
„Ne künk sze ge ző dik a meg ke rül -
he tet len kér dés: va jon iga zat szó -
lunk-e sze re tet ben?!”

Elkötelező örökség f 3. oldal
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„De meg győ ző dé sem sze rint a né met or szá gi
pro tes táns egy há zak ma már az zal a kér dés -
sel szem be sül nek, hogy va jon ve szik-e a bá -
tor sá got az alap ve tő vál toz ta tá sok hoz…”

Egyház a változások szelében f 8. oldal

A re mény ség rög zül ni lát szik
a „majd hoz”. Majd el jön az az
idő is – mond ják –, majd jö -
vő re más kép pen lesz, majd
egy szer utol ér jük ma gun kat,
majd ha nagy le szel! Mint ha
csak me ne kül ne elő lünk re -
mény sé günk, és mi egy re fá -
rad tab ban pró bál nánk be hoz -
ni az előnyt, amely re va la mi -
kor szert tett.

No vem ber 9-én volt húsz
éve, hogy meg nyílt a ber li ni
fal, és ezzel az út is Ke let és
Nyu gat új ra egye sí té sé hez. An -
nak a nap nak a sza bad ság ta -
pasz ta la ta mind má ig meg ha -
tá ro zó él mény ként van je len
nem csak Eu ró pa, de ta lán az
egész vi lág köz tu da tá ban.

Míg állt a fal, nem csak fe let -
te, ha nem alat ta is pró bál tak
át me ne kül ni. Alag utat (úgy ne -
ve zett „Flucht tun nelt”) ás tak,
a ke le ten ma radt csa lád ta go -
kat így me ne kí tet ték nyu gat -
ra. Ta lán az egyik leg ér de ke -
sebb egy ke let-ber li ni te me tő -
ben kez dő dő alag út ese te volt.
A me ne kü lők nek úgy kel lett
ten ni ük, mint ha hoz zá tar to zó -
juk sír ját ke res nék, mi vel az
alag út egy bi zo nyos sír mö gül
in dult. Hu szon nyolc em ber
tu dott így át szök ni Nyu gat ra.
A me ne kü lé si út vo nal ra 1961
ka rá cso nya előtt de rült fény,
egy ott fe lej tett ba ba ko csi hív -
ta fel rá a ha tó sá gok fi gyel mét.

Mert olyan vi lág ban élünk
– ír ja Odo Mar qu ard –, mely -
ben „a re mény vál sá gát nem a
ta pasz ta lat, ha nem épp an -
nak csor bu lá sa okoz za: a ta -
pasz ta lat fo gyat ko zá sa”. Ezek
sze rint nem a re mény vált el -
ér he tet len né, ha nem a re -

mény ség hez így vagy úgy kö -
tő dő ta pasz ta la ta ink kal, ta -
pasz ta lat lan sá gunk kal van baj.
Va la hogy úgy, aho gyan Jür gen
Molt mann fo gal ma zott: a vá -
ra ko zás passzi vi tá sá nak át kell
for dul nia te rem tő re mény ke -
dés re, amely a má ban elő vé te -
le zi a hol na pot. Utol éri a re -
ményt. Nem fél a jö vő től, de
nem is ab ban bí zik.

A ta pasz ta lat fo gyat ko zá sá -
nak tü ne té re ér vé nyes – foly -
tat ja Mar qu ard –, hogy „a
mo dern vi lág ban az in no vá ció
gyor su lá sá val egy ütem ben
nő az élet ta pasz ta lat avu lá si
se bes sé ge is”; hisz a va ló ság
vál to zá si üte mé nek gyor su -
lá sá val meg fo gyat ko zik an -
nak le he tő sé ge is, hogy „a ta -
pasz ta la tok re mé nyek ké szi lár -
dul ja nak”, en nél fog va ké sőb bi
hely ze tek re is al kal maz ha tó ak
ma rad ja nak. 

De le het-e az egy ház élet ta -
pasz ta la tá nak – szem ben más
élet ta pasz ta lat tal – avu lá si
se bes sé ge? Avu lá si se bes sé gük
– ha sza bad ezt a ki fe je zést
hasz nál ni – a mi el kép ze lé se -
ink, öt le te ink ál tal meg va ló su -
ló fo lya ma tok nak és ese mé -
nyek nek van. Ami nem egy -
sze rű en idő sze rűt len sé get je -
lent, ha nem „oda nem va ló sá -
got”. Az egy ház élet ta pasz ta -
la tá nak nem csak re ménnyé
kell szi lár dul nia, ha nem te -
rem tő re mény ke dés sé kell vál -
nia. Ha a fal fe lett nem megy,
ak kor a fal alatt is le het pró -
bál koz ni…

De ami en nél lé nye ge sebb,
hogy a re mény ne sza kad jon
el a ta pasz ta lás tól, a re mény
ne a „majd hoz” kö tőd jön, ha -
nem je len né vál jon, az Élet
meg ta pasz ta lá sá vá, élet ta -
pasz ta lat tá. Hi szen ez a ta -

pasz ta lat az ide gen ség el len -
sze re. Az ide gen sé gé, ame lyet
a fel szí nen meg ta pasz ta lunk,
amely ér des és szú rós, ame lyet
ta lán el kell hagy ni. A „re mé -
lem, hogy” fél re ve ze tő ku -
dar ca ié. 

Kö zös sé ge ink a re mény ség
ta pasz ta lá sá nak kü lö nös te rei.
Ha a ta pasz ta lat fo gyat ko zik,
ha a ta pasz ta lat csor bul, nem
a re mény ség gel van baj, ha -
nem a „je len be li sé gé vel”. Mert
ah hoz, hogy az élet ta pasz ta -
lat re ménnyé szi lár dul has -
son, olyan idő re van szük -
ség, amely nem a le ma ra dást
akar ja be hoz ni. Nem a fel zár -
kó zás ra, nem az utol érés re
hajt, nem azt su gall ja, hogy
majd; majd, en nek a vi lág -
nak a jö vő jé ben va la mi kor,
ami tu laj don kép pen a „so ha
már”. Ha nem tud ja, hogy
Krisz tus ban a re mény ség ér -
te utol a ha mis re mé nye ket
ker ge tő em bert, még pe dig a
je le né ben. A re mény ség je len -
va ló sá ga a konk rét élet hely ze -
tek ben lesz ta pasz ta lat tá. A
meg szó lí tó ige hir de tés ben, a
ki tar tó dia kó ni ai mun ká ban,
a sze re tet tel jes is ko lai lég kör -
ben, a biz ton sá got nyúj tó csa -
lád ban.

Mert az va ló di új ra egye sü -
lés, egy fal le om lá sá nak az él -
mé nye, ha a re mény ség élő vé
vá lik kö zöt tünk. A te me tő -
ből in du ló alag út tör té ne té re
gon dol va a hát ra ha gyott ba ba -
ko csi, a hát ra ha gyott ott hon,
az üres gye rek szo ba csu pán
so kat mon dó re lik vi ák. De va -
jon kik le het nek az át men tet -
tek? Va jon kit szál lít ha tott az
ott fe lej tett ba ba ko csi? Kik
azok, akik meg lát ták az alag -
út má sik vé gét? És kik le het -
tek a se gí tők?

Ta pasz ta lat lan re mény ke dők
g Orosz Gá bor Vik tor

„…negy ven ezer fo rint volt a mun ka erő ára, s
ez a be fek te tés több szö rö sen »meg té rült«, hi -
szen ha vi har minc hét ezer fo rin tos nyug dí ját
mind vé gig el vet ték tő le.”

Mégis a család a legfontosabb f 14. oldal

A ki rá lyi ren de let ről dr. Blázy
Ár pád tar tott át te kin tő elő -
adást, mely ben szólt a re so lu -
tio tör té ne ti, egy ház tör té ne ti
előz mé nye i ről, tar tal má ról, il -
let ve kö vet kez mé nye i ről. Az
el hang zot tak ból ki de rült, hogy
1731. már ci us 21-én az el ső
Ca ro li na Re so lu tio ki adá sá val
III. Ká roly az ar ról szó ló örö kös
vi tát kí ván ta le zár ni, hogy hol
épül het nek pro tes táns temp lo -
mok, il let ve hogy hol tart ha tók
nyil vá nos pro tes táns is ten tisz -
te le tek Ma gyar or szá gon.

A több fé le en ged ményt be -
ve ze tő, a re for má ció egy há za -

i ra néz ve sok szem pont ból
még is hát rá nyos ki té te le ket
tar tal ma zó ren de let nyo mán a
pro tes tán sok ké ré se ik kel az
ural ko dó hoz fo lya mod tak. Így
tör tén he tett meg az, hogy a
há rom év vel ké sőbb meg fo gal -
ma zott má so dik Ca ro li na Re -
so lu tio – amely az elő ző ki egé -
szí té se ként je lent meg – négy-
négy szu per in ten den cia fel ál -
lí tá sát en ge dé lyez te a két egy -
ház nak, il let ve meg ha tá roz ta
azok konk rét te rü le tét is. En -
nek kö vet kez té ben ala kul ha -
tott meg evan gé li kus rész ről
rö vi de sen a bá nyai, a du nán tú -

li, a du nán in ne ni és a ti szai
egy ház ke rü let.

Az ün ne pi ülé sen e négy
tör té nel mi ke rü let sa já tos sá ga -
i ról, va la mint lel ki sé gé ről is
hall hat tak a részt ve vők.

A ti szai egy ház ke rü let ről
D. Sze bik Im re nyu gal ma zott
püs pök szólt, ki emel ve azo kat
az is ko lák kö rül ki ala kult lel -
ki-szel le mi köz pon to kat,
ame lyek a re for má ció fel is me -
ré se i nek to vább adá sá ra és a
kö vet ke ző nem ze dék is me -
re te i nek gya ra pí tá sá ra vol -
tak hi va tot tak. Kö zü lük is ki -
emel ke dett Eper jes, ahol pol -
gá ri is ko la, fő gim ná zi um, ta -
ní tó kép ző, egy há zunk egyet -
len jog aka dé mi á ja és teo ló gi -
ai aka dé mia is mű kö dött. „Ha
jól meg akarsz ta nul ni pré di -
kál ni, menj Eper jes re; ha egy -
há zi as sá got és jó mo dort
akarsz ta nul ni, légy po zso nyi
teo ló gus; ha teo ló gi ai tu do -
mányt akarsz el sa já tí ta ni, irat -
kozz Sop ron ba” – idéz te a ré -
gi mon dást az elő adó.

Du nán in nen – Du nán túl…
Kon fe ren cia a pro tes táns egy há zak

275 éves föld raj zi be osz tá sá ról

Szentháromság ünnepe után az utolsó előtti vasárnap evangéliuma a tíz szűzről szóló példázat.
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Sok szí nű egy ség
Ti zed szer is fel ügye lők or szá gos kon fe ren ci á ja

b Egy har mad, egy har mad, egy har mad – a rög tön zött „nép szám lá lás” so rán ilyen arány -
ban val lot ták ma gu kat ma gyar, szlo vák, il let ve né met gyö ke rűnek a fel ügye lők ti ze -
dik or szá gos kon fe ren ci á já nak részt ve vői. A több mint het ven tiszt ség vi se lő – az összes
gyü le ke ze ti fel ügye lő nem egé szen egy har ma da… – a ha gyo má nyok hoz hí ven a rév -
fü lö pi Or dass La jos Ok ta tá si Köz pont ban ta lál ko zott egy más sal. A no vem ber 6. és 8.
kö zött meg tar tott al ka lom cí me ez út tal Nem ze ti és/vagy ke resz tény iden ti tás volt.

f Folytatás a 13. oldalon

b A ma gyar tu do mány ün ne pe al kal má ból ren de zett tu -
do má nyos kon fe ren ci át no vem ber 5-én az Evan gé li kus
Hit tu do má nyi Egye tem. A több fé le év for du ló kap csán
meg hir de tett ülés részt ve vői elő ször is meg em lé kez tek
az 1734. ok tó ber 20-án, III. Ká roly ma gyar ki rály ál tal
ki adott úgy ne ve zett má so dik Ca ro li na Re so lu ti ó ról,
mely ben az ural ko dó ki je löl te a pro tes táns egy ház ke -
rü le tek ha tá ra it. Pro tes táns tör té nel mi egy ház ke rü le -
te ink – be le ért ve a ma is fenn ál ló négy re for má tus egy -
ház ke rü le tet – ilyen for mán 275 éve nyer ték el te rü le ti
ha tá ra i kat.

f Folytatás a 3. oldalon

A fa lu né pe a kö zel múlt ban,
szep tem ber 27-én idéz te föl a
he lyi nép fő is ko la ala pí tó já -
nak em lé két. Az ön kor mány -
zat dön té se ér tel mé ben Szteh -
lo-szob rot ál lí tot tak – al ko tó -
ja a te le pü lé sen élő Vö rös

Ákos szob rász mű vész – a fa -
lu mú ze um kert jé ben. A szob -
rot Győ ri Pé ter pol gár mes ter,
Baran ka György lel kész és
Nick Fe renc, a Fal vak Kul tú rá -
já ért Ala pít vány el nö ke lep lez -
te le a temp lom szen te lé si em -

lék ün nep hez kap cso ló dó fa lu -
na pon.

A múlt va sár na pi ki ál lí tás -
meg nyi tón Me ré nyi Zsu zsan -
na el mond ta, hogy a nép fő is -
ko lá ban (mely nek egyik épü -
le te a mai mú ze um volt) a fi -
a ta lo kat nem ne vel ték, ha -
nem ne ve lőd tek. Szteh lo Gá -
bor ki vá ló pe da gó gi ai ér zék kel
bánt a rá bí zot tak kal, s meg -
kap ták an nak a le he tő sé gét,
hogy a tu dás sal és lel ki út ra va -
ló val el in dul ja nak, és sa ját ke -
zük be ve gyék sor suk irá nyí tá -
sát. Mo dern pe da gó gus volt a
szó va ló di ér tel mé ben.

A sze re tet hal kan lép
Szteh lo-ün nep ség Nagy tar csán

b Egész dél utá nt betöltő ün nep sé gen em lé ke zett no vem ber
8-án a nagy tar csai evan gé li kus gyü le ke zet el ső, hely ben
la kó lel ké szé re, Szteh lo Gá bor ra, akin ke resz tül az el ső
éb re dést kap ta Is ten től. A fa lu mú ze um ban Me ré nyi Zsu -
zsan na, a Szteh lo Ala pít vány el nö ke nyi tot ta meg Az is -
ko la ala pí tó Szteh lo Gá bor cí mű ki ál lí tást. Finn és iz ra -
e li dal la mok csen dül tek fel a nagy tar csa–pé ce li gyü le ke -
ze ti kó rus elő adá sá ban Bá lint Ág nes ve zény le té vel. 

f Folytatás a 3. oldalon

Az egyházkerületek angyalainak írd meg f 10. oldal
Nézzük együtt az ügyet! f 7. oldal
Biztonságos bankolás az interneten f 15. oldal
Szeretjük-e ellenségeinket, vagy sem? f 10. oldal
Százéves közösségek f 9. oldal
Egyperces művektől Bachig f 5. oldal
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Zsol tá rok és an ti fó nák
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Van-e élet a ha lál előtt?

SE MPER REFOR M ANDA

„Ezért a keresztyén ember halálát
más szemmel kell néznünk, mint
egyebekét. A meghalt keresztyént ne
számítsd halott és elföldelt ember-
nek. Öt érzékünk ugyan ilyennek
fogja fel, s ha csak ezek vezetnek, fáj
a temetés. Ezért kell szor galmasan
hallgatnunk, amit Pál apostol mond.
Hogy a keresztyének elaludtak a
Krisztusban, s az Isten elő hozza
majd őket a Krisztussal. Tanuljátok
meg vigasztalni magatokat ezzel az
igével. Isten nem hazudhatik. Csak
ezt véssétek jól a szívetekbe. Mert
akinek nincs meg ez a vigasztalása,
nem talál az vigasztalást sem égen,
sem földön.”

d Luther Márton:
Jer, örvendjünk, keresztyének!

(Szabó József fordítása)

Min den ha tó, szent Is ten! Szo rong va
gon do lunk íté le ted nap já ra, mert
tud juk, hogy nem állhatunk meg
előt ted bű ne ink mi att. Ezért ké rünk,
te kints egy szü lött Fi ad ra, és így vizs -
gáld mind annyi unk éle tét! Tud juk,
hogy se gít sé ged nél kül el ve szünk,
ezért kér jük, hogy légy men tő sze re -
te ted del ve lünk.

Se gítsd meg egy há za dat, an nak ve -
ze tő it, elöl já ró it, a lel ké sze ket és a
gyü le ke ze ti ta go kat. Se gíts min ket,
hogy hi te le sen tud juk kép vi sel ni a ne -
ve det a vi lág ban. Te se gítsd a fe le ke -
ze tek kö zött a meg bé ké lést és az
egy sé get.

Védd meg, Urunk, a csa lá do kat és
az ott ho no kat. Te légy azok kal, akik
el vesz tet ték mun ká ju kat. Te erő -
sítsd azo kat, akik ne héz anya gi hely -
ze tük mi att ki lá tás ta lan nak lát ják a
jö vőt. Te adj célt az if jú ság nak, re -
ményt a re mény te len ség ben élők nek.
Add, hogy akik messze ke rül tek ott -
ho na ik tól, azok is fel is mer jék, hogy
te kö zel vagy hoz zá juk. Böl cses sé ged -
del áldd meg azo kat, akik a gyer me -
kek és az if jú ság ne ve lé sé ben vé gez -
nek szol gá la tot.

Böl cses sé get adj azok nak, akik ha -
zánk ve ze té sé ben részt vesz nek. Se -
gítsd őket, hogy meg ta lál ják azt az
utat, amely né pünk fel emel ke dé sé -
hez ve zet. Tedd ered mé nyes sé or -
szá gunk gaz da sá gát: a me ző gaz da -
sá got, az ipart és a ke res ke del met.
Légy azok kal a test vé re ink kel, akik
ki sebb ség ben él nek. Add, hogy fel -
is mer jék a hely ze tük ben rej lő fe le -
lős sé gü ket és ezen ke resz tül a tő led
ka pott kül de té sü ket. Te se gíts, hogy
a ki sebb sé gek je len lé te ne el vá -
lasszon em be re ket és nem ze te ket,
ha nem kö ze lebb hoz za egy más hoz
a né pe ket.

Ir gal mas Is te nünk, te állj azok
mel lé, akik egye dül ma rad tak, aki ket
az el mú lás kö zel sé ge ré miszt. Add
erő det azok nak, akik be teg ség ben
szen ved nek, és már em be ri leg nincs
re mé nyük a föl di élet foly ta tá sá ra. Adj
ne kik – és maj dan ne künk is – csen -
des vég órát, az utol só pil la nat ban is
rád ha gyat ko zó hi tet. A gyá szo ló kat
te töltsd el re mény ség gel és a fel tá -
ma dás ban va ló hit tel.

Jé zus Krisz tu sért, Meg vál tón kért
ké rünk, mert tud juk, nél kü le nem
áll ha tunk meg az utol só na pon.
Ámen.

Oratio
œcumenica

b Az el múlt két al ka lom mal meg -
is mer ked het tünk a zso lozs ma
kü lön bö ző for má i val. E he ti (és
jö vő he ti) cik künk a GyLK zsol -
tár anya gát mu tat ja be, mi vel a
kö zös imád sá gok ge rin cét ter mé -
sze te sen a zsol tá rok ké pe zik.

Ma hasz ná la tos éne kes köny vünk –
mely 1982-ben je lent meg – már
pró bál ko zott az zal, hogy új ra köz -
kinccsé te gye a re ci tált (zsol tár tó nu -
son meg szó lal ta tott) zsol tár ősi mű -
fa ját. Az EÉ 18–37 szá mai alatt ün ne -
pi, il let ve kö nyör gő és há la adó zsol -
tá ro kat ta lá lunk. A li tur gi kus anya -
got a Mag ni fi cat (EÉ 38) és a Con fir -
ma (EÉ 39) gaz da gít ja. En nek a köz -
lés nek az a hi á nyos sá ga, hogy a zsol -
tár ke ret ver se, az an ti fó na nem kap -
ta meg sa ját, ön ál ló dal la mát. Ért he -
tő a szer kesz tők óva tos sá ga, hogy
kez det ként az an ti fó na szö ve gét is
zsol tár tó nu son éne kel tet ték.

Az óta vi szont több mint ne gyed
szá zad telt el. A GyLK szak mai cél -
ki tű zé se csak is az le he tett, hogy a
zsol tá ro zást az év ez re des ha gyo má -
nyok nak meg fe le lő en ter jessze el
gyü le ke ze te ink kö ré ben (he ti la punk
2006/28. szá má ban már ír tunk er ről).
En nek ered mé nye kép pen a kö tet
ne gye dik, Li tur gi kus éne kek cí mű
ré szé ben gaz dag zsol tár vá lo ga tás-
fe je zet ta lál ha tó (GyLK 668–780). Az
anyag nagy ré sze re ci tált zsol tár, de
a gyűj te mény gen fi zsol tá ro kat és ré -
gi ma gyar zsol tár pa raf rá zi so kat is tar -
tal maz. Ezek ről a stro fi kus éne kek -

ről is volt már szó ro va tunk ke re tei
kö zött (2006/29. és 30., il let ve
2009/20., 22., 23., 26., 28., 30., 34–35.,
38., 39. és 40. szám).

A re ci tált zsol tá ro zás négy elem -
ből áll: an ti fó na – zsol tár – do xo ló -
gia (Szent há rom ság-di cső í tés) –
an ti fó na (rész le tes út mu ta tás ol -
vas ha tó er ről a GyLK 305–306. ol -
da lán). Az an ti fó na funk ci -
ó ja az, hogy a zsol tárt ke -
ret be fog lal ja – eb ből szár -
ma zik a ne ve is: ke ret vers.
Szö ve ge egy bib li ai gon do -
lat, ta ní tás tö mör meg fo gal -
ma zá sa, gyak ran a zsol tár
szö ve gé ből ki emelt köz -
pon ti vers.

Az an ti fó na dal la mok szü -
le té se ér de kes fo lya mat ered -
mé nye. Vol tak olyan dal -
lam for du la tok, ame lyek mint
„szó kincs” a szer zők ren -
del ke zé sé re áll tak. Így egy
konk rét an ti fó na már meg -
lé vő, is mert for du la tok egye -
di össze ál lí tá sa ként jött lét -
re. (Min den na pi, le egy sze rű -
sí tett ha son lat tal él ve: mint -
ha leg ó ele me ket kü lön bö -
ző kép pen rak nánk össze;
sok a pár hu zam a nép da lok
va ri áns kép ző haj la má val is.)
Is me rünk tí pus dal la mo kat,
és az is elő for dul, hogy egy
dal lam can tus fir mus ként
több szö ve get is hor doz (a
GyLK pon to san meg ad ja a
for rást). Az an ti fó nák hang -
kész let és zá ró hang alap ján
cso por tok ba, tó nu sok ba ren -

de ződ nek. Eh hez kell iga zí ta ni a zsol -
tár tó nu sát is.

De ho gyan is épül nek fel a zsol -
tár tó nu sok? A bib li ai zsol tá rok for -
má ja: pa ral lel is mus mem b ro rum,
az az gon do lat rit mus. A ver se ket
nem az azo nos szó tag szám vagy a
rím tart ja össze (mint ahogy azt a
ké sőb bi köl té szet ben meg szok hat -

tuk), ha nem a gon do la tok egy más -
ra re a gá lá sa. Egy zsol tár vers ál ta lá -
ban két rész re osz lik. Az el ső fél sor
ál lí tá sá ra a má so dik vagy a gon do -
lat foly ta tá sá val, vagy an nak az el len -
té té vel fe lel; ez a re to ri kai esz köz se -
gít ab ban, hogy mi nél job ban be lénk
vé sőd je nek a fon tos üze ne tek. En nek

nyo mán – a leg cél sze rűbb
mó don – a zsol tár tó nu sok
is két fél sor ból áll nak. A
leg több szó ta got egy han -
gon szó lal tat juk meg, majd
egy sze rű, há rom-négy han -
gból álló dal lam for mu la
zár ja le mind két fél sort. E
tech ni ka se gít sé gé vel – rö -
vid gya kor lás után – gond
nél kül el tud juk éne kel ni a
kü lön bö ző hosszú sá gú so -
ro kat (a GyLK 307–308.
ol da lán meg ta lál juk a kö tet -
ben hasz nált zsol tár tó nu so -
kat, azok szer ke ze tét, va la -
mint a zsol tá ro zás rész le tes
le írá sát).

A GyLK zsol tár gyűj te -
mé nyé nek ér de kes sé ge, hogy
bi zo nyos zsol tá rok hoz két
an ti fó nát is tár sít. Ezek kö -
zül az el ső ál ta lá nos té má jú,
a má so dik pe dig egy-egy
ün nep hez kap cso ló dik. Pél -
da ként most a 24. zsol tárt
kö zöl jük, mely nek cí me: A
di cső ki rály be vo nu lá sa. A
zsol tár má so dik fe le a kö ze -
le dő ad ven ti idő fon tos gon -
do la tát tar tal maz za.

g Ecse di Zsu zsa

C ANTATE

A ma em be rét nem iga zán fog lal koz -
tat ja a kér dés, hogy van-e élet a ha -
lál után. Sok kal in kább az ér dek li,
hogy van-e élet a ha lál előtt: élet nek
ne vez he tő-e az a hat van, het ven,
eset leg nyolc van esz ten dei lét, ami
szá má ra ki van szab va.

Az is ko la és a csa lád bék lyó i ból ki -
tör ni igyek vő fi a ta lok tól gyak ran
hall juk: „Vég re él ni sze ret nék egy
ki csit!” A „de rék had” kor osz tá lya is
sok szor nyi lat ko zik így: „Én még
egy ki csit él ni sze ret nék – majd ha
nyug díj ba men tem, rá érek a hit és a
val lás kér dé se i vel fog lal koz ni.” A
nem rég nyug díj ba vo nul tak meg ezt
mond ják: „Most egy ki csit a csa lá -
dom nak és a ma gam kedv te lé se i nek
sze ret nék él ni, rá érek még a ha lál ra
és a ha lál utá ni élet le he tő sé gé re
gon dol ni.” Az éle tük al ko nyá hoz érők
pe dig így só haj toz nak: „Hi szen még
alig él tem…” Aki ket pe dig meg tör az
élet, ko ruk tól füg get le nül ki ált ják: „Ez
nem élet!” „Élet ez egy ál ta lán?”
„Rongy élet az ilyen…”

Van te hát jo go sult sá ga en nek a
kér dés nek: van-e élet a ha lál előtt? Jé -
zus sza va i ban köz vet ve meg is ta lál -
juk rá a fe le le tet: „Mert aho gyan az
Atyá nak van ön ma gá ban éle te, úgy
a Fi ú nak is meg ad ta, hogy éle te le -
gyen ön ma gá ban.” Más szó val: csak
Is ten nek van ön ma gá ban éle te. Is ten
nél kül, az Is ten nel va ló kö zös ség ből
ki sza kad va az em ber csak lé te zik, ve -
ge tál, de nem él. És ezen a ha lál sem
vál toz tat. Hi bás el kép ze lé sük van
az élet ről azok nak, akik így be szél -
nek: „Előbb egy ki csit él ni aka rok
még, és a val lás sal, Is ten nel, Is ten
dol ga i val rá érek az után fog lal koz ni.”
Az így gon dol ko dó em be rek ha lá luk

órá ján majd rá döb ben nek, hogy ad -
dig sem volt éle tük, és most sincs,
mert nin csen Is te nük. Ed dig sem
volt, és most már örök re el van nak
sza kít va tő le.

Jól tesszük, ha oda fi gye lünk ar ra,
hogy Jé zus az el huny tak ról nem úgy
be szél, mint ha lot tak ról, ha nem mint
„a sír ban lé vők ről”. Ez zel is jel zi,
hogy a ha lot tak nem azok, akik a sír -
ban van nak. Jé zus – tes tük bio ló gi -
ai ál la po tá tól füg get le nül – azo kat
mond ja ha lott nak, akik ki sza kad tak
az Is ten nel va ló kö zös ség ből.

Aki er re a föld re szü le tett, a sírt
nem ke rül he ti el. Még Jé zus nak is
sír ba kel lett száll nia. A bio ló gi ai ha -
lál azon ban nem vál toz tat az em ber
Is ten előt ti hely ze tén. Aki nek volt Is -
te ne, és ben ne volt éle te, az Jé zus sza -
vá ra a sír ból is élet re tá mad majd fel.
Aki nek nem volt Is ten ben va ló di éle -
te, az íté let nap ján Jé zus sza va azt is
elő szó lít ja majd a sír ból, de nem élet -
re tá mad fel, ha nem az íté let, amit
ad dig is ma gá ban hor dott, nyil ván -
va ló vá lesz és be tel je sül raj ta.

Ne té vesszen meg ben nün ket,
hogy Jé zus az íté le tet az em ber jó
vagy rossz cse le ke de te i vel in do kol ja.
Ez csak lát szó lag mond el le ne an nak,
hogy az em ber örök sor sát az Is ten -
nel va ló kö zös sé ge, vagy an nak hi á -
nya ha tá roz za meg. Mert kik is tud -
nak va ló ban jót cse le ked ni? Egy ál ta -
lán mi szá mít jó cse le ke det nek? Két -
ség te len, hogy az em ber a ma ga ké -
pes sé ge i re ha gyat koz va is tud a vi lág,
a tár sa da lom, a köz vé le mény, az em -
be ri gon dol ko dás íté le te sze rint jó nak
mi nő sü lő tet te ket vég hez vin ni. Is ten
azon ban jól lát ja, hogy a ma gunk ere -
jé ből vég hez vitt leg jobb cse le ke de te -

in ket is hol rej tett ön ér dek mo ti vál -
ja, hol meg becs vágy, dics vágy, jól
vagy rosszul lep le zett ha ta lom vágy
szennye zi be. Is ten előtt – ha szi go -
rú an íté li meg – egyet len ma gunk
ere jé ből vég hez vitt cse le ke de tünk
sem bi zo nyul hat jó nak. Is ten csak a
ma ga mű ve it te kin ti jó nak: azo kat,
ame lye ket nél kü lünk és tő lünk füg -
get le nül visz vég hez, de azo kat is,
ame lye ket ben nünk és ál ta lunk. Ilye -
ne ket pe dig csak azok nak az éle té ben
fog ta lál ni, akik ve le kö zös ség ben él -
tek, akik en ged ték, hogy hit ál tal ő
ma ga le gyen je len az éle tük ben, és ál -
ta luk cse le ked jék.

