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„A több száz fős gyü le ke zet má ra szin -
te el ol vadt, va sár na pon ként már csak
né gyen-öten hall gat ják Is ten igé jét
ma gya rul.”

Magyar evangélikus templom 
a fekete negyedben f 8–9. oldal

„So kan lesz nek, akik nem hall ják meg Jé zus élet -
men tő és bűn meg bo csá tó evan gé li u mát. Hall ják
majd, de nem hall ják meg. So kan lesz nek majd az
egy há zi is ko lák fa la in kí vül és be lül is. A ma got
még is szór ni kell.”

A magvető és az egyházi iskolák f 6. oldal

Lelkésziktatás és ordináció f 3. oldal
Mindnyájunk ünnepe f 5. oldal
Kántortovábbképző f 6. oldal
Száz éve született Joób Olivér f 10. oldal
Tomi lámpácskája f 11. oldal
Kereszthordozó eltökéltség f 14. oldal

„A lel ké szi kar ból vagy száz hall ga tót ta ní tot tam.
Na gyon sze ret tem ta ní ta ni, vissza vo nu lá som nak
csak az volt az oka, hogy az Or dass-kör ben ki ad -
tuk kö te te met, amely nek meg írá sa na gyon nagy
fel adat volt.”

Beszélgetés dr. Boleratzky Lóránddal f 13. oldal

Fo lyik az óra, höm pö lyög a szó ára dat,
csak a meg szó lí tó erő hi ány zik. Nincs
egy iga zi, jó mon dat a ta nu lók szá má -
ra. Ez ta lán a leg na gyobb ta ná ri ku darc
és a leg nyo masz tóbb di ák ta pasz ta lat. 

Weö res Sán dor sok pél dát adott
ar ra, hogy egyet len mon dat egész
élet re szó ló, hi bát lan üze net té vál hat.
Négy ko rál cí mű vers cik lu sá ban mű -
vé szi en ját szik egy mon dat tal: „Ha
hom lok ban drá ga kő la kik / drá ga kő
láng gá emel ke dik.” Elég né hány csen -
des perc ar ra, hogy be fo gad juk és
me mo ri zál juk ezt a mon da tot. Hat szor
cse ré li fel a sza vak sor rend jét, és
mind egyik eset ben új és mély tar ta lom
je le nik meg. A szív ből jö vő mon da tok
rö vi dek és fél re ért he tet le nek.

Az utób bi idők ben egy re több ször
jut nak eszem be azok a ta ná ra im, akik -
től egyet len mon dat ma radt csak meg
ben nem. Le het, hogy az is ko la pad ban
sem je gyez tem meg töb bet egy-egy
órá ju kon, még is bol do gan men tem ha -
za, mert úgy érez tem, hogy ez az
egyet len mon dat so kat ér, és so ká ig ki
fog tar ta ni. Kap tam egy drá ga kö vet.
Nyer tem va la mit, ami csak az enyém.
Az ér té ke meg kér dő je lez he tet len. 

Ál ta lá ban nem volt ez ne héz mon -
dat. Nem kel lett so kat tör nünk
magunkat, hogy meg je gyez zük. Nem
ír ták fel a táb lá ra ki emelt üze net ként,
és nem is mé tel ték meg száz szor, ám va -
la hogy úgy tud ták ki mon da ni, hogy
még is fel tű nő ek vol tak ezek az egy mon -
da to sok. Nem a büntetésből száz szor
le íra tott mon da tok ra gon do lok. Azo -
kat már a szá za dik le írás pil la na tá ban
el fe lej tet tük örök re. Le het, hogy rejt ve
vol tak ezek a rö vid, élet re szó ló üze ne -
tek, még is ki tűn tek. Ih le tett mon dá sok
vol tak és ma guk kal ra ga dó ak.

Még a teo ló gi ai évek ből is van nak
ilyen kin csek az em lé ke ze tem ben,
ami kor nem a bő be szé dű ség ra ga dott
meg, ha nem az, hogy ér de mes vé gig -
hall gat ni az elő adást, mert va la mi kor
el hang zik majd a ben nünk örök
klasszi kus sá vá ló szen ten cia. A nagy
egyé ni ség jel lem ző je ez a tö mör ki su -
gár zás. Egész élet fel fo gás és ma ga tar -
tás van e mö gött. Hi te les ta ní tás.

Há lás va gyok an nak a tanáromnak,
aki az el ső pad  te te jén ül ve kí vül ről sza -
val ta Jó zsef At ti la ver se it és Arany Já -
nos bal la dá it. Alig-alig fű zött hoz zá
ma gya rá za tot, mert az elő adás ma ga
volt a leg hi te le sebb vers elem zés. Az ál -
ta la ki emelt egy mon da tok él nek ben -
nem ma is. Sze re tet tel idé zem fel an -
nak a ta nár nő nek az em lé két is, aki
mély át élés sel volt osz tály fő nök, és a
leg drá ma ibb hely ze tek ben is min dig a
ki út ról és a foly ta tás ról be szélt. Né hány
perc elég volt ne ki ar ra – ez előtt
negy ven év vel –, hogy in ter ak tí van
dol goz zuk fel va la ki nek az egyé ni
prob lé má ját. Ta pin tat tal és meg ér -
tés sel. A to le ran cia szót ak ko ri ban nem
hasz nál tuk. Ta lán azért, mert nem el -
mé let volt, in kább a jár ha tó út.

Ma na gyon sok szó esik a ta ná ri pá -

lya presz tí zsé nek hely re ál lí tá sá ról.
Már tör vény is vé di a ta nár tes ti ép sé -
gét. Cik kek és köny vek so ra szól a ta -
ná ri te kin tély fon tos sá gá ról. Ve ze tők
ígé re te i ben is ki emelt prog ram ként
sze re pel a ta ná ri mun ka el is me ré se. 

Új ra han goz tat juk, hogy a ta nár sze -
mé lyi sé ge fon tos a pe da gó gi ai mun ká -
ban. Lel ke se dé se nél kü löz he tet len az
át adás fo lya ma tá ban. E nél kül szá raz
és unal mas a köz ve tí tés. Sem mi sem
ma rad meg a ta nu ló ban. Az iga zi pe -
da gó gus nak bel ső és kül ső fény re van
szük sé ge, hogy ma gá val tud ja ra gad -
ni a di ák ja it. Ez pe dig csak ak kor mű -
kö dik, ha ő sze mé lye sen is jól ér zi ma -
gát a mun ka he lyén és az ott ho ná ban.
Jók az ér zé sei, és erőt adó ak a kap cso -
la tai. Nem ma rad egye dül, van nak tár -
sai. Ked ve van a ku ta tás hoz, a kí sér -
le te zés hez és az új don sá gok fel vál la -
lá sá hoz. Nem utol só sor ban kö zel ke -
rül a gye re kek hez, mert úgy kom mu -
ni kál ve lük, hogy ta pad nak rá, és igé -
nye lik je len lé tét az éle tük ben. Ek kor
szü le tik meg ben ne sok egy mon da tos
ta ní tás is. Va ló ban jö vőt ta nít ez zel.

Szep tem ber el ső va sár nap ján
eszünk be jut az egy há zi is ko lák vi lá -
ga. Ma már nem szen zá ció a lé tük.
Rend kí vül nagy fon tos sá gú azon ban az
a kül de tés, ame lyet be kell töl te ni ük.
Egyet len osz tály ban annyi ta nu ló ta -
lál ko zik a ke resz tény ér té kek kel, mint
több gyü le ke zet összes hit tan órá ján
vagy gyü le ke ze ti if jú sá gi al kal mán.
Va jon ezek ben az osz tály ter mek ben
hal la nak-e élet re szó ló egy mon da tos
ta ní tá so kat? El hang zik-e jól ért he tő,
kö ze li üze net ként a ta ní tott bib li ai tör -
té net mon da ni va ló ja? Ked vet kap -
nak-e a di á kok a krisz tu si élet for ma
vál la lá sá ra? Sze ret jük-e úgy és hor doz -
zuk-e annyi ra imád sá ga ink ban a mai
ta ná ro kat, hogy élet re szó ló egy mon -
da tos ta ní tá sok szü les se nek? Nem
erő sza ko san, nem ha tal mi szó val, ha -
nem az iga zán nagy pe da gó gu sok stí -
lu sá ban: könnye dén és sze re tet tel.

Ma fo ko zot tan szük sé günk van er -
re. Az el múlt na pok ban, a na pi hí rek
hall ga tá sa köz ben több ször is meg fo -
gal ma zó dott ben nem a kér dés: nincs
más mon da ni va lónk a kö vet ke ző nem -
ze dék nek, mint a ki áb rán dí tó vagy
kedv sze gő in for má ció? A bru ta li tás és
az erő sza kos ság ese mé nye i nek na -
pon kén ti bő sé ges su gár zá sa, vá lo ga -
tott mé dia fo gá sok kal? Mennyi ér ték -
te rem tő és gyó gyí tó kép sor ra fut hat -
ná a ne ga tí vu mok be mu ta tá sá ra for -
dí tott ha tal mas ener gi á ból! 

