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„…a do ku men tu mok alap ján az in for má ci ó kat szál lí -
tó, »Ford« ne vű ügy nök az LVSZ egyik ma gas be osz -
tá sú tiszt ség vi se lő je volt. Ilyen in for má ci ók fé nyé ben
ért he tőb bé vá lik az LVSZ bu da pes ti nagy gyű lés sel
kap cso la tos ma ga tar tá sa is. ”

A kerekasztal és a történelem kereke f 4. oldal

„A fo gya té ko sok rész le gé ben azon ban ko ránt sem ilyen
ide á lis a hely zet. Az ap ró, gyak ran egy más ból nyí ló há ló -
ter mek ben nem rit kán ha tan-nyolc an zsú fo lód nak össze.
A szűk, le ve gőt len fo lyo só kon sok szor nagy a tu mul tus.”

Sarepta – 24 órás „halmozott szolgálat” f 5. oldal

Egész év ben na gyon tu dott spó rol ni
a kő sze gi temp lom egy ko ri hű sé ges
egy ház fi ja. Nem volt szá má ra olyan
gyer tya csonk, ame lyet ne tu dott vol -
na egy mes te ri fa ra gás sal még egy is -
ten tisz te let re al kal mas sá ten ni. Ad -
vent el ső va sár nap já nak es ti ün ne pi
is ten tisz te le té re azon ban min dig új
gyer tyá kat ra kott nem csak az ol tár -
ra, ha nem még a sok ka rú, pa ti nás
csil lá rok ba is. Leg alább fél száz, va do -
nat új vi asz gyer tyát il lesz tett be gon -
do san a réz csil lá rok ba. A he gyek ből
a me sé sen szép fe nyő gallyak, a ker -
tész től a leg szebb fe hér szeg fűk ér -
kez tek. 

Az ad ven ti na pok előtt a nagy ta -
ka rí tás és a rend ra kás el ma rad ha tat -
lan volt a gyü le ke zet por tá ján. Ön -
kén te sen és jó szív vel, min den el len -
szol gál ta tás nél kül so kan vet tek részt
az éven te vissza té rő kö zös prog -
ram ban. A tra dí ci ó ból fenn ma radt
hit tan lec ke kö rül be lül ilyen gon do -
la to kat őr zött: a kez det ün ne pé re le -
gyen min den szép és ren de zett. Ad -
vent re ké szül ni kell. Ad vent hez ér -
kez ni kell. Ad vent be nem sza bad
csak úgy „be es ni”. 

Ma is jó len ne új ra ta nul ni ezt a
gon dol ko dást. Ad vent hez kö ze led ni
moz gás sal il lik, cse le ke de tek kel, el -
ha tá ro zá sok kal és nem utol só sor ban
lel ki rá han go ló dás sal. Ad vent nem le -
het passzív idő szak az élő gyü le ke ze -
ti kö zös ség ben, ha nem ki csik és na -
gyok, idő sek és fi a ta lok nyüzs gé se
kel ti élet re. 

Ez az idő szak a meg vál to zás esé -
lye. Jó len ne er re új ra rá ta lál ni. Az
új és a szo ká sos nál na gyobb fé nyű
gyer tyák hir de tik, hogy most a vi lá -
gos ság és a tisz ta fény ke rül a kö zép -
pont ba. Éle tünk ben, gon do la ta ink -
ban sem tör tén het más képp. „Ki ke -
rül” be lő lünk a lé nyeg te len, a za va -
ró, az irigy vagy a má si kat ál lan dó -
an ki kez dő rossz in du lat. Sze ret -
nénk va ló ban a lé nyeg re fi gyel ni. Ott
is le het for du lat a meg rom lott em -
be ri kap cso la tok ban vagy csa lá di
konf lik tu sok ban, ahol már tel je sen
re mény te len nek és el mér ge se dett -
nek tű nik min den. Van gyó gyu lás.
Van úju lás. Is mét van le he tő ség el -
ső szó ra. Le het bo csá na tot kér ni, és
sza bad meg bo csá ta ni. Nem sza bad
spó rol ni az új és egész sé ges fé nyű
gyer tyák kal!

Jó len ne a tisz ta sá got ke res ni ben -
nünk és kö rü löt tünk. A bi zal mat úgy
su gá roz ni az egy ház ban, hogy az
jól érez he tő le gyen a bi zony ta lan ko -
dó, ke re ső kor tár sa ink szá má ra. Ott -
ho na ink ban és temp lo ma ink ban
ben ső sé ge sebb és őszin tébb oda -
for du lást vol na jó ta nú sí ta ni, még ak -
kor is, ha kör nye ze tünk ren dü let le -
nül ont ja ránk a za va ros, in du la tos
és fel ka va ró ese mé nye ket. Hi he tet -
le nül so kat je len te ne ma a temp lo -
ma ink előtt, mel lett el ha la dó em be -
rek nek az, ha érez het nék és hall hat -

nák – jól ért he tő, ma könnyen
befogadható nyel ven és dal lam mal –
azt, ami ün ne pet te remt be lül, a fa -
lak kö zött. Nem vé let len, hogy egy -
re több vá ros ban van mos ta ná ban
nyil vá nos ad ven ti ének lés vagy kö -
zös gyer tya gyúj tás. 

Egy kis cso port ut cai ének lé se
vagy akár a temp lom lép cső ről szó ló
ze ne is le het vonz erő. De ez még nem
je len ti azt, hogy a ránk bí zott üze net
és kincs va ló ban meg szó lal a temp -
lom ban, élet erő sen és min den ki szá -
má ra.

Az ak tu á lis gyü le ke ze ti fel ada tok
kö zé tar to zik, hogy vég re ki mond juk:
a lel ki ér té kek pó tol ha tat la nok, és hi -
á nyuk te szi fáj dal mas sá és ne he zen
él he tő vé az éle tün ket. 

Az ad ven ti sza vak nak és éne kek -
nek le het olyan csen gé sük, amely ma -
gá ra von ja még a temp lo mok tól tá -
vol élők fi gyel mét is. At tól lesz ad ven -
ti egy gyü le ke zet ma, ha van le le mé -
nyes sé ge és bá tor sá ga meg szó lí ta ni
az em be re ket. Nem a ha gyo mány őr -
zés vagy a szo ká sok rab sá gá ban él,
ha nem új sza vak kal és új dal la mok -
kal for dul ki fe lé. Nem be szél és nosz -
tal gi á zik a misszi ó ról, nem is csak só -
vá rog utá na, ha nem meg mu tat ja
ma gát, hogy leg alább a szom széd ban
élők ész re ve gyék. 

Szo mo rú ad ven ti temp lom ka pu
az, ahol még de cem ber ele jén is a
nyá ri, szű kí tett gyü le ke ze ti al kal -
mak pók há lós hir de té se ol vas ha tó.
Erőt len ad ven tet tük röz az, ha a
gyü le ke ze ti hon la pon nem ta lál ha tó
meg az év vé gé ig szó ló prog ram aján -
lat. Ma csak oda ér kez nek meg az
em be rek, ahol va ló ban kap nak is
va la mit. Na pi szó tá runk ban sze re pel -
niük kell olyan sza vak nak, mint ön -
kén tes ség, kör nye zet tu da tos ság, se -
gí tő há ló zat és az em ber hez mél tóbb
élet vé del me. Nél kü lük ma csak tá -
vo lo dunk a le het sé ges hí vek től.

Az ad ven ti el mé lyü lés a kül ső
rend ra kás és a kö zös ség moz gás ba
len dü lé se mel lett a bel ső, lel ki élet re -
kre á ci ó já ról is szól. Meg gyúj tok-e egy
új gyer tyát ott hon? El ol va sok-e na -
pon ta leg alább né hány sor lel ki út ra -
va lót? Tü rel me seb ben  hall ga tok-e
meg egy em bert a kör nye ze tem ben?
Meg csil lan-e va la ki szá má ra ép pen az
én sze mem ben egy bá to rí tó fény su -
gár? Bol do gabb lesz-e va la ki mi at tam
eb ben az idő szak ban?

Ad vent ben kö zel re jön, aki tá vo -
li nak tűnt. Ad vent ben a „majd ké -
sőbb” men ta li tás he lyé re tör a je len
idő va ló sá ga. Az össze gu ban co ló -
dott szá la kat ki le het bo goz ni, és be -
fe je zet len nek tű nő ügye ket le het
ren dez ni, mert a dön tő en fon tos kö -
ze le dik fe lénk. A lé nye gest nem előz -
he ti meg a lé nyeg te len. A fel szí nes
szö ve ge ket pe dig el fe lej te ti a mély ről
ér ke ző, tisz ta gon do lat. 

Nem le het vé let len az idei ad vent
egyik mot tó ja, Lu ther tö mör mon da -
ta: a nyug ta lan szív sö tét ség, a bol dog
szív vi lá gos ság! Gyújt sunk mi is bát -
ran új gyer tyá kat!

Ad ven ti el mé lyü lés
g Sza bó La jos

Váci évfordulók f 3. oldal
Protestáns médiaműhely 2009 f 6. oldal
Adventi könyvajánló f 7–10. oldal
Luther jelleme f 11. oldal
Újra bál volt Budavárban f 14. oldal
A fotózás és Szókratész f 15. oldal

b A Ma gyar Te le ví zió el ső íz ben
1984-ben köz ve tí tett is ten tisz te -
le tet: a Lu the rá nus Vi lág szö vet -
ség (LVSZ) két hé ten át tar tó VII.
nagy gyű lé sé nek nyi tó is ten tisz -
te le tét. Az ün ne pi ese mény nek
az 1982-ben nyílt Bu da pest
Sport csar nok, az or szág akkori
leg na gyobb fe dett sport lé te sít -
mé nye – amely nek he lyén ma a
Papp Lász ló Sport aré na áll –
adott ott hont. A hu szon öt esz -
ten dő vel ez előt ti evan gé li kus
ta lál ko zó ra em lé kez ve, egy szer -
s mind az LVSZ 2010-es stutt gar -
ti nagy gyű lé sé re elő re te kint ve
ren dez tek no vem ber 16. és 18.
kö zött né met nyel vű teo ló gi ai
kon fe ren ci át Rév fü lö pön. Az
Or dass La jos Evan gé li kus Ok ta -
tá si Köz pont ban zaj lott ta nács -
ko zás prog ram ját az LVSZ, a
Mar tin-Lu ther-Bund (MLB), va -
la mint a Ma gyar or szá gi Evan gé -
li kus Egy ház (MEE) mun ka tár -
sai ál lí tot ták össze Hoff nung
und Brot (Re mény és ke nyér)
cím mel, utal va a jö vő évi nagy -
gyű lés té má já ra.

A kon fe ren cia a ren del ke zés re ál ló
igen rö vid idő alatt té mák so ka sá gát
érin tet te.

Re mény és
ke nyér

Teo ló gi ai kon fe ren cia
Rév fü lö pön

Ilyen tájt szo kott az Evan gé li kus Élet
ki adó já nak ve ze tő je azon kel le met len
fel adat elé ke rül ni, hogy be je lent se,
mennyi vel drá gul jö vő re he ti la punk. 

Idén „ki csit” más a hely zet. Azt az
„öröm te li” hírt oszt ha tom meg Ol -
va só ink kal, hogy 2010-ben nem vál -
to zik az Evan gé li kus Élet ára. Ugyan -
úgy 250 fo rin tért ve he tünk meg egy
pél dányt, és ugyan úgy 13 000 fo rin -
tért fi zet he tünk elő egy év re, mint
2009-ben.

Csak rész ben öröm te li ez a hír, hi -
szen a jö vő évi árak-dí jak meg ha tá ro -
zá sá nak hát te ré ben szin te ki zá ró lag
ne ga tív té nye zők áll nak. A fo gyasz tói
árak szin ten ma ra dá sa vagy csök ke -
né se, az inflá ci ó val, az árak nö ve ke dé -
sé vel szem ben a deflá ció szin te min -
dig ar ról ta nús ko dik, hogy va la mi
na gyon nin csen rend jén. Egy erő sö -
dő gaz da ság ban ter mé sze tes mó don
nö vek szik az árak kal a vá sár lók vá sár -
ló ere je is. És ha még a drá gu lás után
is több ma rad min den ki nél, mert
ele ve több volt, ak kor még a leg szi go -
rúbb mér cé vel sem le het sem mi ki fo -
gá sol ni va lót ta lál ni az ár emel ke dés té -
nyé ben. Egy jól mű kö dő rend szer ben
a gaz da ság ezer nyi sze rep lő je – az
egyé ni és tár sas vál lal ko zá sok, az ál -
lam és az egyén – együt te sen ké pe sek
be fo lyá sol ni, hogy nagy já ból minden -
nek együtt mo zog jon az ára.

Már több mint egy éve be bi zo nyo -
so dott: a kö rü löt tünk lé vő rend szer
nem mű kö dik jól. A fen tebb vá zolt
„ste ril” el mé let jö vő re biz to san nem
lesz a mi gaz da sá gi kör nye ze tünk
meg ha tá ro zó ja, és vél he tő en úgy
fog nak emel ked ni az árak – leg -

alább is azo ké az áru ké (ener gia hor -
do zók, élel mi sze rek, gyógy sze rek)
és szol gál ta tá so ké, ame lyek nek a
meg vá sár lá sá ról nem mond hat le
sen ki –, hogy ele ve ke ve seb ből kell ki -
fi zet nünk ér tük a ma ga sabb összeget.
Így vél he tő en so kak nak fel kell ten -
ni ük majd a kér dést: mi fon tos iga -
zán, és – ne ad ja Is ten – új ra pusz -
tán a lé tünk, az egész sé günk fenn tar -
tá sa ér de ké ben kell majd le mon da -
nunk egy-két olyan do log ról, ame lyek
nél kül azért még élet az élet…

A mil li ó nyi fon tos sá gi lis tán jö vő -
re na gyon so kan akar nak elő ke lő
he lyen ma rad ni. És nem ta gad juk: az
Evan gé li kus Élet is – leg alább an nak
a négy-öt ezer „vá sár ló nak” az éle té -
ben, akik 2009-ben is ál doz tak he ti -
la pun kért.

Bí zunk ab ban: nem csak az tart ja
meg új sá gun kat a fon tos sá gi lis tán,
hogy ez leg alább nem drá gul, ha nem
el ső sor ban az, hogy az ol va só úgy te -
kint he ti la punk ra, mint ami ró la
szól, oly mó don, aho gyan sem mi
más eb ben az or szág ban. Bí zunk
ab ban: Ön nek, tisz telt Ol va sónk,
va ló ban fon tos, hogy a lap szá mok
csü tör tö kön-pén te ken ott le gye nek
a pos ta lá dá já ban vagy va sár nap a
temp lo mi irat ter jesz tés ben. Hogy
úgy gon dol ja, a lap hi á nyá ban va la -
mi „örö k ízűt” ve szí te ne el, ami ugyan
„lé nyeg te len” a gáz hoz, az üzem -
anyag hoz, a ke nyér hez, a gyógy szer -
hez ké pest, va ló já ban azon ban mér -
he tet le nül fon tos, s hoz zá ké pest az
összes töb bi csak „rá adás”. 

g Ken deh K. Pé ter,
a Luther Kiadó igazgatója

EvÉ let: vál to zat lan áron
– vál to zat la nul fon tos?

f Folytatás a 4. oldalon

A Sa rep tá ban már készülődnek a ka rá csony ra. Egy há zunk el nök sé ge és püs pö ki ta ná csa – a dia kó ni ai bi zott ság aján -
lá sá ra – ad vent el ső va sár nap ján a Sztehlo Gábor által alapított és fájdalmasan méltatlan körülmények között működő
Sa rep ta Bu dai Evan gé li kus Sze re tet ott hon, ezen be lül is a fo gya ték kal élők ott ho na ja vá ra hir de tett or szá gos offer -
tó ri u mot. (Az OTP-nél ve ze tett 11702036-22380599 szá mú szám lá ra sze mé lyes ado má nyok is át utal ha tók.)

f Az in téz ményt be mu ta tó ri por tunk az 5. ol da lon.
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Üd vöz let tel

b Az el múlt he tek ben so kat ol vas -
hat tak a zso lozs ma-is ten tisz te -
le tek lé nye gé ről, az imád sá gok
fel épí té sé ről, té te le i ről. Ma a
zsol tá ros is ten tisz te let – ed dig
csak meg em lí tett – fon tos té tel -
faj tá já val, a him nusszal is mer ke -
dünk meg rész le te seb ben.

A mai, li tur gi kus ér te lem ben hasz nált
him nusz meg ne ve zés a ke resz tény ség
leg ősibb val lá sos lí rai al ko tá sa it je len -
ti. Gyö ke rei az an tik gö rög him -
nusz köl té sze tig nyúl nak vissza, azon -
ban az át örö kí tett for má kat a ke resz -
tény ség új tar ta lom mal töl töt te meg.
Is tent és az ő nagy tet te it di cső í tő
éne kek szá zai szü let tek a 4. szá zad -
tól kezd ve egé szen a kö zép kor vé gé -
ig. Az ez red for du ló után már a je len -
tő sebb szen tek tisz te le té re is ké szül -
tek him nu szok, de ezek nem vál tak
az ál ta lá no san el ter jedt him nusz re -
per to ár ré szé vé.

A leg el ső him nu szok szü le té se
Szent Amb rus ne vé hez fű ző dik – őt
tart ják a ke resz tény him nusz köl té szet
aty já nak; az ál ta la hasz nált vers for -
ma az ő ne ve után amb ro zi án stró fa.
Nyolc szó tag ból ál ló, jam bi kus so rok -
ból négy al kot egy vers sza kot; eb ben
a nép sze rű, könnyen hasz nál ha tó
vers for má ban író dott a him nu szok
túl nyo mó ré sze. 

Szent Amb rus püs pök 386-ban
ve zet te be a him nusz ének lést a nyu -
ga ti egy ház ban, ami kor Mi lá nó ban az
ari á nu sok ül dö zé se elől me ne kü lő hí -
ve ket ezek se gít sé gé vel buz dí tot ta a
ki tar tás ra az éj sza kai vir rasz tás ban.

A him nusz köl té szet vi rág zá sá nak
tág te ret nyi tott az ere de ti leg nem li -
tur gi kus al kal mak ra szánt – nem
bib li ai ere de tű, köl tött szö ve gű –
éne kelt is ten di csé re tek el he lye zé se az
zso lozs má ban (offí ci um ban). Min -
den ima órá hoz hoz zá ren del tek egy
him nuszt (hogy me lyi ket, az szer ze -
tes ren den ként és te rü le ten ként is
vál to zott), így az egy há zi év ün ne pe -
i nek te ma ti ká já val át szőtt köl te mé -
nyek tu cat jai ke rül tek im már li tur gi -
kus ke re tek kö zé.

A him nu szok dal la mai – né hány
ki vé tel től el te kint ve – nem kap cso -
lód tak szo ro san össze egy adott szö -
veg gel. A vers for mák gya ko ri is mét -
lő dé se le he tő vé tet te,
hogy egyes dal la mok
sok fé le szö ve get hor -
doz za nak, il let ve en -
nek for dí tott ját is: azo -
nos szö veg hez el té rő
dal la mo kat il lesz tet tek
a kü lön bö ző szer ze te si
és vi lá gi tra dí ci ók ban.

A 15–16. szá zad ban a
pro tes táns ta nok tér -
hó dí tá sá val a him nu -
szok je len tős sze re pet
kap tak az új, gyü le ke ze -
ti ének lés re al kal mas
ének re per to ár ki ala kí -
tá sá ban. Lu ther töb bet
is át dol go zott kö zü lük:
a Né pek meg vál tó Is te -
ne (GyLK 655) him -
nusz ból (ad vent el ső
va sár nap ja al kal má ból
ezt kö zöl jük) lett a Jöjj,
né pek Meg vál tó ja (EÉ
131), a Jö vel, te rem tő

Szent lé lek (GyLK 665) him nusz ból az
Ó, jöjj, te rem tő Szent lé lek (EÉ 231). Az
ere de ti leg is stro fi kus, köl tött szö ve -
gű him nu szok azon ban vál toz ta tás
vagy ko rál ként va ló át dol go zás nél -
kül is egy be vág tak a lu the ri irány zat
új igé nye i vel, hi szen ere de ti leg is
egy tel jes kö zös ség együtt ének lé sé -
re ké szül tek.

A re for má ció ko rá nak pro tes táns
gyü le ke ze tei to vább ra is vé gez ték az
ima órák kö zül a je len tő seb be ket (el -
ső sor ban a reg ge li és az es ti ima órát),
így a him nu szok leg több je li tur gi kus
he lyét és funk ci ó ját meg tart va ke rült
át pro tes táns hasz ná lat ba. A 16–17.
szá za di gra du ál köny vek szép szám -

mal tar tal maz nak him nu szo kat ma -
gyar nyel vű for dí tás ban az egy há zi év
kü lön bö ző ün ne pe i re, va la mint a
hét min den nap já ra va ló reg ge li és es -
ti di csé re te ket. 

Eb ből a gaz dag gyűj te mény ből ta -
lál ha tunk vá lo ga tást a GyLK 655-től
667-ig szá mo zott éne kei kö zött. A ti -
zen há rom him nusz kö zül ti zen ket -
tő tar tal mi lag egy adott ün nep hez
vagy ün nep kör höz kap cso ló dik, az
utol só pe dig ál ta lá nos hasz ná lat ra va -
ló reg ge li di csé ret. Bár ezek nek az
éne kek nek a fő ren del te té si he lye a
zsol tá ros is ten tisz te let, a him nu szok
mél tó he lyet kap hat nak más is ten -

tisz te le ti al kal ma kon
is – kü lö nö sen ak kor,
ha egy gyü le ke zet nek
még nincs gya kor la ta
pri ma és ve spe ra ének -
lé sé ben. 

A GyLK szer kesz tői
se gít sé get és bá to rí -
tást ad nak az zal, hogy
min den him nusz hoz
az ere de ti, gre go ri án
dal la ma mel lett egy is -
mert gyü le ke ze ti ének
dal la mát is meg ad ják.
Ezek ré vén a lu the rá -
nus fü lünk nek ta lán
szo kat lan – a kö zép -
kor gon dol ko dás mód -
já ból fa ka dó, szim bó -
lu mok ban gaz da gabb
– köl tői nyel ve zet
könnyeb ben bir tok ba
ve he tő vé vá lik majd.

g Bar ta-Gom bos
Ari kán

C ANTATE

Szé kács Jó zsef Imád sá gok és buz gól -
ko dá sok cí mű köny vé ben azt ír ja az
egy há zi esz ten dő el ső va sár nap já ról:
„Az ad vent annyit tesz, mint el jö ve -
tel. Ezen na po kat az egy ház a’ vég re
ren de lé, hogy a’ hí vek Krisz tus nak a’
test ben le en dő meg je le né sé re, ad -
vent jé re, el jö ve te lé re mél tó an elő ké -
szül né nek. Azért ol vas tat nak és ma -
gya ráz tat nak Is ten há zá ban is az is -
ten ige azon ré szei, mellyek ben Ke -
resz te lő Já nos Jé zus kö zel ge tő meg -
je le né sé re s meg té rés re in ti Iz ra el né -
pe it: Tér je tek meg, úgy mond, mert
el kö ze lí tett a mennyek nek or szá ga!”