Az ilyen cse le ke de te ket a vi lág, az
em be ri gon dol ko dás egy ál ta lán nem
szok ta jó nak ítél ni, ha nem mind un -
ta lan kri ti zál ja őket. Az olyan em ber -
re, aki en ge di, hogy Is ten cse le ked -
jék ál ta la, azt szok ták mon da ni, hogy
„ma ga alatt vág ja a fát”. Rosszal ló an
ál la pít ják meg, hogy „ez az em ber
szán dé ko san ke reszt re fe szít te ti ma -
gát”. És nem gon dol ják meg, hogy
Krisz tus ak kor sem tud más len ni,
ami kor övé i ben él ve cse lek szik. Hi -
szen ő há rom esz ten dei nyil vá nos föl -
di mű kö dé se so rán is szün te le nül
„ma ga alatt vág ta a fát”. Ige hir de té sé -
ben azok előtt tár ta szé les re Is ten or -
szá gá nak ka pu ját, akik nek a val lá si
ve ze tők sze rint sem mi ke res ni va ló -
juk sincs ott: a vám sze dők, a pa ráz -
nák, a kul ti ku san tisz tá ta lan nak szá -
mí tó fo gya ték kal élők és po gá nyok
előtt, a „ren des” hí vők tár sa dal má nak
szám ki ve tett jei előtt. A mai evan gé -
li u mi sza kaszt nem sok kal kö ve tő ke -
nyér sza po rí tás cso dá ja után pe dig
nem élt a te tő pont já ra há gott nép sze -
rű sé gé ben rej lő le he tő ség gel. El uta -

sí tot ta a ki rá lyi ko ro nát, majd „ke -
mény be széd be” kez dett, ami vel ra -
jon gói tö me gét szin te utol só em be -
rig szét szé lesz tet te. Még a ti zen ket -
tő is kis hí ján ma gá ra hagy ta.

Cél tu da to san in dult a rá vá ró ke -
reszt ha lál fe lé. És bár kör nye ze té ben
min den ki meg bot rán ko zott tet tén,
még is a vi lág te rem té se óta el kép zel -
he tő leg na gyobb jót vit te vég hez:
Is ten meg vál tó mű vét tel je sí tet te be.
De ezt ta nít vá nyai is csak hús vét után
ér tet ték meg. Ami kor fo lya mat ban
volt, sem ők, sem sen ki más nem tar -
tot ta jó nak, amit Jé zus tett. Is ten előtt
még is ez volt az egyet len jó, ami
Ádám bűn be esé se óta a föl dön tör -
tént! Ép pen ezért aki ben hit ál tal
Krisz tus la kik, és aki nem ma ga cse -
lek szi a jót, ha nem a ben ne la kó
Krisz tus vi szi vég hez, az ma sem szá -
mít hat el is me rés re. Az íté let nap ján
azon ban, ami kor min den nyil ván va -
ló lesz, a ben ne élt Krisz tus ál ta la és
ben ne vég hez vitt jó cse le ke de te i ért
– mi vel Is ten ke gye lem ből ne ki tu laj -
do nít ja azo kat – nyil vá no san fog ju -
ta lom ban ré sze sül ni, és el nye ri az
örök éle tet.

Van-e élet a ha lál előtt? Az iga zi
éle tet csak is a ha lál előtt le het el nyer -
ni! És aki hit ál tal már most el nye ri
a Krisz tus sal va ló kö zös ség ben, azt a
ha lál sem foszt hat ja meg tő le!

g Vég he lyi An tal

Imád koz zunk! Urunk, add, hogy idő -
ben fel is mer jük: egye dül ben ned van
az élet, és te vagy a mi éle tünk most
is, és a sí ron túl, az örök ké va ló ság ban
is. Ámen.

A VA SÁRNAP IG ÉJE



Nem csak is me re te ket ad tak át
a nép fő is ko lák, ha nem az
evan gé li um szel le mé től át ha -
tott, min den kö rül mé nyek kö -
zött meg tar tó erőt is. Mol nár
La jos A nagy tar csai nép fő is ko -
la cí mű köny vé ben na gyon
szé pen le ír ja, mi ként kap tak

alap ve tő gaz da sá gi is me re te -
ket a hát rá nyos hely ze tű pa -
raszt fi a ta lok, s mi ként kap tak
hoz zá le he tő sé get a tel jes élet -
vál to zás ra. A könyv má so dik
fe lé ben volt nép fő is ko lá sok
val la nak ar ról, hogy éle tük Jé -
zus lett, tel je sen meg vál toz tak,
s ne kik ez most már sok kal na -
gyobb gaz dag sá got je lent,
mint sok hold föld. Nem nyer -
ték meg a vi lág min den kin -
csét, de meg nyer ték lel kük
üd vös sé gét!

D. Ke ve há zi Lász ló nyu gal -
ma zott es pe res, egy ház tör té -
nész  a tő le meg szo kott, me -
leg, ba rát sá gos él mény be szá -
mo ló já ban, elő adá sá ban –
mely már a temp lom ban

hang zott el – fel tet te a kér -
dést: „Mit ten ne ma Szteh lo?”
Mol nár La jos előbb em lí tett
köny ve idé zi őt: „Mu lasz tá sa
az egy ház nak, hogy ér de kek
és el is me ré sek el nye ré se cél -
já ból egyes em be ri am bí ci ók -
nak ad ja oda ma gát… El fe lej -
tet te hir det ni a bűnt. Nem
mer te ne vén ne vez ni, hogy ez

pe dig bűn az élet ben, mely -
ből rom lás szár ma zik. Így
nem lát tisz tán szo ci á lis kér -
dé sek ben sem. A jó té kony ko -
dás sal és a szo ci á lis lel ki is me -
ret han goz ta tá sá val el hall -
gat tat ja a lel ki is me re tét az
egy ház. A szo ci á lis kér dés
azért kér dés, mert bűn van.”
Úgy gon do lom, ezt min den -
kép pen ten né Szteh lo: bát -
rab ban ne vez né né ven a dol -
go kat a li be ra liz mus tól és
kü lön fé le ér de kek től egy re
in kább át ha tott egy ház ban. 

Az elő adás ban el hang zott
az is, hogy nem át té rí te ni, ha -
nem meg té rí te ni akart. Sen ki -
re sem eről tet te rá a sa ját hi -
tét, de a jé zu si élet vál to zás

le he tő sé gét fo lya ma to san fel -
kí nál ta nem csak sza va i val, ha -
nem ke ze i vel is. Ezt is ten né a
ma egy há zá ban.

A temp lo mi ün nep ség re a
ko ro nát a Ka le va la kó rus mű -
so ra tet te fel, mely ben gyö nyö -
rű, töb bek kö zött finn dal la -
mok is fel csen dül tek. A kó rust
Ka to ná né Mal mos Edit ve zé -

nyel te. Sze mé lyes él mé nye it
osz tot ta meg a je len lé vők kel
Ou ti Ka ran ko-Pap, a Ka le va -
la Ba rá ti Kör el nö ke, aki Svájc -
ban ta lál ko zott Szteh lo Gá bor -
ral, ami kor ki vit te ne ki Lu ther-
ka bát ját.

„A sze re tet hal kan lép… és
át hat ja az egész éle tet” – ol -
vas hat juk a nagy tar csai Szteh -
lo-szo bor al ján a lel kész sza -
va it. Az al ko tás Szteh lót Bib -
li á ját ma gá hoz szo rít va áb -
rá zol ja. D. Ke ve há zi Lász ló azt
mond ta, aki na gyon a szí vé -
hez szo rít ja Bib li á ját, az bár -
mit ké pes meg ten ni em ber -
tár sa i ért. Ezt lát tuk Szteh lo
Gá bor élet út ján. 

g Baran ka György
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La punk elő ző szá má ban rö vid tu dó -
sí tást ol vas hat tunk ar ról, hogy az
Oros há zi Evan gé li kus Óvo da, Ál ta -
lá nos Is ko la és Gim ná zi um fel vet te
Szé kács Jó zsef ne vét. Gon do lom, leg -
több ked ves ol va sónk ha mar na pi -
rend re tért a hír fe lett… Pe dig úgy vé -
lem, hogy már ma ga az „is ko la ke resz -
te lő” té nye, de kü lö nö sen is a szé ká -
csi örök ség ak tu a li tá sa meg ér de mel
még egy kis fi gyel met.

Nem biz tos, hogy tu da to sult ben -
nünk, hogy a név adás jo ga az egyik leg -
nagy sze rűbb em be ri pri vi lé gi um, amit
Is ten től kap tunk. Meg ka pó an ked ves
rész le te a te rem tés tör té net nek, ami -
kor a vi lág min den ség Ura és Al ko tó -
ja, akár egy gyön géd, fi gyel mes szü lő
oda vi szi Ádám hoz a ne ki for mált ál -
la to kat, „hogy lás sa, mi nek ne ve zi;
mert min den élő lény nek az a ne ve,
ami nek az em ber ne ve zi” (1Móz 2,19).

A Te rem tő aján dé ka it iga zán ak -
kor fo gad juk el sze mé lye sen, ami kor
ne vet adunk ne kik, mint ahogy ő is
ak kor fo gad el min ket sze mély sze -
rint, ami kor ke reszt sé günk ben ne -
vün kön szó lít, ahogy ez a klasszi kus
pró fé ci á ban ol vas ha tó: „…ne ve den
szó lí tot ta lak, enyém vagy!” (Ézs 43,1)
Eb be az össze füg gés be ér de mes el he -
lyez ni azt az ör ven de tes fel ada tot is,
ami kor már jó elő re ne vet vá lasz tunk
szü le ten dő gyer me künk nek. S ezért
kap nak ne vet még ked venc há zi ál la -
ta ink is…

Né mi túl zás sal eb be a sor ba il leszt -
he tő az is, ami kor egy in téz mény ne -
vet vá laszt, ez zel is ki fe jez ve sze mé -
lyes kö tő dé sét az adott kö zös ség -
hez. Egy há zi in téz mény ese té ben a
név vá lasz tás egy faj ta hit val lás is, a
név adó lel ki, szel le mi örök sé gé nek tu -
da tos fel vál la lá sa. Egy út tal el is me ré -
se an nak is, hogy az im már „meg ke -
resz telt”, né ven szó lí tott in téz mény -
ben há lás szív vel fel fe dez tük Is ten
aján dé kát.

Ugyan ak kor egy-egy ne vet fel -
ven ni és hor doz ni el kö te le ző fe le lős -
sé get is je lent. Egy faj ta rang, ha va -
la ki „ben kás, ber zse nyis, kos sut hos,
pe tő fis” di ák vagy ép pen pe da gó gus
le het…

Jó ma gam im már negy ven éve
érett sé giz tem a nyír egy há zi Köl -
csey Fe renc Gim ná zi um ban, de ma
is él ben nem a „köl cseys” ön tu dat.
A szat már cse kei köl tő töb bet je lent
szá mom ra, mint a Him nusz szer ző -
je, hi szen sok kal rész le te seb ben ta -
nul tunk ró la, mint más is ko lák di -
ák jai.

Meg győ ző dé sem, hogy böl csen
dön töt tek az oros há zi ak, ami kor a
két száz éves ju bi le um ap ro pó já ból
fel vet ték a vá ros szü löt té nek, Szé kács
Jó zsef püs pök nek a ne vét. Nem csak
azért, mert ez zel ők let tek a Szé kács -
ról el ne ve zett első ok ta tá si in téz -
mény ha zánk ban, ha nem azért is,
mert a szé ká csi örök ség még iga zán

fel nem tárt és ki nem ak ná zott kin -
cse egy há zunk nak.

Ezt az örök sé get re me kül sum -
máz ta az ün ne pi al ka lom ra ké szült
meg hí vó ra vá lasz tott, szé ká csi ars po -
e ti ca: „Igaz sá got szól ni sze re tet ben!”
Te li ta lá lat volt a név fel vé te li ün nep -
ség idő zí té se is – ép pen ok tó ber 31-
re –, hi szen a bib li ai ih le tett sé gű
mot tó re for má to ri örök sé günk kel is
tö ké le tes össz hang ban van.

Igaz ság és sze re tet, tör vény és
evan gé li um össze tar to zá sa nem csu -
pán el vont dog ma ti kai té tel, ha nem
alap ve tő vo ná sa Lu ther Már ton sze -
mé lyi sé gé nek is. Ez a fel is me rés
nem csak teo ló gi ai és pe da gó gi ai el -
ve it ha tá roz ta meg, de gya kor la ti
éle tét is fém jel zi. Így tisz tel jük ben -
ne egy szer re a Szent írás dok to rát, a
tu dós bib lia for dí tót és a sze re tő hit -
vest és édes apát. 

Ab ban az is ko lá ban, ahol Jé zus a
Mes ter, Szé kács is – Lu ther hez ha -
son ló an – szor gal mas és en ge del mes
ta nít vány volt. Ná la sem vált kü lön
a szív és a fej, az ér ze lem és az ér te -

lem, a hit és a tu dás. Egy szer re volt
tu dós pap, az Aka dé mia meg be csült
tag ja, is ko la ala pí tó és a Pro tes táns
Egy há zi és Is ko lai Lap el ső szer kesz -
tő je, va la mint a gyen gé ket fel ka ro ló
Egye te mes Gyám in té zet szol gá la tá -
nak el in dí tó ja, hat gyer mek gon dos
édes ap ja… 

Örök sé ge nem csak az oros há zi ak
szá má ra ins pi rá ló ki hí vás, ha nem
szá mom ra is sze mély sze rint el kö te -
le ző, nem min dig könnyű örök ség.
Azon a szó szé ken pré di kál ha tok,
ahol hí res ár ví zi be szé dé vel jog gal
vív ta ki „az or szág pap ja” meg tisz te -
lő cí met… Ké pé vel na pon ta ta lál ko -
zom a püs pö ki hi va tal tár gya ló já ban.
Ott, ahol oly sok ülés zaj lik, időn ként
igaz ság-, más kor pe dig sze re tet-de -
fi cit tel… Ott, ahol ezen az őszön fe -
gyel mi ta ná csi tár gya lá sok so rát va -
gyunk kény te le nek foly tat ni lel ké szek,
fel ügye lők, gyü le ke ze tek ke ser ves
krí zi se i vel szem be sül ve… 

A Lu ther-ka bá tos Szé kács Jó zsef
csak né mán „fi gyel” min ket az im po -
záns mé re tű fest mény ről. Uj já val az
igaz ság és a sze re tet for rá sá ra, az előt -
te lé vő nyi tott Bib li á ra mu tat. Ne -
künk sze ge ző dik a meg ke rül he tet len
kér dés: va jon iga zat szó lunk-e sze re -
tet ben?! Va jon dön té se ink ben vál lal -
juk-e az igaz ság és a sze re tet gyak ran
egy más nak fe szü lő ket tős sé gét,
amely nek döb be ne te sen pré di ká ló
szim bó lu ma a gol go tai ke reszt? 

A ke reszt fá nak er ről a tün dök lő tit -
ká ról ol vas ha tunk Fa bi ny Ti bor val -
lo má sá ban, a kö zel múlt ban meg je lent
Irány vál tás (Lu ther Ki adó, Her me ne -
u ti kai Ku ta tó köz pont, 2009., 120. o.)
cí mű kö tet ben: „Krisz tus ke reszt jé nek
pe dig két fó ku sza van: az egy más ba
ál lan dó an át ját szó igaz ság és sze re tet.
Krisz tus ban cso dá la to san meg va ló sult
e két, lát szat ra el len té tes irá nyú erő
egy sé ge. (… ) Az igaz ság meg óv ja a sze -
re te tet at tól, hogy a nagy lel kű ség ből
gyen géd ség gé vál jék (…) A sze re tet vi -
szont meg óv ja az igaz sá got az igaz ság -
ta lan ság ke mény sé gé től (…) Az igaz -
ság a sze re tet fé nye és sa va, a sze re tet
pe dig az igaz ság tü ze és me le ge.”

A ju bi le u mi év vé gé hez kö ze led ve
hadd idéz zek be fe je zé sül egy igen csak
ak tu á lis Szé kács-imád ság rész le tet:
„Irtsd ki kö zü lünk a köz sze re tet, az
egyet ér tés, a test vé re se dés aka dá lya -
it… s add meg gon dol nunk, hogy te
min den nép ben la ko zol…”

El kö te le ző örök ség
É GTÁJOLÓ

Gáncs Péter püspök
Déli Egyházkerület

A kre a ti vi tás, a kez de mé nye -
ző kész ség és a köz jó irán ti el -
kö te le zett ség hár ma sá val jel -
le mez te dr. Csep re gi Zol tán
rek tor a bá nyai egy ház ke rü le -
tet. Meg mu tat ko zott ez töb -
bek kö zött ab ban a küz de -
lem ben, ame lyet a bá nya i ak a
nyolc évig mű kö dő pes ti pro -
tes táns fő is ko la fel ál lí tá sá ért,
majd a nép fő is ko lai moz ga lom
el in dí tá sá ért foly tat tak, de
ugyan ez fe dez he tő fel a ke rü -

let fél re ál lí tott püs pö ké nek,
Or dass La jos nak a bá tor helyt -
ál lá sá ban is.

Ke re pesz ki Ani kó dok to ran -
dusz Sza bó Jó zsef püs pök alak -
ján ke resz tül mu tat ta be a
szol gá lat és lel ki ség ket tős sé -
gét a du nán in ne ni egy ház ke -
rü let ben.

A du nán tú li egy ház ke rü let -
tel kap cso lat ban töb bek kö -
zött a meg tar tó gyö ke rek fon -
tos sá gá ról szólt D. Ke ve há zi
Lász ló nyu gal ma zott lel kész,
egy ház tör té nész. Az or szág
ezen ré szén mé lyen gyö ke re -

ző ke resz tény ség és a du nán -
tú li pi e tiz mus meg erő sít he ti
azt a fel is me rést, hogy egy-egy
táj egy ség nek ke gyes sé ge is le -
het. Hi szen Du nán tú lon – a
nem ze ti sé gi szí nes sé gen túl –
a po zi tív or to do xia ke ve re dett
az élő ke gyes ség gel. „E ke rü -
let sze re ti múlt ját; kis gyü le -
ke ze te i ben, szór vá nya i ban is
ra gasz ko dik temp lo ma i hoz;
és nem csak a túl élés ösz tön -
zi, ha nem iga zán ke re si a jö -
vő út ját” – hang zott az elem -
zés ben.

A teo ló gi ai, egy ház tör té ne -
ti elő adá sok után a je len le gi
evan gé li kus egy ház ke rü le tek
ka rak te ré ről dr. Var ga Gyön -
gyi egye te mi do cens be szél ge -
tett a ke rü le tek je len le gi és
volt püs pök he lyet te se i vel:
Sza bó né Mát rai Ma ri an ná -
val, Krá mer Györggyel és Ve -
tő Ist ván nal. A ke rek asz tal-
be szél ge tés – me lyen szó
esett a ke rü le ti jel ké pek ről
épp úgy, mint a kü lön bö ző
ke gyes sé gi for mák-ha gyo má -
nyok je len tő sé gé ről és az új
kez de mé nye zé sek fon tos sá -

gá ról – a Je le né sek köny vé re
uta ló rö vid mot tó hoz kap -
cso ló dott: „…az egy ház ke rü -
let an gya lá nak írd meg…”

A dél után hát ra lé vő ré szé -
ben to váb bi két év for du ló ra
em lé kez tek az egy be gyűl tek:
dr. Fa bi ny Ti bor em lék köny ve
el ké szül té nek ti ze dik év for -
du ló já ra, il let ve a két éve el -
hunyt egy ház tör té nész-pro -
fesszor nyolc van ötö dik szü le -
tés nap já ra. A Meg úju lás és
meg ma ra dás cí mű ta nul -
mány kö tet, me lyet a szer kesz -
tők 1999 szep tem be ré ben egy
pél dány ban nyúj tot tak át az
ak kor het ven ötö dik szü le tés -
nap ját ün nep lő pro fesszor -
nak, idén a Lu ther Ki adó gon -
do zá sá ban több száz pél dány -
ban is meg je len he tett.

Az em lék ülés ke re té ben dr.
H. Hu bert Gab ri el la iro da -
lom tör té nész mu tat ta be a
köny vet. Ez a ki ad vány – mint
mond ta – Fa bi ny Ti bor sok szí -
nű egyé ni sé gé nek egyik leg fon -
to sabb és min den te vé keny sé -
gét át ha tó ol da la, az egy ház tör -
té nész-pro fesszor előtt tisz -
te leg. Azt pe dig, hogy Fa bi ny
Ti bor nem zet kö zi tu dós volt,
mu tat ják az em lék kö tet be író
haj da ni mun ka tár sak és ba rá -
tok, az oszt rák, né met, fran cia
és finn szer zők ne vei.

A tu dós lel kész ről kü lön is
meg em lé ke zett D. Ke ve há zi
Lász ló, dr. Ko rá nyi And rás
egye te mi do cens, Her zog Csa -
ba Fé bé-lel kész, va la mint a
Bécs ből ér ke zett dr. Karl
Schwarz pro fesszor.

Az em lék ülé sen köz re mű -
kö dött a Evan gé li kus Hit tu do -
má nyi Egye tem ének ka ra
Wulfné dr. Kincz ler Zsu zsan -
na ve ze té sé vel.

g Smi dé li usz And rás

Du nán in nen – Du nán túl…
f Folytatás az 1. oldalról

Krá mer György, dr. Var ga Gyön gyi, Sza bó né Mát rai Ma ri an na
és Ve tő Ist ván a ke rek asz tal-be szél ge té sen
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Szteh lo-ün nep ség Nagy tar csán
f Folytatás az 1. oldalról

D. Keveházi László előadása a templomban
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A re for má ció ün ne pé hez kap cso ló -
dó an a Kö zép-du nán tú li Or szá gos
Bün te tés-vég re haj tá si In té zet le he tő -
sé get adott hét fog va tar tott nak, hogy
no vem ber 4-én cso por tos ki ma ra dás
ke re té ben részt ve gye nek a Szé ná si
Jo nat han Sán dor in té ze ti lel ki pász -
tor ál tal szer ve zett, a re for má ci ót és
ha tá sát be mu ta tó prog ra mon.

Dél előtt a De ák té ri evan gé li kus
temp lo mot lá to gat ták meg, ahol Cse -
lovsz ky Fe renc lel kész me sélt Lu ther
éle té ről, a re for má ció mű vé ről, az
evan gé li kus egy ház és a De ák té ri

temp lom tör té ne té ről. Az is mer te tő
után Trajt ler Gá bor or go na mű vész
já té ká ban gyö nyör köd het tek. Meg -
te kin tet ték az Evan gé li kus Or szá gos
Mú ze u mot is, ahol a ha zai evan gé li -
kus ság leg ki emel ke dőbb alak ja i ról
hall hat tak.

Ebéd után fel men tek a Vár ba,
hogy a Bu da pes ti Tör té ne ti Mú ze um -
ban meg lá to gas sák a Kál vin ha gyo -
má nya cí mű idő sza ki ki ál lí tást, mely
a re for má tu sok tör té ne té be en ged
be te kin tést.

d GeS heR-HÍD

A reformációról szabadon

A vi lág ka to li kus új ság író i nak szö vet -
sé ge (UCIP) ok tó ber 31. és no vem ber
2. kö zött tar tot ta ál ta lá nos köz gyű -
lé sét Ró má ban. Az el ső na pon a
szer ve zet új el nö köt vá lasz tott, az
oszt rák Bern hard Sass mann vál tot -
ta a bra zil Is mar de Oli ve i rát. A
meg nyi tón részt vett Cla u dio Ma ria
Cel li, a Tö meg tá jé koz ta tás Pá pai Ta -
ná csá nak el nö ke is, aki a vál ság ra
adan dó po zi tív vá la szo kat emel te ki
be szé dé ben.

A ta nács ko zá son ezek mel lett elő -
adást hall hat tak a részt ve vők az
olasz or szá gi ci vil és ka to li kus mé dia
je len le gi hely ze té ről és ne héz sé ge i ről,
va la mint a jö vő évi UCIP-kong -
resszus ról, me lyet a ter vek sze rint Af -
ri ká ban, Burk ina Fa só ban ren dez nek
meg a Mé dia az igaz ság és bé ke szol -
gá la tá ban, az egyen lőt len ség és a
sze gény ség vi lá gá ban té má ban. A
köz gyű lés re ka to li kus új ság írók ér -
kez tek Burk ina Fa só ból, Ele fánt -
csont part ról, Dél-Af ri ká ból, az Egye -
sült Ál la mok ból, Ja pán ból, Bra zí li á -
ból, míg Eu ró pát Olasz or szág, Svájc,

Auszt ria, Bel gi um és Ma gyar or szág
kép vi sel te.

A ta lál ko zón a Ma gyar Ka to li kus
Új ság írók Szö vet sé ge (Makúsz) kép -
vi se le té ben részt vett Szi ko ra Jó zsef
el nök, Geb a u er Sza bolcs fő tit kár és

Bí ró Má tyás új ság író, hon lap szer -
kesz tő. A kül dött ség fel ke res te a Va -
ti ká ni Rá dió ma gyar adá sá nak stú di -
ó ját is, ahol ta lál koz tak Vert se Már -
tá val, a ma gyar adás fő szer kesz tő jé -
vel, va la mint So mo gyi Vik tó ri á val, a
rá dió mun ka tár sá val. Szi ko ra Jó zsef
a rá di ó nak adott in ter jú ban (képün -

kön) a ró mai UCIP-ta lál ko zó ese mé -
nye i ről, a ka to li kus új ság írók sze re -
pé ről és az 1956-os for ra da lom ról be -
szélt, míg Geb a u er Sza bolcs a
Makúsz te vé keny sé gét is mer tet te,
va la mint be szá molt ar ról is, hogy de -

cem ber má so dik he té -
ben Bu da pes ten, az Új
Em ber szer kesz tő sé gé -
nél fel avat ják Me loc co Já -
nos ka to li kus új ság író -
nak, a kom mu nis ta rend -
szer vér ta nú já nak em -
lék táb lá ját.

Az UCIP 1927-ben
Bel gi um ban ala kult meg,
és 1930-ban tar tot ta el ső
vi lág kong resszu sát, ame -
lyen har minc há rom or -

szág ból két száz har minc új ság író vett
részt. A ka to li kus új ság írók nak az
UCIP szak mai hát te ret, nem zet kö zi
kap cso lat rend szert, to vább kép zé si
al kal ma kat biz to sít. A Makúsz a vi -
lág szö vet ség ma  gyar tag szer ve ze te.

g Bí ró Má tyás
(Bő veb ben: www.makusz.hu)

A mé dia a gaz da sá gi
és szo ci á lis igaz sá gért

Négy száz ezer eu rót ta lál tak egy né -
met in ter ci ty-sze rel vény WC-jé ben.
Az össze get a pá lya ud va ri misszió tá -
mo ga tá sá ra for dít ják – mond ta a
Né met Vas utak (DB) szó vi vő je. 

A pénz re há rom év vel ez előtt
buk kan tak, és az óta sen ki nem je -
lent ke zett ér te, így jog sze rint is a DB

az összeg tu laj do no sa. A be csü le tes
meg ta lá ló hu szon öt ezer eu rót ka -
pott ju tal mul, a töb bi az evan gé li kus
Di a ko nis ches Werk és a ka to li kus
Ca ri tas ál tal mű köd te tett mint egy
száz pá lya ud va ri misszió mun ká ját
se gí ti.

g li ve net.ch – dr. bé ke fy

Ta lált száz ez rek a misszi ó nak

b Aki meg éri az időskort, nem
ke vés prob lé má val ta lál ja szem -
ben ma gát. Fő leg egy el nép te le -
ne dő, el öre ge dő kis fa lu ban. Az
el ma gá nyo so dás, a be teg ség, a
fi zi kai és pszi chés gyen gü lés
csak egy ré sze az idősekre sza -
ka dó gon dok nak. A szo ci á lis
el lá tás, há zi gon do zás né mi leg
se gít a prob lé má kon, ám az
öreg ség gond jai en nél sok kal
össze tet teb bek. A Csik ván di
Evan gé li kus Gyü le ke ze tért Ala -
pít vány csen des hét vé ge meg -
szer ve zé sé vel pró bált se gí te ni az
érin tet tek nek.

Meg telt a csik ván di kul túr ház nagy -
ter me ok tó ber 29–30-án dél után.
Te rí tett asz ta lok fo gad ták az ér dek -
lő dő idős test vé re ket és az elő adó kat.
A ren dez vény so ro za tot Sch lecht La -
jos né nak, az ala pít vány ku ra tó ri u ma
el nö ké nek kö szön té se és Zügn Ta más
lel kész nek az áhí ta ta nyi tot ta meg.

Waffen sch midt Ibo lya, a gy ön ki
idő sek ott ho na, il let ve a Tol na Me gyei
Ön kor mány zat Mód szer ta ni Ott ho -
ná nak igaz ga tó ja sze mé lyes és szak -
mai ta pasz ta la tai alap ján tar tott elő -

adást az időskor ra va ló fel ké szü lés ről
és a kor ral já ró gon dok ke ze lé sé ről.
Gya kor la ti kér dé sek ben adott meg -
szív le len dő ta ná cso kat Szu hi né Boz -
sik Éva élet mód-ta nács adó.

Más nap dr. Grósz Pál pszi chi á ter,
a Ke me nes al jai Egye sí tett Kór ház
Pszi chi át ri ai Re ha bi li tá ci ós In té ze -
té nek (In ta há za) fő or vo sa az idős ko -
ri men tá lis vál to zá sok ról, fe le sé ge,
dr. Mé szá ros Mó ni ka bí ró nő pe dig
az idő se ket érin tő jo gi prob lé mák -
ról be szélt. Mi vel volt le he tő ség a
sze mé lyes ta nács ké rés re is, töb ben
kap tak or vo si fel vi lá go sí tást, il let ve
jo gi út ba iga zí tást az ak tu á lis prob -
lé má juk ra.

A ren dez vény lel ké szi és kán to ri
szol gá la tát Welt ler Sán dor – aki tíz
évig volt a csik ván di ak lel ké sze (Ma -
lom sok ról) – és az őt vál tó, most ide -
ke rült Zügn Ta más kö zö sen lát ta el.
Kü lön ér té ke volt a csen des nap nak,
hogy az új lel ké szi szol gá lat ál tal ki -
ala kult kör zet, Ge cse és Sze re cseny
gyü le ke ze te i ből is ér kez tek ér dek lő -
dő test vé rek.

A kö zös al ka lom a re for má ci ói
ün ne pi is ten tisz te let tel, gyó nás sal, úr -
va cso rá val ért vé get. A ne he zen
moz gó idő se ket a he lyi ön kor mány -
zat kis bu sza szál lí tot ta min den al ka -

lom ra, így azok is részt tud tak ven -
ni az elő adá so kon és az is ten tisz te -
le ten, akik egyéb ként ott hon ma -
rad tak vol na.

A ren dez vény mind egy há zi, mind
vi lá gi szin ten ér dek lő dést kel tett.
Pol gár di Sán dor, a Veszp ré mi Egy -
ház me gye es pe re se, va la mint Ka ra
Ákos, a Győr-Mo son-Sop ron Me -
gyei Köz gyű lés al el nö ke szin tén részt
vett az egyik nap prog ram ján, kö -
szön töt te az idő se ket, és po zi tí van ér -
té kel te a kez de mé nye zést.

Az al kal mon el hang zot ta kat rö vi -
den össze fog lal ni nem le het. A ta -
nul ság azon ban egy ér tel mű: min -
den szen tek és ha lot tak nap ja tá ján
sem ki zá ró lag a te me tő re és el mú -
lás ra kell gon dol nunk. Nem fe led -
kez he tünk el azok ról, akik öre gen,
meg fá rad va itt van nak kö zöt tünk.
Ér té kes az ő éle tük is, és na gyon há -
lá sak azért, ha va la ki ko mo lyan fel -
ka rol ja őket. És nem csak kap ni, ad -
ni is tud nak. Még gyen gén, ki szol -
gál ta tot tan és az el mú lás ha tá rán is
na gyon so kat se gít het nek ne künk,
akik még úton va gyunk. A hosszú
élet tel „meg elé gí tett” em ber a fi a ta -
labb ge ne rá ci ók éle tét is hoz zá se gít -
he ti a tel jes ség hez.

g Z. T.

