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„S hogy miként ke rül a csiz ma az asz tal ra
– vin cel lér sze mi ná ri um az ima ház ba? Egy
gyü le ke zet nek ar ra is oda kell fi gyel nie, mi -
ből és ho gyan él nek a tag jai. S ha tud, ak -
kor se gít sen – akár ily mó don is.”
1 gyülekezeti ház – 2 esemény f 5. oldal

Ol va som már megint a vi lág há lón,
hogy – ez út tal – né hány ame ri kai
pol gár jo gi szer ve zet kez de mé nyez te
a ka rá csony va la mennyi jel ké pé nek
be til tá sát, a nem ke resz té nyek re és az
ate is ták ra va ló te kin tet tel. Már ma -
gát a ka rá csony – an go lul ch rist mas
– szót is ki fo gá sol ják, mond ván,
hogy az nyil ván va ló an Jé zus Krisz tus -
ra utal. Ja va sol ják az el ter jedt Mer ry
Ch rist mas!, az az Bol dog ka rá csonyt!
üd vöz lés el tör lé sét, he lyet te pe dig a
sem le ges és igen csak eről te tett „sze -
zo ná lis üd vöz let” – sea son’s gree -
tings – ki fe je zés be ve ze té sét.

Kez de mé nye zé sük szá mos kö ve tő -
re ta lált az Ame ri kai Egye sült Ál la -
mok te rü le tén. Több vá ros – pél dá -
ul Bos ton – ön kor mány za ta már el
is ren del te, hogy a köz te rü le te ken fel -
ál lí tott ka rá csony fá kat a to váb bi ak -
ban ho li day tree-nek, az az ün ne pi fá -
nak ne vez zék. Egyes is ko lák ban a ka -
rá cso nyi da lo kat is be til tot ták. Más -
hol nem en ge dé lyez ték a di á kok -
nak, hogy az ün ne pi mű sor ke re té -
ben bib li ai tör té ne tet, bet le he mest
ad ja nak elő. Volt, ahol az ün ne pi de -
ko rá ci ó ból szám űz ték a pi ros és a
zöld pa pír dí sze ket. Egy is ko la nem al -
kal maz ta töb bé ve te rán Mi ku lá sát,
mi vel az azt ta lál ta mon da ni a gye -
re kek nek, hogy ka rá csony kor a Meg -
vál tó el jö ve te lét ün ne pel jük.

Az em be ri bu ta ság ha tár ta lan –
mond hat nánk. Mint eső után a bo -
lond gom ba, úgy ta lál nak táp ta laj ra az
el ké pesz tő, őrült öt le tek. Sok kal több
ez azon ban bu ta ság nál, a te remt mény
lá za dá sa ez Te rem tő je el len. 

Kis kő rö sön még meg él tem a ré gi,
gyö nyö rű sé ges tót ka rá cso nyi szo -
kást, a ko le dá lást. Az evan gé li ku sok
– gye re kek és fel nőt tek egy aránt –
úgy kö szön töt tek ka rá csonyt, hogy
de cem ber 24-én ké ső dél után előbb
a temp lom ba men tek a ka rá csony es -
ti is ten tisz te let re, majd es te és éj sza -
ka egy há zi éne kes köny vük nek, a
Tra nos ci us nak a ka rá cso nyi éne ke it
éne kel ték a ro ko nok, a szom szé dok
és az is me rő sök ab la kai alatt. De
így tör tént ez Du na egy há zán is, ahol

so kak nak szin te nem is volt a mai fo -
gal mak sze rinti csa lá di ka rá cso nyuk,
ha nem jár ták a fa lut, és egy más nak
éne kel ték sor ra a ré gi éne ke ket ezen
a sa já tos nyel ven, a „bib lič ti nán”. Ha
fe hér volt a ka rá csony, csi kor gott a hó
a ko le dá ló csa pa tok tal pa alatt, s a ta -
nya vi lág ban messze szállt, fényt ho -
zott az ének a ka rá csony éj sö tét jé ben.

Ame ri ká ban ta lán már fő be lö vés
jár na ezért? Ott még nem tar tunk, de
e szép szo kást ül dö zen dő nek nyil vá -
ní ta nák, mert be avat ko zás a má sik
em ber val lá si meg győ ző dé sé be. Mert
jól tud ják a min dent meg en ged ni
aka rók s a meg tar tó ha gyo má nyok ir -
tói, a ka rá cso nyi ko le dá lás valójában
bi zony ság té tel is volt. Az em be rek így
ad ták tud tá ra a vi lág nak és egy más -
nak az át élt ka rá cso nyi öröm hírt.
Hiszen az iga zi öröm nek ez a ter mé -
sze te: meg oszt juk má sok kal.

Mai ka rá csony es ték… Csen des a
vá ros. Az ut cá kon szin te sem mi
moz gás. Csak a ku tyák fe le sel nek
egy más sal. Az em be rek be zár kóz -
nak, az ab la kok, a há zak ki vi lá gít va,
benn a szo bá ban áll a ka rá csony fa,
az asz tal kö rül a csa lád. Ez zé lett a
ka rá csony. 

Meg fosz ta ni az em be re ket, kö -
zös sé ge ket ősi ha gyo má nya ik tól úgy,
hogy sem mit sem kap nak a he lyé be
– go nosz ság.

Utol só ments vár a temp lom, a
gyü le ke zet. Ide ju tot tunk. A temp lo -
mok azért még meg tel nek. Kap -
nak-e ott meg oszt ha tó öröm hírt
kor tár sa ink? Re mé lem, igen. Mert Is -
ten né pe egy részt ab ból él, hogy
ma gá nak is át kell él nie a Krisz tus sal
va ló sze mé lyes ta lál ko zást és az ön -
át adást. Más részt pe dig ugyan ezt
mon do gat juk, ad juk to vább gye re ke -
ink nek, uno ká ink nak. Aho gyan egy -
szer a mi ke zün ket is meg fog ta édes -
anyánk vagy egy nagy ma ma, és uj ja -
in kat imád ság ra kul csol ta. Vagy ott
ül tünk gyer mek ként lá bunk kal ka lim -
pál va a ka rá cso nyi temp lom ban, be -
le cso dál koz ván a csil lo gó gyer tya fé -
nyek be. 

De mi is kap tuk, hogy to vább ad -
juk. Ez az egy ház mai kül de té se,
amely ből nem en ged het. Vagy ha
még is – ön nön lé nye gét ad ja föl.

Ti los a Csen des éj
g Lup ták György

Fasori záróakkord f 5. oldal
Várom Őt f 7. oldal
Nevelési helyzet f 8. oldal
Interjú az LMSZ igazgatótanácsának
elnökével f 8. oldal
A válság a megújulás időszaka f 11. oldal

b Ez év utol só zsi na ti ülés sza ká ra
ke rült sor az el múlt hét pén te -
kén a fa so ri evan gé li kus gim ná -
zi um dísz ter mé ben. Az egy na -
pos ülé sen több fon tos kér dé s -
ben kel lett dön té se ket hoz niuk
a zsi na ti kül döt tek nek. 

Az ülés Győ ri Gá bor es pe res ige szol -
gá la tá val kez dő dött, majd a fa so ri
gim ná zi um meg bí zott igaz ga tó ja,
dr. Roncz Bé la – aki egyéb ként zsi na -
ti tag – kö szön töt te a kül döt te ket, és
rö vi den be szá molt az igaz ga tó vál tás
kö rül mé nye i ről, il let ve a vál tás óta el -
telt idő szak ról. 

Az ér de mi mun ka a ju bi le u mi
év re va ló fel ké szü lés je gyé ben kez -
dő dött. Egy há zunk ki emelt fel ada tá -
nak te kin ti, hogy mél tó kép pen em -
lé kez zen meg 2017-ben a lu the ri re -
for má ció meg in du lá sá nak öt szá za -
dik év for du ló já ról. Ezért a zsi nat
úgy dön tött, hogy a prog ra mok
meg szer ve zé sé re, az év for du ló hoz
kap cso ló dó ügyek in té zé sé re, va la -
mint egy rep re zen ta tív Lu ther-so ro -
zat ki adá sá nak elő ké szí té sé re re for -
má ci ói em lék bi zott sá got hoz létre.
Tag ja it az or szá gos pres bi té ri um
(OP) vá laszt ja meg. Az er re vo nat -
ko zó tör vény, ame lyet egy han gú lag
sza vaz tak meg, el fo ga dá sa pil la na tá -
ban ha tály ba lé pett, hogy kö vet ke ző
ülé sén az OP már dönt hes sen a bi -
zott sá gi ta gok sze mé lyé ről.

Ez után két tör vény mó do sí tás ról
sza vaz tak a kül döt tek. Olyan mó do -
sí tá sok ról volt szó, ame lye ket a vi lá -
gi tör vé nyek hez va ló hoz zá iga zí tás,
il let ve a gya kor lat ban meg mu tat ko -
zó ne héz sé gek ki kü szö bö lé sé nek
szán dé ka tett szük sé ges sé.

Az Evan gé li ku sok Kö zös sé ge az
Evan gé li u mért (EKE) már tíz éve
mű köd tet egy bib lia is ko lát, ahol ed -
dig száz het ven ket ten vé gez tek. A
szer ve zet most azt ter ve zi, hogy a kö -
zel jö vő ben – az Evan gé li kus Bel -
misszi ói Ba rá ti Egye sü let tel (EB BE)
kar ölt ve – a bib lia is ko la kép zé si
prog ram ját, majd ma gát az is ko lát hi -
va ta lo san el is mer tes se, to váb bá sze -
ret né el ér ni az Or szá gos kép zé si jegy -
zék be (OKJ) tör té nő be je gyez te té sét.
En nek ér de ké ben kér ték a zsi na tot,

hogy a bib lia is ko la hasz nál has sa az
evan gé li kus ne vet. Ezt a ké rést a zsi -
nat jó vá hagy ta.

A le ve ze tő el nök ez után zárt ülést
ren delt el, mert a tény fel tá ró bi -
zott ság má jus és no vem ber kö zött el -
vég zett mun ká já ról szó ló je len tést
hall gat ták meg a zsi nat tag jai. A
zsi nat már elő ző ülé sén ki nyil vá ní -
tot ta, hogy tá mo gat ja tény fel tá ró
pub li ká ci ók so ro za tá nak mi előb bi
meg in dí tá sát, ezért a bi zott ság el ké -

szí tet te egy fü zet so ro zat meg je len -
te té sé nek ütem ter vét. Jö vő re az el -
ső két kö tet ké szül het ne el úgy,
hogy a be ve ze tő kö tet meg je le né se
kap cso lód jon ah hoz a nagy sza bá sú
kon fe ren ci á hoz, ame lyet Bu da pes ten
ren dez nek meg ta vasszal Egy ház ül -
dö zők cím mel. Ezt az ütem ter vet a
zsi nat tu do má sul vet te, de kér te a
tény fel tá ró bi zott sá got, hogy a kö vet -
ke ző zsi na ti ülés sza kon, amely feb -
ru ár ban lesz ese dé kes, a zsi nat tag -
jai lát has sák a meg je le nő fü ze tet.

A zsi na ti ülés szak leg he ve sebb vi -
tá ját a nyír egy há zi Ol ta lom Haj lék ta -
lan el lá tó Szol gá lat fenn tar tó vál tá sá -
ról szó ló elő ter jesz tés vál tot ta ki. A
szol gá la tot a nyír egy há zi nagy temp -
lo mi gyü le ke zet ala pí tot ta még 1999-
ben az zal a cél lal, hogy a he lyi ön kor -
mány zat alap fel ada tai kö zé tar to zó
haj lék ta lan gon do zást – a vá ros sal
kö tött el lá tá si szer ző dés nek meg fe le -
lő en – az egy ház köz ség vál lal has sa.

Csú szik a szo li da ri tá si tör vény
Ülé se zett a zsi nat
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f Folytatás a 4. oldalon

Az evan gé li kus ok ta tá si in téz mé -
nyek ve ze tő i nek rész vé te lé vel e hét el -
ső két nap ján meg tar tott rév fü lö pi
kon fe ren ci án ad ták át egy há zunk
leg ran go sabb pe da gó gi ai ki tün te té -
sét no vem ber 30-án az Or dass La jos
Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont ban. A
Pé ter fy Sán dor-dí jat ez út tal ket ten is
át ve het ték: La ka tos né Hach bold Éva,
a Solt vad ker ti Evan gé li kus Óvo da ve -
ze tő je és Hesz Er zsé bet, a Ma gyar or -
szá gi Evan gé li kus Egy ház Ok ta tá si
Osz tá lyá nak óvo dai szak re fe ren se. A
dí ja zot ta kat Ká kay Ist ván or szá gos
iro da igaz ga tó mél tat ta, az em lék -

pla ket te ket Gáncs Pé ter, a Ma gyar or -
szá gi Evangélikus Egyház ok ta tá sért
fe le lős püs pö ke nyúj tot ta át.
g Mesterházy Balázs fel vé te le

Pé ter fy-dí ja sok

Óri ás „élő szív vel” kí ván ta fel hív ni a fi gyel met az össze fo gás fon tos sá gá ra a Ma gyar Öku me ni kus Se gély szer ve zet múlt
va sár nap az Ipar mű vé sze ti Mú ze um au lá já ban, az or szá gos ad ven ti ado mány gyűj tő kam pány nyi tó ren dez vé nyén.

f Összeállításunk a 6. oldalon

Melléklet:
Útitárs –
magyar
evangéliumi lap

„…nem azért jön, hogy el ítél jen, ha nem hogy meg -
ment sen min ket. Ezért va ló ban öröm mel vár hat -
juk! De ez nem te het el bi za ko dot tá. Nem vál ha -
tunk olya nok ká, mint a mai gye re kek, akik a Mi ku -
lást a fé le lem leg ap róbb szik rá ja nél kül vár ják.”

A Bíró az ajtó előtt áll f 2. oldal
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b Múlt he ti cik künk ből a him -
nuszt, a gre go ri án egyik je len tős
mű fa ját is mer het ték meg ol va só -
ink. Most a GyLK azon fe je ze te
kö vet ke zik, amely ben egyéb,
kü lön bö ző ere de tű és funk ci ó jú
li tur gi kus té te lek ta lál ha tók.

Si me on há la éne ke, him nusz vi rág va -
sár nap ra, gyer me kek ky ri é je, hús vé -
ti és pün kös di szek ven cia, va la mint
két Te De um ta lál ha tó eb ben a fe je -
zet ben. A 16–17. szá za di pro tes táns
szer köny vek ben fenn ma radt gre go -
ri án éne kek ezek, me lye ket re for má -
tor ele ink fon tos nak tar tot tak – ma -
gyar nyelv re for dít va – az is ten tisz -
te le tek szá má ra meg őriz ni.

A Nunc dimit tis – Most bo csá tod
el szol gá dat, Uram (Si me on há la éne -
ke), GyLK 783 – a komp let óri um
rend je sze rint vég zett zsol tá ros is ten -
tisz te let can ti cu ma. Szö ve ge Lk 2,25–
32: „…élt egy em ber Je ru zsá lem ben,
aki nek Si me on volt a ne ve. Igaz és ke -
gyes em ber volt, vár ta Iz ra el vi gasz -
ta lá sát, és a Szent lé lek volt raj ta. Azt
a ki je len tést kap ta a Szent lé lek től,
hogy nem hal meg ad dig, amíg meg
nem lát ja az Úr Krisz tu sát. A Lé lek
in dí tá sá ra el ment a temp lom ba, és
ami kor a gyer mek Jé zust be vit ték
szü lei, hogy ele get te gye nek a tör vény
elő írá sa i nak, ak kor kar já ba vet te,
ál dot ta az Is tent.” Si me on há la éne ke

so kak szá má ra is me rős le het Lu ther
Már ton szép át dol go zá sá ból is: Már
me gyek bé kén, öröm mel (EÉ 500).

A can ti cu mok fel épí té se meg -
egye zik a zsol tá ro ké val, két fél sor ra
ta go ló dó sza ka szok ból áll nak. Meg -
szó lal ta tá suk is a re ci tált zsol tá ro ké -
hoz ha son ló, de a zsol tár dal la mok nak
egy dí sze sebb vál to za tá val éne kel jük
őket. Most a Nunc dimit tist ke re te -
ző an ti fó nát kö zöl jük, mely tö mö ren
össze fog lal ja a nap zá ró, éj sza ká ra
ké szü lő imád ság lé nye gét.

Az egy ház leg ré geb bi ün ne pei kö -
zé tar to zik a hús vét és az ezt meg elő -
ző nagy hét. En nek az idő szak nak gaz -
dag li tur gi á já ban sok kü lön le ges ének
ta lál ha tó, né há nyat ezek kö zül a pro -
tes táns fe le ke ze tek is át vet tek. GyLK
784–785 két olyan szép és rend ha gyó
té tel, ame lyek nek is ten tisz te let be va -
ló be épí té sé vel még job ban át él he tő és
meg ért he tő az ün ne pek lé nye ge. A Di -
cső ség és di csé ret a vi rág va sár na pi

kör me net him nu sza. A ré gi je ru zsá le -
mi ke resz té nyek ezen a na pon ki -
men tek az Olaj fák he gyé re fel idéz ni az
egy kor volt ese mé nye ket, majd a zsi -
dó nép gyer me ke i nek Krisz tus-kö -
szön tő éne két han goz tat va vo nul tak be
a szent vá ros ba. „Di cső ség és di csé ret
te né ked, meg vál tó Ki rá lyunk, / ki nek
gyer me ki szép se reg mon da ékes éne -
ket.” A pro tes táns ha gyo mány a kör -
me ne tet nem, csak a him nuszt őriz te
meg; el ének lé se szép nyi tá nya le het a
vi rág va sár nap pal kez dő dő üdv tör té ne -
ti ese mé nyek meg ün nep lé sé nek. A
Gyer me kek ky ri é je rö vid li tá nia a ke -
reszt re fe szí tett hez, amely ben az egyes
sza ka szok után el hang zó kö nyör gést

– Ir gal mazz ne künk, Úr is ten, / Krisz -
tus, ir gal mazz mi ne künk, / Úr is ten, ir -
gal mazz mi ne künk! – va ló ban gyer -
me kek éne kel ték. A szent há rom nap
egyik tar tal mi csúcs pont ja ez a li tá nia,
mely a la men tá ci ók ének lé sét kö ve ti
(Je re mi ás si ral mai). Bár nem a li tá nia
ré sze, hoz zá kap cso ló dott a Di cső í -
tünk, Krisz tus, aki szen ved tél (EÉ 199)
kez de tű éne künk.

A szek ven ci ák ról már több ször
esett szó e ro vat ban, így most csak rö -
vi den té rek ki rá juk. GyLK 786 a hús -
vé ti, GyLK 787 a pün kös di szek ven -
cia: ezek ré gi ha gyo mány sze rint
nem csak az ün ne pen szó lal tak meg,
ha nem a rá kö vet ke ző va sár na pig a
hét min den nap ján. Szö ve gük az
adott ün nep ma gya rá zó, el mél ke dő
kom men tár ja; a té te le ket az is ten tisz -
te le ten az ige ol va sás után a kó rus
ének li, a gyü le ke zet a zá ró ko rál ba
kap cso ló dik be.

A fe je ze tet két Te De um zár ja
(GyLK 788–789). Az el ső ha gyo má -
nyo sabb for má jú, több fé le Te De um-
dal lam egy be szer kesz té sé ből lét re jött
té tel, a má sik pe dig Lu ther vál to za ta
(két hét múl va rész le te seb ben szó lunk
ezek ről). Ez az ősi, di cső í tő ének
bár mi kor éne kel he tő – nem csak is -
ten tisz te le ti ke re tek kö zött –, hi szen
zsol tár sze rű ver se i ben hi tünk alap ve -
té se i ről: Is ten di cső sé gé ről, a Szent -
há rom ság tit ká ról, Krisz tus meg vál -
tó mű vé ről s az üd vös ség ről ének lünk.

g Bar ta-Gom bos Ari kán

C ANTATE

SE MPER REFOR M ANDA

„A keresztyének kis serege a Mester
szavával ma is azt mondja az ördög-
nek: »Távozz tőlem, sátán; mert meg
van írva: Az Urat, a te Istenedet
imádd, és csak néki szolgálj.« E sereg
Isten igéjével jár, azt szorgalmazza s
élesíti szakadatlan olvasással, taní -
tással, prédikálással, feddéssel, in-
téssel és vigasztalással. Ezzel éri el a
kiválasztottaknál, hogy azok többé
nem saját cselekedeteikben és ma-
guk csinálta istentiszteletben biza-
kodnak, hanem egyedül Isten vég-
hetetlen kegyelmére építenek, me-
lyet a Krisztusban ígért és adott.”

d Luther Márton:
Jer, örvendjünk, keresztyének!

(Szabó József fordítása)

Ad vent má so dik va sár nap ja idén
Mi ku lás nap já ra esik. Ma min den
gye rek öröm mel vár ja a Mi ku lást.
Sen ki sem fél, hogy ha túl so kat
rosszal ko dott, akár vir gá csot is kap -
hat. A vir gá csok már amúgy is csak
jel ké pes mé re tű ek. A kram pu szok is
el ma rad tak a Mi ku lás kí sé re té ből. A
mai gye rek biz tos ra me het: az éj
lep le alatt ér ke ző Mi ku lás a le vél ben
ren delt aján dék mel lett sza lon cuk rot,
na ran csot, édes sé get fog csem pész -
ni a ki tett ci pők be. Ha pe dig es te sze -
mé lye sen be ko pog tat, ak kor se kell
fél ni tő le. Ha tesz is egy-két cél zást
az év so rán el kö ve tett csíny te vé sek -
re, sze lí den dor gá ló sza va it nem kell
ko mo lyan ven ni. Az aján dé kot biz -
to san át fog ja ad ni.

A mi gyer mek ko runk ban – az öt -
ve nes évek ben – mind ez nem volt
ilyen egy ér tel mű. Mi is öröm mel
vár tuk a Mi ku lást, de a mi örö mün -
ket át szőt te egy kis fé le lem. Tud tuk,
hogy a Mi ku lás jó sá gos öreg apó, de
biz tos ra még sem men tünk. Szá mol -
tunk a le he tő ség gel, hogy aján dék he -
lyett akár vir gá csot is kap ha tunk, ami
per sze so sem kö vet ke zett be. És a
kram pusz tól is tar tot tunk egy ki csit.
Szo ron gás sal ve gyes öröm volt szá -
munk ra, ha meg hal lot tuk, hogy a Mi -
ku lás az aj tónk előtt áll.

A mo dern ne ve lé si el ve ket val ló
szü lő ma büsz kén mond ja: „Az én
gye re kem ne tart son a Mi ku lás tól!”
Má ra a mo dern teo ló gi ai el ve ket kö -
ve tő egy ház is meg győz te hí vő né pét:
a Bí ró tól nem kell tar ta ni! A ke gye lem
egy ol da lú hang sú lyo zá sá val las san-
las san le re tu sál tuk Is ten ar cá ról a
bűn mi at ti ha rag szi go rú vo ná sa it. Jé -
zus ról is csak úgy be szé lünk, mint aki

tárt ka rok kal hív ja ma gá hoz a bű nö -
sö ket, de azt már csak a Hi szek egy ben
mond juk el – töb bé-ke vés bé gé pi e -
sen –, hogy „…on nan jön el ítél ni élő -
ket és hol ta kat”. Ami kor pe dig nagy
rit kán még is szem be sü lünk Ja kab
apos tol fi gyel mez te té sé vel, hogy „íme,
a bí ró az aj tó előtt áll”, ak kor ez
annyi szo ron gást sem kelt ben nünk,
mint az idő sö dő ge ne rá ci ó ban an nak
ide jén a Mi ku lás vá rá sa. Fél je nek az
íté let től az ate is ták, az is ten te le nek!
Meg a más kép pen hí vők! De ne künk
nincs mi től tar ta nunk. Mi biz tos ra
me he tünk: ne künk az aj tó ban ál ló Bí -
ró – ha majd be lép – az örök élet, az
üd vös ség aján dé kát hoz za.