Is ten igé je en nek is me re té ben szó -
lal meg ezen a va sár na pon. El jött Is -
ten or szá ga. Is ten nyil ván va ló vá tet -
te aka ra tát, és meg is mer tet te az igaz -
sá got min den ki vel. Jól tud ja a le vél
szer ző je, hogy az igaz ság nem erő sek
és erőt le nek, nem ha tal mak har ca
foly tán ju tott nap vi lág ra, nem hí vők
és hi tet le nek küz del mé ben dőlt el. Az
az igaz ság, hogy Jé zus Krisz tus, az Is -
ten Fia azért szü le tett, szen ve dett,
azért fe szí tet ték ke reszt re ér tünk,
és azért tá madt fel, hogy a vi lág ban
min den ki re ki árad jon Is ten aján dé -
ka, az üd vös ség.

Ez – csak úgy, mint a szer ző ide jé -
ben – ma sem min den ki ál tal meg -
ta pasz talt, tu dott do log. A tex tu -
sun kat meg elő ző ver sek ben ol vas suk
is: „..nem ve szen dő dol go kon, ezüs tön
vagy ara nyon vál tat ta tok meg atyá -
i tok tól örö költ hi á ba va ló élet mó do -
tok ból, ha nem drá ga vé ren, a hi bát -
lan és szep lő te len Bá rány nak, Krisz -
tus nak a vé rén. Ő ugyan a vi lág te -
rem té se előtt ki vá lasz ta tott, de az
idők vé gén je lent meg ti ér te tek.” Az

apos tol ez után ké ri a gyü le ke ze te ket,
hogy en nek az igaz ság nak en ge del -
mes ked je nek. En nek az igaz ság nak az
is me re té ben tisz tul ja nak meg. Az az
le gye nek más sá, mert egy új kor szak
kez dő dött Krisz tus sal. 

Is ten in téz ke dett úgy, hogy csak
Jé zus ban bol do gul jon az em ber, Jé -
zus ban tud jon tisz ta sze re tet gya ko -
rol ni, be sá ro zó dott éle te ben ne tisz -
tul jon meg. Mert mi, em be rek enél -
kül egy más nak esünk. El fo ga dás, tü -
re lem, őszin te ség nél kül élünk. Mi
ma gunk aka runk igaz nak lát sza ni.
Ezért le szünk kép mu ta tók ká, nem
vál lal juk ma gun kat. Ezért nem gya -
ko rol juk a test vér sze re te tet, nem tu -
dunk más nak iga zat ad ni, né ha csak
le gyint ve, hogy „Jó, el fo ga dom, amit
mon dasz”. Sok szor ab ban a hit ben
élünk, hogy csak ne künk van iga -
zunk, csak ne künk le het iga zunk.
Hoz zánk kell, hogy iga zod ja nak
má sok. Jós la tok ba bo csát ko zunk:
majd úgy is meg lát ják, hogy mi gon -
dol ko zunk jól. Igen, a ma gunk iga -
zát sze ret nénk meg mu tat ni, és mi -
cso da öröm, ha si ke rül! Fáj dal mas,
hogy nem Is ten iga zát sze ret nénk
lát ni, ha nem a ma gun két. Nem Is -
ten ügyé nek szen te lünk mi nél több
fi gyel met, ha nem a ma gunk sok szor
ap ró-csep rő, je len ték te len prob lé -
máz ga tá sá nak, vélt vagy va lós gond -
ja ink nak.

Is ten igé jét ol vas va a Jé zus ból ára -
dó tisz ta ság ra, a tő le nyer he tő meg -
tisz tu lás ra és szív ből jö vő sze re te té -
re kell fi gyel nünk. Ar ra, akit Is ten el -
kül dött, aki nek ha lá la és fel tá ma dá -
sa ér tünk tör tént, hogy for mál ja és át -
ala kít sa éle tün ket. Ő ta nít meg ar ra,

hogy he lye sen vi szo nyul junk a má -
sik em ber hez. Ő te szi rend be még a
leg ap róbb dol ga in kat is, és se gít
őszin tén vál lal ni ma gun kat. Ké pes -
sé tesz nem csak bű ne ink meg lá tá sá -
ra, ha nem az azok el le ni harc ra is. A
Krisz tus gyü le ke ze té ben élők nem te -
het nek mást, mint hogy tisz tul nak.

Igen, ez tör té nik ve lünk az igaz ság -
nak en ge del mes ked ve: tisz tu lunk.
Is ten örök igé je új já te rem ti az em -
bert. Ál lan dó fo lya mat ez. Tisz tul -
nunk min dig kell. A meg tisz tu lás azt
is je len ti, hogy az ige ál tal tisz tán lát -
juk el ve szett sé gün ket, nyo mo rult -
sá gun kat, ki csi sé gün ket, vét ke in ket,
és be lát juk, hogy csak Jé zus ál tal
van tisz tu lás. Csak ak kor tu dunk
min den ben Is ten nek en ge del mes -
ked ni, ha ő ke zé be ve szi éle tün ket.
Aki hisz Is ten ben, az ko mo lyan ve -
szi Is ten üd vös in téz ke dé sét is!

Né hány he te mű töt ték az al kar ját
egy kis fi ú nak. A be avat ko zás után
nem jött rend be tel je sen, ha nem sok
kéz tor ná ra volt szük sé ge. Szá mí -
tot tak rá a kór ház ban, hogy sen ki
nem vég zi el ma gá tól a tor nát annyi -
szor és olyan jól, mint az el vár ha tó.
Ezért egy gép állt a be te gek ren del -
ke zé sé re. Ebbe kel lett be ül nie a fi ú -
nak is, és az moz gat ta a ke zét.
Amint az esz köz el in dult, en ge del -
mes ke dett a kar ja, a ke ze nem tu dott
mást csi nál ni, mint mo zog ni. Más
vet te ke ze lés be a he lye sen mo zog -
ni nem tu dó test ré szét. Kény te len
volt azt vé gez ni a be teg kar, amit a
tor náz ta tó esz köz tett a gyó gyu lá sá -
ért. Is ten is így ve szi ke ze lés be az
em bert.

Az em ber ma gá tól nem tud en ge -

del mes ked ni Is ten nek. De amint
meg ta pasz tal juk igaz sá gát, aján dé kát,
üd vös in téz ke dé sét, nem tudunk
nem en ge del mes ked ni. Mert olyan
Is te nünk van, aki a Szent lé lek mun -
ká já val a sok baj kö zött ver gő dő, ki -
fá radt, meg gyö tört em bert vég re
igaz re mény ség re in dít ja.

Ad vent el ső va sár nap já nak nem kí -
sé rő je lei van nak el ső sor ban. Ad vent
el ső va sár nap ján le vél ér ke zett Pé ter
apos tol ne ve alatt. Nem ír ta alá, pe -
dig oda ír hat ta vol na, hogy „Üd vöz -
let tel: Pé ter”. Ma is meg szó lal hat aj -
kun kon a há la: „Uram, meg szán tál
en gem. Üd vös sé get adsz ne kem, ami
töb bé nem fo ga lom, ha nem va ló ság.”
Be le sem gon dol nak so kan, ami kor
le ve lük vé gén így bú csúz nak: „Üd vöz -
let tel”. Az az hi het jük, ír hat juk, tud -
tá ra ad hat juk bár ki nek: üd vö zü lünk
Is ten Fia ál tal. A test gyen gül, idős ko -
rá ra össze tö pö rö dik, olyan rö vid éle -
tű, mint a fű. Szép sé ge olyan, mint a
vi rá gé: mu lan dó. De az tart ja ben -
nünk a lel ket, hogy meg kap tuk az
„üd vöz le tet”. Az ige, a szó, az írás el -
ju tott hoz zánk. Üd vöz let, üd vö zü lés
Nék tek!
g Kle ment né Fe ren czy And rea

Kö szö nöm, Uram, hogy el jött hoz zánk
a te Fi ad, Jé zus Krisz tus. Ben ne meg -
tisz tí tot tad kár ho zat ra va ló éle tün -
ket min den bűn től. Add, hogy az új
egy há zi esz ten dő ben, a most kez dő -
dő ad ven ti idő ben ál ta la tisz tul junk,
újul junk meg. Végy min ket sze re te ted
ha tal má ba! Ámen!

A VA SÁRNAP IG ÉJE

LI  TUR G I KUS MŰ FA JOK

Him nu szok

[Lel kész:] Jé zus Krisz tus, igaz és di -
a dal mas ki rá lyunk! Uj jon gó nép tö -
meg kö zött vo nulsz be Je ru zsá lem -
be, még is el for dul nak tő led. Mi há -
lás szív vel hó do lunk ne ked. Vedd ha -
tal mad alá éle tün ket, hogy ré sze sei le -
gyünk di cső sé ges, meg vál tó ke reszt -
ha lá lod nak, és ve led le gyünk, mi kor
fel ülsz ki rá lyi tró nod ra! Hall gasd
meg né ped kö nyör gé sét!

[Lek tor:] Kö nyör günk a vi lág rend -
jé ért és bé ké jé ért. En gedd meg ér te -
nünk és meg él nünk, hogy te vagy a
vi lág ura! Győzd le a vi lág ban ha tal -
mas ko dó kat, hogy mind té ged szol -
gál ja nak! Jé zus Krisz tus, igaz és di a -
dal mas ki rá lyunk…,

[Gyü le ke zet:] …hall gasd meg né -
ped kö nyör gé sét!

[Lek tor:] Kö nyör günk egy há zad
szer ve ze té ért. Te légy Szent lel ked -
del ural ko dó ja és irá nyí tó ja a püs -
pö kök nek és töb bi ve ze tő jé nek! Vi -
gyázd egy há zad rend jét! Ha tal mad -
dal ve zesd né pe det! Te tisz títsd
meg éle tün ket a bű nök től, a ha tal -
mas ko dás tól, a meg fá ra dás tól, a
kor rup ci ó tól és egyéb ha mis sá gok -
tól! Jé zus Krisz tus, igaz és di a dal mas
ki rá lyunk…,

[Gyü le ke zet:] …hall gasd meg né -
ped kö nyör gé sét!

[Lek tor:] Kö nyör günk egy há zunk
lel ki éle té ért. Te töltsd meg élet tel az
ige hir de tést, hogy mi nél töb ben át -
ad ják ne ked szí vü ket, és ha tal mad alá
ves sék éle tü ket! Te nyisd meg a rend -
sze res ige hall ga tók fü lét, ér tel mét és
szí vét, hogy meg ne un ják igéd hall -
ga tá sát! Add, hogy bol dog ság le gyen
szá munk ra gyü le ke ze ted tag já nak
len nünk! Jé zus Krisz tus, igaz és di a -
dal mas ki rá lyunk…,

[Gyü le ke zet:] …hall gasd meg né -
ped kö nyör gé sét!

[Lek tor:] Kö nyör günk gyü le ke ze -
te dért. Te áldd meg kö zös sé gün ket az
össze tar to zás ér zé sé vel! Adj szol gá -
lat ra kész lel ket, hogy öröm mel él -
jünk ne ked, és hor doz zuk egy más ke -
reszt jét! Jé zus Krisz tus, igaz és di a -
dal mas ki rá lyunk…,

[Gyü le ke zet:] …hall gasd meg né -
ped kö nyör gé sét!

[Lek tor:] Kö nyör günk az em ber vi -
lá gért. Te gyó gyítsd a tes ti be teg sé ge -
ket hor do zó kat! Te vedd ha tal mad ba
a lel ki nyo mo rú ság gal küz dő ket! Te
gaz da gítsd je len lé ted del a sze gé nye -
ket! Te légy haj lé ka a haj lék ta la nok nak!
Te légy vi ga sza a ha lál lal és gyásszal
szem be né zők nek! Jé zus Krisz tus, igaz
és di a dal mas ki rá lyunk…,

[Gyü le ke zet:] …hall gasd meg né -
ped kö nyör gé sét!

[Lek tor:] Kö nyör günk sa ját ma -
gun kért. Te erő sítsd hit tel szí vün ket,
hogy be léd ves sük bi zo dal mun kat! Te
adj ér tel met, hogy szem be tud junk
száll ni a ha zug ság gal és go nosz ság -
gal! Te in díts sze re tet re, hogy a te
igaz sá god ban jár junk! Te adj min den
na punk ba de rűt, hogy vi dám szív vel
ké szül jünk or szá god ba! Jé zus Krisz -
tus, igaz és di a dal mas ki rá lyunk…,

[Gyü le ke zet:] …hall gasd meg né -
ped kö nyör gé sét!

[Lel kész:] Jé zus Krisz tus, mennyei
ki rá lyunk! Áldd meg en nek az új
egy há zi esz ten dő nek min den ün ne -
pét és mun ká ra ren delt nap ját! Hadd
le hes sünk azok kö zött, akik vég ső el -
jö ve te led kor is ének lik a ré gi zsol tárt:
„Ál dott, aki jön az Úr ne vé ben!”

[Gyü le ke zet:] Ámen.

Oratio
œcumenica

W W W . M Y L U T H E R . H U
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Töb ben ja va sol ták, hogy ír jak blo got.
Kö szö nöm, de nincs ilyen szán dé -
kom. Ám eb ben az Ég tá jo ló ban fel -
idé zem a las san mö génk ke rü lő no -
vem ber né hány szol gá la tát. Ez út tal
tu da to san nem az ün ne pi ese mé nye -
ket, ha nem a hét köz na pi al kal ma kat.
A fő szer kesz tő ál tal en ge dé lye zett
mint egy 5400 ka rak ter ben.

No vem ber 1., va sár nap es te. In ge -
borg nor vég püs pök és mun ka tár sa
öt na pos lá to ga tá sá nak utol só nap -
ja. Szin te vé gig együtt vol tunk, csak
ma vál tunk ket té. Ők Pi li sen szol gál -
tak, én Bu da vár ban, ám es te csa lá -
di kör ben ná lunk va cso rá zunk. Köz -
ben to vább szö vö get jük a test vér-
egy ház ke rü le ti kap cso lat szá la it. A
meg le vő ket tő mel lé sze ret nénk egy
har ma dik test vér gyü le ke zet-pá rost
ki ala kí ta ni, va la mint azon tör jük a
fe jün ket, mi ként küld het nénk egy -
más hoz köl csö nö sen lel ké sze ket
né hány he tes gyü le ke ze ti gya kor lat -
ra. Ter mé sze te sen szó ba ke rül né -
hány skan di ná vi ai egy ház kor szel -
lem mel sod ró dó dön té se is. Jó hal -
la ni, hogy a mo rei egy ház ke rü let tu -
da to san kon zer va tív nak te kin ti ma -
gát, és nem akar le tér ni a bib li kus
alap ról.

No vem ber 2., hét fő. Pá pán szol gá -
lok a Gyu rátz Fe renc Gon dol ko dó
Kör meg hí vá sá ra. Szí ve sen jö vök
ide, már csak azért is, mert édes apám
az öt ve nes évek ben itt volt se géd lel -
kész. An nak is örü lök, hogy az evan -

gé li ku sok mel lett sok re for má tus is
el jött. Meg le pe tést csak az okoz,
ami kor az al ka lom ele jén a est há zi -
gaz dá ja – egy tisz te let re mél tó ta nár -
em ber – fel kér elő adá som meg tar tá -
sá ra. A meg hí vó ugyan is be szél ge tés -
re szólt. Ám nem jö he tek za var ba, és
meg fo gal ma zok né hány té zis sze rű
gon do la tot az egy há zak sze re pé ről,
amit az tán élénk be szél ge tés kö vet.

No vem ber 6., pén tek. Vár sze gi
Aszt rik fő apát meg hí vá sá ra Pan non -
hal mán szol gá lok, ran gos hall ga tó ság
előtt. Már ton nap já hoz kap cso ló -
dó an ő rend sze re sen meg hív ja ün ne -
pi hang ver seny re és va cso rá ra az
or szág szá mos ki vá ló sá gát, fő leg a fő -
apát sá got anya gi lag is tá mo ga tó gaz -
da sá gi em be re ket. 

Ün ne pi elő adá so mat egy Sa int-
Exu péry-idé zet re épí tem: „Uram,
add köl csön ne kem pász tor su bád
egy da rab ját, hogy test vé re i met – vá -
gya ko zá suk ter hé vel együtt – be ta -
kar has sam ve le.” Há rom, eh hez kap -
cso ló dó ké pet vil lan tok fel. Az el ső
To urs-i Szent Már ton gesz tu sa, amint
egy fá zó kol dust lát va ket té vág ja ka -
to na kö pe nyét, hogy be ta kar ja őt ve -
le. A má sik Mik száth nak Az a po gány
Filc sik cí mű no vel lá ja, amely ben a gő -
gös nek és ér zé ket len nek hitt gaz dag
csiz ma dia ugyan csak meg szán két
va co gó kol dust, és rá juk te rí ti leg főbb
büsz ke sé gét, pré mes bun dá ját. A
har ma dik pe dig Vígh Ta más De ák té -
ri szob ra, ame lyen Szteh lo Gá bor Lu -

ther-ka bát ja szár nya alá rejt ve ol tal -
maz za a ki szol gál ta tott gyer me ke ket.
Majd de rű sen, ám né mi leg pro vo ka -
tí van ar ra uta lok, mi lyen ér té ke ket
rej tő ka bá to kat ad tunk le a ru ha tár -
ban. Meg van-e ben nünk elő de ink se -
gí tő kész sé ge? 

Fe le sé gem mel ha tal mas köd ben
in du lunk to vább a Ba ko nyon át Rév -
fü löp re, fel ügye lői kon fe ren ci á ra.

No vem ber 10., kedd: A Ká ro li Gás -
pár Re for má tus Egye tem ál tal szer -
ve zett Pro tes tan tiz mus és me dia li tás
cí mű kon fe ren ci án két püs pök is
sze re pelt az elő adók so rá ban. A ma -
gam re fe rá tu má nak is mer te té sé től
most el te kin te nék, öröm mel idé -
zem vi szont fel Bölcs kei Gusz táv
re for má tus püs pök gon do la ta it. A te -
le ví zió mű so ra it, azo kon be lül is el -
ső sor ban a hír adó kat mint kvá zi val -
lá sos je len sé ge ket mu tat ta be. En nek
kül ső ke re te it már az is meg ad ja,
hogy szá mos ott hon ban a te le ví zió
szin te ol tár ként je le nik meg. A mű -
so rok szin te té ren és időn fe lül -
emel ked ve, egy faj ta sze ku lá ris „li tur -
gi á val”, a mo de rá tor „ce leb rá lá sá -

val” zaj la nak. A püs pök ál tal le vont
kö vet kez te tés az volt, hogy a mo dern
vi lág ban a mé dia könnyen a val lás
he lyé be fu rak szik, ezért pro tes táns -
ként kü lö nö sen is tö re ked ni kell „a
hit hal lás ból van” bib li ai elv ér vé nye -
sí té sé re.

No vem ber 19., csü tör tök. Mi u tán
Rév fü lö pön há rom na pos kon fe ren -
ci át ren dez tünk a Lu the rá nus Vi lág -
szö vet ség 1984-es bu da pes ti nagy -
gyű lé sé ről, a tér ség szá mos püs pö ke
egy to váb bi kon zul tá ci ó ra itt ma radt,
il let ve er re ér ke zett. Ilyen is rit kán
adó dik: Lett or szág tól Orosz or szá gon
át Szlo vé ni á ig és Er dé lyig egy szer re
ti zen négy püs pök ta nács ko zik ná -
lunk. Együtt ké szü lünk a nyá ri stutt -
gar ti evan gé li kus vi lág ta lál ko zó ra,
il let ve egyez te tünk olyan kér dé sek -
ben, mint az egy ház és az ál lam vi -
szo nya vagy a csa lá di ér té kek meg -
erő sí té se. A hi va ta los prog ram után
hosszú be szél ge tést foly ta tok Mi loš
Klá tik po zso nyi ve ze tő püs pök kel a
nyelv tör vény ről, va la mint a ná lunk
élő szlo vá kok és a szlo vá ki ai ma gya -
rok éle té ről. 

No vem ber 20., pén tek. Schu lek
Ágos ton, a ki tű nő sport ve ze tő és
egye te mi ok ta tó – bu da hegy vi dé ki
evan gé li kus pres bi ter – ti zen hét éve
szer ve zi ren dü let len lel ke se dés sel a
test ne ve lé si egye tem – hi va ta los ne -
vén a Sem mel weis Egye tem Test ne -
ve lé si és Sport tu do má nyi Ka ra –
dísz ter mé ben az úgy ne ve zett TF-

es te ket. Bu dai Ilo na nép dal éne kes
szol gá la tát kö ve tő en ez út tal Kiss-
Ri gó Lász ló ró mai ka to li kus püs -
pök kel va gyunk a ven dé gei.

Püs pök tár sam mal már csak azért
is örü lünk egy más nak, mert ugyan -
an nak a rá dió mű sor nak va gyunk
ál lan dó meg szó la lói, ám ott ér te lem -
sze rű en nem szok tunk ta lál koz ni. Jó
lég kör ben, lel ke sí tő hall ga tó ság előtt
tár sal gunk sport ról és Bib li á ról, po -
li ti ká ról és ci gány kér dés ről. Nem
aka rok ud va ri at lan len ni, de a be szél -
ge tés egy pont ján kény te len va gyok
kel le met len kér dést is érin te ni: az úr -
va cso rai kö zös ség hi á nyát. El mon -
dom, hogy sok ve gyes há zas ság ban
élő nek mély sé ge sen fáj, hogy hi va ta -
lo san nem ve he tik együtt ma guk hoz
Krisz tus tes tét és vé rét. Tu dom,
hogy az egy ház dip lo má ci á ban szo -
kat lan ez a faj ta prob lé ma fel ve tés, de
úgy gon do lom, a köz tünk ki ala kult
jó kap cso lat el bír ja, sőt igény li ezt az
őszin te sé get. 

Hét köz na pi ta lál ko zá sok
É GTÁJOLÓ

Fabiny Tamás püspök
Északi Egyházkerület

A gyü le ke zet ön ál ló sá gá nak száz -
hat van ket te dik év for du ló já ról is meg -
em lé ke ző ün ne pi is ten tisz te let ige hir -

de tő je dr. Fa bi ny Ta más püs pök
volt, a li tur gi á ban Me kis Ádám, az
Észak-Pest Me gyei Egy ház me gye es -
pe re se és Det re Já nos, a he lyi gyü le -
ke zet lel ké sze vett részt. Az Észa ki
Egy ház ke rü let lel ké szi ve ze tő je Ézs
65,17–23 alap ján tar tott ige hir de té sé -
ben ki emel te, hogy nemcsak az ör -
ven de zés nek van he lye az ün ne pen,
de még in kább az Úr is ten ígé re té ben

va ló bi zo da lom nak. „A nyolc van -
éves gyü le ke ze ti ház és a ti zen öt
éves óvo da olyan, mint egy nagy ma -

ma és uno ká ja” – mond ta a püs pök,
és ez zel össze füg gés ben négy ké pet
is fel vil lan tott: ami kor együtt ol vas -
nak Bib li át (lel ki kö zös ség); a nagy -
ma ma ki kér de zi a lec két (a ta nu ló
gyü le ke zet); az uno ka vá sá rol a nagy -
ma má nak (a dia kó nia sze re pe);
együtt az asz tal nál (a kö zös ség és az
öröm al kal ma).