„Meg elé gí tem hosszú élet tel” 
Idő sek csen des hét vé gé je Csik ván don

A Szlo vák Aj kú Evan gé li kus Egy -
ház köz ség két pres bi te re is részt vett
az el múlt hét vé gén a Szlo vá kok Vi -
lág kong resszu sá nak har ma dik köz -
gyű lé sén Po zsony ban. A Szlo vá kok
Vi lág szer ve ze té nek ren de zé sé ben
zaj lott ta nács ko zá son Hol lósy Ti -
bor né és Sza bó Fe renc pres bi te rek
kép vi sel ték az egy ház köz sé get.

A hu szon öt or szág ból ér ke zett
kö zel száz de le gá tus öku me ni kus is -
ten tisz te le ten és szent mi sén vett
részt Ru ži nov ka to li kus temp lo má -
ban, ahol a ven dé ge ket Au gus tín
Sla nin ka plébános fo gad ta sok sze -
re tet tel. A ha tá ron tú li szlo vá kok
ne vé ben a ro má ni ai Nad lac (Nagy lak)
evan gé li kus lel ké sze, Ba lint Ju raj
esperes, mon dott imát a meg bé ké lés
je gyé ben. A Szlo vá kok Vi lág szer ve -
ze té nek újon nan meg vá lasz tott el nö -
ke, Vla di mír Skal s ký a temp lom ban
gye tyát gyúj tott va la mennyi el hunyt
test vé rünk em lé ké re.

A „kö te le ző prog ram” után e so rok

író ja a petrž al kai (Po zsony li get fa lu)
evan gé li kus temp lom ba lá to ga tott
el es ti ve cser nyé re, ahol meg le pe té -
sé re Ma gyar or szág ról, a dél-al föl di
szü lő fa lu já ból át te le pí tett szlo vá -
kok kal ta lál ko zott. A ve cser nyén a
részt ve vők együtt imád koz tak el -
hunyt test vé re i kért.

g H. T.

Bu da pes ti szlo vák pres bi te rek
Po zsony ban

A ka to li kus, re for má tus és az evan -
gé li kus egy ház ér tet le nül áll az Or -
szág gyű lés ál tal ok tó ber 5-én el fo ga -
dott, nép szám lá lás ról szó ló tör vény
előtt. A tör vény sze rint ugyan is a
2011. évi nép szám lá lá son nem kér -
dez he tik meg a val lá si, fe le ke ze ti
ho va tar to zást. A há rom egy ház püs -
pö ke i nek no vem ber 4-i ta lál ko zó ján,
ame lyet Bu da pes ten, a Ma gyar Ka -
to li kus Püs pö ki Kon fe ren cia tit kár -
sá gán tar tot tak, egye bek kö zött er ről
is szó esett.

Te kin tet tel ar ra, hogy a köz tár sa -
sá gi el nök vissza küld te az Or szág -
gyű lés nek meg fon to lás ra az el fo ga -
dott tör vényt, a há rom egy ház ve ze -
tői a dön tés ho zók fi gyel mé be ajánl -
ják, hogy a 2011-es nép szám lá lás
kér dő ívén sze re pel jen a val lá si ho va -
tar to zás ra vo nat ko zó kér dés. Ha -
zánk ban 1870 óta – a kom mu nis ta
re zsim idő sza kát le szá mít va – min -
dig sze re pelt ez a kér dés a nép -
szám lá lá si kér dő íve ken, így ért he tet -
len, ho gyan me rül he tett fel egy ál ta -
lán a fe le ke ze ti ho va tar to zás ról szó -
ló kér dés el ha gyá sá nak öt le te. A
2001. évi nép szám lá lá son ano nim és

fa kul ta tív mó don, a leg szi go rúbb
adat vé de lem mel lett ki lenc mil lió
em ber nyi lat ko zott ér dem ben er ről
a kér dés ről.

A 2008. évi zár szám adá si tör -
vény ben érin tett köz ok ta tá si ki egé -
szí tő nor ma tí va egyen le gé vel kap cso -
lat ban az egy há zak el fo gad ha tat lan -
nak tart ják, hogy – egy fris sen be -
nyúj tott bi zott sá gi mó do sí tó in dít -
vány sze rint – a je len leg ér vény ben
lé vő tör vé nyek meg ke rü lé sé vel egy
ké sőb bi kor mány ren de let ben akar ja
sza bá lyoz ni ezt a kor mány. Az egy -
há zak és a kor mány kö zött – el len -
tét ben a mó do sí tó in dít vány in dok -
lá sá val – nem szü le tett sem mi fé le
meg ál la po dás eb ben a kér dés ben.
Az egy há zak to vább ra is el fo gad ják
az Ál la mi Szám ve vő szék meg ál la pí -
tá sa it a zár szám adá si tör vénnyel
kap cso lat ban, amint azt kö zös le ve -
lük ben meg ír ták ok tó ber 16-án Baj -
nai Gor don mi nisz ter el nök nek. Vár -
ják a kor mány ér de mi ál lás pont ját az
ott le ír tak kal kap cso lat ban.

Az egy há zi ve ze tők leg kö ze lebb ko -
ra ta vasszal ta lál koz nak egyez te té sen.

d For rás: www.re for matus.hu

A val lá si ho va tar to zás ki hagy va
Til ta koz nak az egy há zak

Az egy ko ri Sa va ri á ban (a mai Szom -
bat hely előd je) szü le tett Szent Már ton -
ra, a fran cia or szá gi To urs ké sőb bi püs -
pö ké re em lé kez tek no vem ber 6-án
Pan non hal mán. Az apát sá gi temp lom
és mo nos tor vé dő szent jé nek ün ne pe
al kal má ból im már ti ze dik al ka lom mal
ad ták át a Szent Már ton-dí jat. Ez út -
tal Trin ger Lász ló pszi chi á ter pro -
fesszor ve het te át a ki tün te tést.

Az el is me rést min den év ben an -
nak íté lik oda, aki a pan non kul tu rá -
lis ér té kek, nem ze ti örök sé günk gya -
ra pí tá sá ért, meg is mer te té sé ért és
meg őr zé sé ért igye ke zett mi nél töb -
bet ten ni. Az ün ne pi al kal mon Fa biny
Ta más evan gé li kus püs pök mon -
dott be szé det. Az ün nep ség után
Vár sze gi Asz trik pan non hal mi püs -
pök-fő apát meg ál dot ta az új ter -
ményt és bort.

g M. Gy.

Szent Már ton-díj ti zed szer
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Egy „ép eszű” kó rus ve ze tő le he tő leg
he ten te két szer tart pró bát. Az vi szont
nem „nor má lis” do log, hogy egy kó -
rus tag jai ha von ta csak egy szer – az
or szág min den ré szé ből sa ját költ sé -
gü kön utaz va – gyűl nek össze, hogy
együtt le hes se nek, és kó rus mű ve ket
ta nul ja nak. Nem he ten te két szer, ha -
nem ha von ta csak egy szer! A szak ma -
be li e hír hal la tán csak egyet mond -
hat: egy ilyen kó rus – és a ve ze té sét
vál la ló „ba lek” – tör vény sze rű en és
vil lám gyor san meg bu kik. 

Má sutt ez nyil ván így is van. De
nincs így, ha a Man dák Kó rus ról
van szó, mely im már húsz éve él, s az
„egy per ces” mű vek től el ju tott Bach
Jesu, mei ne Freu de cí mű húsz per ces
mo tet tá já nak vi ga dó bé li be mu ta tá -
sá ig. Ho gyan le het sé ges mind ez? Az
egye di kó rus tör té net csak az evan gé -
li kus egy ház kán tor kép zé sé nek zse -
ni á lis rend sze re mel lett ért he tő meg.

Man dák Má ria, egy haj da ni föld -
bir to kos csa lád tag ja a má so dik vi lág -
há bo rú után – 1946. no vem ber 30-án
– if jú sá gi cé lok ra az evan gé li kus
egy ház nak aján dé koz ta fó ti ud var há -
zát a gyö nyö rű park kal együtt. A
„Man dák Ott hon ra” mint hát tér re tá -
masz kod va Kiss Já nos és Trajt ler
Gá bor szer ve zé sé ben még a szo ci a -
lis ta év ti ze dek ben ala kult ki a kán tor -
kép zés ma is élő szisz té má ja. 

A kán tor kép ző ben a kü lön bö ző
elő kép zett sé gű hall ga tók négy-nyolc
évig ta nul va vizs gák so ro za ta után
sze rez he tik meg a kán to ri ok le ve let.
Az is ko lai tan év alatt szom ba ton ként
utaz nak Fót ra, a „té li” tan fo lyam ra,
majd a több he tes „nyá ri” tan fo lya -
mon ta nul hat nak éne ket, szol fézst,
har mó ni um-, majd or go na já té kot,
par ti tú ra já té kot és kar ve ze tést. A
nyá ri tan fo lya mok elő adói és hall ga -
tói kó rust al kot va is mer ked nek a
kó rus iro da lom mal. És utá na? A há -
rom he tes kó rus mun ká nak nincs foly -
ta tá sa? Csak egy in dí tó lö kés kel lett
ah hoz, hogy a nyá ri kó ru sok tag jai
év köz ben is együtt dol goz za nak.

Ifj. Ha fen scher Ká roly lel kész, az
egy há zi kó rus mu zsi ka sze rel me se
éve kig ve zet te az au gusz tu si tan fo -
lyam kó ru sát, majd 1989. de cem ber
27-re Fót ra pró bá ra hív ta össze a nyá -
ri kó ru sa tag ja it: elő adó kat és hall ga -
tó kat. Meg ala kult a Man dák Kó rus.
Tag jai ele in te csak két-há rom ha von -
ta gyűl tek össze, majd 1992 őszé től

már ha von ta foly tak a pró bák. 1994–
1996 kö zött Ecse di Zsu zsa is részt vett
a kó rus irá nyí tá sá ban. A tá vol sá -
gok, a hosszú uta zás ne héz sé gei és
költ sé gei en nél gya ko ribb együtt lé -
tet ma sem tesz nek le he tő vé. A har -
minc ta gú if jú sá gi egy há zi ének kar
tag jai te hát kot ta is me rő fi a tal kán to -
rok, kán tor je löl tek. A kó rus iga zi kö -
zös ség gé for má ló dott: sze re tik egy -
mást, s sze re tik a fo ko za to san bő vü -
lő re per to ár da rab ja it.

A fó ti  hét vé gé ken pén te ken es te
kez dünk dol goz ni úgy, hogy a pró -
ba alatt és után éj fé lig fo lya ma to san
ér kez nek kó rus ta gok többek között
Sze ged ről, Szom bat hely ről, Bé kés -
csa bá ról, Ta pol cá ról, Sop ron ból,
Deb re cen ből, Rá ba szent and rás ról. A
pró ba ugyan 23 óra táj ban vé get ér,
de gya ko ri, hogy a lel kes tár sa ság
még to vább éne kel né hány ked venc
mű vet a hall ban. A ta lál ko zás örö -
me mi att ne he zen megy az el al vás.
Szom ba ton dél előtt, dél után és es -
te in ten zív pró bá kon ké szü lünk a so -
ron kö vet ke ző szol gá la tok ra. Szom -
bat es te né há nyan már ha za u taz nak,
hi szen va sár nap dél előtt so kuk ra
ott hon kán to ri szol gá lat vár. Azok -
kal, akik va sár nap dé lig tud nak ma -
rad ni, oly kor még új mű vek kel is is -
mer ke dünk.

Szí ve sen te szünk ele get gyü le ke ze -
ti meg hí vá sok nak, fel ke res ve ilyen -
kor az or szág kö ze leb bi-tá vo lab bi
tá ja it. E hét vé ge ken két-há rom szol -
gá lat ra (is ten tisz te let, egy ház ze nei
áhí tat) is sor ke rül.

Az ének kar a szín vo na las egy há -
zi kó rus mu zsi kát el ső sor ban olyan
he lyek re igyek szik el jut tat ni, ahol
er re egyéb ként ke vés len ne az esély.
Húsz év alatt – oly kor több ször is –
szol gál tunk Acsán, Agg te le ken, Ág -
fal ván, Ar nó ton, Ba kony cser nyén,
Ba kony szent lász lón, Ba kony szom -
bat he lyen, Bé ren, Bo daj kon, Cső -
vá ron, Csö mö rön, Csor nán, Do -
mony ban, Egy há zas den ge le gen, Fan -
csa lon, Fel ső pe tény ben, Gal ga g után,
Györ köny ben, Győr új ba rá ton, Győr -
új fa lun, Gy őrs á gon, Gye nes di á son,
Iha ros be rény ben, Ik la don, Kis má -
nyo kon, Kon do ro son, Kö les den, Kő -
szeg do rosz lón, Lé bény ben, Mén fő -
csa na kon, Nagy tar csán, Nagy má -
nyo kon, Ne mes csón, Nő tin csen, Ős -
agár don, Ös kün, Pé te ri ben, Rév fü lö -
pön, Sár szent lő rin cen, Sú ron, Sur -

don, Szi rá kon, Ül lőn, Va dos fán, Va -
ny ar con, Vár al ján és Zom bán. Az
érin tett szom szé dos gyü le ke ze tek
ilyen kor meg ha tó an össze fog va szer -
ve zik meg szál lá sun kat, el lá tá sun kat
és a hely kö zi köz le ke dést. Az or szá -
gos egy ház is fon tos nak tar tot ta kó -
ru sunk ze nei és gyü le ke zet moz gó sí -
tó misszi ós szol gá la ta it, s anya gi tá -
mo ga tás sal is se gí tet te a kis gyü le ke -
ze tek be tör té nő el ju tá sun kat.

A kó rus vá ro sok ban (Aszód, Bé -
kés csa ba, Bony hád, Encs, Fót, Gö döl -
lő, Győr, Me ző be rény, Mis kolc,
Nagy ka ni zsa, Oros há za, Sá ros pa -
tak, Sop ron, Szar vas, Szek szárd,
Szent end re, Szé kes fe hér vár, Szom -
bat hely, Vár pa lo ta stb.) is sze re pelt,
s el lá to gat tunk több bu da pes ti gyü -
le ke zet be is. Mi vol tunk két íz ben is
„az egy há zi kó rus” az agg te le ki Ba -
rad la fesz ti vá lon. Több ször fel lép tünk
a Szél ró zsa ta lál ko zó in, va la mint a
pro tes táns na pok kul tu rá lis est jén a
Vi ga dó ban, de be mu tat koz tunk Salz -
burg ban, majd Mün chen ben, Ham -
burg ban és más né met vá ro sok ban is.

A re per to árt zö mé ben Bach,
Schütz, Er le bach, Tal lis, Byrd, Palest -
ri na, Pur cell, Prae to ri us, Lech ner,
Vul pi us, M. Haydn, Men dels sohn,
Gou di mel, Ti nó di, Es ter há zy, Ko -
dály, Bár dos, Gár do nyi, Szo ko lay és
Hal mos mű vei al kot ják.

A kó rus 2009 szil vesz te rén lesz
húsz éves, s nyil ván va ló an nincs ün -
nep kö zös szol gá lat nél kül. A ju bi -
le u mi hang ver senyt volt tag ja ink
köz re mű kö dé sé vel az óbu dai evan -
gé li kus temp lom ban tart juk de cem -
ber 30-án dél után öt órai kez det tel;
az igét Gáncs Pé ter püs pök hir de ti,
s Né meth Csa ba or go na mű vész or -
go nál. Ün ne pi kon cer tünk re ez úton
is sze re tet tel hí vunk és vá runk min -
den kit: a ven dég lá tó gyü le ke ze tek
lel ké sze it és tag ja it és az egy há zi kó -
rus mu zsi ka iránt ér dek lő dő test -
vé re in ket.

A kó rus tag ja i nak több sé ge elő adói
mi nő ség ben vagy hall ga tó ként ma is
ak tív részt ve vő je a kán tor kép zés -
nek. Enél kül a kó rus nem is len ne
Man dák Kó rus. Bol dog va gyok, hogy
1992 óta, az az im már ti zen nyolc éve
– 2007 ősze óta Aba ffy Nó ra kar -
nagy tár sam mal együtt – irá nyít ha -
tom és szer vez he tem a kó rus mun -
ká ját. Na gyon sze re tem őket!

g Ba lás Ist ván

Egyperces művektől Bachig
Húsz éves a Man dák Kó rus b Há la adás ra gyűl tek össze a Fé bé Evan gé li kus Di a ko nissza egye sü let kép -

vi se lői és a csö mö ri gyü le ke zet tag jai Túr me zei Er zsé bet di a ko nissza
sír já nál, a csö mö ri te me tő ben no vem ber 5-én, mert el ké szült a köl -
tő nő nyug he lyé nek meg újí tott sír kö ve. 

Veper di Zol tán, a Fé bé igaz ga tó lel ké sze az Út mu ta tó ban az nap ra ki je lölt új -
szö vet sé gi ige (Lk 12,42–43) alap ján tar tott áhí ta tá ban a di a ko nisszá kat a pél -
dá zat be li sá fá rok hoz ha son lí tot ta: „A di a ko nisszák, amint már a ne vük is mu -
tat ja, az Úr szol gá ló le á nyai. Mint hű és okos sá fá rok, szün te le nül ren del ke -
zés re áll tak az anya ház ban, hogy vá lo ga tás nél kül, en ge del me sen oda men -
je nek szol gál ni, ahol az Úr he lyet ké szí tett ne kik. Túr me zei Er zsé bet is kö -
zé jük tar to zott.”

A nyolc van nyolc éves ko rá ban el hunyt köl tő nő-di a ko nisszát vég aka ra ta
sze rint a csö mö ri te me tő ben he lyez ték örök nyu ga lom ra 2000-ben. Idén ese -
dé kes sé vált sír kö vé nek meg újí tá sa. A Fé bé-egye sü let ezt Gu bek Má ria csö -
mö ri fel ügye lő nő és Vafler Se bes tyén né pres bi ter köz re mű kö dé sé vel tet te meg
az ősz fo lya mán.

g B. Zs.

Megújult síremlék
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A hónap könyve – novemberben
a Luther Kiadótól 30 kedvezménnyel

Ursula Koch: Rózsák a hóban

Vá sá rol ja meg a hó nap köny vét
ked vez mé nye sen! Eredeti ára: 800 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.

Taschner Erzsébet diakonissza-főnökasszony, Veperdi Zoltán igazgató lelkész,
Herzog Csaba lelkész és Magassy Vilma diakonissza

Kántorképzős tanévnyitó
No vem ber 7-én, szom ba ton dél előtt ün ne pé lyes nyi tó áhí tat tal, pri má val
kez dő dött el az idei té li tan fo lyam egy há zunk Kán tor kép ző In té ze té ben, Fó -
ton. A sze mé lyes meg ke re sé sek nek kö szön he tő en igen so kan, hu szon egyen
vál lal koz tak ar ra, hogy a ta ná ri gár da: Aba ffy Nó ra, Ben ce Gá bor, Ecse di Zsu -
zsa, Ké mén czy An tal és Pócs Mik lós se gít sé gé vel húsz szom bat ju kat kán to ri
tu dá suk fej lesz té sé nek szen te lik. A té li tan fo lyam a nyá ri in ten zív kép zés sel
szem ben a fo lya ma tos, el mé lyült mun ká ra ad le he tő sé get. A hall ga tók a tan -
fo lyam vé gén hi va ta los vizs ga ke re té ben pá lyáz hat nak az el is mert kán to ri fo -
ko za tok – se géd kán to ri bi zo nyít vány, kán to ri bi zo nyít vány, kán to ri ok le vél –
va la me lyi ké nek meg szer zé sé re. A zá ró vizs gá ra 2010. áp ri lis 17-én ke rül sor.

g E. Zs.

A fotót Fábián Ferenc olvasónk küldte a nagytarcsai Tessedik Sámuel Népfőiskola 1942–43-as tanévének
tanárairól és hallgatóiról – Sztehlo Gábor a felső sorban jobbról a második (az archív felvétel helyenként sérült)

. Ikon film na pok
Bé kás me gye ri evan gé li kus temp lom (1038 Bu da pest, Me ző u. 12.)
• No vem ber 13-án, pén te ken 18 óra kor • Re a lity III. (90’) – Mu ci & Ma -

ci. Ren de ző: Gerő Pé ter (ARC Pro duk ció Kft.) • Li li pu ti mi mik ri (26’)
– A víz alól… Ren de ző: Mol nár At ti la Dá vid (Ter mé szet film.hu Tu -
do má nyos Film mű hely) • Nap jön a menny haj la tán… (25’) – Bio ener -
gia és vi dék fej lesz tés 3. és 7. rész. Dr. Ger gely Sán dor az ener gia er dő -
ről. Ren de ző: Szé kely Or so lya (IKON Stú dió Egye sü let) • Ger gely Sán -
dor ver se it el mond ja Szta ren ki Pál

• No vem ber 14-én, szom ba ton 15 óra kor • Nagy ol vasz tó (55’) – Du na új vá -
ros. Ren de ző: Ke se rű Zsolt (IKON Stú dió Egye sü let) • Új vers (2’) – Home -
less köl tő. Ren de ző: Dé gi Já nos (Du na Tv) • Pár hu za mos éle tek (55’) – Bí -
ró And rás – Vi tá nyi Iván. Ren de ző: Dé gi Já nos (Krea Tv) • A fi de szes zsi -
dó, a nem ze ti ér zés nél kü li anya és a me di á ció (72’) – Ren de ző: Haj dú Esz -
ter • Iko nosz táz – ma gyar or szá gi hit tör té net (13’) – Pi linsz ky Já nos ról Je -
le nits Ist ván. Ren de ző: Szé kely Or so lya (IKON Stú dió Kft.) • Be szél ge tés
a meg bo csá tás ról Pop per Pé ter rel • Bahr ta lo! (80’) – Ho gyan üs sük meg
a fő nye re ményt? Ren de ző: La ka tos Ró bert (In forg Stú dió)

• No vem ber 15-én, va sár nap, az össze gyü le ke zés nap ján 13.30-kor • Fé -
nyes nap (20’) – Bio ener gia és vi dék fej lesz tés 6. rész. Dr. Di nya Lász -
ló a glo bá lis ki hí vá sok ról. Ren de ző: Szé kely Or so lya (IKON Stú dió Egye -
sü let) • Csi ga vo nal ban a Par nasszus ra (Ar gu men tum Ki adó, 2009)
– Vala chi An na Rá kos Sán dor-mo nog rá fi á ját be mu tat ja Mu rá nyi Gá -
bor • Rész le tek a köl tő ről ké szült port ré fil mek ből • Ki ál tás nyi csönd –
Ren dez te: Cse lé nyi Lász ló. Szer kesz tő-ri por ter: Czi gány György. Köz -
re mű kö dik: Szent pál Mó ni ka és Papp Já nos (MTV, 1988) • Rá kos Sán -
dor – Ren de ző: Szé kely Or so lya (MTV, 1978)

A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.

H I R D E T É S
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ME G JE LE NT!

Meg úju lás
és meg ma ra dás –
Fa bi ny Ti bor-em lék könyv

Szerkesztette Ko rá nyi And rás
Lu ther Ki adó, 2009
260 ol dal, 165 × 237 mm, kar ton ált
Egy ség ár: 2200 Ft (5 áfá val)
Könyv klub ta gok nak: 1760 Ft

Fa bi ny Ti bor egy ház tör té nész-pro fesszor het ven ötö dik szü le tés nap já -
nak ün ne pé re je len tek meg e kö tet ta nul má nyai tíz év vel ez előtt. Mos -
tan ra, ami kor a szé le sebb ol va só kö zön ség is meg is mer he ti e ta nul má -
nyo kat, a kö tet mű fa ja is meg vál to zott: az egy kor egy pél dány ban meg -
je lent ün ne pi kö tet ből az óta em lék kö tet lett, hi szen az ün ne pelt két év -
vel ez előtt, 2007-ben el köl tö zött a föl di vi lág ból. Az ere de ti kö tet te ma -
ti ká ja, a re for má ció, a pi e tiz mus és a fel vi lá go so dás egy ház tör té ne ti kor -
sza ka i nak ku ta tá sa át fog ja Fa bi ny Ti bor egy ház tör té né szi mun kás sá gát,
ezért a nyolc van ötö dik szü le tés nap al kal má ból ké szült em lék kö tet őr -
zi az ere de ti cí met és kor sza ko lást. Lel kész- és ta nár tár sai, ta nít vá nyai,
hit test vé rei és tisz te lői im már fel adat ként kap ják örö kül, hogy őriz zék
Fa bi ny Ti bor gaz dag örök sé gét, össze gez zék és ér té kel jék ki ter jedt
élet mű vét, mun ká i ból ta nul ja nak, s a kö vet ke ző ge ne rá ci ók szá má ra irány -
mu ta tó kö vet kez te té se ket fo gal maz za nak meg.

Lu ther Ki adó. Cím: 1085 Bu da pest, Ül lői út 24.
Tel.: 1/317-5478, 20/824-5518. Fax: 1/486-1229.
E-mail: ki ado@lu the ran.hu. Hon lap: www.lu ther ki ado.hu.

„Év for du ló sok”
Hen ry Pur cell (Lon don, 1659. szep tem ber 10. – Lon don, 1695. no vem ber
21.), Ge org Fried rich Hän del (Hal le, 1685. feb ru ár 23. – Lon don, 1759. áp -
ri lis 14.), Jo seph Haydn (Roh rau, 1732. már ci us 31. – Bécs, 1809. má jus 31.)
és Fe lix Men dels sohn-Bart holdy (Ham burg, 1809. feb ru ár 3. – Lip cse, 1847.
no vem ber 4.) em lé ké re hang ver senyt ren dez az Evan gé li kus Hit tu do má -
nyi Egye tem Egy ház ze nei Tan szé ke no vem ber 16-án 18 óra kor a zug lói
evan gé li kus temp lom ban. Köz re mű köd nek a tan szék ze nei együt te sei, ta -
ná rai és ven dé ge ik. A mű sort össze ál lí tot ták az egy ház ze nei tan szék kán -
tor sza kos hall ga tói. Kö szö net tel vesszük ado má nya i kat az Evan gé li kus
Hit tu do má nyi Egye tem cél ja i ra. Min den ér dek lő dőt sze re tet tel vá runk!

H I R D E T É S

To váb bi elő adá sok: no vem ber 15., 22., 29. és de cem ber 6.: 16 óra;
no vem ber 20. és de cem ber 4., 12., 13.: 19 óra

Jegy elő vé tel a Du na Pa lo ta pénz tá rá ban (tel.: 1/235-5500) hét főn,
szer dán és pén te ken 14 és 18 óra kö zött. Jegy árak: 3000, 2500, 2000 fo rint.

Mél tán ün ne pel te hosszan tar tó taps -
sal az Evan gé li um Szín ház tár su la tát
a no vem ber 6-i elő adás kö zön sé ge. A
mű vé sze ti ve ze tő, Ud va ros Bé la – aki
átmeneti nyugalomba vonulásából

ren de zőként is ereje teljében tért
vissza – a ma gyar drá ma iro da lom
ta lán leg na gyobb és leg fon to sabb da -
rab ját ál lí tot ta a Du na Pa lo ta szín pa -
dá ra. Ma dách Im re drá mai köl te mé -
nye, Az em ber tra gé di á ja a huszadik
évad ját jegy ző tár su lat harmicadik
be mu ta tó ja, és a múlt szom ba ti pre -

mi er meg győ ző en bi zo nyí tot ta, hogy
az eddig már fél ezer nél is több elő adás -
sal szol gáló Evan gé li um Szín ház tö ret -
len el kö te le zett ség gel foly tat ja szín vo -
na las, ér ték köz ve tí tő misszi ó ját.

Ma dách fő  mű ve 1862 ja nu ár já ban
je lent meg elő ször nyom ta tás ban, s
az 1883-as ős be mu ta tó óta so kan,
sok fé le ér tel me zés ben va rá zsol ták
szín pad ra a tra gé di át. Ud va ros Bé la
ren de zé sét la punk jö vő he ti szá má -
ban ér té kel jük… 

g Pintér Dorottya felvétele

Tragédia a Duna Palotában

b Ke zem ben egy nép sze rű női ma -
ga zin no vem be ri szá ma. Fel la -
poz va is me rős név re, is me rős
tör té net re buk kan tam: Kad le -
csik Zol tán evan gé li kus teo ló -
gust, az An gyal fa Ala pít vány el -
nö két és az ál ta la kép vi selt szer -
ve ze tet mu tat ja be a lap ol va só -
i nak, mint egy in for má li san elő -
ké szít ve a Tv2-n jö vő hé ten adás -
ba ke rü lő fél órás mű sort.

– Gra tu lá lok elő ször is, hogy egy -
re is mer tebb jó té kony sá gi mun ká ja
fel kel tet te a vi lá gi mé dia fi gyel mét is!
Mi in dí tot ta Önt ar ra, hogy ezek kel
a gye re kek kel s raj tuk ke resz tül a
szü lők kel fog lal koz zon? Mi lyen él -
mény ből vagy mi lyen hit be li meg győ -
ző dés ből fa kadt ez a kez de mé nye zés?

– Az An gyal fa Ala pít vány 2004-óta
mű kö dik. Jó ma gam 1998-ban mint
másodéves teo ló gushallgató vol  tam
elő ször olyan tá bor ban, ahol bör tön -
ben lé vő szü lők gyer me kei nya ral tak.
Ak kor a Ma gyar Test vé ri Bör tön tár -
sa ság vé gez te ezt a mun kát. Ne kem
már ez az el ső tá bor is óri á si él mény
volt. Tud ni és lát ni azt, hogy hon nan
jön nek ezek a gye re kek, és lát ni azt a
le ír ha tat lan örö möt az ar cu kon…
Meg be csül ték, hogy ott le het nek.
Fan tasz ti kus volt. Fel sza ba dul tak, ele -
ve nek, köz vet le nek vol tak. Na gyon
meg sze ret tem őket! Éle tem meg ha tá -
ro zó ta pasz ta la ta lett az a tá bor.

Az tán ké sőbb én vet tem át Ro szík
Gá bor tól ezek nek a tá bo rok nak a
ve ze té sét. Majd úgy gon dol tam: mi -
lyen jó len ne ezek kel a kis gyer me kek -
kel töb bet és job ban fog lal koz ni. Szü -
le im el vesz té se után mé lyeb ben át él -
tem azt, hogy mi lyen ne héz szü lők
nél kül len ni, pe dig ak kor én már hu -
szon há rom éves vol tam, ők meg csak
tíz-ti zen négy éve sek. Így szü le tett
meg ben nem az ala pít vány gon do la -
ta. Je len leg Do mony ban dol go zom a
pszi chi át ri án mint lel ki gon do zó. Mel -
let te vég zem ezt a te vé keny sé get.

– Leg utóbb az Urá nia Nem ze ti
Film szín ház ban áp ri lis 17-én ren de -
zett, Sza bad sá got a gyer me kek nek cí -
mű esély egyen lő sé gi, jó té kony sá gi
gá la est kap csán ír tunk er ről a mun -
ká ról. Mi tör tént az óta, hány gye rek -
kel van nak most kap cso lat ban, s
mi lyen ügyek van nak ép pen fo lya -
mat ban?