Az egy ko ri gye re kek ijeszt ge té se a
kram pu szok kí sé re té ben ér ke ző, vir -
gá csot is osz to ga tó Mi ku lás sal bi zo -
nyá ra nem volt sze ren csés. Mint
ahogy a kö zép ko ri egy ház gya kor la -
ta sem volt sze ren csés, ami kor Is ten -
ről ál lan dó an csak úgy be szélt, mint
szi go rú íté lő bí ró ról, és a temp lo -
mok fa lát és mennye ze tét te le fes tet -
te az utol só íté let fé lel met kel tő je le -
ne te i vel. Lu ther jog gal pa na szol ta,
hogy gyer mek ko rá ban ő bi zony nagy
fé le lem mel tu dott csak Jé zus ra gon -
dol ni, aki a temp lo mi ké pek ről szi go -
rú te kin te tű bí ró ként né zett rá.

A ke le ti egy ház job ban ügyel az
egyen súly ra. Temp lo mai ikon fa lán
egy aránt meg ta lál ha tó a ke zé ben
nyi tott Bib li á val ta ní tó Jé zus, aki ba -
rát sá go san hív ja ma gá hoz a bű nö sö -
ket, és a ke zé ben zárt köny vet tar tó,
mu ta tó uj ját fi gyel mez te tő en ég re
eme lő, szi go rú arc vo ná sú „pan tok rá -
tor Krisz tus”, aki az egész min den ség
Ura és Bí rá ja.

Ad vent má so dik va sár nap ján Ja kab

apos tol is az egyen súly szük sé gé re
hív ja fel a hol egyik, hol má sik irány -
ban arányt té vesz tő ke resz tény ség fi -
gyel mét.

„Az Úr el jö ve te le kö zel” – ez va ló -
di öröm hír, iga zi evan gé li um! Nem
sza bad rém hír ré ala kí ta ni! Tá vol áll az
egy ház kül de té sé től, hogy Jé zus má -
so dik el jö ve te lé vel és az íté let tel fe nye -
ges se akár a hí vő ket, akár a vi lá got. Jé -
zus apos to la i ra a bűn bo csá nat, az
üd vös ség, a föl tá ma dás és az örök élet
evan gé li u má nak hir de té sét bíz ta. Ám
az öröm hír súly ta lan ná vá lik, ha meg -
fe led ke zünk ar ról, hogy a vi lág, mind -
annyi unk kal együtt, a vég ső íté let fe -
lé tart. Lesz szá mon ké rés, lesz íté let:
ép pen ez te szi öröm hír ré, hogy a Bí -
ró előbb el jött, és éle te oda adá sá val
nyi tot ta meg a me ne kü lés út ját mind -
azok előtt, akik hisz nek ben ne, akik
en ge del mes ked nek ne ki, és kö ve tik őt.

Ha hi szünk, azt a Jé zust vár hat juk
bi za lom mal, aki egy kor meg halt ér -
tünk. Aki annyi ra sze ret min ket, hogy
a kín szen ve dést is vál lal ta, és az éle -
tét is oda ad ta ér tünk. Aki ha Bí ró ként
tér is vissza, nem azért jön, hogy el -
ítél jen, ha nem hogy meg ment sen
min ket. Ezért va ló ban öröm mel vár -
hat juk! De ez nem te het el bi za ko dot -
tá. Nem vál ha tunk olya nok ká, mint a
mai gye re kek, akik a Mi ku lást a fé le -
lem leg ap róbb szik rá ja nél kül vár ják.

„Íme, a Bí ró az aj tó előtt áll!” – a
vissza té rő Jé zus va ló ban azért jön,
hogy élő ket és hol ta kat meg ítél jen.
Igaz, kí sé rői nem kram pu szok lesz -
nek, ha nem an gya lok, akik össze gyűj -
tik övé it a vi lág min den tá já ról. De ez
nem kelt het ben nünk ha mis üdv bi zo -
nyos sá got. Ez nem je len ti, hogy mi -
vel Jé zus nyá já hoz, az egy házhoz

tar to zunk, biz tos ra me he tünk: bár -
hogy élünk, bár mit te szünk, nem
vesz he tünk el. Így csak azok az el bi -
za ko dott hí vők gon dol kod nak, akik
el fe lej tik, hogy ők is na pon ta ke gye -
lem re szo rul nak, és a Bí ró előtt is csak
ke gye lem ből áll hat nak meg. És ez
mind annyi unk ban he lyet kell hogy
ad jon egy faj ta szent fé le lem nek, ha az
„aj tó ra”, az éle tünk vé gén ránk vá ró
ha lál ra te kin tünk, mely nek má sik
ol da lán a Bí ró vár min ket.

Hi tünk még is bá to rí tást és vi -
gasz ta lást me rít het ab ból, ahogy az
apos tol a Bí ró ról a kö vet ke ző mon -
da tá ban be szél: „…igen ir gal mas és
kö nyö rü le tes az Úr”. Igen, a hi tünk
már most meg ra gad hat ja és bír hat -
ja az ő ir gal mát és kö nyö rü le tes sé gét!
És a hit bi zo nyos sá ga nem ha mis
üdv bi zo nyos ság. „Annyi ra a ti ed,
amennyi re hi szed!” – mond ja Lu ther,
és iga za van, mert a hit re mény sé ge
nem szé gye nít meg. Ezért tud az tán
Lu ther „ör ven de tes íté let nap ról” is
be szél ni.

Más, ami kor a gye rek biz tos ra
megy, ami kor a Mi ku lás ér ke zé sét
vár ja, és más, ha tud ja, hogy akár vir -
gá csot is kap hat, még is ör ven dez ve
le si az aj tót, mert a szí vé ben élő bi -
za lom le győ zi fé lel mét.

g Vég he lyi An tal

Imád koz zunk! Urunk, te remts szí -
vünk ben élő hi tet, hogy ne ké tel ked -
jünk: bű ne in kért íté le te det ér de mel -
jük, de a te sze re te ted na gyobb a mi
bű ne ink nél, és az íté let ben is meg -
ment, ha bű ne ink ter hé vel nap mint
nap hoz zád me ne kü lünk. Urunk, kö -
nyö rülj raj tunk most, ha lá lunk órá -
ján és a vég ső íté let nap ján. Ámen.

A VA SÁRNAP IG ÉJE

LI  TUR G I KUS MŰ FA JOK

Egyéb li tur gi kus té te lek

Urunk, Is te nünk! Aho vá te meg ér ke -
zel, oda meg ér ke zik a hit, a re mény,
a sze re tet és még na gyon sok ál dás.
Ké rünk, Urunk, jöjj kö zénk, hogy
tud junk mi is ne ked tet sző en hin ni,
sze ret ni, re mény ked ni és él ni!

Jöjj, Urunk, lá to gasd meg egy há -
za dat, és töltsd be Szent lel ked del
azo kat, aki ket ar ra ren del tél, hogy ró -
lad ta nús kod ja nak, és az ad ven ti
re mény sé get tol má csol ják va co gó
vi lá gunk ban! Vár va vár nak té ged
gyü le ke ze te ink tag jai és ve ze tői, egy -
há zi is ko lá ink di ák jai és ta ná rai,
szo ci á lis in téz mé nye ink gon do zott -
jai és gon do zói.

Jöjj, Urunk, lá to gasd meg a csa lá -
do kat és az ott ho no kat! Jöjj azok hoz,
akik vár nak té ged, és térj be azok hoz
is, akik még nem is mer nek, vagy nem
jól is mer nek té ged! Állj a gon dok kal
küsz kö dők mel lé, se gítsd és erő sítsd
a cson ka csa lá dok tag ja it! Se gíts
azok nak, akik foly to nos idő hi ánnyal
küz de nek, és azok nak is, akik nem
tud nak mit kez de ni az ide jük kel,
mert ma gá nyo sak, vagy mert ép -
pen ar ra vár nak, hogy mun kát ta lál -
ja nak!

Jöjj, Urunk, lá to gasd meg és vi -
gasz tald a re mény vesz tet te ket, a két -
ség be eset te ket, a gyá szo ló kat, a be -
te ge ket és a ha lál fé le lem mel küz dő -
ket! Kö nyör günk hoz zád a fo gya ték -
kal élő kért, a szen ve dély be te ge kért és
csa lád tag ja i kért is. Adj ne kik erőt, ki -
tar tást és ben ned bíz ni tu dó, ad ven -
ti re mény sé get!

Jöjj, Urunk, és lá to gass el oda is,
aho vá mi nem szí ve sen me gyünk.
Menj az or vo si ren de lők be, a kór há -
zak ba, az „el fek vők be”, a hos pice-ok -
ba, de ne fe led kezz el ko pog tat ni a
bör tö nök aj ta ja in és a haj lék ta lan szál -
ló kon sem!

Jöjj, Urunk, lá to gass meg min ket
és ki csiny vi lá gun kat! Jöjj el hoz zánk
és azok hoz, aki ket leg job ban sze re -
tünk! Jöjj, és so ha ne hagyj ma gunk -
ra min ket!

Jöjj, mert aho vá te meg ér ke zel, oda
meg ér ke zik a hit, a re mény, a sze re -
tet is. Jöjj, Urunk, kér ve ké rünk, jöjj!
Ámen.
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A Bí ró az aj tó előtt áll
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Nem is tud tam ed dig, hogy szat má ri
va gyok – a na pok ban hoz ta tu do má -
som ra Ko lozs vár leg újabb pol gár -
mes te re. Őszin tén szól va meg is le pett
ez az új sze rű hír, mert tu do má som sze -
rint a Par ti um eme szép kis vá ro sá hoz
egy-két ba rá ti szá lon kí vül nem igen
köt sem mi. Ro ko na im nin cse nek a vá -
ros ban, is me rő se im is ke ve sen, ma gam
sem sok szor for dul tam meg ott.

Po li ti ka i lag passzív ol va só im nak
most az or ruk alá tu dom dör göl ni,
hogy mi ért is jó po li ti ku sa ink nagy -
sze rű nyi lat ko za ta i ra, oda mon do -
ga tá sa i ra, ne tán vi lág meg vál tó „bösz -
me sé ge i re” oda fi gyel ni: na nem azért,
hogy jó po fa ado ma- és vicc gyűj te -
ményt ál lít sunk össze, ha nem mert
így és csak is így tud meg az em ber
ma gá ról, a vi lág ról meg egye bek ről
olyan vá rat lan és fur csa „igaz sá go kat”,
amelyek re az előtt gon dol ni sem
mert, amelyek egy ilyen ma gam faj -
ta köz na pi em ber nek eszé be sem
ju tottak vol na.

Így tud ha tó meg pél dá ul, hogy
mi ként lesz a fe ke te szür ke, jobb
eset ben fe hér, hogy a rossz tu laj don -
kép pen más pers pek tí vá ból nézve jó,
a ha zug ság az igaz ság egy for má ja, az
os to ba ság pe dig a leg szebb böl cses -
ség. Amit ré geb ben – el ma ra dot tabb
tár sa da lom- és jog szem lé let tel – lo -
pás nak ne vez tek, az ma tör vé nyes
vég ki elé gí tés sé, si ker díj já, il let ménnyé
vagy pri va ti zá ci ó vá eu fe mi zá ló dott. 

Ezek hez ha son ló, lé nyeg lá tó po li -
ti kai nyi lat ko zat ból kel lett meg tud -
nom a mi nap Apos tu ne vű „tős gyö -
ke res” ko lozs vá ri pol gár mes te rünk -
től, hogy mi, a Ko lozs vár fő te rén bé -
ké sen til ta ko zó né hány szá zan os to -
ba, szat má ri hu li gá nok va gyunk, en -
gem is be le ért ve.

Szat má ri sá go m ellen nem is len -
ne sem mi ki fo gá som, csu pán az a baj,
hogy er ről ed dig én mint érin tett
sem mit sem tud tam. Mind ez ide ig
– édes anyám ál lí tá sát el fo gad va – úgy
tud tam, hogy 1964 áp ri li sá ban Ci vi -
tas Co ronen sis ben, az az Bras só vá -
ro sá ban lát tam meg a nap vi lá got,
2004 ok tó be ré től pedig – sze mé lye -
met iga zo ló min den fé le pa pír ral bi -
zo nyít ha tó an – ko lozs vá ri il le tő sé gű
let tem. Ha tá ro zott is me ret ről ta -
nús ko dó ki nyi lat koz ta tá sá val si ke rült
Apos tu pol gár mes ter nek en gem és
má so kat is tel je sen el bi zony ta la ní ta -
ni, mert ma gam sem tu dom, hogy
idő köz ben nem let tem-e va ló ban
szat má ri hu li gán, te kin tet tel ar ra,
hogy a nyelv tör té ne té ben bi zo nyos
sza vak, ki fe je zé sek je len tés vál to zá son
es nek át. Egyéb ként új ke le tű szat má -
ri sá gom nak is meg van a ma ga fur csa
kis tör té ne te.

Tör tént pe dig, hogy Ko lozs vár
ma gyar–ro mán po li ti kai, nem ze ti
vi szo nyá nak iga zi sza kí tó pró bá já vá
lett a va la mi ko ri Vá sár tér, a ké sőb bi
Fő tér, újabb ko ri ne vén a Pia ta Uni -
rii, amely ma gya rul „az egye sü lés te -
rét” je len ti. Mon da nom sem kell,
hogy ez a tér, a vá ros szí ve kin cses vá -
ro sunk jel ké pé vé vált. Ez ad ja meg
ka rak te rét, jel le gét, han gu la tát a kö -
ré je nőtt és egy re nö vek vő, kö zel fél -
mil li ós nagy vá ros nak.

Ha va la mi iga zán Ko lozs vár, ak kor
ez a tér min den kép pen az. Itt ta lál -
ha tó a hí res Má tyás-szo bor cso port,
a mo nu men tá lis mé re tű Szent Mi -
hály-plé bá nia temp lom, a ba rokk épí -
té szet egyik er dé lyi re me ke: a Bán ffy-
pa lo ta, a fő tér ke le ti sar kán pe dig a
vá ros egyik leg szebb épü le te, az
evan gé li kus temp lom és ter mé sze te -

sen a min dent egy be kap cso ló vi rá gos,
fás, pá zsi tos dísz tér. Itt, ezen a té ren
min den egyes négy zet mé ter meg ke -
rül he tet le nül a vá ros épí tő, szer ve ző
és fej lesz tő ma gyar év szá za dok ra
utal, a mi kul tú ránk ra, épí tett örök -
sé günk re, szel le mi ha gya té kunk ra.

En nek a tér nek min den szép sé ge
mel lett lel ke volt, együtt élt, dob bant,
lük te tett, esz mélt a vá ros sal. Ez a dísz -
tér da col va idő vel, vál to zó kon junk -
tú rá val va la mi olyas mi re utalt, va la -
mi olyas mi nek vált ál lan dó me men -
tó já vá, amit az in nen-on nan ide -
szár ma zott „perc po li ti ku sok”, nem zet -
fél tő új vá ros atyák – akik so ha sem let -
tek vagy le het tek vol na ko lozs vá ri vá
– se ho gyan sem tud tak meg emész te -
ni, fel dol goz ni, sa ját juk nak érez ni.
Ezért lett ké sőbb ez a za var ba ej tő en
szép fő tér má so k szemében szál ka,
per sze nem külleme, in kább je len tés -
sel teli pusz ta lé te zavarja őket. 

Lett is az tán elég haj ci hő a fő tér
kö rül; Fu nar, a hír hedt ko lozs vá ri bí -
rónk ha za fi as ta lá lé kony ság gal fo gott
ne ki a tér „re ha bi li tá lá sá nak”. Ir dat -
lan, tri ko ló ros zász ló ru dak kal, tri ko -
ló ros pa dok kal, ilyen-olyan dá ko ro -
mán múl tat fel tá ró göd rök kel meg
bő sé ges kosszal éke sí tet te a te ret, és
ör ven dez tet te éve kig – el ső sor ban a
vá ros ma gyar ja it. Az újabb, prog -
resszí veb ben ha za fi as vá ros ve ze tés

Apos tu pol gár mes ter rel az élen más
mó don, de ha son ló szán dék kal igye -
ke zett be fe jez ni Fu nar kor sza kos
mű vét.

Egy-két di va tos kli sé vel össze fog -
lal ták a „teendőket”: kor sze rű sí te ni
kell a fő te ret, vissza kell  ad ni a la kos -
ság nak. So ha sem lá tott han gya szor -
ga lom mal ne ki is fog tak atyá ink affé -
le „ci ty squ a re”-t gyár ta ni, úgy eu ró -
pa i a san, megglo ba li zál va az egé szet,
mert ez ma már így tren di. Lett is a
va la mi kor cso dá la to san zöld és tisz -
ta dísz tér he lyett la pos, si vár kő me -
ző, amo lyan glo ba li zált íz lés te len ség.
Nos, mint aki jól vé gez te dol gát,
apos to li pol gár mes te rünk no vem -
ber 4-én a fé lig kész te ret az évek óta
kö rül ke rí tett, be áll vá nyo zott szo -
bor cso port tal együtt át is ad ta –
ün ne pé lyes ke re tek kö zött, nagy
csin nad rat tá val, or to dox pa pi ál dás -
sal, ál lam el nö ki biz ta tás sal és egye -
bek kel – az is tenad ta nép nek. 

Egy ici pi ci szép ség hi bá ja még is
lett a do log nak, ne ve ze te sen, hogy az
omi nó zus ün nep ség re a ma gyar egy -
há za kat, po li ti kai és ci vil szer ve ze te -
ket el fe lej tet ték meg hív ni. S ha ők
nem hív tak, ki vo nul tunk mi, ön -
ként, sa ját te rünk re egy vil lám tün te -
tés ere jé ig – szak nyel ven flash  mob -
ra –, fel hív ni a „fe le dé ke nyek” fi gyel -
mét ar ra, hogy él itt kö rül be lül nyolc -
van ezer ma gyar, aki nek van né mi kö -
ze a tér hez, a vá ros jel le gé hez és
múlt já hoz. Apos tu úr szem reb be nés
nél kül fúj ta ün ne pi mon dó ká ját,
mint a rá dió, míg mi – né hány szá -
zan – há tunk kö ze pét mu tat tuk ne -
ki, s né hány em lé kez te tő fel ira tot.

Ezt a vá rat lan há tul né ze tet re a gál -
ta le kis sé in du la to san az egyéb ként
mold vai szár ma zá sú vá ros ve ze tőnk,

aki meg ál la pí tot ta, hogy ő nem igen
tud ma gya rok ról Ko lozs vá ron, és
ezek a hát mu ta tók ott ér te sü lé sei sze -
rint Szat már né me ti ből ide cső dült,
os to ba hu li gá nok. Mert aki nem ér -
té ke li e ne mes tér mo der ni zá ci ót, az
na ci o na lis ta, ir re den ta, so vén, trap -
pis ta, szat má ri. Így tud tam meg két
fon tos dol got: az egyik, hogy szat má -
ri let tem, a má sik, hogy ékes ma gyar
nyel vünk új szó val, pon to sab ban –
Apos tu nak há la – egy ré gi tu laj don -
név új je len té sé vel gya ra po dott. Szat -
má ri, azt je len ti: hu li gán, ga ráz da,
rend bon tó – ne tán ci vil ku rá zsi…?!

Ger gely Ba lázs tör té nész ír ja a
Fő tér és fe le lős ség cí mű cik ké ben:
„A Fő tér most még be fe je zet len. Eb -
ben az át me ne ti idő szak ban is biz to -
sí ta ni kell, hogy a Ko lozs vár ra ke rü -
lő ma gyar fi a ta lok is ma gu ké nak
érez zék a te ret… Mert meg nyit va s
le csu pa szít va itt van előt tünk, de
to vább ra is a mi enk le het. Tűz zük ki
cé lul – a fi a ta lok kez de mé nye zé sé vel
össz hang ban –, hogy idő ről idő re,
hó nap ról hó nap ra oda szer ve zünk bi -
zo nyos ese mé nye ket, hogy új ra be -
lak juk, és ott ho nos sá te gyük a te ret
a ko lozs vá ri ma gyar kö zös ség szá má -
ra. Ez még raj tunk mú lik!”

Raj tunk is, szat má ri a kon!

Ho gyan let tem szat má ri?
É GTÁJOLÓ

Adorjáni Dezső Zoltán püspök
Erdélyi Egyházkerület

b Ha va la ki va sár nap dél előtt ti -
zen egy óra kor el lá to gat a fő vá -
ros IX. ke rü le té be, és fel ke re si
a Gát ut cai – egyéb ként ép pen
Jó zsef At ti la szü lő há zá val szem -
ben ta lál ha tó – ró mai ka to li kus
temp lo mot, iz gal mas fel fe de -
zést te het: az em lí tett he lyen és
idő ben évek óta a fe renc vá ro si
evan gé li kus gyü le ke zet tart ja
is ten tisz te le tét. Ez év ad vent jé -
nek el ső va sár nap ján a szo kott -
nál is kü lön le ge sebb al ka lom ra
ke rül he tett sor a kö zös ség éle -
té ben. Győ ri Gá bor, a Pes ti Egy -
ház me gye es pe re se ugyan is ek -
kor ik tat ta be hi va ta lá ba az
egy ház köz ség há rom éve itt
szol gá ló, majd a kö zel múlt ban
meg vá lasz tott lel ké szét, Ko czor
Ta mást.

Ige hir de té sé ben az es pe res rá vi lá gí -
tott ar ra, hogy ad vent el ső va sár nap -
ja kü lö nö sen is a sze rény kez de tek -
ről szól. Ahogy an nak ide jén köl csön -
ka pott sza már há tán vo nult be Je ru -
zsá lem be, úgy ma Fe renc vá ros ban is
sze rény ke re tek kö zött, köl csön ka -
pott temp lom ba ér ke zik meg az alá -
za tos ki rály: Jé zus. „Va jon le het-e er -
re a sze rény kez det re jö vőt épí te ni?”
– tet te fel a kér dést az ige hir de tő.
Majd Ézs 40,6–8 alap ján szólt Is ten
ígé re té nek ga ran ci á já ról is: „…de Is -
te nünk igé je örök re meg ma rad.” „Ez a
de olyan for du ló pont, amely Fe renc -
vá ros ban is elég ah hoz, hogy iga zi ad -

ven tünk le gyen, és a re mény ség ne
szé gye nül jön meg” – zár ta bi zony -
ság té te lét Győ ri Gá bor.

Ko czor Ta más 1Móz 32,30–32
alap ján hir det te Is ten igé jét. A be ik -
ta tott lel kész a Jab bók-gáz ló nál Is ten -

nel tu sa ko dó Já kób győ zel mé ről és
szé gye né ről val lott. El mond ta: Az
em ber rel szem től szem ben ál ló Is ten
egy szer csak úgy je le nik meg, mint
aki hagy ja ma gát le győz ni, és ennek
so rán va ló di vesz te sé get és szen ve -
dést él át. Ugyan ak kor Is ten nel
szem ben ara tott győ zel mét az em ber
mély sé ges szé gyen ként ta pasz tal ja
meg, amely szá má ra azon ban élet újí -

tó erő. Így ne ve zi el Já kób Pe nú él nak
– Is ten ar cá nak – küz del mük szín -
he lyét. „Ez a hely mi ma gunk va -
gyunk – fo gal ma zott a lel kész –,
mert mi él jük át, hogy szem től szem -
ben áll tunk Is ten nel, győz tünk, és eb -

ben a szé gyen le tes győ ze -
lem ben üd vös ség re, bol dog -
ság ra, tisz ta ság ra sza ba dult
fel az éle tünk.”