Ér de mes len ne a most in du ló tan -
év ben egy mon da tot bát ran ki mon dó
és jó szív vel el is fo ga dó is ko lai kö zös -
ség gé vál nunk – nem csak az is ko lá ban,
ha nem éle tünk min den te rü le tén.
A köl tő utol só va ri á ci ó já nak meg -
hal lá sa se gít het ne künk: „Ha láng ban
drá ga kő la kik / drá ga kő hom lok ká
emel ke dik.” Az iga zi is ko la pe dig ezen
fá ra do zik.

A szer ző az Evangélikus Hitt u do má -
nyi Egyetem rektora

Egy mon da tos ta ná rok
g Szabó Lajos

Tan év  lel ki tan tár gyak kal

b Ese mény ben és há la adás ban gaz dag na pot töl töt tek együtt au gusz tus utol só va sár nap ján az oros há zi evan -
gé li ku sok. A városban a ti zen ötö dik tan évüket kezdhették meg a Szé kács Jó zsef Evan gé li kus Óvo da, Ál -
ta lá nos Is ko la és Gim ná zi um in téz mé nye i , amely ek élé re – Fe hér Bor bá la sze mé lyé ben – új igaz ga tót ik -
tat tak, va la mint fel szen tel het ték az is ko la alig nyolc hó nap alatt el ké szült új szár nyát.                   új szár -
nyát. f Folytatás a 6. oldalon
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Lelkészi munkaévkezdés
…délen …nyugaton …északon

b A Dé li Egy ház ke rü let Időnk és
erőnk nyo má ban cím mel tar -
tot ta meg mun ka év kez dő lel -
kész kon fe ren ci á ját Ba la ton szár -
szón au gusz tus 23. és 25. kö -
zött. A prog ram aján lá sa sze rint:
„…sze ret nénk meg ra gad ni a
min dig el il la nó időt és ke vés nek
bi zo nyu ló erőnk szá má ra táp lá -
ló For rást ta lál ni.”

b El ső al ka lom mal ren de zett mun -
ka év kez dő lel kész kon fe ren ci át a
Nyu ga ti (Du nán tú li) Evan gé li -
kus Egy ház ke rü let. A három -
napos kőszegi ren dez vény cí -
mét az or di ná ció el ső ál dá sa ad -
ta: „Hogy ál dás légy…” Eh hez
kap cso ló dan a be szél ge té sek fó -
ku szá ban a lel ké szi hi va tás és el -
hí vás állt. 

b Hét száz mé ter ma gas ság ban, a
Mát rá ban gyűl tek össze kö zös év -
kez dés re au gusz tus 27-én és 28-án
az Észa ki Egy ház ke rü let lel ké szei.
A ke rü let kö ze pe tá ján fek vő hely -
szín, a re for má tus egy ház Rá day
Kon fe ren cia-köz pont ja min den
szem pont ból meg fe le lő nek bi zo -
nyult a hét köz na pok ból va ló el vo -
nu lás ra és a ta lál ko zás ra.

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

Záró istentisztelet a Déli Egyházkerület munkaévkezdő lelkészkonferenciáján
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b A Szent há rom ság ün ne pe utá ni
14. va sár nap az örö mé, di csé re -
té és há la adá sé. A tex tus sze rint
– Lk 17,11–19, a tíz lep rás meg -
gyó gyí tá sá nak tör té ne te – csak
egyet len, a sa má ri ai tért vissza
gyó gyu lá sa után Jé zus hoz.
„Fennhan gon di cső í tet te Is tent”:
se gít sé get kért, át él te Jé zus meg -
tar tó sze re te tét, és nem ma radt
né ma, ha nem há lát adva hir -
det te a hit meg tar tó ere jét.

A lek ció (Gal 5,16–24) to vább vi szi az
evan gé li u mi üze ne tet: a Szent lé lek
meg ele ve nít, „gyü möl cse pe dig: sze re -
tet, öröm, bé kes ség…” Az ün nep éne -
ke, Sztá rai Mi hály nak (+1575) a 92.
zsol tár ból írt át köl té se a hí vő, há la adó
em ber tisz ta örö mét fe je zi ki: Mely
igen jó az Úr is tent di csér ni (EÉ 47).

Ha a 16. szá za di di csé ret vers szak -
kez dő be tű it össze ol vas suk, a szer ző
ne vét kap juk: MIC HA EL STA RINVS.
1593-tól 1806-ig a pro tes táns éne kes -
köny vek több sé ge az ere de ti 15 vers -
sza kot kö zöl te. Éne kes köny vünk hat
vers sza ka Payr Sán dor mo der ni zá ló
át dol go zá sá ban ad ja Sztá rai szö ve gét,
me lyet kö vet a bap tis ta éne kes könyv
is, négy szó la mú fel dol go zás ban (BÉ
30, 5 vsz.). A szö veg nek ez a vál to za -
ta ke vés sé őriz te meg a zsol tá ros
han got (el ma rad pél dá ul a zsol tár nak
a Sztá rai szö ve gé ben is még meg lé vő
7–10. ver se, az Is ten al ko tá sa it lát va

há la adó di csé ret re in du ló em ber el -
len té te ként az esz te le nek re és a go no -
szok ra va ló uta lás.) A re for má tu sok
Sztá rai szö ve gét vi szony lag hű en kö -
ve tik (RÉ 255, 8 vsz.).

Az ének el ső vers sza ka a di csé ret -
nek, ének lés nek, há la adás nak, Is ten
hir de té sé nek örö mét fe je zi ki. Az
öröm for rá sá ra a 2–5. vers szak egyes
szám el ső sze mély ben meg fo gal ma -
zott imád sá ga ad vá laszt: a lé lek fel -
emel ke dik Is ten hez, el mél ke dik, fel -
is me ri az is te ni böl cses sé get, és hogy
a meg té rés után örök ké va ló bol dog
élet vár rá. A szük sé get szen ve dő hí -
vő em ber pe dig biz tos le het az is te -
ni se gít ség ben, üd vö zü lés ben. Az
utol só vers szak a gyü le ke zet ne vé ben
mon dott kö nyör gés hi tért, is ten is me -
re tért. Az öröm táv la tot kap: a
menny or szág ígé re tét.

Éne kes köny vünk dal la ma 20. szá -
za di evan gé li kus le jegy zés ben ma radt
fenn. A 16. szá zad ból a dal lam ki bő -
ví tett (11, 14, 14, 12 szó tag) vál to za ta
is mert. El dönt he tet len, hogy eb ből a
ki bő ví tett for má ból mes ter sé ge sen ál -
lí tot ták-e elő a 20. szá za di 4 x 11 szó -
ta gos vál to za tot, vagy ép pen for dít -
va tör tént, csak ép pen nem je gyez ték
le a min den ki ál tal is mert rö vi debb

dal la mot, és a szó be li ség ben élt év -
szá za do kon ke resz tül. A his tó ri ás
éne ke ket idé ző dal lam stí lus hű rit -
mu sa az ör ven de zés len dü le tét ad ja
vissza. Su lyok Im re 1943-ban alt szó -
ló ra, ve gyes kar ra és vo nó sok ra dol -
goz ta fel Sztá rai zsol tár pa raf rá zi sát.

g H. Hu bert Gab ri el la

Felemelt tekintettel,
felemelt szívvel
Jó len ne új élet for mát ta lál ni. Élet mó -
dot. Élet stí lust. Élet ve ze tést. Ame lyet
nem rek lá mok tö ké le tes re re tu sált
dísz let em be rei mo so lyog nak, mo -
zog nak, be szél nek be le a tu da tunk ba.
Nem olyat, ame lyért cse ré be is me ret -
len, hát tér be hú zó dó, sze mély te len lé -
te zők pénzt, el ve ket kér nek, és ré gi -
nek ki ki ál tott ér ték ren de ket do bat nak
sze mét re az új re mény ség fe jé ben. Va -
la mi egé szen más meg úju lá sért ki ált
a vi lág. Amely nem kö ve tel le he tet len,
elv te len vál to zást. Amely től nem csu -
pán az ma rad hat az em ber, aki va ló -
já ban, ha nem ki tel je sed het. Amely től
sa ját ma ga új di men zi ó it, bol do gí tó
po zi tí vu ma it fe dez he ti fel, és amely -
től rá döb ben het, hogy nem ma gá ra
ha gyott, vé let len lé te ző a vi lág ban, ha -
nem egy cso dá la tos al ko tó ke ze nyo -
mát, arc má sát hord ja ma gán.

Ko rán reg gel vagy éj jel, a ránk vir -
radt na pért adott há lá ban, az iga zi, fel -
emel ke dett pil la na tok ban, a min den -
na pok cso dá i ra va ló rá döb be né sek ben,
min den rez dü lé sünk ben, a vi lág min -

den rez dü lé sé ben: min den mö gött ott
van az, aki el tud in dí ta ni er re az új élet -
re. Csak mer ni kell meg szó lí ta ni, kér -
ni őt, ami kor már na gyon sze ret nénk
az új ra kez dést. Új ra kez de ni an nak a rég
el vesz tett, te rem tés ko ri „íme, min den
igen jó”-nak az ízé vel, amely re meg al -
ko tott ben nün ket az Is ten. Ezért igen
jó őt di csér ni, ezért jó el tel ni nagy sá -
gá val, ezért jó föl emel ked ni hoz zá.