– A gá la est na gyon jól si ke rült. Re -
mek fel lé pők áll tak az ügyünk mel -

lé! Ezenkívül a ta va lyi év má so dik fe -
lé től egé szen ez év kö ze pé ig több pro -
jekt fu tott. Ki ad tunk egy fo lyó ira tot
– ne vez zük hír le vél nek –, ami ben
ren ge teg ér de kes in ter jút ol vas hat tak
az ér dek lő dők. Nyi lat ko zott ben ne
Böj te Csa ba, No vák Pé ter, Sza ló ki Ági,
Lo va si And rás, hogy csak a leg is mer -
teb be ket em lít sem. Az tán egy úgy ne -
ve zett ka pa ci tás fej lesz tő tré nin get
is tar tot tunk, ami igen so kat se gí tett
az ala pít vány nak, ön kén te se ket to bo -
roz tunk. Jó val in ten zí veb ben tu dunk
így fog lal koz ni a gye re kek kel.

– Ho gyan fi gyelt fel Önök re a Tv2-
n fu tó, Az Ügy cí mű mű sor? Ho gyan
zaj lott a for ga tás?

– Elő ször be kel lett ad ni egy pá lyá -
za tot, amit töb bek kö zött a Ma gyar
Te le kom, il let ve egy füg get len ta gok -
ból ál ló zsű ri bí rált el. Mit sze ret nénk
el ér ni? Kik kel fog lal ko zunk, mi az

ügyünk cél ja? – ezek re a kér dé sek re
kel lett vá la szol nunk ben ne. Ter mé -
sze te sen az An gyal ház-ügyet ír tam,
hi szen ezen dol go zunk már vagy
egy éve. Rö vi den ar ról van szó, hogy
sze ret nénk egy há zat épí te ni, aho vá
az ilyen sor sú gyer me kek fo lya ma to -
san, egész év ben jö het nek nya ral ni,
„te lel ni”, jö het nek az őszi szü net -
ben, ta vasszal. Jó val több gye rek kel
tud nánk fog lal koz ni, ha len ne egy há -
za az ala pít vány nak. Er ről az EvÉ let
is több ször írt már. 

Az után egy áp ri li si na pon jött egy
e-mail, hogy min ket is be vá lasz tot -
tak a kö zé a nyolc ala pít vány kö zé,
ame lyek nek a mun kás sá gát sze ret nék
be mu tat ni. Ké sőbb de rült ki, hogy
száz kö rü li pá lyá zó ból vá lo gat tak ki
nyol cat! El mond ha tat lan volt az örö -
münk! Itt a le he tő ség, hogy va ló ra
vál jon egy álom! Ugyan is a be ju tott
ala pít vá nyok egy részt kap nak egy-egy
fél órás mű sort a Tv2-n, ami már
ön ma gá ban is nagy szó. Emel lett a
Ma gyar Te le kom an nak az ala pít -
vány nak, ame lyik a leg több sza va za -
tot kap ja sms-ben, öt mil lió fo rin tot
ad, plusz az sms-ek ből össze gyűlt tel -
jes össze get. A má sik há rom ala pít -
vány pe dig egy mil li ót kap, plusz a
sza va za tok ból be folyt tel jes össze get.
Azért be szé lek négy „ver seny ző ről”,
mert négy ala pít ványt ta vasszal, né -
gyet pe dig ősszel mu tat nak be. Mind -
két for du ló ra vál lal ta a Ma gyar Te le -
kom az előbb em lí tett tá mo ga tást! A
for ga tás egyéb ként nem min den na -
pi él mény volt. Jár tunk a Ve nyi ge ut -
cai bör tön ben, az tán az egyik kis gyer -
me ket lá to gat tuk meg ott ho ná ban.

Min den ki kész sé ge sen állt a ren del -
ke zé sünk re.

– Nem kis tét je van te hát a té vé mű -
sor nak… Óri á si se gít sé get je len het az
ala pít vány nak, ha so kan kül de nek
sms-t.

– Hogy mi is Az Ügy tét je? Egy -
részt sze ret nénk meg nyer ni a nézők
szí vét az „ügyünk kel” kap cso lat -
ban. Ez a leg fon to sabb. Más részt
ter mé sze te sen sze ret nénk meg nyer -
ni a „né zett sé gi ver senyt”. Na gyon
bí zom ben ne, hogy jö vő nyá ron
már nem „csak” hu szon öt gyer me -
ket tu dunk ma gunk kal vin ni, ha nem
leg alább szá zat. Eh hez ké rem az
EvÉ let ol va só i nak a se gít sé gét! Az
adást no vem ber 18-án lát hat ják a
Tv2-n es te 23.30-kor, a ko ráb ban
fek vők pe dig már más nap meg néz -
he tik a te le ví zió hon lap ján. Per sze
mi is fel tesszük majd a web ol da -
lunk ra a vi de ót.

Min den sza va zat nak örü lünk, hi -
szen egy sms jó val töb bet ér, mint
két száz fo rint! Ugyan is már ha né -
hány sms-sel is több sza va za tot kap
az An gyal fa Ala pít vány, mint ver -
seny tár sai, ak kor meg nyer het jük az
öt mil lió fo rin tot. Bí zom ben ne, hogy
össze fo gás sal olyan „me ne dék vá rat”
tu dunk lét re hoz ni, amely va ló di ott -
hont kí nál ezek nek a gye re kek nek.

– Mi lyen ta pasz ta la to kat, ta nul -
sá got szűrt le az ed di gi évek alatt vég -
zett mun ká ból?

– Na gyon fon tos nak tar tom a fo -
lya ma tos je len lé tet! Egy nyá ri tá bor
nem elég. Je len kell len ni ezek nek a
gye re kek nek az éle té ben, je len kell
len ni a csa lád éle té ben is. Ha más -
képp nem megy, ak kor le ve lez nünk
kell egy más sal, vagy sok szor fel hív -
juk őket te le fo non. Az a ta pasz ta la -
tom, hogy ha egyva la ki nek se gí tünk,
ak kor egy ki csit min den ki nek se gí -
tünk. Ha a gyer mek nek se gí tünk, ak -
kor ez zel a csa lád já nak is, és a tár sa -
da lom töb bi tag já nak is se gí tünk. Eh -
hez je len kell len ni!

– Vé ge ze tül rög zít sük az idő pon tot:
mi kor nyúl ja nak a – le en dő – né zők
a mo bil te le fon juk után, és küld je nek
egy – ket tő, sok… – sms-t, sza vaz ván
az An gyal fa Ala pít ványt be mu ta tó
mű sor ra?

– Sza vaz ni te hát sms-ben le het no -
vem ber 18-án 0 órá tól no vem ber
24-én 24 órá ig, a szám 1771. Csak a
Magyar Telekom  há ló zatá ból –
ideértve a T-Mobile-t is – küld he tő
sms, illetve indítható hívás, a Pan no -
né ból sajnos nem. Dí ja két száz fo rint.
A hí vás egy ben sza va zat is, és az
összeg tel jes egé szé ben az ala pít -
vány szám lá já ra ke rül. (A já ték sza bá -
lyok rész le te sen meg ta lál ha tók a
http://www.csr me dia.hu/aj_1771.htm
ol da lon.) Min den ki nek kö szö nöm a
se gít sé get!

– Mi kor lesz az ered mény hir de tés?
– Pon to san még én sem tu dom.

Min den szer dán lesz Az Ügy a Tv2-n,
egé szen de cem ber 9-ig. Mi kezd jük
a be mu tat ko zást, az után jön a má sik
há rom ala pít vány. Úgy gon do lom,
de cem ber kö ze pén tud juk meg az
ered ményt a Mok ká ban, a Tv2 reg -
ge li mű so rá ban. Vár juk na gyon!

g K há ti Dó ra

MEGJELENT! Var ga Gyön gyi Ál dás könyv
Lu ther Ki adó, 2009 • 195 ol dal, 185 × 135mm, ke mény táb lás
Egy ség ár: 1790 Ft (5 áfá val). Könyv klub ta gok nak: 1432 Ft
Ez az ál dás könyv az ál dot tak hoz szól, és egy ben az ál dás to vább adá sára
hív. Ar ra az út ra in dít, ame lyen kö zö sen fe dez het jük föl a lé te zés gazdag -
sá gát, az érin té sek üze ne tét és a ha tár ta lan Sze re tet ere jét.

Néz zük együtt az ügyet!
Ver seny ben a sza va za to kért az An gyal fa Ala pít vány

Ad ven ti ze nés is ten tisz te le tet tar tunk az Al ber ti Evangélikus Egy ház -
köz ség ben no vem ber 29-én, me lyen fel szen tel jük fel újí tott or go nán -
kat. Az al kal mon Ma ros vá ri Pé ter or go na mű vész és a gyü le ke zet ének -
ka ra szol gál.

H I R D E T É S
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b A ber li ni fal le om lá sa gyö ke re -
sen meg vál toz tat ta nemcsak
Né met or szág, hanem egész Eu -
ró pa ar cu la tát. Idén több ször is
meg ün ne pel tük ezt. Most szót
kap egy szem ta nú, aki ezek ben
a húsz év vel ez előt ti ese mé -
nyek ben, mint a pro tes táns egy -
ház kép vi se lő je, ko moly sze -
rep hez ju tott. Dr. Ch ri stoph
Dem ke 1983 és 1997 kö zött a
szász-an hal ti tar to mány te rü le -
té hez tar to zó, mag de bur gi szék -
he lyű szász egy há zi pro vin cia
püs pö ke volt, 1990–91-ben pe -
dig ő töl töt te be utol só ként a né -
met de mok ra ti kus köz tár sa ság -
be li pro tes táns egy ház szö vet -
ség el nö ki tisz tét.

– Püs pök úr, mi lyen elő je le it érez -
te az 1989-es vál to zá sok nak? Mi kor
érez te elő ször, hogy va la mi ké szü lő -
ben van?

– Ezt elég ne héz meg ha tá roz ni.
Rö vid del ez előtt ba rá ti kör ben is
meg vi tat tuk ezt a kér dést. Vá ra ko zá -
so kat Mi ha il Gor ba csov szov jet párt -
fő tit kár „új gon dol ko dá sa” kel tett
ben nünk. De ha mar fel is mer tük,
hogy az NDK ve ze té se nem kért
mind eb ből, ép pen el len ke ző leg. A
len gyel or szá gi fej le mé nyek, vé gül a
ma gyar–oszt rák ha tár nyi tás vi lá gos -
sá tet te szá mom ra, hogy az NDK már
nem tud so ká ig el len áll ni. Ám azok
a vál to zá sok, me lyek vé gül a né met
új ra egye sí tés hez ve zet tek, ak kor még
el kép zel he tet le nek vol tak szá mom -
ra. 1989 ok tó be ré ig csak a szov jet csa -
pa tok be avat ko zá sát tar tot tam va ló -
szí nű nek.

– Ami kor fenn ál lá sá nak negy ve ne -
dik év for du ló ját ün ne pel te az ország,
Ön nyílt vi tá ra szó lí tot ta fel az NDK-
be li ke resz té nye ket az ország jövőjéről.
A hoz zá juk in té zett nyílt le vél ben
így fo gal ma zott: „Szük sé günk van
ar ra, hogy or szá gunk hely ze té ről be -
szél ges sünk, és ar ról, ho gyan to vább.
Eh hez min den ki nek meg van a sa ját
be lá tá sa és hang ja.” Ezek bá tor mon -
da tok. Nem tar tott az ál lam megtorló
in téz ke dé se i től?

– Eh hez nem kel lett bá tor ság. A le -
vél szö ve gét úgy fo gal maz tam, hogy
ál la mi vál la la tok nál is ki füg geszt he -
tő le gyen. És ez meg is tör tént. Az ál -
la mi szer vek és pár tok kri ti kus em -
be re it is ar ra akar tam ösz tö nöz ni,
hogy le gyen bá tor sá guk sa ját vé le mé -
nyük ki mon dá sá hoz.

– 1989. ok tó ber 9-én kö rül be lül
het ve nez ren vol tak bát rak sa ját vé le -
mé nyük ki nyil vá ní tá sá hoz, és vet tek
részt a lip csei tün te té sen. A tün te tők
aka ra ta előtt ka pi tu lált a Honec ker-
re zsim. Ho gyan él te meg eze ket az ese -
mé nye ket?

– Mag de bur gi püs pök vol tam.
Leg fi a ta labb lá nyunk ak ko ri ban Lip -
csé ben járt egye tem re, és részt vett
a de monst rá ci ók ban. Ok tó ber 9-én
reg gel egy is me rős kór há zi nő vér
te le fo nált ne kem Lip csé ből, hogy fi -
gyel mez tes sük a lá nyun kat: ma es te
lő ni fog nak, a kór há zak uta sí tást
kap tak a vér készletek elő ké szí té sé re.
Az tán ami kor ké ső es te meg ér ke zett

a hír, hogy még sem lőt tek, ne vet tünk
és sír tunk az öröm től. Ez a nap szá -
munk ra át tö rés volt. Most min dent
meg le het vál toz tat ni – így érez tük,
de hogy pon to san milyen
irány ban ala kul nak az ese mé -
nyek, nem tud tuk.

– Nem sok kal ké sőbb el -
nyer ték a sza bad sá got. Eb ben
az új szi tu á ci ó ban mi volt a
leg fon to sabb lel ki gon do zói
fel adat?

– A lel künk szin te „utol
sem ér te” az ese mé nye ket.
An nak ide jén, aho gyan egye -
sek mon da ni szok ták, „a szó
el avult a szánk ban”. Vagy is
olyan gyor san zaj lot tak az
ese mé nyek, hogy egy-egy
szó már ak kor sem volt ak -
tu á lis, mi kor ép pen csak ki -
ej tet tük. A mot tó ak ko ri ban
ez volt szá mom ra: ne ve -
szít sé tek el az ön ural ma to -
kat, és cse le ked je tek meg fon -
tol tan, ugyan úgy, mint a tün -
te té se ken!

– Egy ide ig kér dé ses volt, hogy le -
gyen-e új ra egye sí tés, vagy az NDK
ma rad jon ön ál ló ál lam. Mi ért az
ön ál ló ság meg őr zé se mel lett állt ki?

– A sok ak tí van meg moz du ló em -
ber sza bad sá gát tart va szem előtt ar -
ra tö re ked tem, hogy mi ma gunk
dönt hes sünk ab ban a kér dés ben,
ho gyan áll jon majd a mi or szá gunk
kon fö de rá ci ó ban a szö vet sé gi köz tár -
sa ság gal. Pél dá ul: a sza bad ság ne le -
gyen ér tel met len, fe le lős ség nél kü li
– ilyen pél dá ul az, hogy nincs se bes -
ség ha tár az au tó pá lyá kon, de ide
tar to zik az öko ló gi ai „ta pin tat lan ság”
is, és még le het ne so rol ni.

– Az NDK-be li pro tes táns egy -
ház szö vet ség utol só el nö ke ként részt
vett a loc cu mi meg be szé lé se ken, ame -
lye ket kö ve tő en vi szony lag gyor san
szö vet sé get al kot tak a nyu gat né met és
a ke let né met egy há zak, lét re jött a Né -
met or szá gi Pro tes táns Egy ház. Ön nek
fon tos volt, hogy a ke let né met egy há -
zak ban ne csu pán át ve gyék a nyu gat -
né met sza bály za to kat. Si ke rült-e ez?
Mi vel tud ták a ke let né met ke resz té -
nyek nyu gat né met test vé re i ket gaz da -
gí ta ni?

– Az egy há zak szö vet sé gé nek lét -
re ho zá sa annyi ra el ha mar ko dot tan
tör tént, hogy nem le he tett mér le gel -
ni, mi ként ala kul jon min den. Em lí -
te ni kell a gaz da sá gi hely ze tet: Nyu -
gat-Né met or szág egy há zai egyik
nap ról a má sik ra évi öt száz öt ven mil -
lió né met már ka ren del ke zé sünk re
bo csá tá sá ról dön töt tek, hogy az egy -
há zi élet ne omol jon össze, és va la -
mennyi mun ka tár sun kat ki tud juk fi -
zet ni. Ez zel egy idő ben ter mé sze te -
sen kény te len-kel let len át vet tük az
egy há zi adó fi ze té sé nek rend sze rét
és a szol gá la ti jog sza bály zást. Az
NDK ide jé ben egyéb ként sem ta lál -
tunk jobb meg ol dá so kat. Csak tu da -
to sít hat tuk azt, hogy nem sza bad
bíz nunk a Nyu gat-Né met or szág ban
meg szo kott jo gi sza bá lyok ban, ha -
nem ki egé szí tés ként a ná lunk, Ke let-
Né met or szág ban – a kö rül mé nyek
kény sze re alatt – ki ala kult for mák
ter jed je nek a gyü le ke ze tek ben. Te -
hát ne csu pán egy há zi adó le gyen,

ha nem – fő leg – egy ház fenn tar tói já -
ru lék min den gyü le ke ze ti tag ré -
szé ről. Ne csu pán hit tan óra, ha nem
gyü le ke ze ti gyer mek fog lal ko zá sok

és if jú sá gi al kal mak. Ne csu pán
egye te men kép zett lel ké szek szol gál -
ja nak, ha nem mel lék ál lá sú és tisz te -
let be li lel ki gon do zók és ige hir de tők
is szo lid teo ló gi ai kép zett ség gel.
Ezek ből na gyon ke vés va ló sult meg.
De meg győ ző dé sem sze rint a né met -
or szá gi pro tes táns egy há zak ma már
az zal a kér dés sel szem be sül nek,
hogy va jon ve szik-e a bá tor sá got az
alap ve tő vál toz ta tá sok hoz, még pe dig
ah hoz, hogy gyü le ke ze tek na gyobb
ön ál ló sá got kap ja nak, vagy hogy
vál lal ják az egye te mes pap ság ból –
amely ről bár so kat be szé lünk, de a
gya kor lat ban ke vés sé él – adó dó
„ri zi kót”… 

– A for du lat éve i ben nép sze rűb bek
vol tak az egy há zak Ke let-Né met or -
szág ban, mint ma nap ság. Nem tud -
ták tel je sí te ni az irá nyuk ban tá -
masz tott el vá rá so kat? Vagy ar ról
van szó, hogy a kom mu nis ta ideo ló -

gia még min dig nép sze rűbb, mint a
ke resz tény hit? Mi ért nem tud ták az
egy há zak üze ne tük kel az em be re ket
meg nyer ni?

– 1989-ben az egy há zak sok em ber
el vá rá sa it tel je sí tet ték, de az em be -
rek azt is tud ták és tud ják, hogy az
egy há zak nem ké pe sek mun ka he lye -
ket te rem te ni. A ke resz tény hit va ló -
ban nem nép sze rű, sem Ber lin nyu -
ga ti, sem ke le ti ré szé ben. De ez nem
azt je len ti, hogy a kom mu nis ta ideo -
ló gia len ne a nép sze rűbb; azt mu tat -
ja, hogy Né met or szág ban az Is ten től
va ló el ru gasz ko dott ság ter jedt el, és
ter jed to vább ra is. Ez tel je sen ideo -
ló gia men tes.

Úgy tű nik ne kem, hogy min den a
ke resz té nyek és a gyü le ke ze tek élő és
min den na pi ta nú ság té te lé től függ.
Sok szor a gyü le ke ze ti nö ve ke dés az
uno kák meg szü le té sé vel kez dő dik.
Az ő szü le ik ben me rül fel a kér dés,
ho gyan ne vel jék gyer me kü ket. És a
nagy szü lők, akik vagy ki lép tek az egy -
ház ból, vagy so ha sem tar toz tak hoz -
zá, nem rit kán az előtt a meg le pő kér -
dés előtt áll nak, hogy az uno kák ke -
resz te lé sé re el men je nek-e, vagy büsz -
ke ség ből in kább ne.

– Ho gyan te kint ma vissza az
NDK-be li egy ház ra? Azt ír ta: „Rá vet -
tük ma gun kat, hogy teo ló gi a i lag is el -
fo gad ha tó nak ta lál junk va la mit,
amit tu laj don kép pen nem ige nel -
tünk.“ Ho gyan mű kö dött ez?

– Az egy ház hely ze té vel kap cso la -
tos ez a mon dat; a ki sebb sé gi hely zet -
ben va ló lé te zé se pél dá ul egé szen ha -
son ló nak tűnt, mint az el ső ke resz -
tény gyü le ke ze tek ese té ben. Vi lá -
gos sá tet tük a ma gunk szá má ra,
hogy egy ház va gyunk a szór vány ban,

és hogy ez na gyon is meg fe lel Is ten
ván dor ló né pé nek. De ez zel nem
sza bad meg elé ged nünk. Ta pasz tal -
has sa meg min den ki Is ten evan gé li -
u mát, mert an nak tény leg a pi ac té -
ren van a he lye. 

Nem vet tük rá ma gun kat teo ló gi -
a i lag a po li ti ká hoz va ló „hoz zá si -
mu lás ra”. Itt olyan kér dés sel ál lunk
szem ben, ame lyet a tár sa da lom ban,
a csa lá dok ban és az egy ház ve ze tés -
ben is fel kel lett ten ni. Az NDK há -
rom nem ze dé ke állt ez előtt a kér dés
előtt: el vár hat juk-e a gyer me ke ink től,
hogy po li ti kai né ze te ink ne ga tív kö -
vet kez mé nye it vi sel jék? Sok szü lő
te hát „rá vet te ma gát” olyan dön té sek -
re és olyan ma ga tar tás ra, ame lyet tu -
laj don kép pen nem ta lált jó nak. De
azt mond ták: nem ma gun kért
tesszük mind ezt, ha nem a gyer me -
ke in kért. És ez zel már nem is tűnt
olyan rossz nak, ha nem má sok ja vá -
ra ho zott ál do zat nak.

Ha son lók zaj lot tak az egy ház ve -
ze tés ben is. Itt ezt kel lett meg fon tol -
ni: nem ma gunk nak kell vi sel nünk
dön té se ink kö vet kez mé nye it, ha -
nem a gyü le ke ze tek nek. Mennyi re
kí ván hat juk ezt a gyü le ke ze te ink től?
A kon fir má ci ó val és a Ju gend we i hé -
vel – ezen az ün nep sé gen avat ták a
fi a ta lo kat a szo ci a lis ta tár sa da lom
tag ja i vá – ke se rű ta pasz ta la to kat
sze rez tünk.

– 2009-ben, gaz da sá gi vi lág vál ság
ide jén, ami kor so kan küz de nek mun -
ka nél kü li ség gel, bi zony ta lan ság gal, ki -
lá tás ta lan ság gal, Püs pök úr mit üzen
a poszt kom mu nis ta or szá gok ke resz -
té nye i nek?

– Azt hi szem, a kü lön bö ző or szá -
gok ese té ben kü lön bö ző ket kel le ne
el mon da ni. Itt, Né met or szág ke le ti
ré szé ben sze rin tem szük sé ges, hogy
le he tő leg mi nél töb ben szó lal ja nak fel
a bá tor ta lan ság és a cse lek vés kép te -
len ség ér zé se el len, és hogy igaz sá got
kö ve tel je nek. A je len le gi krí zis ből le -

vont okos és jó kö vet kez te té se ket
csak ak kor le het a gyakorlatba ültetni,
ha a kor má nyok ki tar tó an küz de nek
a pénz ügyek, a gaz da ság te rü le tén ta -
pasz tal ha tó vissza élé sek el len is.

g Hol ger Man ke

Egyház a változások szelében
In ter jú Ch ri stoph Dem ké vel, az NDK utol só el nök-püs pö ké vel
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b Ta lán sen kit sem sér tek meg az -
zal, ha el me sé lem, mi ért ép pen
Irén ke né nit kér tem meg ar ra a
be szél ge tés re, ame lyet a lel ké szi
kör száz tíz év vel ez előt ti lét re jöt -
té nek és a kő bá nyai gyü le ke zet
száz éves fenn ál lá sá nak meg ün -
nep lé se után ej tet tünk meg. Ne -
ki a kő bá nyai gyü le ke zet az
egyik ott ho na, tag jai szin te a
csa lád tag jai, és ke vés tár sunk nak
ada tik az meg, ami Irén ke né ni -
re oly jel lem ző: a sze re tet szem -
üve gén át né zi az em be re ket.

Az is az igaz ság hoz tar to zik, hogy –
ugyan csak rá jel lem ző mó don – elő -
ször nem akar ta el vál lal ni a be szél -
ge tést, ha nem so rol ta a ne ve ket, ki
len ne ná la sok kal al kal ma sabb az
in ter jú ra. Vé gül még is kö tél nek állt,
és ta lál ko zá sunk kor egy le írt val lo -
más sal fo ga dott, ame lyet a be szél ge -
tés re ké szü lőd ve ve tett pa pír ra. Így
szól nak az el ső mon da tai: „Ami kor az
in ter jú ra va ló fel ké rést meg kap tam,
til ta koz tam el le ne, al kal ma sabb in ter -
jú alany nak sze ret tem vol na át ad ni a
meg tisz te lő fel ada tot. Az után rá -
döb ben tem va la mi re: én let tem a
gyü le ke zet egyik »nagy öreg je«. Így
a ra gasz ko dó fel ké rést nem uta sít hat -
tam el. Az idő sür get, val lo má so mat
el kell mon da nom a szép ju bi le u mi
ün nep al kal má ból.”

– Kár pát al já ról, Ung vár ról va ló

me ne kü lé sünk so rán, ti zen hat éves
ko rom ban ke rül tem szü le im mel és
test vé rem mel Kő bá nyá ra. A Har -
mat ut ca 12. alat ti bér ház ban ta lál -
tunk al bér le ti szo bát, ahol egy ot ta -
ni evan gé li kus csa lád ré vén tu do mást
sze rez tünk a kő bá nyai temp lom és
gyü le ke zet lé te zé sé ről. A kö vet ke ző
va sár nap el is men tünk is ten tisz te let -
re, ame lyet – leg na gyobb meg le pe -
té sünk re – ung vá ri lel ké szünk, Ko ren
Emil tar tott se géd lel ké szi be osz tás -
ban. Ez a gyü le ke zet és az ak kor még
csak ti zen öt éves temp lom lett a lel -
ki ott ho nunk.

– Tud ni va ló, hogy mind ket tő
szer ve zé se, ké sőbb az épít ke zés le bo -
nyo lí tá sa a kö zös ség el ső lel ké szé nek,
Maj ba Vil mos nak a ne vé hez fű ző dik.
De a kö zös ség lel ki gya ra po dá sa
nagy rész ben a se géd lel kész ként Kő -
bá nyá ra ke rült Ko ren Emil nek volt
kö szön he tő.

– Maj ba Vil mos va ló ban na gyon
so kat tett az in du lás kor, iga zi szer -
ve ző, épí tő lel kész volt, aki nek kul -
túr pro tes táns szel le mi sé ge ab ban is
meg mu tat ko zott, hogy a temp lom
épí té se kor az alag sor ban egy ká -
pol na szín pa dot is ki ala kí tot tak. Ko -
ren Emil nek és fe le sé gé nek, Mag di

né ni nek az ott ho na iga zi „üveg fa lú”
pa ró kia volt: bár ki bár mi kor el me -
he tett hoz zá juk, az if jú sá gi al kal mak
be szél ge té sei oly kor éj sza ká ba nyúl -
tak a la ká su kon. Emil bá csi lel ki leg
for mál ta a gyü le ke ze tet, és eb ben

nagy sze re pe volt finn or szá gi út ja i -
nak. Az ot ta ni éb re dé si moz gal mak
nagy ha tás sal vol tak rá. Nem csak a
gyü le ke ze ti al kal ma kon lát ta szí ve -
sen a hí ve ket, ha nem na gyon so kat
lá to ga tott is.

– Mennyi re volt he te ro gén a kö -
zös ség?

– Na gyon. De ez tük röz te a kör zet
la kos sá gá nak az össze té te lét. Kő bá -
nyán a gyü le ke zet há rom ré teg ből
ala kult ki. A gyá ri mun ká sok ból, a
gyá ra kat ve ze tő tiszt vi se lő ré teg ből és
a kü lön bö ző fog lal ko zá sú ér tel mi sé -
gi ek ből – ők vol tak a leg töb ben –, va -
la mint nagy ipa ros- és ke res ke dőcsa -
lá dok tag ja i ból. Ez a sok fé le hát tér -
ből jött em ber még is va la hogy cso -
dá la tos egy ség be forrt össze, kü lö nö -
sen a há bo rú után. Kü lön le ges szel -
le mi sé gű kö zös ség ala kult ki, ami hez
nagy mér ték ben hoz zá já rult az, hogy
a kez de tek től fog va a szol gá lat iránt
el kö te le zett, teo ló gi a i lag ma ga san
kép zett lel ké szei és se géd lel ké szei vol -
tak a gyü le ke zet nek.

– Em lí te ne né hány ne vet?
– Maj ba Vil most és Ko ren Emilt

kö ve tő en Veö reös Im re lett a lel kész,
majd Fa bi ny Ta más, Smi dé li usz And -
rás ál dott szol gá la ti évei után, két éve
már Ben kó czy Pé ter az ál ta lunk vá -
lasz tott lel ki ve ze tőnk. De olyan se -
géd lel ké szek gaz da gí tot ták a sok éve
alatt a kö zös ség éle tét, mint Szteh lo
Gá bor, Zay Lász ló, Ve tő Bé la, Ha fen -
scher Ká roly, Ri esz György, Sár kány
Ti bor, Ma do csay Mik lós, Bol la Ár -
pád, Fe hér Ká roly, Ta kács Jó zsef.

– Nem ré gi ben adott hírt he ti la -
punk is ar ról, hogy a Lu ther Ki adó
meg je len tet te Veö reös Im re bre vi -
áriu mát.

– Ő a gyü le ke zet pász to ro lá sa mel -
lett tu do má nyos ku ta tó mun kát is
foly ta tott. Bib lia ér tel me zé sé nek mély -
sé ge ige hir de té se i ben is érez he tő volt.
Ta lán né ha már „ki is nőt te” Kő bá nyát,
és meg ér de melt vol na ér tőbb hall ga -
tó sá got, de ő is ott hon ra ta lált csa lád -
já val együtt a gyü le ke zet ben.

– Idén ün ne pel jük Szteh lo Gá bor
szü le té sé nek szá za dik év for du ló ját. It -
te ni se géd lel ké szi ide je alatt a gyü le -
ke zet tud ta, mi lyen múlt ja van az új
káp lán nak?

– Na gyon ér de kes, de nem. 1951-
ben, a Ga u dio po lis fel szá mo lá sa után
– te hát túl a há bo rú ide je alat ti gyer -
mek men té sen és az utá na lét re ho zott
gyer mek vá ros meg ala kí tá sán – ke rült
Kő bá nyá ra Ko ren Emil mel lé se géd -
lel kész ként. A min dig vi dám, min dig
se gí tő kész Gá bor bá csi ról, aho gyan
so kan hív ták, nem is sej tet tük, hogy
hány szor vál lal ta már az élet ve szélyt
em ber tár sa i ért.

