag ja elől. Ahogy szü lei pa ran -
csol ták ne ki, el ment ke let re Lá -
bán hoz, any ja test vé ré hez. Er ről a
vi dék ről sze re tett vol na fe le sé get
sze rez ni ma gá nak. Lá bán nak két lá -
nya volt: Lea, az idő seb bik nem volt
olyan szép, mint a hú ga, Rá hel. Já -

kób na gyon meg sze ret te Rá helt,
de vé gül mind ket tőt fe le sé gül vet -
te. (Er re le he tő ség volt ab ban a
kor ban.) Apó sá nál dol go zott is: ju -
ho kat őr zött. En nek fe jé ben ka -
pott az ál la tok ból, így ne ki is lett
nyá ja. Mi vel ve le volt az Úr, apó sa
va gyo na is ál dott lett, és gya ra pí tot -
ta őt az Úr.

Ahogy telt az idő, ti zen két fia szü -
le tett Já kób nak.

Ír já tok be a csa lád fá ba a fi úk ne vét!
A le ve lek alak ja se gít majd a fel adat
meg ol dá sá nál.

Ked ves Gye re kek!
G YE R ME KVÁR
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Bi zo nyá ra em lé kez tek rá, a két hét tel ez előt ti Na pos ol da lon em lí tet tük, hogy
egy há zunk ban is ün ne pel jük a te rem tés he tét szep tem ber utol só és ok tó ber
el ső nap ja i ban. Az itt lát ha tó fo tó a csö mö ri va sár na pi is ko lá sok múlt he ti
al kal mán ké szült. A gye re kek – óvó dá sok tól egé szen a he te dik osz tá lyo so -
kig majd nem negy ve nen – hét cso port ban kéz mű ves-fog lal ko zá so kon is mé -
tel ték át, hogy Is ten me lyik na pon mit te rem tett. Ír já tok meg, vagy küld je -
tek ró la fo tót, hogy a ti gyü le ke ze te tek ben ho gyan ün ne pel té tek az Úr nak
ezt a cso dá ját!

Pé

ter

nás

Jó

Bá

lám é

Nó

Melyik a kirakó hiányzó darabja?

A téglákon látható szótagokból bibliai személyek neveit
olvashatjátok össze. A róluk szóló történetekben az állatoknak
fontos szerepük volt. Kik ők, és mely állatokról van szó?

Mózes megtalálása

Neves rejtvény

A teremtés hete

Urunk, kö szön jük a te rem tett vi lá -
got! A ma gas he gye ket, a kék ten -
ge re ket, a ka nyar gó pa ta ko kat! Kö -
szön jük a gyö nyö rű vi rá go kat és a
sű rű er dő ket! Olyan jó, hogy annyi -
fé le ál la tot te rem tet tél! 

Kö szön jük, hogy van ott ho -
nunk, és van csa lá dunk! Há lát
adunk ne ked az együtt töl tött per -
ce kért, a ne ve té se kért, a kö zös já -
té kért és be szél ge té se kért! Ké rünk,
vi gyázz ránk! Ámen.

HUM OR Z SÁK

Hogy hív ják…
az ál ar cos ró ka köly köt?

– Zor ró ka
a há rom di men zi ós sze ke ret?

– tér fo gat
a svéd nyo mo zót? – Stock Holmes
a Rönt gen úr fe le sé gét?

– Rönt gen né Ult ra Ibo lya
az af ri kai busz ve ze tőt? – Bus man
a gö rög ha mis kár tyást?

– Ko misz Mak kász
a kon gói fény ké pészt?

– Te kincsa Va kum ba
a ve ge tá ri á nus ra ga do zó ma da rat?

– le ge lé sz ölyv
a né pi fer tőt le ní tő szert? – folk lór
a kí nai sza ká csot? – Vaj ling
a bú csúz ko dó pá vi ánt? – pá pá vi án

* * *

– Bá csi, ké rem, a pa pa sze ret né
köl csön kér ni ma es té re a hi fi tor -
nyát – mond ja Pis ti ke a szom -
széd nak.

– Tán col ni akar tok?
– Nem, alud ni.

IM A SAROK

Az aláb bi kedv csi ná ló fel adat a Lu ther Ki -
adó gon do zá sá ban 2007 de cem be ré ben
meg je lent Bo hó cos tár sas já ték ból va ló,
amely hez egy já ték me ző is tar to zik.

A bohóctól jobbra olvasható meg ha tá ro -
zá sok alap ján egy tárgyat kell ki ta lál no tok.
Mit gon dol tok,
mi le het az?

(Bo hó cos tár -
sas já ték.
Szerkesztette
Bo da Zsu zsa,
Lu ther Ki adó,
2007. Ára 1060
fo rint.)

Bibliai kvíz Valakinek a valamije

6 pont: Vízálló vagyok.

5 pont: Óriási a méretem.

4 pont: Nagy és „beszélő”
rakományom volt.

3 pont: Párosával voltak
bennem az állatok.

2 pont: Parancsra építettek.

1 pont: Nóé és családja
velem menekült meg.

(Nóé bárkája)

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.
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Október a reformáció hónapja (regisztrált programok)
Bu da pest, ok tó ber 1.
„Biz ton ság – bi za lom –
bizo nyos ság” – Ok tó ber
a re for má ció hó nap ja
Ün ne pé lyes meg nyi tó
Hely szín: a Ma gyar or szá gi
Egy há zak Öku me ni kus
Ta ná csa ká pol ná ja
1117 Bu da pest, Ma gyar
tudó sok krt. 3.
Idő pont: 14 óra 

Or szág szer te, szep tem ber
27. – ok tó ber 4.
A hét nap cso dá ja
A te rem tés he te
Hely szín: Ma gyar or szág
egész hét

Za la eger szeg, ok tó ber 1.
Za la i ak kal a za la i a kért
öku me ni kus is ten tisz te let.
A li tur gi á ban szol gál nak
Ste in bach Jó zsef re for má tus
és Itt zés Já nos evan gé li kus
püs pö kök.
Hely szín: Má ria Mag dol na-
temp lom
Idő pont: 11 óra

Nagy bá nya, ok tó ber 2.
„A re for má ció har ma dik ága”
– a bap tis ta éb re dé si
moz ga lom ki tel je se dé se
a Kár pát-me den cé ben
Helyszín: bap tis ta gyü le ke zet

Fót, ok tó ber 2.
A ze ne vi lág nap ja –
köz re mű kö dik a Bap tis ta
Egy ház Köz pon ti Ének ka ra
és az Új pes ti Bap tis ta
Ha rang ze ne kar
Hely szín: mű ve lő dé si ház
Idő pont: 18 óra

Or szág szer te, ok tó ber 3.
Sze re tet híd – re for má tus
ön kén tes nap
Hely szín: Ma gyar or szág
Idő pont: egész nap

Nyír egy há za, ok tó ber 3.
Bib lia ba rá tok kö re or szá gos
ta lál ko zó ja
Köz re mű kö dik a Deb re ce ni
Kán tus Ka ma rakó ru sa
Ber ke si Sán dor ve ze té sé vel.
Igét hir det Fe ke te Ká roly.
Hely szín: re for má tus
gyü le ke ze ti ház
Kál vin tér 11.
Idő pont: 10 óra

Du na var sány, ok tó ber 3.
A Sze re tet híd prog ram
ke re té ben az óvo da
ud va rá nak és ut cá já nak
par ko sí tá sa, fel újí tá sa
Hely szín: Weö res Sán dor
Óvo da
Idő pont: 8.30

Bu da pest, ok tó ber 3.
Re for má ci ói bib lia óra –
Gáncs Pé ter evan gé li kus
püs pök szol gá la tá val.
Hely szín: Arany Al kony
Idő sek Ott ho na
1154 Bu da pest,
Bán kút u. 67–69.
Idő pont: 15.30

Vész tő, ok tó ber 4.
Ze nés is ten tisz te let ke re té ben
meg em lé ke zés a ti zen há rom
ara di vér ta nú ról
Hely szín: re for má tus
temp lom és sze re tet ott hon 
Idő pont: 9.30

Bu da pest, ok tó ber 4.
Év for du lók nyo má ban –
Hän del-, Haydn-, Men dels -
sohn-mű vek hang za nak el a
So li Deo Glo ria Ka ma ra kó rus
elő adá sá ban
Hely szín: fa so ri re for má tus
temp lom, 1071 Bu da pest,
Város li ge ti fasor 7.
Idő pont: 17 óra

Da rány, ok tó ber 4.
Or go na hang ver seny – or go nál
Ve res né Pet rő czi Má ria
Hely szín: re for má tus
temp lom 
Idő pont: 16 óra

Be rek für dő, ok tó ber 4–7.
III. Kár pát-me den cei misszi ói
és dia kó ni ai kon fe ren cia

Hely szín: Meg bé ké lés Há za
Idő pont: 16 óra

Deb re cen, ok tó ber 4.
„400 éves a bap tis ta
vi lág misszió”
Hely szín: bap tis ta ima ház
Idő pont: 17 óra

Bu da pest, ok tó ber 9.
„…min den né pet” – 100 éves
az Evan gé li kus Kül misszi ói
Egye sü let (EK ME)
Ki ál lí tás meg nyi tó
Hely szín: Evan gé li kus
Or szá gos Mú ze um
1052 Bu da pest, De ák tér 4.
Idő pont: 18 óra

Be rek für dő, ok tó ber 9–11.
Pro tes táns cser ké szek fó ru ma
– ICHT HÜSZ Kö zös ség
Hely szín: nyír sé gi
egy ház me gyei üdü lő
Idő pont: 17 óra