A temp lom épí tés le he tő -
sé gé ért évek óta küz dő gyü -
le ke zet új pász to rát el ső ként
el nök tár sa, Ke re kes Ár pád né
fel ügye lő kö szön töt te. El -
mond ta töb bek kö zött, hogy
mi lyen fel be csül he tet len az a
se gít ség, amellyel a he lyi ka -
to li kus gyü le ke zet tá mo gat -
ja a fe renc vá ro si evan gé li ku -
so kat. Kö szön tőt mon dott
to váb bá Gáncs Pé ter, a Dé li
Egy ház ke rü let püs pö ke,
Mül ler György kö zép ső-fe -
renc vá ro si plé bá nos, Cse -
lovsz ky Fe renc, a Pes ti Egy -
ház me gye es pe res he lyet te se,
De ák té ri lel kész és Krá mer
György, az Észa ki Egy ház ke -
rü let püs pök he lyet te se, Dél-

Pest me gyei es pe res.
Az ün ne pi al kal mon részt vett

Ra dos né Len gyel An na, a Dé li Egy -
ház ke rü let fel ügye lő je is. A li tur gi ai
szol gá la tot az ik ta tó es pe res mel lett
Cse lovsz ky Fe renc és Ma ros sy At ti -
la lel ké szek vé gez ték, az is ten tisz te -
le tet a gyü le ke zet ének együt te sé nek
ze ne szá ma szí ne sí tet te.

g S. A.

Pe nú él Budapesten
Evangélikus gyülekezet lelkészének iktatása katolikus templomban

b Ad vent el ső va sár nap já nak
délután ján azért gyűlt össze a
béri egy ház köz ség és a
kör nye ző gyü le ke ze tek
evan gé li kus né pe, hogy
ün ne pi ke re tek kö zött
vég re meg tör tén jék Thu -
ránsz ky Ist ván lel kész
be ik ta tá sa. Nem volt
ugyan is szok vá nyos az
ik ta tá sig ve ze tő út, hi -
szen Thu ránsz ky Ist vánt
ere de ti leg he lyet te sí tő
lel kész nek he lyez te ki D.
Sze bik Im re püs pök a
nóg rá di te le pü lés re még
2004 nya rán. Nem egy
gyors be mu tat ko zó szol -
gá lat, ha nem több éves
együtt élés és ta pasz ta lat
után dön tött te hát – egy
em ber ként – a gyü le ke -
zet. Mind ez két ség kí vül
nö ve li a meg vá lasz tás ér -
té két, és jó re mény sé get ad a jö -
vő re néz ve.

Thu ránsz ky Ist ván a Gö döl lői Ag rár -
tu do má nyi Egye te met vé gez te, ami -
kor el hí vást ka pott a lel ké szi szol gá -
lat ra. 1993-ban fe jez te be ta nul má nya -
it az Evan gé li kus Teo ló gi ai Aka dé mi -
án. Nyolc évig a nagy bör zsö nyi gyü -
le ke ze tet gon doz ta, majd két éven át
az oroszországi Ka li nyingrád ban vég -
zett misszi ói szol gá la tot. Ez után rö -
vid ide ig püs pö ki tit kár volt az Észa -
ki Egy ház ke rü let ben. A bé ri gyü le ke -
ze ti szol gá lat mel lett két évig mint or -
szá gos ci gány misszi ós re fe rens is mű -

kö dött. Köz ben kár pót lá si összeg ből
meg épült az im po záns gyü le ke ze ti
ház, amely ne ki is sok fel ada tot adott.

Két éve a bo kor–ku ta sói gyü le ke zet -
ben he lyet te sí tő szol gá la tot is el lát.

E so rok író ja ige hir de té sé ben ad -
vent el ső va sár nap já nak ősi óegy há -
zi evan gé li u ma (Mt 21,1–9) alap ján
szólt a lel ké szi szol gá lat pil lé re i ről: a
ta nít vá nyok tól meg ta nul hat juk az
en ge del mes sé get, Jé zus tól az alá za tot,
a so ka ság tól pe dig azt, hogy mer jünk
örül ni az ér ke ző Jé zus nak. E há rom
pil lér sta bil ala pot ad a szol gá lat nak:
en ge del mes ség, alá zat és öröm. 

A be ik ta tott lel kész 1Pt 1,22–25
alap ján val lott Is ten igé jé nek bűnt
meg íté lő ha tal má ról, amely min den
meg tisz tu lás alap ja.

g Sza bó And rás

Lelkésziktatás Béren
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Ro ma kon fe ren cia Brüsszel ben
Az egy há zak sze re pe a ro mák tár sa dal mi be fo ga dá sá ban cím mel tar tot tak
kon fe ren ci át de cem ber 2-án Brüsszel ben, az Eu ró pai Par la ment An tall Jó -
zsef né hai ma gyar mi nisz ter el nök ről el ne ve zett épü le té ben. A ren dez vé nyen
egy há zun kat Gáncs Pé ter, a Dé li Egy ház ke rü let püs pö ke kép vi sel te.

b Észak-ame ri kai út juk el ső ál lo -
má sán, a ka na dai To ron to ma -
gyar evan gé li kus gyü le ke ze té -
ben szol gált dr. Fa bi ny Ta más, a
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
ház kül kap cso la to kért fe le lős
püs pö ke és Prőh le Ger gely or szá -
gos fel ügye lő, a Ma gyar Evan gé -
li kus Kon fe ren cia el nö ke. A vá -
ros né met temp lo má ban ad vent
el ső va sár nap ján tar tott is ten -
tisz te le ten a püs pök a kö vet ke ző
bib li ai uta lás sal kezd te pré di ká -
ci ó ját: „Menj, és nézd meg, hogy
jól van nak-e test vé re id és a nyáj.”

„Az idé zett mon da tot Mó zes el ső
köny vé nek 37. ré szé ben ol vas suk.
Ezért jöt tünk mi is Tor on tó ba: hogy
meg is mer jük gond ja i to kat és örö me -
i te ket. Az ószö vet sé gi igé re Jé zus
sza va fe lel, ami kor Lu kács evan gé li -
u ma sze rint ezt mond ja övé i nek:
»Ne félj, ki csiny nyáj!«” – fogalmazta
meg látogatásuk célját Fabiny Tamás. 

Ezután a püs pök előbb a ki csiny -
ség ne héz sé ge i ről, va la mint az ab ban
rej lő esély ről szólt, majd azt hang sú -
lyoz ta, mi lyen ol tal mat je lent, ha
va la ki egy nyáj tag ja le het. Biz to sí tot -
ta ven dég lá tó it ar ról, hogy a ha zai
egy ház nak fon tos a tá vo li szór vá nyok
sor sa, és ugyan an nak a nyáj nak tag -
ja i ként kí ván ják kö vet ni a jó pász tort.
Az is ten tisz te let li tur gi á ját Ta másy
Éva cleve landi lel kész vé gez te, az ő
fel ada ta a to ron tói ma gyar evan gé li -
ku sok lel ki gon do zá sa. 

Az ün ne pi is ten tisz te le tet kö ve tő
sze re tet ven dég sé gen Prőh le Ger gely
elő adá sá ban szólt Ma gyar or szág je -
len le gi hely ze té ről, kül po li ti kai moz -

gás te ré ről, kü lö nös te kin tet tel a ha -
tá ron túl élő ma gyar ság le he tő sé ge -
i re. Fon tos nak ne vez te, hogy a jö vő -
ben a nyu ga ti ma gyar di asz pó ra leg -
fon to sabb vá ro sa i ban az ál lam és az
egy há zak szo ro sab ban mű köd je nek
együtt a kö zös sé gek fenn ma ra dá sa
ér de ké ben. Az elő adás után Fa bi ny
Ta más a ha zai evan gé li kus egy ház
éle té ről adott tá jé koz ta tást. 

A ma gyar or szá gi ven dé gek részt
vet tek és szol gál tak a né met gyü le ke -
zet is ten tisz te le tén is, majd ta lál -
koz tak Saj gó Sza bolcs je zsu i ta szer -
ze tes sel, a to ron tói Szent Er zsé bet-
temp lom plé bá no sá val és Vass Zol -
tán nal, a he lyi re for má tus gyü le ke -
zet lel ké szé vel is. 

A to ron tói ma gyar gyü le ke zet nek
nem egé szen öt ven tag ja van, akik a
mai Ma gyar or szág ról, a Fel vi dék ről,
Er dély ből, a Mu ra vi dék ről és Vaj da -
ság ból ke rül tek Ka na dá ba kü lön bö ző
tör té nel mi ko rok ban. A gyü le ke zet fel -
ügye lő je dr. Me kis Éva kli ma to ló gus,

a Ka na dai Kör nye zet vé del mi Köz -
pont tu do má nyos mun ka tár sa. 

Lapzártánkkor, no vem ber 30-án,
hét főn az egye sült ál la mok be li Chi -
ca gó ban foly ta tó dott Fa bi ny Ta más és
Prőh le Ger gely hi va ta los prog ram ja.

d EvÉ let-in fó

„Nézd meg, jól van nak-e test vé re id”
Fa bi ny Ta más és Prőh le Ger gely Tor on tó ban

Az el lá tó szol gá la tot há rom év vel ké -
sőbb – új szer ző dés sel – az or szá gos
egy ház vet te át, s ezt a nyír egy há zi
ön kor mány zat jó vá hagy ta.

Idén jú ni us ban az tán az ön kor -
mány zat hat hó nap fel mon dá si idő
mel lett de cem ber 31-ével fel mond ta az
el lá tá si szer ző dést az or szá gos egy ház -
zal, hogy új szer ző dést kös sön a Nyír -
egy há za-Kert vá ro si Evan gé li kus Egy -
ház köz ség gel. A zsi nat név sze rin ti sza -
va zá son dön tött a kér dés ről, még pe -
dig úgy, hogy kom pe ten cia hi á nyá ban
tu do má sul ve szi a nyír egy há zi ön kor -
mány zat dön té sét, és egy út tal fel ké ri
az or szá gos el nök sé get, hogy a szük -
sé ges in téz ke dé se ket te gye meg.

Az utol só na pi ren di pont ban a sok
vi tát ki vál tó és a ter vek sze rint ja nu -
ár el se jén élet be lé pő szo li da ri tá si
tör vénnyel fog lal koz tak a zsi na ti kül -
döt tek. Prőh le Ger gely or szá gos fel -
ügye lő elő ter jesz té sé ben azt kér te,
hogy az ál la mi nyug díj- és tár sa da lom -
biz to sí tá si sza bá lyok, il let ve az egy há -
zi szol gá la ti jog vi szony át te kin té se, va -
la mint a je len le gi és jö vő be li nyug díj -
rend szer re vo nat ko zó gaz da sá gos sá -
gi szá mí tá sok, pénz ügyi ha tás vizs gá -
la tok meg nyug ta tó el vég zé se ér de ké -
ben a szo li da ri tá si tör vény ha tály ba -
lé pé se to váb bi egy év vel ha lasz tód jon.
A zsi nat ezt vi ta nél kül el fo gad ta, így
– je len ál lás sze rint – a tör vény csak
2011. ja nu ár 1. nap ján lép ha tály ba.

g Kiss Mik lós

Ülésezett a zsinat

b A ha gyo má nyok hoz hí ven ze nés is ten tisz te let tel in dí tot ták az új egy -
há zi esz ten dőt az Al ber ti Evan gé li kus Egy ház köz ség ben. Még is kü -
lön le ges volt ez az al ka lom az ilyen alkalmak so rá ban, hi szen a he lyi
evan gé li kus kö zös ség ad vent el ső va sár nap ján há lát ad ha tott or go ná -
ja tel jes fel újí tá sá ért.

A ne mes hang szer – két ma nu ál lal és húsz re gisz ter rel – Trajt ler Gá bor ter -
vei alap ján ké szült el 1965-ben. A csak nem két hó na pig tar tó fel újí tást mint
fő vál lal ko zó Mar ko vics Gé za vé gez -
te. A mun ká ban se gít sé gé re volt
Ma ros vá ri Pé ter or go na mű vész és
Szuc sák Já nos is. A hang szert szin te
tel je sen szét szed ték, a mint egy ezer -
öt száz sí pot ki tisz tí tot ták, a ki sebb,
sé rült sí po kat ki cse rél ték. Vol tak re -
gisz ter cse rék a fel ső és al só ma nu ál
kö zött, és ter mé sze te sen meg tör -
tént a han go lás is. 

Ad vent el ső va sár nap já nak dél -
előtt jén a zsú fo lá sig meg telt temp lom -
ban az im már fel újí tott or go nát Ma -
ros vá ri Pé ter szó lal tat ta meg. Bach és
Men dels sohn mű ve it hall gat va meg -
cso dál hat ta a gyü le ke zet a „hang sze -
rek ki rály nő jé nek” sok szí nű sé gét.

A gyü le ke zet ben két ének kar is
mű kö dik – gye rek kó rus és fel nőtt ka -
ma ra kó rus –, mind ket tő szol gált az
al kal mon. A fel nőtt ének kar Ma ros -
vá ri Pé ter rel együtt ad ta elő Bach 147. kan tá tá ját.

Az is ten tisz te let vé gén Tú ri Krisz ti na lel kész meg kö szön te a kán to rok és
kán tor je löl tek szol gá la tát, hi szen mit ér egy gyö nyö rű hang szer, ha nincs aki
meg szó lal tas sa?

g Hepp Éva

Orgonazenés évnyitó

f Folytatás az 1. oldalról

Né hány nap pal ez előtt, de cem ber 1-
jén – lissza bo ni szer ző dés né ven –
élet be lé pett a ka lan dos utat be járt,
több or szág ál tal vissza uta sí tott és sok
szem pont ból ma is so kak ál tal meg -
kér dő je le zett do ku men tum, amely az
Eu ró pai Unió al kot má nya ként rög zí -
ti az im má ron hu szon hét tag ál lam
alap tör vé nyét. 

Min den ki ál tal el fo ga dott tény,
hogy Eu ró pa iden ti tá sá hoz szer ve sen
hoz zá tar to zik az a ke resz tény ér ték -
rend, amely a Ró mai Bi ro da lom
mál la do zá sa, majd bu ká sa, va la mint
a nép ván dor lá sok zűr za va ra után er -
köl csi, ér ték ren di ala pot biz to sí tott
a kö zép ko ri, illetve az új ko ri Eu ró -
pa lét re jöt té hez.

Ter mé sze te sen a kez de tek től nap -
ja in kig kül ső és bel ső el len sé ges
erők tá mad tak, tá mad nak er re az ér -
ték rend re s ez ér té kek hor do zó i ra
sok-sok ál do za tot kö ve tel ve. Ezek kel
az erők kel szem ben hol a vas, hol a
po li ti ka, hol a kul tú ra, hol pe dig a hí -
vő spi ri tu a li tás fegy ver ze té vel, ne ve -
ze te sen az imád ság ere jé vel vet ték és
ve szik fel so kan a har cot. Az zal a lel -
ki fegy ver rel, amely nek „ka to nái”
úgy foly tat nak pár be szé det egy más -
sal, hogy köz ben kö zö sen fi gyel nek
ar ra, és kö zö sen szól nak ah hoz, aki -
nek ha tal ma van mennyen és föl dön
– Eu ró pa egén és föld jén is. 

Az el ső „európai ima kö zös ség”
1959-ben, te hát az Eu ró pai Kö zös ség
meg ala ku lá sa után két év vel jött
lét re, s így öt ven esz ten dős múlt ra te -
kint vissza. Nem az egy há zak hi va -
ta lo sai, ha nem az ak ko ri kö zös ség hí -
vő szak ér tői, bü rok ra tái, az ala pí tó
or szá gok ke resz tény kép vi se lői jöt -

tek össze reg gel vagy es te, oly kor
ebéd idő ben, hogy a kon ti nens bé kes -
sé gé nek és igaz sá gos sá gá nak nagy ál -
mát az Úr elé vi gyék.

Az tán a brüssze li, majd a tag or szá -
gi egy há zak is egy re in kább át érez -
ték an nak fon tos sá gát, hogy oda fi -
gyel je nek a brüssze li és stras bour gi
fo lya ma tok ra, az eu ró pai in téz mé -
nyek mun ká já ra.

Így jött lét re for má li san is az Eu -
ró pai Öku me ni kus Egy ház és Tár sa -
da lom Bi zott ság, amely hez a volt
kom mu nis ta or szá gokból el ső ként a
Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni -
kus Ta ná csa csat la ko zott 1994-ben.
Ez a szer ve zet 1999-től az Eu ró pai
Egy há zak Kon fe ren ci á já val egye sül -
ve an nak Egy ház és Tár sa da lom Bi -
zott sá ga ként mun kál ko dik. 

E bi zott ság szer ve zé sé ben ta lál koz -
tak a közelmúltban Me che len ben
azok az egy há zi szol gák, akik egy há -
zi és tár sa dal mi kér dé sek kel s azok
nem zet kö zi, öku me ni kus di men zi ó -
i val fog lal koz nak, ide ért ve az eu ró -
pai in teg rá ció fo lya ma ta it is. 

A né hány na pos ta nács ko zás az öt -
ven év re va ló vissza te kin tés mel lett
leg fon to sabb na pi rend je ként tár -
gyal ta az Eu ró pai Unió al kot má nyá -
nak 17. pa rag ra fu sát, amely „rend sze -
res, nyi tott és át te kint he tő dia ló gust”
ajánl fel az egy há zak és val lá si kö zös -
sé gek szá má ra. A nagy kér dés im má -
ron az – bi zo nyá ra nem csak az egy -
há zak, ha nem az uni ós in téz mé nyek
szá má ra is –, hogy mi lyen for má ban
tud meg va ló sul ni ez a gesz tus, amely
jo gi, po li ti kai szer ző dés ben egye -
dül ál ló mó don ajánl ja fel a dia ló gus
le he tő sé gét az egy há zak nak.

A má sik kér dés ha son ló an fon tos,
ha nem fon to sabb, ne ve ze te sen: me -
lyek azok a leg ak tu á li sabb, sőt leg ége -
tőbb prob lé mák, ame lyek en nek a
pár be széd nek a tar tal mát ad hat ják. 

A kon fe ren cia részt ve vői ez zel a
két fő kér dés sel érkeztek az Eu ró pai
Par la ment be, aho vá a há zi gaz da,
Sch mitt Pál al el nök meg hív ta Tő kés
Lász ló par la men ti kép vi se lőt is. A
részt ve vők egyet ér tet tek ab ban, hogy
a fel aján lott dia ló gus ki hí vás és egy -
ben ígé re tes le he tő ség az eu ró pai egy -
há zak szá má ra, a fo lya mat ban pedig
bi zo nyá ra nagy sze re pe le het a nem -
ze ti egy há zak és a sa ját kor má nyuk
kö zött zaj ló pár be széd nek is. 

Hosszú és ne héz az út, amely az
eu ró pai konflik tu sok tól, or dí tó igaz -
ság ta lan sá gok tól Eu ró pa bé ké jé hez,
igaz sá gos sá gá hoz és jó lé té hez ve -
zet. Az út vé gét ma sem lát juk. Ezen
az úton azon ban min dig vol tak olya -
nok, akik a va lót tisz tán lát ták, és a
kel lő ért oda adó an imád koz tak és
dol goz tak. A jo gi do ku men tum ban
fel aján lott dia ló gust sok-sok imád sá -
gos dia ló gus előz te meg az el múlt év -
szá za dok ban és az el múlt év ti ze -
dek ben is.  Az in teg rá ció fo lya ma tá -
ban sze re pet vál la ló hi va tal no kok, az
er re a szol gá lat ra ma gu kat el kö te le -
ző lel ki pász to rok, az Eu ró pa na pos és
ár nyas zu ga i ban élő név te len tö me -
gek imád sá gai is.

En nek tu da tá ban is ve gyük ma -
gunk ra az apos to li ta ní tást – „Szün -
te le nül imád koz za tok!” (1Thessz
5,17) –, amely gyü möl csö ket fog te -
rem ni Eu ró pa je len és jö ven dő ge ne -
rá ci ó i nak is.

g Bó na Zol tán

Európai ima kö zös ség és a 17. §

Er köl csi vál ság Ma gyar or szá gon – Krí zis és te rá pia az egy há zak sze mé vel cím -
mel fa so ri gim ná zi u munk dísz ter me adott ott hont no vem ber utol só es té -
jén an nak a fó rum be szél ge tés nek, amely nek Itt zés Já nos evan gé li kus el nök-
püs pök (kö zé pen) és dr. Bá bel Ba lázs ka lo csa–kecs ke mé ti ér sek volt a meg -
hí vott elő adó ja. A Ke resz tény Ér tel mi sé gi ek Szö vet sé gé nek er zsé bet vá ro si
cso port ja ál tal szer ve zett al kal mat Ra dos né Len gyel An na, a Ma gyar Rá dió
szer kesz tő-mű sor ve ze tő je mo de rál ta.

g Lu kács Ga bi fel vé te le
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A de cem be ri „hó nap köny ve” azok -
ra a csen des, nyu gal mas, ott ho ni
órák ra va ló, ame lyek ben ta lán az
ün nep na pok ide jén vég re lehet majd
részünk. Ugyan is a Ta risz nya köny vet
nem le het és nem is sza bad ku tya fut -
tá ban át la poz ni és gyor san vé gez ni az
ol va sá sá val. Ak kor nem csi nál tunk
sem mit.

A Ta risz nya könyv: ké pek és ver sek,
ám de nem ké pes könyv, hi szen a kár -
pit nem a ver sek il luszt rá ci ó ja, és a
vers nem az egyet len le het sé ges vá -
lasz tás a kár pit mel lé – ak kor lesz a
mi énk ez a könyv, ha időt szán va rá,
fi gyel me sen ta nul má nyoz zuk, a rész -
le tek gaz dag sá gá ra fi gyel ve. Két szer,
több ször is elő vé ve vagy ma gunk nál
tart va, ha szük sé ges – eh hez kis mé -
re tű, kéz be il lesz ke dő alak ja ide á lis.
Ne nagy mé re tű mű vé sze ti al bu mot
kép zel jen el az ol va só, ha nem iga zi
kis úti tár sat.

Egyéb ként sze ren csés nek mond -
ha tom ma gam, hi szen a kár pi tok kö -
zül töb bet az el múlt évek so rán a va -
ló ság ban is meg cso dál hat tam már,
sőt né hány éve jár hat tam Pol gár
Ró zsa ak ko ri ott ho ná ban is, ahol az
ál mok, a gon do la tok, az ér zé sek, a
„kár pit ba szőtt val lo má sok” át lé -

nye gül nek anyag gá. Az az még sem
csak anyag gá, hi szen amit lá tunk,
azok tárgy vol tuk ból ki lép ve na -
gyon is él nek, lel ket me len get nek, a
né zőt part ner ré avat ják. Ott jár tam -
kor – a han gu la tos te tő té ri mű te rem -
ben, szí nes fo na lak, fo nott ko sa rak,
szö vő szé kek, vo nal zók, hen ger re
fel te kert váz la tok bi ro dal má ban – pi -
cit kö ze lebb ju tot tam a ti tok hoz,
hogy mi ként is le het a leg mé lyebb
kö tő dé se ket a mű vé szet esz kö ze i vel
meg fo gal maz ni.

Pol gár Ró zsa Mun ká csy- és Kos -
suth-dí jas tex til mű vész  kár pit jainak
mon da ni va ló juk van. Tör té ne tük.
A mű vé szé? A né zőé? Ket te jü -
ké együtt, aho gyan a kár pi ton ke -
resz tül, egy mást is mer ve vagy is me -
ret le nül ta lál koz nak? Ma gam nem
vál lal ko zom ar ra, hogy meg fejt sem
a tit kot, csak gyö nyör kö döm. Ha -
gyom, hogy has son rám a lát vány –
és eb ben a könyv ben a szö veg is.
Nem tu dom meg húz ni a ha tárt,

hogy hol vég ző dik a kép, és hol kez -
dő dik a lí ra. 

Egy né hány év vel ez előt ti in ter jú -
ban a mű vész nő vel az al ko tó lét iz gal -
ma i ról, kín nal ter hes bol dog sá gá -
ról, a ma gyar ság ról, hit ről, ta len tu -
mok ról be szél get het tem. Ak kor így
val lott: „Az al ko tás – a mű vé szi al ko -

tás is – a Te rem tő aján dé ka. Lel ki fo -
lya ma ta le ír ha tat lan! A kép ző mű vé -
szet lel ki, szel le mi, fi zi kai esz köz tá -

ra össze adó dik, né ha könnyen, más -
kor szen ve dé sek árán. Ki mi re ka pott
ta len tu mot, fel ada tát ah hoz szab ja a
leg főbb Al ko tó. Ő se gí tett ne kem is
ké pet for mál ni, ő ve ze ti a mű vész ke -
zét! Aho gyan ad esőt és nap sü tést, az
al ko tó erő is tő le szár ma zik. Ha ered -
mé nye sen lát juk el fel ada tun kat, az
nem sa ját si ke rünk, ha nem kö te les -
sé günk.”