Mert ha már va la mi el sza kadt Is ten
és em ber kö zött, ő ak kor is a kö zös sé -
get, az együtt örü lést ke re si ve lünk.
Amíg hely re nem áll, tö ké le tes sé nem
lesz az új te rem tés, addig az ör ven de -
ző kö zös ség alap ja: hogy van tö rek vés
az Is ten fe lé, hogy van meg té rés, hogy
van örök ké va ló, bol dog élet be ve tett
hit, hogy a szí vek ben már Is ten or szá -
ga van. Most ez a „jó” ada tik leg főbb
jó ként, de ez elég ah hoz, hogy aki rá -
ta lál, an nak egész éle te for du la tot ve -
gyen. Új élet mó dot, élet stí lust, élet ve -
ze tést ta lál: a ke gye lem kol du sa i nak
min dig bő vel ke dő vé tett éle tét.

„Áld jad, lel kem, az Urat, és ne fe ledd
el, mennyi jót tett ve led!” Ha ez a kö -
nyör gés min den nap ve lünk éb red, lel -
künk kel, ak kor mind vé gig meg ma -
rad ha tunk a Sztá rai meg éne kel te igaz
hit ben. A hit ben, amely min den nap a
fe led he tet len Meg vál tó fel fog ha tat lan
sze re te té be ka pasz ko dik. A hit ben,
amely össze kö ti el sza kadt múl tun kat,
meg vál tott, meg újí tott je le nün ket és
bol dog, múl ha tat lan jö vőn ket: egész,
Is ten től aján dék ba ka pott lé tün ket.

g Ör dög End re

Mely igen jó az Úr is tent di csér ni
C ANTATE

Sze mé lyes val lo más sal kez dem – de
ez zel nem ön ma gam ról aka rok ír ni.
Na gyon sze re tem a Ró mai le vél 8. fe -
je ze tét. Van nak ked ves fe je ze tek a
Bib li á ban, ame lyek re sű rűn vissza té -
rek. Ez ta lán a leg ked ve sebb. Mi ért?
Mert ben ne van az evan gé li um lé nye -
ge, a tör vény íté le te, a vi gasz ta lás sza -
va, a múlt fel dol go zá sá nak le he tő sé -
ge, a je len mély ér tel me zé se és az
egyet len iga zi pers pek tí va a vég ső jö -
vő re néz ve. Pál in for mál, fi gyel mez -
tet, biz tat, szin te éne kel a Lé lek cso -
dá la tos mun ká já ról, a vé gén pe dig
már-már him ni kus ma gas sá gok ban
jár va szól a leg na gyobb biz ton ság ról,
hogy tud ni il lik sem mi nem sza kít hat
el min ket az Is ten sze re te té ről. Min -
den együtt, min den egy he lyen: a
Szent írás sum má ja, Is ten vi lá gá nak
a tit ka.

En nek mint egy be ve ze té se ként,
meg ala po zá sa ként hang zik a test ről
és a Lé lek ről szó ló ta ní tás. Ez azon -
ban több pusz ta ta ní tás nál. Úgy ve -
zet el az iga zi va ló ság meg lá tá sá ra,
hogy az zal se gí te ni, fel emel ni tud és
akar. Test ről és Lé lek ről be szél, de
nem úgy, aho gyan a ke resz tény ség -
be is be szű rő dött ré gi pla to nis ta
gon dol ko dás ta ní tot ta, szét vá laszt va,
már-már füg get le nít ve az em ber tes -
tét és lel két. Nem, itt va la mi egé szen
más ról ír az apos tol – Is ten tör vé nyét
és evan gé li u mát meg fo gal maz va.
Ar ról szól, mi lyen az em ber a ma ga
tel jes va ló já ban – akit meg ha tá roz a
tes te, az anyag hoz kö tött vol ta; és mi -
lyen az Is ten, aki Lé lek. A nagy kér -
dés ak kor, a ró mai ke resz té nyek kö -
zött is meg ma, a hu szon egye dik szá -
za di ta nít vá nyok kö zött is az, hogy mi
ha tá roz meg min ket: az anyag hoz kö -
tött lé tünk vagy az Is ten hez kö tő dé -

sünk? A tes ti, e vi lá gi va ló ság, vagy Is -
ten örök va ló sá ga? A mu lan dó lét jár
át min ket, vagy ben nünk él az a Lé -
lek, aki Krisz tust ma gát hoz za kö zel,
sőt köl töz te ti be az éle tünk be?

Sok fé le el vá lasz tó fal, sok fé le víz -
vá lasz tó vo nal van a vi lág ban. Nem
csu pán a mes ter sé ge sek re gon do lok,
ame lye ket mi ma gunk épí tünk, ha -
nem azok ra a min dig lé te zett és lé -
te ző té nyek re, ame lyek vi lá go kat vá -
lasz ta nak el egy más tól.

A test – így ír Pál az igén ket meg -
elő ző ver sek ben – a bűn és ha lál ha -
tal ma alatt áll. Az az kép te len ar ra,
hogy ön ma gá tól jó le gyen, sőt vé ges
lé te még az idő kor lá tai kö zé is be van
szo rít va. „Vég ered mé nye” pe dig a
ha lál. A Lé lek azon ban Is ten Lel ke, a
Krisz tus Lel ke, az élet te rem tő je,
hor do zó ja, az iga zi se gí tő, vi gasz ta -
ló, igaz sá got mu ta tó, jó ra ve ze tő,
meg ele ve ní tő. Két kü lön vi lág. A
gon dok, a fá rad ság, a küz de lem és az
el mú lás vi lá ga – s ve le szem ben Is -
ten Lel ké nek fel sza ba dult vi lá ga, a tel -
jes, sőt ki tel je se dő élet vi lá ga, a csu -
pa jó és ál dás vi lá ga. Az el ső a bio ló -
gi ai lét hez kö tött, a por ból jö vő és
por ba vissza té rő élet, a má sik a kor -
lá to kat nem is me rő, ha tá rok hoz nem
kö tött élet. 

Ezek – jó eset ben – egy más után
kö vet kez né nek? Le kell ját sza ni az el -
sőt, a ne he zet és kel le met lent ah hoz,
hogy ha az vé get ér, és po zi tív mér -
leg gel zá rul, ak kor át lép hes sünk a jó -
ba? Ha majd el hagy juk a „go nosz és
bű nös tes tet”, ak kor ki röp pen a lel -
künk, és el kez dő dik a jó? A ha tár egé -
szen más hol hú zó dik!

Meg szü let tünk er re a vi lág ra. Az
élet aján dék, de ter he it is érez zük.
Cset lünk-bot lunk egy éle ten át, az -

után ne héz, fáj dal mas és ti tok za tos
úton el hagy juk ezt a vi lá got? Tesszük
ezt an nak re mé nyé ben, hogy a „si -
ra lom völgy” után va la mi más, re -
mél he tő leg va la mi szebb és gond ta -
la nabb jön? Ez – bár mily el ter jedt,
de – fél re ér tett és a ke resz tény ség -
től igen tá vol ál ló vi lág kép. Pál ma
ar ra ta nít min ket, együtt a ró ma i ak -
kal, hogy itt el kez dőd het a szebb, az
új, a ha tá rok kö zé nem szo rí tott, a
kor lá tok kö zé nem pré selt élet. A ti -
tok nyit ja az új já te rem tő Szent lé lek.
A Lé lek tö rek vé se élet és bé kes ség
– ol vas suk igénk ben. S ha Krisz tus
Lel ke la kik ben nünk, s mi az ő Lel -
ke sze rint élünk, ak kor el kez dő dött
va la mi, ami már nem az el mú lá sé, a
le fe lé tar tó és las san sem mi be ve sző
lé té.

Az új élet cso dá ja ez. Nem mér he -
tő sem mi más föl di vál to zás hoz,
egye dül az ed dig pá rat lan ese mény -
hez, Krisz tus föl tá ma dá sá hoz.

Nagy sze rű ta ní tást ad Pál – ez az
el ső él mé nyünk sza ka szun kat hall -
va, ol vas va. Az után rá jö vünk, hogy
iga zi me di tá ci ós anyag, hi szen szük -
sé günk van ar ra, hogy a min den na -
pok „da rá ló já ban” tu da to san fog -
lal koz zunk az élet alap ve tő és vég ső
kér dé se i vel. S ami kor el in dul ben -
nünk ez a vé gig gon do ló fo lya mat, ak -
kor jö vünk rá, hogy sa ját le he tő sé ge -
ink mi ni má li sak, moz gás te rünk igen -
csak szűk re sza bott. De nem így az
Is ten Lel ké nek a le he tő sé gei! Még azt

is meg te he ti, hogy en gem át for mál
és új já te remt. Még en gem is! 