A nyolc van két fős gyer mek lét -

szám mal mű kö dő vá ci in téz mény
mai óvo dá sai ver sek kel és éne kek kel,
a he lyi és a rá di gyü le ke zet ének ka -
rai pe dig kö zös ének lés sel szol gál tak
az is ten tisz te le ten, me lyet dísz köz -
gyű lés kö ve tett. Ezen Det re Já nos lel -
kész te kin tet te át a gyü le ke zet tör té -
ne tét, ki emel ve az elő dök Is ten be ve -
tett hi té nek pél da ér té két. A sze gény,
mind össze két száz öt ven lel ket szám -
lá ló gyü le ke zet száz negy ven egy éve
olyan temp lo mot épí tett, amely ben
két száz öt ven ülő hely volt – hogy az
ak ko ri gyü le ke zet min den tag já nak
le gyen ülő he lye! A ko ra be li jegy ző -
köny vek ta nú sá ga sze rint ar ra is
gon dol tak a válságos időben, hogy a
gyü le ke ze ti ház al só szint jén üz let he -
lyi sé ge ket le hes sen ki ala kí ta ni, s az
eb ből szár ma zó be vé tel ből a gyü le -
ke zet ön fenn tar tó vá vál has son.

A rá di ak kal és a ki ter jedt szór vány -
ban élők kel együtt je len leg ezer há -
rom száz öt ven lel ket szám lá ló egy -
ház köz ség mind azon ál tal ma nap ság
is épít ke zik. Eb ben az esz ten dő ben a
gyü le ke ze ti ház ud va ra újult meg
tel je sen, va la mint sor ke rült a temp -
lom ab la kok és a temp lom aj tó cse ré -
jé re is. De ta lán en nél is be szé de sebb
az a tény, hogy a vá ci evan gé li ku sok -
nál évek óta több a ke resz te lő, mint
a te me tés, fi a tal ja ik kö zül pe dig ket -
ten is az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye te men ta nul nak…

A dísz köz gyű lé sen kö szön tőt
mon dott Ben czúr Lász ló egy ház ke -
rü le ti fel ügye lő is, aki a temp lo mi
együtt lét után szintén el lá to ga tott az
evan gé li kus óvo dá ba, hogy ta lál koz -
zék az óvó nők kel.

A szá mos év for du ló ra em lé ke ző
ün ne pi együtt lét kö zös pres bi te ri
ebéd del és jó han gu la tú, az evan gé -
li kus egy ház je le né ről és jö vő be li fel -
ada ta i ról szó ló be szél ge tés sel zá rult. 

g Menczer Péter felvétele

Váci évfordulók
Püspöklátogatás egy válságkezelésben már bizonyító gyülekezetben

b „Jöj je tek, lás sá tok az Úr tet te it,
aki bá mu la tos dol go kat mű vel a
föl dön” (Zsolt 46,6) – ez zel a
zsol tár idé zet tel hí vo gat ta az ér -
dek lő dő ket a nagy ve le gi egy ház -
köz ség múlt szom ba ton együtt
ör ven de zés re. A he lyi evan gé li -
kus kö zös ség ez al ka lom mal
adott há lát azért, hogy el ké szült
temp lo má nak kül ső fel újí tá sa.

A köz ség hez kö ze le dők még e kö dös,
no vem be ri dél utá non is vi szony lag
tá vol ról lát hat ták a domb te tőn ál ló,
há rom év alatt – két ütem ben –

mind sta ti ka i lag, mind kül ső leg fel -
újí tott temp lo mot. 

Az ün ne pi is ten tisz te le ten Itt zés
Já nos püs pök hir det te Is ten igé jét. A

Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let
lel ké szi ve ze tő je a meg hí vón sze -
rep lő zsol tár vers kö ré fűz te gon do -
la ta it, utal va ar ra, hogy Lu ther Már -
tont is ez a zsol tár ih let te evan gé li kus
him nusszá lett mű ve, az Erős vár a mi
Is te nünk kez de tű ének meg írá sá ra.
Itt zés Já nos el mond ta, hogy az élő re -
mény ség az ígé re tek vég ső be tel je se -
dé sé re fi gyel. Ha a min den na pok ban
meg ta pasz tal juk is, hogy Is ten a mi
erős vá runk, a Krisz tus ban ka pott
ígé re tek az új te rem tés ben jut nak tel -
jes ség re. 

A pré di ká ció után a mó ri és a
nagy ve le gi pro tes táns – re for má tus
és evan gé li kus ta gok ból ál ló – kó rus

szol gált. Az úr va cso ra vé telt
kö ve tő ün ne pi köz gyű lé -
sen Lam pert Mi hály né fel -
ügye lő is mer tet te a fel újí tás
mun ká la ta it és ki adá sa it.

A re no vá lás tel jes költ sé -
ge 6,5 mil lió fo rint volt,
mely hez a Fej ér-Ko má ro mi
Egy ház me gye 3,5 mil lió fo -
rint tal, a nagy ve le gi ön kor -
mány zat 400 ezer fo rint tal
já rult hoz zá. A fenn ma ra dó
2,6 mil lió fo rin tot a gyü le -
ke zet a tag ja i nak ada ko zá -
sa ré vén, il let ve meg ta ka rí -
tá sá ból tud ta hoz zá ten ni, a
helyi evan gé li kusok ezen kí -
vül tár sa dal mi mun ká val is
hozzájárultak a felújításhoz.

Kö szön té sé ben Szar ka
Ist ván es pe res 2Pt 2,5 alap -
ján a lel ki épít ke zés foly ta -
tá sá ra buz dí tot ta a gyü le ke -

ze tet, hogy a lel ki fel épü lé sért is mi -
ha ma rabb há lát ad has son.
g Ba jusz né Oro dán Krisz ti na

felvétele

Meg újult
temp lom a domb te tőn

Nagy ve le gi szen te lésb Min den egy ház köz ség ben fon tos ese ményt je len te nek a há la adó is -
ten tisz te le tek, kü lö nös kép pen is azok, ame lye ken a gyü le ke zet – az
elő dök ál do zat vál la lá sá ra is em lé kez ve – temp lo ma fel szen te lé sé nek
év for du ló ját ün nep li. A Vá ci Evan gé li kus Egy ház köz ség temp lo mát
1868. no vem ber 22-én szen tel ték, ám a múlt va sár na pon két ke rek év -
for du lót is ün ne pel het tek az ek lé zsi á ban: Sándy Gyu la épí tész ter vei
alap ján nyolc van év vel ez előtt épült fel a pa ró kia és a mai gyü le ke ze -
ti ház (ak ko ri is ko la) épü le te; D. dr. Har ma ti Bé la püs pök pe dig ti zen -
öt év vel ez előtt szen tel te fel a Vá ci Evan gé li kus Óvo da épü le tét.

Ünnepi közgyűlés (balról jobbra): Detre János helyi lelkész, Mekis Ádám
esperes, Fabiny Tamás püspök, Benczúr László egyházkerületi és Sinkó
Vilmosné egyházközségi felügyelő
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Ne gyed szá zad dal ez előtt a Lu the rá -
nus Vi lág szö vet ség (LVSZ) elő ször
ren de zett vi lág gyű lést a „vas füg -
göny” mö gött. Ek kor föld go lyónk
egyik fe lén sen ki sem mer te vol na ál -
mod ni, hogy alig fél év ti zed múl va
vé get ér a 20. szá za di tör té ne lem vég -
te len nek s ta lán a leg re mény te le -
nebb nek tű nő fe je ze te, és „kéz érin -
té se nél kül” (Dán 2,34) le hull a füg -
göny, le om lik a fal.

A bu da pes ti nagy gyű lés szá mos
ered ményt mu ta tott fel, ám a leg drá -
ma ibb ese mény – nem csak a ha zai
egy ház, ha nem az LVSZ szem pont -
já ból is – két ség te le nül Dó ka Zol tán
hé víz györ ki lel kész (1929–2000)
NSZK-ból írt Nyílt le ve le volt, amely -
ben az LVSZ el nö ki tisz té re pá lyá zó
Kál dy Zol tán püs pök (1919–1987)
egy ol da lú „dia kó ni ai teo ló gi á já ról” és
dik ta tó ri kus egy ház ve ze tői stí lu sá ról
szólt. A rév fü lö pi kon fe ren cia el ső es -
té jén nagy hang súlyt ka pott ez a le -
vél, mind Ed mund Ratz ér sek be szé -
dé ben, mind a le ve tí tett film ben.

A há rom na pos ta nács ko zás csúcs -
pont ja az a ke rek asz tal-be szél ge tés
volt, amely ben a nagy gyű lés sze re pét
vi tat ták meg a részt ve vők. Volt már
kí sér let ki ér té ke lés re. D. dr. Har -
ma ti Bé la ak ko ri püs pök meg hí vá sá -
ra 1991 no vem be ré ben az LVSZ egy -
ko ri mun ka tár sai (Carl Mau, Ris to
Leh ton en, Pa ul Han sen és Sam
Dahlg ren) Al kal maz ko dás és el len ál -
lás kö zött – Az LVSZ ke le ti po li ti ká -
ja cím mel kon zul tá ci ót tar tot tak
Bu da pes ten, ame lyen Dó ka Zol tán
Nyílt le ve lét is meg vi tat ták, s amely -
re Dó kát is meg hív ták. A hé víz györ -
ki lel kész azon ban nem fo gad ta el a
meg hí vást, s Ké ső! cím mel vá la szolt

Har ma ti püs pök nek. (A le vél ol vas -
ha tó a Ke resz tyén Igaz ság 12. szá má -
ban.) Az ak ko ri ta nács ko zás ered mé -
nyei tu do má sunk sze rint nem ke rül -
tek a na gyobb nyil vá nos ság elé, ezért
is előz te meg élénk vá ra ko zás a rév -
fü lö pi ke rek asz tal-be szél ge tést.

A ke rek asz talt dr. Reuss And rás
pro fesszor mo de rál ta, aki 1984-ben
mint egy há zunk kül ügyi tit ká ra a
ven dég lá tók stáb já ban kulcs sze re -
pet töl tött be. A mo de rá tor mel lett
há rom ven dég vett részt a mint egy
két órás esz me cse ré ben: dr. Rainer
Stahl, a Mar tin-Lu ther-Bund (MLB)
fő tit ká ra, aki 1984-ben Carl Mau
asszisz ten se volt (ő volt ak kor az
LVSZ egyet len NDK-be li hi va tal no -
ka); a finn or szá gi dr. Ris to Leh ton en,
az LVSZ egy há zi együtt mű kö dés osz -
tá lyá nak ak ko ri ve ze tő je és Mau fő -
tit kár ta nács adó ja; va la mint dr. Ter -
ray Lász ló Nor vé gi á ban élő nyu gal -
ma zott evan gé li kus lel kész, a nagy -
gyű lé sen a nor vég de le gá ció tag ja.

Stahl azt hang sú lyoz ta, hogy a
gyű lés előtt szá mos fel adat állt, a
ma gyar ügy csak egy volt kö zü lük.
Há la az LVSZ-nek, hogy se gí tett épí -
te ni a hi dat a ke le ti blokk egy há za i -
nak gyü le ke ze tei fe lé – fej tet te ki.
Nagy do log, hogy az apar theid po li ti -
kát el fo ga dó dél-af ri kai egy há zak
tag sá gát fel füg gesz tet te a nagy gyű lés,
sőt eh hez sa ját al kot má nyát is mó do -
sí tot ta Bu da pes ten. Igen je len tős nek
vél te Stahl a vi lág gyű lést öku me ni kus
szem pont ból is: itt tör tént meg elő -
ször a vi lág szer ve zet éle té ben, hogy
a zsi dó vi lág kö zös ség egy kép vi se lő -
je – Ger hard Ri eg ner – ki fe jez te a zsi -
dó ság igé nyét a lu the rá nu sok kal és ál -
ta lá ban a ke resz té nyek kel va ló együtt -

mű kö dés re. En nek je gyé ben em lé kez -
tek meg a részt ve vők a zsi dó kat men -
tő, ké sőbb a Szov jet uni ó ba hur colt
Ra o ul Wal len berg ről is.

Ris to Leh ton en sze rint a nagy gyű -
lés nek nagy gyű lés nek kel lett len nie,
még ak kor is, ha tör té ne te sen a vas -
füg göny mö gött ren dez ték meg.
Hang sú lyoz ta, hogy az elő ké szí tőn
na gyobb hang súlyt he lyez tek a
misszi ó ra és a ta nú ság té tel re, s saj ná -
la tos nak vél te, hogy a Kál dy Zol tán
el nök ké vá lasz tá sa kö rü li vi ta hát tér -
be szo rí tot ta az alap kér dé se ket.
Ugyan ak kor el mond ta, az LVSZ ve -
ze tői mi lyen fon tos nak tar tot ták,
hogy Kál dy nyil vá no san is szól jon Or -
dass La jos je len tő sé gé ről, s ezért
örül tek an nak, hogy Kál dy ko szo rút
he lye zett Or dass sír já ra. Azt azon ban
fur csá nak ta lál ta, hogy a ma gyar
saj tó ban nem ugyan az a tu dó sí tás je -
lent meg a ko szo rú zás ról, mint a kül -
föld nek szánt nyi lat ko zat ban. „Az
volt a cé lunk – mond ta –, hogy bé -
két te remt sünk a múlt és a je len, Or -
dass és Kál dy kö zött, ám ez a prob -
lé ma saj ná la tos mó don iga zán csak
a nagy gyű lés után esz ka lá ló dott, és
szá mos fe szült sé get ho zott fel szín re
a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház -
ban.” Mind azon ál tal a nagy kér dés -
re, hogy a vi lág kö zös ség tölt het-e be
gyó gyí tó sze re pet egy po li ti ka i lag
meg osz tott vi lág ban, vé gül hosszú tá -
von még is in kább igen lő en vá la szol -
ha tunk.

Leh ton en fon tos nak vél te, hogy
ne gyed szá zad után az ed dig el hall -
ga tott ta bu kér dé sek ről, ne ve ze te sen
a LVSZ egyes ve ze tő i nek a kom mu -
nis ta ál lam biz ton sá gi szer vek kel va -
ló együtt mű kö dé sé ről is es he tett szó.

El mond ta, hogy a nagy gyű lés elő ké -
szü le tei köz ben há rom szor is ta lál ko -
zott egy „S. G.” kul túr at ta sé ként be -
mu tat ko zó úr ral, aki ről ké sőbb ki de -
rült, hogy „Da ni els”-ként adott je len -
tést a ma gyar ál lam biz ton sá gi szer -
vek nek, s eköz ben ma ga Leh ton en is
ka pott fe dő ne vet; ezt azon ban csak
a kö zel múlt ban tud ta meg. Fon tos –
mond ta –, hogy „de mi to li gi zál ni”
kell eze ket a tör té né se ket, hi szen
amint ki mond juk őket, el ve szí tik
mi ti kus ere jü ket.

Köz is mert, hogy Ter ray Lász ló az
el múlt fél év szá zad ban kri ti ku san
te kin tett Kál dy Zol tán egy ház po li ti -
ká já ra, s több cik ké ben is szólt az
1984-es bu da pes ti LVSZ-nagy gyű lés
árny ol da la i ról (pél dá ul: Ki re kesz tet -
ték a va ló sá got? Evan gé li kus Vi lág -
gyű lés Bu da pes ten, Ke resz tény Igaz -
ság 17., 1993. ta vasz; il let ve Pre lú di -
um „Bu da pest 1984”- hez, Ke resz tyén
Igaz ság 82., 2009. nyár). 

„A jö vő évi vi lág gyű lés re gon dol va
akar tam azt mon da ni, hogy a vi lág szö -
vet ség kezd je el vég re fel dol goz ni ke -
le ti po li ti ká ját. Ezt nem sza bad kés lel -
tet ni, mert ez teo ló gi ai kér dés” –
szö gez te le Ter ray. Vég ered mény ben
min den ke let-eu ró pai egy ház ban volt
egy faj ta „dia kó ni ai teo ló gia”, s az
LVSZ együtt mű kö dött a volt szo ci a -
lis ta or szá gok egy ház ve ze tő i vel. Ide -
je fel ten ni a kér dést: ha az LVSZ nem
ér tett egyet e teo ló gi ák kal, mi ért nem
mond ták meg? Ha vi szont egyet ér tett
ve lük, azt is meg kel lett vol na mon da -
ni uk. Az ál tal, hogy a ve ze tő ket tá mo -
gat ták, a LVSZ le gi ti mál ta a dia kó ni -
ai teo ló gi át – ál la pí tot ta meg a nyu -
gal ma zott lel kész. Ezért kel le ne ala pos
vizs gá la tot in dí ta ni az LVSZ ke le ti po -

li ti ká já ról, és eb ben a fo lya mat ban azt
is fel kel le ne tér ké pez ni, mi lyen teo -
ló gi ai és ideo ló gi ai hát te rük volt azok -
nak a sze mé lyek nek, akik ezt a fo lya -
ma tot irá nyí tot ták. Ter ray sze rint
meg kell vizs gál ni, hogy mi lyen teo ló -
gi ai és ideo ló gi ai in dí té kai vol tak az
LVSZ és a szo ci a lis ta or szá gok be li ve -
ze tők együtt mű kö dé sé nek: kon tex tu -
a li tás, a fel sza ba dí tás teo ló gi á ja, mar -
xiz mus, Ame ri ka-el le nes ség állt a
hát te ré ben?

Ter ray azt is el mond ta, hogy leg -
újabb ku ta tá sai sze rint a kom mu nis -
ta el há rí tás rend sze re sen in for má ci -
ót ka pott a nyu gat né met egy há zi
se gély szer ve ze tek ön kén tes, ba rá ti
kö zös sé gé nek, az „And rás-kör nek”
(And re as Kre is) a mű kö dé sé ről, a se -
gély ak ci ók ról. A nyug dí jas lel kész
meg osz tot ta to váb bá a je len lé vők kel
azt is, hogy a do ku men tu mok alap -
ján az in for má ci ó kat szál lí tó, „Ford”
ne vű ügy nök az LVSZ egyik ma gas
be osz tá sú tiszt ség vi se lő je volt. Ilyen
in for má ci ók fé nyé ben ért he tőb bé
vá lik az LVSZ bu da pes ti nagy gyű lés -
sel kap cso la tos ma ga tar tá sa is. 

Az egy ko ri ese mé nyek után ne -
gyed szá za dot for dult a tör té ne lem
ke re ke. Egy re gyak rab ban lát nak
nap vi lá got tit kos nak vélt ak ták. Hi -
szen tud juk: nincs olyan rej tett do -
log, amely nap fény re ne jön ne. Leh -
ton en sza va it meg szív lel ve er re a
kö vet kez te tés re ju tunk: ha ki mond -
juk a ta bu kat, az zal a ta buk meg is
szűn nek, s lel künk azon nal meg -
könnyeb bül. Ha meg tart juk őket,
ak kor még min dig fog lyok va gyunk.
Az igaz ság és csak az Igaz ság te het
sza bad dá ben nün ket.

g Fa bi ny Ti bor

A ke rek asz tal és a tör té ne lem ke re ke

Az el ső es tén a nyi tó is ten tisz te let ke -
re té ben dr. Ed mund Ratz, az Orosz -
or szá gi Né met Evan gé li kus Egy ház
(EL KRAS) ér se ke szá molt be sze mé -
lyes em lé ke i ről. A je len lé vő ket a
szer ve zők ne vé ben Itt zés Já nos, egy -
há zunk el nök-püs pö ke, dr. Rainer

Stahl, az MLB fő tit ká ra, va la mint dr.
Ch ri stoph Kle in, a Ro má ni ai Ágos -
tai Hit val lá sú Szász Evan gé li kus Egy -
ház püs pö ke, az LVSZ Ta ná csá nak
Kö zép- és Ke let-Eu ró pá ért fe le lős el -
nök he lyet te se kö szön töt te. A ven dé -
gek ez után fil mes össze ál lí tás se gít -
sé gé vel idéz het ték fel a ne gyed szá -
zad dal ez előtt tör tén te ket.

Dr. Reuss And rás nyu gal ma zott
teo ló gi ai pro fesszor re fe rá tu má ban
egye bek mel lett ar ról be szélt, hogy a
hi deg há bo rú ide jén az volt a cél,
hogy a vi lág nyil vá nos sá ga előtt bi zo -
nyít sák: Ma gyar or szá gon az em be rek
alap ve tő en elé ge det tek az éle tük kel,
és tu laj don kép pen sza ba dok…

Hogy azért ez nem egé szen így
volt, ar ra így utalt egy segédlelkész
1984. au gusz tus el se jén el hang zott,

Zsid 10,19–25 alap ján tar tott ige hir -
de té sé ben: „Egy kor az em bert az Is -
ten től el vá lasz tó kár pit sza kadt szét.
Ma to vább kell men nünk. Egy sú lyos,
em bert az em ber től el vá lasz tó »kár -
pi tot« kell meg sem mi sí te nünk, amit
így hív nak: vas füg göny. Hi tünk ből fa -
ka dó fe le lős sé get kell érez nünk a
ke let és nyu gat kö zöt ti vas füg göny s

az észak és dél
kö zöt ti sza ka -
dék el tá vo lí tá -
sá ért.” Az idő
tájt bá tor nak
szá mí tó pré di -
ká ci ó ját az egy -
ko ri se géd lel -
kész, a ma már
püs pö ki cí met
vi se lő dr. Fa -
biny Ta más ol -
vas ta fel a
részt  ve vők nek
bib lia ma gya rá -
zat ke re té ben

a kon fe ren cia má so dik nap ján. 
Sza va it a je len va ló sá gá ra reflek tá -

ló gon do la ta i val dr. Fó nyad Pál
Auszt ri á ban élő nyu gal ma zott ma -
gyar lel kész, a Martin-Luther-Bund
in Österreich elnöke egé szí tet te ki,
érez tet ve, hogy a hu szon öt év vel ez -
előtt el hang zott igei üze net ma is ak -
tu á lis. Ez után a kö zel múlt ban ha bi -
li tált dok to ri cí met szer zett dr. Ko rá -
nyi And rás tar tot ta meg A rend -
szer vál tás ha tá rai cí mű elő adá sát. ,
Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye -
tem do cen se egye bek mel lett azt
emel te ki, hogy a ki lenc ve nes évek vé -
gén a ha zai egy há za kat a két ség be -
esett iden ti tás ke re sés jel le mez te. Vé -
le mé nye sze rint ők alap ve tő en passzí -
vak ma rad tak, a ré gi vi szo nyo kat
kon zer vál ták, és a hang súlyt in kább

a szer ke ze ti-szer ve ze ti vál toz ta tá -
sok ra he lyez ték. 

A ma gyar részt ve vők szá má ra ta -
lán ke vés sé volt „iz gal mas” a Reuss
And rás ál tal ve ze tett, A 84-es nagy -
gyű lés ku lissza tit kai cí mű pó di um be -
szél ge tés, hi szen ők „test kö zel ből” él -
het ték át, hogy a ko ra be li egy há zi és
ál la mi ve ze tés a ta lál ko zót a po li ti ka
szol gá la tá ba kí ván ta ál lí ta ni. A kül föl -
di ven dé geknek azon ban oku lá sul
szol gál ha tott dr. Ris to Leh ton en finn
teo ló gi ai pro fesszor nak, dr. Ter ray
Lász ló Nor vé gi á ban élő nyu gal ma zott
lel kész nek és dr. Rainer Stahl nak az
esz me cse ré je a né hai Dó ka Zol tán lel -
kész dia kó ni ai teo ló gi át bí rá ló Nyílt
le ve lé ről, an nak ha tá sá ról, va la mint a
tit kos szol gá latok te vé keny sé gé ről. 

El hang zott két kül föl di vo nat ko zá -
sú elő adás is, Ha rald Bretsch ne i de -
ré (A ke let né met bé ke moz ga lom a 80-
as évek ben) és a Dél-af ri kai Evan gé -
li kus Egy há zat kép vi se lő Ge org Scri -
ba lel ké szé (A dél-af ri kai evan gé li kus
egy há zak ta nú sá ga Krisz tusról, a vi -
lág re mény sé géről az apart heiddel
kap cso latban).