Bu da pest, ok tó ber 9.
Ün ne pi misszi ói kon fe ren cia –
100 éves az Evan gé li kus Kül -
misszi ói Egye sü let (EK ME)
Hely szín: „In su la Lu the ra na”
1052 Bu da pest, De ák tér 4.
Idő pont: 14.30

Bu da pest, ok tó ber 10.
Ki ál tás az Éle tért – élet vé dő
kon fe ren cia
Hely szín: Gol go ta gyü le ke zet
nagy ter me
1073 Bu da pest,
Er zsé bet krt. 13.
Idő pont: 9 óra

Pécs, ok tó ber 11. 
125 éves a pé csi bap tis ta
gyü le ke zet – ün ne pi is ten tisz -
te let és meg em lé ke zés
Hely szín: bap tis ta temp lom
Bo kor u. 52.
Idő pont: 10 óra

Bécs, ok tó ber 11–12.
Theo lo gi ai Szem le nap 
Hely szín: Kons tan ti ná po lyi
Pat ri ar chá tus Ér sek sé ge

Bu da pest, ok tó ber 11.
Há la adó nap – ját szó ház,
csa lá di is ten tisz te let
Hely szín: a Ma gyar or szá gi
Me to dis ta Egy ház köz pont ja
1032 Bu da pest, Kis cel li u. 73.
Idő pont: 15 óra

Ist ván di, ok tó ber 11.
Arad tól Wit ten ber gig cím mel
pé csi ama tőr köl tők, mű vé -
szek elő adá sa
Hely szín: re for má tus
temp lom
Idő pont: 15 óra

Bu da pest, ok tó ber 11.
Or go na ze nés is ten tisz te let,
köz re mű kö dik Ko vács Bo tond
Ár pád
Hely szín: Kál vin té ri
re for má tus temp lom
Idő pont: 18 óra

Bu da pest, ok tó ber 13.
A ma gyar or szá gi evan gé li u mi
pro tes táns egy há zak
a rend szer vál to zás után
Hely szín: a Ma gyar or szá gi
Me to dis ta Egy ház köz pont ja
1032 Bu da pest, Kis cel li u. 73.
Idő pont: 10 óra

Deb re cen, ok tó ber 16.
Van ki út – fe le ke zet kö zi
kon fe ren cia
Hely szín: me gye há za,
Ár pád-te rem
Idő pont: 10 óra

Du na var sány, ok tó ber 16.
„Moz dulj rá” – 1509 mé te res
Kál vin-em lék fu tó ver seny
Hely szín: Kos suth La jos
Cser kész ott hon – So li Deo
Glo ria Kö zös sé gi Ház
Idő pont: 15 óra

Bu da pest, ok tó ber 17.
Ün ne pi Kon fe ren cia Bölcs kei
Gusz táv, Sza bó Ist ván püs pö -
kök és Gottfried Locher
ta ná csos, a Re for má tus
Vi lág szö vet ség al el nö ké nek
szol gá la tá val
Hely szín: Né met Aj kú

Re for má tus Egy ház köz ség,
1054 Bu da pest, Hold u. 18–20.
Idő pont: 9.30

Bu da pest, ok tó ber 17.
Re for má ci ói bib lia óra –
Cser nák Ist ván me to dis ta
szu per in ten dens szol gá la tá val
Hely szín: Arany Al kony
Idő sek Ott ho na
1154 Bu da pest,
Bán kút u. 67–69.
Idő pont: 15.30

Bu da pest, ok tó ber 17.
Há la adó hang ver seny,
köz re mű kö dik a bap tis ta
gyü le ke zet kó ru sa
Hely szín: bap tis ta ká pol na
1084 Bu da pest, Jó zsef u. 12.
Idő pont: 19 óra

Kál mán csa, ok tó ber 18.
Meg em lé ke zés – Tóth Já nos
70 éves lel ké szi és Kiss Sán dor
56 éves kán to ri szol gá la tá ról
Hely szín: re for má tus
temp lom
Idő pont: 15 óra

Bu da pest, ok tó ber 18.
Ün ne pi is ten tisz te let Nic ole
Ha feli, Ba log Zol tán, Papp
Judit igei, va la mint Bo do ky
Ger gely ze nei szol gá la tá val
Hely szín: Né met Aj kú
Re for má tus Egy ház köz ség
1054 Bu da pest,
Hold u. 18–20.
Idő pont: 10 óra

Bu da pest, ok tó ber 18. 
Ze nés áhí tat Lo vász Irén,
Győ ri Ist ván, Sza bó Zsolt
szol gá la tá val
Hely szín: an gyal föl di
re for má tus temp lom
1139 Bu da pest,
Frange pán u. 43.
Idő pont: 17 óra

Ne mes déd, ok tó ber 18. 
Pro tes táns est a Kál vin-év
je gyé ben
Hely szín: re for má tus
gyü le ke ze ti ház
Idő pont: 17 óra

Bu da pest, ok tó ber 18.
„Pá pai kü lön ki adás” cí mű
do ku men tum film a már tír
Gu lyás La jos re for má tus
lel kész ről
Hely szín: Urá nia Nem ze ti
Film szín ház
1088 Bu da pest, Rá kó czi út 21.
Idő pont: 15.30

Bu da pest, ok tó ber 18.
Biz ton ság – bi za lom –
bi zo nyos ság
Re for má ci ói gá la est
Hely szín: Urá nia Nem ze ti
Film szín ház
1088 Bu da pest,
Rá kó czi út 21.
Idő pont: 17 óra

Fadd, ok tó ber 18.
A Gár do nyi Zol tán Együt tes
ün ne pi hang ver se nye
Hely szín: re for má tus
temp lom
Idő pont: 10 óra

Mag lód, ok tó ber 18.
„Re for má ció – kon fir má ció” –
kon fir man du sok
be mu tat ko zó szol gá la ta
Hely szín: evan gé li kus
temp lom
Idő pont: 10.30

Fadd, ok tó ber 18.
Kár pá ti Il di kó
ke rá mi a ki ál lí tá sa
Hely szín: re for má tus
gyü le ke ze ti ház
Idő pont: 11.30

Sár vár, ok tó ber 18.
A finn test vér gyü le ke zet
lá to ga tá sa Jyr ki Ko i vik ko
lelkész ige hir de té sé vel
Hely szín: evan gé li kus
temp lom
Syl ves ter J. u. 3.
Idő pont: 9.30

Sár vár, ok tó ber 18. –
novem ber 2.
A re for má ció ko ra a ma gyar

fi la té li á ban – bé lyeg ki ál lí tás
meg nyi tó ja. Az Or szá gos
Bélyeg mú ze um anya ga
Hely szín: evan gé li kus
gyü le ke ze ti te rem
Syl ves ter J. u. 3.
Idő pont: 11 óra

Vész tő, ok tó ber 19–22.
A Kis Bá lint Re for má tus
Ál ta lá nos Is ko la re for má ci ói
ren dez vé nyei – zsol tár ének lő
ver seny, bib li ai tör té net -
mondó- és rajz ver seny,
a szen te si Kiss Bá lint
Re for má tus Ál ta lá nos Is ko la
kül döt te i nek és a te mes vá ri
Bar tók Bé la Lí ce um
ven dé ge i nek lá to ga tá sa
Hely szín: Kis Bá lint Re for má -
tus Ál ta lá nos Is ko la

Vész tő, ok tó ber 19–22.
Bűn bá na ti és evan gé li zá ci ós
áhí tat ven dég ige hir de tők
szol gá la tá val
Hely szín: a re for má tus temp -
lom gyü le ke ze ti ter me
Idő pont: 18 óra

Mag lód, ok tó ber 19.
„Ké szülj, lel kem, Jé zu sod hoz”
– re for má ci ói áhí tat
Hely szín: re for má tus temp lom
Idő pont: 18 óra

Nagy vá rad, ok tó ber 19–21.
Össz ma gyar bap tis ta lel ki -
pász tor-kon fe ren cia
Hely szín: Fé lixfür dő

Mag lód, ok tó ber 20.
„Ké szülj, lel kem, Jé zu sod hoz”
– re for má ci ói áhí tat
Hely szín: evan gé li kus
temp lom
Idő pont: 18 óra

Bu da pest, ok tó ber 21. 
Öku me ni kus kap cso la tok
Magyar or szá gon –
ta nul má nyi nap
Hely szín: a ME ÖT szék há za
1117 Bu da pest, Ma gyar tu dó -
sok kör út ja 3.
Idő pont: 10–15 óra

Deb re cen, ok tó ber 21. 
Evan gé li u mi kon cert –
a Ga it her Fa mily vi lág hí rű
együt tes szol gá la tá val
Hely szín: Fő nix Csar nok
Idő pont: 19 óra

Vész tő, ok tó ber 22.
„Moz dulj rá” – 1509 mé te res
em lék tú ra – gya log, fut va,
kerék pár ral, ba ba ko csi val, ke -
re kes szék kel, gör kor cso lyá val
Hely szín: Vész tő vá ro sa
Idő pont: 16.30

Bu da pest, ok tó ber 22.
Zsol tá ros is ten tisz te let –
a Kál vin Kó rus szol gá la tá val
Hely szín: Kál vin té ri
re for má tus temp lom
Idő pont: 18 óra

Bu da pest, ok tó ber 23.
Tu do má nyos ülés –
Krisz tus a te rem tés ben
Hely szín: far kas ré ti evan gé li -
kus–re for má tus temp lom
1112 Bu da pest,
Né met völ gyi út 138.
Idő pont: 14.30