A kö tet szer kesz tő je, Zász ka liczky
Zsu zsan na mű vé szet tör té nész iro dal -
mi tar ta lom mal bí ró kép ző mű vé sze -
ti al ko tá sok ként jel lem zi Pol gár Ró -

zsa kü lön le ges, há rom di men zi ós nak
ha tó kár pit ja it. 2006-ban egy mú ze -
u mi ma já lis ra ké szí tett mű sort, ahol

elő ször ta lál ko zott kép és vers. Iro da -
lom ked ve lő em ber ként vá lo gat ta ki a
kár pi tok mel lé az is mert, sze re tett
ver se ket, s ennek so rán két év ti ze des
„elő vá lo ga tó” ol va sott sá gá ra (is) tá -
masz ko dott. Eb ben a „női könyv -
ben” azt ta lál juk: a nők ugyan azt a vi -
lá got lát ják, ugyan ott él nek, mint a
fér fi ak, csak más képp sú lyoz nak,
érez nek, fo gal maz nak. A szer kesz tő
ezt a „más képp fo gal ma zást” kí ván -
ta meg ra gad ni és kö tet ben át ad ni.

A szer zők már el ment, nagy ne -
vű köl tők és köz tünk élő fi a ta lok – ér -
de mes rá cso dál koz nunk az ő te het -
sé gük re is! Áll jon itt né hány név: Szé -
csi Mar git, Ká ro lyi Amy, Ne mes Nagy
Ág nes, Rab Zsu zsa, Kaff ka Mar git,
Be ney Zsu zsa, az után a re mek író,
köl tő, mű for dí tó: Ra kovsz ky Zsu -
zsa. De meg em lít het jük Sza bó T.
An nát és az én nagy ked ven ce met: a
no vel lák ban is ki vá lót al ko tó Tóth
Krisz ti nát.

Aki e na pok ban ép pen ke re si va -
la ki nek a sze mély re szó ló aján dé kot
ka rá csony ra, an nak is fi gyel mé be
aján lom ezt a köny vet. Bár elő for dul -
hat, hogy be le la poz va nem ad ja to -
vább – meg tart ja ma gá nak…

g K. D.

A HÓ NAP KÖN Y VE

Ta risz nya könyv
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A hónap könyve – decemberben
a Luther Kiadótól 30 kedvezménnyel

Tarisznyakönyv –
Polgár Rózsa kárpitjai versekkel

Vá sá rol ja meg a hó nap köny vét
ked vez mé nye sen! Eredeti ára: 1680 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.

b A fa so ri evan gé li kus gim ná zi -
um új ra in du lá sá nak hu sza dik
év for du ló ja al kal má ból ren de -
zett ese mé nyek mél tó zá ró ak -
kord ja volt a no vem ber 28-i
ün ne pi hang ver seny. Ze nei pá -
lyá ra lé pett öreg di á kok, ze ne -
mű vész szü lők, mai ta nu lók,
volt és je len le gi ta ná rok áll tak
a pó di um ra az is ko la dísz ter mé -
ben, hogy együtt éne kel je nek-
ze nél je nek Is ten di cső sé gé re.
A mű sor ban Bach-, Ko dály-,
Hu bay- és Doh ná nyi-mű vek
hang zot tak el; Bach 137. kan tá -
tá ja öreg di á kok és mai ta nu lók
össze fo gá sá val csen dült föl –
elő adói ta valy már ci us óta ké -
szül tek er re…

Dr. Roncz Bé la meg bí zott igaz ga tó
kö szön tő sza vai után D. dr. Har ma -
ti Bé la nyu gal ma zott püs pök, egy ko -
ri fa so ri di ák ün ne pi be szé de nyi tot -
ta meg az es tet. Mi re is ju tot tunk az
el múlt két év ti zed alatt? Mi az egy -
há zi is ko lák je len tő sé ge és fel ada ta
ma? – tet te fel a kér dést. 

A püs pök a má so dik vi lág há bo rú
utá ni ál la mo sí tá sok kal kap cso lat -
ban az egy há zi is ko lák ról ki bon ta ko -

zó és má ig élő vi ták kér dé sei kö zül
töb bet érint ve há rom té ma (misz té -
ri um, kom m unió, tra dí ció) kö ré ren -
dez te gon do la ta it. Ki emel te: a Bu da -
pest-Fa so ri Evan gé li kus Gim ná zi -
um egy há zunk töb bi is ko lá já val
együtt tu da to san kap cso ló dik a lu the -
ri re for má ció prog ram já hoz, temp -
lo ma ink mel lé is ko lá kat épí tet tünk,
val lá sos, is te nes ne ve lést-ok ta tást
kí vá nunk foly tat ni Jé zus Krisz tus
misszi ói pa ran csát kö vet ve. „Meg -

győ ző dé sem, hogy mai ma gyar tár -
sa dal munk nak, sőt Eu ró pá nak és az
egész vi lág nak is olyan ne ve lés re
van szük sé ge, amely a »szak ma«
mel lé a jé zu si er köl csöt is fel vál lal ja!”
– mond ta a püs pök, és hang sú lyoz -
ta: hi tünk, a val lás nem ma gán ügy,
ha nem köz ügy. 

De va jon meg lát szik-e a Fa sor ban
és más egy há zi is ko lák ban vég zett
több ezer nyi di ák ha tá sa a ma gyar
tár sa dal mon? Nem köl tői ez a kér dés

ak kor, ami kor az ENSZ vi lág prog -
ram ja az em be ri ség eti kai ál la po tát je -
lö li meg a vi lág leg főbb gond ja ként.
Vé ge ze tül a püs pök a he lye sen al kal -
ma zott tra dí ció él ve ze tes iro dal mi
pél dá ja ként em lí tet te: az evan gé li kus
gim ná zi u mok if jú sá gi iro dal mi-kul -
tu rá lis ön kép ző egye sü le te it még
Sza bó Mag da író is el is me rés sel em -
lí tet te egy kor. 

g Ír ta és össze ál lí tot ta:
Kháti Dóra

Fasori záróakkord

Dr. Csep re gi Zol tán teo ló gi ai
ta nár, az Evan gé li kus Hit tu do -
má nyi Egye tem rek to ra

– Az úgy ne ve zett ti zen ket tes
kez dő csa pat ban vol tam, 1989 jú ni -
u sá ban ta lál koz tunk az el ső ta ná ri
ér te kez le ten. A Fa sor ban nép dal -
ének lő kö rünk volt, szü ne tek ben jöt -
tünk össze, s még nép dal ver senyt is
szer vez tünk. Az el ső bal la gá son,
1991-ben meg lep tük a bal la gó kat egy
kvin tet tel, Ben ce Gá bor, Kézdy Edit,
Ur bán Ágnes, Gom bocz Esz ter és jó -
ma gam éne kel tünk. Na gyon örü lök,
hogy ott le het tem az el ső évek ben,
mert mind di á kok ból, mind ta ná -
rok ból na gyon te het sé ges csa pat
gyűlt össze. 1989 má mo rát él tük, s
ezek a ba rát sá gok má ig tar ta nak.

Ga dó né Kézdy Edit, a De ák
téri gim ná zi um igaz ga tó ja

– Osz tály fő nök vol tam a kez dő -
csa pat ban. Hő si es, eu fo ri kus idő nek
él tük meg. 1988-ban vé gez tem, s ak -

kor de rült ki, hogy új ra in dul a Fa -
sor. Gya pay Gá bor hí vott elő ké szí -
tő mun ká ra, a bio ló gia-szer tár fel -
sze re lé se volt a fel ada tom. 

89-et úgy jel le mez ném, hogy hi -
he tet len nagy lel ke se dés övez te a Fa -
sort mind az egy ház, mind a „vi lág”
ré szé ről. Kilenc évet ta ní tot tam ott.
So kat kö szön he tek dr. Bán he gyi
György ké mia ta nár nak. Két ge ne rá -
ci ó ból állt össze a ta ná ri kar. A
pályánkat akkor kezdő fiatalként jó
volt a „nagy öre gek től”, a ré gi fa so ri
ta ná rok tól ta nul ni. Ma már úgy lá -
tom, je len tős te her té tel ként ne he ze -
dett ak kor ránk a Fa sor ki vé te les
múlt ja és örök sé ge, az el vá rá sok nak
meg akar tunk fe lel ni. Azon ban be
kel lett lát ni: har minc hét évet nem le -
het csak úgy át ug ra ni.

Ren ge teg szü lő akar ta ide já rat ni
a gyer me két. A ta ná ri kar ban nagy
lel ke se dés sel fog tunk mun ká hoz.
Érez tük, hogy itt va la mi rend kí vü li
do log kez dő dik.

Dr. Ben ce Gá bor egy ház -
zenész, De ák té ri ének ta nár:

– Ro man ti kus és hő si es idő volt!
Az in du lás kor azt gon dol tuk – még
szo ci a liz mus volt –, hogy jó ide ig ez
lesz az egyet len evan gé li kus gim ná -
zi um. Az is ko la. Gya pay Gá bor a
szak ta ná rok leg jobb ja it hív ta a ta -
ná ri kar ba, a vá lo ga tás alap ja az
evan gé li kus kö tő dés és a szak ma i -
ság volt. A ze nei élet be in dí tá sá hoz
is jó bá to rí tást kap tam: foly tas suk
ott – mond ta –, ahol 52-ben ab ba -
hagy ták, il let ve tegyünk még en nél
is töb bet: a har min cas évek ze nei
vi lá gát élesszük új já. Dal- és ze ne -
egye sü le tet ala pí tot tunk a ré gi min -
tá ra, di á kok ön te vé keny cso port ját,
majd ze ne kar is ala kult. El ső sze -
rep lé sünk egy ka rá cso nyi kon cert
volt itt a fa so ri temp lom ban – ma
azt az ad ven ti éne ket éne kel jük el,
amit ak kor. Uta zá sok, dísz ter mi
hang ver se nyek em lé két őr zöm má -
ig jó szív vel.

Az új ra in du lás hu sza dik év for du ló ján az 1989-es „kez  dő   csa pat” há rom tag ját
kér tük rö vid múlt idé zés re.

Ke mény Ka ta lin. Idén lenne százéves.
Leg töb ben úgy is me rik, mint a 20. szá -
zad egyik leg na gyobb gon dol ko dó já -
nak, Ham vas Bé lá nak a fe le sé gét. Pe -
dig ön tör vé nyű és je les író volt, esszé -
is ta és mű for dí tó. Val lo má sos al ko tó,
és az ilyen mű vek lét re jöt té nek elő fel -
té te le a ma gány. Épp eb ből kö vet ke zik,
hogy osz tály ré sze se le he tett más,
mint az ide gen ség. Ta lá ló ak a hit ves -
társ nak, Ham vas nak a sza vai: „Bár ho -
vá ért, min de nütt ide gen volt, mert
min de nütt azt kér dez ték, hogy mi a re -
cept, ne ki pe dig nem volt.”

Az utat ke res te, és ő ma ga lett az út.
Az időt, és az időt len ség ben élt min -
dig. A szu ve rén mű, mint az övé, a
több ér tel mű ség re vi lá gít rá; ro ko na it
Lao-ce, Hé rak lei tosz, Eck hart mes ter
kö ze lé ben kell ku tat nunk, vagy Nietz -
sche mel lett, aki ről re mek esszét, ta -
nul mányt írt még 1946-ban. Ami
meg kü lön böz te ti tő lük, mély lí ra i sá -
ga, sza va i nak plasz ti ci tá sa és ha tal mas
mű velt ség anya ga.

A zsar no ki ha ta lom Ham vas Bé lát
a ti sza pal ko nyai erő mű be szám űz te se -
géd rak tá ros nak. Ke mény Ka ta lint Bu -
da pest egy kül vá ro si ál ta lá nos is ko lá -
já ba, nap kö zis ta nár nak. De ez sem
ren dí tet te meg, a har min cas évek kö -
ze pé től a nyolc va nas évek vé gé ig fo lya -
ma to san írt. Re mek mű ve ket. A ke ve -
sek, akik fi gye lem mel kí sér ték pá lyá -
ját, el mond ták: Ke mény Ka ta lin a 20.
szá zad nagy esz mél te tői, me ta fi zi ku -
sai so rá ba tar to zik. Fel fe de zé se mai
utó dok ra vár, hogy gaz da gít son, hogy
mű ve be épül jön a nem zet iro dal mi
vér ke rin gé sé be.

* * *

A ha rang ön tő. Egry Fe renc re em lé -
kez tek ba rá tok, is me rő sök, egy há -
zak, mert a messze föl dön meg be csült
mes ter – te kin tet nél kül a fe le ke ze ti
ho va tar to zás ra – min den ki nek dol go -
zott. Nem tett kü lönb sé get, igye ke zett
min dig a leg jobb mun kát ki ad ni a ke -
ze kö zül. Az egész Kár pát-me den cét
el lát ta, éke sí tet te Is ten há zát szé pen
zen gő ha rang ja i val! De kül föld re sza -
kadt ma gyar ja in kat is se gí tet te, leg -
több ször in gyen, sőt a Tá vol-Ke let re
is kül dött, el du gott kis fal vak misszi -
ó i nak. A sze re tet tel jes em lé ke zés be
szo mo rú ság is ju tott. A második
világhá bo rú nap ja i ban halt meg, a vé -
res vég ső har cok alatt, így nem kí sér -
het te utol só út já ra ha rang szó, nem kö -
szön het te meg ál do za tos éle tét.

g Feny ve si Fé lix La jos

Két jegy zet la p
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A szá mok vi lá gát él jük. Szá mok,
me lyek egy szer örö möt, nagy gaz dag -
sá got, más kor gon dot, bá na tot, tel -
jes két ség be esést is je lent het nek.
Na pon ta hal lunk több 100 mil li ár dos
meg szo rí tó cso mag ról, mi nisz té ri u -
mok mil li ár dos for rás el vo ná sá ról,
va la mint hal lunk vál ság kom mu ni ká -
ci ó ra ki fi ze tett fél mil li árd ról. Nem
te lik el hét, hogy ne ér te sül nénk
újabb és újabb bot rá nyos 50-70-100
mil lió fo rin tos vég ki elé gí té sek ről.
Már meg sem le pő dünk ál la mi cé gek -
nél ki fi ze tett 3-5-8 mil li ós bé re ken,
bé ren kí vü li mil li ós jut ta tá so kon.
Vag dal ko zunk a szá mok kal: elő ször
3000 csa lád ve szít he ti el a la ká sát a
vál ság mi att, majd ugyan ezen prob -
lé ma kör ben do bá ló zunk 6000-es,
majd pe dig 12 000-es szá mok kal.
Na gyon nem mind egy.

Hall juk azt is, hogy ta valy ha von -
ta 800 la kás hoz kap cso ló dó de vi za -
hi tel dőlt be, ma pe dig már kö rül be -
lül 1200-ra te he tő a szá muk. Hal lunk
az ész és a szív költ ség ve té sé ről:
min den ki nek 1 ha vi fi ze tés sel lesz ke -
ve sebb pén ze 2010-ben, mint 2009-
ben. És per sze kom mu ni kál ják fe lénk
azt is, hogy min den ki nek fáj ni fog. 

Min den ki nek? Egy for mán? Ki az
a min den ki? Ne kem szo ci á lis mun -
kás ként mos ta ná ban ál lan dó an
eszem be jut 1 csa lád 4 gyer mek kel.
Akik 5 év vel ez előtt 1 pin cé ben ten -
get ték éle tü ket, mert át ver te őket a
fő bér lő. Eszem be jut, ami kor ez a 6
ta gú csa lád elő ször je lent meg a csa -
lá dok át me ne ti ott ho ná ban se gít sé -
get kér ve, mert már nem bír ták. 

Eszem be jut, hogy ez az apa 3 mű -
sza kos fő ál lá sa mel lett 2 mel lék ál lást
is vál lalt an nak ér de ké ben, hogy
örök re el fe lejt hes sék azt az 1 pin cét,
ahol a gye re kek kel együtt él tek. Ké -
pek éled nek új já ben nem, ami kor hó -
nap ról hó nap ra új ra szá mol tuk a
meg ta ka rí tott 20 000, 100 000,
500 000 fo rin tot. 2-3 év ke mény,
min den na pos küz del me, a fe le ség
biz ta tá sa, a csa lád egy sé ge. Öröm te -

li pil la nat ként él tük meg a csa lád dal
kö zö sen az össze gyűj tött mil lió után
an nak az 1 la kás nak a meg vé te lét,
mely be a csa lád el fo gad ha tó ha vi
tör lesz tő rész le tet vál lal va köl töz he -
tett. Örül tünk a leg na gyobb kis lány
kü lön szo bá já nak, a ta nul má nyi ver -
se nye ken meg szer zett 5 ok le vél nek,
mely vég re ki ke rül he tett a sa ját szo -
bá já nak fa lá ra. 

Majd el telt 1-2 év, a vál ság je lei
utol ér ték ezt a csa lá dot is. Az apá tól
az el ső lé pés ben el vet ték a ha vi pré -
mi u mo kat és az ét ke zé si je gyet. A
szü lők szá mol nak, ez ha vi 40 000 fo -
rint mí nuszt je lent. Az anya hó nap -
ról hó nap ra pre cíz ter vet ké szít,
hogy mi lyen ki adá sa ik lesz nek. Oszt -
ja az oszt ha tat lant, ke re si a 200-
300 fo rin to kat. Szep tem ber ben már
nem tu dott a mun ka hely is ko láz ta -
tá si tá mo ga tást fi zet ni. Újabb sú -
lyos mí nusz 10-20-30 000 fo rint.
Majd az apát az ed di gi 5 nap he lyett
elő ször csak 4-re, majd 3-ra, ezen a
hé ten már csak 2 nap ra hív ták be a
mun ka he lyé re. A fi ze tés a mi ni mál -
bér ará nyos ré sze lett.

A szü lők éle té ben új ra meg je -
lent a pin ce rém ké pe. El ve szít he tik
azt az 1 la kást, me lyet ha tal mas
erő fe szí tés sel sze rez tek meg. Az
anya gyűj ti a csek ke ket. Fél re te szi a
be fi zet niva lót, és szá mol ja a ma ra -
dé kot. Szá muk ra nem je lent sem mit,
hogy ki hány mil li ár dot, mil li ót ho -
va és mi kor szórt el. Nem je lent
sem mit, hogy ki hány 100 mil li ót
vett fel, hogy hány mil li ós fi ze té sek
van nak ma Ma gyar or szá gon. Az
édes anya ke re si a le he tő sé ge ket,
vár ja, ku tat ja, mi lyen se gít sé get
kap hat, hogy át vé szel jék, túl él jék ezt
a ne héz idő sza kot. Ke re si, ki se gí te -
ne ne kik, de nem tud ja. 

Az édes anya egyet tud. A fér je
már nem megy be vá sá rol ni. Hogy
mi ért? Mert szé gyel li a hú sos pult -
nál meg kér dez ni: „Me lyik a leg ol -
csóbb pá ri zsi?”

g R. B. 

Mil li ár dok tól
a leg ol csóbb pá ri zsi ig

b Az el múlt he tek ben az or szág
kü lön bö ző te le pü lé se in – Mis -
kol con, Za la eger sze gen, Gyu -
lán – osz tot tak nagy mennyi sé -
gű tar tós élel mi szert a Ma gyar
Öku me ni kus Se gély szer ve zet
(MÖSZ) mun ka tár sai. A rész le -
tek ről ifj. Kis Bo ázt kér dez tük.

– Az idei or szá gos ak ci ónk vé ge fe -
lé kö ze le dünk, mely nek ke re té ben
háromszáz te le pü lé sen, háromszáz -
ezer la kos szá má ra ad tunk át össze -
sen kétezer ton na tar tós élel mi szert
Bor sod tól Za lán át Haj dú-Bi har me -
gyé ig. A ki sebb te le pü lé sek től kezd -

ve a nagy vá ro so kig fő ként a hát rá -
nyos hely ze tű gyer me kek csa lád jai, a
kis nyug dí ja sok és a lét mi ni mum
alatt élő csa lá dok ré sze sül nek az
ado mány ból.

– Mit kell tud ni az EU élel mi szer -
se gély-prog ram já ról?

– Az uni ó ban még 1992 vé gén
hoz tak ha tá ro za tot a kö zös ség leg rá -

szo rul tabb sze mé lye i nek in ter ven ci -
ós kész le tek ből szár ma zó élel mi sze -
rek kel tör té nő el lá tá sá ról. Ma gyar or -
szág uni ós tag gá vá lá sá val egy ide jű -
leg ha zánk ban is el in dul ha tott ez a
faj ta se gé lye zé si mód. Le bo nyo lí tá sát
– a Me ző gaz da sá gi és Vi dék fej lesz -
té si Hi va tal tól ka pott fel ha tal ma zá -
suk alap ján – jel lem ző en a főbb ka -
ri ta tív szer ve ze tek vég zik.

Az öku me ni kus se gély szer ve zet
2006 óta vesz részt a prog ram ban.
Fo lya ma to san egy re na gyobb
mennyi sé gű tar tós élel mi szer szét -
osz tá sát vál lal juk: míg ta valy hét száz
ton nát jut tat tunk el az érin tet tek nek,
idén en nek kö zel há rom szo ro sát vál -
lal tuk, mert lát juk, hogy ez az egy sze -

ri, ki sebb ado mány is se gít sé get je lent
a min den na pi gond ja ik kal küz dő
csa lá dok nak. Ez a né hány ezer fo rint
té len jól jö het pél dá ul a fű tés szám -
lá hoz, ősszel a gyer me kek be is ko lá -
zá sá hoz vagy ép pen ru ház ko dás -
hoz, egyéb ki adá sok ki pót lá sá ra.

Az ado mányt egy ség cso ma gok
for má já ban vagy a köz ét kez te tés -

hez va ló hoz zá já ru lás ként le het ki osz -
ta ni. Mi in kább az előb bit vé gez zük.
A mos ta ni, egyen ként kö rül be lül ti -
zen egy ki lo gram mos cso ma gok lisz -
tet, tész tát, cuk rot, te jet és kek szet
tar tal maz nak.

– A se gély szer ve zet mun ka tár sai
sze mé lye sen ad ják át cso ma go kat?

– Ami kor van rá le he tő ség, ak kor
mun ka tár sa ink, ön kén te se ink ma -
guk is részt vesz nek az élel mi szer osz -
tá sban, de alap ve tő en a he lyi ön kor -
mány za tok és csa lád se gí tő köz pon tok
köz re mű kö dé sé re tá masz ko dunk.

– Kö ze le dik a tél. Mi lyen ha son ló
jel le gű prog ra mok kal ké szül nek? Gon -
do lok itt el ső sor ban a ha gyo má nyos,
ka rá csony előt ti me leg étel-osz tá sok ra.

– Bu da pes ten, a XI II. ke rü le ti Or -
szág bí ró ut ca mö göt ti par ko ló ban
idén is több na pon át me leg étel lel
vár juk majd a haj lék ta la no kat.
Ugyan így a szo ká sos ru ha osz tá so kat
is meg ren dez zük majd. Ezek kel az ak -
ci ó ink kal – tud va azt, hogy eb ben az
idő szak ban fo gé ko nyabb a tár sa da -
lom a rá szo ru lók prob lé má i nak meg -
lá tá sá ra – az egész éves te vé keny sé -
gün ket sze ret nénk ki csit is mer teb bé
ten ni, hi szen or szág szer te ti zen hat in -
téz mé nyünk mint egy öt ven kü lön ál -
ló szol gál ta tá sá val nem csak ka rá -
csony és új év ide jén, ha nem fo lya ma -
to san, egész éven át se gí tünk a rá szo -
ru lók nak.

g V. J.