Ér de kes ség ként mon dom el itt,
hogy az olyan sok szor lát ha tó fo tó -
ját, ame lyen sváj ci sap ká ban ve ze tés
köz ben hát ra for dul és ne vet, test vé -
rem, Kincz ler Gyu la ké szí tet te, ami -
kor Cell dö mölk re men tünk ve le.
Szteh lo Gá bor az Úr is ten ki vá lasz tott
em be re volt.

g Bo da Zsu zsa

Val lo más Kő bá nyá ról
Be szél ge tés Kincz ler Irén nel

F O R D U L Ó K

Az Óbu dai Evan gé li kus Egy ház köz -
ség éle té ben rend kí vü li je len tő sé ge
van a száz év vel ez előtt, 1909. ok tó -
ber 3-án tör tén tek nek. Az ak ko ri
bá nya ke rü le ti köz gyű lés ha tá ro za tát
ek kor kö zöl ték az egy ház köz ség tag -
ja i val: a bu dai anya egy ház le ány egy -
ház köz sé ge meg kap ta a jo got, hogy
anya egy ház zá ala kul hat, sa ját lel -
készt vá laszt hat, au to nóm mó don
szer vez he ti az éle tét. Amíg Bu da vár
gon doz ta a gyü le ke ze tet más fi li ák -
kal egye tem ben, ke ve sebb is ten tisz -
te le tet tud tak tar ta ni, a lel kész csak
a leg szük sé ge sebb szol gá la tok, gyű -
lé sek ide jé re jött az óbu dai fi li á ba. 

Nagy vál to zást je len tett az anya -
egy ház zá ala ku lás a gyü le ke zet éle -
té ben, mert a rend sze res is ten tisz te -
le tek, a lel ki gon do zás fel élén kí tet te
a kö zös ség éle tét. A lel kész min den -
na pi je len lé te le he tő vé tet te, hogy
hit ok ta tók, di a ko nisszák, pe da gó gu -
sok szol gá la tá val kon fir man dus-,
cser kész-, if jú sá gi cso por to kat, va sár -
na pi is ko lá kat hoz za nak lét re, ahol
a gyer me kek és az if jú ság lel ki és er -
köl csi ne ve lé sé vel fog lal koz tak. Gyer -
mek ének kart, gyü le ke ze ti kó rust
ala pí tot tak, rész vé te lük kel nem csak
az is ten tisz te le tek áhí ta tát emel ték,
ha nem a rend sze re sen tar tott kul túr -
es te ken is nagy si kert arat va lép tek
fel. Az egyes cso por tok ma guk is
szer vez tek elő adá so kat, szín da ra -
bo kat ad tak elő, szí ne sít ve a gyü le -
ke zet éle tét.

Az anya gyü le ke zet el ső lel ké sze,
Mohr Hen rik kü lö nös gon dot for dí -
tott ar ra, hogy más „hang sze re lés ben”
is hall has sák a hí vek evan gé li u mot.
Csak ige hir de tői szol gá lat ra böjt -
ben és ad vent ban éven te nyolc ige -
hir de tőt hí vott meg. Meg be csül te a
kez dők szol gá la tát ép pen úgy, mint
kép zett teo ló gu so két, püs pö kö két. A
gyü le ke ze ti es tek szín vo na lá ról is
kép zett elő adók gon dos kod tak. A

kon fir man du sok és cser ké szek is
rend sze re sen hall hat tak ren dez vé nye -
i ken a meg hí vott vendégektől ér té kes
elő adá so kat. Nép ne ve lői szán dék -
kal gyü le ke ze ti könyv tá rat szer ve zett,
me lyet az egész ke rü let szel le mi gya -
ra po dá sá ra szánt.

Az egy ház köz ség ösz tön díj jal tá -
mo ga tott szor gal mas, jól ta nu ló
evan gé li kus di á ko kat. Na gyon ko -
moly szo ci á lis mun kát vég zett a gyü -
le ke zet nő egy le te. Ta nács adó órá kat
tar tot tak he ti rend sze res ség gel, fi gye -
lem mel kí sér ték azok sor sát, akik
hoz zá juk for dul tak se gít sé gért. A
kul túr es tek be vé te lét a rá szo rul tak
meg se gí té sé re for dí tot ták, a Vö rös -
ke reszt nem zet kö zi há ló za tát is moz -
gó sít va élel mi szer rel, ru ha ne mű vel,

fű tő anyag gal, pénz zel tá mo gat ták a
rá szo ru ló kat. A le ány kör tag jai „ván -
dor ko sa rat” varr tak, ba ba hol mit ké -
szí tet tek, ben ne min den olyas mi -
vel, ami re egy új szü lött nek fél éves ko -
rá ig szük sé ge volt. A ko sár pe dig böl -
cső nek szol gált. 

Mohr Hen rik nek mint a temp lom -
épí tő bi zott ság el nö ké nek ér de me,
hogy a Fried rich Ló ránt mű épí tész ál -
tal ké szí tett temp lom ter vet fo gad ta
el a bi zott ság, és stí lu sos, egy sze rű -
sé gé ben ne mes temp lom épül he tett
1934–35-ben. Az épí tkezést adós ság
nél kül bo nyo lí tot ták le. A kö vet ke ző
év ben pa ró ki át épí tet tek, és sze re tet -
ott hont hoz tak lét re egye dül ál ló,
gon do zás ra szo ru ló gyü le ke ze ti ta gok
ré szé re. Az or go nát – szin tén Mohr

Hen rik fel ké ré sé re – Za lán ffy Ala dár
és Árok há ti Bé la ter vez te, és a Ri e ger
or go na gyár épí tet te meg 1939-ben. 

1944 de cem be ré től ja nu ár vé gé ig a
temp lom kö rül állt a front. Sú lyos ká -
ro kat szen ve dett az épü let a be lö vé -
sek től, két íz ben – szil vesz ter es té jén
és ja nu ár ele jén – még gyúj tó bom bá -
kat is dob tak rá. Ki égett a ki lenc éves
temp lom és az öt éves or go na! 

Az új já épí tést ugyan csak Mohr
Hen rik irá nyí tot ta. A gyü le ke zet -
nek csak ar ra volt ere je, hogy új te -
tő zet kerüljöna  templomra, a bel ső
hely re ál lí tá sá ra ak kor már nem volt
mód ja. Így, va ko lás nél kül, csar nok -
sze rű ál la pot ban „mű kö dött” az épü -
let egé szen 1995-ig, ami kor nagy sza -
bá sú bel ső fel újí tás so rán vissza kap -
ta mél tó sá gát. 

A II. vi lág há bo rút kö ve tő en a gyü -
le ke zet le ány ott hont nyi tott, mely nek
la kói kö zé bár mely fe le ke zet rá szo ru -
ló lá nya it be fo gad ták. A nagy pusz tu -
lás in tő jel lé vált a gyü le ke zet szá má -
ra, em lé kez tet ve ar ra, hogy nem a fa -
lak tar ta nak meg, ha nem az élő Is ten.

A há bo rú után is pró bás ese mé -
nyek kö vet kez tek a kö zös ség éle té ben.
Egy ház po li ti kai szán dé kok hi ú sí tot -
ták meg több ször a gyü le ke zet aka ra -
tá nak ér vé nye sü lé sét a lel kész vá lasz -
tás ban. A het ve nes évek ben az „Oszd
meg és ural kodj!” elv alap ján a pa ti -
nás óbu dai la kó kö zös sé get bon tot ták
meg po li ti kai szán dék kal. A vá ros kü -
lön bö ző pont ja in kap hat tak la kást az
itt élők, a fa lansz ter jel le gű épü lő pa -
nel te le pek re ide ge nek köl töz tek. A
gyü le ke zet lét szá má nak két har ma dát
ve szí tet te el ek kor, és et től kezd ve ko -
moly anya gi gond jai vol tak.

Bu da pest leg na gyobb ke rü le té -
ben, pa nel szór vány ban él a ta gok zö -
me. A temp lo mot, amely ről az épí -
tők még azt gon dol ták, hogy a ke rü -
let min den pont já ról lát sza ni fog,
túl nőt ték a szo ro san kö ré épí tett pa -
nel há zak. 

Az anya egy ház zá vá lás szá za dik
év for du ló já ra va ló ké szü lést tíz éve
kezd ték el a temp lo mon és gyü le ke -
ze ti ház ban szük sé ges sé vált fel újí tá -
si mun kák kal, me lyek min den év ben
ko moly ki hí vás elé ál lí tot ták a ki csi
kö zös sé get. A lel ki épít ke zés volt az
alap ja a kül ső meg úju lás nak is.

A gyö ke rek ter mé sze te sen mesz-
szebb re nyúl nak. A cen te ná ri u mi
ün ne pen ar ra is em lé kez tek, hogy
száz hat van öt év vel ez előtt, 1844. ok -
tó ber 14-én ke res te fel elő ször Bau -
ho fer György bu dai lel kész az Óbu -
dán élő evan gé li ku so kat, hogy gyü -
le ke zet té szer vez ze a ki csi nyá jat. Má -
ria Do rottya fő her ceg asszony, Jó -
zsef ná dor fe le sé ge, a Habs burg-ház
egyet len pro tes táns tag ja nagy ál do -
zat tal, anya gi ak kal és imád ság gal tá -
mo gat ta Bau ho fer György gyü le ke -
zet- és is ko la szer ve ző mun ká ját,
mely nek gyü möl cse ként na gyon ha -
mar a vá ro si la pok ban is di csért is -
ko lá ja lett.

A tör té ne lem vad vi ze in, sok szor
ve sze del mes sod rá sá val szem ben
ér ke zett meg az egy ház köz ség 2009-
ben a szá za dik mér föld kő höz. A
száz hat van öt éves gyü le ke zet, a
száz éves anya egy ház lé te, éle te,
múlt ja és je le ne sú lyos meg pró bál -
ta tá sai el le né re is ar ról ta nús ko dik,
hogy ha son ló az olyan em ber hez, aki
kő szik lá ra épí tet te a há zát. „Öm lött
a zá por, és jöt tek az ár vi zek, fel tá -
mad tak a sze lek, és ne ki dől tek an nak
a ház nak, de nem om lott össze,
mert kő szik lá ra volt ala poz va .” (Mt
7,24–25)

g Bá lint né Var sá nyi Vil ma

Kő szik lá ra ala poz va
Száz éves az óbu dai egy ház köz ség
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Az óbudai templom a felszentelés évében, 1935-ben
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Ez út tal ar ról gon dol koz zunk el, és ab -
ból a szem pont ból vizs gál juk meg a
ma gunk éle tét, hogy mi lyen a vi szo -
nyunk el len sé ge ink kel, sze ret jük-e el -
len sé ge in ket, vagy sem.

Bi zo nyá ra töb ben fel kap ják a fe jü -
ket: sze res sem azt, aki el le nem van,
aki ne kem rosszat akar? Sze res sem
el len sé ge met? Er re a kér dés re há rom -
fé le vá lasz ad ha tó.

Az el ső az, ami re már az előbb
utal tunk: mi ért kel le ne ne kem az
el len sé ge met sze ret nem, aki árt ne -

kem, aki meg akar ká ro sí ta ni, aki vagy
akik el ront ják a jó em be ri kap cso la -
ta i mat?

A má so dik cso port azt mond ja,
ma gát val lá sos nak tart va, hogy nem
kell sze ret nem az el len sé ge met, mert
még a Bib li á ban is, fő leg az Ószö vet -
ség ben az el len ség el len imád koz nak
a zsi dók, sőt Is ten biz tat ja őket,
hogy har col ja nak el len sé ge ik kel.

A har ma dik cso port azt mond ja:
igen, Jé zus ar ra ta nít min ket, hogy
sze res sük el len sé ge in ket, de ez na -
gyon ne héz, hogy va la kit sze res sek,
aki el le nem van, de meg pró bá lom…

Vizs gál juk meg egy ki csit rész le te -
seb ben a Bib lia fé nyé ben ezt a kér -
dést! Van nak-e el len sé ge ink? Igen,
van nak. Vagy azért, mert mi is gyű -
lö let tel te kin tünk rá juk, vagy mert
meg ront ják kap cso la ta in kat, ér de ke -

in ket sem mi be ve szik. A sá tán a
bűn eset óta szer zi az el len sé ges ke -
dést. Ak kor Is ten és em ber kö zött,
az után már a kö vet ke ző nem ze dék -
ben em ber és em ber kö zött: Ka in és
Ábel ese té ben és az óta év ez re de -
ken ke resz tül. Ma kü lö nö sen ak tu á -
lis nak érez zük ezt, mert a gyű löl kö -
dés ma em ber és em ber, kö zös ség és
kö zös ség, vál la lat és vál la lat, nem zet
és nem zet kö zött na pon ta elő for dul.

Ha van nak el len sé ge ink, ak kor
mi ért sze res sük őket? At tól ne künk

nem lesz jobb, az el len sé günk meg to -
vább ra is ár tal munk ra tesz. Va ló -
ban: az Ószö vet ség ben a zsi dó nép nek
ál lan dó an har col nia kell el len sé gei el -
len. Igaz, hogy van, ami kor el hang zik
az, hogy ma rad ja nak vesz teg, mert az
Úr har col majd éret tük. Sőt már az
Ószö vet ség ben meg je len nek olyan
igék, ame lyek más faj ta er köl csöt su -
gá roz nak. „Ha el esik el len sé ged, ne
örülj, és ha el bu kik, ne vi gad jon a szí -
ved, mert az Úr meg lát ja, rosszall ja,
és el for dít ja ha rag ját ró la.” (Péld
24,17–18) Ugyan csak a Pél da be szé dek
köny vé ben: „Ha éhe zik, aki gyű löl té -
ged, adj ne ki ke nye ret, és ha szom ja -
zik, adj ne ki vi zet, mert pa ra zsat
gyűj tesz a fe jé re, az Úr pe dig vissza -
fi ze ti, amit ad tál.” (Péld 25,21–22)
Ezek ben az igék ben még nem je le nik
meg a sze re tet, de az már igen, hogy

el len sé ged del szem ben is légy er -
köl csös, add meg, ami re szük sé ge van,
és ne örülj, ha győz tél fe let te. Va jon
idá ig el ju tot tál-e már, ked ves test vé -
rem? Kész vagy-e se gí te ni baj ba ju tott
el len sé ge den? Hogy le het el jut ni er -
re a lel ki ál la pot ra vagy még to vább?

Er re Jé zus ta nít min ket: „Ha azo -
kat sze re ti tek, akik sze ret nek ti te ket,
mi a ju tal ma tok? Hi szen a bű nö sök
is sze re tik azo kat, akik őket sze re tik.
És ha azok kal tesz tek jót, akik ve le tek
jót tesz nek, mi a ju tal ma tok? Hi szen
a bű nö sök is ugyan azt te szik. És ha
azok nak ad tok köl csönt, akik től re mé -
li tek, hogy vissza kap já tok, mi a ju tal -
ma tok? Bű nö sök is ad nak köl csönt
bű nö sök nek, hogy vissza kap ják azt,
ami jár ne kik. Ti azon ban sze res sé tek
el len sé ge i te ket, te gye tek jót, és ad ja -
tok köl csön, sem mit sem vár va ér te:
nagy lesz ak kor a ju tal ma tok, és a
Ma gas sá gos fi ai lesz tek, mert ő jó sá -
gos a há lát la nok és go no szak iránt.”
(Lk 6,32–35)

Jé zus er re a ma ga éle té vel és ha lá -
lá val pél dát mu ta tott ne künk, ami kor
a ke reszt fán imád ko zott azo kért,
akik őt ke reszt re fe szí tet ték.

Ho gyan le het sé ges ne künk ide el -
jut ni? Ha el kez desz imád koz ni el len -
sé ge i dért! A Bib li á ból le het ne pél dát
fel hoz ni ar ra, hogy há nyan kö vet ték
Jé zus pél dá ját. Pél dá ul Ist ván vér ta -
nú. Itt azon ban csak ar ra a ked ves is -
me rő söm re uta lok, aki azt mond ta
egy szer az ad dig nem sze re tett me -
nyé re: „Ad dig imád koz tam ér te, amíg
meg sze ret tem.”

Te, ked ves test vé rem, me lyik cso -
port ba tar to zol? Ha nem a har ma dik -
ba, ak kor imád kozz el len sé ge i dért,
akik le het nek a csa lád ban, a mun ka -
he lye den, a la kó ház ban, a po li ti ká -
ban, min de nütt!

Ha a har ma dik ba, foly tas sad az
imád ko zást. Meg lá tod, szebb lesz a
vi lág kö rü löt ted!

g Dr. Ri to ók Pál

Az írás ere de ti leg a Ma gyar Re for má -
tus Pres bi te ri Szö vet ség Pres bi ter cí -
mű lap já nak 2009. szep tem ber–ok tó -
be ri szá má ban je lent meg.

NE HÉZ K ÉR DÉ SEK

Sze ret jük-e el len sé ge in ket, vagy sem?

2009 ja nu ár já ban dön tő for du lat
állt be Ádám Bar na bás éle té ben. Az,
aki ko ráb ban hír hedt volt Nyír egy -
há za kör nyé kén és egész Sza bolcs
me gyé ben, ke resz tyén hit re tért egy
bia tor bá gyi csen des hé ten.

A több gyer me kes, nem szé gyell ten
ci gány szár ma zá sú csa lád apa ko ráb -
ban erő sza kos sá gá ról volt hí res. Nem
élt ki fe je zet ten bű nö ző élet mó dot, de
el mon dá sa sze rint csak gyil kos sá got
és egyéb sú lyos bűn tet tet nem kö ve -
tett el, min den egyéb do log ban ben -
ne volt. A be csü le tes mun ka mel lett
nem rit kán erő sza kos konflik tus ba
ke ve re dett. Eb ben nagy ré sze volt an -
nak, hogy nem ve tet te meg az al ko -
holt. Jaj volt an nak, aki nek né zet el -
té ré se tá madt ve le. Volt, hogy a sa -
ját csa lád ját is bán tot ta, ami kor ré -
szeg sé ge mi att szin te ki vet kő zött
ma gá ból. Már gyer mek ko rá ban ke -
le ti küz dő spor to kat űzött, me lyek ben

te het sé ges volt. Több ször részt vett
szer ve zett mér kő zé se ken, ahol csak
a má sik éle tét nem volt sza bad ki ol -
ta ni. Eze ken a mér kő zé se ken nagy
pén zek fo rog tak, en nek el le né re Bar -
na bás igen ke vés sel ré sze se dett ezek
hasz ná ból.

Gö rög szál lás ról tud ni kell, hogy
egy sza bol csi kis te le pü lés, ahol szá -
mos ci gány él, igen ne héz kö rül mé -
nyek kö zött. Négy éve fo lyik ott ci -
gány misszió a szom szé dos Nyír te lek -
ről ki in dul va. Az élő hi tű evan gé li kus
kö zös ség nem csak a ma ga kö zös sé -
gét épí ti, ha nem nyi tott ar ra, hogy Is -
ten bár mer re ve zes se őket. Az ed di -
gi esz ten dők ben – sa ját be val lá suk
sze rint – e szol gá lat gyü möl csei el -
ma rad tak, de idén meg tört a jég, és
több tu cat ci gány test vé rünk hit re ju -
tott. E ter més leg el ső gyü möl cse
Bar na bás volt.

Ja nu ár ban ré sze gen meg ígér te

Györ fi Mi hály lel kész nek, hogy el -
megy egy csen des hét re. Tar tot ta a
sza vát, és be kö vet ke zett a for du lat.
El fo gad ta meg vál tó já ul Jé zus Krisz -
tust, le tet te a po ha rat, és meg ta gad -
ta a ke le ti har co sok szel le mi sé gét. Jé -
zus Krisz tus ban iga zi bé kes ség re
ju tott.

Az óta a fe le sé ge és egyik gyer me -
ke is meg tért, s a fa lu ból ed dig majd
hú szan kö vet ték pél dá ját. Au gusz tus -
ban a bé ri Kö zös asz tal kon fe ren ci -
án ta lál koz tam Bar na bás sal, és el -
mond ha tom, hogy for má ló dó em -
ber rel ta lál koz tam, aki szá má ra a
Szent írás va ló ban az Is ten min dent
át for má ló esz kö ze. Olyan fi a tal lal ta -
lál koz tam, aki Pál apos tol sza va i val
él ve még nincs a cél nál, de aki meg -
küz di a hit har cát, és aki ezt a hi tet
to vább is ad ja.

g Laczki János
(Oros há zi Ha rang szó, 2009 ősze)

Ut cai har cos ból a hit har co sa

Reménység vasárnapja

A Dé li Egy ház ke rü let an gya lá nak írd meg:
ezt mond ja az, aki föld be hul lott bú za mag ként
ter mő élet re, nö ve ke dés re hív
oly kor dé li ha rang szó val, más kor Csen gőd del – Kas kan tyú val…
tu dok cse le ke de te id ről és fá ra do zá sod ról
tu dok ki csiny ba ra nyai fal va id ról, lő rin ci bib li ás ci gá nya id ról
ar ról, hogy tö re kedsz Bé kés, Szen tes élet re, ha van is Ba ja áll ha ta tos sá god nak
tu dok sze re te ted ről, hi ted ről, szol gá la tod ról:
hogy van má so dik esély, s hogy bol do gok a kis de ákok…
tu dom, hogy sző lő tő dön oly kor al ma lé te rem
tu dom, hogy a te rem tés szá mod ra va ló di ün nep
s hogy a gos pel kó rus da lát messze vi szi a szél a pak si Du na-par ton
tu dom, mer re ha jó zol, mit ter vez getsz svéd–ma gyar lel kész kon fe ren ci á kon
s tu dok a bony há di, fa so ri, De ák té ri, csa bai, oros há zi, szar va si is ko lák ról
tu dom, hogy van ben ned erő és el szá nás a mély be né zés hez
és ha föl eme led te kin te te det, örülsz a dé li pa no rá má nak

Tud ja meg ezért va la mennyi gyü le ke zet
Kecs ke mét től Du na föld vá rig, Sze ged től Gyo má ig,
An gyal föld től Mo há csig
íme, nyi tott aj tót ad tam eléd, ame lyet sen ki sem zár hat be
mert bár ke vés erőd van, elég ne ked az én ke gyel mem
tartsd meg hát az én igé met, és a nö ve ke dés gaz dag sá gá val légy ál dott

Aki nek van fü le, hall ja meg, mit mond a Lé lek a ke rü let nek

Az Észa ki Egy ház ke rü let an gya lá nak írd meg
ezt mond ja az, aki a ke reszt je lé vel meg je lölt, és tel jes élet re hí vott té ged
s aki meg őriz és meg újít nap ról nap ra
tu dok cse le ke de te id ről és fá ra do zá sod ról
tu dom, hogy a Bu da gyön gyét nem ve ted disz nók elé
nem vágsz Fan csali ké pet, s Csö mör sem ke rül get, mert áll ha ta to san szol gálsz
tu dom, hogy meg tu dod kü lön böz tet ni Nyír és Nyár egy há zát
s vi gyá zol, hogy sen ki ne Köl cse el Béredet ha mis ta len tu mok ra
tu dok sze re te ted ről, hi ted ről, szol gá la tod ról:
s hogy fon tos szá mod ra Pál apos tol éle te és ta ní tá sa
tu dok pi li si izsó pod ról és ve csé si sa va nyúd ról, s hogy érik a ki vi is Nyír egy há zán
is me rem nóg rá di ke gyes sé ge det, He ves vér mér sék le te det
Aszód, Nyír egy há za, Mis kolc is ko lá it
tu dom, igye ke zel, hogy beÉrd az elég gel, s így nö ve kedj a sze re tet ben
tu dom, hogy hoz zám ki ál tasz Csil lag hegy és Bu da vár ma gas la ta in
s az után vi dá man sí elsz le fe lé a lej tőn…

ezért hát tud ja meg va la mennyi gyü le ke zet
Di ós győr től Bu da ör sig, Nagy bör zsöny től Ceg lé dig
Hé víz györk től Bán kig
íme, nyi tott aj tót ad tam eléd, ame lyet sen ki sem zár hat be 
mert bár ke vés erőd van, elég ne ked az én ke gyel mem
tartsd meg hát az én igé met, és a ke reszt je lé vel légy ál dott

Aki nek van fü le, hall ja meg, mit mond a Lé lek a ke rü let nek

A Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let an gya lá nak írd meg
ezt mond ja az, aki jó Pász tor ként ve zet és ol tal maz té ged
ha rang szó val és nem Orosz lány Aj káról szól hoz zád
tu dok cse le ke de te id ről és áll ha ta tos sá god ról:
tu dom, hogy szűk Si ká torok kes keny út ján ván do rolsz
a Szom bat helye fe lé, ahol bé kes sé gem vár rád
tu dok sze re te ted ről, hi ted ről, szol gá la tod ról:
tu dok szí ved nek ked ves lí ce u mod ról s a ré gi teo ló gi á ról
a győ ri EG OT-ról, meg az „Öt temp lom fesz ti vál ról”
tu dok a Lu ther-pá lyá za tok ról, új-ré gi li tur gi ád ról
a köt csei ker báj tok ról meg a ta va lyi kő sze gi Szél ró zsád ról
tu dom, mi ért vonz té ged a szár szói kony ha s a rév fü lö pi ok ta tá si köz pont
tu dom, hogy Pá pának es pe res szol gál
tu dom, hogy Is ten há za né pe vagy tok, s fon tos, mi ként ta nít ja né pét a csa lád fő

Tud ja meg azért va la mennyi gyü le ke zet
Csák vár tól Sú rig, Mó richi dá tól Ne mes pát ró ig
Sza kony tól Ho mok bö dö gé ig
íme, nyi tott aj tót ad tam eléd, ame lyet sen ki sem zár hat be
mert bár ke vés erőd van, elég ne ked az én ke gyel mem
tartsd meg hát az én igé met, és a Pász tor sze re te té vel légy ál dott

Aki nek van fü le, hall ja meg, mit mond a Lé lek a ke rü let nek

g Var ga Gyön gyi

El hang zott az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem ál tal szer ve zett, Du nán -
in nen – Du nán túl cí mű kon fe ren ci án no vem ber 5-én.

A JELENÉ SEK KÖN YVÉNEK PAR AFR ÁZ I SA

Az egy ház ke rü le tek
an gya lai nak írd meg…
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„Mind nyá junk nak lep le zet le nül kell
oda áll nunk a Krisz tus íté lő szé ke elé.”
(2Kor 5,10)

Szent há rom ság ün ne pe után az utol -
só előt ti hé ten az Út mu ta tó reg ge li és
he ti igéi há rom íté let ről szól va er re
bá to rí ta nak: re mény ség gel vár juk az Úr vissza jö ve te lét! Ő a ki rá lyok Ki rá lya -
ként fog meg je len ni di cső ség ben. „Tö ké le te sen re mény ked je tek ab ban a ke -
gye lem ben, ame lyet Jé zus Krisz tus meg je le né se kor kap tok.” (1Pt 1,13; LK) E
re mény nem szé gye nít meg. „Ha el enyé szik is a tes tem, szí vem kő szik lá ja te
ma radsz, ó, Is ten.” (GyLK 723) Mi is tör té nik az el ső íté let kor? Ve zér igénk foly -
ta tá sa ként Pál el mond ja, hogy a hí vők el ra gad ta tá sa után az Úrért vég zett szol -
gá la tuk meg ju tal ma zá sá ra ke rül sor, mi vel bű ne ik ha lá los íté le te a ke resz ten
már két ezer éve vég be ment. S akik ke gye lem ből meg iga zul tak, ott „min den -
ki meg kap ja, amit meg ér de mel, asze rint, amit e test ben cse le ke dett” (2Kor 5,10b).
Jé zus a nem zsi dók, a po gány nem ze tek meg íté lé sé ről szól. E má so dik íté let
ki rá lyi ural ko dá sa kez de tén, a nagy nyo mo rú ság után lesz. Az Em ber fia ott
azo no sít ja ma gát né pe leg ki sebb test vé re i vel; s akik az ir gal mas ság hat fé le cse -
le ke de te it nem tet ték meg ve lük, „el men nek az örök bün te tés re, az iga zak pe -
dig az örök élet re” (Mt 25,46). Pál Is ten – Lel ke ál tal ve zé relt – gyer me ke i nek
a re mé nyé ről ta nít; ők még vár nak a test meg vál tá sá ra: „Mert üd vös sé günk
re mény ség re szól. (…) Ha pe dig azt re mél jük, amit nem lá tunk, ak kor áll ha -
ta tos ság gal vár juk.” (Róm 8,24.25) „Ez he lyes ta ní tás – de igen ke ve sen van -
nak, akik a bol dog re mény sé get, Is ten or szá gá nak el jö ven dő, so ha el nem mú -
ló örök sé gét olyan bi zo nyo san vár ják, hogy job ban ma gu ké nak ér zik, mint
je len va ló éle tü ket” – ír ja Lu ther. „Aki te hát hall ja tő lem eze ket a be szé de ket,
és cse lek szi azo kat, ha son ló lesz az okos em ber hez, aki kő szik lá ra épí tet te a
há zát” (Mt 7,24) – hív Aty ja aka ra tá nak te vé sé re Urunk. A re mény ség hit -
val lá sá hoz meg hát rá lás nél kül ra gasz kod va szán dé ko san meg ne ta gad juk a
Szent há rom ság Is ten egyik sze mé lyét sem, mert „fé lel me tes do log az élő Is -
ten ke zé be es ni” (Zsid 10,31). A bűn bá na ti ima nap jel le ge a ham va zó szer dá -
é hoz ha son ló, a ter mé ket len fü ge fa sor sát pél dáz za: „…hát ha te rem jö vő re,
ha pe dig nem, ak kor vágd ki.” (Lk 13,9) Az óegy há zi epis to la is az Úr el jö ve -
te lé ről szól. Is ten igaz sá go san fog ítél ni: „…az Úr Jé zus meg je le nik a menny -
ből (…), hogy meg di cső ül jön szent jei (a hí vők) kö zött” (2Thessz 1,7.10); a hi -
tet le nek örök pusz tu lás sal bűn hőd nek. A Mes si ás nak a fő pap sze rint azért
kell meg hal nia, mert Jah vét ká ro mol ta az zal, hogy Krisz tus nak, Is ten Fi á nak
tar tot ta ma gát. „Sőt azt mon dom nek tek: mos tan tól fog va meg lát já tok az Em -
ber fi át, amint a Ha tal mas jobb ján ül, és el jön az ég fel hő in.” (Mt 26,64) Krisz -
tus ezer éves föl di ural ma után kö vet ke zik a har ma dik, utol só íté let már az örök -
ké va ló ság ban, a nagy fe hér tró nus előtt; ott a meg nem vál tott ha lot tak ítél -
tet nek meg. „…ez a má so dik ha lál (…) Ha va la kit nem ta lál tak be ír va az élet
köny vé be, azt a tűz ta vá ba ve tet ték.” (Jel 20,14.15) „Írd az élet köny vé be / Meg -
vál tot tad ne vét!” (EÉ 505,4)

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

„Je len tős ér té kek vesz nek el min den perc ben az el sza lasz tott al kal mak mi att, de ami meg ma rad, és aka rat tá meg
cse lek vés sé lesz, fel be csül he tet len ér té ket kép vi sel. Em be ri sé günk tá vol ról sem olyan anya gi as, mint aho gyan
túl zot tan tet sze leg ve hir de tik.