Ken de res, ok tó ber 23.
„Gyü le ke ze tünk kin csei”
ki ál lí tás
Hely szín: re for má tus

temp lom gyü le ke ze ti ter me
Idő pont: 15 óra

Bu da pest, ok tó ber 24.
Re for má ci ói bib lia óra –
dr. Brück ner Ákos ró mai ka to -
li kus plé bá nos szol gá la tá val
Hely szín: Arany Al kony
Idő sek Ott ho na
1154 Bu da pest,
Bán kút u. 67–69.
Idő pont: 15.30

Dél egy há za, ok tó ber 25.
Ün ne pi is ten tisz te let
és kop ja fa ál lí tás Kál vin szü le -
té sé nek 500. év for du ló ján
Hely szín: dél egy há zi
re for má tus temp lom
Idő pont: 8.30

Vész tő, ok tó ber 25.
Úr va cso rás is ten tisz te let
Hely szín: re for má tus
temp lom
Idő pont: 9.30

Mag lód, ok tó ber 25.
A re for má tus és evan gé li kus
gyü le ke ze tek kö zös
re for má ci ói is ten tisz te le te
Hely szín: evan gé li kus
temp lom
Idő pont: 10.30

Far mos, ok tó ber 25.
Ün ne pi öku me ni kus
re for má ci ói is ten tisz te let
Hely szín: evan gé li kus
temp lom
Idő pont: 15 óra

Mis kolc, ok tó ber 25.
Or szá gos re for má ci ói
is ten tisz te let
úr va cso ra osz tás sal
Hely szín: ava si re for má tus
temp lom
Pap szer u. 14.
Idő pont: 17 óra

Fü zes gyar mat, ok tó ber 25.
A re for má ció Er dély ben
Hely szín: uni tá ri us temp lom
Szé che nyi u. 13.
Idő pont: 11 óra

Bu da pest, ok tó ber 25.
Re for má ci ói
em lék-is ten tisz te let
Hely szín: uni tá ri us temp lom
1092 Bu da pest, Hő gyes u. 3.
Idő pont: 10 óra

Bu da pest, ok tó ber 25. 
Re for má ci ói meg em lé ke zés
Hely szín: uni tá ri us temp lom
1055 Bu da pest,
Nagy Ig nác u. 2–4.
Idő pont: 11 óra

Ba la ton fü red, ok tó ber 25.
Evan gé li kus pa ró kiaszen te lés
Itt zés Já nos püs pök
szol gá la tá val
Hely szín: evan gé li kus
temp lom és pa ró kia
Idő pont: 10 óra

Sá ros pa tak, ok tó ber 26–30.
„Kál vin az én sze mem mel”
elő adás so ro zat
Hely szín: re for má tus
Lo ránt ffy-te rem
Kos suth u. 18.
Idő pont: 17 óra

Mis kolc, ok tó ber 27. 
Kál vin szo ci ál po li ti ká ja –
Rito ók Zsig mond elő adá sa 
Hely szín: Mis kolc-Bel vá ro si
Re for má tus Egy ház köz ség (az

egy ház ke rü le ti szék ház
nagy ter me)
Kos suth L. u. 17.
Idő pont: 17 óra

Sár vár, ok tó ber 27.
Asz ta li be szél ge tés
a re for má ció je len tő sé gé ről
Hely szín: evan gé li kus
gyü le ke ze ti te rem
Syl ves ter J. u. 3.
Idő pont: 18 óra

Csur gó, ok tó ber 29.
Nagy vá thy Já nos- és Sár kö zi
Ist ván-kon fe ren cia
Hely szín: Csur gói Vá ro si
Mú ze um
Csur gó, Cso ko nai u. 24.
Idő pont: 16 óra

Me ző be rény, ok tó ber 29.
Pro tes táns es ték ren dez vény -
so ro zat
Hely szín: II. ke rü le ti evan gé li -
kus gyü le ke ze ti te rem
Idő pont: 18 óra

Me ző be rény, ok tó ber 30.
Pro tes táns es ték ren dez vény -
so ro zat
Hely szín: re for má tus
gyü le ke ze ti te rem
Idő pont: 18 óra

Du na var sány, ok tó ber 30.
Kop ja fa ál lí tás Ady End re
ha lá lá nak 90. év for du ló ján
Hely szín: Tri a non em lék park
Idő pont: 17 óra

Du na var sány, ok tó ber 30.
Iro dal mi és ze nés est
Ady End re ha lá lá nak
90. év for du ló ján
Hely szín: So li Deo Glo ria
Kö zös sé gi Ház
Idő pont: 18 óra

Du na új vá ros, ok tó ber 30.
Gryl lus Dá ni el: Pál apos tol
(kon cert)
Hely szín: evan gé li kus
temp lom
Szi lá gyi E. út 34.
Idő pont: 19 óra

Bu da pest, ok tó ber 31.
Ün ne pi is ten tisz te let
Hely szín: Kál vin té ri
re for má tus temp lom
Idő pont: 10 óra

Bu da pest, ok tó ber 30. 
Ze nés if jú sá gi dél után
Hely szín: a re for má tus és
evan gé li kus egye te mi gyü le -
ke ze tek ká pol ná ja
Idő pont: 15 óra 

Du na var sány, ok tó ber 31.
Ün ne pi is ten tisz te let Kál vin
szü le té sé nek 500. év for du ló -
ján, a Kál vin-szék és az új
úrasz ta la meg ál dá sa
Hely szín: du na var sá nyi
re for má tus temp lom
Idő pont: 10 óra

Bu da pest, ok tó ber 31.
Mú ze u mi ma ti né Men dels -
sohn kó rus mű ve i ből a Ze ne -
aka dé mia Egy ház ze nei Ének -
ka ra szol gá la tá val
Hely szín: Ré gi Ze ne aka dé mia,
Liszt Ferenc Emlékmú ze um
hang ver seny ter me
1065 Bu da pest,
Vö rös mar ty u. 35.
Idő pont: 11 óra

Du na var sány, ok tó ber 31.
Kop ja fa ál lí tás Kál vin szü le té -
sé nek 500. év for du ló ján
Hely szín: re for má tus
temp lom kert
Idő pont: 11 óra

Du na var sány, ok tó ber 31.
Ut ca el ne ve zés Kál vin szü le té -
sé nek 500. év for du ló ján
Hely szín: Es ti ke ut ca/Kál vin
köz
Idő pont: 11.30

Ceg léd-Fel szeg, ok tó ber 31.
1517 mé te res fu tó ver seny
csa lá di prog ra mok kal
Hely szín: re for má tus
egy ház köz ség
Fel ház u. 22.
Idő pont: 14 óra

Ceg léd-Fel szeg, ok tó ber 31.
Iro dal mi est Cso ó ri Sán dor
köz re mű kö dé sé vel
Hely szín: re for má tus
egy ház köz ség
Fel ház u. 22.
Idő pont: 15 óra

Mo son ma gyar óvár,
ok tó ber 31.
Em lék táb la le lep le zé se
Hely szín: re for má tus
temp lom
Hu nya di u. 4.
Idő pont: 15 óra

Bu da pest, ok tó ber 31.
Re for má ci ói bib lia óra – Bó na
Zol tán re for má tus lel kész
szol gá la tá val
Hely szín: Arany Al kony
Idő sek Ott ho na
1154 Bu da pest,
Bán kút u. 67–69.
Idő pont: 15.30

Bu da pest, ok tó ber 31.
Ün ne pi meg em lé ke zés
a re for má ci ói em lék park ban
Hely szín: 1071 Bu da pest,
Vá ros li ge ti fa sor és Baj za u.
sa rok
Idő pont: 17 óra

Bu da pest, ok tó ber 31.
Bu da pes ti re for má ci ói ze nés
is ten tisz te let
Hely szín: far so ri re for má tus
temp lom
1071 Bu da pest,
Vá ros li ge ti fa sor 7.
Idő pont: 18 óra

Me ző be rény, ok tó ber 31.
Re for má ci ói ün ne pi
is ten tisz te let
Hely szín: Me ző be rény, I. ke -
rü le ti evan gé li kus temp lom
Idő pont: 18 óra

Szek szárd, ok tó ber 31.
Öku me ni kus is ten tisz te let
Balá zsi Zol tán és Sef csik
Zoltán lel ké szek szol gá la tá val
Hely szín: evan gé li kus
temp lom
Bajcsy Zsi linsz ky u. 1.
Idő pont: 18 óra

Ta ká csi, ok tó ber 31.
Re for má tus–evan gé li kus ün -
ne pi is ten tisz te let
Hely szín: re for má tus
temp lom
Idő pont: 18 óra

Deb re cen, ok tó ber 31.
Em lé ke zés a re for má ci ó ra
Hely szín: uni tá ri us temp lom
Hat van u. 24

Vész tő, no vem ber 1.
Ün ne pi is ten tisz te let –
há la adás a re for má ci ó ért,
vala mint em lé ke zés az
elhuny tak ra
Hely szín: re for má tus
temp lom
Idő pont: 9.30

Sár vár, no vem ber 1. 
Re for má ci ói ün ne pély –
kö zös is ten tisz te let
Hely szín: evan gé li kus
temp lom
Syl ves ter J. u. 3.
Idő pont: 10 óra

Sár vár, no vem ber 1. 
Ko szo rú zás Syl ves ter Já nos
bib lia for dí tó em lék mű vé nél
Hely szín: Vár park
Idő pont: 11 óra

Bu da pest, no vem ber 9.
„Hadd hir des sem a te ne ve det
nem ze dék ről nem ze dék re” –
ün ne pi hang ver seny Kál vin
szü le té sé nek 500. év for du ló ján
Hely szín: Mű vé sze tek Pa lo tá -
ja Bar tók Bé la Hang ver seny -
te rem
Idő pont: 19.30