A prog ram ról, il let ve a Ma gyar
Öku me ni kus Se gély szer ve zet nek az
ah hoz kap cso ló dó an meg hir de tett
ado mány gyűj té sé ről a www.se gely -
szer ve zet.hu ol da lon ol vas hat nak
bő veb ben.

Hi de get is, me le get is oszt a MÖSZ

Országos Adventi Pénzadománygyûjtés, hogy még több családnak segíthessünk!

H I R D E T É S

Adventi gyertyát gyújtott a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet
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b Ne ves köz éle ti sze mé lyi sé gek – D. Tóth Krisz ta, Ke resz tes Il di kó,
Eszményi Anett, a Csík ze ne kar és má sok – kö ré ben dr. Lé vai Ani kó
és Ko vács Ko kó Ist ván jó szol gá la ti nagy kö ve tek gyúj tot ták meg az el -
ső gyer tyát a Ma gyar Öku me ni kus Se gély szer ve zet (MÖSZ) ad ven ti
ko szo rú ján no vem ber 29-én Bu da pes ten, az Ipar mű vé sze ti Mú ze um
au lá já ban. A se gély szer ve zet or szá gos ad ven ti ado mány gyűj té sé nek
– saj tó tá jé koz ta tó val egy be kö tött – nyi tá nyán részt vett Gáncs Pé ter
evan gé li kus püs pök is.
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„Egye ne sed je tek fel, és emel jé tek fel a
fe je te ket, mert kö ze le dik a meg vál tá -
so tok.” (Lk 21,28)

Ad vent má so dik he té ben az Út mu ta -
tó reg ge li s he ti igéi Jé zus Urunk má -
so dik el jö ve te lé re irá nyít ják a te kin te -
tün ket, és pil la nat nyi hely ze tün ket így ha tá roz zák meg: két ad vent kö zött élünk;
íté let előtt, ám de ke gye lem alatt! „Az Em ber fia el jön az ő Aty já nak di cső sé -
gé ben, és meg fi zet min den ki nek az ő cse le ke de tei sze rint.” (Mt 16,27; LK) Né -
pe meg vál tó ja ként jön vissza az Úr, s fel ra gyog tat ja az örök élet vi lá gos sá gát;
de „hív jál en gem se gít sé gül a szo ron ga tás ide jén, én meg sza ba dít lak, és te di -
cső í tesz en gem” (GyLK 709,6). Ve zér igénk kap csán Lu ther bá to rít: „Mert mi
mást je lent »a ti vált ság tok«, mint hogy té ged, ki most az ör dög fog lya és min -
den ő nyi lá nak cél pont ja vagy, Krisz tus meg sza ba dít s ma gá hoz visz. Mért fél -
nél és ret teg nél hát az íté let je le i től?” – „És ak kor je lek lesz nek a nap ban, a hold -
ban és a csil la gok ban (…) És ak kor meg lát ják az Em ber fi át el jön ni a fel hő ben
nagy ha ta lom mal és di cső ség gel. (…) tud já tok meg: kö zel van az Is ten or szá -
ga.” (Lk 21,25.27.31) Is ten nél egy nap ezer esz ten dő, ezért „le gye tek te hát tü re -
lem mel, test vé re im, az Úr el jö ve te lé ig” (Jak 5,7). Ta nú sít sa tok sze re te tet és ki -
tar tó áll ha ta tos sá got, míg re mény sé ge tek be nem tel je se dik; „kö ves sé tek azo -
kat, akik hit és tü re lem ál tal örök lik az ígé re te ket” (Zsid 6,12). Fel ma gasz talt
Urunk e ne künk kül dött két le ve lé ben kö zös az in tés: „Térj meg!”; a fel hí vás:
„Aki nek van fü le, hall ja meg, mint mond a Lé lek a gyü le ke ze tek nek!”; az ígé -
ret: „Aki győz…!” (Jel 2,16.17.7) De egy ke vés (?) pa na sza is van el le nünk: po -
gány kul tu szok vi rág za nak kö rü löt tünk. Ne es sünk ál do za tul tév ta ní tá sa ik nak,
ne higgyünk ha mis pró fé ci á ik nak s ha zug apos to la ik nak! Csak így le het új ne -
vünk s örök éle tünk Is ten pa ra di cso má ban. Gyer me kei hit ál tal, ke gye lem ből
iga zul nak meg; és mert e föl di éle tük s tet te ik ked ve sek Is ten előtt, ju tal mat
is kap nak, és nem ke rül nek a kár hoz ta tó íté let re. „Mert mind nyá junk nak lep -
le zet le nül kell oda áll nunk a Krisz tus íté lő szé ke elé, hogy min den ki meg kap ja,
amit meg ér de mel, asze rint, amit e test ben cse le ke dett: akár jót, akár go no szat.”
(2Kor 5,10) Jé zus nak oda kel lett áll nia a nagy ta nács elé, ám vád ló sza va ik alap -
ján – „Ak kor hát te vagy az Is ten Fia?” – ítél te meg az őt el uta sí tó kat: „Ti mond -
já tok, hogy én va gyok.” S ez zel be tel je sült Dá vid pró fé ci á ja a Mes si ás ról: „Így
szól az Úr az én uram hoz: Ülj a jobb ke zem fe lől” (Zsolt 110,1) – mert „mos -
tan tól fog va ott ül majd az Em ber fia Is ten ha tal ma jobb ján” (Lk 22,70.69). Pál
az Úr igé jé vel mond ja el a hí vők fel tá ma dá sá nak s el ra gad ta tá sá nak rend jét.
„Mert amint fel hang zik a ri a dó hang ja, (…) ma ga az Úr fog alá száll ni a menny -
ből, és elő ször fel tá mad nak a Krisz tus ban el huny tak, az után mi, akik élünk,
és meg ma ra dunk, ve lük együtt el ra gad ta tunk fel hő kön az Úr fo ga dá sá ra a le -
ve gő be, és így min den kor az Úr ral le szünk.” (1Thessz 4,16–17) Te is?

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ
Gyer mek ko rom egyik leg ked ve sebb
alak ja volt a nagy bá tyám (szi go rú an
te kint ve a ro ko ni vi szonyt ez nem is
igaz, nem ő az iga zi nagy bá tyám, hisz
az én déd ima mám és az ő anyu ká ja
vol tak test vé rek, de ez so se ér de kelt).
Ő volt „a Ja ni bá tya”. Na gyon sze re -
tett en gem, és én ra jong tam ér te. 

Nem ta lál koz hat tunk túl sű rűn,
ezért min dig kü lön le ges al ka lom -
nak szá mí tott, ha meg lá to ga tott min -
ket, vagy ha mi men tünk el hoz zá.
Azt hi szem, irán ta va ló sze re te tem -
be egy nagy adag ön zés is ve gyült: so -
se jött üres kéz zel, min dig ho zott pél -
dá ul egy nagy do boz nyit a csu da fi -
nom kis kő rö si fa gyi ból, il let ve ná la
„Eni kő nek min dent sza bad” volt,
amit ott hon nem. Saj nos fi a ta lon
halt meg, így mi kor ti zen öt éves let -
tem, már nem volt Ja ni bá tyám. De
so kat em le get jük – még min dig – a
csa lád ban, és sok szor eszem be jut –
kü lö nö sen, ha va la mi tör té nik ve lem
–, hogy mi lyen jó len ne ezt ne ki el -
új sá gol ni, vagy va jon mi len ne a vé -
le mé nye bi zo nyos dol gok ról.

Ad vent kü szö bén gon do la ta im a
kö zel gő ün nep fe lé for dul nak. Ter -
vez zük a csa lá di és a gyü le ke ze ti
prog ra mo kat – lá to ga tá so kat, há zi
úr va cso rá kat, meg hitt temp lo mi al -
kal ma kat, ad ven ti sze re ná dot, a meg -
szo kott és új kí ná la tot. Sze mé lyes ter -
ve im is van nak, és re mé lem, hogy si -
ke rül va ló ban ál dot tá ten ni az ad ven -
ti ké szü lést, tar ta lom mal, mély ség gel
te lik meg Krisz tus-vá rá som, és Is ten
meg tes te sült sze re te té nek ün ne pe -
ként élem majd meg az idei ka rá -
csonyt.

Ja ni bá tyá val kap cso la tos em lé ke -
im most ad ven ti ön vizs gá lat ra (is)

kész tet nek, s a ke resz tény ru tint cé -
loz zák. Vá rom őt, az Úr Jé zust, nagy
ta lál ko zás ra ké szü lök ve le – val lom,
de va jon mi lyen mély sé gig igaz ez? A
szí ve met mennyi re for ró sít ja át? Az
iz ga tott, aj tó fe lé pil lant ga tó, „jaj,
mi kor jön már?” lel kü let gyer me ki tü -
rel met len sé ge is me rős-e a fel nőtt
hí vő szá má ra ilyen kor?

Most tu da to sul ben nem az is,
hogy ön ző sé gem mi lyen vi lá go san
tet ten ér he tő így ad vent ben is. Hisz
ko ráb bi ta pasz ta la ta im ból már tu -
dom: ha si ke rül e négy hét ben va ló -
ban ké szül ni fi zi ka i lag és lel ki leg, ak -
kor lesz csak ál dott az ün nep, te hát

ha er re vá gyom 2009-ben, ak kor itt
a le he tő ség! S azt se fe led he tem,
hogy bi zony „meg éri” hin ni az Úr Jé -
zus ban és vi szo noz ni az ő ön zet len
sze re te tét az zal a sok szor oly ön ző
sze re tet tel, amely tő lem te lik, hi -
szen ő Pász to rom, Meg men tőm,
Krisz tu som, aki min den nap ja im ban
hor doz, se gít, és örök éle tet ad.

„Vá rom az Urat, vár ja a lel kem,
és bí zom ígé re té ben. Lel kem vár ja
az Urat, job ban, mint az őrök a reg -
gelt, mint az őrök a reg gelt.” (Zsolt
130,5–6)

Ál dott ad ven tet!
g Hu lej Eni k

VÁ ROM ŐT

Cím: Heti Válasz Kiadó Kft., 1027 Budapest, Horvát u. 14–24. • E-mail: informacio@hetivalasz.hu • Fax: 061-461-1407 
Heti Válasz- előfi zetőknek szóló hűségprogram-kedvezményeinkről bővebben a www.hetivalasz.hu/husegprogram oldalon olvashat. 

Kedvezményes 
könyvárusítás:

Vásárolja meg a kötetet 

Bolti ár:
2900 Ft

Egy nem különösebben hitbuzgó színész, aki templomot 
épít. A tévériporter, aki élő példa arra, hogy sikeres em-
berként is lehet szentségi házasságban élni. A szocialista 
politikus, aki abszurd világképnek tartja a materializmust – 
és fi deszes társa, aki a Szovjetunióban mélyült el hitében. 
Huszonkét élethelyzet – ugyanennyi vallomás hivatásról és 
küldetésről, hitről, egyházról, útkeresésről, szenvedésről. 
Az emberlét csodája, ahogy mondani szokás: tabuk nélkül; 
egyenes kérdések és őszinte, olykor megrendítő válaszok. 
hetivalasz.hu/konyv

Mit ad Isten?
A Heti Válasz interjúkötete

20%-os kiadói kedvezménnyel!

5 példány vásárlása esetén 30% kedvezményt 
és ingyenes házhoz szállítást biztosítunk vidéken is.
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„Az az in du lat le gyen ben ne tek, ami
Krisz tus Jé zus ban is meg volt” (Fil 2,5)

Kri ti ku san mé re get jük egy mást.
Mind ket ten ki vá runk… Vár juk azt
a pon tot, ami kor va la ki vég re haj -
lan dó lesz re a gál ni. A hely zet fe -
szült, akár egy pó ker par ti. A tét
nagy, a játsz mák bo nyo lul tak, de a
lé nyeg egy sze rű: mind ket ten nye -
rünk, vagy mind ket ten ve szí tünk…
Sen ki sem játssza ki a lap ja it, bár
sejt jük, hogy mi le het a má sik ke zé -
ben, de koc káz tat ni nem aka runk.
Én sem, ő sem. A gye rek vé gig mér.
Sze me, mint a rönt gen su ga ra, a ve -
sé be lát.

Vagy ta lán még sem, olyat fel nőt -
tek tesz nek. Ő a szí vet vizs gál ja, a
má sik ban la kó lel ket. De jaj, ha meg -
ta lál ja… és nem lel rá ben ne meg vál -
tó Krisz tu sá ra. Mert ne ki ő kell,
még ak kor is, ha hi tet len. A gye rek
már nem éri be ke ve seb bel. Csak is a
szen ve dé lyes, ki tar tó, együtt ér ző,
min dent ér tő, szi go rú, még is ma gát
is oda adó Jé zust ke re si. Min den
gyar ló em ber ben. Ben nem is. Mint
kö nyör te len vizs ga biz tos tesz tel és
pró bá ra tesz. Ő ma ga, mint ér zé keny
mű szer, fi nom de tek tor mindent lát,
min dent tud, min dent érez, és min -
den re re a gál. Ti tok za tos vi lág az övé,
ösz tö nös és ér zel mes. Ta nul. Ját sza -
ni a já ték sza bá lya ink sze rint. Ame -
lyek messze nem esz mé nyi ek. Ke re -
si a hi bát, hát ha el áru lom ma gam,
vagy ta lán jelt adok ne ki. Most dől el
min den. A két szem pár egy más ra
sze ge ző dik, ez az ősi pe da gó gia.

A far ka sok sze me te le erő vel és ha -
ta lom mal. A szü lő sze me te le sze re -

tet tel és ir ga lom mal. A for ra dal már
sze me meg fe szült el ha tá ro zás sal és
gőg gel. A gyer mek sze me te le a sze -
re tet fa lánk vá gyá val. Mert ezt éhe -
zi őszin te, mo hó kí ván ság gal. De
nem fo gad ja el akár ki től csak úgy
akár hogy, oda ve tet ten. Bi zo nyí ta ni
kell, hogy ki tar ta nak mel let te, hogy
ké pe sek úgy le győz ni, hogy nem
aláz zák meg. Tö ké le tes nek kell len -
nie, mint Krisz tus nak, aki meg fe szült
ér te a ke resz ten. Őt sze ret ni kell, biz -
ton sá got adó an, ki tar tó an, meg té pá -
zot tan. Sze ret ni, ha öle lés re vár, sze -
ret ni, ha két lé pés tá vol ság ban ma rad,
sze ret ni, ha szem be száll, ha meg bánt,
ha el sza kad, sze ret ni, ha meg ré mül -
ve vissza tér.

Sze ret ni most! Lé leg zet vé tel nyi
pil la nat csu pán, és a gye rek en ged.
Arc vo ná sai eny hül nek, el la zul nak.
Fegy ve re it le tet te. A la pok az asz ta -
lon. A ne ve lő ott áll ere je tel jé ben,
a meg nyug ta tó di a dal ban. Per sze
tud ja, a gye re ket nem ő tör te meg.
Hi szen az ek kor már ár tat lan szem -
pár tu laj do no sát nem győz ték le.
Ön ma ga kor lá toz za ön ma gát. El fo -
gad ja, hogy a má sik fel nőtt, ő pe dig
öröm mel lesz új ra min den ere jé vel
gyer mek. Mert meg ta lál ta a má -
sik ban, amit ke re sett. A húr nem fe -
szül to vább, el pat tin ta ni so ha sem
akar ta. Csak érez ni, hogy elég erős-
e ah hoz, hogy ha rá ne he ze dik, meg -
tart sa.

Vi szont sze ret! De nem en gem. Ha -
nem azt, akit meg ta lált ben nem.

Ne vel ni ma, ezek ben a kri ti kus
idők ben csak így, a hit ál tal meg ra ga -
dott Jé zus Krisz tus sal le het, min den
hely zet ben.

g Kopf And rás iskolalelkész

Ne ve lé si hely zet

Fel vé te li hir de tés
A Bu da pest-Fa so ri Evan gé li kus
Gim ná zi um fel vé telt hir det a
2010/2011-es tan évre nyolc-, öt-
és négy osz tá lyos ta go za tá ra te -
het sé ges, jó ta nul má nyi ered -
ményű, eb ben a tan év ben ne gye -
dik, il let ve nyol ca dik osz tá lyos ta -
nu lók szá má ra. Vi dé ki ta nu ló kat
is vá runk, ugyan is kol lé gi u mi
el he lye zést tu dunk biz to sí ta ni.

Min den hoz zánk je lent ke ző
ta nu ló nak a köz pon ti, ál ta lá nos
tan ter vű írás be li fel vé te li vizs gá -
ra kell je lent kez nie 2009. de -
cem ber 11-ig, a fel vé te li je lent ke -
zé si lap nak 2010. feb ru ár 19-ig
kell be ér kez nie is ko lánk ba.

2010. ja nu ár 27-én 17 órá tól
gim ná zi u munk be mu ta tá sá ra
in vi tál juk a fel vé te li előtt ál ló
di á ko kat és szü le i ket. Tá jé koz ta -
tót tar tunk a fel vé te li el já rás ról,
kö ve tel mé nyek ről, az újon nan
be ve ze tés re ke rü lő ter mé szet -
tu do má nyos ta go zat ról.

A fel vé te li vel kap cso la tos in -
for má ció az is ko la tit kár sá gán
(1/322-4406) ke resz tül kér he tő,
il let ve hon la pun kon ol vas ha tó
(www.fa so ri.hu).

H I R D E T É S

b Te mit gon dolsz a sza bad ság ról?
– hang zott el Zsó ri-Ments Or so -
lya is ko la lel kész kér dé se az
Evan gé li kus Me ző gaz da sá gi,
Ke res ke del mi és In for ma ti kai
Szak kép ző Is ko la és Kol lé gi -
um di ák csen des nap já nak kez -
de tén. Az in téz mény ez év ben
elő ször szen telt egy tel jes na pot
a lel ki el mé lyü lés re, s a részt ve -
vők vissza jel zé sei iga zol ták,
hogy a mai ro ha nó vi lág ban er -
re bi zony nagy szük ség van.

Ahogy a cím ben ol vas ha tó ige (2Kor
3,17) is jel zi, a csen des nap kö zép pont -
já ban a sza bad ság prob le ma ti ká ja
állt, e kér dés kö ré szer ve ződ tek azok
a prog ra mok, fog lal ko zá sok, me lyek
kü lön bö ző né ző pon tok ból pró bál ták
meg vi lá gí ta ni e ma is élő prob lé mát.

Zsó ri-Ments Or so lya lel kész nő
prob lé ma fel ve tő, gon do lat éb resz tő
sza va it vi het ték ma guk kal azok a di -
á kok, akik részt vet tek a kez dő ren -
dez vé nyen, majd be pil lant hat tak a
cso por tos fog lal ko zá sok ba, me lyek
az is ko la te rü le tén for gó szín pad-sze -
rű en zaj lot tak – így a ta nu lók ré sze -
sei le het tek majd nem min den prog -
ram nak. De me lyek is vol tak ezek?

Welt ler Gá bor lel kész je lölt a sza -
bad aka rat prob lé má ját vá zol ta, míg
Gom bos Ág nes hit ok ta tó nap ja ink
egyik leg fon to sabb kér dé sé re irá -
nyí tot ta a fi gyel met: hol a ha tár sza -
bad ság és sza ba dos ság kö zött?

A saj tó sza bad ság kér dés kö rét jár -
ta kö rül Szen ko vits Pé ter új ság író,

Vin c ze Ani ta ta nár nő és osz tá lya
pe dig a fi a ta lok kö ré ben rend kí vül
nép sze rű vi lág há ló és a sza bad ság
össze füg gé se i ről tar tott a részt ve vő -
ket is meg moz ga tó fog lal ko zást. 

Az érin tett kor osz tály min den -
nap ja it be fo lyá so ló prob lé má kat dol -
go zott fel Ha sza Mó ni ka evan gé li kus
be osz tott lel kész és Sél ley Má ria
hit ok ta tó: előb bi a sze re lem, utób bi
a ta nu lás sza bad sá gá ról be szélt a fi -
a ta lok nak. Kő vá ri La jos és Tóth Ta -

más tör té ne lem sza kos ta nár ként
ar ra ke re sett vá laszt, ho gyan ér vé nye -
sül tek az em be ri sza bad ság jo gok a
tör té ne lem so rán.

A szer ve zők a film nyel vén is szól -
tak a fi a ta lok hoz. A Va la hol Eu ró pá -
ban cí mű film kap csán fel ve tő dött a
gon do lat, hogy a sza bad ság a leg ne -
he zebb idő sza kok ban is tá maszt je -
len tő ér ték le het mind annyi unk szá -
má ra.

Meg rá zó ha tást gya ko rolt a fi a ta -
lok ra a sop ron kő hi dai börtön egyik
cel lájának másolata, me lyet az is ko -
la dísz ter mé ben ál lí tot tak fel a bün -

te tés-vég re haj tá si in té zet dol go zói. A
bör tön őrök el be szé lé se alap ján vi lá -

gos sá vál ha tott a di á kok előtt,
mi lyen kö rül mé nyek kö zött
él nek, mi lyen prob lé mák kal
küz de nek sza bad sá guk tól
meg fosz tott em ber tár sa ink.

A résztvevők kö zül töb ben
ki emel ték: jó volt ki sza kad ni
kis sé az is ko lai min den na -
pok ból és olyan dol gok ról
hal la ni, be szél get ni, ame lyek -
ről a na pi fel ada tok mel lett ke -
ve sebb szó esik. A ta nu lók
ér té kel ték, hogy a fog lal ko zá -
sok szer ve zői ügyel tek ar ra,

hogy min den ki szó hoz jut has son,
meg fo gal maz has sa a té má hoz kap -
cso ló dó gon do la ta it.

A csen des nap zá rá sa ként is mét a
temp lom ban gyűlt össze az is ko la
kö zös sé ge. A zá ró is ten tisz te le tet a
di á kok al kot ta ze ne kar já té ka tet te
még ben ső sé ge seb bé, han gu la to -
sab bá. A ta nu lók sok él ménnyel és
meg szív le len dő gon do lat tal gaz da -
god va hall gat hat ták meg a lel kész nő
ige hir de té sét, aki rá mu ta tott az örök
igaz ság ra: „…ahol az Úr Lel ke, ott a
sza bad ság.”

g Tóth Ta más ta nár

„…ahol az Úr Lel ke, ott a sza bad ság”
Ta nu lói csen des nap a kő sze gi evan gé li kus szak kép ző is ko lá ban

SZÓSZÓRÓ

Rovatgazda: Balog Eszter

b Száz éve kezd te meg mű kö dé -
sét a Lu ther Ott hon. Az év for -
du ló al kal má ból – amint an nak
ide jén az Evan gé li kus Élet is be -
szá molt ró la – no vem ber 13-án
em lék kon fe ren cia ele ve ní tet -
te föl az in téz mény tör té ne tét.
A je len leg is fel ső ok ta tá si in téz -
mé nyek ben ta nu ló – el ső sor -
ban evan gé li kus – fi a ta lok el he -
lye zé sé re hi va tott fő vá ro si Lu -
ther Márton Szak kol lé gi um
iga  ga tó ta ná csá nak el nö ké vel,
dr. Sza bó La jos pro fesszor ral,
az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye tem Gya kor la ti Tan szé ké -
nek ve ze tő jé vel ezen a bi zo -
nyos kon fe ren ci án ké szült az
aláb bi in ter jú, ame lyet nem vé -
let le nül köz lünk la punk if jú sá -
gi ol da lán…

– Pro fesszor úr, mi ért le he tünk
büsz kék a Lu ther Ott hon ra? Mi lyen
gon do la tok meg fo gal ma zá sá ra ad
al kal mat a cen te ná ri u mi ün nep?

– A leg lé nye ge sebb nek azt tar tom,
hogy a Lu ther Ott hon szel le mi mű -
hely. De nem csak az, és ép pen ar ra
éb red tem rá, ami kor er re az ün nep -
re ké szül ve be szél get tünk, hogy azok
a hall ga tók, akik an nak ide jén a kol -
lé gi um ban lak hat tak, na gyon ha -
mar egy faj ta lel ki kö zös ség re ta lál tak
itt. Töb ben is be szá mol nak en nek az
él mé nyé ről, igye kez tem is ezt a kez -
dő áhí ta tom ba be le fo gal maz ni, ami -
kor ar ról szól tam, hogy az élet re
szó ló be fo ga dás ér zé sét kap ták a ré -

gi – és re mé lem, a mai – Lu ther ott -
ho nos di á kok.