A ta nács ko zás utol só nap ján az
LVSZ-ta nács tag Wag ner-Ba li cza
Klá ra tar tott bib lia ma gya rá za tot
Kor né li usz tör té ne te alap ján. A kon -
fe ren cia zá rá sa ként a 2010-es nagy -
gyű lés té má ját – Min den na pi ke nye -
rün ket add meg ne künk ma – tár gyal -
ták a részt ve vők cso port be szél ge té -
sek ke re té ben. Az előt tünk ál ló év
elő ké szü le te i ről dr. Eva Vo gel-Mfa to,
az LVSZ Eu ró pa-tit ká ra szá molt be. 

Vé ge ze tül a ke let-kö zép-eu ró pai
püs pö kök Bu da pest re utaz tak, hogy
a hoz zá juk csat la ko zó egy há zi ve ze -
tő tár sa ik kal foly tas sák az egyez te -
té se ket.

g Gaz dag Zsu zsan na

Teo ló gi ai kon fe ren cia Rév fü lö pön
f Folytatás az 1. oldalról

A Lu the rá nus Vi lág szö vet ség (LVSZ) de le gált jai – az 1984-es bu da pes -
ti nagy gyű lés re em lé ke ző rév fü lö pi kon fe ren cia után – szer dán és csü -
tör tö kön Bu da pes ten foly tat ták a ta nács ko zást. 

Ez al ka lom mal fel me rült kér dés ként az is, mi ként vi szo nyul ja nak az evan -
gé li kus egy há zak ah hoz, hogy nem ré gi ben az Ame ri kai Evan gé li kus Egy -
ház ban, va la mint a Svéd or szá gi Evan gé li kus Egy ház ban is en ge dé lyez ték
ho mo sze xu á li sok  temp lom ban va ló há zas ság kö té sét, il let ve hogy ho mo -
sze xu á lis lel ké szek szol gá la ta is le het sé ges ezen egy há zak gyü le ke ze te i ben. 

Szin te egy ön te tű volt a vá lasz: a töb bi lu the rá nus egy ház ugyan el ha tá -
ro ló dik at tól, hogy ha son ló lé pé se ket te gyen a ho mo sze xu á li sok ér de ké ben,
még sem kí ván nak sza kí ta ni a két fen ti tag egy ház zal, az az a kom m unió meg -
őr zé se a cél juk a lu the rá nus egy ház tes ten be lül. Az ilyen prob lé más kér -
dé se ket a jö vő ben is sze ret nék meg tár gyal ni, ezek ben ál lást kí ván nak fog -
lal ni a köl csö nös vé le mény cse re je gyé ben, anél kül hogy az a Lu the rá nus Vi -
lág szö vet sé gen be lül bár mi fé le sza ka dás hoz, bé két len ség hez ve zet ne. 

Emel lett azon ban szá mos más prob lé má val is fog lal koz tak a ta nács -
ko zás részt ve vői: a klí ma vál to zás kér dé sé ről, a nők or di ná ci ó já ról, a vá -
lá sok ról és a nők el le ni ott ho ni erő szak ról is szó esett. Eze ket a té má -
kat a 2010-ben Stutt gart ban tar tan dó nagy gyű lé sen is meg fog ják vi tat -
ni. Ott azon ban a fő té ma a Min den na pi ke nye rün ket add meg ne künk
ma – Ke nyér és re mény lesz.

Csü tör tö kön Bu da pes ten azt is meg tár gyal ták, ki ke rül jön a nyug díj ba
vo nu ló Ch ri stoph Kle in nek, a ke let-kö zép-eu ró pai ré gió al el nö ké nek he -
lyé re. Szá mos ja vas lat ér ke zett, a je löl tek ről a ké sőb bi ek ben sza vaz nak. A
kö vet ke ző ta nács ko zás Po zsony ban lesz, ahol a szub ré gi ók ból (1. Bal ti kum,
2. Orosz or szág, 3. Cseh or szág, Szlo vá kia, Szlo vé nia, Szer bia, Len gyel or -
szág, 4. Ma gyar or szág és Ro má nia) a stutt gar ti nagy gyű lé sen részt ve vő
kül döt tek sze mé lyé ről is dön te nek majd. A sza bá lyok sze rint a he lyek húsz
szá za lé kát fi a ta lok nak kell be töl te ni ük, va la mint egyen súly ban kell len nie
az or di nált lel ké szek és nem lel ké szi kül döt tek szá má nak is; ha son ló kép -
pen azo nos arány ban kell fér fi ak nak és nők nek is len ni ük a je löl tek kö zött.

A révfülöpi konferencián részt  ve vők nek azon ban csak egy ré sze jött
el a bu da pes ti tár gya lá sok ra. Jelen volt Ed mund Ratz, az Orosz or szág -
ban élő vol gai né me tek egy há zá nak (EL KRAS) püs pö ke, Olav Panc hu,
az orosz or szá gi finn ki sebb sé gi egy ház kép vi se lő je, Ja nis Va nags lett püs -
pök, Sta nis lav Pi e tak szi lé zi ai (cseh or szá gi len gyel ki sebb ség) püs pök,
Ch ri stoph Kle in er dé lyi szász püs pök, Ador já ni De zső Zol tán er dé lyi ma -
gyar püs pök, Ge za Er niša szlo vén püs pök, Mi loš Klá tik szlo vák püs pök,
dr. Eva Vo gel-Mfa to, az LVSZ Eu ró pa-tit ká ra, Mind augas Sa bu tis lit ván
püs pök, Ger hard Frey-Rei ning ha us cseh püs pök, Ja nusz Ja guc ki és Jerzy
Sa mi ec len gyel püs pök, Jan ka Ada me o vá, a cseh egy ház dia kó ni ai kép -
vi se lő je, Lars Hofg ren, az LVSZ svéd re fe ren se, il let ve Ja nis Cum mings
az LVSZ gen fi iro dá já nak kép vi se le té ben. 

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy há zat töb bek kö zött dr. Fa bi ny Ta -
más püs pök és Cse lovsz kyné dr. Tarr Klá ra, az öku me ni kus és kül ügyi
osz tály ve ze tő je kép vi sel te.

g Horváth-Bolla Zsu zsan na

Kerekasztal-beszélgetés a 84-es nagy gyű lés ku lissza -
titkairól. Balról jobbra: Terray László, Ris to Leh ton en,
Reuss András és Rainer Stahl
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Fi lip pi nyi Já nos né, Jo li né ni ti zen nyolc éve sen,
a nő vér kép zőt el vé gez ve ke rült Szteh lo Gá bor
mel lé. Negy ven öt (!) esz ten de ig – 2000-ig –
dol go zott a pest hi deg kú ti ott hon ban, az utol -
só évek ben az in téz mény fő nő vé re ként.

– A ko ráb bi Fé bé-anya ház épü le té ben húsz
ál la mi gon do zott sé rült gyer mek kel kezd tünk
hoz zá eh hez a va la mi lyen szin ten mind annyi -
unk szá má ra is me ret len fel adat hoz. Mert a ta -
nul má nya im alatt hal lot tam ugyan er ről a te -
rü let ről is, de a gya kor lat ban ad dig so ha nem
lát tam, mit is je lent. Gá bor bá csi val együtt ta -
nul tuk a dol go kat. Ő nem csak a hi va ta los te -
en dők kel fog lal ko zott, de a gye re kek re is min -
dig volt ide je. Tár sas já té ko zott ve lük, ha kel -
lett, a sa ját zseb ken dő jé vel tö röl te meg az or -
ru kat, és ha va la kit ete tett, min dig meg kós tol -
ta, nem túl for ró-e az étel.

Na gyon sze gé nyek vol tunk, sok szor vol tak
fil lé res gond jai az ott hon nak. Egy szer pél dá ul
Gá bor bá csi az zal állt elénk, hogy mit csi nál -
jon: a tej szám lát fi zes se ki, vagy a fi ze té sün ket
ad ja oda. A tej szám la fon to sabb volt…

A gye re kek el lá tá sá hoz per sze kap tunk az ál -
lam tól né mi tá mo ga tást, de az idős, be teg,
nincs te len em be rek meg men té sé hez nem.
Őket Gá bor bá csi ti tok ban hoz ta az ott hon ba.
A mun ka tár si gár da is így bő vült: fel ka rol ta a
más hol el le he tet le ní tett lel ké sze ket, és mun kát
adott ne kik az in téz mény ben. Így ke rült kö zénk
utó da, Muncz Fri gyes, és en nek kö szön he tő en
is mer ked tem meg a fér jem mel is, aki az tán nem
is dolgozott töb bet gyü le ke zeti lelkészként, ha -
nem az ott hon fa la in be lül vég zett szol gá la tot.

Gá bor bá csi csa lád ja – fe le sé ge, lá nya és fia
– 1956-ban ment ki Svájc ba, ő azon ban itt hon
ma radt. Csak 1961-ben nyílt rá le he tő sé ge, hogy
meg lá to gas sa őket. Az zal bú csú zott, hogy
min den kép pen vissza jön. Eb ben vé gül egy in -
fark tus aka dá lyoz ta meg. De tar tot ta ve lünk a
kap cso la tot, és kint ről is fo lya ma to san se gí tett
ben nün ket. Ő már nem volt kö zöt tünk – de az
élet ment to vább, és a fel adat ad va volt.

* * *

Szteh lo Gá bor után Muncz Fri gyes, majd Csiz -
ma zia Sán dor lett az ak kor még Budai Sze re -
tet otthonok Központja ne vet vi se lő intézmény
ve ze tő je, je len leg pe dig – im már ti zen ket te dik
éve – Sztoj ano vics And rás lel kész áll az otthon
élén. A Sa rep tá ban – az or szág ban egye dül ál -
ló mó don – idő sek is, és fo gya té ko sok is él nek.
Előb bi ek je len leg nyolc van he ten, utób bi ak ki -
lenc ve nen van nak.

A fo gya té kos rész le g ben hal mo zot tan sé -
rült em be re ket gon doz nak. Ezt azt je len ti,
hogy az itt élők nem csak moz gá suk ban aka dá -
lyo zot tak, de ér tel mi leg is sé rül tek, emel lett
eset leg lá tás- és/vagy hal lás ká ro so dás sal is
küz de nek, de egyéb be teg sé ge ik – pél dá ul
epi lep szia, ski zof ré nia – is le het nek.

Az in téz mény gyer mek ott hon ként kezd te
meg mű kö dé sét, így a ti zen nyol ca dik élet -
évü ket be töl töt tek nek el kel lett hagy ni uk. Pa -
pí ron leg alább is min den kép pen.

– Ha el len őriz ni jöt tek ben nün ket, el dug tuk
azo kat, aki ket már to vább kel lett vol na ad nunk
va la me lyik má sik in téz mény nek – idé zi fel az
öt ve nes, hat va nas évek „gya kor la tát” Fi lip pi nyi
Já nos né.

Tet ték mind ezt azért, mert a fo gya té kos em -
be rek ne he zeb ben vi se lik a vál to zást, és sok kal
na gyobb trau mát okoz ne kik, ha ki ke rül nek
meg szo kott kör nye ze tük ből. És mi u tán több
egy kor ná luk gon do zott ról is meg tud ták, hogy
a köl tö zést kö ve tő en sú lyo sabb ra for dult az ál -
la po tuk, in kább ma guk nál tar tot ták a fel nőt -
te ket is. Ma vi szont már csak fel nőt te ket gon -
doz nak – a leg idő sebb la kó hetvenéves; a leg -
fi a ta labb ősszel lett nagy ko rú. 

* * *

Az idő sek rész le gé ben a ko ráb bi ál la pot (négy -
ágyas szo bák, mos dó a fo lyo só vé gén) he lyett
für dő szo bá val el lá tott egy ágyas szo bák vár ják
a be köl tö ző ket. A fo gya té ko sok rész le gé ben
azon ban ko ránt sem ilyen ide á lis a hely zet. Az
ap ró, gyak ran egy más ból nyí ló há ló ter mek ben
nem rit kán ha tan-nyolc an zsú fo lód nak össze.
A szűk, le ve gőt len fo lyo só kon sok szor nagy a
tu mul tus.

– Jobb élet kö rül mé nyek kö zött sok prob -
lé ma el ke rül he tő len ne – ma gya ráz za Sztoj -
ano vics And rás. – Így, hogy a gon do zott ja ink
egy perc re sem tud nak el vo nul ni, egye dül len -
ni, nem cso da, hogy gyak ran fe szül tek, ide -
ge sek.

Ez év ele jén a köz igaz ga tá si hi va tal lét -
szám sto pot ren delt el a rész leg ben: ad dig nem
ve het nek fel új rá szo ru lót, amíg a la kó te rek ben
nem érik el a hat négy zet mé ter per fő ér té ket.
Ah hoz, hogy ele get te gye nek a tör vény ben rög -
zí tett kí vá na lom nak, leg alább hu szon öt gon do -
zot tat kell(ene) el kül de ni ük… mi köz ben a vá -
ró lis ta egy re hosszabb.

– Hát ezért sze ret nénk új épü le tet fo gya té -
kos la kó ink nak – mond ja az el múlt tíz év pró -
bál ko zá sa it és ku dar ca it so ro ló igaz ga tó lel kész,
aki leg fris sebb ter ve ik kel kap cso lat ban el árul -
ja, hogy je len leg „Nagy ko vá csi ban gon dol -
kod nak”. – Egy új ott hon fel épí té sé hez per sze

nem csak a meg fe le lő tel ket kel le ne meg ta lál -
nunk…

* * *

Ad dig is itt, a Bá t ho ri ut cá ban tesz nek meg
min den tő lük tel he tőt a rá juk bí zot ta kért. A sze -
re tet ott hon ban össze sen ki lenc ve nen dol goz -
nak, kö zü lük hat va nan az ápo lás ban.

– Az idő sek mel lé – re mény sé günk és tö -
rek vé sünk sze rint – úgy ál lunk oda, mint hí -
vő test vé re ink mel lé, tü re lem mel, sze re tet tel
kí sér ve el őket az utol só órá ju kig – be szél
mun ka tár sa i ról Sztoj ano vics And rás. – A fo -
gya té ko sok nál sok eset ben a csa lá dot is pó tol -
nunk kell.

– A na pi gon do zás, a hu szon négy órás ál lan -
dó ké szen lét ter hét vál lal ja át a Sa rep ta, de so -
ha sen kit nem akar el sza kí ta ni a csa lád já tól! –
te szi hoz zá Fi lip pi nyi Já nos né. – El len ke ző leg:
a cél min dig az, hogy a fo gya té kos jó és a le he -
tő sé gek hez ké pest szo ros kap cso lat ban ma rad -
jon a hoz zá tar to zó i val.

– Az ide á lis kol lé ga el kö te le zett, erős hi tű,
de leg alább is sta bil em ber, aki szá má ra itt dol -
goz ni nem mun ka, ha nem hi va tás – ve szi
vissza a szót az igaz ga tó lel kész. – Na gyon ke -
ve sen bír ják, ha egy ál ta lán bír ják olyan
hosszú ide ig, mint Jo li né ni. Pe dig a fluk tu -
á ci ót a gon do zot tak ne he zen vi se lik. Ál lan -
dó ság ra és biz ton ság ra van szük sé gük. Na -
gyon nyi tot tak, és na gyon tud nak ra gasz kod -
ni. Ha hol nap vissza jön ne, Önt is ré gi is me -
rős ként kö szön te nék, és öten csim pasz kod -
ná nak a nya ká ba.

– Nem csak igény lik a sze re te tet, de ma guk
is sok sze re te tet ad nak. Ezért is olyan szép ez
a hi va tás – me reng el Jo li né ni. – Ami kor egy
sú lyos fo gya té kos gyer mek, aki be szél ni sem
tud, vissza mo so lyog rád…

* * *

Mind egyi kük ben van va la mi ér té kes, kü lön le -
ges: sé rült ként is se gít a ná la el eset tebb nek, gyö -
nyö rű en fű zi fel a gyön gyöt – vagy ép pen min -
den dá tum ra kris tály tisz tán em lé ke zik. Ez
utób bi nak Ju hász End re a „mes te re”. Ő per sze
rög tön sza bad ko zik, hogy de hogy, van egy dá -
tum, ami mind un ta lan ki fog a me mó ri á ján: ne -
ve ze te sen, hogy 1992-ben me lyik na pon is
vet te fel az in téz mény a Sa rep ta ne vet. (Nekünk
is nyomoznunk kellett: au gusz tus 23-án.)

Ne he zen for mál ja a sza va kat, ha kell, Szto -
jano vics And rás „tol má csol”. End re el mond ja,
hogy nyolc éve sen, 1956. áp ri lis 3-án (!) ke rült
a gyer mek ott hon ba, és egy ál ló hó na pig csak
az édes any ja után or dí to zott. A töb bi la kó nak
et től per sze sem éj je le, sem nap pa la nem volt;
vé gül Gá bor bá csi volt az, aki meg tud ta nyug -
tat ni őt va la me lyest.

Szteh lo Gá bor fény ké pe – egy már Svájc ban
ké szült fo tó – most is ott lóg End re ágya fe lett.
Ki nél is le het ne jobb he lyen, hi szen az itt élők
kö zül már nem so kan is mer het ték őt sze mé -
lye sen, End re rá adá sul 1961 pün kösd más -
nap ján – ne gyed ma gá val – ná la kon fir mált.
Úgy, aho gyan kell: vizs gá val és ün ne pi is ten tisz -
te let tel. „Ez a leg szebb em lé ke ró la?” – kér de -
zem tő le. A vá lasz ha tá ro zott igen.

* * *

Is ten tisz te let, áhí tat, bib lia óra – evi dens, hogy
egy evan gé li kus fenn tar tá sú idő sott hon ban
van nak ilyen al kal mak. De mi lyen le het, és egy -
ál ta lán van-e ilyen szol gá lat a(z ér tel mi) fo gya -
té kos la kók kö zött? – tű nő döm.

– Ter mé sze te sen van, még hoz zá min den nap.
Úgy kell el kép zel ni, mint ha egy evan gé li kus
óvo dá ban len nénk: sok ének lés sel, raj zo lás sal,
egy rö vid tör té net me sé lés sel, a vé gén imád ság -
gal – mond ja Sztoj ano vics And rás, hoz zá té ve,
hogy a la kók nem csak a kü lön ne kik tar tott
„fog lal ko zá so kon” vesz nek részt, ha nem pél dá -
ul a „ren des” is ten tisz te le te ken is. – Nem hi -
szem, hogy bár ki is meg tud ná mon da ni, hogy
mennyit ér te nek meg, mond juk, egy-egy bib -
li ai tör té net ből vagy hogy bár ki is el tud ná dön -
te ni, hogy az evan gé li um üze ne te mennyi re
érin ti meg őket. De nem is kell; ez az Úr is ten
ke gyel mé nek a tit ka.

Fi lip pi nyi Já nos né sze rint ko moly is ten hi tük
van:

– Egyet len él mé nye met hadd me sél jem el.
Hosszú évek kel ez előtt fér jem mel pár na pos pi -
he nés ből tér tünk vissza. Ma ri et ta, az egyik le -
ány ka az zal a hír rel fo ga dott ben nün ket, hogy
az egyik gon do zó meg halt. Úgy fo gal ma zott:
„Esz ti né ni az Úr Jé zus hoz köl tö zött”…

* * *

Hall ga tom a „ré gi” és az „új” – de a vál to zá sá -
ban is vál to zat lan – Sa rep ta mun ka tár sa it.
Mind ket ten a szem lé let vál to zás ról be szél nek.
Hogy ma már – há la Is ten nek – nem ta bu té -
ma a fo gya té kos ság, és nem kell „rej te get ni” a
tár sa da lom elől a sé rült gye re ke ket és fel nőt -
te ket. Hogy a dia kó nia – mint az idei év is bi -
zo nyít ja – (új ra) el is mert „szol gá la ti te re pe” egy -
há zunk nak. És hogy ta lán ab ban is lehet re -
mény ked ni ük, hogy ma guk a gyü le ke ze tek is
szí vü kön vi se lik a sze re tet in téz mé nyek sor sát.

– Ta lán lehet – te szi hoz zá a ri port kéz ira -
tá nak el ol va sá sa után a fő szer kesz tő, kissé
bizonytalanul… 

Sa rep ta – 24 órás „halmozott szol gá lat”
b Mi u tán Szteh lo Gá bor 1950-ben el jött a Ga u dio po lis ból, az Ál la mi Gyer mek vé dő In té -

zet ve ze tői meg kér dez ték, tud na-e se gí te ni ne kik az ál la mi gon do zott és tes ti leg vagy
men tá li san is sé rült gye re kek kel va ló mun ká ban. Bár ez a meg ke re sés már az ál la mo -
sí tá sok ide jé re esett, az azért re mél he tő volt, hogy a szo ci á lis fel ada to kat el lá tó egy há -
zi épü le tek re nem si et nek igényt tar ta ni. Szteh lo Gá bor 1951 őszén min den eset re el kezd -
te az evan gé li kus sze re tet ott hon-há ló zat szer ve zé sét. A pest hi deg kú ti in téz mény nek ő
ma ga lett a ve ze tő je. Az ál ta la meg ál mo dott-el in dí tott in téz mény az óta is – hol
könnyebb, hol ne he zebb kö rül mé nyek kö zött – mű kö dik. Pil lant sunk be fa lai mögé!
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Juhász Endre 53 éve a Sarepta gondozottja

A Sarepta Báthori utcai épületszárnya

Ebéd utáni szieszta

g Vi tá lis Ju dit ri port ja
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b Csak egy kat tin tás, és kész is a fo tó? Még ha e di gi tá lis kor -
ban a vá la szunk le het ne is igen, azért érez zük, hogy lé nye -
gé ben még sem. Mert még ha fo lya ma to san ke zünk ügyé -
ben tart juk is a ma si nán kat, ak kor sem „lö völ dö zünk” vak -
tá ban, és ugyan így – ha nem is száz szor, de ala po san – meg -
gon dol juk, hogy ki nek és ho gyan (mi lyen ki vá gás ban, utó -
la gos ja ví tá sok kal) mu tat juk meg az el ké szült fel vé te le ket.
A di gi tá lis fény ké pe ző gé pek ro ha mos ter je dé sé vel min -
den eset re egy re töb ben vesz nek ke zük be ka me rát azok kö -
zül is, akik el ed dig csu pán (költ sé ges) hob bi ként te kin tet -
tek a fo tó zás ra. És mind töb ben érez nek kész te tést ar ra
is, hogy fel vé te le i ket in ter ne tes ol da la kon vagy akár
nyom ta tott saj tó ter mé kek ben tár ják a leg szé le sebb nyil -
vá nos ság elé. Az Evan gé li kus Élet szer kesz tő sé ge és a Pro -
tes táns Új ság írók Szö vet sé ge (Prúsz) no vem ber 20. és 22.
kö zött azo kat in vi tál ta a pro tes táns mé dia mű hely őszi hét -
vé gé jé re, akik sze ret tek vol na el mé lyül ni 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 Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Saj tó bi zott sá ga ál tal is
tá mo ga tott kur zu son több mint negy ven részt ve vő te kint het -
te át szak em be rek se gít sé gé vel a he lyes fény ké pe ző gép-hasz -
ná lat tech ni kai tud ni va ló it, a kép kom po zí ció kér dé se it, az egy -
há zi ren dez vé nyek fo tó zá sá nak szem pont ja it, és nyer he tett be -
pil lan tást a saj tó fo tó zás ku lissza tit ka i ba, il let ve a di gi tá lis utó -
mun ká la tok rej tel me i be. A pén te ki va cso ra után kez dő dött –
igen fe szes – mű hely mun ka részt ve vő it No votny Zol tán, a Prúsz
el nö ke kö szön töt te.