Hogy ír ja az apos tol? „Ha pe dig
an nak Lel ke la kik ben ne tek, aki fel -
tá masz tot ta Jé zust a ha lot tak kö zül,
ak kor az (…) élet re kel ti ha lan dó tes -
te te ket is a ben ne tek la kó Lel ke ál tal.”
Ezért imád ko zom. Nem azért, hogy
én le gyek egy ki csit jobb – ez csu -
pán „tü ne ti ke ze lés” len ne. In kább
azért, hogy ben nem az ő Lel ke lak -
jon.

Ér tik, ked ves Test vé re im, ked -
ves ol va só ink, mi ért olyan drá ga szá -
mom ra ez a fe je zet a Ró mai le vél ből?
Ezért, mert ar ról a leg na gyobb cso -
dá ról be szél, amely még ve lem is
meg tör tén het. Nem csak ezen a va -
sár na pon, nem is csu pán ezen a
hé ten, ha nem to vább ra is új ra meg
új ra ol vas ni fo gom ezt a fe je ze tet.
Erő, ál dás árad be lő le bő ven!

Szent há rom ság ün ne pe után a
14. va sár na pon ez az – egész va sár -
na pot meg ha tá ro zó – mot tó áll is -
ten tisz te le ti ren dünk ele jén: a Szent -
lé lek ele ve nít meg! Ke le ti meg úju lá -
si tech ni ká kat kí ná ló, lát szat meg ol -
dá sok ra hí vo ga tó, üres hát or szá gú
ki ra kat éle tet ajánl ga tó vi lá gunk ban
én nem mást és nem más nak hi szek.
A Szent lé lek ele ve nít meg. Er re vá -
gyom. Nem a bá gyadt túl élés re,
nem az el ve ge tál ga tó, majd el mú lás -
ba tor kol ló élet re, nem a cél ta lan bo -
lyon gás ra, ha nem az ele ven, gaz dag,
pers pek ti vi kus élet re. A Szent lé lek
ele ve nít meg!

g Ha fen scher Ká roly

Imád koz zunk! Jöjj, Te rem tő Szent lé -
lek, újítsd meg egy há zad, és kezdd raj -
tam! Ámen.

SZ ENT H Á ROM SÁG ÜN NE PE U TÁ NI 14.  VA SÁR NAP  RÓM 8,611 

Mi ha tá roz meg? Ki hez kö tő dünk?
Min den ha tó Is te nünk, aki az élet for -
rá sa vagy! A te vi lá gos sá god nál lát juk
az iga zi vi lá gos sá got. Ké rünk, tedd haj -
lé kod dá szí vün ket, add ne künk Szent -
lel ke det igéd ál tal, hogy ta nít son és ve -
zes sen ben nün ket aka ra tod sze rint él -
ni, hogy meg ma rad junk a te vi lá gos -
sá god ban, igaz sá god ban, sze re te ted -
ben, és ke ze ink mun ká ján jó gyü -
möl csö ket ter mő ál dá sod le gyen –
szent ne ved di cső sé gé re és em ber tár -
sa ink ja vá ra.

Ir gal mad ba ajánl juk ha zán kat, né -
pün ket, az em be ri sé get, a vi lá got. Ve -
zesd, irá nyítsd Szent lel ked del e föl dön
élő egy há za dat, gyü le ke ze tün ket.

Áldd meg a há zas tár sa kat, hogy csa -
lá di éle tük meg szen telt, tisz ta, ne ked
tet sző le gyen. Áldd meg a csa lá di ott -
ho no kat, hogy meg újult élet ben jár -
junk, hogy gyer me ke in ket, uno ká in -
kat a te ne ved fé lel mé ben, vi lá gos sá -
gá ban ne vel jük, se gít sük hoz zád őket,
aki az út, az igaz ság és élet vagy.

Légy mind azok kal, akik most kezd -
ték mun ka évü ket, tan évü ket. Aján dé -
kozz meg ta nárt és di á kot, ve ze tő ket
és ve ze tet te ket ki tar tás sal és szor ga -
lom mal, tü re lem mel és el szá nás sal. Se -
gítsd tel jes ség re jut ni, ami be jó re -
mény ség gel be le kez dünk.

Ke gyel mes je len lé ted del légy az
öz ve gyek kel, ár vák kal, el ha gyot tak -
kal, egye dül élők kel, ma gá nyo sok kal,
kal ló dó fi a ta lok kal, utat ke re sők kel, ke -
nyér re éhe zők kel, szű köl kö dők kel,
baj ban lé vők kel. Se gítsd meg azo kat,
akik a te ne ve det se gít sé gül hív ják bár -
hol ezen a vi lá gon.

Kö nyö rülj ir gal mad dal a szen ve dő -
kön és be te ge ken, kór há zi ágy ban
fek vő kön, mű tét re vá ra ko zó kon. Adj
ne kik gyó gyu lást! Erő síts Szent lel -
ked del, hogy se ma gas ság, se mély ség
el ne vá lasszon ben nün ket a te sze re -
te ted től és vi lá gos sá god tól. Hadd ta -
pasz tal juk meg a má sik em be ren ke -
resz tül is ir gal mas sá go dat, hogy te ve -
lünk vagy min den nap, aho gyan ígér -
ted és gond vi se lő jó sá go dat, hogy
meg adod na pon ta a min den na pi ke -
nye ret.

El hunyt ha lot ta in kat, sze ret te in -
ket ta kard be Jé zus Krisz tus ér de mé -
vel, adj ne kik örök éle tet a te or szá god -
ban, és ve zess min ket is örök ké va ló bé -
kes sé ged fe lé. Ámen.

Oratio
œcumenica

A VA SÁRNAP IG ÉJE

SE MPER REFOR M ANDA

„Ez a [harmadik] hitágazat tehát
olyasmiről szól, aminek állandóan
tör ténnie kell, és soha nem szűnhet
meg. A teremtés ugyanis már mö göt -
tünk van, a megváltás is elvégeztetett,
de a Szentlélek szüntelenül végzi
munkáját az ítélet napjáig, és arra
rendeli a gyülekezetet a földön, hogy
általa mondjon és cselekedjék min -
dent. Hiszen keresztyén egyházát nem
gyűjtötte még egybe, a bűn bo csá nat
osztását sem fejezte be még. Abban
hiszünk tehát, aki napról nap ra vonz
minket az igével, és hi tün ket adja,
növeli és erősíti ugyanazzal az igével
és bűnbocsánattal; ha pedig mindezt
elvégezte, mi viszont ra gasz ko dunk
hozzá, és meghalunk a vi lág nak és
minden nyomorúságnak: vé gül
egészen és örökké megszentel min ket.
Ezt várjuk most hittel az ige sze rint.”  

d Luther Márton: Nagy káté 
(Prőhle Károly fordítása)

Az EvÉlet 2005., 2006., 2007., 2008., 2009. és 2010. évi lapszámai PDF formátumban letölthetők 
a www.evangelikuselet.hu címről.
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Új tan évet kezd he tünk. Va jon ma ga -
sabb osz tály ba lép he tünk? Ne tán
év is mét lés re ítél te tünk? Köz tu dott,
hogy ősz től új ra adva van is ko lá ink -
ban a bu kás esé lye is. Sőt ami a köz -
ok ta tás ban alig el kép zel he tő, az egy -
há zi, gyü le ke ze ti, egyé ni ke resz tény
élet ben elő for dul hat: „al sóbb” osz -
tály ba is ke rül he tünk…

De min den kép pen öröm hír, hogy
to vább ta nul ha tok! Mi több, Jé zus
Krisz tus ta nít vá nya le he tek! A ke resz -
tény élet lé nye ge, hogy az utol só
szív dob ba ná sig a Mes ter ta nít vá -
nyai ma rad ha tunk. Kül de té sünk se
több, de nem is ke ve sebb, mint hogy
ta nít vánnyá, nem a ma gunk, ha nem
Jé zus ta nít vá nya i vá te gyünk má so kat.

Er ről szól az agyon idé zett misszi ói
pa rancs Má té evan gé li u má nak vé -
gén. Úgy gon dol tam, er ről újat már
nem ol vas ha tok. De ki de rült, va ló ban
igaz: a jó pap/püs pök hol tig ta nul, és
sír kö vén ez áll: föl di ta nul má nya it be -
fe jez te… 

Az Ame ri kai Evan gé li kus Egy ház
(EL CA) ké pes ma ga zin já nak (The
Lu the ran) au gusz tu si szá má ban el -
gon dol koz ta tó ve zér cik ket fe dez tem
fel Pe ter W. Mar ty tol lá ból „A ké tel -
ke dés ér té ke lé se” (An App re ci a ti on
for Do ubt) cím mel.

A da ven por ti (Io wa) lel kész kol lé ga
nem ke ve seb bet ál lít, mint hogy a hit
el len té te nem a két ség, ha nem a túl -
zott bi zo nyos ság, ma ga biz tos ság. Töb -
bek kö zött ép pen a misszi ói pa rancs
előz mé nye i re utal. A Ká ro li-for dí tás
sze rint a ta nít vá nyok, ami kor Ga li le -
á ban új ra ta lál koz nak a fel tá ma dott
Krisz tus sal, „le bo ru lá nak előt te, né me -
lyek pe dig ké tel ke dé nek” (Mt 28,17). 