Még zug lói lel kész ko rom ban tör -
tént, hogy is ten tisz te le tek al kal má val
meg szó lí tot tak tu dó sok, mű vé szek,
ér tel mi sé gi ek, s be szél ge tés köz ben
em lí tet ték, hogy „azért ér tem el ezt

és ezt, mert Lu ther ott ho nos vol -
tam… Be fo gad tak.” Az óta is őr zöm
eze ket a val lo má so kat. Ez nem be zárt
lel ki kö zös ség volt, ha nem nyi tott,
ami az egye te mis ták ra na gyon jel lem -
ző volt. Akik ne he zen ta lál tak ott hon -
ra Bu da pes ten, na gyon örül tek, hogy
a Lu ther Ott hon ba ke rül het tek. De
nem is csak a ve ze tés mi att, hi szen
nemcsak az ad ja meg az „ott hon jel -
le get”, ha nem azért is, aho gyan a
hall ga tók egy más éle tét se gí tet ték, kí -
sér ték. 

A má sik ok a büsz ke ség re, hogy
egy ilyen szak kol lé gi um – és er re is
jó al ka lom a ke rek év for du ló nál va -
ló meg ál lás és há la adás – fi gyel mez -

tet ar ra, hogy az egy ház nak igen
fon tos ér té ke az, ha a jö vő tu dó sai,
mű vé szei, ku ta tói, gon dol ko dói kö -
ze lebb ről meg is me rik az egy ház ta -
ní tá sát, s ci vil éle tük ben így tesz nek
bi zony sá got Is ten ről.

– Mint a gya kor la ti teo ló gia pro -
fesszo ra és az igaz ga tó ta nács tag ja,
to váb bá rend sze res elő adó ja a szak -
kol lé gi u mi kur zu sok nak, mi ben lát -
ja az ott hon teo ló gi ai és spi ri tu á lis
egye di sé gé ben rej lő, iga zi lu the rá -
nus ér té két?

– Ami kor száz év vel ez előtt el in -
dult az in téz mény, meg le he tő sen
nagy Lu ther-re ne szán szot él tek meg
a gon dol ko dás ban és az egy ház ban is
per sze. Más részt hang sú lyoz nám,
hogy Lu ther Már ton a vi lá gi ak sze -
re pét az egy ház éle té ben egy ki csit
más képp ér tet te, mint a töb bi re for -
má tor. Olyan ér te lem ben, hogy az ő
hang juk, a „sa ját hang juk” szó lal jon
meg evan gé li u mi bi zony ság té tel -
ként, amely ben ben ne van mind az,
amit a szak te rü le tük, a ku ta tá sa ik ré -
vén fel is mer nek, köz ve tí te ni tud -
nak. A mai fi a ta lok nak ez fon tos
szem pont: a kor tár sa ik kal lak nak
együtt hí vő ként, ke resz tény ként,
evan gé li kus ként. Öku me ni kus szel -
lem ben is gon dol kod hat nak to váb bá,
és együtt ku tat hat ják Lu thert.

– Hogy ta pasz tal ja: mi ér dek li
ma az egye te mis ta fi a tal sá got egy há -
zunk ból?

– Ma gam is több elő adást tart hat -
tam a szak kol lé gi um ban, ép pen pár
he te is egyet, s az volt a hall ga tók ké -
ré se, hogy mu tas sam be egy há zunk
gyü le ke zet mo dell je it. Na gyon ér -

de kes volt, hogy akár köz gaz dász -
hall ga tó, akár mű sza ki te rü le ten ta -
nu ló di ák olyan rész le tek be me nő
kér dé se ket tett fel, ame lyek ha son -
ló an ala pos vá la szo kat igé nyel tek.
Öröm te li meg le pe tés volt az ér dek -
lő dé sük mély sé ge. Az ér ző dött be lő -
le, hogy fe le lős sé get érez nek a jö vő
egy há zá ért.

– Ez a mon dat jól át is ve zet a zá -
ró kér dés hez: ho gyan lát ja Ön a jö vő
Lu ther-szakkollégiumát? Mi lyen táv -
la tok ban gon dol kod nak a szak kol lé -
gi u mért fe le lő sök, és mit vár nak, re -
mél nek az on nan ki ke rü lő, eb ben a
szel le mi-lel ki lég kör ben ne ve lő dő ér -
tel mi sé gi fi a ta lok tól?

– Azt gon do lom, a je len le gi épü -
let elég gé sze rény – de ezt az egy ház
ve ze té se nyil ván szin tén ér zé ke li, és
meg fog ja ol da ni. Jó len ne, ha
hosszabb tá von bő vül het ne, hogy
töb ben le hes se nek ré sze sei a kol lé gi -
u mi élet nek. De a leg fon to sabb még -
is az egész egy ház nak – mi ként már
tíz éve meg fo gal ma zó dott –, hogy az
egye te mis ták, fő is ko lá sok kol lé gi u mi
prog ram ját vég re tud juk haj ta ni. Or -
szá go san fon tos len ne – fő leg az
egye te mi vá ro sok ban – kol lé gi u mot
biz to sí ta ni. 

A szakkollégium jö vő jét il le tő en
azt mond ha tom, hogy na gyon sok te -
rü let ről, az or szág kü lön bö ző ré sze -
i ről ér kez nek Bu da pest re ér dek lő dő,
nyi tott, ko moly gon dol ko dá sú fi a ta -
lok, és ha ők itt egy más ra ta lál nak,
ak kor a jö vő friss szem lé le tű, re -
mény tel jes nem ze dé ke ala kul hat ki a
kol lé gi um ban.

g K há ti Dó ra

Sa ját han gon meg szó lal ni
In ter jú dr. Sza bó La jos sal, az EHE tan szék ve ze tő pro fesszo rá val,
a Lu ther Már ton Szak kol lé gi um igaz ga tó ta ná csá nak el nö ké vel

A Ke resz tény Öku me ni kus Ba -
rá ti Tár sa ság (KÖT) kö vet ke ző
össze jö ve te le de cem ber 7-én,
hét főn 18 óra kor lesz a Há ló
he lyi sé gé ben (1053 Bu da pest,
Fe ren ci ek te re 7–8., Kár pá tia
ud var, III. lh. II. em.). Té má ja
Ori án Gé za elő adá sa: A ci gány
if jú ság kö ré ben vég zett pasz to rá -
ci ós és in teg rá ci ós te vé keny ség.
Min den kit sze re tet tel vár a tár -
sa ság ve ze tő sé ge.

H I R D E T É S
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H I R D E T É S

A mis kolc-bel vá ro si evangélikus gyü le ke zet vár ja az úti társ ként csat la -
koz ni kí vá nó ér dek lő dő ket a Lu ther Már ton éle tét vé gig kí sé rő, Lu ther
nyo má ban el ne ve zé sű né met or szá gi au tó bu szos tár sas út já ra. Idő pont:
2010. má jus 25–29. Rész vé te li díj: 71 000 Ft/fő.

Ugyan csak a mis kol ci ak szer ve zé sé ben lá to ga tás Szent föld re és Pet -
rá ba. Idő pont: 2010. feb ru ár 21–28. Rész vé te li díj: 320 000 Ft/fő.

Je lent ke zés, bő vebb fel vi lá go sí tás: Mis kol ci Evan gé li kus Egy ház köz -
ség lel ké szi hi va ta la, 3530 Mis kolc, Hu nya di u. 8., tel.:46/505-726 (9 és
13 óra kö zött) vagy Sán dor Fri gyes es pe res: 20/824-3222. E-mail: lu -
ther@chel lo.hu

A KÉSZ er zsé bet vá ro si cso port ja sze re tet tel meg hív ja Önt és ked ves
csa lád ját a Hon nan ho vá, Ma gyar or szág? cí mű elő adás so ro zat hoz kap -
cso ló dó jó té kony sá gi kon cert re, mely nek be vé te lét a ne mes csói
Sar to ris Ala pít vány (ár va ház, le ány anya ott hon, nép fő is ko la) és a nyolc -
száz éves fe ren ces rend ál tal mű köd te tett gyön gyö si Au tis tase gí tő Köz -
pont ré szé re ajánlják fel.

A hang ver se nyen nép sze rű mű ve ket és ope ra rész le te ket ad nak elő Ku -
kely Jú lia, Pánczél Éva, Nyá ri Zol tán és Tóth Já nos, a Ma gyar Ál la mi Ope -
ra ház ma gán éne ke sei és Dé nes Ist ván, a Ma gyar Ál la mi Ope ra ház kar -
mes te re (or go na). Kon fe rál Ra dos né Len gyel An na, a Ma gyar Rá dió szer -
kesz tő-ri por te re.

Idő pont: de cem ber 12., szom bat es te 7 óra. Hely szín: Ár pád-há zi Szent
Er zsé bet ró mai ka to li kus temp lom (Bu da pest VII., Ró zsák te re).

Kér jük, hogy tá mo ga tá suk kal se gít sék a két ala pít vány mun ká ját. Az
adományokat a következő bankszámlákra várják: ne mes csói Sar to ris Ala -
pít vány: 10918001-00000016-78120007; gyön gyö si Au tis tase gí tő Köz -
pont Ala pít vány: 11600006-00000000-12998793.

H I R D E T É S

„Is te nem vagy, há lát adok ne ked, Is te nem, ma gasz tal lak té ged!” (Zsolt 118,28)
Is ten irán ti há lá val és öröm mel ér te sít jük, hogy de cem ber 13-án, va sár -
nap 15 óra kor há la adó is ten tisz te le tet tar tunk száz éves nagy gyi mó ti evan -
gé li kus temp lo munk ban. A há la adó is ten tisz te le ten igét hir det Itt zés Já -
nos el nök-püs pök. Sze re tet tel meg hív juk Önt és ked ves csa lád ját az is -
ten tisz te let re és a sze re tet ven dég ség re. Cím: 8551 Nagy gyi mót, Pá pai u.
51. Mo bil: 20/824-4372. E-mail: csa ba.sza kos@lu the ran.hu.

A gyü le ke zet pres bi té ri u ma

H I R D E T É S

H I R D E T É S

Az Evan gé li kus Bel misszi ói Ba rá ti Egye sü let (EB BE) és a Ma gyar Evan -
gé li kus Kon fe ren cia (Maek) Evan gé li kus test vér-gyü le ke ze ti kap cso la tok
a Kár pát-me den cé ben cí mű so ro za tá nak leg kö ze leb bi al kal mát de cem -
ber 10-én 17 óra kor tart ják az or szá gos iro da ut cá ról nyí ló ter mé ben (1085
Bu da pest, Ül lői u. 24.). Té ma: Őr vi dék (Auszt ria), / Őri szi get–Ne mes -
csó. Áhí tat tal Soly már Mó ni ka, elő adás sal Mag. Ot to Mes mer és Ka lin -
csák Ba lázs szol gál.

Vin cel lér sze mi ná ri um
Új ból bi zo nyí tot ták nyi tott sá gu kat
a kis kő rö si evan gé li ku sok, ami kor
két egy más utá ni na pon két egy más -
tól me rő ben kü lön bö ző ren dez -
vény re hí vo gat ták az érin tet te ket
ima  há zuk ba.

No vem ber 27-én, pén te ken az im -
má ron évek óta ha gyo má nyos vin cel -
lér sze mi ná ri um részt ve vő it várták.
Ha zánk uni ós csat la ko zá sa előtt dön -
tött úgy a gyü le ke zet, hogy – az Ini -
ci a tí va Pro tes táns Vál lal ko zói Egye -
sü let se gít sé gé vel és szak mai tá mo ga -
tá sá val – rend sze res kép zé se ket szer -
vez evan gé li kus vin cel lé rek nek. Azok -
nak, akik sze ret né nek a vál to zó pi a -
ci kö rül mé nyek kö zött is tal pon ma -
rad ni, s ezen fe lül fon tos nak tart ják a
mennyi sé gi szem lé let ről a mi nő sé gi
irá nyá ba tör té nő vál tást.

Éven te, no vem ber utol só pén tek -
jén ke rül sor er re a ren dez vény re. A
részt ve vők – idén mint egy öt ve nen
– dél előtt szak mai elő adást hall gat -
nak meg, dél után pe dig új bor must -
ra zár ja a na pot.

Lup ták György es pe res nyi tó áhí ta -
ta után Font Sán dor or szág gyű lé si
kép vi se lő, a Ma gyar Or szág gyű lés
me ző gaz da sá gi bi zott sá gá nak el nö -
ke – aki nem utol só sor ban solt vad -
ker ti evan gé li kus pres bi ter is – szólt
a me ző gaz da ság tár sa dal mi be ágya -
zott sá gá ról. Be szélt az ag rá ri u mot ért
pusz tí tó ámok fu tás kö vet kez mé nye -
i ről, de a ki út le he tő sé ge i ről is: Ma -
gyar or szá gon a me ző gaz da ság a csa -
lá di gaz da sá gok új bó li fel erő sí té sé vel
a leg na gyobb mun ka adó vá vál hat na,
ez zel je len tő sen ja vít va a je len le gi fog -
lal koz ta tott sá gi és ered mé nyes sé gi
mu ta tó kon.

A kö vet ke ző elő adást Gyö re Dá ni -

el, az Ag rár gaz da sá gi Ku ta tó in té zet tu -
do má nyos mun ka tár sa tar tot ta. Szak -
te rü le te a sző lé szet és a bo rá szat.
Bor pi a ci ki lá tá sa ink ról és ver seny esé -
lye ink ről szólt mond hat ni fáj dal ma -
san őszin tén. A vin cel lér is azért kel
ko rán és fek szik ké sőn, mert sze ret -
ne mi nél jobb bort elő ál lí ta ni, s azt le -
he tő leg a leg jobb áron el ad ni. A mos -
ta ni szü ret re azon ban a meg alá zó an
ala csony fel vá sár lá si árak vol tak a
jel lem ző ek. Ami kor egy ki ló krump -
li árá ért két ki ló sző lőt le het ven ni, nos,
ilyen kö rül mé nyek kö zött szin te le he -
tet len a kis ter me lők pi ac ra ju tá sa.

A dél utá ni bor must rát Mó dos Pé -
ter bor aka dé mi kus, a Ma gyar Bor -
aka dé mia ko ráb bi el nö ke ve zet te. A
sze mi ná ri um rész ve vői – köz tük a
Kis kő rö si Vin cel lér kép ző vég zős ta -
nu lói – össze sen negy ven faj ta bort
hoz tak el bí rá lat ra. Egy más után vé -
le mé nyez te a szak em ber az ilyen kor
még nem kész bo ro kat, s a vin cel lé -
rek a kós to lás köz ben buz gón jegy -
ze tel tek, hi szen még a pin cék ben is
sok min den vál toz hat. Ál ta lá nos vé -

le mény volt, hogy az idei év já rat a vö -
rös bo rok ból ki emel ke dő en jó nak
ígér ke zik, de a fe hérbo rok is re -
ményt kel tő ek. 

S hogy miként ke rül a csiz ma az
asz tal ra – vin cel lér sze mi ná ri um az
ima ház ba? Egy gyü le ke zet nek ar ra is
oda kell fi gyel nie, mi ből és ho gyan él -
nek a tag jai. S ha tud, ak kor se gít sen
– akár ily mó don is.

Egy ház me gyei pres bi te ri
csen des nap
Más nap, no vem ber 28-án a Bács-Kis -
kun Egy ház me gye kö zel ki lenc ven
pres bi te re jött el a kis kő rö si ima ház -
ba. Csen des nap ra szólt a meg hí vó; ad -

vent el ső va sár nap ját meg elő ző szom -
ba ton a lel ki fel töl tő dés és meg erő sö -
dés le he tő sé gét kí nál ta az egy ház -
község. A nap té má ja így hang zott:
Tes ti-lel ki egész sé günk. Gyök össy End -
re a kö vet ke ző ket ír ja a test és a lé lek
köl csön ha tá sá ról: „Amit a mai or vos -
tu do mány már tud, azt a zsol tá ros
több ezer év vel ez előtt érez te, sőt le
is ír ta pél dá ul a 32. zsol tár 1–5. ver -
sé ben. Ezt egy ne ves pszi cho ló gus ép -
pen ezért »pszi cho ana li ti kus«, lé -
lek elem ző zsol tár nak ne vez te.”

Sze ve ré nyi Já nos or szá gos misszi -
ói lel kész er re a zsol tár ra épít ve fog -
lal ta egy ség be azt, amit a nap töb bi
elő adó ja a ma ga szem szö gé ből mon -
dott el. A meg élt bűn bo csá nat az azt
meg elő ző fel is me ré sek kel, bűn lá tás -
sal el en ged he tet len a gyó gyu lás hoz.
Aki da col Is ten nel, az nem kér gyó -
gyí tó aján dé ká ból sem. 

Sze mé lye sen át élt ese te ken ke -
resz tül tett bi zony sá got dr. Koch Bé -
la há zi or vos – mint hí vő evan gé li kus
– ar ról, hogy mi ként pró bál ja be te -
ge i nek meg mu tat ni a tel jes, tes ti-lel -
ki gyó gyu lás út ját. Az ál ta la írt kis
köny vet – amely im má ron a ne gye -
dik ki adá sát éri meg ka rá csony ra – jó
szív vel le het ke zé be ad ni gyü le ke ze -
ti be teg lá to ga tók nak épp úgy, mint
ma guk nak a be te gek nek. 

Hon ti Irén kis kun ha la si lel kész, aki
az ot ta ni kór ház evan gé li kus kór ház -
lel ké sze is, ugyan csak ta pasz ta la ta i -
ra épít ve mond ta el, ho gyan te he tünk
– lé pés ről lé pés re – mi ma gunk is a
tes ti-lel ki egész sé gün kért. 

A gu ta ütött em ber meg gyó gyí tá -
sá nak tör té ne te a hit ta no sok ked ven -
ce. Mert itt bont ják meg a te tőt a be -
teg hor do zók, hogy a nyí lá son át en -
ged jék le kö té len Jé zus lá bai elé a
moz gás kép te len em bert. És Jé zus
az ő hi tü ket lát va gyó gyít ja meg a bé -
nát. A nap egyik ha za vi he tő ta nul sá -
ga volt a fel is me rés: sza bad ne künk
is „oda hin ni” Jé zus hoz be te ge in ket.
A má sik pe dig, amit oly ne he zen ta -
nu lunk meg: test és lé lek össz hang -
ja nagy esély a gyó gyu lás ra. Pon tos
szám is el hang zott: nyolc-tíz sze res
esé lye van a gyó gyu lás ra an nak a be -
teg nek, aki Is ten ben bí zik, és hisz Jé -
zus Krisz tus gyó gyí tó sze re te té ben!

Két nap – két kü lön bö ző ese -
mény. De va ló já ban ugyan ar ról szól.
Ha Is ten nek nem mind egy, ho gyan
élünk hét köz nap ja ink ban, em be ri
tes tünk ben, ak kor az Is ten né pé nek
sem le het kö zöm bös.

g Lup ták György

Egy gyü le ke ze ti ház – két ese mény

Könyvbemutató
A Lu ther Ki adó sze re tet tel hív
min den kit Var ga Gyön gyi Ál dás -
könyv cí mű kö te té nek ke rek asz -
tal-be szél ge tés sel egy be kö tött be -
mu ta tó já ra, ame lyet a Pi linsz ky Já -
nos iro dal mi ká vé ház ban (1052
Bu da pest, Vá ci ut ca 33.) de cem -
ber 10-én, csü tör tö kön 18.30-tól
tar tunk. A be szél ge tés részt ve vői:
Schäffer Er zsé bet új ság író, Var ga
Gyön gyi lel kész-teo ló gus, a kö tet
szer ző je és Gáncs Pé ter püs pök.
A kö te tet Ko rá nyi And rás lel -
kész-teo ló gus mu tat ja be. Mo de -
rá tor: Ken deh K. Pé ter, a Lu ther
Ki adó igaz ga tó ja.

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.

De cem ber 23-ig nyitva: hét fő től
pén te kig 9-től 18 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

Kül föl di ön kén te sek ta lál koz tak egy -
más sal és a ven dég lá tó egy há zak
kép vi se lő i vel no vem ber 26-án dél -
után az or szá gos iro da Ül lői úti épü -
le té ben. A hét or szág ból ér ke zett
mint egy két tu cat fi a tal dön tő több -
sé ge va la mi lyen ci gány misszi ós te rü -
le ten vé gez dia kó ni ai vagy más jel le -
gű se gí tő szol gá la tot. 

A nem zet kö zi Ön kén tes Dia kó ni -
ai Év Prog ram iro da (ÖDE) szer ve zé -
sé ben zaj lott ese mény há zi gaz dá ja dr.
Fa bi ny Ta más kül ügye kért fe le lős
evan gé li kus püs pök és Tarr Zol tán,
a Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház
Zsi na ti Iro dá já nak ta ná cso sa volt. A
ven dé ge ket el kí sér te Zá vo di Eme se
és Bog dán Jó zsef, az ÖDE Prog ram -
iro da mun ka tár sa, va la mint dr. Ar -
den Ha ug, az Ame ri kai Evan gé li kus-
Lu the rá nus Egy ház eu ró pai össze kö -
tő je is.

Rö vid áhí tat és köl csö nös is mer -
ke dés után Fa bi ny Ta más és Tarr Zol -
tán – te kin tet tel az ön kén te sek ál tal

vég zett mun ká ra – a ma gyar or szá gi
dia kó ni ai szol gá lat utób bi év ti ze de -
i ről, il let ve a ci gány misszió ak tu á lis
hely ze té ről adott tá jé koz ta tást. 

Az elő adá sok után az if jú ön kén -
te sek – akik az el múlt hó na pokban
már is bő sé ge sen, test kö zel ből sze rez -
het tek ta pasz ta la to kat – kér dé sek so -
rát tet ték föl. A há zi gaz dák egyet ér -
tet tek ab ban, hogy az egy há zak nak –

a ci vil tár sa da lom mal kar ölt ve –
igen fon tos sze re pet kell be töl te ni ük,
és ége tő en sür gős fel ada tot kell el lát -
ni uk a ci gány ság tár sa dal mi in teg rá -
ci ó já nak elő moz dí tá sa ér de ké ben.
Az egy ház azon ban eköz ben sem fe -
led kez het meg min den ko ri el sőd le -
ges kül de té sé ről, az evan gé li um hir -
de té sé ről.

g László Virgil

Akik nálunk szolgálnak külföldön
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Advent 2. vasárnapja. Liturgikus szín: lila. Lekció: Lk 21,25–36;
Ézs 63,15–16(17–19a)19b.64,1–3. Alapige: Jak 5,7–11. Énekek: 142., 133.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Balicza Iván; de. 10. (német, úrv.) Johannes Erlbruch; de. 11.
(úrv.) Bence Imre; du. 6. Jorsits Attila; II., Hűvösvölgyi út 193., Fébé de. 10. (úrv.) Veperdi
Zoltán; II., Modori u. 6. de. 3/4 11. Sztojanovics András; Pesthidegkút, II., Ördögárok
u. 9. de. fél 10. (úrv., családi) Fodor Viktor; Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező u. 12.
de. 10. (úrv.) Iványi Gábor; Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10. (úrv.) Hokker Zsolt; Újpest,
IV., Lebstück M. u. 36–38. de. 10. (úrv.) Solymár Péter Tamás; Káposztásmegyer, IV. Tóth
Aladár út 2–4. de. 9. (úrv.) Solymár Péter Tamás; V., Deák tér 4. de. 9. (úrv., családi) Smidéliusz
Gábor; de. 11. (úrv.) Gerőfiné dr. Brebovszky Éva; du. 6. Grendorf-Balogh Melinda; VII.,
Városligeti fasor 17. de. 10. (családi) Pelikán András; de. 11. (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. (úrv., énekes liturgia) Koczor Tamás; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. 10.
(úrv.) Benkóczy Péter; Kerepesi út 69. de. 8. (úrv.) Tamásy Tamás; Kelenföld, XI., Bocskai
út 10. de. 8. (úrv.) dr. Blázy Árpád; de. fél 10. (úrv., családi) dr. Joób Máté; de. 11. (úrv.) dr.
Blázy Árpád; du. 6. (vespera) dr. Blázy Árpádné; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. dr. Blázy
Árpádné; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.) Bence Imre; Budahegyvidék,
XII., Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv.) Károlyfalvi Zsolt teológus; de. negyed 12. (úrv., családi)
Keczkó Szilvia; XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. (úrv.) Kertész Géza; Zugló, XIV., Lőcsei
út 32. de. 11. (úrv.) Tamásy Tamás; XIV. Gyarmat u. 14. de. fél 10. Tamásy Tamás; Pestújhely,
XV., Templom tér de. 10. (úrv.) Szabó B. András; Rákospalota, XV., Juhos u. 28.
(kistemplom) de. 10. (úrv.) Ponicsán Erzsébet; Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 10–
11. de. 10. (úrv.) Börönte Márta; Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. (úrv.) Vető István;
Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. (úrv.) Vető István; Rákoshegy, XVII., Tessedik
tér de. 9. (úrv.) Nagyné Szeker Éva; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél 11. (úrv.)
Nagyné Szeker Éva; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. (úrv.) Kósa László;
Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de. 11. (úrv.) Grendorf Péter; Pestszentlőrinc, XVIII.,
Kossuth tér 3. de. 10. (úrv.) dr. László Virgil; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83.
(református templom) de. 8. dr. László Virgil; Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 10. (úrv.)
id. Pintér Károly; du. 5. Győri Péter; XIX., Hungária út 37. de. 8. (úrv.) id. Pintér Károly;
Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. (úrv.) Győri János Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér
de. fél 11. (úrv.) Zólyomi Mátyás; Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 10. (úrv.) Solymár Gábor;
Budaörs, Szabadság út 75. de. 10. (úrv.) Endreffy Géza; Budakeszi, Fő út 155.
(gyülekezeti terem) de. fél 10. dr. Lacknerné Puskás Sára.