An nak alap ján, aho gyan meg is mer tem az em be re ket, biz ton ál lít ha tom, hogy sok kal több ben nük az esz mé -
nyi re va ló tö rek vés, mint amennyi a fel szín re ke rül. Mi ként a föld fel szí nén höm pöly gő fo lyók szá ma sok kal ki -
sebb a föld alat ti lát ha tat lan fo lyó vi zeké nél, a szem mel lát ha tó ide a liz mus is rit kább, mint az em be rek szí ve mé -
lyén rej tő ző, fel tá rat lan ér ze lem. Fel kell ol da ni a le bék lyó zot tat, fel szín re kell hoz ni a föld alat ti for rá sok vi zét:
az em be ri ség vár ja az ilyen fel adat meg ol dá sá ra ké pes em be re ket.”

g Al bert Sch we i tzer

Az em ber val lá sos lény, akar ja, nem
akar ja, nem tud meg len ni va la mi fé -
le val lás, sőt va la mi lyen hit nél kül.
An nak is, aki egye ne sen ta gad ja Is -
ten lé tét, egy bi zo nyos val lá sos rend -
szer e van, amely ből tu da to san ki zár -
ja az Is tent, a te rem tőt és meg tar tót.

Egy tör té net sze rint egy em ber, ta -
lán Ame ri ká ban, ke re se tet adott be

a bí ró sá gon. Azt pa na szol ta, hogy a
ke resz té nyek nek, a hí vők nek sok
ün ne pük van, míg az is ten ta ga dók -
nak egyet len ün nep nap juk sincs. A
bí ró, ma ga is is ten fé lő em ber, böl cses -
sé gért fo hász ko dott, hogy va la hogyan
meg old has sa az ügyet. Egy szer csak
fel csil lant a sze me, meg ta lál ta a meg -
ol dást.

– De hogy nincs ma guk nak ün -
nep nap juk! – szólt a pa na szos hoz. –
Már ré gen ki van je löl ve, so kan meg
is ün ne pe lik, és ja vas lom, hogy et től
kezd ve még kö vet ke ze te seb ben ün -
ne pel je nek ezen a na pon. Áp ri lis
el se jén.

– Hon nan ve szi ezt a na pot? – kér -
dez te az ate is ta.

– Egye ne sen a Bib li á ból – jött a vá -
lasz. – Ol vas sa el a 14. zsol tár el ső
ver sét: „Azt gon dol ja ma gá ban a
bo lond, hogy nincs Is ten.” Aki is ten -
ta ga dó, ün ne pel je csak nyu god tan a
bo lon dok nap ját.

* * *

Ma nap ság az a ve szély áll fenn –
amely a re for má ció előt ti időt is jel -
le mez te –, hogy ma ga az egy ház
vagy ép pen ség gel em be rek, akik
ke resz té nyek nek, sőt Is ten szol gá -
i nak ne ve zik ma gu kat, ki zár ják Is -
tent az éle tük ből. Meg hí vót kap tam
egy egy há zi össze jö ve tel re, amely -
nek ép pen az a mot tó ja: „Is ten nel
vagy Is ten nél kül?” A mi nap pe dig
egyik lel kész test vé rem pa nasz ko -
dott így: „Saj nos Is ten ki ma rad az
in téz ke dé se ink ből.” Eb ből is lát juk,
és ma ga a Szent írás is te le van
olyan pél dák kal, ame lyek bi zo nyít -
ják azt, amit Di et rich Bon hoef fer a
hit le ri idők re jel lem ző en mon dott:
„Az em be rek meg ta nul tak és tud -
nak Is ten nél kül él ni.”

De ho gyan egyez tet he tő össze a hit

vagy ma ga a val lás az is ten te len ség -
gel? Na gyon egy sze rű: csak egy ke -
vés kép mu ta tás kell hoz zá, és min den
a leg tö ké le te seb ben mű kö dik.

A val lás, a val lá sos ság le he tő sé get
ad ar ra, hogy min den ki olyan is tent
fa rag jon, ko vá csol jon, gyúr jon vagy
fes sen ma gá nak, ami lyen ép pen ne -
ki tet szik. A ré gi gö rö gök vagy a ró -

ma i ak vagy bár me lyik bar bár vagy
akár fej lett nép ezt tet te. Ha há bo rú
volt, há bo rú is tent csi nál tak ma guk -
nak, ha ép pen ség gel bé ke volt és le -
he tő ség a bu jál ko dás ra, ak kor sze re -
lem is tent hoz tak lét re, tel jes kul -
tusszal, egé szen a kul ti kus pros ti tú -
ci ó ig. (Csak zá ró jel ben kér de zem
meg: ked ves test vé rem, mi lyen a vi -
szo nyod a por nog rá fi á hoz? Ez is egy
„val lás”. Saj nos sok hó do ló ja van.
Biz tos va gyok, hogy töb ben lá to -
gat nak pu cér ol da la kat a vi lág há -
lón, mint ahá nyan rend sze re sen ol -
vas nak Bib li át Ma gyar or szá gon.)

* * *

Az a szo mo rú, hogy ma ga a teo ló gia
is, mint tu do mány, egy faj ta le he tő ség
ar ra, hogy ma gunk nak tet sző Is tent
vagy Is ten-faj tá kat dol goz zunk ki.
Gon do lok pél dá ul a „jó Is ten re”, aki el -
fo gad úgy, ahogy vagy, és nem is kell
so ha sem mi ben meg vál toz nod. Vagy
a „sze re tő Is ten”, aki na gyon is di va tos
Is tenként el né zi a bűnt, és sze re ti a pe -
do fi lo kat és a ho mo sze xu á li so kat és
min den olyan élet mó dú em bert, aki -
nek az élet mód ját ma ga a Szent írás
egye ne sen bűn nek ne ve zi. Is ten és is -
te nek, akik meg al kusz nak a bűn nel. 

A val lás er re le he tő sé get ad. Olyan
is ten nek a tisz te le té re és szol gá la tá -
ra, aki nek még min dig fon tos a pénz,
mint öt száz év vel ez előtt, a Szent Pé -
ter-ba zi li ka épí té se ide jén, ami kor
val lá sos cir kusszal szed ték ki az em -
be rek zse bé ből a pénzt, meg ígér ve
cse ré be az ősök utó la gos üd vét.
Olyan te rem tő, meg vál tó és akár
meg szen te lő a val lá sos ság is te ne,
akit én ma gam irá nyí tok, olyan nak
hi szem, és olyan ta ní tá so kat fo ga dok
csak el ró la, ami lyen ne kem, az én vi -
lág né ze tem nek, fi lo zó fi ám nak, sze -
mé lyi sé gem nek min den szem pont -

ból meg fe lel. És ha egyik he lyen
nem ne kem meg fe le lő en be szél nek,
el me gyek egy má sik gyü le ke zet be
vagy akár más fe le ke zet hez: fon tos,
hogy én érez zem jól ma ga mat.

Le het ilyen hi tet gya ko rol ni, ilyen
val lá sos éle tet él ni, de en nek nincs
sem mi kö ze az élő Is ten hez, aki Úr.

A re for má ci ó ról is le het ne úgy
be szél ni, mint egy val lá si ese mény -
ről, akár le het ne Lu ther kö ré is kul -
tuszt épí te ni és min den sza vát és írá -
sát szent írás ként ér tel mez ni. De ak -
kor sem mit sem ér te nénk meg ab ból
a cso dá ból, hogy egy olyan kor ban,
ami kor jól le he tett ér vé nye sül ni a val -
lá sos máz ban, fel áll egy szer ze tes, és
éle tét koc ká ra té ve azt ál lít ja, hogy az
egy ház té ve lyeg, mert nem Is ten
sza va, a Szent írás az, ami meg ha tá -
roz za az éle tét, ha nem valamiféle ha -
gyo má nyok, val lá sos szo ká sok és
tör vé nyek. És ez nem ma rad hat így,
ezen vál toz tat ni kell. Mi kor meg fe -
nye get ték, meg pró bál ták „jobb be lá -
tás ra” bír ni, egy sze rű en azt mond ta:
„Itt ál lok, más ként nem te he tek.” 

Csak azt tu dom el fo gad ni, amit Is -
ten sza va, a Bib lia mond, még ha meg
kell is hal nom ér te. Lu ther fő mű ve
a né met bib lia for dí tás volt, amely nek
az volt a cél ja, hogy az em be rek hez
el jus son a ma guk nyel vén, köz ért he -
tő en, mi Is ten aka ra ta, és eh hez
szab ják az éle tü ket.

* * *

Min den to váb bi nél kül úgy is te kint -
he tünk a re for má ci ó ra, mint lel ki éb -
re dés re, amely vé gig sö pört Eu ró -
pán, és ké sőbb el ju tott az új kon ti -
nens re is. De az egész ez zel kez dő -
dött: egy em ber fel is mer te, hogy
nem valami fé le val lá sos ság nak kell
meg fe lel ni, nem is a ma ga val lá sos -
sá gá ban kell jól érez nie ma gát az em -
ber nek, ha nem az élő Is ten aka ra tá -
hoz kell szab nunk az éle tün ket, aka -
ra tát pe dig a Szent írás ban tár ta
elénk. „Le gyen meg a te aka ra tod…”

Lu ther a Szent írás ol va sá sa köz ben
meg ta lál ta nem csak a ke gyel mes Is -
tent Krisz tus ban, aki meg bo csá tot -
ta bű ne it, ha nem azt a Krisz tust is,
aki azért halt meg, és azért tá madt fel,
hogy mind az élő kön, mind a hol ta -
kon ural kod jék (Róm 14,9).

Ha Krisz tus lett Ura az éle tem nek,
ak kor már nem élek töb bé ma gam -
nak, a ma gam el kép ze lé se, vá gyai,
val lá sos gon dol ko dá sa sze rint, ha nem
Pál apos tol lal együtt mon dom: Krisz -
tus sal együtt meg halt a ré gi val lá sos
em ber, aki nek az éle té ben még jól
meg fért a bűn, és Krisz tus sal együtt
fel tá madt egy új em ber, aki új élet ben
jár, hogy töb bé ne szol gál junk a bűn -
nek (Róm 6,2–7).

A re for má to rok nak volt egy jel -
mon da tuk az egy ház ra néz ve: sem per
re for man da. Ál lan dó an meg kell
újul nia. De ho gyan újul na meg az
egy ház, ha én és te, ked ves test vé rem,
nem úju lunk meg gon dol ko dá sunk -
ban? Ha nem mon dunk el lent az
olyan val lá sos ság nak, amely ben jól
meg fér a bűn és a kép mu ta tás, hogy
ezeket meg vall va és meg ta gad va,
meg sza ba dul va a bűn től tisz ta és
szent éle tet él jünk Is ten di cső sé gé re?

g Or bán At ti la

Val lá sos ság és is ten te len ség

„Lásd, üres edény va gyok, Uram!
Tölts meg! Gyen ge va gyok a hit ben.

Erő síts meg!” (Lu ther)

Mi lyen cso dá la tos Is ten vagy!
Jé zus ban ránk ra gyog ir gal mas ar cod.
Sze gény, üres edé nye i det
vég te len tü re lem mel szá mon tar tod,
s kész vagy min den nap meg töl te ni min det
új hit tel, sze re tet tel, új erő vel,
má sok ter hét örö mest vi se lő vel…
köz tük üres kis edé nye det, en gem!

Hi szen for rá sod ki apad ha tat lan.
So se kell sír nom, hogy üres ma rad tam.
So se kell hasz na ve he tet len,
üres edénnyé len nem!

Túr me zei Er zsé bet

Üres edé nyek
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5.
Mi u tán Já kób ki bé kült Lá bán nal,
min den ki el in dult a ma ga út ján. Já -
kób to vább ment szü lő ha zá ja fe lé, és
kö ve te ket kül dött báty já hoz, Ézsa u -
hoz, aki nek a ha rag ja elől me ne kült
el húsz év vel az előtt.

– Mond já tok meg uram nak, Ézsa -
u nak – pa ran csol ta a kö ve tek nek –,
hogy ed dig Lá bán nál él tem és dol -
goz tam. Sze rez tem ott va gyont, és
lett csa lá dom is. Azért kül dök most
kö ve te ket, mert ha za fe lé tar tok, és azt
sze ret ném, ha meg bo csá ta na ne -
kem, és nem ha ra gud na töb bé rám.

Ami kor a kül dött ség vissza tért, azt
a hírt hoz ták, hogy Ézsau már el is in -
dult elé, de négy száz em bert hoz ma -
gá val. Já kób na gyon meg ijedt, mert
azt hit te, báty ja még min dig bosszút
akar raj ta áll ni azért, mert sok év vel
az előtt ap ju kat is be csap va rá szed te
őt. Gyor san két tá bor ra osz tot ta a ve -
le le vő em be re ket és ál la to kat. Azt
gon dol ta ugyan is, hogy ha Ézsau
ha rag já ban meg is öli az egyik csa pa -

tot, a má sik még meg me ne kül het.
Majd imád koz ni kez dett:

– Ó, Uram! Azt mond tad ne kem,
hogy tér jek vissza atyá im föld jé re, és
te ve lem le szel. Tu dom, hogy nem ér -
dem lem meg azt a sok jót, amit tő -
led kap tam. Kér lek, ments most meg
test vé rem ha rag já tól! At tól fé lek,
hogy meg öl en gem is, és a csa lá do -
mat is. De te azt ígér ted, hogy meg -
ál dasz, és utó da im szá ma annyi lesz,
mint égen a csil lag.

Ezek után ál la tai kö zül so kat ki vá -
lo ga tott, és faj tán ként egy-egy szol -
gá ra bíz ta őket. Meg pa ran csol ta az
em be re i nek, hogy egy más után in -
dul ja nak Ézsau fe lé, és ami kor ta lál -
koz nak ve le, mond ják ne ki, hogy a
nyá jak Já kó béi, de báty já nak kül di
őket aján dék ba. Ab ban bí zott ugyan -
is, hogy ez zel meg en gesz te li majd
test vé rét, és Ézsau nem fog töb bé ha -
ra gud ni rá.

Mi u tán ezt el ren dez te, és az aján -
dék nyáj el in dult előt te, ő ma ga még
egy éj sza ká ra a tá bor ban ma radt. Ám

nem volt egye dül, mert az Úr el jött
hoz zá. Já kób tu sa kod ni, küz de ni
kez dett. Már haj na lo dott, ami kor
Já kób azt kér te tő le, hogy áld ja meg
őt. Is ten pe dig új ne vet adott ne ki.

Az nap ta lál ko zott Ézsau val, aki
elé je fu tott, meg ölel te, és sír va a
nya ká ba bo rult. De hogy akar ta őt
bán ta ni! Örö mé ben sírt, hogy olyan
sok idő múl va új ra ta lál koz tak. Já kób
pe dig kö vet te ha za fe lé, és ott le te le -
pe dett ő is.

Old já tok meg a ke reszt rejt vény! A
meg je lölt osz lop ban Já kób új ne vét ol -
vas hat já tok.

1. Já kób ap ja
2. Já kób ked venc fia
3. Já kób any ja
4. Já kób egyik fe le sé ge
5. Já kób má sik fe le sé ge
6. Já kób apó sa

Ked ves Gye re kek!
G YE R ME KVÁR
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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.

19. or szá gos evan gé li kus
hit tan ver seny
Té ma: Nö vé nyek a Bib li á ban
Sze re tet tel ad juk hí rül, hogy az or szá gos hit tan ver seny kon cep ci ó ja a ko -
ráb bi vissza jel zé sek és ta pasz ta la tok alap ján eb ben az év ben meg újul. A
kez de mé nye zés idő sze rű sé gét szé les tá mo ga tott ság erő sí ti. A könnyebb
moz gó sí tás és a jobb át lát ha tó ság ér de ké ben idén – az elő ző évek gya -
kor la tá tól el té rő en – két kor osz tály ban vár juk a csa pa to kat: 1–4. osz tály,
5–8. osz tály.

A gyü le ke ze tek és az is ko lák csa pa tai az el múlt évek hez ha son ló an kü -
lön ver se nyez nek. Egy gyü le ke zet, il let ve is ko la egy kor osz tály ból két négy
fő ből ál ló csa pa tot küld het a me gyei/te rü le ti for du ló ra. Bár a kor osz tá -
lyo kat össze von tuk, sze ret nénk le he tő sé get biz to sí ta ni, hogy töb ben tud -
ja nak részt ven ni a ver se nyen.

Kér jük, a csa pa tok össze ál lí tá sá nál min den ki tö re ked jen ar ra, hogy
mind a négy meg je lölt gyü le ke ze ti/is ko lai osz tály ból ke rül je nek gye re -
kek a cso port ba. Négy el sős gyer mek pél dá ul könnyen hát rány ba ke rül -
het a ver seny so rán. Kér jük to váb bá, hogy az egy há zi is ko lá ban ta nu ló
gyer me kek ne gyü le ke ze ti csa pat ként ver se nyez ze nek, mert így a gyü -
le ke ze tek ből ér ke zők rosszabb esé lyek kel in dul nak.

Je lent kez ni le het on-line a Cam per rend sze rén ke resz tül:
http://if jus ag.lu the ran.hu/cam per.

• Az el ső for du lót 2010. feb ru ár 22. hét fő ig le kell bo nyo lí ta ni. Ez a gyü -
le ke ze ti/is ko lai for du ló egyé ni szint fel mé rő jel le gű, ame lyen a gya kor -
lás mel lett ki vá laszt ha tók a me gyei/te rü le ti ver seny re to vább ju tó ver -
seny zők.

• Má so dik for du ló: 2010. már ci us 20-án, szom ba ton a te rü le ti leg il le -
té kes in téz mé nyek ben és gyü le ke ze tek ben. Ezen a me gyei/te rü le ti ver -
se nyen a csa pa tok kor osz tá lyok sze rint mér kőz nek meg egy más sal (az -
az a fen ti ki írás alap ján egy-egy gyü le ke zet vagy is ko la 2-2 csa pa tot
küld het). Az or szá gos for du ló ba pe dig kor osz tá lyon ként az összes csa -
pat ból egy-egy kép vi sel he ti az egy ház me gyét és az ok ta tá si in téz ményt.

• Or szá gos for du ló: 2010. áp ri lis 23–24. (szom bat) Pi lis csa ba, Bé thel Misszi -
ói Köz pont. Az el múlt évek gya kor la tá tól el té rő en a XIX. or szá gos hit -
tan ver senyt és az V. or szá gos gyer mek na pot össze von juk, és egy két -
na pos prog ram ke re té ben ren dez zük meg. Az el ső na pon a hit tan ver -
seny or szá gos for du ló já ra to vább ju tott csa pa tok a hely szí nen kre a tív for -
má ban meg old ják a ver seny fel ada ta it. Más nap kü lön bö ző prog ra mo -
kat biz to sí tunk a ko ráb bi for du ló ban ver seny zők és min den ér dek lő -
dő szá má ra, va la mint ek kor ke rül sor a hi va ta los ered mény hir de tés re.

A fel ada to kat a Gyer mek- és If jú sá gi Osz tály ál tal fel kért hit ta ná rok és
lel ké szek ál lít ják össze. A ver seny re a kö vet ke ző ige he lyek ből kell fel ké -
szül ni:

Nö vé nyek a Bib li á ban
1–4. osz tály
• Jó zsef ál mo kat fejt a bör tön ben: 1Móz 40, 1–23 – sző lő
• Jó zsef meg fej ti a fá raó ál ma it: 1Móz 41,1–36 – bú za
• Je zá bel ül dö zi Il lést: 1Kir 19,1–8 – re kettye bo kor
• Eli ze us cso dá ja az éh ín ség ide jén: 2Kir 4,38–41 – vad tök
• Is ten gond vi se lé se: Mt 6,25—4 – me zei li li om
• A mus tár mag pél dá za ta: Mt 13,31–32 – mus tár
• Zá ke us: Lk 19,1–10 – vad fü ge fa
• Jé zus be vo nu lá sa Je ru zsá lem be: Jn 12,12–19 – pál ma
5–8. osz tály
• A bűn be esés: 1Móz 3,1–13 – a jó és rossz tu dá sá nak fá ja
• Az Úr meg je le nik Áb ra hám nak Mam ré töl gye sé ben: 1Móz 18,1–15 –

tölgy fa
• Is ten meg je le nik Mó zes nek és el hív ja őt: 2Móz 3,1–22 – csip ke bo kor
• Az Úr für jet és man nát ad Iz ra el nek: 2Móz 16,11–15.31–35 – man na
• A bú za és kon koly pél dá za ta és an nak ma gya rá za ta: Mt 13,24–30.36–

43 – bú za, kon koly
• A sző lő mun ká sok: Mt 20,1–16 – sző lő
• A go nosz sző lő mun ká sok: Mt 21,33–46 – sző lő
• A ter mé ket len fü ge fa: Lk 13,6–9 – fü ge fa

Jó felkészülést kívánunk!
g Pál Ma ri et ta gyer mek - és ifjúsági re fe rens

A 9. országos evangélikus bábverseny kiírása következő számunkban jelenik meg.

Óvodai óvónői
találkozó

Evan gé li kus óvó nők or szá gos ta lál -
ko zó ja volt no vem ber 6-án a nagy tar -
csai Szi vár vány Evan gé li kus Ke resz -
tyén Óvo dá ban. Tót szöl lő sy Tün de
moz gás fej lesz tő pe da gó gus be szélt a
moz gás ideg rend sze ri fej lő dés re gya -
ko rolt jó té kony ha tá sá ról, majd Kiss
Lász ló né ze ne ta nár és Szlu ka Lí dia
ének mű vész tar tott elő adást az óvo -
dás ko ri ének ta ní tás ról. Az áhí ta to kat
Gáncs Pé ter püs pök és Baran ka
György he lyi lel kész tar tot ta.
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Ma ko vínyi Pál (Ipoly ság)
– Apám ba las sa gyar ma ti szü le té -

sű evan gé li kus lel kész volt, Sop ron -
ban vé gez te a teo ló gi át; az anyu kám
Bát ról szár ma zott. Én Sel mec bá -
nyán szü let tem, mert apám ak kor az
on nan ti zen egy né hány ki lo mé ter re
lé vő Per encs fa lun (Pren čov) szol -
gált. On nan Ki szel lő re (Malé Zliev -
ce), majd Ipoly ság ra (Šahy) ke rül tünk.
Ő volt a gyü le ke zet utol só ma gyar
anya nyel vű lel ké sze, aki magyarul is
rend szeresen prédikált.

Ma a vá ros la kos sá gá nak hat van -
négy szá za lé ka ma gyar, de szin te
majd nem min den ki mind a két nyel -
vet be szé li. A ka to li kus temp lom ban
va sár na pon ként két ma gyar nyel vű és
egy szlo vák nyel vű mi se van. A mi lel -
kész nőnk anya nyel ve a szlo vák, de ta -
nul ma gya rul, a Mi atyán kot és a li -
tur gia egyes ele me it már tud ja. És
van nak ma gyar nyel vű evan gé li kus
is ten tisz te le tek is, pél dá ul Zász ka licz -
ky Pa li bá csi, a Maek (Ma gyar Evan -
gé li kus Kon fe ren cia – a szerk.) tit ká -
ra és Szakács Tamás felsőpetényi
lelkész is jár hoz zánk pré di kál ni.

– Ha a nem ze ti sé gé ről kér de zik, ho -
gyan vá la szol?

– Eről te tett nek tar tom az ilyen
kér dé se ket, tá vol áll tő lem az, hogy
nem ze ti sé gi ala pon kü lön böz tes sünk
meg egy más tól em be re ket. Ahogy Pál
apos tol is ír ja: Krisz tus ban nincs se
zsi dó, se gö rög, se fér fi, se nő (vö. Gal
3,28). An nál rosszab bat nem tu dok el -
kép zel ni, mint ami kor va la ki hí vő ként
ke resz tény mi vol tá nál előbb re va ló -
nak tart ja a nem ze ti sé gét…

– És ha azt kér de zik, mi a ha zá ja?
– Ha a ge og rá fia ol da lá ról néz zük,

ak kor Ipoly ság a néhai híres Hont
vármegye székhelye… Ha az iden ti -
tá so mat kell meg fo gal maz nom, ak -
kor azt mon dom: ke resz tény va gyok
és hon ti la kos.

* * *

Szlu ka Ist ván né, Lí dia
(Nagy tar csa)

– Nagy tar csá ra és a kör nye ző te le -
pü lé sek re, Cin ko tá ra, Csö mör re,
Mag lód ra, Ke reszt úr ra az 1700-as
évek vé gén te le pí tet tek ki tó to kat a
mai Szlo vá kia te rü le té től. A fa lu ban
so ká ig nem ápol tuk a ha gyo má nyo -

kat, de né hány éve meg ala kult a szlo -
vák ki sebb sé gi ön kor mány zat, és az -
óta min den év ben ren dez nek szlo vák
na pot, fel ele ve ní tik a nép vi se le tet, az
ét ke zé si, sü té si szo ká so kat, és így
to vább.

Mi édes anyám mal a mai na pig
tó tul be szél ge tünk ott hon, de a fér -
jem, aki nek a csa lád ja szin tén ren del -
ke zik tót gyö ke rek kel, ódz ko dik et -
től a nyelv től, és a gyer me ke im sem
ér dek lőd nek irán ta. Igaz, rit kán is
hal lot tak tő lünk tót szót, mert in kább
ak kor be szél tünk így, ami kor nem
akar tuk, hogy ért sék, hogy mi ről
van szó, mert ti tok volt, vagy egy sze -
rű en nem tar to zott rá juk. Anyu -
kám mal egyéb ként a ré gi nyel vet
hasz nál juk, ezért pél dá ul ha len ne
szlo vák adó a té vé ben, azt már nem
na gyon ér te ném meg. Ugyan így azt
is alig-alig ér tem, ami kor éven te
egy szer Gu lá csi né Fa bu lya Hil da
(az Or szá gos Szlo vák Evan gé li kus
Lel ké szi Szol gá lat ve ze tő je – a szerk.)
tart is ten tisz te le tet.

– Nem ze ti és/vagy ke resz tény
iden ti tás – hang zik a kon fe ren cia
cí me. Az Ön éle té ben me lyik a hang -
sú lyo sabb?

– A szlo vák gyö ke re im el le né re
egy ér tel mű en ma gyar nak val lom ma -
gam. Mind emel lett ha Szlo vá ki á ban
já rok, min dig úgy ér zem, hogy ha za -
me gyek. Ért jük egy mást, és ez nagy -
sze rű. A kon fe ren cia cí mé ben sze rep -
lő sor ren den azon ban min den kép pen
vál toz tat nék: szá mom ra az, hogy ke -
resz tény va gyok és is ten hí vő, fon to -
sabb, mint a ma gyar ság tu da tom.

* * *

Ma cher Já nos (Pusz ta vám)
– Őse ink – aki ket té ve sen svá bok -

nak mon da nak, pe dig mi Ba jor or -
szág ból szár ma zunk – 1750 kö rül ér -
kez tek Pusz ta vám ra, ahol egy evan -
gé li kus föl des úr csak evan gé li kus
te le pe se ket fo ga dott be. Az itt élők
hosszú-hosszú ide ig sem ma gya rok -
kal, sem ka to li ku sok kal nem kö töt -
tek há zas sá got.

Em lék szem, ami kor az ele mi is ko -
la el vég zé se után pol gá ri ba men tem
Mór ra, ne ga tí vum ként él tem meg a
szár ma zá so mat, és azt kér dez tem a
szü le im től, mi ért va gyok evan gé li kus,

mi ért va gyok pa raszt gye rek, és mi -
ért va gyok né met nem ze ti sé gű.

– Pe dig – mint a be mu tat ko zó kör -
ben is el mond ta – há rom ne gyed
rész ben ma gyar. En nek el le né re a
csa lád já val együtt ki te le pí tet ték. Me -
sél ne ki csit er ről?

– A má so dik vi lág há bo rú után né -
met nem ze ti sé gű ként tel jes jog fosz -
tott ság volt az osz tály ré szünk. Hi á ba
nem vol tunk tag jai sem a Volks bund -
nak, sem egyet len ná ci szer ve zet nek
sem, még is ki te le pí tet tek ben nün -
ket. 1948. feb ru ár 10-én reg gel jöt tek
ér tünk a rend őrök, Mór ra vit tek, on -
nan vas út tal Cseh or szá gon ke resz tül
Ke let-Né met or szág ba, az ak ko ri ipa -
ri cent rum ba, Bit ter feld be ke rül tünk.

Az 1950-es évek ele jén a mun ka -
he lyem ré vén vissza jö het tem vol na
Ma gyar or szág ra. A pusz ta vá mi ro -
kon ság nak már meg is üzen tük,
hogy édes anyám és én ha za jö vünk,
de ak kor egy ma gyar or szá gi kol lé gám
azt mond ta ne kem: „Já nos, jól gon -
dold meg, hogy el fo ga dod-e az ál lást;
le het, hogy most hon fi társ ként te kin -
te nek rád, de gon dold át, hogy ha
bár mi gond tör té nik a gyár ban, ak -
kor azt mond ják majd, hogy az a né -
met volt az oka.”

Nem sok kal ké sőbb ví zu mot kap -
tam, és Nyu gat-Né met or szág ba,
Mün chen kör nyé ké re köl töz tem,
ahol kö rül be lül száz öt ven, a má so dik
vi lág há bo rú ide jén a front elől el me -
ne kü lő pusz ta vá mi csa lád élt.

– 1989 után el ad ta a né met or szá -
gi cé gét, ha za jött, és itt hon fo gott
vál lal ko zás ba. Mi ért dön tött a vissza -
jö ve tel mel lett?

– Akik nem jöt tek vissza, ta lán úgy
gon dol kod tak, hogy oda, aho vá an -
nak ide jén a ma gya rok hív ták meg
őket, hogy meg mű vel jék a föld je i ket,
és ahon nan az tán tíz ki lós ba tyu val űz -
ték el őket, töb bé nem men nek vissza.
De Jé zus azt mond ja: ha va la ki ar cul
üt bal ról, tartsd oda a job bo dat is…
(vö. Mt 5,39) Mind amel lett, hogy
gye rek ko rom ban ott hon csak né me -
tül be szél tünk – nem volt ez per sze
iga zi né met, csak egy táj szó lás, amit
még az őse ink hoz tak, és egy iga zi né -
met ta lán meg sem ér tet te vol na –,
ma gyar nak ne vel tek a szü le im, és
azt, hogy ma gyar va gyok, be akar tam
bi zo nyí ta ni a ma gya rok nak is.

Ki nek mit je lent ma Ma gyar or szá gon
szlo vák vagy né met fel me nők le szár -
ma zott já nak len ni vagy ha tá ron túl
ma gyar ként él ni? Ho gyan je le nik
meg – egy ál ta lán meg je le nik-e még

– a nem ze ti sé gi a kér dés a gyü le ke -
ze tek ben? És mit le het ne ten ni azért,
hogy a sok szí nű ség ezen meg nyil vá -
nu lá si for má ja ne vesszen el örök re?
Ilyen kér dé se ket jár tak kö rül az idei

fel ügye lői kon fe ren cia elő adá sai és be -
szél ge té sei.

A nem ze ti iden ti tás rend szer vál tás
előt ti és utá ni kér dé sé ről Pozs gay
Im re volt ál lam mi nisz ter, egye te mi ta -
nár; a ma gyar or szá gi né met ség tör -
té ne té ről Lack ner Pál tá bo ri püs -

pök, tör té nész; a szlo vá kok nem zet -
té vá lá sá ról pe dig Kiss Gy. Csa ba
egye te mi do cens, a szlo vák–ma gyar
tör té nész-ve gyes bi zott ság tag ja be -
szélt. Ne gye dik elő adó ként – a kon -

fe ren cia ve zér fo na lá tól né mi képp el -
sza kad va – Fáb ri György tu do má nyos
ku ta tó a ké szü lő egy há zi fel mé rés ről
tá jé koz tat ta a fel ügye lő ket. (A fel mé -
rés ről az Evan gé li kus Élet 2009. ok tó -
ber 18-ai szá má nak 13. ol da lán ol vas -
hat nak bő veb ben. – A szerk.)