Deb re cen, no vem ber 12.
„Min dent a lá ba alá ve tet tél”
– fe le lős sé günk a jö vő ért cím -
mel szo ci ál eti kai kon fe ren cia
a tu do mány nap ja al kal má ból
Hely szín: re for má tus hit tu do -
má nyi egye tem dísz ter me
Idő pont: 10 óra
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Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap. Liturgikus szín: zöld.
Lekció: Lk 14,1–11; Ef 4,1–6. Alapige: Ézs 2,1–5. Énekek: 446., 265.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Bencéné Szabó Márta; de. 10. (német, úrv.) Johannes Erlbruch;
de. 11. (úrv.) Balicza Iván; du. 6. Bencéné Szabó Márta; II., Hűvösvölgyi út 193., Fébé
de. 10. (úrv.) Gertrud Heublein; II., Modori u. 6. de. 3/4 11. Sztojanovics András;
Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. de. fél 10. (úrv., családi) Fodor Viktor; Csillaghegy–
Békásmegyer, III., Mező u. 12. de. 10. (úrv.) Zay Balázs; Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér
de. 10. (úrv.) dr. Fabiny Tamás; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38. de. 10. (úrv.) Solymár
Péter Tamás; Káposztásmegyer, IV. Tóth Aladár út 2–4. de. 9. (úrv.) Solymár Péter Tamás;
V., Deák tér 4. de. 9. (úrv., családi) Gerőfiné dr. Brebovszky Éva; de. 11. (úrv.) Cselovszky
Ferenc; du. 6. (orgonazés áhítat) Gerőfiné dr. Brebovszky Éva; VII., Városligeti fasor 17.
de. fél 10. (családi) Pelikán András; de. 11. (úrv.) Aradi György; VIII., Üllői út 24. de. fél
11. Szabó Bertalan; VIII., Rákóczi út 57/a de. 10. (szlovák) Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII.,
Karácsony S. u. 31–33. de. 9. Szabó Bertalan; IX., Gát utcai katolikus templom de. 11.
(úrv., énekes liturgia) Koczor Tamás; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. 10. (úrv.)
Benkóczy Péter; Kerepesi út 69. de. 8. (úrv.) Tamásy Tamás; Kelenföld, XI., Bocskai út
10. de. 8. (úrv.) dr. Blázy Árpádné; de. fél 10. (úrv., családi) dr. Joób Máté; de. 11. (úrv.)
dr. Blázy Árpádné; du. 6. (vespera) dr. Blázy Árpád; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. dr.
Blázy Árpád; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.) Balicza Iván;
Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv.) Keczkó Pál; de. fél 12. (úrv., családi)
Keczkó Szilvia; XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. (úrv.) Kertész Géza; Zugló, XIV., Lőcsei
út 32. de. 11. (úrv., hálaadó) Tamásy Tamás; XIV. Gyarmat u. 14. de. fél 10. Tamásy Tamás;
Pestújhely, XV., Templom tér de. 10. (úrv.) Szabó B. András; Rákospalota, XV., Régi
Fóti út 73. (nagytemplom) de. 10. (úrv.) Ponicsán Erzsébet; Rákosszentmihály, XVI.,
Hősök tere 10–11. de. 10. (úrv.) Börönte Márta; Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél
11. (úrv.) Vető István; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. (úrv.) Vető István; Rákoshegy,
XVII., Tessedik tér de. 9. (úrv.) Nagyné Szeker Éva; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111.
de. fél 11. (úrv.) Nagyné Szeker Éva; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. (úrv.) Grendorf
Péter; Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de. 11. (úrv.) Grendorf Péter; Pestszentlőrinc,
XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. (úrv.) Győri Gábor; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út
83. (református templom) de. 8. (úrv.) Győri Gábor; Kispest, XIX., Templom tér 1. de.
10. (úrv.) Gáncs Péter; XIX., Hungária út 37. de. 8. (úrv.) Széll Bulcsú; Pesterzsébet, XX.,
Ady E. u. 89. de. 10. (úrv.) Győri János Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11. (úrv.)
Zólyomi Mátyás; Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 10. (úrv.) Solymár Gábor; Budaörs,
Szabadság út 75. de. 10. (úrv.) Endreffy Géza; Budakeszi, Fő út 155. (gyülekezeti terem)
de. fél 10. dr. Lacknerné Puskás Sára.
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Összeállította: Boda Zsuzsa

A Nyír egy há zi Evan gé li kus Kos suth La jos
Gim ná zi um fel hí vá sa

Fel vé te li fel ké szí tő tan fo lya mok in dul nak a Nyír egy há zi Evan gé li kus Kos -
suth La jos Gim ná zi um ban ma gyar ból, ma te ma ti ká ból, an gol és né met
nyel vek ből. A tan fo lya mok szep tem ber 28-ától kez dőd nek.

Idő pon tok: ma gyar nyelv: hét fő 15.00–16.30; ma te ma ti ka: kedd
15.00–16.30; an gol nyelv: csü tör tök 15.00–16.30; né met nyelv: csü tör -
tök 15.00–16.30.

Ér dek lőd ni le het a 42/410-031-es és a 20/824-6179-es szá mon.

H I R D E T É S

Rév fü lö pi ősz 2009
Ked vez mé nyes prog ra mok és pi he nés az Or dass La jos Evan gé li kus Okta -
tá si Köz pont ban (8253 Rév fü löp, Fü re di út 1.):
• Ün ne pi hét vé ge: ok tó ber 23., pén tek ebéd től ok tó ber 25., va sár nap délig

tel jes el lá tás sal 9400 Ft/fő. A ház aján dé ka: pik nik kel egy be kö tött cso -
por tos lo vas ko csi ká zás az ecsé ri rom temp lom hoz.

• Együtt a csa lád: őszi szü net gyer me kek nek és szü lők nek ok tó ber 25.,
va sár nap tól ok tó ber 31., szom ba tig 25 000 Ft/fő. A ház aján dé ka: cso -
por tos lo vas ko csi ká zás, fel nőt tek nek egy es te pin ce lá to ga tás, a gyer -
me kek nek ját szó ház, film ve tí tés.

• Pi he nés ok tó ber 22. és 31. kö zött bár mely na pon va ló kez dés sel 4400
Ft/fő/nap tel jes el lá tás sal, akár egyé ni leg, akár cso por to san.

Ér dek lőd ni a 20/770-3829-es flot tás szá mon, je lent kez ni a rev fu lop@lu -
the ran.hu cí men le het.

H I R D E T É S

Fel vé te li hir de tés
A De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um fel vé telt hir det nyolc osz tá lyos és
négy osz tá lyos ta go za tá ra a 2010/2011-es tan év re olyan, je len leg 4., il let -
ve 8. osz tá lyos ke resztény – el ső sor ban evan gé li kus – ta nu lók szá má -
ra, akik nek mind a ma ga tar tá suk, mind a ta nul má nyi ered mé nyük jó.
Kol lé gi u mi el he lye zést tu dunk biz to sí ta ni.

Fel hív juk a je lent ke zők fi gyel mét, hogy gim ná zi u munk csat la ko zott
az egy sé ges (köz pon ti) fel vé te li rend szer hez. Min den hoz zánk je lent ke -
ző ta nu ló nak je lent kez nie kell a köz pon ti, ál ta lá nos tan ter vű írás be li fel -
vé te li vizs gá ra 2009. de cem ber 11-ig.

A köz pon ti írás be li fel vé te li vizs gá ra elő ké szí tő tan fo lya mot in dí tunk
2009. ok tó ber 7-től szer da dél utá non ként.

A je lent ke zés sel kap cso la tos in for má ci ó kért ke res sék fel az is ko la hon -
lap ját (www.deg.su li net.hu) vagy a fel vé te li el já rá sért fe le lős igaz ga tó he -
lyet test, Ur bán Ág nest.

H I R D E T É S

Meg hí vó
„Ter hek kel ér ke zünk a há zas ság ba…” cím mel há zas pá ri csen des nap lesz
a Bib li ai Há zas ság gon do zó Szol gá lat és a ká posz tás me gye ri re for má tus
gyü le ke zet szer ve zé sé ben a ká posz tás me gye ri kö zös sé gi ház ban (1048
Bu da pest, Ló ver seny tér 6.) ok tó ber 17-én, szom ba ton 10-től 16 órá ig.
Elő adók: dr. Pál he gyi Fe renc, Var ga György és Ani kó. In for má ció:
www.bhsz.hu. E-mail cím: ref kap@t-on line.hu. Te le fon: Zám bó And rás
lel ki pász tor, 1/230-4530.

H I R D E T É S

b Evan gé li kus egy há zunk nak im -
már van egy kü lön le ges kö zös sé -
ge, mely nek tag jai szep tem ber
utol só hét vé gé jén be ír ják a kö -
vet ke ző évi no tesz ba, hogy
ugyan csak szep tem ber utol só
hét vé gé je már fog lalt. Ha sem mi
mást nem is, de ezt biz to san
tud ják a kö vet ke ző nap tá ri év -
ből: pap né ta lál ko zó ra me gyünk.

Kis túl zás sal va ló ban így van ez,
hisz idén har mad szor ta lál koz tunk
egy más sal Ba la ton szár szón ab ból a
cél ból, hogy pap né tár sak kal pap né -
sors ról, há zas ság ról, csa lád ról be szél -
ges sünk, együtt játsszunk, éne kel -
jünk, spor tol junk vagy ke nye ret süs -
sünk, és meg fü röd jünk a ko ra őszi
ve rő fény ben, de akár a Ba la ton ban is.