A cikk szer ző je a co lum bu si Tri -
nity Lu the ran Se mi nary új szö vet sé -
gi pro fesszo rát, Mark Al lan Po w ellt
idé zi, aki sze rint az ere de ti gö rög szö -
veg nem te szi in do kolt tá a „né me -
lyek” szó be szú rá sát. Ez egy faj ta for -
dí tói lo gi kát, pre kon cep ci ót tük röz,
mely sze rint a Jé zus előt ti hí vő le bo -
ru lás sal va la mi kép pen fe szült ség -
ben, el len tét ben van „né me lyek” ké -
tel ke dé se. 

Ma gam is úgy lá tom, hogy az
egész sé ges hit és az egész sé ges ké tel -
ke dés nem zár ják ki egy mást, sőt
együtt jár nak. Er re ta lán Ta más
apos tol az egyik leg nagy sze rűbb pél -
da. Nem vé let len, hogy az úgy ne ve -
zett „ke re sők is ten tisz te le tét” ép pen
Ta más-mi sé nek ne vez zük.

Meg győ ző dé sem, hogy a pas sió -
tör té net ben csú fo san le sze re pelt ta -
nít vá nyi se reg – dön tő mó don –

nem Jé zus ban ké tel ke dett, ha nem
sok kal in kább ön ma gá ban. Mi ként le -
het sé ges, hogy a győz tes Úr to vább -
ra is az ő vesz tes csa pa tuk kal akar újat
kez de ni?! 

Szá munk ra is ez le het az is mét lő -
dő meg le pe tés az in du ló tan év kü szö -
bén. A Mes ter még min dig nem ad -
ta fel, még min dig szá mol ve lünk! Tü -
rel mes sze re te te nem fo gyott el irán -
tunk. Bár gyak ran ne héz fe jű, rest szí -
vű ta nít vá nyok va gyunk, még is új ra
kéz be vesz min ket.

Ő re á li san szá mol kér dé se ink kel és
két sé ge ink kel. Olyan Mes ter, aki
gör be vo na lak kal is tud egye ne sen ír -
ni. Nem tö ké le tes mes ter as pi rán so -
kat ke res, ha nem rá  fi gye lő, őt kö vet -
ni igye ke ző ta nít vá nyo kat. 

Ez zel szem ben ma is bő ven akad -
nak ma ga biz tos írás tu dók. Akik nek
nin cse nek kér dé se ik és két sé ge ik,
csak ki ok ta tó vá la sza ik. Ők min -

dent tud nak, sőt min dent job ban
tud nak. Ők „Is ten fe jé vel gon dol kod -
nak”, és ko runk min den kín zó kér dé -
sé re ki ol vas sák a két sé get ki zá ró,
megfel leb bez he tet len vá laszt az írá -
sok ból. Ne kik – Pál apos tol lal szem -
ben – sem mi sem ho má lyos, ha nem
min den tisz ta. Is me re tük nem tö re -
dé kes, ha nem tel jes…

Egy ál ta lá ban nem irigy lem, in -
kább saj ná lom őket. Nincs már mit
vár ni uk az új tan év től, hi szen min -
dent tud nak. A ma ga biz tos, ön igaz
egész sé ge sek kel a Mes ter sem tud
mit kez de ni. Csak a lé nye get nem ér -
tik: az em ber leg na gyobb rang ja,
mél tó sá ga, esé lye, ha Jé zus-ta nít -
vány ma rad! 

Egy há zunk öt éves, or szá gos gyü -
le ke ze ti mun ka ter ve sze rint az elő ző
tan év az el mé lyü lés ide je ként ada tott
ne künk. Va jon tény leg az volt? Töb -
bek kö zött er re is ke res tük a vá laszt
a Dé li Egy ház ke rü let im már ha gyo -
má nyos mun ka év kez dő lel kész kon -
fe ren ci á ján, Ba la ton szár szón: va ló ban
el mé lyül tünk-e, vagy in kább süllyed -
tünk?! Ezt az ön vizs gá lat ra in dí tó kér -
dést min den egyes gyü le ke ze ti kö zös -
ség nek és tag nak ér de mes őszin tén
meg vá la szol nia, hi szen min den ál ta -
lá no sí tás fel szí nes és fél re ve ze tő.

Az új mun ka év kulcs sza va a meg -
is me rés. Di va tos ki fe je zés sel: az élet -
hosszig tar tó ta nu lás (li fel ong lear -
ning), mely nek ré sze, ha úgy tet -
szik, aján dé ka az in du ló 2010/11-es
tan év. Nem az a kér dés, hogy fel sőbb
vagy al sóbb osz tály ba ke rül tünk, ne -
tán év is mét lők va gyunk-e. Az az
öröm  hír, hogy a Mes ter új ra „be csön -
get”, ta nít vá nyai ma rad ha tunk! 

„Ve ni Creat or Spi ri tus!” In dul junk
együtt a böl cses ség Lel ké nek ve ze té -
sé vel! Nem ma ga biz to san, ha nem
Jé zus ban biz to san! Pál apos tol alá za -
tá val és re mény sé gé vel: „…most tü -
kör ál tal ho má lyo san lá tunk, ak kor
pe dig szín ről szín re; most tö re dé kes az
is me re tem, ak kor pe dig úgy fo gok is -
mer ni, aho gyan en gem is meg is mert
az Is ten.” (1Kor 13,12)

Tan év kez dő kér dé sek és két sé gek
É GTÁJOLÓ

Gáncs Péter püspök
Déli Egyházkerület

b Pécs, Po gány, Pécs-Va sas, Kecs -
ke mét, Kis kun ha las – he lyek,
ahol már be le kós tol ha tott a szol -
gá lat ba, és gya kor la tot sze rez he -
tett az au gusz tus 28-ai ava tá sa
után im már hi va ta lo san is a lel -
ké szi kar hoz tar to zó Vla di ka
Zsó fia. A pé csi evan gé li kus
temp lom ban tör tént or di ná ci ót
Gáncs Pé ter, a Dé li Egy ház ke rü -
let püs pö ke vé gez te.

Az ün ne pi is ten tisz te let ige hir de té -
sé ben a püs pök a meg hí vón ol vas ha -
tó ige alap ján – „Gon dol ránk az Úr,
meg fog ál da ni” (Zsolt 115,12) – nem -
csak a tex tus ban rej lő ígé ret nagy sze -
rű sé gé re hív ta fel a fi gyel met, ha nem
ar ra a töb bes szám ra is, amely ugyan -

úgy ért he tő a gyü le ke zet kö zös sé gé -
re, mint az Is ten ügyét kép vi se lő
lel ké szi kar ra. Pré di ká ci ó já ban ki -
emel te: a sor ba újon nan be ál lók
min dig erő sí tik a töb bi ek szol gá la tát.

A ko sár lab da-edzői vég zett ség gel is
ren del ke ző Vla di ka Zsó fia egy edző -
te rem ben dol go zott, ami kor az egyik
is me rő se el hív ta a pé csi gyü le ke zet if -
jú sá gi kö ré be. Az al kal mak, az ot ta ni

kö zös ség, a pas sió-elő adá sok és nem
utol sósor ban az ak kor Pé csett szol gá -
ló Ba ra nyay lel kész  há zas pár olyan
ha tás sal volt Zsó fi ra, hogy hu szon -
négy éve sen je lent ke zett az Evan gé -
li kus Hit tu do má nyi Egye tem re. 

Teo ló gus ko rá ban ak tí van szol gált
az anya-, il let ve a hoz zá tar to zó po -
gá nyi és pécs-va sa si szór vány gyü le -
ke zet ben. A hit tu do má nyi egye tem
ha tod évét meg oszt va a kecs ke mé ti
gyü le ke zet ben és a kis kun ha la si Szi -
lády Áron Re for má tus Gim ná zi um -
ban töl töt te – ez utób bi ban evan gé -
li kus hit tant ta ní tott.

Az ün ne pi is ten tisz te le ten a püs -
pök mel lett dr. Bács kai Ká roly, az
Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem
ad junk tu sa, Ba ra nyay né Rohn Er zsé -
bet, a pé csi gyü le ke zet egy ko ri, il let -
ve Né meth Zol tán, a hívek je len le gi

lel ké sze szol gált. A kö szön té sek so -
rá ban Kis Já nos nem csak mint a
kecs ke mé ti men tor volt fon tos Zsó fi
szá má ra, de mint es ke tő lel ké sze is;
nem vé let le nül hív ta hát az if jú fér -
jet is az ün ne pelt mel lé.

A fris sen ava tott lel kész nő szep -
tem ber 1-jével Kis kő rö sön kez di meg
szol gá la tát.

g Bo da Zsu zsa

A Du na jobb part já ról 
a bal part já ra

Vladika Zsófia lelkésszé avatása

b Ün ne pi is ten tisz te let re hí vo gat -
tak a cell dö mölk-al só sá gi temp -
lom ha rang jai au gusz tus utol só
hét vé gé jé nek szom bat dél után -
ján. A gyü le ke zet meg hí vott lel -
ké szét, Ke re kes Csa bát ik tat ta be
hi va ta lá ba Ros tá né Pi ri Mag da,
a Va si Evan gé li kus Egy ház me gye
es pe re se (képünkön). 