Istentiszteleti rend • 2009. december 6.

Összeállította: Boda Zsuzsa

b Im már má sod szor lá to ga tott el
a pé csi gyü le ke ze ti kó rus a bau -
tze ni test vér gyü le ke zet hez ez
év ok tó be ré ben. A kap cso lat
2006-ban kezdődött. A né met
kó rus 2007-ben ven dé ges ke dett
Pé csett, s ba rá ta ink már ek kor
je lez ték, hogy vár nak vissza min -
ket Baut zen be. Anya gi és egyéb
gon dok mi att ed dig nem ke rül -
he tett sor er re az út ra. Az Or szá -
gos Egy ház ze nei Bi zott ság pá -
lyá za tán el nyert összeg nagy se -
gít sé get je len tett ah hoz, hogy
vég re va ló ra vál has son ré gi ál -
munk: a baut ze ni ba rá tok mel -
lett a re for má ció böl cső jé nek
szá mí tó Wit ten berg s a lip csei
Ta más-temp lom fel ke re sé se is.

Bau tzen, az ezer éves né met vá ros
Ober lau sitz kul tu rá lis köz pont ja. A
vá ros egyik jel ké pe a Szent Pé ter-szé -
kes egy ház, me lyet a 16. szá zad vé ge
óta együtt hasz nál nak a ka to li ku sok
és az evan gé li ku sok. Eb ben a temp -
lom ban ad tunk ön ál ló kon cer tet a
szo ká sos szom bat es ti „Dom ve sper”
ke re té ben. Kar na gyunk, Lo vász Pé -
ter né Ba lázs Mag dol na szí vós, ki tar -
tó mun ká val, Is ten irán ti el kö te le zett -
ség gel ké szí tet te fel az együt test er -
re a hang ver seny re, me lyen J. S.
Bach, H. Schütz, J. Haydn, F. Men dels -
sohn és Ko dály Zol tán mű ve i ből
éne kel tünk. Az es tet szí ne sí tet te Lo -
vász Ta más gor don ka- és Ju hász
Gá bor gi tár já té ka.

Ven dég lá tó ink ez al ka lom mal
Gör litz be szer vez tek ki rán du lást
szá munk ra. Ez a – Baut zen hez ha -
son ló an né met–szorb la ko sú – han -
gu la tos vá ros, mely a Ne is se fo lyó
part ján, Zgor ze lec len gyel vá ros sal
át el len ben fek szik, a leg kü lön bö -
zőbb épí té sze ti stí lus je gye ket hor -
doz za. Szá mos temp lom tor nya, bás -
tyá ja ré vén jog gal ne ve zik a tor -
nyok vá ro sá nak. A vá ros há za dé li
szár nyán 1488 óta Má tyás ki rály cí -
me re lát ha tó, mi vel ek ko ri ban Szi lé -
zia és Szász or szág ke le ti fe le Ma gyar -
or szág hoz tar to zott. A leg na gyobb
él mény még is a Szent Pé ter és Pál-
szé kes egy ház úgy ne ve zett nap or -
go ná já nak meg te kin té se volt. En nek
az 1703-ban E. Ca spa ri ni olasz mes -
ter ál tal épí tett, kül ső meg je le né sé -
ben is káp rá za tos hang szer nek a

kü lön le ges hang zás vi lá gát a hely be -
li kán tor egy kis rög tön zött kon cert -
tel mu tat ta be.

Kö vet ke ző úti cé lunk Wit ten berg
volt. Nagy vá ra ko zás sal ér kez tünk
Lu ther vá ro sá ba. A volt NDK te rü le -
tén fekvő vá ros ré gi pom pá já ban
tün dö köl, szin te árad be lő le a tör té -
ne lem. A kom mu niz mus ide jé ben a
dí szes pár ká nyok ra, ka puk fe let ti dí -
szek re va ko la tot vit tek fel, így ta kar -
ták el a pol gá ri vi lág szim bó lu ma it.
Má ra ezek a ta ka rá sok el tűn tek, a há -
zak hely re ál lít va, ré gi szép sé gük ben
fi gyel mez tet nek a múlt ér té ke i nek
meg őr zé sé re.

Lu ther Már ton 1508-ban járt elő -
ször a vá ros ban, 1512-ben itt dok to -
rált teo ló gi á ból. 1517. ok tó ber 31-én
a vár temp lom ka pu já ra tű z te ki ki -
lenc ven öt té te lét, mellyel kez de tét
vet te a re for má ció. Meg il le tőd ve áll -
tunk a ka pu előtt, tud va, mi lyen
nagy egy ház tör té ne ti, po li ti kai, mű -
vé szet tör té ne ti ha tá sa volt e tett -
nek. A va sár nap dél előt ti is ten tisz te -
le ten meg ha tot tan, imád ko zó lé lek -
kel zeng tük a dalt Is ten di cső sé gé re.

Dél után foly tat tuk a vá ros ne ve ze -
tes sé ge i nek fel fe de zé sét: Lu cas Cra -
nach, Bu gen ha gen, Me lancht hon há -
zát, majd a Lu ther egy ko ri ott ho ná -
ban be ren de zett mú ze u mot te kin tet -
tük meg. Lel ké szünk, Var sá nyi Fe renc
ér tő ma gya rá zat tal se gí tet te fel dol -
goz ni a lá tot ta kat. Es te szál lá sunk Lu -
ther-ter mé ben össze gyűl tünk, hogy
még töb bet hall has sunk a nagy re for -
má tor ról. Lel ké szünk nem tit kol ta,
hogy az utunk so rán idé zett nagy tör -
té nel mi sze mé lyi sé gek nek is vol tak
hi bá ik, küz döt tek, el ke se red tek, al -

kal man ként ön ma guk kal ha da koz tak,
de hi tü ket so ha sem ad ták fel. Rö vid
áhí ta tunk vé gén kör beáll tunk, egy -
más ke zét fog va imád koz tunk, éne -
kel tünk. Azt hi szem, mind annyi un -
kat át jár ta a hely szel le me. Fe lejt he -
tet len él mény volt.

Uta zá sun kat Lip cse fel ke re sé se
ko ro náz ta. Nem tit kol tuk, hogy a vá -
ros sok szép lát ni va ló ja mel lett szá -
munk ra a leg fon to sabb az volt, hogy
J. S. Bach em lé ké nek adóz zunk. A Ta -
más-temp lom kar na gyá nak ze ne -
tör té ne ti je len tő sé gét Győr ffy Ist ván
él mény sze rű, le nyű gö ző elő adá sá -
ból hall hat tuk, majd Var sá nyi Fe renc

ál dá sos sza vai után az ol tár lép cső jén
áll va, Bach sír ja előtt éne kel tünk né -
hány ko rált. Hang sze res szó lis tá ink
is ját szot tak egy-egy Bach-mű vet.
Fel eme lő ér zés volt az „ötö dik evan -
gé lis ta” sír já nál éne kel ni.

Es te a Szent Mik lós-temp lom ban
a nyolcvanas évek óta rend sze res
„Frie dens ge bet”-en (bé ke imán) éne -
kel tük H. Schütz mű vét (Ver le ih uns
Frie den – Adj ne künk bé két) a hí vek
kö nyör gő imád sá ga után. A ren de zők
me leg sza vak kal kö szön ték meg,
hogy köz re mű kö dé sünk kel gaz da gí -
tot tuk az est prog ram ját. 

Utunk zá ró ak tu sa ként az ol tár
előtt éne kel ve, gyer tyát gyújt va em -
lé kez tünk meg a kö zel múlt ban el -
hunyt ked ves kó rus tagtár sa ink ról.
Ta lán még so ha nem szó lalt meg a
kó rus aj kán ilyen ih le tet ten Ko dály
Es ti da la.

Az öt nap na gyon ha mar el re -
pült. Lel ki ek ben és ze nei él mé nyek -
ben gaz da god va tér tünk ha za.

g T. Me rácz Ág nes kó rus tag

Lu ther és Bach nyomában járt
a pé csi evan gé li kus kó rus

Mint annyi he -
lyen az or szág -
ban, Csák vá -
ron is ha gyo -
mány, hogy a
köz sé gi bet le -
he met a te le -
pü lés egy köz -
pon ti he lyén
ál lít ják fel – va -
sár nap ról va -
sár nap ra itt
gyújt ják meg
az egy há zak és
a köz ség ve ze -
tői a gyer tyá -
kat. Idén az
evan gé li kus gyü le ke zet kezd te a
sort. Ad vent el ső va sár nap ján Sze bik
Ká roly lel kész volt az ige hir de tő,
majd a ka to li kus temp lom ban a he -

lyi evan gé li kus kó rus, a Har mo nia
Flo ria na se gí tett kon cert jé vel rá -
han go lód ni az ün nep re.

g Bo kor Bé la fel vé te le

Gyer tya gyúj tás
Csák vá ron

De cem ber 7-én, hét főn a Du na Tv 8.35-kor kez dő dő, Lép -
tünk kop pan ódon kö ve ken cí mű mű so ra az óbu dai evan -
gé li kus temp lo mot mu tat ja be. A temp lom 1935-ben
épült Fried rich Lo ránd ter vei alap ján. Vas be ton tar tó szer -

ke ze tét kö zép ko ri ará nyok és mo tí vu mok jel lem zik. Tor nyá nak ma gas -
ba szök ke nő, kar csú si sak ja alatt kör ben kes keny, lő rés sze rű ab la kok lát -
ha tók. Az 1940-ben ké szült or go na bel ső épí té sze ti és ze nei szem pont -
ból is em lí tés re mél tó al ko tás.

Lel kek érin té se cím mel ad kon cer tet St. Mar tin de cem ber 12-én 18 óra -
kor a rá kos pa lo tai evan gé li kus nagy temp lom ban (Bu da pest XV., Ré gi Fó -
ti út 73.). A kon cer tet a XV. ke rü le ti ön kor mány zat tá mo gat ja. Ér dek -
lőd ni a hely szí nen ked den és csü tör tö kön 16.30 és 18 óra kö zött le het,
il let ve te le fo non Po nicsán Er zsé bet lel kész nő nél a 20/824-4699-es szá -
mon. Be lé pő jegy: fel nőtt: 2000 Ft; di ák: 500 Ft; hat éves ko rig in gye nes.
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Sze re tet tel meg hív juk ked ves csa lád já val együtt temp lo munk kül ső föl -
újí tá sa után im már a bel ső re no vá lás, kor sze rű sí tés al kal má ból ren de zen -
dő ün nep ség so ro za tunk ra. Ad ven ti hang ver seny lesz de cem ber 12-én,
szom ba ton 17 óra kor a fű tött temp lom ban. Éne kel a Jó zsef At ti la Ál ta -
lá nos Is ko la gyer mek kó ru sa. Ve zé nyel Ró zsa völ gyi Il di kó kar nagy. De cem -
ber 13-án, va sár nap 10 óra kor há la adó is ten tisz te let lesz. Igét hir det és a
temp lo mot új ra szen te li Gáncs Pé ter, a Dé li Egy ház ke rü let püs pö ke.

Pest er zsé be ti Evan gé li kus Egy ház köz ség

Mi köz ben a gyü le ke zet hit ta no sai –
Sze bik Ká roly lel kész ci te ra kí sé re té vel
– az ad ven ti éne ket éne kel ték, a bics -
kei temp lom ad ven ti ko szo rú ján Szar -
ka Ist ván, a Fej ér-Ko má ro mi Egy -
ház me gye es pe re se meg gyúj tot ta az
el ső gyer tyát. Ez zel vet te kez de tét az

az ün nep ség, ame lyen a bics ke i ek
fel újí tott temp lo mu kért ad tak há lát. 

Az 1936-ban egy ku bik gö dör he lyé -
re épült temp lom pad ló za ta oly mér -
ték ben meg süllyedt, hogy az egész alj -
za tot, sőt a vá lasz fa la kat is el kel lett
bon ta ni, ezen kí vül be épí tet tek egy ki -

sebb vi zes blok kot is. A mun ká la tok -
kal – pél dás össze fo gás sal – mint egy
há rom hó nap alatt si ke rült vé gez ni. 

Zak 9,9–10 alap ján tar tott ige hir -
de té sé ben Szar ka Ist ván több kér dést
tett fel a bicskei gyülekezetnek: Va jon
az ün nep urá nak lesz-e he lye eb ben
az ad ven ti to lon gás ban, a vá sá rok ün -
ne pi dísz ki vi lá gí tá sá ban? A bé két
meg hir de tő alá za tos Úr nak lesz-e
he lye hét köz nap ja ink ban? Az ün ne -
pi fé nyek szí vünk ben is fel gyúl nak-e?

A li tur gi á ban a he lyi lel kész és az
es pe res mel lett részt vett Zász ka licz -
ky Pé ter, a gyü le ke zet egy ko ri lel ké -
sze is, aki a köz gyű lé sen szin tén kö -
szön töt te az ün nep lő gyü le ke ze tet. A
mun ká la tok ról Zász ka licz ky Ta más -
né fel ügye lő szá molt be, tol má csol -
va a kö zös ség kö szö ne tét a ki vi te le -
zők nek. A bicskei gyü le ke zet örö mé -
ben osz toz tak a tár sult csab di és
csák vá ri egy ház köz ség tag jai is.

g M. T.

Felújított bics kei temp lom belső
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A rend szer vál tás után Solt vad kert
gyü le ke ze te gon dolt elő ször egy há -
zi óvo dá ra. 1989-ben az őszi tan év -
vel kez dő dött új ra el ső vissza vett
egy há zi kö zép is ko lánk, a hí res bu da -
pes ti fa so ri gim ná zi um tör té ne te,
és több egy ház köz ség ben foly tat -
tunk tár gya lá so kat egy há zi óvo dá ról.

Solt vad kert né met ha gyo má nyai ar -
ra kész tet ték a he lyi e ket, hogy két nyel -
vű óvo dát in dít sa nak. Ká posz ta La jos
es pe res-lel kész egy há zi kap cso la tai ré -
vén si ke rült az in du lás hoz Né met or -
szág ból anya nyel vi pe da gó gust al -
kal maz ni. A ré gi egy há zi is ko la épü -
le tét a gyü le ke zet sa ját ere jé ből át épí -
tet te és ta ta roz ta. Le le mé nyes ügyes -
ség gel gaz da gí tot ták be ren de zé si tár -
gyak kal és vál to za tos já té kok kal a
ter me ket. Az eu ró pai pro tes táns se -
gély szer ve zet, a Gusz táv Adolf-egye -
sü let ré vén óvo dai, né met nyel vi se -
géd esz kö zö ket kap tak. Az in du lás, az
új óvo da fel szen te lé se 1990. szep -
tem ber 30-án tör tént.

Jól em lé ke zem a te li temp lom ra, a
gye rek se reg re. Az ün ne pet meg tisz -
tel te je len lé té vel a né met nagy kö vet
is, aki es té be nyú ló an hall gat ta a

meg őr zött, ré gi né met nyelv já rás sal
mon dott be szá mo ló kat.

Öröm ün nep volt ez a nap, írom
még egy szer, 1990. szep tem ber 30-án!

Azért is mét lem az idő pon tot,
mert azt ol vas tam egy há zunk he ti -
lap já ban és hír adá sa i ban, hogy 2009.
ok tó ber 17–18-án ün ne pel te a solt -
vad ker ti gyü le ke zet óvo dá ja húsz -
éves mű kö dé sét. Je len volt Prőh le
Ger gely or szá gos fel ügye lő, Ra dos -
né Len gyel An na egy ház ke rü le ti fel -
ügye lő. Volt há la adó is ten tisz te let,
fa ül te tés, ün ne pi tor ta, rajz ver seny
a gye re kek nek, öröm és vi dám ság. 

De va jon mi ó ta szo kás húsz évet
a ti zen ki len ce dik év for du lón ün -
ne pel ni? Ta lán nem ke rült elő a
ko ráb bi gyü le ke ze ti jegy ző könyv,
vagy nem ta lál ták meg az ak ko ri ün -
nep ről be szá mo ló új sá go kat? Az
óvo da ala pí tó es pe res-lel kész nyug -
díj ban van, de ott él a vá ros ban, meg
kel lett vol na őt kér dez ni! 

Vá rom az iga zi húsz éves év for du -
lót a jö vő év, 2010 szep tem be ré ben
mint az óvo dát 1990-ben fel szen te -
lő püs pök.

g Dr. Har ma ti Bé la

P ON TO SÍ  TÁ S

Egy hí ján húsz
Hét főn kez dő dik a klí ma csúcs, most
már tény leg min den ki Kop pen há gá -
ra fi gyel. Ar ra ké szül tem, hogy so ro -
za tunk zá ró epi zód ja ként az in ter net
se gít sé gé vel még egy szer át te kin -
tem, hogy mi lyen meg ál la po dá sok ra
ké szül nek a leg na gyobb ál la mok, mit
vár nak az egy há zak. Er re éppen most
ha tal ma sod tak el a szá mí tó gé pe men
a ví ru sok, be sem tu dom kap csol ni.

Itt ka pir gá lok tol lam mal egy fe hér
pa pír la pon. Nem igen ír tam le kéz zel
a ne vem nél hosszabb szö ve get az
el múlt tíz év ben, szo kat lan a fel adat.
De nem a be tűk ka nya rí tá sa a leg ne -
he zebb, ha nem a fo gal ma zás. Szá mí -
tó gép pel ezt egész más képp kell csi -
nál ni. Már is te le van át hú zá sok kal a
szö veg, re mé lem, el fo gom tud ni ol -
vas ni, mi kor es te le me gyek egy in ter -
net ká vé zó ba, vagy még is csak meg ké -
rem a fi a mat, hogy ta nul má nya it
meg sza kít va en ged jen oda egy fél órá -
ra a gé pé hez.

A kéz zel, il let ve a szá mí tó gép pel
va ló cikk írás kö zött a leg na gyobb
kü lönb ség az, hogy most nem tu dok
min den má so dik mon dat ba idé ze te -
ket be szúr ni a vi lág há ló ról, sa ját gon -
do la ta im ra és me mó ri ám ra kell ha -
gyat koz nom. Per sze azért ós di mód -
sze rek kel is ta lá lok in for má ci ót a
szo bánk ban. Ír ni nem szok tam az
asz ta lo mon, de kis ku pa cok ban van
raj ta jó né hány könyv. Las san majd
rá jö vök, hogy a szá mí tó gé pes kor szak
előtt ho gyan dol goz tunk.

Az előt tem lé vő köny vet Ros ta
Gá bor ír ta, a cí me: A vá ro si ta nya –
Szem lé let vál tás a vál ság ide jén. Rög -
tön a fül szö veg ből ki de rül, hogy a kí -
nai nyelv ben a vál ság szó két szó kép
össze vo ná sá ból áll. Ezek a „ve szély”
és a „le he tő ség”. A ve szély meg bé nít -
hat, de úgy is te kint he tünk a vál ság -
ra, mint le he tő ség re, a meg úju lás idő -
sza ká ra. A szá mí tó gé pem le rob ba ná -
sá ból adó dó vál ság hely ze tet most
le he tő ség nek te kin tem, hogy meg fo -
gal maz zam gon do la ta i mat egy sok -
kal na gyobb vál ság ról.

Egy elő re a Kop pen há gá ba ké szü lő
po li ti ku sok sin cse nek tisz tá ban az zal,
hogy mi lyen alap ve tő vál to zá sok ra van

szük ség, ha a glo bá lis át lag hő mér sék -
le tet – az ipa ri for ra da lom előt ti át lag -
hő mér sék let nél leg fel jebb két fok kal
ma ga sab ban – sta bi li zál ni akar juk.
Már pe dig mást nem na gyon akar ha -
tunk, mert ha nem tesszük meg, ak -

kor az élet fel té te lei egy re gyor su ló
ütem ben fog nak rom la ni.

Ám az üveg ház ha tá sú gá zok ki bo -
csá tá sá nak szük sé ges mér té kű csök -
ken té se je len le gi élet mó dunk fenn tar -
tá sa mel lett egy sze rű en kép te len -
ség. Éle tünk ha zánk ban is azon ala -
pul, hogy az év mil li ók alatt kép ző dött
fosszi lis tü ze lő anya go kat hi he tet le nül
rö vid idő alatt el éget jük. A ki ter -
melt nyers anya gok ból és az ége tés so -
rán fel sza ba du ló ener gi á ból szük sé -
ges és fö lös le ges ter mé ke ket gyár tunk;
la ká sa in kat fűt jük és hűt jük – ha
kell, ha nem –; elekt ro mos ára mot
hasz ná lunk, hogy el űz zük a sö té tet és
szó ra koz ta tó elekt ro ni ká val rom bol -
juk szel le mün ket; uta zunk – ki sebb
rész ben ér tel me sen, na gyobb rész ben
be le kény sze rül ve tel je sen fö lös le ges
vá ro si in gá zá sok ba vagy el csá bul va lu -
xus tu ris ta utak ra.

Az eu ró pai dön tés ho zók és pol gá -
rok több sé ge azt hi szi, hogy ha si ke -
rül to vább csök ken te ni az au tók fo -
gyasz tá sát, eset leg so ro zat gyár tás ra

al kal mas sá ten ni a hid ro gén au tót,
szél tur bi ná kat ál lí ta ni a hegy ge rin -
cek re és nap ele mek kel be bo rí ta ni a
ház te tő ket, ak kor ugyan úgy él he -
tünk, mint ed dig. A tech no ló gi ai
fej lesz té sek va ló ban fon tos dol gok, de
nem men te nek meg min ket. Egész
fo gyasz tói élet mó dun kon vál toz tat -
nunk kell. Ez nem va la mi gaz da gok
el le ni, pró fé tai ki ro ha nás, ha nem a
szi go rú re a li tás.