A ko ráb bi évek har min cas, negy -
ve nes lét szá mát most az öt ve nes sel
foly tat tuk: ötvenöten je lent kez tünk
és vet tünk részt a püs pök né ink, Fa -
bi ny Ka ti és Gáncs Már ti ál tal szer -
ve zett hét vé gén. Év ről év re van nak
ré gi ek és újak, egé szen fi a ta lok és
büsz ke nagy ma mák, olya nok is, akik
már har mad szor jöt tek el. Öröm
volt lát ni, hogy egy re töb ben fo gad -
ják el a meg hí vást, és tud ni, hogy
mennyi en vol tak azok, akik vissza -
je lez tek ugyan, sze ret tek vol na ve -
lünk len ni, de va la mi még is meg aka -
dá lyoz ta őket. So kat gon dol tunk rá -
juk is, re mél ve, hogy jö vő re ve lük is
ta lál ko zunk.

Akik vi szont együtt vol tunk, igye -
kez tünk ki hasz nál ni a hét vé ge min -
den per cét: a prog ra mok szin te egy -
más ba ér tek, így hát a sze mé lyes
be szél ge té sek re az ét ke zé se ket és a
ké ső es ti órá kat tar to gat tuk. Pén tek
es te meg is mer ked tünk egy más sal:

ek ko ra lét szám mel lett Fa bi ny Ka ti -
nak és Völ gyessy Szo mor Fan ni nak
nem volt könnyű dol ga irá nyí ta ni
ben nün ket. A lé nyeg, hogy so kat
ne vet tünk, ma gunk kal ho zott fe les -
le ges kul csa in kat pe dig né hány be -

mu tat ko zó szó köz ben el he lyez tük a
de ko rá ci ós an gyal ka ko sa rá ban.

A na po kat el csen de se dés sel zár tuk
és igé re fi gye lés sel kezd tük: Cser há -
ti né Sza bó Iza bel la fó ti lel kész nő
szol gált kö zöt tünk egész hét vé gén. 

Az áhí ta tok és a zá ró is ten tisz te -
let té má ja is a há zas ság, a vá lasz tás,
a pár kap cso lat, a sze re lem volt. Az al -
kal ma kat to vább gaz da gí tot ta, hogy
Ecse di Zsu zsa se gít sé gé vel és ve ze té -
sé vel az új gyü le ke ze ti li tur gi kus

köny vből éne kel tünk vé gig egy-egy
reg ge li vagy es ti li tur gi át, sőt meg ta -
nul tunk új ko rá lo kat is. Gya kor lás ra
alig volt szük ség, hi szen a csa pat lel -
ke sen és pa csir ta to rok kal éne kelt.

A hét vé ge ven dé ge Döb ren tey Il -
di kó volt, aki nem csak elő adá sá val,

me sé i vel, sze re tet nyelv-já té ka i val
vagy já ték ta ní tás sal volt ott kö zöt -
tünk, ha nem tel jes ön ma gá val. El sők
kö zött ér ke zett, utol sók közt ment el,
ve lünk is mer ke dett, éne kelt, tán -
colt, ját szott, ba rát ko zott, kö zénk

ol vadt, aki nem evan gé li kus és nem
pap né, de sa ját be val lá sa sze rint
még is ki csit evan gé li kus és ki csit
pap né. Azt hi szem, az őszin te sza vak
mel lett a leg na gyobb aján dék a je len -
lé te volt, hogy nem csak az elő adás,
de a tel jes hét vé ge ide jét rá szán ta a
ve lünk va ló ta lál ko zás ra.

Eb ben az év ben is meg pró bál -
tunk ki csit egész sé ge seb ben él ni két
na pig, és ta lán si ke rül to vább is, ha
ma gunk kal tud tunk vin ni va la mit
Bog dá nyi Má ria lelkész, életmód -
tanács  adó sza va i ból, pél da mu ta tá sá -
ból. Egy rö vid film mel és ma ga a gya -
kor lat meg mu ta tá sá val is mer tet te
meg ve lünk a nor dic wal kingot, és
szám ta lan elő nyé re, po zi tív ha tá sá -
ra hív ta fel a fi gyel met. Ma gya rul ta -
lán sé ta ga lopp nak ne vez het jük ezt a
min den iz mot meg moz ga tó, min den -
ki szá má ra el ér he tő spor tot. A bá tor -
ta la nab bak a Ba la ton part ján gim -
nasz ti ká val kezd het ték a na pot.

Va sár nap reg gel tel jes ki őr lé sű
liszt ből ke nye ret da gasz tot tunk,
zsem lé ket sü töt tünk, a zá ró is ten tisz -
te le ten sa ját ci pónk ból vet tünk úr -
va cso rát. A zsem lék be ne vün ket
rej tet tük el, hogy a kö vet ke ző ta lál -
ko zó ig min den ki nek le gyen ki ért
imád koz nia. Ma gunk kal hoz tunk
te hát egy ci pócs kát, ben ne egy test -
vé rünk ne vé vel, s az an gyal ko sa rá -
ból egy kul csot, im már va la ki má sét,
„Fe let te nagy ti tok ez” fel ira tú kulcs -
tar tó val.

g Kecz kó Szil via

„Együtt az úton – há zas sá gunk tit kai”
Har ma dik or szá gos pap né ta lál ko zó

A hétvége vendégelőadója: Döbrentey Ildikó meseíró



Evangélikus Élet 2009. október 4. f 15mozaik

E VÉ L&LE VÉ L

Misszi ó ról Med gyes egy há zán
A ha ran gok fe le ke ze ti ho va tar to zás nél kül hív ták gyü le ke ze ti nap ra a med -
gyes egy há zi hí ve ket az evan gé li kus temp lom ba szep tem ber 20-án reg gel. Is -
ten igé jét a ki je lölt sza kasz alap ján Sze ve ré nyi Já nos or szá gos misszi ói lel kész
hir det te, aki a dél előtt fo lya mán rö vid elő adást tar tott ar ról is, hogy mi ért fon -
tos a misszió gyü le ke ze te ink ben, s hogy mi ma gunk – az egye te mes pap ság
lu the ri ta ní tá sa sze rint – miként le he tünk Is ten kül döt tei kö zös sé ge ink ben.

Az is ten tisz te let me ne tét ven dég lá tás sza kí tot ta meg, hi szen az egy ház -
köz ség gel jó kap cso la tot ápo ló he lyi Szlo vák Nem ze ti sé gi Ön kor mány zat tag -
jai csö rö ge fánk kal ké szül tek az al ka lom ra. Idő köz ben meg ér ke zett Szpi sák
At ti la tót kom ló si lel kész, aki szlo vák nyel vű áhí tat tal tar tot ta együtt a gyü -
le ke zet tag ja it a dé li ha rang szó ig.

A nap fo lya mán fel lé pett a he lyi if jú sá gi ze ne kar, a gye re kek pe dig a gyü -
le ke ze ti te rem ben or iga miz hat tak, vagy a temp lom ker ti mi ni ját szó té ren ve -
zet het ték le ener gi á ju kat.

VERA

H I R D E T É S

A Bet há nia CE Szö vet ség ok tó ber 10-én, szom ba ton 10 órai kez det tel őszi
or szá gos csen des na pot tart A kö zös ség „el len sé gei” össze fog la ló cím mel
a jó zsef vá ro si re for má tus egy ház köz ség temp lo má ban (Bu da pest VI II.,
Sa lét rom u. 5.). Sze re tet tel hí vunk min den ér dek lő dőt.

„A kö nyör gés től a há la adá son át Krisz tus di cső í té sé ig” • Ok tó ber 11-én,
va sár nap 18 óra kor a bu da hegy vi dé ki evan gé li kus temp lom ban (Bu da -
pest XII., Kék Go lyó ut ca 17.) Fassang Lász ló or go na hang ver se nyé re ke -
rül sor. A rend ha gyó mű sor ge rin cét J. S. Bach ko rál fel dol go zá sai ad ják.
Ezen kí vül imp ro vi zá ci ót hall ha tunk egy ré gi ma gyar dal lam ra és egy bib -
li ai Krisz tus-him nusz fe lett. Min den ér dek lő dőt sze re tet tel vá runk!

H I R D E T É S

Az el múlt hé ten zaj lott budapesti rek -
lám kon fe ren cia má so dik nap ján Tre -
vor John son, a Fa ce book üz let ve ze té -
si igaz ga tó ja is elő adott. 

Pre zen tá ci ó já ból két dol got ér -
de mes ki emel ni. Az el ső, hogy a
várt pénz ügyi elő re jel zé sek kel szem -
ben az im már több mint há rom száz -
mil lió fel hasz ná ló val ren del ke ző kö -
zös sé gi ol dal ezt a ne gyed évet nye -
re ség gel zár ta. An nak ide jén az Ama -
zon.com in ter ne tes áru ház al kal maz -
ta elő ször a „mi nél gyor sab ban mi -
nél na gyobb ra” el vet, így ké pe sek vol -
tak hosszú éve ken át koc ká za ti tő ke-
be fek te té sek ből nö ve ked ni és ki vár -
ni azt, hogy a leg na gyobb pi a ci sze -
rep lő vé vál ja nak. A Fa ce book te hát
ed dig ha son ló úton járt, és ér te el ezt
a tag lét szá mot. Tre vor John son má -
so dik be je len té se pe dig nem más
volt, mint hogy egy éven be lül „saját
pályáján” le győ zik a ha zai fej lesz té -
sű, kö zel négy mil li ós fel hasz ná ló val
ren del ke ző iWiW-et.