Az ün ne pi al kal mon Itt zés Já nos, a
Nyu ga ti (Du nán tú li) Evan gé li kus
Egy ház ke rü let püs pö ke szol gált ige -
hir de tés sel. 1Jn 3,18–20 alap ján hang -

sú lyoz ta, hogy ves sük el az ígér ge té -
se ket, fo gad ko zá so kat, ame lyek min -
den kez det nél meg kí sér tik az em bert.
Az apos tol azt ír ja, hogy ne szó val
sze res sünk, ha nem va ló sá go san. A
lel kész szó val, be széd del sze ret, eh -

hez vi szont cse le ke det nek is kell tár -
sul nia. Az új kez det nél sze res se egy -
mást lel kész és gyü le ke zet. Ne szó -
val, ha nem va ló sá go san, az Is ten
igé jé ért.

A be ik ta tá si li tur gia után Ke re kes
Csa ba Lk 7,31–35 alap ján tar tott szék -
fog la ló ige hir de té sé ben ar ról szólt,
hogy ő bib li kus, Is ten előtt hó do ló,
sze re tet ben gaz dag, von zó, szol gá ló,
te vé keny, hit val ló gyü le ke ze tet ál mo -
dott meg. Amely hez azért jött, hogy
Jé zust mu tas sa meg, ál ta la pe dig Is ten
ke gyel mét, a tör vényt és az evan gé li -
u mot hir des se. Eh hez a szol gá lat hoz
ké ri a gyü le ke zet együtt mű kö dé sét.

Ve tő Ist ván lel kész, püs pök he lyet tes
– ti zen hét évi al só sá gi szol gá lat után –
egy év vel ez előtt bú csú zott el a gyü le -
ke zet től, mi u tán a bu da pest-cin ko tai
evan gé li ku sok meg vá lasz tot ták meg -
üre se dett lel ké szi ál lá suk be töl té sé re.

Egy évig he lyet te sí tés sel ol dot ták meg
a szol gá la to kat Alsóságon, majd egy ház -
me gyén be lül si ke rült utó dot ta lál ni.

Ke re kes Csa ba az er dé lyi Kriz bán
szü le tett, kö zép is ko lai ta nul má nya it
Bras só ban vé gez te. Bár csa lád já ban
ke resz tény ne ve lést ka pott, egy cso -
dá la tos gyó gyu lást kö ve tő en hal lot -
ta meg az el hí vást a lel ké szi szol gá -
lat ra. 1993-ban je lent ke zett a bu da -
pes ti Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye tem re, majd ha za tért, és a hal -
m ágyi szór vány ban kezd te meg szol -
gá la tát. 

2001-ben a Vas me gyei Ura i új fa lu
gyü le ke ze te hív ta meg a köz ben meg -

nő sült lel készt, aki itt ala pí tott csa lá -
dot. Kö zel egy év ti zed után kapta a
felkérést, hogy a Ke me nes al ja fő vá ro -
sá nak ke le ti, al só sá gi ré szé ben élő
evan gé li ku sok lel ki pász to ra le gyen.

g Me nyes Gyu la

Aki biblikus, szeretetben gazdag,
hitvalló gyülekezetet álmodott

Lel kész be ik ta tás Al só sá gon
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Lelkészi munkaévkezdés
…délen …nyugaton …északon

Az idő meg ra ga dá sá hoz, a For rás meg ta lá lá sá hoz a kez dő lé -
pést a 90. zsol tár sza vai ad ták meg a kö zel nyolc van részt ve vő -
nek. Sza bó né Mát rai Ma ri an na püs pök he lyet tes ar ra mu ta tott
rá, hogy a zsol tár ban kö zös ség szó lal meg, és kö zös ség hez szól.
Élet öröm re vá gyik a zsol tá ros, és er re vá gyunk mi is, de eh hez
Is ten ára dó ke gyel me szük sé ges. Így él he tünk – és él het a lel -
kész is – ha té ko nyan.

Tóth Já nos, a Gyökössy Intézet munkatársa sok éves ta pasz -
ta lat alap ján a lel ké szi mun ka lel ki hát te ré ről és spi ri tu á lis út -
ja i ról be szélt. Mi is a lel kész ség? Min dig szol gá lat ban? Ho gyan
ápol hat ja a lel kész lel ki hi gi é né jét? Mi tör té nik a lel kész egy nap -
ján? Töb bek kö zött eze ket a kér dé se ket jár ta kö rül elő adá sá ban,
ame lyet hoz zá szó lá sok kö vet tek.

A mun ka tár si kap cso la tok prob lé má it hoz ta a hall ga tó ság elé
Krá mer György es pe res, majd be mu tat ta az on -line di gi tá lis
mun ka nap lót és hasz ná la tát, amit a lel ké szek élénk ér dek lő dés -
sel fo gad tak. 

Az el ső nap zá rá sa ként Var ga Gyön gyi egye te mi do cens ve -
ze té sé vel a részt ve vők há rom fős cso por tok ban jár ták vé gig a
„csend ima ös vé nyét” erő for rást ke res ve és re mény ség sze rint
rá is ta lál va.

A ked di nap is mét a Ba la ton-par ti te ra szon, a „nap vi tor lák”
ár nyé ká ban kez dő dött. Itt hang zott el Sós ku ti Zol tán re for má -
tus lel ki pász tor áhí ta ta 2Kor 12,6–9 alap ján. Az erőt len ség el -
hor do zá sá hoz alá zat ra és bel ső csend re van szük sé günk – mond -
ta a lel kész –, így él het jük át azt, hogy Is ten ke gyel mé ből van
erőnk a lel ké szi mun ká ban helyt áll ni.

Az áhí ta tot kö ve tő ke rek asz tal-be szél ge té sen – me lyet dr. Sza -
bó La jos, az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem rek to ra mo -
de rált – Sós ku ti Zol tán, Kun sza bó Zol tán ró mai ka to li kus di -
a kó nus és Jó And rás re for má tus ta nár osztotta meg gondolatait
a lel ké szekkel. A kö zel más fél órá ban a lel kész és a hí vek kap -
cso la tá ról, a kö zös ség al ko tás örö me i ről és ku dar ca i ról, a „lá tás”
szük sé gé ről volt szó, egyet ért ve ab ban, hogy a lel kész  is igényli
a test vé ri kö zös ség et.

Dél után nyolc cso port ban foly tat tak tar tal mas meg be szé lést
a részt ve vők (egy-egy cso port hoz a ha son ló hely zet ben lé vő gyü -
le ke ze tek lel ké szei tar toz tak), majd Jó And rás mint az Interserve
missziói szervezet képviselője bemutatta A föld végső határáig
című DVD-t, mely a gyülekezeteket bizonyságtévő életre
ösztönzi. A nap jó ked vű ker ti par ti val, kür tős ka lács és in di ai ke -
nyér sü té sé vel zá rult.

Szer dán Bács kai Ká roly ad junk tus igei fel ké szí té se, majd a
kon fe ren cia ér té ke lé se után úr va cso rai is ten tisz te let re ke rült sor.
Gáncs Pé ter püs pök – rá mu tat va a fal ra he lye zett de ko rá ci ó -
ra, me lyen min den részt ve vő ne ve és fel szen te lé sé nek éve sze -
re pelt – Ézs 40,27–31 alap ján hangsúlyozta, hogy akár negy ven
éve, akár fris sen or di nált lel kész ről van szó, Is ten ad ne ki erőt,
és újít ja meg mun ká já ban, éle té ben.

g Wisz ki densz ky And rás

Az augusztus 26-tól 28-ig tartó dunántúli lelkészkon fe ren ci á nak
a kő sze gi Evan gé li kus Me ző gaz da sá gi, Ke res ke del mi, In for ma ti -
kai Szak kép ző Is ko la és Kol lé gi um adott ott hont. Itt zés Já nos püs -
pök a lel kész szen te lő is ten tisz te le ten el hang zó kér dé sek alap ján tar -
tott bib lia ta nul má nyo kat, ame lye ket egy-egy elő adás egé szí tett ki. 

Az el ső bib lia ta nul mány té má ja az el hí vás és el hi va tott ság volt.
„Vál la lod-e igaz meg győ ző dés sel és jó lel ki is me ret tel a lel ké szi
szol gá la tot egy há zunk ban?”– hang zik az el ső kér dés a lel ké szi
szol gá lat ba in du lók fe lé. Itt zés Já nos hang sú lyoz ta, hogy Is ten
sok fé le for má ban hív hat ja el az em bert a szol gá lat ba, de en nek
a mód ja nem be fo lyá sol ja az el hí vás lé nye gét. A lel ké szi hi va -
tás tel jes em bert kí ván.