A di gi tá lis fény ké pe ző gép-hasz ná lat kulcs kér dé se it Szi ge ti Ta -
más fo tó ri por ter tag lal ta. A Fi gye lő cí mű he ti lap kép szer kesz tő -
je, a Ma gyar Új ság írók Or szá gos Szö vet sé ge (MÚ OSZ) fo tó ri por -
te ri szak osz tá lyá nak tit ká ra a 2009-es ma gyar saj tó fo tó-pá lyá zat
díj nyer tes fo tó i nak elem zé sé vel egy szer s mind a saj tó fo tó főbb mű -
fa ja it is szám ba vet te. (Tet te mind ezt az zal a plusz ta pasz ta lat tal
a há ta mö gött, hogy az el múlt két év ben tör té ne te sen ő volt e ran -
gos pá lyá zat ra ér ke zett fel vé te le ket zsű ri ző gré mi um el nö ke.)

Ugyan csak több tu cat jobb nál jobb fel vé tel lel il luszt rál ta mon -
dan dó ját a fo tó ri por te ri szak ma for té lya i ról a szom ba ti mű hely -
mun ka dél utá ni elő adó ja, Bán ku ti And rás fo tó mű vész-fo tó -
ri por ter. A saj tó fo tó mű fa já ban eta lon nak szá mí tó He ti Vi lág -
gaz da ság (HVG) fo tó ro va tá nak ve ze tő je, a MÚ OSZ fo tó ri por -
te ri szak osz tá lyá nak el nö ke nem csak a kom po zí ci ók jel lem ző -
i re hív ta fel a fi gyel met, de sze mé lyes – hol mu lat sá gos, hol in -
kább szo mor kás – él mé nye it is meg osz tot ta a részt ve vők kel,
így té ve még „élőb bé” az egyéb ként is be szé des fel vé te le ket.

A lap szer kesz tők el vá rá sa i ról – mind a fo tók mi nő sé gé nek,
mind a mun ka tár sak szak mai tu dá sá nak és meg bíz ha tó sá gá nak
te kin te té ben – Szen te si Zöl di Lász ló, a Ma gyar Hír lap fő szer kesz -
tő-he lyet te se, a Prúsz tit ká ra és T. Pin tér Ká roly, az Evan gé li kus
Élet fő szer kesz tő je, a Prúsz el nök sé gi tag ja be szélt. A mé dia mű -
hely té má ját in to ná ló nyi tó elő adá sá ban Szen te si Zöl di Lász ló a
hét vé ge új ra és új ra vissza té rő „kulcs kér dé sét” jár ta kö rül, ne ve -
ze te sen azt, hogy a saj tó fo tó zás gya kor la tá ban mi ként vi szo nyul
egy más hoz a szak ma i ság, a mű vé szi igény és az er kölcs. Ezt a kér -
dést ugyan is nem csak az ex po ná lás pil la na tá ban kell szem előtt
tar ta nia egy fo tós nak, de pél dá ul ak kor is, ami kor be lép egy szak -
rá lis tér be, és – mond juk – is ten tisz te le ten ké szít fel vé te le ket. Rí -
melt – a prog ram egé szét mo de rá ló – fő szer kesz tőnk egy há zi ese -
mé nye ken va ló fo tó zás sal kap cso la tos aján lá sa i ra a győ ri ró mai
ka to li kus püs pök ség köz le mé nye, ame lyet a Du nán tú li Ha rang -
szó szer kesz tő je, Me nyes Gyu la is mer te tett. (A köz le mény a
http://www.lu the ran.hu/z/hon la pok/nyu gat/ta nul ma -
nyok/DH/DH2009.09.pdf in ter ne tes cí men ol vas ha tó.– A szerk.)

Gyak ran ve tőd nek fel eti kai kér dé sek a ké pek szá mí tó gé pes
utó gon do zá sa kor is. Er ről, il let ve a di gi tá lis fo tók nyom dai elő -
ké szí té sé nek tud ni va ló i ról szin tén az Evan gé li kus Élet mun ka -
tár sai – Lu kács Ga bi fo tó ri por ter és Nagy Ben ce ter ve ző szer -
kesz tő – szol gál tak hasz no sít ha tó is me re tek kel.

Két „te rep gya kor lat” is élén kí tet te a mű hely mun kát. A
szom ba ti ebéd után a kur zus nak helyt adó ba la ton szár szói Evan -
gé li kus Kon fe ren cia- és Misszió Ott hon ról és kör nyé ké ről, az -
nap es te pe dig a Sham rock ze ne kar – bor kós to ló val fű sze re -
zett – ír ze nei kon cert jé ről kel lett (ese mény)fo tó kat ké szí te -
ni ük a részt ve vők nek.

Ter mé sze te sen nem csak ne vé ben volt pro tes táns, az az ke -
resz tény szel le mi sé gű a múlt hét vé gi mé dia mű hely, mert a lát -
ha tón (le fény ké pez he tőn) kí vül a lát ha tat lan ra (le fény ké pez -
he tet len re) is szánt időt a prog ram. Az Is ten előt ti el csen de -
se dés per ce i ben Zsí ros And rás, az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye tem lel ké sze – egye bek mel lett – ar ra hív ta fel a fi gyel met,
hogy nem csak fény ké pe ző gé pünk len csé jét vagy ér zé ke lő jét kell
meg tisz tí ta nunk a szennye ző dé sek től, ha nem sa ját szí vün ket
is. S hogy min dig ké szen kell len nünk ar ra, hogy Jé zus is „meg -
örö kít hessen” ben nün ket.

g Vi tá lis Ju dit

Beszámolónkhoz a képeket a résztvevők helyszínen készült
felvételeiből válogattuk.

Pro tes táns
mé dia mű hely 2009
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„Ki rá lyod ér ke zik hoz zád, aki igaz és
di a dal mas.” (Zak 9,9)

Ad vent el ső he té ben az Út mu ta tó
reg ge li és he ti igéi er re szó lí ta nak fel:
Ké szít sé tek az Úr út ját; tér je tek meg,
mert az el ső ad vent kor a ki rály, be -
tel je sít ve a pró fé ták jö ven dö lé sét, üd vö zí tő ül jött el e vi lág ba! Ka rá csony böjt -
jé ben te hát: „Ké szít sé tek az Úr nak út ját, mert meg je le nik az Úr di cső sé ge,
és min de nek egy szer re meg lát ják – így szól az Úr.” (Ézs 40,3.5; LK) Mi már
a ki rály má so dik el jö ve te lét vár juk. „Az Úr nak min den út ja ir ga lom és igaz -
ság azok nak, akik az ő szö vet sé gét és pa ran csa it meg őr zik.” (GyLK 686,8) A
ma kez dő dő új egy há zi esz ten dő ben to vább ra is az Út mu ta tó he ti igéinek
fé nyé ben ke res sük a na pon kén ti, reg ge li ige sza ka szok kulcs ver se it, és ez év -
ben a Li tur gi kus könyv is ten tisz te le ti be ve ze tő igé i hez az ün nep té má ját jól
ki fe je ző gon do la to kat a Gyü le ke ze ti li tur gi kus könyv zsol tár éne kei kö zül vá -
lo gat juk. Két ezer éve a ná zá re ti Jé zus be vo nult Je ru zsá lem be. „Mond já tok
meg Si on le á nyá nak: Íme, ki rá lyod jön hoz zád, sze lí den és sza má ron ül ve.”
Di cső ít sük, mert ő a mi üd vö zí tőnk is: „Ho zsán na a Dá vid Fi á nak! Ál dott,
aki jön az Úr ne vé ben! Ho zsán na a ma gas ság ban.” (Mt 21,5.9) De Pál töb bet
kér: „egy mást sze res sé tek”, „ölt sük fel a vi lá gos ság fegy ve re it”, s „ölt sé tek ma -
ga tok ra az Úr Jé zus Krisz tust” (Róm 13,8.12.14), mert az Úr vissza jö ve te le kö -
zel van! Pé ter to váb bi ké ré se ket so rol: „…le gye tek jó za nok, és tel jes bi zo nyos -
ság gal 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) Az ősi pró fé cia be tel je sült: „…egy igen-igen ke -
vés idő, és aki el jö ven dő, el jön, és nem ké sik. Az én igaz em be rem pe dig hit -
ből fog él ni.” (Zsid 10,37–38; lásd Hab 2,3–4) Pál há la adás ra hív ma is, mert
Is ten aján dé ka az örök üd vös ség; s „ő vitt át min ket sze re tett Fi á nak or szá -
gá ba, aki ben van meg vál tá sunk és bű ne ink bo csá na ta” (Kol 1,13–14). S Krisz -
tus vissza jö ve te lé nek vá rá sá ra így ké szít fel: „Mi azon ban, akik a nap pal fi -
ai va gyunk, le gyünk jó za nok, ve gyük ma gunk ra a hit és a sze re tet pán cél ját
és mint si sa kot az üd vös ség re mény sé gét.” (1Thessz 5,8) Az egy há zi év min -
den pén tek jé nek ar ra a nagy pén tek re kell em lé kez tet nie, mi kor a hely tar tó
ka to nái Jé zust ki rá lyi jel vé nyek kel – bí bor pa lást tal, tö vis ko ro ná val s nád szál
jo gar ral – meg csú fol ták és ki gú nyol ták: „Üd vöz légy, zsi dók ki rá lya!” Ke reszt -
jé re vád ként ír ták fel az igaz sá got: „EZ JÉ ZUS, A ZSI DÓK KI RÁ LYA.” (Mt
27,29.37) Je ru zsá lem el le ni pa na szá ban Urunk szó sze rint idé zi a be vo nu lá -
sa kor őt üd vöz lő ki ál tást: „Mert mon dom nek tek: nem lát tok en gem mos tan -
tól fog va mind ad dig, amíg azt nem mond já tok: Ál dott, aki az Úr ne vé ben jön!”
(Mt 23,39) Ám ha te már így tu dod őt kö szön te ni, ak kor Lu ther sze rint: „Krisz -
tus a te Ki rá lyod, kit Is ten egye nest ne ked ígért, s ki nek tu laj do na vagy, hogy
csak ő ural kod jék raj tad. Aki e Ki rályt erős hit tel be fo gad ja, biz ton van, mert
ő Úr min de nen.” – „Ó, jöjj, meg vál tó Jé zu som, / A szí vem né ked meg nyi tom.”
(EÉ 137,5) Ked ves Ol va só! Eb ben az új egy há zi esz ten dő ben is Bíz zad Új ra
Éle te det Krisz tus ra! 

g Ga rai And rás 

HE TI ÚT RA VA LÓ

b E köny vet a kö zel múlt ban egy
kis vá ros ut cai ak ci ós köny ves
stand ján pil lan tot tam meg.
Egyet len pél dány ként ár vál ko -
dott a töb bi, hoz zá nem il lő,
tar tal mi lag is „ak ci ós”, el adat lan
tö meg áru kö zött. Csak el ol va sá -
sa után döb ben tem rá, hogy
Lu ther jel le me „le ér té kel ve” is
óri á si kincs, sőt ez ál tal még em -
ber kö ze libb lett szá mom ra;
ezért osz tom meg a re for má ció
mai né pé vel ezt a né hány in for -
má ci ót. Hű sé ges ol va só ink tud -
hat ják, hogy nincs He ti út ra va -
ló leg alább egy fél mon dat nyi
Lu ther-idé zet nél kül! Most vi -
szont nem csak tő le, ha nem ró -
la ol vas hat tam va ló ban lé lek épí -
tő gon do la to kat. 

Már a cím lap is ta lá ló an és hű en tük -
rö zi re for má to runk jel le mét. Fej ből
idé zem ezt a köz is mert mon dá sát:
„Ha tud nám, hogy hol nap meg ha lok,
még ma el ül tet nék egy al ma fát!” A
cím la pon az érett gyü möl csök kel
meg ra kott al ma fa szem lél te ti, hogy
a re for má ció fá ja 492 év múl tán is élő
és táp lá ló erő for rás a tisz ta evan gé -
li u mi ta ní tás ra vá gya ko zók szá má ra.

Meg le pe tés volt a bel ső cím la -
pon lé vő in for má ció is, mert én
„mai” könyv re gon dol tam; ám itt ez
ol vas ha tó: „Az ere de ti ki adás cí me:
Dr. Walt her Vil mos, a ros to cki egye -
tem pro fesszo ra: Lu ther jel le me – A
re for má ció négy szá za dos év for du ló -
ja al kal má ból ki ad ta a Ma gyar Evan -
gé li u mi Ke resz tyén Di ák szö vet ség
Ki adó vál la la ta, 1917. For dí tot ta ifj.
Vic tor Já nos”. S Bu da pes ten új ra ki -
ad ta 2007-ben a BIK Könyv ki adó
(http://www.bib lia ki ado.hu).

Az új ki adás hoz írott elő szó ból
meg tud hat juk, hogy Walt her Vil -
mos, a ki vá ló val lás tör té nész-pro -
fesszor dr. Lu ther Már ton le ve le i ből
és sze mé lyes fel jegy zé se i ből fi nom
vo ná sok kal raj zol ta meg az em ber és

a re for má tor va ló di jel le mét. Hat
fe je zet ben tár gyal ja leg fon to sabb tu -
laj don sá ga it, ne ve ze te sen: Lu ther
nyílt sá gát, igaz lel kű sé gét, ön zet len -
sé gét, alá za tos sá gát, ön be csü lé sét, bá -
tor ta lan sá gát, bá tor sá gát, Is ten től
va ló füg gé sét, da cos sá gát, op ti miz -
mu sát, szen ve dé lyes sé gét, harc mo -

do rát és ke dé lyét. Mind eze ket szin -
te na gyí tó alá he lye zi, hogy vé gül előt -
tünk áll jon a re for má tor lel ki arc ké -
pe, s ez ál tal még job ban meg sze ret -
hes sük a hit hő sét. 

Az el ső ma gyar ki adás hoz írott
elő sza vá ban br. Pod ma nicz ky Pál
hang sú lyoz za, hogy Lu thert pró fé tai
nagy sá gú alak nak te kin tik ma is
annyi an; ő Is ten nek ki vált kép pen
va ló esz kö ze volt a ke resz tyén ség
meg re for má lá sá ban, s ma is Jé zus
Krisz tus hoz akar ve zet ni ben nün ket.
Walt her is ezért akar Lu ther hez ve -
zet ni ben nün ket ez zel a mű vé vel. 

Két for du ló pon tot emel ki a re for -
má tor éle té ből. Az el ső hu szon két
éves ko rá ban tör tént, ami kor cél ként
el ha tá roz ta, hogy akár mi lyen áron is,
ke gyel mes Is tent ta lál jon. A má so dik
for du ló pont az úgy ne ve zett „to rony -
él mé nye” volt, har minc éves ko rá ban.
Er ről ma ga Lu ther ezt ír ta: „Úgy
érez tem, mint ha tö ké le te sen új já -
szü let tem vol na, és nyi tott ka pun át

ma gá ba a pa ra di csom ba lép tem vol -
na.” Fel nyílt előt te a Szent írás és kü -
lö nö sen a Róm 1,17 ige vers ér tel me,
s meg volt győ ződ ve ró la: „Ezt a tu -
do mányt csak ma ga a Szent lé lek ad -
ta be lém.” (19. o.) 

Ezt kö ve tő en mint egy két száz ol -
da lon, el fo gu lat la nul rész le te zi a
szer ző a re for má tor  – cím sza vak ban
előbb fel so rolt – sa já tos jel lem vo ná -
sa it. Mind ezek is me re té ben, sa ját vé -
le mé nyem ként is el mond ha tó ez az
összeg zés: „Lu ther jel le mét az iga zi
ke resz tyén hit meg szen te lő ere je
tet te naggyá és szép pé. Is ten nek
meg be csül he tet len aján dé ka ő a föld
szí nén min den em ber szá má ra, aki
az is te ni dol gok után vá gya ko zik.”
(208. o.) 

A zá ró idé zet fé nyé ben nem meg -
ala po zat lan az a ki je len tés sem, hogy
re for má to runk kül de té se az egész ke -
resz tyén vi lág nak szól ma is, kö zel fél
ez red év múl tán! Ol vas suk te hát vé -
gül né hány mon da tát! „Aka rod hal -
la ni a ke resz tyén élet nek sum má ját,
a leg pon to sab ban és leg tel je seb ben
össze fog lal va s még is kur tán és rö vi -
den elő ad va és jól meg je gyez he tő en?
Le gyen ben ned sze re tet, amely árad -
jon be lő led, és fa kad jon tisz ta szív -
ből! En nél ma radj meg! Eb ből kell ki -
in dul nia min den iga zi pré di ká ci ó nak!
A sze re tet pe dig, amint min den ki
tud ja, nem je lent egye bet, mint szív -
ből haj lan dó nak és ke gyes nek len ni
az em be rek iránt s min den jó sá got és
szí ves sé get ta nú sí ta ni irán tuk. Va la -
mennyi erény kö zött nin csen na -
gyobb, mint a sze re tet.” (65. o.) 

Lu ther jel le mét mind annyi unk
szá má ra pél da ként aján lom!

g G. A.

Dr. Walt her Vil mos: Lu ther jel le me.
2. ki adás. BIK Könyv ki adó, Bu da -
pest, 2007. Ára 1150 fo rint. Meg ren -
del he tő az e-könyv.hu on-line könyv -
por tá lon: http://e-konyv.hu/in -
dex.php?h=konyv&id=360&gfor -
ma=n.

Lu ther jel le me

Phi lip A. Clar ke: Jé zus a Tes có ban – misszió az új év ez red ben
Sze ve ré nyi Já nos: Meg térsz vagy meg halsz és egyéb írá sok
Élő Víz Fü ze tek 5. 

Fe le lős va gyok a gyü le ke ze te mért
Az Úr Jé zus min den ke resz tyén nek pa rancs ba ad ta a
misszi ót, ezért nem mond ha tom, hogy az a lel ké szek fel -
ada ta. Annyi ta len tu mot kell ka ma toz tat nom, amennyit
kap tam. Nö ve ked ni kell bib lia is me ret ben, és jó időn ként
részt ven ni mun ka társ kép ző tan fo lya mo kon.

Nem kö ze lít he tek fo gyasz tói szem lé let tel a hit hez.
Nem csak azt kell meg hal la nom, ami szim pa ti kus, ha -
nem azt is, ami kel le met le nül te li be ta lál.

Időn ként bosszant egy for ma bon tó elem az is ten tisz te le ten vagy a bent
ma ra dó gyer me kek hang ja. Va jon mi ért nem tu dok örül ni az újak nak
és a ki csi nyek nek? Mi ért nem lá tom be, hogy nem kell őket min dig kü -
lön al kal mak ra szám űz ni?

Hi tem nem csu pán bi zo nyos idő sza kok ban ér vé nyes. Ha ke resz tyén
va gyok a temp lom ban, ak kor az va gyok a mun ka he lyen és a ba rá ti össze -
jö ve te len is. A misszió nincs fenn tart va bi zo nyos al kal mak ra, ha nem ma -
gá nak a gyü le ke zet nek kell misszi ó vá vál nia…

Hogy is van ez?
Mit te szek az Úr ügyé ért? Imád ko zom-e az egy há zért? Meg szó lí tom-e
azo kat, akik újak, és csak időn ként je len nek meg a gyü le ke zet ben? Van -
nak-e ba rá ta im, is me rő se im, aki ket hív ni tu dok, hív ni szok tam Krisz -
tus hoz? Van-e fe lül ről va ló lá tá som, vagy csak ha lo vány re mé nye im van -
nak a jö vő re néz ve?

Az Élő Víz Fü ze tek 5. kö te te se gít het ab ban, hogy át gon dol juk: ke resz -
tyén ként mi a fel ada tunk, és mi az, ami meg bé nít ja a lel kes ten ni aka -
rást. Sok jó, mű kö dő pél dá ról ol vas ha tunk a fü zet ben, s ezek an nak fel -
is me ré sé re in dít hat nak, ami ná lunk is meg va ló sít ha tó.

Phi lip A. Clar ke Jé zus a Tes có ban és Sze ve ré nyi Já nos Meg térsz vagy
meg halsz cí mű cikk so ro za ta és né hány egyéb írá sa azok nak szól, akik haj -
lan dók moz dul ni, il let ve akik nek moz dul ni uk kel le ne. Ajánl juk a gyü -
le ke ze tü kért fe le lős sé get ér ző lel ké szek nek, pres bi te rek nek, mun ka tár -
sak nak, gyü le ke ze ti ta gok nak.

A kö tet ára 500 fo rint. Meg ren del he tő az Evan gé li kus Misszi ói Köz pont
cí mén: 1164 Bu da pest, Bat thyá ny Ilo na u. 38–40. Tel.: 1/400-3057
(mun ka na po kon 8 és 13 óra kö zött). E-mail: ev mis@lu the ran.hu. To váb -
bi irat misszi ós, evan ge li zá ci ós és rá dió misszi ós anya ga ink ról hon la pun -
kon tá jé ko zód hat: http://misszio.lu the ran.hu 

g Hu lej Eni k

Az Evangélikus Belmissziói Baráti
Egyesület és a Dél-Pest Megyei Egy-
házmegye szervezésében november
21-én, szombaton missziói napot tar-
tottak a maglódi gyülekezetben. A
nap során a Budapest környéki tele-
püléseken zajló misszió szükségessé-
géről és lehetőségeiről hangzottak el
előadások. A bátorító szavak mellett
a Jesus Inside zenekar dicsőítő éne ke
is erősítette a megje len teket.

g Kustra Csaba felvétele

Misszióról
Maglódon

Mint már ko ráb ban hí rül ad tuk, idén
ősszel foly ta tó dik a Bu da pes ti Vo nó -
sok Ka ma ra ze ne kar és a Lu the rá nia
ének kar Bach kö ze lé ben cí mű kö zös
hang ver seny so ro za ta, amely ta valy –
pénz hi ány mi att – meg sza kadt.

Az el ső elő adás ra 2009. no vem ber
14-én es te ke rült sor a De ák Té ri
Evan gé li kus Gim ná zi um dísz ter mé -
ben. A si ke res szer ve zés nek kö szön -
he tő en sok kal töb ben jöt tek el, mint
a ren de zők gon dol ták: a dísz te rem be
még a szom szé dos tan te rem szé ke it
is át kel lett hor da ni ah hoz, hogy
min den ki ül ve él vez hes se a mű sort.
So kan vol tak, aki ket a ko ráb bi hang -
ver se nyek em lé ke ho zott el, de so kan

vol tak azok a kí ván csi ak is, akik elő -
ször vet tek részt ilyen al kal mon.

Ez út tal J. S. Bach leg is mer tebb és ta -
lán leg szebb mo tet tá ját, a Jesu, mei ne
Freu de cí műt ad ták elő. A művet
Kamp Sa la mon – ze nei rész le tek kel
szí ne zett – is mer te tő je ve zet te be.
Bach és Kamp Sa la mon együt tes bi -
zony ság té te le meg érin tet te a hall ga -
tó kat és az elő adó kat egy aránt. Nem
vé let len, hogy vol tak, akik bú csú zás -
kor meg kö szön ték a szép ige hir de tést.
A foly ta tást – két újabb mo tet tát –
2010. ja nu ár 23-án es te 5 óra kor hall -
gat hat ják meg az ér dek lő dők ugyan -
ezen a hely szí nen.

g He ré nyi Ist ván

Bach-közelben – zenei bi zony ság té tel 



Szerkesztette: Boda Zsuzsa

6.
Já kób nak össze sen ti zen két fia szü -
le tett, de kö zü lük Jó zsef volt a ked -
ven ce. Ki vé te le zett ve le, és dí szes ru -
há ban já rat ta. A test vé rei nem is
sze ret ték őt, mert fél té ke nyek vol tak
rá. Jó zsef rá adá ul kü lö nös ál mo kat is
lá tott. Ezek ben a szü lei és test vé rei le -
bo rul tak előt te, és hó dol tak ne ki.