Ige hir de té sek kel ez út tal is egy há -
zunk püs pö kei – Gáncs Pé ter, Fa biny
Ta más és Itt zés Já nos – és az ok ta tá -
si köz pont igaz ga tó ja, ifj. Ha fen -
scher Ká roly szol gált. Az áhí ta tok, a
ve spe rás és az úr va cso rás is ten tisz -
te let ar ra em lé kez tette a részt ve vő -
ket, hogy a sok fé le sé get nem zűr za -
var ként, ha nem aján dék ként kell
meg él ni, és egy mást ir ga lom mal,
sze re tet tel, kö nyö rü let tel kell el- és
be fo gad ni. Mind annyi an egy test nek,
Krisz tus tes té nek tag jai va gyunk,
ezt a cso dát pe dig az úr va cso rá ban –
a Krisz tus ban hí vők, a bűn bo csá na -
tot nyert bű nö sök, a Krisz tus sal és
egy más sal kö zös sé get vál la lók va cso -
rá já ban – él het jük át.

g Vi tá lis Ju dit

A kon fe ren ci á ról bő vebb be szá mo ló
a www.evan ge li kus.hu hon la pon ol -
vas ha tó.

Ti zed szer is fel ügye lők or szá gos
kon fe ren ci á ja

Meg hí vó mé dia mű hely re – Ba la ton szár szó,
2009. no vem ber 20–22. 

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Saj tó bi zott sá ga, az Evan gé li -
kus Élet szer kesz tő sé ge és a Pro tes táns Új ság írók Szö vet sé ge (Prúsz)
sze re tet tel hív min den ér dek lő dőt kö zös szak mai prog ram já ra.
A Pro tes táns Mé dia mű hely őszi hét vé gé jé re a szer ve zők ez út tal el ső sor -
ban azon di gi tá lis fény ké pe ző gép pel ren del ke zők je lent ke zé sét vár ják,
akik szak em be rek se gít sé gé vel szí ve sen el mé lyül né nek a di gi tá lis fény -
ké pe zés rej tel me i ben, kü lö nös te kin tet tel a – ke resz tény la pok ban is igé -
nyelt – saj tó fo tó mű fa já ra. 

A pén tek es té től va sár nap dé lig ter ve zett prog ram a he lyes fény ké pe -
ző gép-hasz ná lat tech ni kai tud ni va ló in kí vül fog lal ko zik a kép al ko tás (kom -
po zí ció) és a di gi tá lis utó mun ká la tok kér dé se i vel is, va la mint az egy há -
zi ren dez vé nyek fo tó zá sá nak szem pont ja i val. 

Az el mé le ti elő adá so kat gya kor la ti fog lal ko zá sok egé szí tik ki, ezért kér -
jük, hogy az e-mail cí münk re kül dött je lent ke zés hez ki-ki mel lé kel je
(1200 × 1600 pi xel aján lott mé ret ben) há rom leg si ke rül tebb nek vélt – tet -
sző le ges té má jú – fel vé te lét.

A rész vé te li díj 9600 Ft, amely a hely szí nen fi ze ten dő, és ma gá ban fog -
lal ja a szál lás és a há rom szo ri ét ke zés dí ját is. (Prúsz-ta gok nak 30 ked -
vez mény!) Kez dés: pén te ken 19.30-kor va cso rá val; zá rás va sár nap 13 óra -
kor ebéd del.

Meghosszabbított je lent ke zé si ha tár idő: no vem ber 16., hét fő.
Hely szín: Evan gé li kus Kon fe ren cia- és Misszió Ott hon (8624 Ba la ton -
szár szó, Jó kai u. 41.) Csak a mé dia mű hely tel jes idő tar ta mán részt ven -
ni szán dé ko zók je lent ke zé sét vár juk! Je lent kez ni a zsu zsa.bo da@lu the ran.hu
e-mail cí men le het, il let ve – di gi tá lis adat hor do zón be nyúj tott fény ké -
pek kel – sze mé lye sen az Evan gé li kus Élet szer kesz tő sé gé ben (1085 Bu -
da pest, Ül lői út 24., tel.: 1/317-1108, 20/824-5519) Bo da Zsu zsa szer kesz -
tő ség ve ze tő nél.

A je lent ke zés el fo ga dá sát a rész le tes prog ram meg kül dé sé vel iga zol juk
vissza!

H I R D E T É S

ME G HOSSZ ABBÍTOT T JE LE NTK EZ É SI H ATÁRID Ő!

b Sze ren csé re nem ázott be az
ótemp lo mi evan gé li ku sok gyü -
le ke ze ti ter me a bon tás kö vet -
kez té ben a múlt va sár na pi esős
dél után, a mű ve let ugyan is csak
jel ké pe sen tör tént meg. Az el ső -
sor ban pres bi te rek nek szó ló sze -
re tet ven dég ség re ez al ka lom -
mal dr. Lász ló Je nő Csa ba jo -
gászt, a pusz ta föld vá ri gyü le -
ke zet kán to rát, az Evan gé li kus
Élet egyik ál lan dó szer ző jét hív -
ták meg ven dé gül a há zi gaz dák.
Az elő adó a bé na meg gyó gyí tá -
sá nak tör té ne te alap ján tar tot ta
él ve ze tes és el gon dol kod ta tó re -
fe rá tu mát.

A tör té net sze rep lő i nek vi sel ke dé sé -
ből a mai gyü le ke ze tek és ben ne a
pres bi te ri kö zös sé gek is so kat ta nul -
hat nak – fej tet te ki Lász ló Je nő Csa -

ba. Kö zös sé ge ink ben a fel ada tok és a
sze re pek is sok szor össze ke ve red nek,
pe dig ha Márk evan gé li u má nak má -
so dik fe je ze té ből el ol vas suk az el ső öt
ver set, ak kor egy ér tel mű en ki de rül,

hogy az ige hir de tő a rá bí zott fel adat -
tal fog lal ko zik, a kö zös ség tag jai ész -
re ve szik, ha kör nye ze tük ben va la ki
szük sé get szen ved, és akár le le ménnyel
is, de min dent el kö vet nek a meg se gí -
té se ér de ké ben. Akár te tőt is bon ta nak,
meg nyit va ez ál tal egy ad dig zárt te ret,
és ez ál tal le he tő sé get ad nak egy be teg
em ber nek a gyó gyu lás ra. 

Az elő adó pon tok ba szed ve meg -
ad ta a kö zös sé ge ink ben al kal maz ha -
tó te tő bon tás lé pé se it is: Is mer jük
meg egy mást! Le gyünk nyi tott kö zös -
ség! Le gyünk lát ha tó ak, és lép jünk ki
a fa lak kö zül! Le gyünk ért he tő ek!
Az anya gi ál do zat ho za tal is szük sé -
ges! Szol gál junk sze re tet tel! Mind ezt
szá mos po zi tív pél dá val szem lél tet -
te sa ját ta pasz ta la tai alap ján, ame lye -
ket na gyobb rész ben pusz ta föld vá ri
anya gyü le ke ze té ben (az or szág egyik
leg ki sebb evan gé li kus kö zös sé gé -
ben), va la mint más gyü le ke ze  tek -
ben szer zett.

A sze re tet ven dég ség má so dik fe -
lé ben Mi kó Lász ló szar va si pres bi ter
szá molt be az el ső or szá gos pres bi -
te ri ta lál ko zón el hang zot tak ról.

g – bodazs –

Te tő bon tás Szar va son

f Folytatás az 1. oldalról
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Szentháromság ünnepe után utolsó előtti (reménység-) vasárnap.
Liturgikus szín: zöld. Lekció: 2Thessz 1,3–10; Jer 8,4–7. Alapige: Jn 5,26–30.
Énekek: 502., 526.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Bence Imre; de. 10. (német, úrv.) Johannes Erlbruch; de.
11. (úrv.) Balicza Iván; du. 6. Bence Imre; II., Hűvösvölgyi út 193., Fébé de. 10. (úrv.) Veperdi
Zoltán; II., Modori u. 6. de. 3/4 11. Sztojanovics András; Pesthidegkút, II., Ördögárok
u. 9. de. fél 10. (úrv.) Fodor Viktor; Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező u. 12. de. 10.
(összegyülekezés napja) Donáth László; du. 2. (könyvbemutató); Óbuda, III., Dévai Bíró
M. tér de. 10. Bálintné Varsányi Vilma; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38. de. 10. Solymár
Péter Tamás; du. 6. (Új találkozás istentisztelet); V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Cselovszky
Ferenc; de. 11. (úrv.) Smidéliusz Gábor; du. 6. (ifjúsági) Grendorf Péter; VII., Városligeti
fasor 17. de. 11. (úrv.) Aradi György; VIII., Üllői út 24. de. fél 11. Szabó Bertalan; VIII.,
Rákóczi út 57/a de. 10. (szlovák, úrv.) 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. Benkóczy Péter; Kelenföld, XI.,
Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) dr. Blázy Árpád; de. 11. (úrv.) Bence Imre; du. 6. (vespera) dr.
Joób Máté; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. (családbarát istentisztelet) dr. Joób Máté;
Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.) Balicza Iván; Budahegyvidék, XII.,
Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv.) Bencéné Szabó Márta; XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10.
Kendeh György; Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) dr. Bácskai Károly; XIV. Gyarmat
u. 14. de. fél 10. dr. Bácskai Károly; Pestújhely, XV., Templom tér de. 10. (úrv.) Szántó
Enikő; Rákospalota, XV., Juhos u. 28. (kistemplom) de. 10. (úrv.) dr. Béres Tamás;
Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 10–11. de. 10. (szuplikáció) Kovács Katalin; Cinkota,
XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. Vető István; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. Vető
István; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél 11. Győri Gábor; Pestszentlőrinc,
XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. dr. Korányi András; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út
83. (református templom) de. 8. dr. Korányi András; Kispest, XIX., Templom tér 1. de.
10. Széll Bulcsú; XIX., Hungária út 37. de. 8. Széll Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady E.
u. 89. de. 10. Győri János Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11. Zólyomi Mátyás;
Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 10. (úrv.) Solymár Gábor; Budakeszi, Fő út 155.
(gyülekezeti terem) de. fél 10. (úrv.) dr. Lacknerné Puskás Sára; Soroksár, Otthon
Közösségi Ház, Szitás u. 112. du. 4. Győri János Sámuelné; Budaörs, Szabadság út 75.
de. 10. Endreffy Géza.
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Összeállította: Boda Zsuzsa

b Sze rep lé sei okán szin te is me rős -
ként üd vöz löm őt, még is más nak
kép zel tem el. Mar káns kéz fo gás,
kér ges te nyér, ba ráz dált arc. Ő
Fe ri bá csi, a ki me ne kí tett „csics -
kás”. (Egy in ter ne tes le xi kon sze -
rint a csics kás „bör tön ben és ne -
ve lő in té zet ben tár sai ki szol gá lá -
sá ra kény sze rí tett sze mély”.) A
mé di á ban több he lyen is meg je -
lent eset fő sze rep lő je, akit hat -
van ki lenc esz ten dő sen több éven
ke resz tül rab ság ban tar tot tak,
dol goz tat tak, he lyi szó hasz ná lat -
tal él ve „csics káz tat tak”. Ka lan -
dos meg me ne kü lé sét a Ma gyar
Öku me ni kus Se gély szer ve zet
mun ka tár sa i nak kö szön he ti,
akik az óta is vi gyáz nak rá, gon -
doz zák, és el tö kélt szán dé kuk,
hogy vissza ve ze tik a nor má lis
élet be a meg tört, ám szel le mi leg
és fi zi ka i lag tel je sen egész sé ges
em bert. Tar tóz ko dá si he lyét –
biz ton sá ga ér de ké ben – to vább -
ra is tit ko san ke ze lik.

Ne he zen in dul a be szél ge tés. Az
egy sze rű élet vi te lű és gon dol ko dá sú,
vi dé ki szü le té sű Fe renc nem a sza vak
em be re. Vá la szai rö vi dek, tö mö rek.

– Fe ri bá csi! Hogy ju tott eb be a le -
he tet len hely zet be?

– A ve jem öccse vitt és adott el, de
hogy mi ért, azt nem tu dom. Hogy
mond jam: oda let tem ví ve a ci gá -
nyok hoz.

Azt már a se gély szer ve zet mun ka -
tár sa i tól tu dom meg, hogy negy -
ven ezer fo rint volt a mun ka erő ára,
s ez a be fek te tés több szö rö sen „meg -
té rült”, hi szen ha vi har minc hét ezer
fo rin tos nyug dí ját mind vé gig el vet -
ték tő le.

– Nem tu dott ten ni, vé de kez ni ez
el len?

– Hát, nem – hang zik a la ko ni kus
vá lasz.

– Csa lád ja nem ke res te? Nem
akar ta vissza vin ni?

– Nem.
– Mit gon dol, mi ért?
– Fo gal mam sincs hoz zá.
– Mi lyen volt a kap cso la ta a csa -

lád já val, a fe le sé gé vel és a lá nyá val?
– Jó volt. Nem annyi ra jó, de jó.
– Mit je lent ma gá nak ez a szó, hogy

csics kás?
– Ar ra fe lé így mond ják ezt a faj ta

dol goz ta tást.
– Tud több ilyen eset ről is?

– Biz tos, hogy van több ilyen is.
– Mi ért nem tesz nek fel je len tést?
– Fél nek az em be rek.
– De ma gá nak, aki már biz ton ság -

ban van, nem kel le ne fél nie.
– Örü lök, hogy meg sza ba dul tam,

nem hogy még cir ku szol jak ve lük.

Va ló szí nű leg so kak ban fel me rült
már az eset kap csán a kér dés, hogy
mi ért nem járt, jár el a rend őr ség eb -
ben az ügy ben és a ha son lók ban. A
vá lasz vi szony lag egy sze rű: nin csen
fel je len tő, vagy is a meg fé lem lí tett
em be rek és hoz zá tar to zó ik nem mer -
nek ha tó sá gi in téz ke dést kér ni, hi szen
to vább ra is a he lyi kö zös ség ben kell
él ni ük, ahol a vét kes eset leg sza -
bad lá bon vé de kez het. Fel je len tés
nél kül vi szont a rend őr ség nem in dít
el já rást. Jo gos nak tű nik te hát az
igény a jog al ko tók fe lé, hogy a szük -
sé ges tör vé nyi hát tér mi ha ma rab bi
ki dol go zá sá val hi va tal ból, az az fel je -
len tő nél kül is ül döz he tő vé vál jék a
fog ság ban tar tás min den for má ja.

– Hogy telt egy nap ja?
– Elég rosszul. Ki lenc lo vat kel let

gon doz nom, etet ni, itat ni, trá gyáz ni.
Emel lett még ki za var tak a ha tár ba
ka szál ni is. Min dent egye dül kel lett
csi nál ni. Al vás az is tál ló ban volt,
en ni meg a ma ra dé kot kap tam.

– Meg szök ni nem tu dott?
– Á, pe dig akar tam, de nem le he -

tett. Ha ki men tem az ut cá ra, már az
is baj volt. 

– Há nyan él tek ab ban a csa lád ban?
– A csa lád főn kí vül volt még a ve -

je, a lá nya, há rom gye rek meg két öreg.
– Ta nyán él tek?
– Nem. Fa lu ban.
– S a szom szé dok?
– Azok is mind kö zü lük va lók.
– Mi ben bí zott? Hogy gondolta, ho -

gyan lesz egy szer vé ge en nek?
– Bíz tam ben ne.
– Hogy kép ze li to vább az éle tét?
– Még én ma gam sem tu dom.

– Mit sze ret ne csi nál ni?
– Fo gal mam sincs.
– Csa lád já hoz vissza megy, ha lesz

rá mód?
– Sze ret nék.
– Nem szo kott imád koz ni?
– Nem. Nem szok tam.
Fe renc je len leg rész le ges gond -

nok ság alatt van, ami annyit je len t,
hogy az őt érin tő kér dé sek ben ne ki
ma gá nak, il let ve a gond nok nak is van
dön té si jo go sult sá ga, nagy já ból fe le-
fe le arány ban. A nyug dí já ról va ló
ren del ke zés is ha son ló an tör té nik –
tu dom meg a se gély szer ve zet mun -
ka tár sa i tól. El mond ják azt is, hogy el -
tö kélt szán dé kuk a re ha bi li tá ció. 

En nek el ső je le, hogy se gít sé gük -
kel Fe ri bá csi nak si ke rült be il lesz ked -
nie az it te ni kö zös ség be, s a kez det -
ben fé lénk, még egy gyors moz du lat -
tól is össze rez ze nő fér fi ma már is mét
tud ne vet ni. Azon ban – ko rát és a kü -
lön le ges hely ze tet te kint ve – Fe ri
bá csi talp ra ál lí tá sa meg le he tő sen
bo nyo lult és hossza dal mas fo lya -
mat nak ígér ke zik. De van re mény, hi -
szen egész sé gi ál la po ta jó, s úgy tű -
nik, a leg fon to sabb fel té tel fenn áll: ő
is akar ja a vál to zást. Mé lyen be le ivó -
dott a mun ka, a ter mé szet, a gaz da -
ság és az ál la tok sze re te te. Na pon ta
több ször meg né zi a te lep egyet len
szür ke mar há ját, s lát ni, ahogy a
gon dos gaz da sze mé vel el len őr zi a
szal ma kaz lat, jól van-e le ta kar va,
ne hogy meg ro mol jon a ta kar mány. 

Szak em be rek szá má ra fel mér he tő
a le het sé ges ki bon ta ko zás. Mun kát, el -
fog lalt sá got szán dé koz nak sze rez ni, és
ter mé sze te sen tisz tes sé ges, em be ri
élet kö rül mé nye ket kí ván nak te rem te -
ni ne ki. Ugyan ak kor min den kép pen
in do kolt to vább ra is a fel ügye let, egy -
faj ta hát tér biz to sí tá sa, ne hogy is mét
a ko ráb bi hoz ha son ló hely zet be ke rül -
jön. A csa lád já val va ló kap cso lat fel vé -
te le is na pi rend re ke rült, en nek sem
ad mi niszt ra tív, sem gya kor la ti aka dá -
lya nin csen, de Fe ri bá csi ki fe je zett ké -
ré sé re még vár nak ez zel a lé pés sel.

Vé ge ze tül ar ra ké rem Fe ri bá csit,
játsszunk egyet.

– Ha egy me se be li jó tün dér fel ke -
res né, és tel je sí te né há rom kí ván sá -
gát, mit kér ne tő le?

Hosszú csend kö vet ke zik, majd:
– Azt, hogy vissza ke rül jek a csa -

lá dom hoz – hang zik a vá lasz a szo -
kott tö mör ség gel. De má sik két kí -
ván sá got hosszas un szo lá som ra sem
si ke rült ta lál nia.

g Gyar ma ti Gá bor

Ta lál ko zót szer ve zünk a nyug díj ban lé vő lel ké szek szá má ra de cem ber
4-én, pén te ken 9.30-kor a bu da pes ti evan gé li kus kol lé gi um dísz ter mé -
ben (1077 Bu da pest, Ró zsák te re 1.).

Ter ve zett prog ram: 9.30: Reg ge li áhí tat – Gáncs Pé ter püs pök • 10.30:
Fáj a nyug díj? – Kräh ling Dá ni el lel kész be szá mo ló ja egy ba jor or szá gi kon -
fe ren ci á ról • 12.00: Csa lád lá to ga tás Je ru zsá lem ben – Ben ce Im re lel kész
ve tí tett ké pei • 13.00: Kö zös ebéd a kol lé gi um ebéd lő jé ben.

A prog ra mok kö zött – ter ve ink sze rint – a kol lé gi um la kó i nak és egy
fi a ta lok ból ál ló kó rus nak a mű so ra gaz da gít ja majd a dél előt tün ket.

Az ebéd re va ló je lent ke zés meg könnyí ti a szer ve zést. Kér jük, hogy az
ebéd re no vem ber 30-ig je lent kez ze nek az ér dek lő dők a Bu dai Egy ház -
me gye te le fon ján (1/356-9736 vagy 20/824-4037) vagy az es pe re si.hi va -
tal.bu da@lu the ran.hu e-mail cí men.

A ta lál ko zó ra sze re tet tel vár ja a te rü le tén élő nyug dí jas lel ké sze ket és
lel kész öz ve gye ket a szer ve ző Bu dai és a Pes ti Egy ház me gye, va la mint a
Dé li Egy ház ke rü let el nök sé ge. Erős vár mi Is te nünk!

Gáncs Pé ter püs pök, Ben ce Im re es pe res, Győ ri Gá bor es pe res

H I R D E T É S

Még is a csa lád a leg fon to sabb
Be szél ge tés a „csics kás ként” fog va tar tott Fe ri bá csi val

Bad Deutsch-Al ten burg ki csiny bur -
gen lan di te le pü lés a Du na-par ton,
nem messze az oszt rák–szlo vák–
ma gyar hár mas ha tár tól. Hegy te tőn
ál ló temp lo mát el ső ki rá lyunk, Szent
Ist ván ala pí tot ta 1028-ban.

A temp lom kert ben lé vő te me tő ben
van egy szim bo li kus sír, mel let te egy
kop ja fa. A sírt az 1956-os me ne kül tek
ál tal ala pí tott Bé csi Ma gyar Egye sü -
let tag jai hoz ták lét re, azok ra a ma gya -
rok ra em lé kez ve, akik az or szág ha tá -
ro kon kí vül huny tak el, és tes tük
nem pi hen het az anya föld ben. Évek -
kel ké sőbb az egye sü let meg szűnt, és
a sír el ha gya tot tá, gon do zat lan ná
vált. Hogy nem lett az enyé sze té, az
a he lyi pol gár mes ter nek kö szön he tő,
aki vál lal ta a sír gon do zá sát.

Öt év vel ez előtt az tán a Bécs ben
élő ma gya rok egyik fó ru ma, az Eu ró -

pa Klub vet te gon do zá sá ba a sírt. Az -
óta min den év ben, no vem ber el ső
hét vé gé jén öku me ni kus is ten tisz te le -
tet tar ta nak az ide gen ben el hunyt ma -
gya rok em lé ké re. Eze ken a meg em -
lé ke zé se ken részt vesz nek az Auszt -
ria, Szlo vá kia és Ma gyar or szág ha tár -
közeli területein élő ma gya rok is.

Az el múlt hét szom bat ján bu -
szok kal és sze mély au tók kal Po zsony -
ból, Bécs ből, Mo son ma gyar óvár ról
és Sop ron ból is ér kez tek, hogy meg -
em lé kez ze nek az el huny tak ról. A
részt ve vő ket dr. Smuk And rás, az Eu -
ró pa Klub tit ká ra és Jo sef Git tel he -

lyi pol gár mes ter kö szön töt te; az
utób bi büsz ke sé gé nek adott han got,
ami ért Ist ván ki rály ál tal ala pí tott
temp lo ma van köz sé gé nek. Ígé re tet
tett ar ra, hogy a kö vet ke ző évi meg -
em lé ke zés re az oszt rák te le pü lés sa -
ját költ sé gén fel újít ja és még szeb bé
te szi a sírt és kör nye ze tét.

A temp lom ban tar tott öku me ni -
kus is ten tisz te le ten Kiss Mik lós es pe -
res, mo son ma gyar óvá ri lel kész hir -
det te Is ten igé jét Zsid 13,14 alap ján.
Imád ság gal szol gált Kar vansz ky Mó -
ni ka bé csi re for má tus lel kész nő és
Her dics György apát, dunaszerdahelyi
plé bános. A pe re di női ének kar szol -
gá la ta, il let ve Aba-Nagy Zsu zsan na
(Bécs) hár fa-, Fo dor Gá bor (Sop -
ron) fu vo la- és Csip kó Lász ló (Bécs)
or go na já té ka tet te még meg hit teb bé
az em lé ke zést.

Az is ten tisz te let után a meg em lé -
ke zés a sír nál, il let ve a kop ja fá nál foly -
ta tó dott. Dr. Nagy Ist ván, Mo son ma -
gyar óvár al pol gár mes te re be szé det
mon dott, a bé csi ma gyar is ko la di ák -
jai pe dig kul tu rá lis mű sort ad tak. A
ko szo rúk és mé cse sek el he lye zé se
után a Szó zat el ének lé sé vel fe je ző dött
be a ke gye le tes meg em lé ke zés. 

Az em lé ke ző gyü le ke zet ezután a
Bad Deutsch-Al ten burg-i ka to li kus
egy ház köz ség plé bá ni á já ra vo nult,
ahol sze re tet ven dég ség gel zá rult az
al ka lom.

g K. M.

Tes tük ide gen föld ben
nyug szik

Dr. Nagy István alpolgármester, Kiss Miklós evangélikus esperes és
Karvanszky Mónika református lelkipásztor
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Az evan gé li kus
köny ves bolt
ad ven ti nyit va
tar tá sa

Az ad ven ti idő szak ban meg -
hosszab bí tott nyit va tar tás sal,
ka rá cso nyi új don sá gok kal és ked -
vez mé nyek kel vár juk ked ves vá -
sár ló in kat Ül lői út 24. szám alat -
ti köny ves bol tunk ban.

No vem ber 30-tól de cem ber 23-
ig, hét fő től pén te kig 9-től 18
órá ig. • No vem ber 28-án, szom -
baton 9-től 13 órá ig. • De cem ber
5-én, szom baton 9-től 16 órá ig a
Ló nyay ut cai ke resz tény könyv -
vá sá ron kap ha tó ak ki ad vá nya ink.
• De cem ber 12-én, szom baton 9-
től 13 órá ig. • De cem ber 19-én,
szom baton 9-től 17 órá ig.

De cem ber 24-től zár va tar tunk. 
Nyi tás ja nu ár 18-án, hét főn.

HA LÁ LO ZÁS
Az élet és ha lál Urá nak dön té sé ben meg nyu god va v. Ma gassy Sán dor és
id. Ma gassy Sán dor né szol gá la tá val kí sér tük utol só föl di út já ra no vem -
ber 7-én Veszp rém var sány ban a nyolc van öt éves ko rá ban elhunyt
Németh Im ré né szü le tett Ba logh Ilo na test vé rün ket, aki a gyü le ke zet hű -
sé ges pres bi te re-gond no ka volt év ti ze de ken ke resz tül.

A
 S

Z
E

R
Z

Ő
 F

E
LV

É
T

E
LE



Evangélikus Élet 2009. november 15. f 15mozaik

E VÉ L&LE VÉ L

„Ezért jár a szo bor – azért nem jár”
Szteh lo Gá bor apám nak, Jou ko Ka ran kó nak 1934–35-ös sop ro ni lel kész ösz -
tön dí jas jó ba rát ja volt. Ezért sze ret nék re a gál ni az evan gé li kus egy ház volt
or szá gos fel ügye lő jé nek, Frenkl Ró bert nek a lap no vem ber 1-jei szá má ban
kö zölt, Szteh lo 1944 cí mű le ve lé re.

Szteh lo Gá bor egyé ni sé gé hez és em lé ké hez mél tat lan ez a szám há bo rú.
Szteh lo Gá bor élet men tő te vé keny sé ge köz ben és után sem hagy ta ab ba a
„gye re ke i vel” va ló tö rő dést, ha nem jö vőt adott a ke zük be az zal, hogy sok -
ol da lú ta ní tás ban, ne ve lés ben ré sze sí tet te őket, egy más kü lön bö ző sé gét el -
fo ga dó kö zös sé get ko vá csolt össze az el té rő kö rül mé nyek kö zül meg men -
tett gye re kek ből.

Az élet men té sért Je ru zsá lem ben, az iga zak kert jé ben lom bos fa emel ke -
dik az élet men tő em lé ké re. Az élet re ne ve lé sért fá ból fa ra gott szo bor ma -
ga so dik Nagy tar csán, ahol Szteh lo Gá bor – 1931–32 kö zöt ti finn or szá gi ösz -
tön dí jas éve után – nép fő is ko lát ala pí tott. An nak a nép ne ve lő esz mé nek a
to vább fej lesz té sé vel hoz ta lét re ké sőbb a Ga u dio po lis és a Pax in téz ményt.

Mi ért kell év szá mok ról vi tat koz ni, ami kor Szteh lo Gá bor sze re te te min -
den kit kö rül vett? Is ten sze re te te min den ki nek jár.

Ou ti Ka ran ko (Bu da pest)

Előfizetési akció – presbitereknek
Ked ves pres bi ter test vé rem!
A Lu ther Ki adó öröm mel tá jé koz tat ja, hogy 2010-ben vál to zat lan áron
– sőt a cso por tos Evan gé li kus Élet-elő fi ze tés le he tő sé gét ki hasz nál va ked -
ve zőbb áron – vá sá rol hat ják meg he ti la pun kat.

Ha pres bi ter tár sa i val, gyü le ke ze ti tag ja i val úgy dönt, hogy 2010-től
együtt, egy cím re ren de lik meg az Evan gé li kus Éle tet, ak kor az aláb bi ked -
vez mény re szá mít hat nak. Ez irá nyú szán dé ku kat, kér jük, no vem ber 30-
ig je lez zék ki adónknak (1085 Bu da pest, Ül lői út 24., 1/317-5478, ki ado@lu -
the ran.hu).

Pél dány szám Ked vez mény Ár/pél dány Éves elő fi ze té si díj
egy pél dány ra ve tít ve

1 0% 250,00 Ft 13 000 Ft
2–4 5% 237,50 Ft 12 350 Ft
5–9 10% 225,00 Ft 11 700 Ft
10–19 20% 200,00 Ft 10 400 Ft
20–29 25% 187,50 Ft 9 750 Ft
30–49 30% 175,00 Ft 9 100 Ft
50– 35% 162,50 Ft 8 450 Ft

b Töb bek kö zött azért tesszük be
pén zün ket a bank ba, hogy biz -
ton ság ban le gyen. Mit sem ér -
nek azon ban a bank vé del mi
rend sze rei, ha mi ma gunk se gí -
tünk az in ter ne tes csa lók nak
ki ját sza ni őket.

Adat ha lá szat nak ne vez zük azt az el -
já rást, ami kor egy in ter ne tes csa ló ol -
dal egy jól is mert cég hi va ta los ol da -
lá nak lát tat ja ma gát, és meg pró bál bi -
zo nyos sze mé lyes ada to kat, pél dá ul
azo no sí tót, jel szót vagy bank kár tya -
szá mot il le ték te le nül meg sze rez ni. Az
er re hasz nált ki fe je zés an go lul a
phish ing, mely nek ki ej té se (fi sing) a
fish ing (ha lá szat) szó é ra ha son lít – in -
nen te hát a szó ere de te, aho gyan a
Wi ki pé di á ban, a leg na gyobb in ter ne -
tes en cik lo pé di á ban is ol vas hat juk.

A leg utób bi itt ho ni adat ha lász-tá -
ma dás ép pen a leg na gyobb ha zai
pénz in té zet ügy fe lei el len in dult.
So kan kap tunk olyan e-mailt, mely -
nek fel adó ja lát szó lag az OTP Bank
volt, rá adá sul a tel je sen hi va ta los nak
tű nő ser vi ce@otp.hu cím ről. A le vél -
ben – bár kis sé sze ren csét len au to -
ma ta for dí tás sal írt szö veg gel – ar ra
kér ték az ügy fe le ket, hogy lá to gas sa -
nak meg egy ol dalt – amely el ső lá -
tás ra szin tén az OTP hi va ta los web -
lap já nak tűnt –, majd azon ad ják meg
PIN kód ju kat.