„Aka rod-e eb ben a szol gá lat ban az egy ház fe jét és Urát, Jé -
zus Krisz tust hí ven kö vet ni, evan gé li u mát tisz tán és iga zán hir -
det ni és a szent sé gek kel Krisz tus ren de lé se sze rint szol gál ni?” A
kér dés kap csán a püs pök az igaz ta ní tás ról be szélt. Mi a tisz -
ta és igaz evan gé li um? – tet te fel a kér dést. Is ten min dent egy
lap ra tett fel, egy üze net be kon cent rál ta evan gé li u mát, és ez a
ke reszt igé je. Ez a tisz ta ta ní tás.

Az or di ná ció har ma dik kér dé sé vel – „Fo ga dod-e, hogy sze -
re tet tel, oda adó hű ség gel és pél dás élet tel épí ted egy há zun kat?”
– a pél da mu ta tó élet ke rült a kö zép pont ba. Min den lel kész szá -
má ra lel ki is me re ti kér dés, hogy tel je sí tet tük-e a hi va tá sunk ból
ere dő kö te le zett sé get a re ánk bí zott kö zös ség gel szem ben. Nem
ke re sünk-e ki bú vót vi lá gi kör nye ze tünk re hi vat koz va? Ah hoz,
hogy pél dás pa pi élet tel tud junk szol gál ni, Is ten re rá ha gyat ko -
zó bi za lom ra van szük ség – fo gal ma zott a püs pök.

Az utol só bib lia ta nul mány a meg tar tó rend ről szólt a lel kész -
szen te lő li tur gia ne gye dik kér dé se alap ján: „Ígé red-e, hogy
evan gé li kus egy há zunk tör vé nyes rend jét min den kor meg tar tod,
elöl já ró id út mu ta tá sát kö ve ted?” Kö zös sé gért va gyunk fe le lő -
sek – mond ta Itt zés Já nos. Egy kö zös ség éle tét a tör vény tart -
ja rend ben, a ta nít vány éle té ben pe dig Is ten sze re te te tud ren -
det tar ta ni. A rend be tett éle tek ese té ben sok do log át ér té ke -
lő dik, és az ilyen élet tud ja ki áb rá zol ni Krisz tust.

A bib lia ta nul má nyok hoz kap cso ló dó elő adá so kat Ka ma rás
Ist ván szociológus, ifj. Fa bi ny Ti bor vi lá gi teo ló gus, Kál mán At -
ti la gim ná zi u mi ta nár és Reuss And rás, hit tu do má nyi egye te -
münk pro fes sor eme ri tu sa tar tot ta. A hal lot ta kat a részt  ve vő
lel ké szek cso port be szél ge té se ken vi tat ták meg. 

A kö zös ség épí tés is cél ja volt a lel kész kon fe ren ci á nak, amit
– egy or go na hang ver seny meg hall ga tá sa és a kö zös bor kós to -
ló mel lett – az es ti be szél ge té sek szol gál tak leg job ban.

A mun ka évet kez dő  találkozó vé gén két olyan, fris sen fel szen -
telt lel kész től kér tünk vé le ményt, akik elő ször vet tek részt ilyen
jel le gű ese mé nyen. Pong rácz Má té ki csit tar tott et től a kon fe -
ren ci á tól. „Az ag go dal mam fe les le ges nek bi zo nyult, mert a lég -
kör nagy sze rű volt. Jó volt ezt átélni, hi szen ilyen ta pasz ta lat -
tal a há tunk mö gött tu dunk hi te le sen pré di kál ni a gyü le ke zet -
ben a kö zös ség meg élé sé nek szük sé ges sé gé ről. Öröm mel és él -
mé nyek kel gaz da god va me gyek ha za, és kez dem meg gyü le ke -
ze tem ben az új, szá mom ra el ső mun ka évet.”

Welt ler Gá bor is po zi tív él mé nyek bir to ká ban te kin tett vissza
a lel ké szi kö zös ség ben el töl tött há rom nap ra. „Egyik bib lia -
ta nul má nyá ban Itt zés Já nos ar ról szólt, hogy a lel kész bi zony
szük ség kép pen ma gá nyos egy ki csit. Ez a ta nács ko zás meg -
erő sí tett en gem ab ban a meg győ ző dé sem ben, hogy a szol gá -
lók kö zös sé gé ben nem le szek egye dül. Öröm volt azt ta pasz -
tal ni, hogy lé nye ge sen ke ve sebb volt az is me ret len arc, mint
elő ze te sen gon dol tam. Az itt ka pott be nyo má so kat, im pul zu -
so kat bi zo nyá ra jól fo gom tud ni ka ma toz tat ni ké sőb bi szol -
gá la tom ban.”

g Kiss Mik lós

A mátrai ta lál ko zó ke re tét az a négy igei al ka lom ad ta, me lyek
– Pálnak és mun ka tár sainak a tör té ne tei alap ján – az együtt -
mű kö dés ről, a fe szült ség ről, az együtt imád ko zás ról és egy más
szá mon tar tá sá ról szól tak dr. Joób Má té, Cser há ti né Sza bó Iza -
bel la, dr. Fa bi ny Ta más és Györ fi Mi hály tol má cso lá sá ban. A
kö zös ség meg élé sé hez a ha gyo má nyos is ten tisz te le ti és if jú sá -
gi éne kek öröm te li ének lé se is hoz zá já rult.

Az el ső na pon Tóth Já nos és Kocs ev Mik lós, a Gyök össy In -
té zet mun ka tár sai a lel ké szi hi va tás és a ma gán élet min den na -
pi ki hí vá sa it ál lí tot ták elő adá suk – és az azt kö ve tő fó rum be -
szél ge tés – fó ku szá ba. Az al kal mon szá mos ér té kes és konst -
ruk tív gon do lat, il let ve nem egy szer vi tát in dí tó hoz zá szó lás hang -
zott el, pél dá ul: „A mun ká ba be le ros ka dó lel kész nem lel ke sí ti
a gyü le ke ze tet.”

An nak el le né re, hogy egy egész ke rü let lel ké szei – mint egy
nyolc va nan – gyűl tek össze, be mu tat ko zás ra is sor ke rült. Szük -
ség is volt rá, hi szen a hat egy ház me gye szol gá lat te vői rit káb ban
ta lál koz nak ily mó don egy más sal, más részt az el múlt hó na pok -
ban több új lel késszel is gaz da go dott a ke rü let. Aki nek nem volt
elég a más fél órás – já té kos és meg le he tő sen vi dám han gu la tú
– be mu tat ko zás, es te a szer ve zett, még is kö tet len be szél ge té sek
so rán, te rí tett asz ta lok mel lett foly tat hat ta az is mer ke dést.

A szom bat reg ge li úr va cso rás is ten tisz te le tet kö ve tő en Ben -
ce Im re es pe res mu tat ta be a ké szü lő, az Észa ki Egy ház ke rü let
ál tal össze ál lí tott, Óra rend cí met vi se lő 2010/2011-es gyü le ke -
ze ti mun ka prog ra mot, amely idén – szem ben az elő ző há rom
évi vel – in kább fü zet for má jú lesz. A je len le gi ter vek sze rint a
ti zen hét so ro zat tö mö ren ki dol go zott té ma ja vas la ta i hoz az egy -
há zi hon la pok ról le het majd le töl te ni a kü lön bö ző ki egé szí tő
anya go kat. Az es pe res el mond ta, hogy a ki ad vány főbb cél ja a
gyü le ke ze tek ta ní tá sa, a ren de zett ség és a test re szab ha tó ság
szem pont ja it szem előtt tart va.

Az egy ház ke rü let ve ze tő sé gét fó rum be szél ge tés ke re té ben Bu -
day Bar na bás lelkész kér dez te örö mök ről, fé lel mek ről, stressz -
ről, meg úju lás ról, a ke rü let ar cu la tá ról, egy ház ról és po li ti ká -
ról. Utol só na pi ren di pont ként Krá mer György es pe res mu tat -
ta be a Dél-pes ti Egy ház me gye ál tal már ja nu ár tól tesz telt di -
gi tá lis mun ka nap lót. A lel ké szi mun ka mér he tő sé gét és az ön -
el len őr zést is lehetővé tevő prog ram – re mé nyek sze rint – ha -
ma ro san fel vált ja majd a pa pír ala pú szol gá la ti nap lót. A fel hasz -
ná ló ba rát in ter ne tes al kal ma zás nak szá mos elő nye van a ha gyo -
má nyos for má hoz ké pest, a hoz zá szó lá sok pe dig nagy ban se -
gí tik a fej lesz tő ket a mi nél szé le sebb kör ben el fo ga dás ra ta lá -
ló vál to zat ki dol go zá sá ban.