Egy nap a tíz báty ja el ha tá roz ta,
vé get vet en nek: el ad ták őt egy ke res -
ke dő ka ra ván nak, akik a fi út Egyip -
tom ba vit ték. Ap juk nak azt ha zud -
ták, hogy a me zőn már csak a ru há -
it ta lál ták, biz to san egy vad ál lat tép -
te őt szét. Já kób a hír re ke ser ves sí -
rás ra fa kadt, és gyá szol ni kezd te
ked venc fi át.

Jó zsef az új or szág ban rab szol ga
lett, de az Úr ott is ve le volt. A fá raó
fő em be ré nek, a test őrök pa rancs no -
ká nak, Po ti fár nak a há zá ba ke rült.
Gaz dá ja sze ret te őt, meg bí zott ben -
ne, a fi ú nak jó dol ga volt.

Ám Po ti fár né ármánykodása kö -
vet kez té ben Jó zsef igaz ság ta la nul

bör tön be ke rült. Va ló já ban az Úr nak
ez zel is cél ja volt. Ugyan is egy nap a
fá raó fő po hár no kát és fő sü tő mes te -
rét is le csuk ták. A pa rancs nok Jó zse -
fet ren del te mel lé jük, hogy vi sel je
gond ju kat. Egy éj sza ka mind ket ten
ál mot lát tak, de nem tud tak rá jön ni
a je len té sé re. El me sél ték Jó zsef nek,
aki nek az Úr el mond ta, mit je len te -
nek. Amit mon dott, az igaz is lett: a
fő sü tő mes tert ki vé gez tet te a fá raó,
míg a fő po hár no kot vissza he lyez te a
po zí ci ó já ba.

Két esz ten dő múl va a fá raó is kü -
lön le ges ál mo kat lá tott, de sen ki
sem tud ta, mit je lent het nek. Ek kor a
fő po hár nok nak eszé be ju tott a bör -
tön ben lé vő Jó zsef. A fá raó azon nal
ma ga elé hí vat ta és el mond ta ne ki ál -
ma it. Az Úr se gít sé gé vel a fiú eze ket
is meg tud ta fej te ni, ezért az egyip -
to mi ural ko dó őt ne vez te ki a bi ro -
da lom má so dik em be ré vé.

Mi vel az álom sze rint hét évig bő
volt a ter més, majd utá na hét szűk
esz ten dő kö vet ke zett, Jó zsef ta ná csá -

ra és irá nyí tá sá val ha tal mas ga bo na -
tá ro ló kat épí tet tek. Ezek ben tá rol ták
a bú zát, és in nen ve het tek az em be -
rek a má so dik hét esz ten dő alatt. Így
ju tot tak el Jó zsef test vé rei is Egyip -
tom föld jé re, ahol ter mé sze te sen a
nagy ha tal mú fő em ber ben nem is -
mer ték fel a szin te gye rek ként el adott
test vé rü ket. Jó zsef azon ban azon nal
tud ta, kik áll nak előt te, de ezt nem
árul ta el ne kik. Csak ké sőbb is mer -
tet te fel ma gát, de ak kor volt is nagy
öröm! Azon nal oda ho zat ta az ak kor
már idős ap ját is. Já kób nem tu dott
be tel ni az öröm mel, hogy ha lott nak
mon dott fi át egész sé ge sen új ra lát -
hat ta! A fá raó pe dig meg en ged te
ne kik, hogy le te le ped je nek Gó sem
föld jén, ahol juh pász tor ként él het tek
to vább. Já kób itt is halt meg.

Me lyik úton jut hat el Já kób a fi á hoz,
Jó zsef hez?

Ked ves Gye re kek!
G YE R ME KVÁR
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b Mos ta ni so ro za tunk utol só ré szé hez ér tünk. Já kób tör té ne tét ele ve -
nít het té tek fel. Min den al ka lom mal meg old hat ta tok egy-egy rejt vényt
is. A meg fej té se ket össze gyűjt ve a mos ta ni val együtt 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.

12 e 2009. november 29. Evangélikus Életgyermekoldal

Me lyik vá lasz a he lyes?

1. Me lyik út visz az örök élet re?
1. A kes keny út, ame lyen tá gas ka pu van.
2. A kes keny út, ame lyen szo ros ka pu van.
X. A szé les út, ame lyen kes keny ka pu van.

2. Hány fé le föld re hul lot tak a ma gok a mag ve tő pél dá za tá ban?
1. négy
2. há rom
X. ket tő

3. Ki a mag ve tő?
1. A lel kész.
2. Is ten.
X. A ta nár.

4. Kik men tek el se gít ség nyúj tás nél kül az össze vert em ber mel lett?
1. A fa ri ze us és a pap.
2. A pap és a lé vi ta.
X. A fa ri ze us és a lé vi ta.

5. Mit je lent a pél dá za tok ban az ara tás ké pe?
1. Az utol só íté le tet.
2. Jé zus föl di te vé keny sé gét.
X. Nyá ri me ző gaz da sá gi mun kát.

6. Na gyobb öröm lesz a menny ben…
1. …egyet len meg té rő bű nös nek, mint ki lenc ven ki lenc igaz mi att.
2. …egyet len be teg gyó gyu lá sá nak, mint ki lenc ven ki lenc egész sé ges mi att.
X. …ki lenc ven ki lenc igaz nak, mint egyet len meg té rő bű nös mi att.

7. Ho gyan fo gad ta az apa a té koz ló fi út?
1. Meg dor gál ta.
2. Elé je fu tott, és meg ölel te.
X. Bé re sei kö zé fo gad ta.

8. Ho gyan fo gad ta a té koz ló fi út a test vé re?
1. Az ap já val együtt elé je fu tott.
2. Szem re há nyást tett öccsé nek.
X. Kér dő re von ta az ap ját.

9. Mi re ta nít az el vesz tett drah ma pél dá za ta?
1. Aki ke res, ta lál.
2. Sze rezz örö met Is ten an gya la i nak!
X. Nagy öröm a menny ben a bű nös meg té ré se.

10. Ki nek a ke be lén volt Lá zár?
1. Áb ra hám
2. Izsák
X. Iz ra el

11. Mi re ta nít a gaz dag és Lá zár pél dá za ta?
1. Min den gaz dag po kol ra jut.
2. Nem a föl di ja vak üd vö zí te nek.
X. A sze gé nyek bűn te le nek, ezért üd vö zül het nek.

12. Könnyebb a te vé nek…
1. …a tű he gyén meg áll ni, mint a gaz dag nak Is ten or szá gá ba be jut ni.
2. …a tű fo kán át men ni, mint a gaz dag nak Is ten or szá gá ba be jut ni.
X. …a tű fö lött át lép ni, mint a gaz dag nak Is ten or szá gá ba be jut ni.

13. Mi re ta nít a tíz szűz pél dá za ta?
1. Nem sza bad el alud ni!
2. Min dig le gyen tar ta lék olaj!
X. Min dig állj ké szen a szám adás ra!

13+1. Ho gyan kell gaz dál kod nod a tal en tu ma id dal?
1. El kell tit kol ni, mert az em be rek iri gyek.
2. Vi gyáz va kell él ni ve le, hogy ne légy má sok ter hé re.
X. Aján dék ként el fo gad ni és ki ak náz ni, há lát ad ni.

Jézustól tanultuk

(A he lyes meg fej té sek: 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, x, x, 1, 2, 2, x, x)

b Advent első vasárnapja van. A koszorún ma gyújtjuk meg az első gyer -
tyát, aztán pedig minden adventi vasárnapon eggyel többet. Amikor
az összes ég, akkor már csak néhány nap választ el bennünket ka rá -
csony tól, Jézus születésének ünnepétől.

Színezzétek ki a jobb oldalon látható koszorút, és ne feledkezzetek meg az első
gyertya „meggyújtásáról” sem!
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„»Kicsoda ez a dicsőség Királya?« Ez az eretnek, ez a lázító? – kérdezik. Így
csúfolják a Királyt. Kicsoda a dicsőség Királya? Szavuk telve megvetéssel. Hát
nem nevetséges, hogy éppen őt hívják a dicsőség Királyának? Pedig Krisztus
ma is kicsinyeiben jön e világ nagyjaihoz, megvetettjeiben e világ híreseihez
és balgatagjaiban e világ bölcseihez. De ezek nemcsak be nem bocsátják, ha-
nem üldözik és gúnyolják is. Még mindig elzárkóznak Krisztus és az ő igéje
elől, de nem sokáig vehetnek erőt rajta. Mert a seregek Ura ő. A dicsőség Ki-
rálya marad mindörökké, akit angyalok és szentek serege szolgált a földön.” 

d Luther Márton: Jer, örvendjünk, keresztyének! (Szabó József fordítása)

Evangélikus Élet 2009. november 29. f 13»presbiteri«

Meg je lent a Tá jo ló 4., az Evan gé li kus Bel misszi ói Ba rá ti
Egye sü let idő sza kos hír le ve le
Öröm mel tu dat juk, hogy idén ősszel meg je lent Tá jo ló cí mű EB BE-hír -
le ve lünk 4. szá ma.

A négy évi szü net nem je len ti azt, hogy „üre sen” sza lad tak el az évek:
ön ál ló ki ad vá nyok ként je len tet te meg egye sü le tünk a kö vet ke ző so ro -
zat anya go kat:
• Hit ből hit be. Vá lo ga tás az egy ko ri Bel misszi ói Mun ka prog ram fü ze -

te i ből (2003).
• Hi tünk tit kai. Teo ló gia – Lu ther nyo mán – min den ki nek (2005), el -

fo gyott.
• Igaz ság és ki en gesz te lő dés. Az egy há zi kö zel múlt fel dol go zá sá nak teo -

ló gi ai, tör té ne ti, eti kai és gya kor la ti kér dé sei (2006)
• Is ten meg pró bált em be rei. Bel misszi ói se géd anyag az EB BE 2006. ta -

va szi ülé se i nek bib lia ta nul má nyai alap ján (2007)

Ki ad vá nya ink meg ren del he tők az Evangélikus Misszi ói Köz pont ban.
A Tá jo ló 4. igyek szik pó tol ni azt a hi ányt, hogy az egye sü let 2007. ta va szi
so ro za ta (Amit ame ri kai evan gé li kus test vé re ink től ta nul ha tunk) ed dig nem
je lent meg. A so ro zat „fá ja” Fa bi ny Ti bor ame ri kai ta pasz ta la ta i ban gyö ke -
rez ve haj tott ki, aki ku ta tói ösz tön dí já ról ha za tér ve igye ke zett meg osz ta ni
ve lünk gondola ta it. Al kal ma ink té mái a kö vet ke zők vol tak: Jo nat han Ed -
wards és az ame ri kai „nagy” éb re dés; hit val ló moz gal mak; el vál tak lel ki gon -
do zá sa; ta ní tás. – So ro zat kez dő elő adá sá ban Fa bi ny Ti bor meg em lí tet te Zin -
zend or fot és kö zös sé gét. En nek ap ro pó ján az Út mu ta tót ki adó herrn hu ti test -
vér gyü le ke zet ről szólt az utol só – a hely szí nen ké szült ké pek kel il luszt rált
– elő adás, ál ta lá ban nem is mert ada lé kot nyújt va a kö zös ség ről.

A Tá jo ló nem „kö te les” pél dány, de aki nek in dít ta tá sa van, kér jük, tá -
mo gas sa szol gá la tun kat. Az új sá got meg is le het ren del ni – pél dá ul pres -
bi te rek ré szé re bel misszi ói mun ka anyag ként.

Az EB BE ve ze tő sé ge ne vé ben:
Sza kács Ta más

H I R D E T É S

A Bu da pest-Ke len föl di Evan gé li kus Egy ház köz ség sze re tet tel meg hív -
ja Önt és ked ves csa lád ját far kas ré ti öku me ni kus temp lo ma (1112 Bu da -
pest, Né met völ gyi út 138.) fel szen te lé sé nek ti zen ötö dik év for du ló ja al -
kal má ból no vem ber 29-én 10.30-kor tar tan dó ün ne pi, há la adó is ten tisz -
te le té re és az azt kö ve tő aga pé ra. Az is ten tisz te let ige hir de tői szol gá la -
tát Il lés Dá vid re for má tus es pe res-lel kész vég zi.

Az egy ház köz ség el nök sé ge

H I R D E T É S
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Ad ven ti evan gé li zá ció lesz Bu da vár ban, a Bé csi ka pu té ri evan gé li kus
temp lom ban ad vent el ső he té ben, no vem ber 29-től de cem ber 4-ig, va -
sár nap tól pén te kig es tén ként 6 óra kor. A so ro zat cí me: Fé nyek a mély -
ség ben. Ige hir de tő: Ba li cza Iván. Min den kit sze re tet tel hí vunk és vá runk.

Az Or dass La jos Ba rá ti Kör – évi ren des köz gyű lé se után – de cem ber
4-én, pén te ken 18 órá tól a ke len föl di gyü le ke zet ta nács ter mé ben (Bu -
da pest XI., Bocs kai út 10.) össze jö ve telt tart. Ezen Szi ta Ist ván né Bérczi
Mar git be mu tat ja a ba rá ti kör leg újabb köny vét: Thur nay Bé lá né Schu -
lek Vil ma Ter mő csip ke bo kor cí mű mű vét. A könyv a szer ző édes any já -
nak, Schu lek Ti bor né Ma jo ross Editnek az éle té ről és mű vé sze té ről szól.
Zá ró áhí ta tot tart Itt zés Já nos püs pök. A könyv be mu ta tó ra sze re tet tel vár -
juk a gyü le ke ze tek tag ja it és min den ér dek lő dőt.

H I R D E T É S
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Ad ven ti hang ver seny lesz de cem ber 6-án, va sár nap 18 óra kor a bé kás -
me gye ri evan gé li kus temp lom ban (1038 Bu da pest, Me ző ut ca 12.). Pál
Dia na or go na est je. Köz re mű kö dik Ká roly Edit (ének), Szász vá ro si
Sán dor (vi o la da gam ba). Mű so ron D. Bux te hu de, D. Cro ner, J. S. Bach,
G. F. Hän del és J. Haydn mű vei. A hang ver seny re a be lé pés díj ta lan. Te -
le fon: 1/368-6118, hon lap: www.evan ge li kus be kas.hu.

Egy há zunk múlt ja a „gyó gyí tó em lé ke zés” je gyé ben
A Pes ti Evan gé li kus Egy ház – De ák Té ri Egy ház köz ség fó rum so ro za tá -
nak he te dik al kal mát no vem ber 30-án, hét főn 18 óra kor tart ják a Bu da -
pest V., De ák tér 4. szám alat ti gyü le ke ze ti te rem ben. Té ma: Rend szer -
vál toz ta tá si kí sér le tek 1987–1990. Elő adá sok: dr. Bo le ratz ky Ló ránd: Az
Or dass La jos Ba rá ti Kör; Ben ce Im re: A Test vé ri Szó; ifj. Zász ka licz ky Pál:
A Me visz. Hoz zá szó lá sok és kér dé sek. Mo de rá tor: dr. Har ma ti Bé la. A
vo nat ko zó évek ről tör té ne ti-egy ház tör té ne ti át te kin tést adunk kéz be. Min -
den ér dek lő dőt sze re tet tel vár az egy ház köz ség el nök sé ge.

H I R D E T É S

„Hív lak!”
Ad ven ti öku me ni kus evan gé li zá ció Pest er zsé be ten

Ad vent el ső he té ben, no vem ber 29., va sár nap tól de cem ber 4., pén te kig
evan gé li zá ci ós al kal mak lesz nek a pest er zsé bet-sza bó te le pi re for má tus
gyü le ke zet ben. Min den kit vá runk sze re tet tel!

PROG RAM
• No vem ber 29., va sár nap 16 óra: Ter mé szet gyó gyá szat – Be csei Ta más
• No vem ber 30., hét fő 18 óra: Majd nem gyil kos – Itt zés Ist ván

nyugal ma zott evan gé li kus lel kész
• De cem ber 1., kedd 18 óra: Ég va la mi – Sze ve ré nyi Já nos

evan gé li kus lel kész, az Evan gé li kus Misszi ói Köz pont igaz ga tó ja
• De cem ber 2., szer da 18 óra: Szól tál? – Papp Ti bor re for má tus

lel kész, Pest lő rinc
• De cem ber 3., csü tör tök 18 óra: Pa rázs – Papp Ti bor re for má tus

lel kész, Pest lő rinc
• De cem ber 4., pén tek 18 óra: Ne ijedj meg – Mi ke Sá mu el bap tis ta

lel kész, Kecs ke mét

H I R D E T É S

„Mit akarsz, Uram, hogy cse le ked jem?” cím mel tar ta nak csen des na -
po kat egye dül ál ló, 35–55 év kö zöt ti hí vő nő test vé rek szá má ra 2009. de -
cem ber 31-e 18 órá tól 2010. ja nu ár 2-a 16 órá ig. A be szél ge té sek alap já -
ul szol gá ló igék: Má ria és Már ta tör té ne te; Az Úr szá má ra fenn tart va (1Kor
7,1–40); „Mit akarsz, Uram, hogy cse le ked jem?”; „Bol dog, akit te ki vá lasz -
tasz!” (Péld 31,10–31); „Szé le sítsd ki a sá to rod he lyét ” (Ézs 54,1–13). Hely -
szín: Al ber tirsa, evan gé li kus ven dég ház (Tán csics M. u. 3.) Rész vé te li díj:
8000 Ft/fő (két éj sza ka, na pi há rom szo ri ét ke zés sel). Je lent ke zés: EKE
Evan gé li u mi Ala pít vány (tel./fax: 1/332-7063, e-mail: eke al@fre e mail.hu,
hon lap: http://eke.lu the ran.hu). Je lent ke zé si ha tár idő: 2009. de cem ber
7., hét fő. Sze re tet tel vár juk az ér dek lő dő nő test vé rek je lent ke zé sét.

H I R D E T É S

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
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Evan gé li kus is ten tisz te let
a Ma gyar Rá di ó ban
No vem ber 29-én, ad vent el ső
va sár nap ján 10.04-től is ten tisz -
te le tet hall ha tunk az MR1 – Kos -
suth rá dió hul lám hosszán Bu da -
vár ból. Igét hir det Ba li cza Iván
igaz ga tó lel kész.

H I R D E T É S

Meg hí vó
A Ke resz tyén Is me ret ter jesz tő Ala pít vány idén is sze re tet tel vár min den
ked ves ér dek lő dőt a ke resz tyén ka rá cso nyi könyv vá sá ron. Hely szín: Ló -
nyay Ut cai Re for má tus Gim ná zi um (1092 Bu da pest, Ki ni zsi u. 1–7.).
Időpont: de cem ber 4., pén tek 14-től 20 órá ig és de cem ber 5., szom bat
9-től 16 órá ig. 

A Lu ther Ki adó ad ven ti lel kü let tel, új ka rá cso nyi köny vek kel és ked -
vez mé nyek kel vár ja ked ves vá sár ló it.

H I R D E T É S

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 nyitva: 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.

Vi gyél sze re te tet a vi lág ba –
aján dé kozz Út mu ta tót…
…szü le id nek,
…gyer me ked nek,
…uno kád nak,
…ba rá tod nak,
…sze rel med nek,
…szom szé dod nak,
…mun ka tár sad nak,
…fő nö köd nek,
…a sar ki bol tos nak
vagy bár ki nek, aki re sze re tet tel
gon dolsz;
ad ven ti es ték re…
ka rá csony ra…
szü le tés nap ra…
név nap ra…
év for du ló ra…
ke resz te lő re…
es kü vő re…
vagy csak azért, hogy mo solyt
csalj má sok ar cá ra.

Út mu ta tó 2010 – 350 fo rint
Út mu ta tó 2010 ol vas má nyok kal
– 540 fo rint

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház Lu ther Ki adó ja
1085 Bu da pest, Ül lői út 24.
Te le fon: 1/317-5478, 1/486-1228,
20/824-5518
Fax: 1/486-1229
E-mail: ki ado@lu the ran.hu
www.lu ther ki ado.hu

H I R D E T É S

SE MPER REFOR M ANDA

b Elsőként a tör té nel mi egy há zak
 vezetői ír ták alá no vem ber 17-én
az alábbi fel hí vást, ame lyet az
em be ri mél tó ság vé del mé nek
ér de ké ben tett köz zé a Leg fel -
sőbb Bí ró ság volt el nö ke, Lom -
ni ci Zol tán.

Fel hí vás az em be ri mél tó ság
védel mé ért
Kö zös fe le lős sé günk, hogy Ma gyar -
or szá gon, kü lö nö sen a köz be széd ben,
a nyil vá nos sze rep lé sek al kal má val ne
sé rül jön az egyen lő em be ri mél tó ság
el ve, és ne nyer jen te ret a ke resz tény -
el le nes, rasszis ta, an ti sze mi ta, ma -
gyar el le nes re to ri ka.

A fel hí vás hoz csat la ko zó sze mé lyek
az ál ta luk kép vi selt szer ve ze tek ne vé -

ben is el kö te le zik ma gu kat az em be -
ri jo gok, az egyen lő mél tó ság vé del -
me mel lett, és vissza uta sí ta nak min -
den olyan sér tő meg nyil vá nu lást,
mely sze mé lyek vagy cso por tok el len
irá nyul azok val lá si vagy nem ze ti és
et ni kai ho va tar to zá sa mi att.

Ha zánk 20. szá za di tör té nel me
so rán szá mos olyan jog sér tést kö vet -
tek el, ame lyek má ig ha tó kö vet kez -
mé nyek kel jár nak. Kü lö nö sen igaz ez
a nem ze ti szo ci a liz mus és a kom -
mu niz mus ál do za ta i ra.

A fel hí vás hoz csat la ko zók fon -
tos nak tart ják a má sok nak fáj dal mat
oko zó tör té nel mi sé rel mek tisz te let -
ben tar tá sát, s min den kit ar ra hív nak
fel, hogy sem szó ban, sem cse le ke -
det tel ne sért se meg az ál do za tok
em lé két.

g Dr. Lom ni ci Zol tán

Fel hí vás az em be ri mél tó ság
vé del mé ért

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.
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Advent 1. vasárnapja. Liturgikus szín: lila. Lekció: Mt 21,1–9; Jer 23,5–8.
Alapige: 1Pt 1,22–25. Énekek: 131., 141.