Az egyik leg fon to sabb do log, ame -
lyet ez zel kap cso lat ban meg kell je -

gyez nünk: so ha egyik bank sem kér
e-mail ben bi zal mas ada to kat! És ezt
a so hát tel je sen nyu god tan szó sze -
rint ve het jük!

Ha bár mi lyen pénz in té zet től vagy
ado mány gyűj tő szol gá lat tól ka punk
egy elekt ro ni kus le ve let, amely ben bár
szó van ér zé keny ada tok ról, még is hi -
te les nek tű nik, ak kor se kat tint sunk
a le vél ben lé vő hi vat ko zás ra. Gon dol -
kod junk! Ha va ló ban fon tos té má ban
sze ret ne bár mit is üzen ni a kül dő, ak -
kor egé szen biz tos, hogy nemcsak e-
mail ben, ha nem sa ját web lap já nak
nyi tó ol da lán is köz hír ré te szi. Rá adá -
sul fel tű nő he lyen, hi szen így jut el a
le he tő leg több em ber hez. Jobb te hát,
ha az ilyen e-mailt tö röl jük, és el lá to -
ga tunk „kül dő je” hi va ta los in ter ne tes
ol da lá ra.

Ha bár jó val egy sze rűbb nek tű nik
egyet len kat tin tás, mint egy kis gé -
pe lés, ha elekt ro ni kus banko lás ról
van szó, ta lán le tu dunk mon da ni a
ké nye lem ről a biz ton ság ér de ké ben.
Hi szen on-line banko lás vagy ép pen
vá sár lás ese tén egy ál ta lán nem mind -
egy, hogy az in ter net cim.hu vagy az
in ten ret cim.hu ol dal ra lá to ga tunk-e
el. A sze münk gyak ran át sik lik a be -
tű cse re fe lett, és ez akár a szám lán -
kon lé vő tel jes összeg be is ke rül het.

Szin tén hasz nos do log, ha nem -
csak a tranz ak ci ók ról – pél dá ul elekt -
ro ni kus uta lás, bank au to ma tás kész -
pénz fel vé tel –, ha nem a főbb elekt -
ro ni kus mű ve le tek ről is sms-ér te sí -
tést ké rünk. Pél dá ul a ban kunk in ter -
ne tes fe lü le té re va ló be je lent ke zés ről.

Így rög tön tud ni fog juk, ami kor va -
la ki va la ho gyan el ju tott a szám lán kig,
és gyors re a gá lás sal még az előtt le ál -
lít hat juk a fo lya ma tot, mi előtt na -
gyobb össze get le emel ne ró la.

A vé gé re pe dig ta lán a leg fon to -
sabb ta nács ma radt: csak is sa ját gé -
pünk ről hasz nál juk az in ter ne tes
ban ki fe lü le tet! Azt már so kan tud -
ják, hogy nyil vá nos hely ről – pél dá -
ul in ter net ká vé zó ban vagy könyv tár -
ban lé vő, bár ki ál tal hasz nál ha tó
gép ről – nem sza bad ilyen ér zé keny
ol da lak ra be lép nünk, hi szen a gép re
más ko ráb ban te le pít he tett olyan
prog ra mot, amely meg jegy zi a jel sza -
vun kat. Amik re vi szont már ke ve seb -
ben gon dol nak, azok a mun ka he lyi
gé pek. A na gyobb vál la la tok nál és
szer ve ze tek nél – egyéb ként ép pen
biz ton sá gi okok ból – rög zí tik a mun -
ka tár sak szá mí tó gé pes te vé keny sé gét,
az az min den bil len tyű le ü té sét. Ha
pe dig mi be gé pel jük a PIN kó dun kat
vagy bár mi lyen ban ki azo no sí tót,
ak kor azt a rend szer „má sik vé gén”
ülő cé ges in for ma ti ku sok lát hat ják,
ha akar ják. Ül dö zé si má ni ánk per sze
ne le gyen, de min den képp le gyünk
elő vi gyá za to sak.

g Ba logh Csa ba

Biz ton sá gos banko lás az in ter ne ten –
hasz nos ta ná csok min den ki nek 

E G YH ÁZ É S VIL ÁG H ÁLÓ

Rovatgazda: Nagy Bence

CONTENT •  DIGITÁLI S  TE MPLOMI ORGONÁK
Liturgiák és koncerttermek ideális hangszerei minden kategóriában

Referenciák Magyarország minden pontján

ORLA  +  regiszteres,  billentyűs gyülekezeti hangszer
már bruttó   Ft-tól, külső hangrendszerrel bruttó   Ft-tól!!!

Díjmentes házhoz szállítás Magyarország egész területén.

Budapest Zongoraszalon Tutto Hangszer Kft.
 Budapest, Tomori köz .  Tapolca, Deák Ferenc u. .
Tel.: / , Fax: /  Tel.: / , Fax: / 
www.tuttohangszer.hu info@tuttoinstruments.hu

H I R D E T É S

Pá lyá za ti fel hí vás
A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Or szá gos Pres bi té ri u ma (1085 Bu -
da pest, Ül lői út 24.) pá lyá za tot hir det a po gá nyi Bal da uf Gusz táv Sze -
re tet ott hon (7666 Po gány, Szé che nyi u. 18) in téz mény ve ze tői ál lás he lyé -
nek be töl té sé re.

Az in téz mény ve ze tő ál tal el lá tan dó fel ada tok: az in téz mény ve ze tő fel -
adat kö rét az egy ház in téz mé nye i ről szó ló 2005. évi VI II. tv. 19. §-a ha -
tá roz za meg.

Pá lyá za ti fel té te lek: a sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á lis in téz -
mé nyek szak mai fel ada ta i ról és mű kö dé si fel té te le i ről szó ló I/2000 (I. 7.)
SZCSM-ren de let 3. sz. mel lék le té ben meg ha tá ro zott fel ső fo kú szak kép -
zett ség; bün tet len elő élet; a szo ci á lis el lá tás te rü le tén szer zett öt év gya -
kor lat; fel hasz ná lói szin tű szá mí tó gé pes is me ret.

Előnyt je lent: idő sek ott ho ná ban szer zett hosszabb ide jű ve ze tői gya -
kor lat; evan gé li kus egy ház tag ság; ide gen nyelv-tu dás; B ka te gó ri ás jo go -
sít vány.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: is ko lai vég zett sé get iga zo ló ok ira tot; szo -
ci á lisszak vizs ga-bi zo nyít ványt vagy a pá lyá zó nyi lat ko za tát ar ról, hogy
a ki ne ve zést kö ve tő két éven be lül vál lal ja a szo ci á lis szak vizs ga meg -
szer zé sét; ön élet raj zot és rész le tes szak mai élet raj zot; az in téz mény ve -
ze té sé re vo nat ko zó szak mai prog ra mot és szak mai hely zet elem zés re épü -
lő el kép ze lé se ket; har minc nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt;
ke reszt le ve let; lel ké szi aján lást a pá lyá zó gyü le ke ze ti lel ké szé től.

A meg bí zás idő tar tal ma: hat év; há rom hó nap pró ba idő ki kö té sé vel.
Az ál lás hely be tölt he tő: az el bí rá lást kö ve tő en, 2010. ja nu ár 1-jé től.
Bé re zés: a köz al kal ma zot ti tör vény sze rint.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2009. no vem ber 30.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lye és mód ja: A pá lyá za tot a Ma gyar -

or szá gi Evan gé li kus Egy ház Or szá gos Iro dá já nak tit kár sá ga cí mé re (1085
Bu da pest, Ül lői út 24. I. em.) há rom pél dány ban ( két pél dányt pa pír
ala pon, egy pél dányt pe dig elekt ro ni kus adat hor do zón/CD-n), zárt bo -
rí ték ban kér jük be nyúj ta ni. A bo rí ték ra kér jük rá ír ni: „Bal da uf Gusz -
táv Sze re tet ott hon”.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak rend je: az egy ház in téz mé nye i ről szó ló 2005.
évi VI II. tör vény sze rint.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban fel vi lá go sí tás kér he tő a 20/7703643-as te -
le fon szá mon.

H I R D E T É S

Az Észa ki Egy ház ke rü let püs pö ki hi va ta la lel kész ké pe sí tő vizs gát és pa -
ró ku si al kal mas sá gi vizs gá la tot hir det azon lel ké szek szá má ra, akik a Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház 2005. évi III. tör vé nyé nek 12., 13., 14. pa -
rag ra fu sa i ban elő írt fel té te lek nek meg fe lel nek. A szó be li vizs gák idő pont -
ja: 2010. már ci us. (A konk rét idő pont ról a je lent ke ző ket idejé ben ér te -
sít jük.) Je lent kez ni írás ban le het 2009. no vem ber 25-ig az észa ki püs pö -
ki hi va tal ban (1125 Bu da pest, Szi lá gyi Er zsé bet fa sor 24.). A je lent ke zők
pos tai úton rész le tes tá jé koz ta tást kap nak a vizs ga me ne té ről, az írás -
be li fel ada tok ról és a szó be li té te lek ről.

Fa bi ny Ta más, az Észa ki Egy ház ke rü let püs pö ke

A Bé thel Misszi ói Ott hon (2081 Pi lis csa ba, Szé che nyi u. 8–12) 2010-re
is vár ja a je lent ke zé se ket. Az ott hon száz fé rő hellyel, egy sze rű, de tel -
jes el lá tás sal tud ja fo gad ni a gyü le ke ze ti hét vé gék re, kon fe ren ci ák ra, kép -
zé sek re je lent ke ző ket. Le he tő sé g van kül föl di test vér-gyü le ke ze ti cso -
por tok el szál lá so lá sá ra is.

Je lent kez ni te le fo nos egyez te tés után Var ga Gá bor ott hon ve ze tő nél
le het a hon lap ról le tölt he tő je lent ke zé si lap pal. Te le fon szám: 26/375-218.
Mo bil: 20/919-4573. Hon lap: http://bet hel.lu the ran.hu. E-mail cím:
bet hel@lu the ran.hu. Kér jük, hogy az elő ze tes je lent ke zé se ket no vem -
ber 24-ig jut tas sák el a Bé thel cí mé re.

H I R D E T É S

A mo son ma gyar óvá ri evan gé li ku -
sok Ha rang szó Ala pít vá nya kö szö -
net tel fo gad ta a sze mé lyi jö ve de -
lem adó egy szá za lé ká ból fel aján -
lott 139 447 fo rin tot. Ezt az össze -
get az ala pít vány a mo son ma -
gyar óvá ri evan gé li kus temp lom lá -
ba za tá nak ja ví tá sá ra for dí tot ta.

H I R D E T É S

Há lá san kö szön jük azok nak, akik a 2008-ban ké szí tett sze mé lyi jö ve de -
lem adó-be val lá sok so rán egy szá za lé kot fel aján lot tak a Ke len föl di
Evan gé li kus Temp lom épí tő Ala pít vány ré szé re. A nyi lat ko za tok alap ján
az APEH 478 591 Ft-ot utalt át. Ezt az össze get a hát rá nyos hely ze tű ek
meg se gí té sé re hasz nál tuk.

H I R D E T É S

Sze re tet tel meg hív juk a Kör té si
And rásnak, a Bu da pest-Fa so ri
Evan gé li kus Gim ná zi um 5. b
osz tá lyos ta nu ló jának fest mé -
nye i ből rendezett ki ál lí tás meg -
nyi tó já ra. A ki ál lí tást meg nyit ja:
Szi lá gyi Já nos fes tő mű vész. Zon -
go rán köz re mű kö dik: La ka tos
Ta más, a Bu da pest-Fa so ri Evan -
gé li kus Gim ná zi um 6. a osz tá lyos
ta nu ló ja. Idő pont: no vem ber 14.,
szom bat 16 óra. Hely szín: a Bu -
da pest-Fa so ri Evangélikus Egy -
ház köz ség gyü le ke ze ti ter me
(Bu da pest VII., Dam ja nich u.
28/b. fszt. 1.) A ki ál lí tás meg te -
kint he tő de cem ber 12-ig hét -
köz nap 9-től 13 órá ig.

H I R D E T É S

Misszi ói nap Mag ló don
A misszió szük sé ges sé ge és le he tő sé ge a Bu da pest kör nyé ki te le pü lé se ken
cím mel misszi ói na pot tar tunk no vem ber 21-én, szom ba ton az Evan gé -
li kus Bel misszi ói Ba rá ti Egye sü let és a Dél-Pest Me gyei Egy ház me gye
szer ve zé sé ben a Mag ló di Evangélikus Egy ház köz ség gyü le ke ze ti ter mé -
ben (2234 Mag lód, Su gár u. 79.).

Prog ram: 9.30: Gyü le ke ző, ének ta nu lás • 10.00: Kö szön tés, áhí tat •
10.30: Elő adás • 12.00: Ebéd • 13.00: Elő adás • 14.00: Elő adás • 15.00: Zár -
szó, út ra bo csá tás.

Elő adók: Ga rá di Pé ter (Bu da örs), Kim Pál (Ko rea), Tú róczy Csa ba
(Mag lód), Kér ges Lász ló (Mag lód), Jesus Ins ide ze ne kar

Sze rény ebéd ről a szer ve zők gon dos kod nak. Ado má nyo kat a mag ló -
di gyü le ke zet misszi ós cél ja i ra kö szö net tel el fo ga dunk. Min den ér dek -
lő dőt sze re tet tel vá runk!

H I R D E T É S

Kirk Frank lin
Bu da pes ten
Nap ja ink egyik leg is mer tebb ke -
resz tény elő adó mű vé sze, Kirk
Frank lin no vem ber 17-én Bu da -
pes ten ad kon cer tet. A 7 Gram -
my-díj jal ki tün te tett ze nész, aki
az R&B, a hip-hop, a soul és gos -
pel mű faj ban egy aránt ott ho no -
san mo zog, és al bu ma i ból már
több mint 15 mil lió pél dányt ad -
tak el, most lá to gat elő ször Ma -
gyar or szág ra, va la mint Eu ró pán
be lül e ré gi ó ba. Kirk nagy ze ne ka -
ri fel ál lás sal, szó sze rint szí nes,
egye di hang zá sú, rend kí vü li
show-val ké szül Bu da pest re. In -
for má ció: www.eza za nap.hu.

H I R D E T É S



Az Evan gé li kus Kül misszi ói Egye sü -
let no vem be ri össze jö ve te lét 16-án,
hét főn dél után fél 6-tól tart ja az or -
szá gos iro da (Bu da pest VI II., Ül lői út
24.) föld szin ti elő adó ter mé ben. Ke -
re kes Pé ter Egy év Pa kisz tán ban cím -
mel szá mol be szol gá la tá ról. Min den
ér dek lő dőt sze re tet tel vár az egye sü -
let ve ze tő sé ge.

Sze re tet tel meg hív juk a TF-es ték
kö vet ke ző ren dez vé nyé re, amely nek
té má ja: Az egy há zak sze re pe szá za -
dunk ban. Ven dé ge ink: Fa bi ny Ta más
evan gé li kus püs pök, Kiss-Ri gó Lász -
ló ró mai ka to li kus püs pök. Köz re mű -
kö dik Bu dai Ilo na nép dal éne kes.
Idő pont: no vem ber 20., pén tek 18
óra. Hely szín: a Sem mel weis Egye -
tem Test ne ve lé si és Sport tu do má nyi
Kar au lá ja, Bu da pest XII., Al ko tás u.
44. A be lé pés díj ta lan!

HÍREK, HIRDETÉSEK
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VASÁRNAP

12.20 / m2
„En ged jé tek hoz zám…”
(ma gyar do ku men tum film,
2000) (28')
Volt egy szer egy kis fiú, aki
azért ve szí tet te el az édes ap -
ját, mert az nem bír ta ki az
öt ve nes-hat va nas évek ro -
má ni ai bör tön vi szo nya it –
töb bek kö zött Sza mo súj vá -
ron, a Du na-csa tor ná nál s
más ha son ló he lye ken. Ez a
kis fiú már ak kor el szán ta
ma gát va la mi nagy cse le ke -
det re. Fe ren ces pap lett, és
sok-sok gyer me ket gyűj tött
ma ga kö ré. Olya no kat, akik
ne héz sor ban él nek, akik nek
nem jut ott hon be te vő fa lat,
vagy akik ár vák.
Ezt a haj da ni kis fi út, ma
feren ces atyát Böj te Csa bá -
nak hív ják.

HÉTFŐ

13.04 / Kos suth rá dió
Gá lya nap ló
Ír ta: Ker tész Im re
14.05 / Kos suth rá dió
No vem be ri rá dió ka ba ré
14.45 / Du na Tv
Tö rök dzsá mi ból ke resz tény
temp lom (ma gyar is me ret -
terjesz tő film, 2005)
17.20 / Film mú ze um
A ko los tor
(fran cia–por tu gál drá ma,
1995) (90')
19.35 / Bar tók rá dió
A Bu da pes ti Fesz ti vál ze ne kar
hang ver se nye
21.00 / m2
Ön kén tes men tős
(ame ri kai film, 2005) (84')
22.05 / Du na Tv
Ha vel pol gár társ
(cseh do ku men tum film, 2008)
(120')

KEDD

13.24 / Kos suth rá dió
Né hány be jegy zés
Má rai Sán dor nap ló já ból
14.05 / Kos suth rá dió
Arc vo ná sok
Hu zel la Pé ter dal éne kes
19.40 / Kos suth rá dió
A Ka lá ka együt tes
fel vé te le i ből
20.30 / Du na Tv
Ope ra ver seny és fesz ti vál
a Mez zo Te le ví zi ó val
Díj ki osz tó gá la
22.25 / m1
Két jó ba rát
(fran cia té vé film, 2007)
23.00 / Bar tók rá dió
Dzsessz ka le i dosz kóp
24.00 / Bar tók rá dió
Not tur no
Ben ne:
Zwart: Ka no ni kus elő já ték
a 84. zsol tár hoz

SZERDA

5.22 / m1
Haj na li gon do la tok
7.55 / Du na Tv
Lép tünk kop pan ódon kö ve ken
13.30 / Kos suth rá dió
„Te ben ned bíz tunk ele i től
fog va…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
15.10 / PAX
Ke rék pár tú ra egy ház tör té ne ti
uta kon (úti film)
Erős vár a mi Is te nünk!
17.10 / m2
Egy le gen da élet re kel
Pus kás Fe renc
19.05 / Bar tók rá dió
Az MR3 – Bar tók Rá dió
orszá gos Haydn- és Men dels -
sohn-zon go ra ver se nye 2009
Dön tő, II/1. rész
23.35 / Du na Tv
Ló tusz evők (ka na dai já ték -
film, 1993) (100')

CSÜTÖRTÖK

6.00 / Du na II. Au to nó mia
En ged jé tek hoz zám jő ni
a gyer me ke ket…
Böj te Csa ba
7.00 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó) (26')
11.05 / Kos suth rá dió
A Hely
(ri port mű sor)
11.05 / m2
Négy száz ezer nap
(ma gyar do ku men tum film-
so ro zat) (26')
Má tyás ud va ra
21.00 / Du na Tv
Te réz anya, a sze gé nyek
szolgá ló ja
(olasz té vé film, 2003) (90')
II/1. rész
22.25 / m1
Ha jó nap ló
(kis já ték film-so ro zat) (50')
Le ve gőt ven ni

PÉNTEK

14.25 / PAX
Mit ér az em ber, ha…
(port ré mű sor)
Le ven te Pé ter
elő adó mű vész
20.04 / Kos suth rá dió
Iro dal mi ka len dáriom
21.55 / m2
Ele gem van!
(né met–észt film sza tí ra,
2006) (91')
22.25 / m1
Ki re keszt ve
(ame ri kai té vé film, 2001)
(118')
23.00 / Bar tók rá dió
Ars no va
Ben ne: Szu nyogh Ba lázs:
Zso lozs ma
23.50 / Du na Tv
Fő fő nök
(dán–fran cia–iz lan di–
né met–nor vég–olasz–svéd
já ték film, 2006) (95')

SZOMBAT

11.07 / Bar tók rá dió
Bors né ni
Ver ses, ze nés já ték
gye re kek nek
12.05 / Du na Tv
Is ten ke zé ben (26')
Há rom kút: két vi lág ha tá rán
13.31 / Bar tók rá dió
500 éve szü le tett Kál vin Já nos
Re for má tus éne kek
18.04 / Kos suth rá dió
Rend szer vál toz ta tók –
húsz év után
21.05 / m1
Tré fa
(ma gyar té vé film, 2009) (75')
22.00 / Du na Tv
Lé lek Boule vard
Bar kó Ju dit mű so ra
24.00 / Bar tók rá dió
Ars no va
Ben ne: Ar vo Pärt: Mag ni fi cat
Zom bo la Pé ter: 131. zsol tár –
Do mi ne non est ex al ta tum

VASÁRNAP

10.30 / m1
Egy há zi nap tár
10.45 / m1
Evan gé li kus ma ga zin
14.00 / Bar tók rá dió
Kri ti kus fül lel
Per go le si: Sta bat Ma ter
14.50 / m1
Uno ká ink sem fog ják lát ni
(vá ros vé dő ma ga zin)
15.05 / Bar tók rá dió
Ju bi la te Deo
Év szá za dok egy há zi
mu zsi ká ja
21.05 / m2
Nap fé nyes Flo ri da
(ame ri kai film, 2002) (135')
23.00 / Kos suth rá dió
Nem trap po lok to vább
Rész le tek Polcz Alaine
2006–2007-es nap ló já ból
23.40 / Du na Tv
A múlt ha tal ma
(olasz já ték film, 2001) (98')
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VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból november 15-étől november 22-éig

Bu da pest V. ke rü le té ben, a Do rottya
ut cá ban 86 m2-es la kás el adó. Érd.:
Bot ta, 20/824-8282.

Bu dán, a Bu da ke szi úton 47 m2-es,
föld szin ti la kás ki adó. Ér dek lőd ni
le het: De ák té ri lel ké szi hi va tal, Kar -
vai Ot tó gond nok, 20/413-6966.

Bu da pest VI. ke rü le té ben 26 m2-es,
föld szin ti la kás ki adó. Ér dek lőd ni
le het: 20/824-7607.

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

evangélikus élet. éled. éled?

Va sár nap
Ó, Uram, Uram! Te al kot tad az eget és a föl det nagy ha ta lom mal és ki nyúj -
tott kar ral. Ne ked sem mi sem le he tet len. Jer 32,17 (2Tim 1,10; Mt 25,31–46; Róm
8,18–23/24–25/; Zsolt 69,17–37) Szo ron ga tó hely zet ben van a fo goly Je re mi -
ás – a ba bi ló ni ai ki rály had se re ge kö rül zár ta Je ru zsá le met –, de még ek kor
is el hang zik a biz ta tás Is ten szá já ból: fog nak még há zat, szán tó föl det és sző -
lőt ven ni eb ben az or szág ban. A pró fé ta tisz tán lá tá sa le het ne a mi énk is, ha
ké pe sek len nénk ki csit fel emel ni a fe jün ket és nem mást okol va, nem a vál -
ság ba ju tott vi lá gon ke se reg ve meg lát ni, mit vé tet tünk Is ten el len – hi szen a
ba jok for rá sa ez. Je re mi ás is er ről be szél. Nem hall gat tunk az Úr sza vá ra, nem
él tünk tör vé nye sze rint. Még a szo ron ga tó hely zet ben sincs ké ső, amíg Is ten
ma ga biz tat. Szent há rom ság ün ne pe után utol só előt ti (re mény ség-) va sár -
nap : van re mény. Ad vent előtt te gyük meg, amit lel künk ben ten ni kell.

Hét fő 
Így szól az Úr: Ve le le szek a nyo mo rú ság ban, ki ra ga dom on nan, és meg di cső í -
tem őt. Zsolt 91,15 (Róm 5,3–4; Mt 7,21–27/28–29/; Ez 40,1–16) Mi a leg na gyobb
nyo mo rú ság? A száz leg sze gé nyebb em ber ről is meg je lent a mi nap egy ki ad -
vány. Ki-ki dönt se el íz lé se, ér zé keny sé ge sze rint: kell-e, jó-e er ről így be szél -
ni vagy ez zel szem be sí te ni a nem ol csó saj tó ter mé ke ket ma gá nak meg en ge dő
kon szo li dált né pet. Tény: a pes ti alul já rók ban a kar ton do bo zok ban élő kol du -
sok lát vá nya ma már alig fel tű nő, meg szo kott ut ca kép lett… Azt hi szem, a leg -
na gyobb nyo mo rú ság az, ha már a lel künk ben is fel ad tunk min dent. Ha nem
lát juk a fényt, amely fent ről igen is su gár zik ránk, a ki ra ga dó, meg men tő ke gyel -
met, amely meg ta lál a mély ben. Ha már nincs hi tünk, és üres az ég, az le het a
leg na gyobb nyo mo rú ság. És még ak kor is utá nunk tud nyúl ni az Is ten.

Kedd 
Örül je tek, ál lít sá tok hely re a jó ren det ma ga tok kö zött, fo gad já tok el az in tést,
jus sa tok egyet ér tés re, él je tek bé kes ség ben, ak kor a sze re tet és a bé kes ség Is te ne
ve le tek lesz. 2Kor 13,11 (Zsolt 105,3; Zsid 10,26–31; Ez 43,1–12) Öröm ben, jó
rend ben, egyet ér tés ben, bé kes ség ben, sze re tet ben él ni jó. Tisz ta lel ki is me ret -
tel, har mó ni á ban kis és nagy kö zös ség ben. A há bo rú zás ra – ma már tud juk
– tes ti tü ne tek gar ma dá jával re a gá lunk, ma gun kat (is) tönk re tesszük, nem csak
az el len fe let. Pál is mer te az em bert, és azt is tud ta, hogy min den kö zös ség ben
adód hat konflik tus. Sze re tet tel, jó szó val fel ké szít, hogy mit kell ten ni, ha baj
van. A be lő lünk fa ka dó bé két len ség or vos sá ga nem más, mint a le he tő leg szo -
ro sabb kap cso lat a bé kes ség for rá sá val, a Krisz tus ban em ber ré lett Is ten nel. 

Szer da 
Ő meg je lent test ben, igaz nak bi zo nyult lé lek ben, meg je lent az an gya lok nak,
hir det ték a po gá nyok kö zött, hit tek ben ne a vi lá gon, fel vi te tett di cső ség ben.
1Tim 3,16 (Ám 4,13; Lk 13,/1–5/6–9; Ez 47,1–12) Pár nap ja, ok tó ber 31-én a
Re for má ci ói em lék park ban áll tam, és néz tem a hi tünk pil lé re it jel ké pe ző négy
fe hér osz lo pot. Olyan ma ga sak, erő sek, tisz ta hó fe hé rek, ég be mu ta tó ak vol -
tak. Jó volt tud ni és érez ni, hogy ezek a lu the rá nus hi tem pil lé rei: csak Krisz -
tus, csak a hit, csak a ke gye lem, csak az Írás. Ennyi, és en nél több nem kell.
Eb ben min den ben ne van. Vagy is Jé zus Krisz tus ban min den meg ada tott ne -
künk. Őt kell ke res nünk, és nem min den fe lé ke res gél nünk, ahol az élet és
az örök élet vá la sza it ígé rik. A vá laszt Is ten Jé zus ban ad ta meg.

Csü tör tök 
Az Úr fé lel me lesz Si on kin cse. Ézs 33,6 (Fil 3,9–10; 2Thessz 1,3–12; Ez 48,30–
35) Si on Je ru zsá lem szent he gye, de át vitt ér te lem ben ma ga az egész egy ház.
Nem az Úr tól va ló fé le lem, ha nem a ben ne va ló meg in gat ha tat lan hit, ha -
tal má nak el is me ré se és az ő tör vé nye sze rin ti élet a leg na gyobb kin cse az egyes
em ber nek és az egy ház nak. Mind annyi an az ő gyer me kei le he tünk: nem fé -
le lem mel kell te kin te nünk rá. Hisz min dent elé je vi he tünk. 

Pén tek
Az oko sok fény le ni fog nak, mint a fény lő ég bolt, és akik so ka kat igaz ság ra ve -
zet tek, mint a csil la gok, mind örök ké. Dán 12,3 (Ap Csel 5,42; Mt 26,59–66;
1Thessz 1,1–10) Má té evan gé li u má ban Jé zus is idé zi a pró fé ci át a bú za és kon -
koly pél dá za tá nak ma gya rá za ta ként (13,43). Bűn, íté let és ke gye lem: ho gyan
le he tünk oko sak, iga zak (Mt 13)? Ho gyan áll ha tunk majd Is ten szí ne elé? Mi -
re tá ma dunk fel? Mi re „elég” e föl dön gyűj tött szel le mi, anya gi tő kénk, okos -
sá gunk…? Ha el ta szí tot tuk az igaz ság hoz zánk szó ló üze ne tét, ha nem ve -
zet tünk mást sem az igaz ság ra, ha be ta pasz tot tuk a fü lün ket az ige élő sza -
va előtt? Min den egyes nap pal ha la dunk a fe lé a nap fe lé, ami kor min den tett -
re és szó ra a leg erő sebb vi lá gos ság fé nye ve tül. Ne fél ve, ha nem Is ten ben bíz -
va ha lad junk e fe lé, fe lénk nyúj tott ke zét, hoz zánk szó ló sza vát el fo gad va!

Szom bat 
Vi gyáz za tok, hogy sen ki se fi zes sen a rosszért rosszal, ha nem tö re ked je tek min -
den kor a jó ra egy más iránt és min den ki iránt. 1Thessz 5,15 (Jer 4,14; Jel 20,11–
15; 1Thessz 2,1–12) Vi gyáz ni kell, hogy hol mi vel fi ze tünk. Ki von nak egy pa -
pír pénzt, az már nem fi ze tő esz köz. Amint az eu ró vagy más va lu ta sem a mi
or szá gunk ban. A hí vő em ber nek még in kább fi gyel nie kell. Is ten né pé nek ke -
zé ben nem le het fi ze tő esz köz a rossz! Ak kor sem, ha va la ki azt ad ta ne ki. Van
rá sza bad sá ga és hi te ál tal ere je is, hogy „meg le pe tést okoz zon”, és az egyet -
len, az egész vi lá gon is mert és le gá lis esz köz zel fi zes sen: a sze re tet tel.

g K há ti Dó ra

Új nap – új kegyelem
A Du na Te le ví -
zió Is ten ke zé -
ben cí mű mű -
so ra no vem ber

14-én 12.05-kor kez dő dő adá sá nak
cí me: Egye te mi lel kész sé gek. Az
egye te mis ták és fő is ko lá sok ta nul -
má nya ik el kezd té vel új kö zös sé -
get ke res ve rá ta lál hat nak az egye -
te mi lel kész sé gek re. Bu da pes ten,
Pé csen, Deb re cen ben, Mis kol -
con, Pi lis csa bán je len van nak az
evan gé li kus egye te mi lel ké szek
azért, hogy al ter na tí vát kí nál ja nak
a prog ra mok és a kö zös sé gek
nagy és sok szor át lát ha tat lan for -
ga ta gá ban. Szer kesz tő-ri por ter:
Er hardt Ágos ton. Ren de ző-ope ra -
tőr: Hor váth Ta más. Ismétlés:
november 17-én 8.30-kor.
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