Né hány he te nyug dí jas lel ké szek -
kel be szél get het tem az öko ló gi ai vál -
ság ról. Nagy él mény volt szá mom ra
a nyitottságuk, és ahogyan bir kóz tak

a kér dé sek kel. Volt, aki el -
mond ta, hogy nem sír ja
vissza a szór vány ban tett
ke rék pár uta kat, örül az au -
tó ké nyel mé nek. Né ha én is
úgy ér zem, hogy be lénk
van te remt ve a ké nyel mes
élet utá ni vágy. Van ér tel me
küz de ni el le ne? Ön ma gá -
ban mi baj len ne az au tó val,
a vil lánk kert jé ben lé vő
uszo dá val vagy egy szép,
egyip to mi re pü lő út tal? 

Azt hi szem, az el múlt év ti ze dek fo -
gyasz tá si őrü le té nek ered mé nye,
hogy job ban lát juk a kor lá to kat. A
glo bá lis fel me le ge dés csak az egyik je -
le an nak, hogy az em be ri ség va la mit
na gyon el hi bá zott. A fosszi lis tü ze -
lő anya gok fo gyat ko zá sa, mil li árd -
nyi em ber éhe zé se, az ivó víz hi á nya,
a bio ló gi ai sok fé le ség csök ke né se
ugyan an nak a vál ság nak a kü lön bö -
ző meg nyil vá nu lá sai. Eköz ben a gaz -
dag vi lág azt te kin ti leg na gyobb ba -
já nak, hogy a gaz da sá gi nö ve ke dés
vissza esett…

Amennyi re elő re lát juk a kö vet ke -
ző év ti ze de ket, kö zel va gyunk az
olaj kor szak vé gé hez. Aki át ér zi a
Föl dön élő sok mil lió faj nagy sze rű -
sé gét, az biz to san ar ra vá gyik, hogy
az előt tünk ál ló át me net mi nél ke -
ve sebb pusz tu lás sal jár jon. Nem hi -
szem, hogy eti kus len ne bár ki nek is
az örök élet re mé nyé re hi vat koz va
azt mon da nia, hogy ez nem az ő
gond ja.

g Ga dó György Pál

A vál ság a meg úju lás idő sza ka
Kop pen há gá ra fi gyel a vi lág – 5. rész

ÜZ ENET AZ AR AR ÁTRÓL

Rovatgazda: Kézdy Edit

b Az Evan gé li kus Élet szer kesz tő -
sé gé nek szom széd sá gá ba, a Fő -
vá ro si Sza bó Er vin Könyv tár
Köz pon ti Könyv tá rá nak kis ga lé -
ri á já ba „ván do rolt” Bo da Zsu zsa
fo tó ki ál lí tá sa. Szer kesz tő sé g -
vezetőnk Észak ír va rázs cí mű
tár la tá nak no vem ber 24-i meg -
nyi tó ján a Sham rock ze ne kar
gon dos ko dott ze nei alá fes tés -
ről, és a Ma gyar Hír lap fő szer -
kesz tő-he lyet te se, Szen tesi Zöl -
di Lász ló volt az, aki a fel vé te lek
lát tán szó ban is meg fo gal maz ta
gon do la ta it. Az aláb bi ak ban ezt
idéz zük kedv csi ná ló gya nánt a
könyv tár nyit va tar tá si ide jé ben
de cem ber 14-ig meg te kint he tő
ki ál lí tás hoz.

Kezd jük az zal, hogy Ír or szág ban
tény leg kék az ég, és zöld a fű. Egy -
szer fel néz tem az ég re va la hol Észak-
Ír or szág ban, és azt lát tam, hogy a
ten ge ri szél se be sen űzi a fel le ge ket,
s mö göt tük azúr kék be bo rul a vég te -
len lég. Nem vé let le nül hasz nál tam
a lég szót: le ve gő, szel lő jár ja át ilyen -
kor az em ber szí vét. Lenn a bé kés bir -
kák jó ízű en fa la toz tak a tény leg zöld
– és nem ál zöld – fű ből, és ha nem
len nénk el kö te le zett hús evők, ta lán
mi is ve lük tar ta nánk, annyi ra ro po -
gós az a fű.

Őrült ség vol na mind ez? Az Ír-

szi ge ten sem mi sem őrült ség. Ta lán
is me rik Sig mund Freud mon dá sát:
egyet len nép lé te zik, amely re a pszi -
cho ana lí zist nem le het al kal maz ni –
ők az írek. És még is, túl já té kos sá gon,
bo lond sá gon, vi dám pil la na to kon,
az ír sors ban van va la mi mé lyen
meg ren dí tő. Mint aho gyan az ír táj -
ban is. Néz zék meg a fe hér szik la fa -
lat – mint ha az idők kez de tén a kel -
ta is te nek ha rap tak vol na ki egy da -
ra bot be lő le, ami képp nem olyan

messze a bir kák be le ha rap tak a zöld
fű be. Néz zék a gle na riffi kis pa ta kot
– le het, hogy a mé lyén ví zi tün dér la -
kik, és éj sza ka kis ko bol dok kel nek át
lám pás sal a kéz ben, kis föld szi ge te -
in ide-oda ug rál va. Vagy ott van a
dun lu ce-i fo tó: ab la kot tár ki szá -
munk ra a csip kés szé lű bar lang, s ha
jól fi gyel jük, oda kinn, a nyílt ten ge -
ren, a messze tá vol ban ta lán meg pil -
lant juk a szét vert spa nyol Ar ma da
meg ma radt ha jó it.

Per sze ez mind csak a kép ze let szü -
le mé nye. Sze ren csénk re ami kor Bo -
da Zsu zsa meg lát ta a te rem tés tit ka -
it a táj ban, fény ké pe ző gé pet tar tott a
ke zé ben. Em bert nem lá tunk a fo tó -
kon – de oly kor még is mint ha ott lük -
tet ne az ír gé ni usz még az olyan ap -
ró em be ri al ko tá sok ban is, mint egy
vi lá gí tó to rony vagy a kel ta ke reszt.

Mert en nek a táj nak nem a ka ted -
rá lis, ha nem az egy sze rű tárgy a
szak ra li tá sa. Ma gá ba a dísz let be fe -
les le ges vol na az em be ri ség szent al -
ko tá sa it be le ál lí ta ni – hi szen a dísz -
let, az ír vi dék min den nél be szé de -
seb ben hir de ti az ég és a föld, a
szent és a pro fán örök kap cso la tát. És
ami kor a kel ta ke reszt fel tű nik eny -
he fény tö rés ben, ta lán egy ál mos
dél utá non, mennyi re kö zel érez zük

ma gun kat Is ten hez, aki Ír or szá got te -
hát, mint mond tam, jó ked vé ben és
ün ne pi han gu la tá ban te rem tet te.

Amíg nem jár tam be az Ír-szi get
sok-sok szeg le tét, min dig azt hal lot -
tam, hogy dé li-dél ke le ti ré szé nek
ter mé sze ti szép sé ge i nél alig ha ta lá -
lok szeb bet ar ra fe lé. Be val lom, ne kem
– a Ding le-fél szi get va ló ban lé leg zet -
el ál lí tó lát vá nya mel lett – Észak-Ír -
or szág is a szí vem be köl tö zött. Az
em ber elő ször – aho gyan Zsu zsa is

– gép ről pil lant ja meg a zöld be öl tö -
zött tá jat, az tán ké sőbb au tó val kö -
ze lebb ről is fel fe de zi ma gá nak a far -
mok bé kés vi lá gát.

De az iga zi él mény a ten ger. A ten -
ger, amely annyi min dent lá tott er re -
fe lé. Vi king, nor mann hó dí tók, ké -
sőbb pe dig pro tes táns te le pe sek kel -
tek át itt, észak nyu ga ton a há bor gó
ten ge ren, míg az ír em be rek mil li ói
a szi get má sik fe lé ben, egy má sik há -
bor gó ten ge ren me ne kül tek az ígé ret
föld jé re, Ame ri ká ba. Va la hon nan,
va la ho vá, aho gyan a zöld szi ge ten
min dig is men tek a dol gok. 

g Szen te si Zöl di Lász ló

Észak ír va rázs

A Fogarasi-havasok…

Hang ver sennyel és sze re tet ven dég ség gel kez dő dött az ad vent a za la ist ván -
di gyü le ke zet ben. Múlt va sár nap – Prokk-Ger áth Di á na ve ze té sé vel – a za -
la eger sze gi Can ter ina ka ma ra kó rus adott íze lí tőt ka rá csony ra ter ve zett kon -
cert je mű so rá ból. Az
1992-ben ala kult női
kar már négy CD-t
adott ki, és két sze res
„hang ver seny kó rus”
mi nő sí tést ka pott. Ko -
dály Zol tán, Ko csár
Mik lós, Ot to Fis cher és
Guy Bo vet mű vei mel -
lett ez út tal – Kó sa Gá -
bor fel dol go zá sá ban –
nép éne kek is sze re pel -
tek re per to ár ju kon. A
ma gas szín vo na lú elő -
adás mint egy fő pró bá ja volt a za la eger sze gi hang ver seny te rem ben (zsi na -
gó gá ban) de cem ber 13-án 17 óra kor kez dő dő kon cert nek. 

g Koczor György fel vé te le

Ad ven ti fő pró ba Za la ist ván don



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

11.34 / m1
Mai hitvallások
Látogatóban Trajtler Gábornál
(ism.: 14.07 / m2) (26')
16.05 / HBO
Nar nia kró ni kái – Ca spi an
her ceg (an gol–ame ri kai
kaland film, 2008) (150')
A négy Pe ven sie gyer mek egy
esz ten dő el tel té vel vissza tér
ar ra a hely re, ame lyet sze ret -
nek. Meg le pőd ve ta pasz tal -
ják, hogy Nar ni á ban ezer há -
rom száz év telt el az óta, hogy
itt jár tak. A bi ro da lom arany -
ko ra vé get ért, a vi lá got most
a tel ma ri nok ural ják. A ke -
gyet len Mi raz ki rály Ca spi an
her ceg he lyett a sa ját fi át
akar ja a trón ra ül tet ni. A jo -
gos trón örö kös ál tal ve ze tett
lá za dók sze ret nék vissza ál lí -
ta ni a ren det…

HÉTFŐ

8.35 / Du na Tv
Lép tünk kop pan ódon kö ve -
ken… (ma gyar is me ret ter jesz -
tő film so ro zat, 2008) (20') Az
óbu dai evan gé li kus temp lom
10.45 / PAX
Gyer mek szem mel (ma gyar
riport film, 2000) (33')
11.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Gos pel kró ni ka
12.05 / Bar tók rá dió
VI. Ar cus Tem po rum – pan -
non hal mi mű vé sze ti fesz ti vál
Bach: a-moll pre lú di um
BWV 543
13.10 / Kos suth rá dió
Erős vár a mi Is te nünk!
Az evan gé li kus egy ház fél -
órá ja
22.25 / m1
Tri ló gia – Cso dás pá ros
(fran cia–bel ga ro man ti kus
víg já ték, 2002) (93')

KEDD

8.45 / Du na Tv
Is ten ke zé ben (26')
Az őr ző
11.10 / TV2
A ház kul csai
(olasz–fran cia–né met
filmdrá ma, 2004) (107')
11.15 / PAX
Raffay Sán dor (ma gyar
do ku men tum film, 2007) (36')
12.00 / Kos suth rá dió
Déli harangszó a vönöcki
evangélikus templomból
14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze ne szer ző je: Ales sand -
ro és Do me ni co Scarlat ti
Szín pad dal és szín pad nél kül
22.00 / Film mú ze um
Az utol só met ró (fran cia
film drá ma, 1980) (130')
0.25 / m1
Az utó kor íté le te
Var nus Xa vér ze nei mű so ra

SZERDA

5.25 / m1
Haj na li gon do la tok
13.30 / Kos suth rá dió
„Te ben ned bíz tunk ele i től
fog va…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
15.00 / PAX
Rendhagyó történelemóra
(magyar ismeretterjesztő
soro zat, 2002). Kisebbségi
sors a sztálinista Romániában
20.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Ze ném mel di csé rem. Fe je ze -
tek a kor társ egy ház ze né ből
20.50 / PAX
Joy ful Gos pel
21.00 / Du na Tv
Mon da ni a mond ha tat lant –
Elie Wi esel üze ne te (ma gyar
do ku men tum film, 1995) (110')
21.00 / m2
Sza ba díts meg a go nosz tól
(ma gyar film drá ma, 1979) (88')

CSÜTÖRTÖK

8.50 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó) (26')
14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze ne szer ző je: Ales sand -
ro és Do me ni co Scarlat ti
Egy ház ze ne
14.20 / RTL Klub
Kegy vesz tet tek (fran cia–
ameri kai–an gol–olasz film -
drá ma, 1994) (94') 1. rész
15.06 / Hír Tv
Se künn, se benn…
(ma gyar do ku men tum film,
2003) (55')
19.35 / Bar tók rá dió
A BBC Wale si Nem ze ti Ének-
és Ze ne ka rá nak hang ver se nye
Men dels sohn: Éli ás ora tó ri -
um op. 70.
21.05 / Du na Tv
Sze re lem
(fe ke te-fe hér ma gyar film drá -
ma, 1971) (85')

PÉNTEK

5.25 / m1
Haj na li gon do la tok
13.35 / Bar tók rá dió
VI II. pat mo si egy ház ze nei
fesz ti vál
A Ch ris tina Mor p ho va női
kar (Bul gá ria) éne kel
19.00 / Du na Tv
Öreg em ber nem vén em ber
(bel ga víg já ték, 2007) (107')
19.40 / PAX
Sa rep ta. A Zá ke us Mé dia -
cent rum mű so ra
19.50 / Kos suth rá dió
Jó éj sza kát, gye re kek!
Lá zár Er vin: Bab Ber ci ka -
land jai
21.20 / Du na II. Au to nó mia
Pa ra di csom az em lék
(ma gyar do ku men tum film,
1996) (25')
22.15 / m2
Je lö let len tö meg sí rok (ma gyar
do ku men tum film, 2007) (53')

SZOMBAT

12.00 / Kos suth rá dió
Déli harangszó a bokori
evangélikus templomból
12.05 / Du na Tv
Is ten ke zé ben (26')
13.05 / Du na Tv
Kincs ke re ső kis köd mön (ma -
gyar film drá ma, 1973) (91')
13.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Te rem tett vi lág
(tu do má nyos is me ret ter jesz tő
ma ga zin)
13.37 / Bar tók rá dió
500 éve szü le tett Kál vin Já nos
A Deb re ce ni Re for má tus
Kol lé gi um Kán tu sa éne kel
18.00 / m2
Hit val lók és ügy nö kök
(ma gyar do ku men tum film,
2009) (53') 1. rész
1.03 / Kos suth rá dió
Éj sza kai Rá dió szín ház
Bib li ai asszo nyok – Sá ra
Kar tal Zsu zsa hang já té ka
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6.03. / M. Ka to li kus Rá dió
Or go na mu zsi ka
10.15 / m1
Re for má tus ma ga zin
10.45 / m1
Re for má tus if jú sá gi mű sor
15.05 / Bar tók rá dió
Mu si ca Sac ra
(egy ház ze nei ma ga zin)
15.10 / m1
Az Ár pád-kor temp lo mai
(ma gyar do ku men tum film-
so ro zat, 1999)
Vi lo nya
16.00 / Bar tók rá dió
Össz ki adás. Fe lix Men -
delssohn összes mű ve –
V. (Re for má ció) szim fó nia
op. 107.
23.00 / Bar tók rá dió
Dzsessz hang ver seny-
különleges sé gek
A 38. deb re ce ni dzsessz -
napok fel vé te le i ből
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VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból december 6-ától december 13-áig

Va sár nap
Mu tasd meg raj tam jó sá god je lét! Zsolt 86,17 (Zsid 2,4; Lk 21,25–33; Jak 5,7–
8; 1Sám 2,1–10) A zsol tá ros fel egye ne se dik, fe jét fel eme li. Mer kér ni. Nem
ön cé lú a ké rés: Is ten jó sá gá nak je lét hor doz ni, vin ni, vál lal ni. Nem ön cé lú
azt kér nem, hogy ab ban a ki tün te tett hely zet ben le hes sek, hogy a jó ság, meg -
bo csá tás, ke gye lem je le ne múl jon el nyom ta la nul raj tam, ha nem hor do zó -
ja le hes sek a rám bí zott aján dék nak. Azt is tu do má sul vé ve, hogy ez meg -
tisz tel te tés, fe le lős ség, te her, kül de tés és együtt mű kö dés.

Hét fő
Ölt sé tek fel az új em bert, aki Is ten tet szé se sze rint va ló sá gos igaz ság ban és szent -
ség ben te rem te tett. Ef 4,24 (Péld 11,19; Zsid 6,9–12; Zak 3,1–10) Is ten tes tet öl -
tött jó sá ga ma ga Jé zus. A jel, ame lyet hor do zok, nem búj tat ha tó az ing alá. Olyan
va ló ság, amely alatt nem fér el sem mi, ami ré gi. Csak is kí vül hord ha tó. Már messzi -
ről is fel is mer he tő: mert tisz ta, egy sze rű és har mo ni kus. Nem a ru ha te szi az em -
bert. Az új, meg újult, meg erő sö dött, sze re tet ben fel töl tő dött em ber van Is ten
tet szé sére. Az igaz ság és a szent ség en nek nyo má ban je le nik meg mint aján dék.

Kedd
Em bert ül tet tél a nya kunk ra, hol tűz be, hol víz be ju tot tunk, de ki ve zet tél. Zsolt
66,12 (Gal 1,4; Jel 2,12–17; Zak 4,1–14) Haj lott há tú em be rek so ka sá ga vesz
kö rül. Nem csak ge rinc be te gek. Meg fá rad tak, csüg ged tek, csa ló dot tak, hi -
te vesz tet tek. Ha te her ne he ze dik rá juk, azt gon dol ják, ez Is ten bün te té se vagy
az ör dög já té ka. Van, mi kor ki ég nek, van, mi kor ful la doz nak. Szél ső sé ges te -
rep gya kor lat ez, ke vés az esély a túl élés re. De „fel egye ne sed ve”, „fel emelt fej -
jel”, ki hú zott hát tal jól lát ha tó a cél. Az is, hogy ki tűz te ki. És az is, ki ad ja
a pró bá kat. De az is, ki kí sér ben nün ket!

Szer da
Aki az Urat fé li, an nak erős ol tal ma van. Péld 14,26 (Mt 7,24; Jel 2,1–7; Zak
5,1–11) Aki már meg ta pasz tal ta, hogy jó ve ze tő ke zé ben van, az biz ton ság -
ban ér zi ma gát. A fé le lem ez eset ben nem ret te gést je lent egy fe nye ge tő ha -
ta lom tól, amely árt hat, vagy akár el is pusz tít hat. Is ten fé lel me azt je len ti, hogy
fi gye lek min den je lé re, fi gye lem, mi ként nyil vá nít ja ki aka ra tát, te le va gyok
irán ta tisz te let tel és bi za lom mal, mert el is me rem ha tal mát. Ő le het az a te -
kin tély, aki nél el csen de sül het a lel kem, aki nél az ag go da lom ere jét vesz ti, aki
mel lett nem ér zek fé lel met, mert vé de lem alatt ál lok.

Csü tör tök
Ke gye lem ből van üd vös sé ge tek a hit ál tal, és ez nem tő le tek van: Is ten aján -
dé ka ez. Ef 2,8 (Zsolt 6,2; 2Kor 5,1–10; Zak 6,1–8) A val lá sos sá go mat a hit
töl ti meg élet tel. De a hit nem a sa já tom. A hit nem dön tés, nem ér zés, nem
nor ma, nem ju ta lom. Hi tet le nül, ké tel ked ve kér ni Is tent csak egy faj ta
meg ér zés, hogy van ki hez for dul ni, de ez még nem meg győ ző dés. Az „új em -
ber nek” a meg bo csá tás ból szü le tik a bé kes sé ge, amely ka pu ja Is ten or szá -
gá nak. Hogy lé te zik-e ez az át já ró, azt csak azok tud ják el mon da ni, akik meg -
kap ták Is ten től a hit spe ci á lis lá tás mó dját. Ez nem ad hat büsz ke sé get, in kább
csak egész sé ges, ki egye ne se dett de re kat, Is ten aka ra tát für ké sző te kin te tet.

Pén tek
Örül je tek Je ru zsá lem mel! Vi gad ja tok ve le mind nyá jan, akik sze re ti tek! Szív -
ből örül je tek ve le mind, akik gyá szol tá tok! Ézs 66,10 (Jel 21,10–11; Lk 22,66–
71; Zak 6,9–15) Az együtt ér ző szív ké pes a szo mo rú ság ban és öröm ben is együtt
len ni a má sik kal. Együtt dob ban nak, együtt moz dul nak, egy az irány. Az öröm -
re buz dí tás ra ne he zen moz du lunk. Fő leg, ha nem ért jük, mi ről van szó, mi
ad rá okot. Vi gad ni pe dig ki fe je zet ten csak ön fe led ten le het, a kont rollt Is -
ten ke zé be té ve, aki ért, aki vel jól érez zük ma gun kat, aki mi att ün nep pé vá -
lik mind az, amit meg élünk. Je ru zsá lem több a nagy szent vá ros nál, Is ten tu -
laj do na, amely az ő di cső sé gét ün nep li és hir de ti. A „bé ke vá ro sa”, ahol és ahon -
nan Jé zus fel tá ma dá sa kor a ha lá lon túl mu tat va az „Élet” ra gyo gott fel.

Szom bat
Örül jön az ég, ör vend jen a föld, és mond ják el a né pek nek, hogy ural ko dik az
Úr! 1Krón 16,31 (Fil 4,5; 1Thessz 4,13–18; Zak 7,1–14) Az öröm ki bol to sul, az
öröm ta lajra talál, az öröm meg gyö ke re zik az em be ri szív ben. Nem em ber al -
ko tá sa: Is ten moz gó sít, ő ad ja a kö ze get, az ener gi át, amely ből erőt le het nyer -
ni. Ahol öröm van, ott ün nep van. Olyan al ka lom ez, ame lyet ma gá nyo san, kis
kör ben ne héz meg él ni, át él ni. Er re az ün nep re ad át meg hí vót a „kró ni kás”. Az
ün nep meg hí vot tai ér tik meg, fog ják fel hi tük kel, hogy Is ten ha tal ma ér vé nye -
sül min den hol, min de nek fe lett. De nem kény úr ő, ha nem fél tőn sze re tő, gaz -
da gon aján dé ko zó csa lád fő: Atya, aki együtt örül te remt mé nye i vel.

g Ben kó czy Pé ter

Új nap – új kegyelem

APRÓHIRDETÉS

Sí pos or go na! Négy re gisz te res, „po zi -
tív”. Gyü le ke ze ti te rem be, kis temp lom -
ba sür gő sen el adó. Érd.: 20/997-2935.

A rá kos pa lo tai evan gé li kus temp lom
(Bu da pest XV., Ré gi Fó ti út 73.) alag -
so rá ban ur na fül kék vá sá rol ha tók.
20/824-7739

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

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

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

a Dé li Egy ház ke rü let fel ügye lője

H I R D E T É S

A Bu da pest-Ke len föl di Evan gé li kus Egy ház köz ség meg vá lasz tott új
má sod lel ké szét, dr. Blázy Ár pád nét de cem ber 12-én, szom ba ton de. 10.30-
kor ik tat ják be a ke len föl di temp lom ban (Bu da pest XI., Bocs kai út 10.).
Igét hir det és az ik ta tást vég zi: Ben ce Im re es pe res. A gyü le ke zet ün ne -
pé re min den ked ves ér dek lő dőt sze re tet tel hív nak és vár nak.

Ad ven ti hang ver seny lesz de cem ber 11-én, pén te ken 19 óra kor a bé kás -
me gye ri evan gé li kus temp lom ban (1038 Bu da pest Me ző ut ca 12.). Az
A:N:S Cho rus John Dun stap le mű ve i ből éne kel. Ve zé nyel Ba li Já nos. Köz -
re mű kö dik: Kol tai Ka ta lin (gi tár), Var ga Fe renc (brá csa), Pé tery Dó ra (or -
go na). 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.

H I R D E T É S

F I Z E S S E N  E L Ő
L A P U N K R A !