I., Bécsi kapu tér de. 10. (rádiós istentisztelet-közvetítés) Balicza Iván; de. 10. (német, úrv.)
Johannes Erlbruch; du. 6. Balicza Iván; II., Hűvösvölgyi út 193., Fébé de. 10. Madocsai Miklós;
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. Koczor Zoltán;
Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10. (úrv.) Bálintné Varsányi Vilma; Újpest, IV., Lebstück
M. u. 36–38. de. 10. Solymár Péter Tamás; V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Gerőfiné dr. Brebovszky
Éva; de. 11. (úrv.) Smidéliusz Gábor; du. 6. (úrv.) Gáncs Péter; VII., Városligeti fasor 17.
de. 11. (úrv.) Aradi György; VII., Damjanich u. 28/B (gyülekezeti terem) du. 6. (úrv.) Pelikán
András; VIII., Üllői út 24. de. fél 11. Szabó Bertalan; VIII., Rákóczi út 57/a de. 10. (szlovák)
Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII., Karácsony S. u. 31–33. de. 9. Szabó Bertalan; IX., Gát utcai
katolikus templom de. 11. (lelkésziktatás, úrv.) Győri Gábor; Kőbánya, X., Kápolna u. 14.
de. 10. Benkóczy Péter; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) dr. Blázy Árpádné; de.
11. (úrv.) dr. Blázy Árpádné; du. 6. (vespera) dr. Blázy Árpád; XI., Németvölgyi út 138. de.
fél 11. (templomszentelési ünnep) Illés Dávid; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de.
9. (úrv.) Jorsits Attila; Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv.) Keczkó Pál; XIII.,
Kassák Lajos u. 22. de. 10. Kendeh György; Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de. 11.
(templomszentelési ünnep, úrv.) Szabóné Mátrai Marianna; XIV. Gyarmat u. 14. de. fél 10.
Szabóné Mátrai Marianna; Pestújhely, XV., Templom tér de. 10. (úrv.) Szabó B. András;
Rákospalota, XV., Juhos u. 28. (kistemplom) de. 10. Ponicsán Erzsébet; Rákosszentmihály,
XVI., Hősök tere 10–11. de. 10. Börönte Márta; Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél 11.
Vető István; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. Vető István; Rákoshegy, XVII., Tessedik
tér de. 9. Grendorf Péter; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél 11. Grendorf Péter;
Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. Nagyné Szeker Éva; Rákosliget, XVII., Gózon
Gy. u. de. 11. Nagyné Szeker Éva; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. (úrv.) Hulej
Enikő; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83. (református templom) de. 8. (úrv.) Hulej
Enikő; Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 10. Orbán Attila; du. 5. Orbán Attila; XIX.,
Hungária út 37. de. 8. Orbán Attila; 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. Solymár Gábor; Budaörs, Szabadság út 75. de. 10. Endreffy Géza; Budakeszi, Fő
út 155. (gyülekezeti terem) de. fél 10. dr. Lacknerné Puskás Sára.

Istentiszteleti rend • 2009. november 29.

Összeállította: Boda Zsuzsa

b Az Aka dé mi ai Ki adó ní vó dí já val
tün tet ték ki no vem ber 19-én
dr. Ker tész Bo tond tör té nészt.
Az Evan gé li kus Or szá gos Mú ze -
um tu do má nyos mun ka tár sá -
nak a Szé kács Jó zsef püs pök
vissza em lé ke zé sei cí mű kö tet
szer kesz té sé ért ítél ték oda az
1974 óta éven ként ki osz tott el -
is me rést.

A kiadói ní vó díj jal a Ma gyar Tu do -
má nyos Aka dé mia (MTA) tu do -
má nyos osz tá lyai ja vas la tá ra azt a

köny vet vagy fo lyó ira tot ju tal maz -
zák, me lyet az il le tő osz tály az
MTA ál tal tá mo ga tott és az Aka dé -
mi ai Ki adó gon do zá sá ban az el -
múlt egy-két év ben meg je lent mű -
vek kö zül a leg szín vo na la sabb nak
tart. Idén ti zen öt ki ad vány ré sze sült
az er köl csi el is me rés ben; ezek kö -
zül a Ker tész Bo tond szer kesz tet te
kö te tet az MTA Könyv- és Fo lyó -

irat-ki adó Bi zott sá gá nak el nö ke je -
löl te a díj ra. 

A dí ja kat – a ma gyar tu do mány
ün ne pe ren dez vény so ro za tá ba il -
lesz ke dő ün nep ség ke re té ben – Pa -
lá di-Ko vács At ti la, az MTA Könyv-
és Fo lyó irat-ki adó Bi zott sá gá nak el -
nö ke és Papp Zol tán, az Aka dé mi ai
Ki adó Tu do má nyos, Mű sza ki és Or -
vo si Szer kesz tő sé gé nek igaz ga tó ja
ad ta át az MTA szék há zá ban.

A két száz éve szü le tett Szé kács Jó -
zsef nek, az el ső pes ti ma gyar evan gé -
li kus lel kész nek, ké sőb bi bá nya ke rü -
le ti püs pök nek a vissza em lé ke zé se -
it Ker tész Bo tond a püs pök ük uno -

ká já nak meg ke re sé sé re ren dez te saj -
tó alá, ki egé szít ve be ve ze tő ta nul -
mánnyal, bő sé ges jegy zet ap pa rá tus -
sal, élet raj zi kro no ló gi á val, a vissza -
em lé ke zés ben sze rep lő sze mé lyek
élet raj zi ada ta i val és név mu ta tó val.
(A kö tet ről az Evan gé li kus Élet 2009.
feb ru ár 15-ei szá má nak 7. ol da lán ol -
vas hat tak bő veb ben. – A szerk.)

g V. J.

Kiadói ní vó díj
Ker tész Bo tond nak

So kan ki fo gá sol ták az el múlt he tek -
ben, mi ért is bá loz nak az evan gé li ku -
sok vál ság ide jén, az egész or szá got
súj tó el sze gé nye dés kö ze pet te. A
kér dést azon ban meg is for dít hat juk:
a ke mény hét köz na -
pok, a min ket érő ko -
moly erő pró bák kö -
ze pet te mi ért ne le -
het ne egy olyan nap az
éle tünk ben, ami kor
bút és bajt, bá na tot és
nyo mort fe led ve, kul -
tu rál tan szó ra ko zunk
és la zí tunk? 

Az or szá gos fel -
ügye lő meg nyi tó be szé -
dé ben hang sú lyoz ta,
hogy a 19–20. szá zad -
ban még él tek ezek a
mi nő sé gi bá li ha gyo -
má nyok egy há zunk -
ban, de má ra saj ná la tos
mó don meg kop tak.
Öröm len ne, ha a Ka -
ta lin-na pi bál lal új ra
élet re kelt he tők le het -
né nek. „Az Is ten nel va ló ta lál ko zás
min dig ün nep – mond ta az or szá gos
fel ügye lő. – Nem vé let len, hogy azok
a tán cos együtt lé tek, ame lyek ről a Bib -
lia is szól, mind-mind ezek nek a ta lál -
ko zá sok nak az al kal mai. A ta lál ko zás,
a pi he nés és a fel ké szü lés az élet
egyéb meg pró bál ta tá sa i ra – mind
olyan Is ten nek tet sző cse le ke det,
amely in do kolt tá te szi azt, hogy mi
most itt a 21. szá zad ele jén evan gé li -
kus bált ren dez zünk Bu da pes ten, és
eb ből is mét ha gyo mányt te remt sünk.”

Prőh le Ger gely Kosz to lá nyi De zső
Haj na li ré szeg ség cí mű ver sé ből vett
rö vid idé zet tel zár ta sza va it: „Száj tát -
va áll tam / s a bol dog ság tól föl-föl ki -
a bál tam, / az ég be bál van, min den
es te bál van, / és most vi lá golt föl ér -
tel me en nek / a ré gi, nagy ti tok nak,
hogy a menny nek / tün dé rei haj nal -
ba ha za men nek / fé nyes kör út ja in a
vég te len nek.”

– Az Is tent meg ta lá ló köl tő haj nal -
ban kéz ira tai fö lé ha jol va ír ja eme
mű vét – csak úgy, mint a lel kész
test vé rek a hol na pi pré di ká ci ó ra ké -
szül ve vagy az új ság írók lap zár ta
előtt. Az at mo szfé rát jó ér zés jár ja át,
így ez zel a jó ér zés sel tel jen a mi
együtt lé tünk, szó ra ko zá sunk –
mond ta az or szá gos fel ügye lő.

Az est sztár ven dé ge, a Hot Jazz
Band szá zad ele ji dzsessz mu zsi ká -

val szó ra koz tat ta a kö zön sé get, majd
a bü fé va cso ra hi deg-me leg éte lei
kö zül le he tett vá lasz ta ni, köz ben
pe dig Isó Lász ló Ba la ton-fel vi dé ki
evan gé li kus bo rász pin cé sze té nek

re me ke it kós tol hat ták meg a ven dé -
gek, mint egy nyolc fé le bor kö zül vá -
lo gat va.

A va cso ra után az Evia cso port
tag ja i nak mo dern tán cát néz het ték

meg a bá lo zók, az tán pro fi tán co sok,
Vigh Zi ta Ve ro ni ka és Ma jor Pé ter
stan dard tánc pro duk ci ó ja kö vet ke -
zett, amely be vé ge ze tül a kö zön ség
tag ja it is be von ták. Az es te hát ra lé -
vő ré szé ben a ze nét az XXXL ze ne -
kar szol gál tat ta. 

A mu lat sá got meg sza kí tot ta a
tom bo la sor so lás, a be folyt összeg -
gel a sár szent lő rin ci ci gány misszi -
ót fog ják tá mo gat ni. A sor so lás fő -
dí ja két sze mé lyes üdü lés volt a ba -
la ton szár szói Evan gé li kus Kon fe ren -

cia- és Misszi ói Ott hon ban, emel -
lett „evan gé li kus tor tát”, CD-ket, bo -
ro kat, könyv utal ványt is le he tett
nyer ni. 
g Hor váth-Bol la Zsu zsan na

Katalinokra hivatkozva…
Új ra evan gé li kus bál volt Budavárban
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Pár ban bál ban
Mi ért megy az át lag negy ve nes ta nár há zas pár bál ba? Nem tu dom. Ha
Ka ti ék nem hív nak, eszünk be se jut el men ni! Per sze, majd pont bál ba, ami -
kor annyi ba junk van: fog sza bá lyo zás, gyü le ke ze ti hír le vél, mun ka kö zös -
sé gi ér te kez let, ol tás, fo ga dó óra. A ka rá csony is itt van már a sar kon, és
ne fe lejt sem el a tisz tí tó ba el vin ni az öl tönyt! És ak kor itt van ez a bál is.
Van rá há rom per cünk meg egy mo bil hí vás nyi időnk, hogy dönt sünk, és
már fél re is van nak té ve a je gyek. Per sze azo kért még el is kell men ni, meg
a gye re ke ket el passzol ni, meg hát per sze a bá li ru há mat fel pró bál ni, hogy
jó-e még. 

Mi lyen bá li ru hám? Nincs is bá li ru hám, so ha nem is volt, a leg ün ne -
pé lye sebb cuc com a fe hér blú zom fe ke te szok nyá val az is ko lai tan év nyi -
tók ra. Va la mit azért ta lá lok, az is ko lá ban ma radt ci pőm he lyett is elő -
kot rom a lá nyo mét, a blé zer az édes anyá mé, fér jem szmo king he lyett a
ki tisz tí tott öl töny ben még meg vá la szol né hány e-mailt, és már in du lunk
is! De jó! Bál ba me gyünk, mint ré gen nagy anyá ink! Mint a re gé nyek ben
és fil mek ben! És ott? Ott mi lesz? 

Mi lett vol na: tán col tunk egy más sal haj na lig. Szé pen és ele gán san, il -
lem tu dón és csil lo gón, ma gas sar kú ban és nyak éke sen jól meg fog tuk egy -
más vál lát-de re kát, és pö rög tünk, amíg csak tar tott a ze ne! Szü lői gon -
dok, in téz ni va ló ügyek, be fi ze tés re vá ró szám lák, el odáz ha tat lan dön -
té sek: né hány órá ra mind el fúj ta őket a szin te ti zá tor bú gá sa és a szok -
nyák su ho gá sa! De szép volt! 

g Itt zés Szil via

A pest szent lő rin ci evan gé li kus gyü le ke zet Lő rin ci Ér dek lő dők Tea há -
za (LÉT) sze re tet tel hív min den ér dek lő dőt kö vet ke ző al kal má ra, de cem -
ber 1-jén, ked den 18 órá ra, ahol ven dé günk Mádl Dal ma asszony lesz.
Az al kal mat – a Lu ther Ki adó ad ven ti könyv vá sá rá val egy be kö tött – ad -
ven ti ven dég vá rás elő zi meg. Hely szín: evan gé li kus gyü le ke ze ti te rem,
1183 Bu da pest, Kos suth tér 3. Meg kö ze lít he tő az Ül lői úton, il let ve az 50-
es vil la mos sal.

H I R D E T É S

A gyu lai evan gé li kus gyü le ke zet a
temp lom fel újí tá sa után több új kez -
de mé nye zést in dí tott út já ra. Temp -
lo munk ban be mu tat ko zá si le he tő sé -
get adunk ama tőr kép ző mű vé szek -
nek. A ta vasz tól őszig lát ha tó tár la -
tok hét köz na po kon is meg te kint he -
tők, le he tő sé get ad va ar ra, hogy
temp lo munk mi nél hosszabb időn
ke resz tül nyi tott ka puk kal vár ja az
ér dek lő dő ket. A részt ve vő mű vé -
szek től egy al ko tás fel aján lá sát kér -
jük, s ezek a ké pek a no vem be ri
evan gé li kus jó té kony sá gi bál tom bo -
la tár gya i nak leg ér té ke sebb da rab -
ja it je len tik.

Im már a har ma dik jó té kony sá gi

bál ra ke rült sor no vem ber 20-án. Az
ese mény ün ne pi han gu la tát emel te,
hogy ez út tal Gáncs Pé ter püs pö köt
és ked ves csa lád ját is a bá lo zók kö -
zött kö szönt het tük. Egy tá vo li, ki -
csiny gyü le ke zet a fel ső ve ze tés sel
szin te csak rend kí vü li kö rül mé nyek
kö zött szo kott ta lál koz ni: ha bajt
kell or vo sol ni, ha se gély re szo rul,
vagy ép pen a ka pott tá mo ga tá sért
ad hat há lát. Nem volt ez más ként a
mi ese tünk ben sem. Ezért is volt
rend kí vü li a mos ta ni al ka lom, ami -
kor a püs pök kel kö tet le nül el be -
szél get ve ala po sab ban meg tud tuk is -
mer ni egy mást, be mu tat hat tuk gyü -
le ke ze tünk má sik ar cát. 

Dr. Rück And rás egy ház me gyei fel -
ügye lő po hár kö szön tő jé ben ki emel -
te, mi lyen fon tos az egy ház kö zös ség -
te rem tő sze re pe. Ez a bál jó pél dá ja
an nak, hogy egy kis gyü le ke zet is tud
kö zös ség te rem tő len ni, és sze re pet
tud vál lal ni a híd épí té sé ben a fe le ke -
ze tek kö zött. 

Gáncs Pé ter ve lünk ma radt va sár -
na pig. Örök élet va sár nap ján az ő ige -
hir de té sét hall gat hat ta a gyü le ke -
zet, majd Ja kab Bé la lel kész név
sze rint, egy-egy igé vel em lé ke zett
meg az idei egy há zi esz ten dő ben
el hunyt tíz test vé rünk ről.

g Dr. Né meth Csa ba
fel ügye lő

Ün ne pi hét vé ge Gyu lán

b Im má ron má so dik al ka lom mal ren dez tek Ka ta lin-na pi evan gé li kus
bált no vem ber 21-én a Bu da vá ri Ön kor mány zat épü le té nek au lá já ban.
A mint egy száz részt ve vő vel zaj lott „ne ve s” ese ményt – a két mű sor -
ve ze tő, Szűcs Pet ra és Schu lek Csa ba kö szön tő je után – a fő véd nök,
Prőh le Ger gely or szá gos fel ügye lő nyi tot ta meg. 
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Ha tár ta lan test vé ri ség a Krisz tus ban
Az al ber ti gyü le ke zet ből har minc nyolc an a pres bi té ri um szer ve zé sé ben ok -
tó ber 24–25-én meg lá to gat tuk szi lágy som lyói re for má tus test vér gyü le ke ze -
tün ket.

Kap cso la tunk kö zel két év ti ze des múlt ra te kint vissza, jól mű kö dik az öku -
me né men tén. El mond ha tó, hogy kö ze li ba rát sá gok ala kul tak ezek alatt az
évek alatt, a két gyü le ke zet ta lál ko zá sa it pe dig min dig em lé ke ze tes ki rán du -
lá sok, meg hitt is ten tisz te le ti al kal mak és fe hér asz tal mel let ti őszin te,
gyak ran ön fe ledt és vi dám be szél ge té sek jel lem zik. Szá munk ra tö ké le tes a
csa lá dok nál tör té nő el he lye zés, így job ban meg is mer jük a ha tár túl ol da lán
élő ma gya rok min den nap ja it, örö me ik kel és ne héz sé ge ik kel együtt.

A szom bat dél utá ni prog ram ról a ven dég lá tók gon dos kod tak. Töb ben meg -
mász ták a Mag ura me re dek emel ke dő it, ami bár meg eről te tő volt, de min -
den fá rad sá gért kár pó tolt az elénk tá ru ló táj szép sé ge. Vol tak, akik sé tál -
tak a szé pü lő vá ros ban, meg néz ték az épp át adás előtt ál ló fő te ret, il let ve
a Bá tho ry Ist ván lak he lyé ül is szol gá ló – je len leg ré gé sze ti fel tá rás alatt lé -
vő – rom vá rat.

Kö zös prog ra munk va sár na pi is ten tisz te let tel kez dő dött, ame lyen Tú ri
Krisz ti na lel kész hir det te Is ten igé jét. Az al ber ti gyü le ke zet if jú sá gi kó ru sa
rö vid mű sort adott, mely nek ke re té ben a kó rus mű vek kö zött ver se ket is elő -
ad tak fi a tal ja ink.

A lel kész nő az 1956-os for ra da lom ról tar tott ün ne pi meg em lé ke ző be szé -
det, Mi ke Zol tán szi lágy som lyói re for má tus lel kész be ve ze tő je után pe dig
a he lyi és me gyei szer ve ze tek a szó szék mel lett ki ala kí tott em lék he lyen he -
lyez ték el ko szo rú i kat. A gyü le ke zet előtt kö szön töt ték Sza bó Za ka ri ás ki -
lenc ven éves 56-os for ra dal márt. Far kas Lász ló, az al ber ti gyü le ke zet fel ügye -
lő je nagy el is me rés sel szólt a nyílt, őszin te és a ma gyar sá gu kat bát ran hir -
de tő szi lágy som lyói ke resz tyén test vé rek ről, és mind annyi unk ne vé ben meg -
kö szön te a ven dég lá tást.

Prog ra munk kö zös ebéd del zá rult. A cso port tag ja ként je len volt Ro szík
Mi hály né, Me lit ta né ni is, aki Ro szík Mi hály köny vé vel aján dé koz ta meg ven -
dég lá tó in kat.

Az 2010-es al ber ti ta lál ko zás re mé nyé ben bú csúz tunk el szi lágy som lyói
test vé re ink től.

Kas sik Ká roly (Alberti)

A Kirk Frank lint iga zán is me rők ké -
nyel mes ci pő be búj va ér kez tek no -
vem ber 17-én es te a Sport max ren -
dez vény csar nok ba, mert tud ták – és
ezt a dél utá ni saj tó tá jé koz ta tón a
ma gát egy sze rű temp lo mi éne kes nek
ne ve ző elő adó mű vész is „be je len tet -
te” –, hogy az Ez az a nap! szer ve ző -
iro da ré vén meg va ló su ló kon cert
nagy „bu li” lesz. Olyan bu li, ame lyen
– el len tét ben a más nagy sza bá sú
pro duk ci ó kon ta pasz tal ha tók kal – a

tánc nem pusz tán szó ra ko zás, sok kal
in kább az Is ten be ve tett hit ki fe je zé -
si for má ja. 

A más fél év ti ze de pá lyán lé vő (és
ez idő alatt hét Grammy-díj jal is ki -
tün te tett!), az R&B, a hip-hop, a
soul és a gos pel mű fa já ban is ott ho -
no san moz gó ze nész eu ró pai tur né -
já nak ál lo má sa in el ső sor ban a leg -
utób bi, 2007 de cem be ré ben meg je -
lent, Fight of My Life cí mű le me zé nek
da la i val lépett szín pad ra, nagy ze -

ne ka ri fel ál lás sal, hat éne kes és hat ze -
nész köz re mű kö dé sé vel. A Bu da -
pes ten is fer ge te ges, va ló ban ön fe -
ledt-fel sza ba dult „ug rá lás ra”, ugyan -
ak kor há la adás ra is kész te tő show
előtt a Boly ki fi vé rek leg fi a ta lab bi ka,
Ba lázs és csa pa ta – köz tük Bár sony
Bá lint sza xo fo nos – „han gol ta” a
nem csak ma gya rok ból, ha nem pél -
dá ul a kör nye ző or szá gok Kirk Frank -
lin-ra jon gó i ból is ál ló kö zön sé get.

g – vi tá lis –

Grammy-dí jas ke resz tény
bulis kon cer tje Budapesten

A múlt hét vé gén ren de zett pro tes -
táns mé dia mű hely utol só „mun ka -
nap já nak” zá rá sa ként ke rült sor az el -
ké szült ké pek gyors ér té ke lé sé re.
Mi vel a dél előt ti elő adás nem túl sok
időt ha gyott a ren dez vény egyik leg -
ér de ke sebb prog ram pont já ra, a fo tók
így rög tön íté lő tör vény szék elé ke rül -
tek: az ér té ke lők bi zony szűk mar kú -
an bán tak a di csé re tek kel, vi szont kí -
mé let len őszin te ség gel tár ták fel a hi -
bá kat. Sze mé lyes vé le mé nyük az
ugyan is, hogy a fo tó zást is úgy le het
iga zán ta nul ni, ha az ér dek lő dők
ren ge teg jó ké pet meg néz nek, ugyan -
ak kor a ke vés bé si ke rül tek hi bá it
nem rej tik vé ka alá előt tük.

A di gi tá lis fény ké pe zés meg je le né -
se a fo tó zás vi lá gát is tel je sen fel boly -
gat ta. Míg ko ráb ban eset leg na po kat
kel lett vár ni az el sü tő bil len tyű el kat -
tin tá sa és a pa pír kép el ké szül te kö -
zött, ad dig ma nap ság már va la -
mennyi di gi tá lis fény ké pe ző gép hát -
lap ján azon nal el len őriz ni lehet a fel -
vé telt, és a hi bák ész le lé se után akár
meg is le het is mé tel ni ki csit más
né ző pont ból vagy el té rő be ál lí tá -
sok kal. Szók ra tész be vált mód sze re
– a sze mé lyes dia ló gus ban tör té nő
okí tás – a fo tó sok kö zött is meg va -
ló sult, ugyan is a má sik LCD-ki jel ző -
jé nek meg te kin té sé vel könnyen le het
ta ná cso kat ad ni egy más nak. A meg -
fe le lő fo tó té ma fel de rí té se olyan te -
rü let, ahol a „több szem töb bet lát”
mon dás ér tel met nyer.

Ha va la ki nem tud egy faj ta fo tós
„sze mé lyi edzőt” sze rez ni ma ga mel -
lé, az in ter ne ten is szá mos he lyet ta -
lál hat, ahol a fel vé te le it nem csak em -
lék meg őr zé si cél ból he lyez he ti el. A
fo tó meg osz tó kö zös sé gi ol da lak egy
ré sze ugyan is ép pen a töb bi ek ké pe -

i nek ér té ke lé sé re sza ko so dott, így
meg fe le lő út mu ta tás sal szol gál hat nak
az in du lás nál.