A Fa ce book Ma gyar or szá gon pá -
rat lan nö ve ke dé si üte met mu tat, he -
ten te leg alább tíz ezer em ber re giszt -
rál rá. Ezen annyi ra nincs is mit
cso dál koz ni, hi szen azon túl, hogy
nagy szakértelemmel össze ra kott
rend szer, kü lön gon dot for dí tot tak az
új ta gok „be szer ve zé sé nek” meg -
könnyí té sé re, ter mé sze te sen mind -
ezt úgy, hogy ne le gyen za va ró és ag -
resszív. Az ol dal re giszt rá ci ó kor fel -
kí nál ja, hogy meg ke re si azo kat a ta -
go kat, akik kel elekt ro ni kus le vél-vál -
tá sok ré vén már amúgy is kap cso lat -
ban va gyunk, így rend kí vül gyor san
le het a ba rá ti kört fel épí te ni az ala -
pok tól, va la mint ha új is me ret ség re
te szünk szert, ak kor tud juk aján la ni

őt az is me rő se ink nek, to váb bi kap -
cso la to kat épít ve szá má ra.

Az iWiW 2005-ös in du lá sa óta pi -
ac ve ze tő ná lunk, így bár nem vol tak
se géd esz kö zök, az el telt idő ép pen
elég volt ah hoz, hogy csak nem va -
la mennyi ma gyar in ter ne te ző (a
szá mu kat most 3,9 mil li ó ra be csü -
lik) hasz nál ni kezd je, és szé pen las -
san min den ki fel épít se is me ret sé gi
kö rét. Az utób bi idő ben ke vés szol -
gál ta tá sa mi att leg in kább csak in ter -
ne tes te le fon könyv nek csú fol ták,
de ez az ál la pot mos ta ná ban szűn -
het meg, ha az em be rek rá kap nak az
újon nan be ve ze tett Hír fo lyam bön -
gé szé sé re. Lap zár tánk kal egy idő ben
vált lát ha tó vá az iWiW nyi tó ol da lán
az a fe lü let, amely ba rá ta ink ak ti vi -
tá sát mu tat ja: ki ta lált új is me rőst
ma gá nak, ki töl tött fel új ké pet,
vagy ép pen ki hasz nált va la mi lyen
al kal ma zást, ame lyik ké pes üze net
kül dé sé re.

Vi tat ha tat lan te hát, hogy a mo -
dern in ter ne tes kö zös sé gi ol da lak
kul csa a stream, az az a fo lyam. Vagy -
is olyan fe lü let, ahol az is me rő sök -
kel tör tén tek je len nek meg. Töb bé te -
hát nem a fel hasz ná ló jár utá na,
hogy pél dá ul me lyik ba rát já nak van
új pro fil ké pe, ha nem csak egy adott
fe lü le tet néz meg, és a rend szer
gyűj ti össze szá má ra eze ket az anya -
go kat. És vég re az iWiW ve ze tői is

úgy lát ják, hogy a kap cso la tok lé nye -
ge nem más, mint hogy fo lya ma to -
san kép ben le gyünk ar ról, hogy mi
tör té nik a má sik kal.

Ta vasz óta üze mel nek a kis al kal -
ma zá sok az iWiW fe lü le tén, így
most már ezek nek az üze ne tei is ki -
emelt he lyen je len nek meg. Itt már -
is misszi ós le he tő sé get ta lál hat a
hí vő em ber, hi szen a Bib lia ol va só al -
kal ma zás ban a ked venc ige he lyé -
nek be je lö lé sé vel je lez he ti ke resz tény
vol tát is me rő se i nek, akik in nen is
ked vet kap hat nak a Szent írás ta -
nul má nyo zá sá ra. A kis al kal ma zá -
sok fej lesz té se pe dig az Open So ci al
tech no ló gia ré vén egy ál ta lán nem
ne héz, ezért is vál tak igen ko rán ol -
vas ha tó vá az iWiW-en is la punk Új
nap – új ke gye lem ro va tá nak ige ma -
gya rá za tai – a Na pi ige al kal ma zás
ré vén csak nem hét ezer-öt száz fel -
hasz ná ló pro fil ol da lát dí szí ti már a
Lu ther-ró zsa.

A kis al kal ma zá sok és a Hír fo lyam
be ve ze té se is mét iz gal mas hellyé te -
he ti az iWiW-et, ép pen ezért szak ér -
tők túl el bi za ko dott nak te kin tik a Fa -
ce book-ve ze tő sza va it. A sok szor
hal lott for mu la az, hogy amíg a
nagy ma mám nem re giszt rál a Fa ce -
book ra, ad dig nincs ve szély ben az
iWiW el ső sé ge. Ezen ál lás pont kép -
vi se lői mind össze azt fe lej tik el, hogy
né mely nagy szü lő ről ko ráb ban azt
sem le he tett el kép zel ni, hogy az
iWiW-re re giszt rál jon, még is meg tör -
tént. A ki éle zett ver seny min den eset -
re a ha zai fej lesz tő ket na gyobb erő -
fe szí té sek re fog ja sar kall ni, így a fel -
hasz ná lók min den bi zonnyal csak
nyer nek majd.

g Nagy Ben ce

Kö zös sé gi ol da lak há bo rú ja?
E G YH ÁZ É S VIL ÁG H ÁLÓ

Rovatgazda: Nagy Bence

A bu da fo ki evan gé li kus gyü le ke zet temp lo má ban az ok tó ber 11-én, va -
sár nap dél előtt 10 óra kor tar tan dó is ten tisz te let után a csa lá di va sár nap
ke re té ben dr. Bé res Jó zsef tart elő adást Húsz éve az egész sé ges em be rért
cím mel, majd most meg je lent új köny vét de di kál ja. Sze re tet tel vár juk az
ér dek lő dő ket!

H I R D E T É S

„Uram, sze re tem há za dat, ahol laksz, di cső sé ged la kó he lyét.” (Zsolt 26,8)
A hi da si evan gé li kus gyü le ke zet ok tó ber 10-én 16 óra kor is ten tisz te le -
ten ad há lát Is ten nek, ami ért temp lo má nak tor nya meg újult. Az is ten -
tisz te le ten Is ten igé jét Gáncs Pé ter püs pök hir de ti. Az is ten tisz te let re és
az azt kö ve tő sze re tet ven dég ség re min den kit hí vunk és vá runk. Cím: 7696
Hi das, Kos suth u. 82.

H I R D E T É S

A pest szent lő rin ci evan gé li kus gyü le ke zet Lő rin ci Ér dek lő dők Tea há za
(LÉT) sze re tet tel hív min den ér dek lő dőt kö vet ke ző al kal má ra ok tó ber
6-án, ked den 18 órá ra. Ven dé günk kel, Vel key Györggyel, a Bet hes da-kór -
ház fő igaz ga tó fő or vo sá val be szél ge tünk az or vos lás és em ber ség mai ki -
hí vá sa i ról. Hely szín: evan gé li kus gyü le ke ze ti te rem, 1183 Bu da pest,
Kos suth tér 3. Meg kö ze lít he tő az Ül lői úton vagy az 50-es vil la mos sal.

H I R D E T É S

Meg hí vó
A Fé bé Evan gé li kus Di a ko nisszaegye sü let Is ten irán ti há lá val eb ben az
esz ten dő ben ün nep li meg ala ku lá sá nak 85. év for du ló ját. Eb ből az al ka -
lom ból há la adó is ten tisz te le tet tar tunk ok tó ber 3-án, szom ba ton dél előtt
11 óra kor a bu da vá ri evan gé li kus temp lom ban. Igét hir det Gáncs Pé ter
püs pök. Az is ten tisz te let hez csat la ko zó an ün ne pi köz gyű lést tar tunk, ame -
lyen dr. Her mann Scho e na u er rek tor (Di a ko nie Ne u en dett el sau) tart elő -
adást. Ün ne pi is ten tisz te le tünk re és köz gyű lé sünk re tisz te let tel meg hív -
juk és sze re tet tel vár juk!

Tasch ner Er zsé bet fő nök  asszony, Veper di Zol tán lel kész

H I R D E T É S

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) Evan gé li kus test vér-gyü le ke ze ti kap cso la tok
a Kár pát-me den cé ben cí mű so ro za tá nak leg kö ze leb bi al kal mát ok tó ber
8-án 17 óra kor tart ják a jó zsef vá ro si evan gé li kus temp lom ban (1085 Bu -
da pest, Ül lői út 24.). Té ma: Er dély (Ro má nia) / Fa ze kas var sánd – Lo vász -
pa to na. Áhí tat tal Zász ka licz ky Pé ter, elő adás sal Hor váth Csa ba és De -
chert né Fe ren czy Er zsé bet szol gál.

H I R D E T É S

b Több mint fél  év ez re des ti tok
meg fej té sét elő se gí tő nyom ra
ta lált egy ne ves ma gyar mű vé -
szet tör té nész. Moj zer Mik lós, a
Szép mű vé sze ti Mú ze um volt
fő igaz ga tó ja az M. S. mes ter
né ven al ko tó ti tok za tos fes tő -
mű vész azo no sí tá sá ban ért el
kü lön le ges ku ta tá si ered mé -
nye ket. Er ről múlt csü tör tö -
kön, az idei M. S. mes ter díj át -
adá sai utá ni szak mai be szél ge -
tés ben, a Kép ző mű vé sze ti Egye -
tem Ep res kert jé ben mon dott
rész le te ket a tu dós.