Ta lán a leg el ső ma gyar nyel vű fo -
tós ol dal volt a Fo tózz!hu (www.fo -
tozz.hu), amely en nek kö szön he tő en
még ma is a leg több lá to ga tót vonz -
za. Az ol dal mű kö dé sé ben annyi ra
ko moly sze re pet kap má sok ké pe i nek
bí rá la ta, hogy sa ját fo tót csak a meg -
fe le lő ér té ke lés szám el éré se után le -
het fel töl te ni. A mé rés re szol gá ló
kre di tek per sze aján dé koz ha tók vagy
meg is vá sá rol ha tók, de az ilyen
„könnyen szer zett” pon tok ré vén
fel töl tött ké pe ket né ha lát vá nyo san
mel lőz ték.

A Top Fo to.hu (www.top fo to.hu)
ké sőbb in dult, és si ke rét an nak kö -
szön he ti, hogy csak jó mi nő sé gű ké -
pek kel le het ta lál koz ni raj ta, ugyan -
is a fel ke rü lő fel vé te lek elő ze tes szű -
ré sen men nek ke resz tül. Rá adá sul
csak ak kor le het ér té kel ni, ha a tag
már töl tött fel olyan fo tót, ame lyet a
zsű ri el fo ga dott, így ez az ol dal ki csit
már elit is tá nak is szá mít. Vi szont így
a lá to ga tó biz tos le het ben ne, hogy
olyan ké pek lát ha tók, ér té ke lé sek
ol vas ha tók raj ta, ame lyek mö gött
tény le ges szak mai tu dás van.

Ha fon to sabb a kö zös sé gi fak tor,
mint az ér té ke lé sek be gyűj té se, ak kor
a leg na gyobb nem zet kö zi fo tó meg -
osz tó kö zös sé gi ol dal ra, a Ya hoo ál -
tal bir to kolt Flickr re (www.flickr.com)

ér de mes fel irat koz ni. A rend kí vül
igé nyes és in tu i tív fel hasz ná lói fe lü -
let ked vez a kö zös sé gi élet nek, a
ma gyar ta gok igen gyak ran sze mé lye -
sen is ta lál koz nak egy más sal. A vir -
tu á li san ki ala kí tott ba rát sá gok pe dig
ál ta lá ban erő söd nek az ilyen – „flickr -
ta li” ne vet vi se lő – össze jö ve te le ken.
A ma gyar fel hasz ná lók vi szony lag
könnyen fel lel he tők, és több nyi re
szí ve sen is ad nak ta ná csot, ha egy kép
kap csán az el ké szí tés kö rül mé nye i -
ről ér dek lő dik va la ki. Ér de mes ta nu -
lá si cél zat tal azo kat a ké pe ket bön -
gész ni, ame lyek a Flickr üze mel te tői
ré vén az Exp lo re me nü be ke rül tek,
ezek ál ta lá ban nem min den na pi, kü -
lön le ges fel vé te lek.

Szin tén a „fo tók fo tói” ta lál ha tók a
On ex pos ure (1x.com) ol da lán, amely -
re al ko tó ként igen ne héz fel jut ni.
Bár úgy tart ják, hogy a kép nek el ső -
sor ban il lesz ked nie kell a spe ci á lis 1x
lát vány vi lág ba, nem fér het hoz zá
két ség, hogy a rend kí vül szi go rú zsű -
ri zés mi att csak el ső osz tá lyú ké pek
ta lál ha tók meg az ol da lon, és né ha
még a Flick ren Exp lo re ran got be gyűj -
tő ké pek sem fe lel nek meg a kri té ri -
u mok nak. Az el ső ké pe i ket el ké szí tő
fo tó sok nak min den fé le kép pen ér de -
mes ala po san fel de rí te ni ük ezt az
ol dalt azért, hogy lás sák: ugyan azt a
té mát és hely ze tet mi ként le het iga -
zán pro fesszi o ná li san le fo tóz ni.

Már szin te unal mas azt hall gat ni,
hogy a di gi tá lis tech ni ka és az in ter -
net mi min dent vál toz ta tott meg. Ál -
ta luk egy iga zán ér de kes mű vé szet
sok kal in kább em ber- és kö zös ség kö -
zel be ke rült, s a mű ve lői igen lát vá -
nyo san tart ják a lé pést fel gyor sult vi -
lá gunk kal.

g N. B.

A fo tó zás és Szók ra tész 
E G YH ÁZ É S VIL ÁG H ÁLÓ

Rovatgazda: Nagy Bence

Pá lyá za ti ki írás
A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház nyílt pá lyá za tot ír ki az egy ház emb -
lé má já nak (lo gó já nak) és üz le ti ar cu la tá nak meg ter ve zé sé re.

A pá lya mű vek le adá si ha tár ide je: 2009. de cem ber 30. Az el bí rá lás ha -
tár ide je: 2010. ja nu ár 25. 

A pá lya mű ve ket a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház cí mé re kell el -
kül de ni a ha tár idő nap já ig pos tán, a 1085 Bu da pest, Ül lői út 24. pos ta cím -
re, va la mint elekt ro ni kus for má ban a ki ado@lu the ran.hu e-mail cím re.

Pá lyá za ti fel té te lek
a) Egy pá lyá zó több pá lya mű vel is pá lyáz hat.
b) A pá lya mű ve ket egy pél dány ban kell be nyúj ta ni pa pí ron, szí nes

nyom ta tott for má ban, va la mint elekt ro ni ku san, el ső sor ban ai, eps,
pdf, má sod sor ban jpg, tiff vagy psd kép for má tum ban.

c) A pá lyá za ton előnyt él vez nek azok a pá lya mű vek, ame lyek az emb -
lé ma gra fi kai ter vé ben mi nél ha té ko nyab ban jut tat ják ki fe je zés re a Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház ál tal köz ve tí tett evan gé li kus jel le get, szel -
le mi sé get, gon do la ti sá got és az egy ház sa já tos kül de té sét, ugyan ak kor
kü lö nös fi gyel met for dí ta nak az emb lé ma, il let ve ar cu lat mo dern, kor -
sze rű meg je le né sé re és ver seny ké pes, lát vá nyos, íz lé ses de sign já ra.

A pá lya mű nek tar tal maz nia kell:
a) az emb lé ma (lo gó) gra fi kai ter vét;
b) rö vid (max. 2500 ka rak te res) mű le írást, amely a gra fi kai ki dol go -

zás alap öt le tén, ele me in és tech ni ká ján túl a mű(vek)ben ki fe je zés re ju -
tó gon do la ti ság, jel kép rend szer és szim bó lum ér tel me zés meg fo gal ma -
zá sá ra és elem zé sé re is ki tér;

c) az üz le ti ar cu lat ele me it (úgy mint: le vél pa pír, név jegy, bo rí ték, zász -
ló, gép jár mű fel irat, rek lám toll, irat tar tó map pa);

d) a pá lyá zó sze mé lyi ada ta it (név, szü le té si hely és dá tum, lak cím, te -
le fon szám, e-mail cím, né hány mon da tos szak mai élet rajz).

A pá lyá zat ra be ér ke zett mű ve ket a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
ve ze tő i ből és gra fi ku sok ból ál ló zsű ri bí rál ja el. Az ered mény ről min den
pá lyá zó írá sos ér te sí tést kap. A nyer tes ne vét a Ma gyar or szá gi Evan gé -
li kus Egy ház hon lap ja (www.evan ge li kus.hu) és az Evan gé li kus Élet cí -
mű he ti lap köz li.

Pá lya dí jak: a nyer tes pá lya mű re a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
vé te li aján la tot tesz 250 000 Ft (+ áfa) összeg gel.

To váb bi in for má ció a www.evan ge li kus.hu hon la pon, va la mint Zász -
ka licz ky Zsu zsan ná tól (zsu zsan na.zasz ka licz ky@lu the ran.hu) kap ha tó.

H I R D E T É S

H I R D E T É S

Aki ket na gyon vár tak – Izsák, Sá mu el és Jé zus Krisz tus cím mel de cem -
ber 2-án, 9-én és 16-án (szer da es tén ként) 18 órai kez det tel ad ven ti so -
ro zat lesz a ke len föl di gyü le ke zet ta nács ter mé ben (1114 Bu da pest,
Bocs kai út 10.). Ige hir de tés sel szol gál Fo dor Vik tor pest hi deg kú ti, Lam -
pért Gá bor sió fo ki és Ca irns-Len gyel Hen ri ett köt csei lel kész. Min den
ked ves ér dek lő dőt nagy sze re tet tel hí vunk és vá runk!

A ke len föl di evan gé li kus gyü le ke zet ta nács ter mé ben (1114 Bu da pest, Bocs -
kai út 10.) de cem ber 5-én, szom ba ton 16.30-kor kez dő dő ad ven ti sze -
re tet ven dég sé gen Ve ress Ist ván kő vá gó ör si lel kész Láz ár- cso da fa lu he -
lyen? – Szór vány gyü le ke ze tek élet esé lyei cím mel tart elő adást. Min den
ked ves ér dek lő dőt sze re tet tel hí vunk és vá runk!

H I R D E T É S
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A Bu da pest-Fa so ri Evan gé li kus
Gim ná zi um ne ve lő tes tü le te az is ko -
la új ra in dí tá sá nak hu sza dik év for du -
ló ja al kal má ból ün ne pi hang ver -
senyt ren dez no vem ber 28-án,
szom ba ton 17 óra kor. Kö szön tőt
mond D. dr. Har ma ti Bé la nyu gal -
ma zott püs pök. A mű sor ban fel lép -
nek a fa so ri gim ná zi um öreg di ák jai,
ta nu lói és a di á kok szü lei. Köz re mű -
kö dők: az is ko la je len le gi és ko ráb -
bi ének ta ná rai. Hely szín: a gim ná zi -
um dísz ter me (1071 Bu da pest, Vá -
ros li ge ti fa sor 17–21.).

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.

HÍREK, HIRDETÉSEK

16 e 2009. november 29. Evangélikus Élet

VASÁRNAP

21.00 / m2
Mar le ne
(né met–olasz film drá ma,
2000) (128')
1929-et írunk. Mar le ne Ber -
lin ben él fér jé vel és a kis lá -
nyá val. Az ad dig csak kis
sze re pe ket ját szó, je len ték te -
len kül se jű, eny hén mo lett
szí nész nőt Jo sef von Stern -
berg, a Kék an gyal ren de ző je
fe dez te fel, és in dí tot ta el a
hol ly woo di kar ri er út ján.
A film si ke re vá lasz tás ra
kész te ti a szí nész nőt a vi lág -
hír és a pri vát bol dog ság kö -
zött. A vá lasz tás an nál is ne -
he zebb, mert Mar le ne ép pen
rá ta lált igaz sze rel mé re egy
né met tiszt sze mé lyé ben, aki
nem a meg kö ze lít he tet len,
hű vös dí vát, ha nem a ma gá -
nyos nőt sze re ti.

HÉTFŐ

12.05 / Bar tók rá dió
VI. Ar cus tem po rum –
pannon hal mi mű vé sze ti
feszti vál 2009
17.00 / PAX
Könnyek és sza ba du lás
(já ték film) (105')
19.30 / Kos suth rá dió
A ka na dai Amade us
gye rek kó rus éne kel
22.10 / Du na Tv
A so sem volt for ra da lom
(észt–finn do ku men tum film,
2008) (97')
23.25 / RTL Klub
Hal lasd a han go dat
(ame ri kai film drá ma, 1999)
(95')
0.10 / Du na Tv
Múlt idő ’89 (ma gyar do ku -
men tum film-so ro zat, 2009)
(26') Húsz éve is mét: Fa so ri
Evan gé li kus Gim ná zi um

KEDD

8.50 / Du na Tv
Is ten ke zé ben (26')
11.15 / PAX
Raffay Sán dor (ma gyar do ku -
men tum film, 2007) (36')
14.25 / RTL Klub
Re mény su gár (ame ri kai film -
drá ma, 1996) (100')
20.30 / Du na Tv
Ri pa csok (ma gyar film dráma,
1981) (94')
22.25 / m1
Ad já tok vissza a gyer me ke i met
(olasz film drá ma, 2004)
(109')
22.55 / Du na Tv
Esély te le nek az élet re
(ro mán do ku men tum film,
2006) (44')
1.20 / TV2
Egy bor ér tő em ber
(ma gyar do ku men tum film,
2004) (40')

SZERDA

10.00 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Ben ne: Bach: 210. kan tá ta –
O hold er Tag, er wünsch te
Zeit
11.25 / m2
Jel kép tár
A hegy
14.35 / Kos suth rá dió
Tér-idő
A víz és az élet
15.05 / Du na Tv
Bach har ca a sza bad sá gért
(ka na dai–cseh ze nés drá ma,
1995) (51')
21.00 / m2
Bosszú szomj (ame ri kai–ka -
na dai film drá ma, 2006) (91')
21.45 / Du na Tv
Ádám al mái (dán–né met
vígjá ték, 2005) (91')
20.50 / PAX
Joy ful Gos pel

CSÜTÖRTÖK

5.25 / m1
Haj na li gon do la tok
8.50 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó) (26')
14.05 / Kos suth rá dió
Arc vo ná sok
Má té fi Esz ter, a női ké zi lab -
da-vá lo ga tott szö vet sé gi ka -
pi tá nya
15.15 / Du na Tv
A vi lág örök ség kin csei
A Hagh pat és a San a hin
kolos tor
21.00 / m2
Vég ze tes té ve dés (ame ri kai
film drá ma, 2006) (87')
21.05 / Du na Tv
Ré gi idők fo ci ja (ma gyar
filmsza tí ra, 1973) (78')
23.25 / m1
Kon cer tek az A38 ha jón
(kon cert film)
Szín pa don a Bu da pest Bár

PÉNTEK

9.55 / m2
Tíz pa ran cso lat
Han kiss Ele mér mű so ra
Ne pa ráz nál kod jál!
19.40 / PAX
Sa rep ta. A Zá ke us Mé dia -
cent rum mű so ra
20.00 / HBO
Ki ada tás
(ame ri kai–dél-af ri kai film -
drá ma, 2007) (120')
21.25 / TV2
Üveg tig ris 2.
(ma gyar víg já ték, 2006) (107')
21.55 / m2
La kó tár sat ke re sünk
(fran cia–spa nyol ro man ti kus
víg já ték, 2002) (122')
23.45 / Du na Tv
Azo no sí tás (ma gyar film -
dráma, 1975) (85')
1.10 / Du na Tv
Márk evan gé li u ma
(ma gyar kis já ték film, 1998)

SZOMBAT

9.50 / Du na Tv
Lép tünk kop pan ódon kö ve ken
(ma gyar is me ret ter jesz tő
film so ro zat, 2009) (20')
A vá ci evan gé li kus temp lom
12.05 / Du na Tv
Is ten ke zé ben (26')
Az őr ző
13.00 / Du na Tv
Ad ven ti ka len dá ri um
16.35 / m2
Cson gor és Tün de (ma gyar
té vé já ték, 1986) (81') 1. rész
20.00 / Du na II. Au to nó mia
A vár temp lom pap jai
(ma gyar do ku men tum film,
2003) (57')
21.05 / m1
Utol só idők (ma gyar film drá -
ma, 2009) (90')
23.25 / Du na Tv
Va la hol Ma gyar or szá gon
(ma gyar film drá ma, 1987)
(94')

VASÁRNAP

10.04 / Kos suth rá dió
Re for má tus is ten tisz te let
közve tí té se a deb re ce ni Nagy -
temp lom ból. Igét hir det:
Vad Zsig mond es pe res
10.45 / m1
Egy há zi nap tár
11.25 / m1
Re for má tus if jú sá gi mű sor
12.05 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó)
15.05 / Bar tók rá dió
Ju bi la te Deo. Év szá za dok
egy há zi mu zsi ká ja
15.20 / m2
Ars Hun ga ri ca
(ma gyar is me ret ter jesz tő
film so ro zat) (28')
A vi zso lyi Bib lia
21.00 / Du na Tv
Em ber a ma gas ban
(ame ri kai–an gol do ku men -
tum film, 2008) (95')
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Va sár nap
Az Ige test té lett, kö zöt tünk la kott, és lát tuk az ő di cső sé gét. Jn 1,14 (2Krón
18,4; Mt 21,1–9; Róm 13,8–12/13–14/; Zsolt 24) Is ten moz gás ban van. Az ad -
vent (ad ven tus do mi ni = az Úr ér ke zé se) idő sza ká nak iga zi öröm üze ne te ez:
az Úr szün te le nül jön hoz zánk, hogy éle tünk ré szé vé vál jon. Ahogy egy kor
tel jes sors kö zös sé get vál lalt a tő le el sza kadt vi lág gal, úgy akar ma is kö zöt -
tünk lak ni, hogy sem mi se vá laszt has son el tő le. Ma is ér ke zik hoz zánk igé -
jé ben, hogy egé szen az övé le gyünk. Szál lást vesz ná lunk, hogy meg mu tas -
sa ne künk di cső sé gét, éle tet adó ha tal mát, hogy mi is elmondhassuk Ady End -
re bi zony ság té te lét: „…meg va kul tak / Hiú sze me im. Meg halt if jú sá gom, / De
őt, a fé nyest, nagy sze rűt / Mind örök re lá tom.”

Hét fő
Le gye tek egy más sal ven dég sze re tők zú go ló dás nél kül. 1Pt 4,9 (2Móz 23,9; 1Pt
1/8–9/10–13; 2Thessz 1,1–12) A ven dég lá tás lé nye ge min dig az aján dé ko -
zás ban van: én, a há zi gaz da mit adok a lá to ga tó nak. Mind ezt pe dig nem azért
te szem, hogy el káp ráz tas sam a tel je sít mé nyem mel, ha nem mert fon tos szá -
mom ra a sze mé lye. A ven dég így va ló ban örö möt hoz a ház ba. Az apos tol
úgy ír er ről a ven dég sze re tet ről, mint ami a Krisz tus ha lá lá nak és fel tá ma -
dá sá nak a gyü möl cse. Nem vé let le nül. A ven dég sze re te tet ugyan is nem le -
het meg kö ve tel ni, ha nem az ki zá ró lag Is ten sze re te té nek kö vet kez mé nye.
Ab ból a de rű ből fa kad, hogy mi is ven dé gek, sze re tett sze mé lyek va gyunk
Urunk há zá ban. 

Kedd
Most azon ban, mi u tán meg is mer té tek Is tent, vagy még in kább: Is ten is mert
meg ti te ket, ho gyan tér het tek vissza is mét az erőt len és sze gény ele mek hez?
Gal 4,9 (Ézs 47,13b–14a; Zsid 10,32–39; 2Thessz 2,1–17) Az iga zi kin cset va -
cak hol mi ra csak a bo lond cse ré li el, aki nincs tisz tá ban a kincs ér té ké vel,
egye di sé gé vel. Ha va la ki Is ten hez tar to zik, még is más gaz dát ke res, az nem
tud ja, mit ve szít het, mit nyert Is ten ben. Atyánk kö zel sé ge ugyan is azt hoz -
za ma gá val, hogy mind az, ami ben hit tünk, ami be élet re mé nyün ket he lyez -
tük, sem mi vé vá lik, mert ben ne meg ta pasz tal tuk a min dent.

Szer da
Nyel vem hir de ti igaz sá go dat és di csé re te det min den nap. Zsolt 35,28 (1Kor 6,20;
Kol 1,9–14; 2Thessz 3,1–18) Az Úr ban va ló öröm egyik sa já tos sá ga, hogy na -
pon ként meg újul. Oka pe dig az, hogy Is ten sze re te tét, ke gyel mét na pon ta
meg ta pasz ta lom. Így el ve he tet len, meg un ha tat lan, fe lejt he tet len. Mert ha pusz -
tán a múlt ban tör tént egy sze ri ese mé nyért örül het nénk, ak kor bi zony ha -
mar el fogy na lel ke se dé sünk; éne künk, imád sá gunk nem len ne más, mint az
ál lan dó ság mo no ton üres sé ge. Atyánk vi szont nap ról nap ra gon dos ko dik ró -
lunk, hogy szün te le nül hir det hes sük az élet igé jét, a Bá rány éne két, amellyel
tel ve van szí vünk.

Csü tör tök
Íme, most van a ke gye lem ide je! Íme, most van az üd vös ség nap ja! 2Kor 6,2b
(Ézs 49,8a; 1Thessz 5,/1–3/4–8; Zak 1,1–17) Is ten min dig a je len ben mun kál -
ko dó Úr. Nem csak a múlt ban vitt vég be cso dá kat, és nem csak ígé re tei van -
nak az el jö ven dő fe lől, ha nem itt és most is cse lek szik, lép. Szá má ra min -
den perc iga zi al ka lom. Így a „most” nem az ide ig-órá ig tar tó időt je len ti. Nem
is azt a röp ke al kal mat, amely el mú lik, ki fo lyik uj ja ink kö zül, ha nem azt az
időt, amely ben min den kor élünk. Eb ben a je len ben cse lek szik, ér utol min -
ket Is ten. Ezért él het jük át jó in du la tát, sza ba dí tá sát min den nap – ép pen most. 

Pén tek 
Aki a leg na gyobb kö zöt te tek, olyan le gyen, mint a leg ki sebb, és aki ve zet, olyan
le gyen, mint aki szol gál. Lk 22,26 (1Kir 2,1–3a; Mt 27,27–30; Zak 2,1–9) Nagy
– ki csi; ve ze tő – szol ga; el ső – utol só. Is ten kö ze lé ben ezek a fo gal mak is
he lyük re ke rül nek: meg for dul minden nek a rang so ra. Mi na gyok ká és ve -
ze tők ké aka runk vál ni, mert eb ben az ural ko dás ban, a (nem lé te ző) füg -
get len ség ben vél jük-vágy juk meg ta lál ni a bol dog sá gun kat – hi á ba. Krisz -
tus pe dig an nak a nagy sá gát hir de ti, aki mel lett az utol só sá gunk és a szol -
ga sá gunk va ló di, el ve he tet len öröm mé vá lik az ál tal, hogy ő lesz úr rá és el -
ső vé az éle tünk ben.

Szom bat
Az Úr szí ne előtt jár ha tok az élők föld jén. Zsolt 116,9 (Zsid 13,14; Mt 23,37–
39; Zak 2,10–17) Ve szély től meg me ne kült em ber ének li eze ket a kü lön le -
ges sza va kat. Kü lön le ge sek azért, mert nincs olyan em ber, aki ne ki ál ta -
na se gít sé gért, ha baj van, de a meg me ne kü lé sé ben Is ten sza ba dí tá sát lá -
tó nagy aján dék kal bír: is te ni biz ton ság gal. Ez a biz ton ság pe dig az a meg -
győ ző dés, hogy Is ten min de nek fe lett áll, még a ha lál fe lett is úr. Min ket,
akik a ha lál ár nyé ká nak völ gyé ben já runk, va ló sá gos élet tel aján dé koz meg.
Az iga zi aján dék azon ban nem az élet, nem a ve szély től va ló meg me ne kü -
lés, ha nem ő ma ga.

g Esz lé nyi Ákos

Új nap – új kegyelem
Meg ren dül ten, de Is ten től bé kes sé get nyer ve Jé zus Krisz tus ál tal, tu dat -
juk, hogy Adá mi Pál, a du na ke szi evan gé li kus gyü le ke zet tisz te let be li
gond no ka 83 éves ko rá ban, no vem ber 14-én Nyír egy há zán el hunyt. Te -
me té se no vem ber 23-án, hét főn 14 óra kor volt Du na ke szin.

A gyá szo ló csa lád