Az Ep res kert ben a ki len ce dik al ka -
lom mal ad ták át az eu ró pai szel le mi -
sé gű kép ző mű vé sze ti el is me rést, az
M. S. mes ter dí jat. A kü lön le ges
bronz kis plasz ti kát – Mi hály Gá bor
Mun ká csy-dí jas szob rász mű vész al -
ko tá sát – az idén egy po zso nyi mes -
ter, Gás pár Pé ter ve het te át.

A szep tem ber 24-én dél után meg -
tar tott ün ne pély után Moj zer Mik lós
mű vé szet tör té nész a ti tok za tos fes -
tő, M. S. mes ter azo no sí tá sa ügyé ben
vég zett ku ta tá sa i ról tá jé koz tat ta a
kép ző mű vé szet iránt ér dek lő dő kö -
zön sé get. A rej té lyes kö zép ko ri fes -
tő ről ed dig annyit tud tunk, hogy a
sel mec bá nyai vár temp lom szá má ra
ké szí tett nyolc táb la ké pet, ezek egyi -
kén az 1506-os év szám ol vas ha tó. A
tö rök tá ma dás mi att a vár temp lo mot
még a 16. szá zad el ső fe lé ben át ala -
kí tot ták, így a nyolc táb la kép ván dor -
út ra kelt. Kö zü lük ma hét ről tu -
dunk, ezek a 19. szá zad ban ke rül tek
elő. A mester négy képe az Esz ter go -
mi Ke resz tény Mú ze um ban cso dál -
ha tó meg, egy – a leg hí re sebb – a

Nem ze ti Ga lé ri á ban függ, en nek cí -
me Vi zi tá ció; a kép egy rész le te alap -
ján ké szült az M. S. mes ter díj. Egy to -

váb bi kép egy fran cia or szá gi mú ze -
um ban van – ez a fest mény tar tal -
maz za M. S. mes ter fel té te le zett ön -

arc ké pét –, egy pe dig egy fel vi dé ki
temp lo mot dí szít.

A cso dá la tos fest mé nyek al ko tó já -
ról év szá za dok óta csak fel té te le zé -

sek ke rin ge nek. Moj zer Mik lós a fél
év szá za dos ku ta tás ered mé nye ként
nyo mok ra buk kant. Meg ál la pí tá sai
sze rint M. S. mes ter a kö zép-eu ró pai
tér ség szü löt te volt, egy is mert mű -
hely ben ta nult, és egy hí res ma gyar
fő úr meg ren de lé sé re al kot ta táb la ké -
pe it. A ku ta tó az M. S. jel zés fel ol dá -
sát is kö zöl te az ér dek lő dők kel, en -
nek szé le sebb kö rű nyil vá nos ság ra
ho zá sa azon ban an nak a könyv nek a
fel ada ta, ame lyet Moj zer Mik lós
most ír. A kö tet há rom ötö de van ké -
szen – je lez te a ku ta tó.

A Szép mű vé sze ti Mú ze um ko ráb -
bi fő igaz ga tó ja ér zé kel tet te azt is,
hogy kon cep ci ó já nak szé le sebb kö -
rű el fo ga dá sa vár ha tó an hosszabb
időt vesz majd igény be, je len leg
ugyan is más tu do má nyos pre kon -

cep ci ók alap ján dol goz nak pél dá ul
a né met vagy a len gyel mű vé szet tör -
té né szek.

g – prés –

Meg fej tet ték M. S. mes ter tit kát?

Gáspár Péter (balra) átveszi az M. S. mester díjat Rieger Tibor szobrászművésztől
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Ezt mond ja az Úr: „Én újat cse lek -
szem, most kezd ki bon ta koz ni, majd
meg lát já tok!” (Ézs 43,19a) Is ten irán -
ti há lá val tu dat juk, hogy új gyü le ke -
ze ti ter mün ket ok tó ber 3-án 15 óra -
kor a bu da ke szi re for má tus temp -
lom ban (Bu da ke szi, Fő út 153.) tar tan -
dó is ten tisz te let ke re té ben szen te li fel
dr. Fa bi ny Ta más, az Észa ki Egy ház -
ke rü let püs pö ke. Ün ne pi al kal munk -
ra sze re tet tel vár juk.

A bu da ke szi evan gé li kus
gyü le ke zet

A Lep ra misszió sze re tet tel hív ja és
vár ja tá mo ga tó it és az ér dek lő dő ket
őszi csen des nap já ra, ok tó ber 12-én,
hét főn dél előtt 10 órá ra az új pes ti
bap tis ta temp lom ba. Cím: 1043 Bu -
da pest, Kas sai u. 26. (A hár mas met -
ró új pes ti vég ál lo má sá tól a Mun -
kás ott hon ut cán 5 perc gya log.)

16 e 2009. október 4. Evangélikus Élet

VASÁRNAP

21.00 / m2
Az élet egy cso da
(szerb–fran cia ro man ti kus
víg já ték, 2004) (149')
1992. Bosz nia: Lu ka, a Belg -
rád ban élő szerb mér nök egy -
szer csak fog ja ope ra éne kes
fe le sé gét, Jad ran kát, és te het -
sé ges fo cis ta fi át, Mi lost, és
le köl töz te ti a csa lá dot a sem -
mi kö ze pé re, egy kis fa lu ba.
Az a ter ve, hogy olyan vas út -
vo na lat épít , amely össze kö ti
Szer bi át Hor vát or szág gal, tu -
ris ta pa ra di csom má vál toz tat -
va így a vi dé ket…

HÉTFŐ

11.10 / m2
Hely a nap alatt
11.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Gos pel kró ni ka
14.00 / Eu ró pa Rá dió
Ha tár ta lan
Ben ne: Evan gé li kus fél óra
17.25 / Du na II. Au to nó mia
Ma gyar tör té nel mi arc kép -
csar nok (ma gyar is me ret ter -
jesz tő so ro zat)
Bajcsy-Zsi linsz ky End re
18.15 / PAX
Em lé kez zél meg az egész út ról
(do ku men tum film) (44')
19.10 / PAX
Min dig úton
(do ku men tum film) (46')
21.00 / Du na Tv
Dar win rém ál ma
(oszt rák–bel ga–fran cia–
ka na dai–finn–svéd do ku -
men tum film, 2004) (107')

KEDD

5.20 / m1
Haj na li gon do la tok
8.30 / Du na Tv
Is ten ke zé ben (26')
Az áb rá zo lás di csé re te
10.30 / Hír Tv
Ősök te re
14.40 / Du na Tv
Szent Ist ván em lé ke ze te
(ma gyar is me ret ter jesz tő film,
1995) (40')
16.20 / m1
Magyar Golgota 
Az aradi ereklyegyűjtemény
20.10 / m1
Klap ka lé gió
(ma gyar té vé film, 1983) (110')
20.30 / Du na Tv
Szir mok, vi rá gok, ko szo rúk (ma-
 gyar film drá ma, 1984) (102')
21.00 / m2
Sza bad ság harc Sze ben ben
(ma gyar té vé já ték, 2007) (56')

SZERDA

7.55 / Du na Tv
Lép tünk kop pan ódon kö ve ken
(ma gyar is me ret ter jesz tő
film so ro zat, 2008) A sop ro ni
do mon kos temp lom
11.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Leg ked ve sebb köny ve im
Dr. Szűcs Fe renc re for má tus
teo ló gus me sél ked venc ol -
vas má nya i ról
18.05 / Rá dió 17 (Bu da pest)
Evan gé li kus fél óra
Az Evan gé li kus Rá dió misszió
mű so ra
22.00 / Du na Tv
Ho tel Ru an da
(ame ri kai–an gol–olasz–dél-
af ri kai film drá ma, 2004)
(117')
22.20 / m1
Míg a ha lál el nem vá laszt
(ame ri kai film drá ma, 1992)
(89')

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból október 4-étől október 11-éig

CSÜTÖRTÖK

7.00 / Du na Tv
Élő egy ház (val lá si hír adó) (26')
10.20 / m2
Mi ért?
1551. de cem ber 17.: Frá ter
György meg gyil ko lá sa
11.05 / m2
Négy száz ezer nap (ma gyar
isme ret ter jesz tő so ro zat)
Csat la ko zás a ke resz tény
Eu ró pá hoz
11.35 / TV2
Az ezüst orosz lán bi ro dal má -
ban (spa nyol–NDK ka land -
film, 1965) (95')
18.40 / PAX
Lu ther Om ni busz 2005 (52')
20.30 / Du na Tv
Nap ló apám nak, anyám nak
(ma gyar film drá ma, 1990) (111')
21.00 / Du na II. Au to nó mia
Ro dos tó Kas sán
Tóth-Mát hé Mik lós Ro dos tó
című szín mű vé nek be mu ta tó ja

PÉNTEK

5.20 / m1
Haj na li gon do la tok
11.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Ze ném mel di csé rem…
Fe je ze tek a kor társ
egy ház zené ből
14.10 / Du na Tv
A ke nyér ben a lel künk is
ben ne van…
(ma gyar do ku men tum film,
2005) (19')
15.15 / PAX
Hét szó az em be rért
(mul ti mé di ás pas sió)
21.00 / Du na Tv
A Ro tary Iro dal mi Díj
gá la est je (120')
21.55 / m2
A ping pong ki rá lya
(svéd film drá ma, 2008) (107')
22.20 / m1
Rek vi em egy álo mért
(ame ri kai film drá ma, 2000)
(100')

SZOMBAT

5.20 / m1
Haj na li gon do la tok. Ba li cza
Iván evan gé li kus lel kész
12.05 / Du na Tv
Is ten ke zé ben. A szak rá lis
mű vé sze tek he te (26')
13.00 / Lánc híd rá dió
Hit tel és gi tár ral
Ke resz tény kor társ ze nék
16.00 / Du na Tv
Sze rel mes föld rajz
(ma gyar is me ret ter jesz tő
film so ro zat, 2009) (33')
Szi get kö zi uta zás Koz ma
atyá val
18.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Ver seny ké pes-e
a „jó pász tor”?
Ve ze tői esz mény ké pek
a Bib li á ban és nap ja ink ban
21.05 / m1
Hin tón já ró sze re lem
(fe ke te-fe hér ma gyar já ték -
film, 1955) (81')

VASÁRNAP

8.08 / Vö rös mar ty Rá dió
(Szé kes fe hér vár)
Evan gé li kus fél óra
Az Evan gé li kus Rá dió misszió
mű so ra
10.00 / m1
Me to dis ta ma ga zin
10.25 / m1
Evan gé li kus if jú sá gi mű sor
12.05 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó) (26')
15.10 / PAX
Fe je ze tek a ma gyar
ke resz tény ség tör té ne té ből
Re for má ció
15.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Gre go ri án éne kek
21,05 / Du na Tv
Gad jo di lo – A bo lond ide gen
(fran cia–ro mán film drá ma,
1998) (97')
22.00 / Ci vil Rá dió
Gos pel va sár nap
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HÍREK, HIRDETÉSEK

Fizessen elő
lapunkra!

Va sár nap
„Jó sá god és sze re te ted kí sér éle tem min den nap ján, és az Úr há zá ban la kom
egész éle tem ben.” Zsolt 23,6 (Lk 22,35; Lk 12/13–14/15–21; 2Kor 9,6–15; Zsolt
67) Egye dül egy ri deg, ide gen he lyen vagy elé ge det ten, az ott hon me le gé ben
más képp ér ez az ige ben nün ket. Bi zony né ha ki et len és hű vös ez a vi lág, de
ha meg is mer jük, ha be tölt jük sze re tet tel, bé kes ség gel, imád ság gal, ak kor a
mi szá munk ra is iga zi ott hon lesz. Az Úr min de nütt a kö ze lünk ben van, nem
le het Is tent a temp lom fa lai kö zé be szo rí ta ni. – Add, Uram, hogy lás suk, hogy
nem csak a temp lom a te há zad, ha nem az egész vi lág, ahol élünk! Ámen.

Hét fő
„Uram, te vagy az Is ten, és iga zak a te ígé re te id.” 2Sám 7,28a (2Thessz 2,13;
Mk 5,24–34; Lk 14,25–35) Mennyi re ne héz ezt ki mon da nom ak kor, ami kor
csa ló dás sal kell el fo gad nom, hogy mást mérsz rám, mint amit el vá rok! Dá -
vid ki rály mond ta ezt az imád sá got vá la szul az Úr nak, aki Ná tán pró fé tán
ke resz tül kinyi lat koz tat ta, hogy bár olyan nagy ne vet szer zett ne ki, ami lyen
csak ke ve sek nek ada tik meg, Dávid még sem épít he ti fel a temp lo mot. Uram,
én is foly ton fel aka rom épí te ni a ma gam temp lo mát, a ma gam eg zisz ten -
ci á ját, ne ked sok szor még is más az el kép ze lé sed. Hi szem, hogy szebb is, iga -
zabb is, mint amit én gon do lok. – Adj erőt, Uram, el fo gad ni a te vég zé se i -
det, mert hi szem, hogy igaz sá gos vagy! Ámen.

Kedd
„Krisz tus ban la kik az is ten ség egész tel jes sé ge tes ti leg, és ben ne ju tot ta tok el
ti is eh hez a tel jes ség hez, mert ő a fe je min den fe je de lem ség nek és ha tal mas -
ság nak.” Kol 2,9–10 (Zsolt 16,11; Jak 1,1–6/7–11/12–13; Lk 15,1–10) Né ha el -
ve szí tem bi zal ma mat, és ag gó dom a vi lá gért, nem ze te mért, egy há za mért,
gyü le ke ze te mért. De ez csak ad dig tart, amíg eszem be nem jut, hogy te fe -
let te állsz az em be ri, vi lá gi ha ta lom nak. Bár mennyi re tév úton já runk is, bár -
mennyi re a nye re ség- és ha ta lom vágy ve zet is ben nün ket, te hely re te szed a
hi bá in kat. – Ér tesd meg ve lünk, Urunk, hogy nem elég itt a föl dön kin cse -
ket gyűj te ni, vi lá gi kar ri ert épí te ni! Lát tasd meg ve lünk, Urunk, hogy te ben -
ned rej lik az iga zi tel jes ség és meg elé ge dett ség! Ámen.

Szer da
Jé zus mond ta: „Higgyé tek, hogy mind azt, ami ért imád koz tok, és amit kér tek,
meg kap já tok, és meg is ada tik nek tek!” Mk 11,24 (1Sám 14,6b; Lk 7,1–10; Lk
15,11–32) Tény leg el hi szem, hogy amit imád ság ban ké rek, az meg is ada tik
ne kem? Tu dat alatt né ha ta lán tisz tá ban is va gyok az zal, hogy nem ér dem -
lem meg, vagy pe dig na gyon ki csi az esé lyem rá, hogy meg kap jam, amit sze -
ret nék. Va jon őszin tén vi szem-e ké ré se i met Is ten elé? Va jon hit tel fo ga dom-e,
amit ka pok? Mi előtt ne ki ál lok rek la mál ni az Úr nál, és kö ve tel ni a jus so mat,
mind ezt vé gig kell gon dol nom. – Adj, Uram, alá za tot és egy mus tár mag nyi
hi tet, és he gye ket moz gat ha tok meg! Ámen.

Csü tör tök
„Igéd ki je len té se vi lá gos sá got gyújt, ér tel mes sé te szi az egy ügyű e ket.” Zsolt 119,130
(Zsid 2,1; Ap Csel 5,34–42; Lk 16,1–9) Aho gyan a bet le he mi csil lag fé nye be ra -
gyog ta Jé zus szü le té sé nek éj sza ká ját, úgy ra gyog ja be a vi lá got Is ten ígé re té nek
öröm hí re. En nek hi á nyá ban az em ber csak egy ügyű lény len ne, aki csak föl di
dol go kért küzd, és ez a vi lág ön ma gá ban, em be ri erő vel nem te he tő job bá. Uram,
lát tam be te ge ket, fo gya ték kal élő ket, egy ügyű e ket, lel ki ron cso kat, ami kor a te
sze re te ted ről tet tek ta nú bi zony sá got. – Adj erőt ne kem is, „egész sé ges nek”, hogy
a te sze re te ted ről és meg vál tá sod öröm hí ré ről bi zony sá got te hes sek! Ámen.

Pén tek
„Az én né pem lesz nek, én pe dig Is te nük le szek, va ló ság gal és iga zán.” Zak 8,8
(Róm 9,4–5; Jn 19,28–30; Lk 16,10–18) „Va ló ság gal és iga zán” – mint ha nem
hin nénk el, hogy te vagy a mi Is te nünk. Mi ért nem ér zünk va ló sá gos nak, Is -
te nünk? Ta lán már annyit csa lód tunk az ígé re tek ben, hogy ezt sem hisszük
el? A két szó azt fe je zi ki, hogy egy szer nem csak mint rej tőz kö dő Is tent, ha -
nem mint ítél ke ző Is tent is meg is me rünk majd té ged, Urunk. – Add, hogy
ad dig ne vesszünk el vég leg, hogy ne ve det ne fe lejt sük el, és te ben ned re mény -
ked jünk, va ló ság gal és iga zán! Ámen.

Szom bat
Krisz tus mond ja: Tu dok cse le ke de te id ről, hogy nem vagy sem hi deg, sem for -
ró. Bár csak hi deg vol nál, vagy for ró! Jel 3,15 (1Sám 7,3b; Mt 14,22–33;Lk 16,19–
31) Sok szor meg elég szünk a lan gyos vá la szok kal, a „majd nem” meg ol dá sok -
kal. „Le gyen a ti ige ne tek igen és a ti ne me tek nem.” Elő for dul, hogy a jó el -
bí rá lás ér de ké ben si mu lé kony vá la szo kat adunk, „lan gyos” a be szé dünk –
de Is ten er re azt mond ja, hogy „ki köp lek a szám ból”. Van nak krisz tu si alap -
el vek, ame lye ket nem le het fel ad ni a meg egye zés vagy a jó tet szés ki ví vá sá -
nak ér de ké ben. – Add, Uram, hogy meg ta lál jam a he lyes utat, és ne ked tet -
sző le gyen a sza vam és a hi tem! Ámen.

g Ger lai Pál

Új nap – új kegyelem

APRÓHIRDETÉS

Én 38/173/80, Is ten ben hí vő fér fi va -
gyok, aki nek éle té ből hi ány zik egy
társ. Há zas ság cél já ból sze ret nék is -
mer ked ni. Egye dül nem jó él ni. Tel.:
30/752-6978.

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

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

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

a Dé li Egy ház ke rü let fel ügye lője

H I R D E T É S

KÖ SZÖN TÉS
Az áro ni ál dás sza va i val kö -
szönt jük dr. Vi tá lis György arany -
dip lo más geo ló gust nyolc va na -
dik szü le tés nap ja al kal má ból.
„Áld jon meg té ged az Úr, és őriz -
zen meg té ged! Ra gyog tas sa rád
or cá ját az Úr, és kö nyö rül jön
raj tad! For dít sa fe léd or cá ját az
Úr, és ad jon ne ked bé kes sé get!”
(4Móz 6,24–26) Ked ves Ta ta, Is -
ten él tes sen so ká ig! Sze re tet tel:

A csa lád

H I R D E T É S