Az ed di gi egy na pos ta lál ko zó idén két na pos ra bő vült, a po -
zi tív vissza jel zé sek és ta pasz ta la tok azon ban ar ra bá to rít ják az
egy ház ke rü let ve ze tő sé gét, hogy jö vő re még egy nap pal
hosszabb együtt lét le gyen a cél. Az egy ház ke rü let lel ké sze i nek
négy ötö dét meg moz ga tó össze jö ve tel re mél he tő leg lel ki és szel -
le mi fel üdü lést adott a részt ve vők nek, akik Ap Csel 15,36 sza -
va i val tá voz hat tak: „Tér jünk vissza, lá to gas suk meg a test vé re -
ket va la mennyi vá ros ban…”

g Hor váth-He gyi Áron
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Ger gely Ba lázs fő szer ve ző, az
Er dé lyi Ma gyar Nem ze ti Ta nács
ré gió ve ze tő je, va la mint Lász ló
At ti la, Ko lozs vár RMDSZ-es al -
pol gár mes te re el mond ta: va -
ló já ban nem is ér tik, mi ért kel -
lett húsz évet vár ni az zal, hogy
Er dély fő vá ro sa is csat la koz -
zon a vá ros- és fa lu na po kat
egyéb ként oly rég ün nep lő te le -
pü lé sek so rá hoz. Az öt let azon -
ban meg va ló sult, és e né hány
nap ban igye kez tek meg mu tat -
ni a ma gyar ság épí tett és szel -
le mi örök sé gét, ame lyet nem -
csak az idő köz ben be köl tö zött,
ám ma már többségben lévő
román la kos ság nem is mer, ha -
nem sok eset ben a Ko lozs vá ron
ta nu ló, majd ott mun kát ke re -
ső ma gyar di ák ság sem. A szá -
mos ren dez vénnyel mél tó mó -
don ün ne pel ték az egy ko ri vá -
ros ala pí tá si, va la mint a más na -
pi ál lam ala pí tá si év for du lót és
Szent Ist ván nap ját. 

Az öt nap ról tel jes ké pet ad -
ni le he tet len ség, így csak né -
hány olyan lé nye ges pont ját
sze ret ném meg vi lá gí ta ni,
amely mel lett sem mi képp
nem me he tünk el. 

A Mennyei ro mok cí mű
köny vé ben ír ta Bá lint Ti bor,
hogy egy szer min den ki nek ha -
ran goz nia kell szü lő föld jé ért.
Au gusz tus 18-án a hát ra ma ra -
dot tak csen dí tet ték meg a ha -
ran got né hai lak he lyé nek fa lán,
adóz va a hí res író em lé ké nek,
egy út tal hir det ve még a ma -
gyar ság lé tét a kin cses vá ros -

ban. A ha rang meg kon du lá sa
az I. ko lozs vá ri ma gyar na pok
hi va ta los kez de tét je lez te, ezt
pe dig to váb bi tisz tel gés kö vet te
a Há zson gár di te me tő ben. A

Há rom szék ről el szár ma zott
nagy elő dök – töb bek kö zött
Kri za Já no s, Bö lö ni Far kas
Sán do r, Ber de Áro n, Ber de
Mó zsa , gróf Mi kó Im re – sírján
Szi lá gyi Má tyás, Ma gyar or -
szág ko lozs vá ri fő kon zul ja,
va la mint Ko vász na me gye ve -
ze tő sé ge  he lyez te el az em lé -
ke zés ko szo rú it. 

A há rom szé ki ve ze tők je len -
lé te nem volt vé let len. A Szé -
kely föld és a „szór vány” kö zöt ti
kap cso lat épí tés egyik ál lo má -
sa volt a ma gyar na pok tá mo -
ga tá sa. Bár Ko lozs várt a ma ga
hat van ez res magyar sá gá val
nem te kint het jük tel jes mér -
ték ben szór vány nak, az egy ko -
ri er dé lyi fő vá ros még is csak tá -
vol esik a tömb ma gyar ság tól.
Nél kü le azon ban nem tel jes az
er dé lyi ma gyar ság, a ma gyar
kul tú ra; Er dély kul tu rá lis köz -
pont já nak szín pa dai pe dig még
min dig igen nagy vonz erőt je -
len te nek a tá vo li vi dé kek tár -
su la tai szá má ra is. En nek az
együtt mű kö dés nek az ered -
mé nye ként a Ko lozs vá ri Ma -
gyar Ope rá ban a sep si szent -
györ gyi Há rom szék Táncgyüt -
tes Böjt től böj tig cí mű ün ne pi
mű so rát te kint het ték meg az
ér dek lő dők a nyi tó gá la kö -
szön tői után. 

A kö vet ke ző na pok ban
könyv be mu ta tó könyv be mu -
ta tót kö ve tett, ki ál lí tás ki ál lí -
tást. (Pél dá ul amit még szep -
tem ber ele jé ig fel tét le nül meg
kell néz nie an nak, aki oda lá -

to gat: az egy ko ri Bán ffy-pa lo -
tá ban he lyet ka pott Szép mű -
vé sze ti Mú ze um pin cé jé ből
elő ke rül tek Szé kely Ber ta lan,
Kosz ta Jó zsef fest mé nyei.) A

Far kas ut cai re for má tus temp -
lom tö vé ben áll tak a ki adók,
mú ze u mok stand jai, a vár fal -
nál a gye re kek és az if jú ság sát -
rai kí nál tak vál to za tos prog ra -
mo kat, is mét más hol film mú -
ze um mű kö dött. 

Idén a ma gyar na pok ré szé -
vé vált a 12. Szent Ist ván-na -
pi nem zet kö zi nép tánc fesz -
ti vál, a IV. Györ ffy György-na -
pok Szuc sá gon és a 8. Kós
Ká roly em lék- és tel je sít mény -
tú ra is. Anél kül, hogy a fu na -
ri idő szak meg pró bál ta tá sa it is
át vé sze lő nép tánc fesz ti vál ér -
té két ki seb bí te ném, ki kell
emel nem a két utób bi ren dez -
vényt. 

Nem a tel je sít mény tú ra
von zott – bár szí ve sen et tem
vol na tú rós pu lisz kát Sztá -
nán, fel té ve, ha ki bí rom az
ad dig ve ze tő öt ven ki lo mé te -
res gya log lást. Rá adá sul ak kor
már reg gel ko rán kéz hez kap -
hat tam vol na az em lék bo rí té -
kot, ame lyet Kós Ká roly épí -
tész és író tisz te le té re adott ki
a Ro mán Pos ta, Mol do ván Jó -
zsef táv köz lé si ál lam tit kár kez -
de mé nye zé sé re. Ez zel a gesz -
tus sal a ro mán ál lam is úgy -
mond re ha bi li tál ta Kós Ká -
rolyt, aki nek a ne vét az 1980-
as évek ben már ki sem le he tett
ej te ni. 

Mint ahogy a 80-as évek ben
Györ ffy György tör té nész sem
me he tett vissza szü lő fa lu já ba,
gye rek ko rá nak hely szí né re,
Szuc ság ra. Az ál lam ala pí tás
ko rá nak tu do ra tíz év vel ez -
előtt azt az em lék ké pet vit te
ma gá val az örök ha zá ba, ame -
lyet még a két vi lág há bo rú
kö zöt ti ka lo ta sze gi fa lu ról őr -
zött. S ha le te kint on nan fent -
ről, meg lep ve ta pasz tal ja, hogy
az utó kor idén egy gyö nyö rű
em lék mű vel tisztelte meg
személyét. Az em lék mű a
domb te tőn, a re for má tus
temp lom kert jé ben áll va vár -
ja vissza a te le pü lés ről el szár -
ma zot ta kat, és hívogatja a falu
híres szülötte emlékének adóz -
ni kívánókat.

g Ve res 
Eme se-Gyöngy vér

Magyar napok Kolozsvárott
b Ha Mátyás lova nyeríteni tud na, örö mé ben biz to san ezt tet te vol na augusztus 20-a

környékén Ko lozs vár fő te rén. Ha pe dig Dá vid Fe renc vagy Hel tai Gás pár is ép pen ar -
ra járt vol na, igen csak ma gya ráz ni kel lett vol na Na po cát s a ma gyar na po kat… Nos, mi -
előtt még túl sok len ne a rejt vény, íme, a ti tok nyit ja: au gusz tus 18-a és 22-e kö zött tar -
tot ták az I. ko lozs vá ri ma gyar na po kat. Mivel a kezdetben városnapok néven tervezett
esemény részleteiben az ötletgazdák nem tudtak megegyezni a több sé gi ro mán ság gal,
a he lyi ma gyar ság fel ve tet te a kü lön ren dez vény so ro zat meg szer ve zé nek gondolatát. Az
ere de ti leg is ja va solt au gusz tus 19-e, Ko lozs vár vá ros sá nyil vá ní tá sá nak 694. év for du -
ló ja így tel je sen ma gyar ün nep pé vált.

A ró mai és gö rög ka to li kus
test vér egy há zak kal kö zö sen
tar tott is ten tisz te le ten je len
volt Pas kai Lász ló bí bo ros,
Kiss-Ri gó Lász ló sze ged–csa -
ná di me gyés püs pök, Ko csis
Fü löp gö rög ka to li kus és Szé -
kely Já nos ró mai ka to li kus

püs pök, Krá nitz Mi hály rek tor -
he lyet tes, illetve Mo hos Gá bor,
a ka to li kus püs pö ki kon fe ren -
cia tit ká ra is. A ha tá ron túl ról
ér ke zett ven dé gek kö zött volt
Csűry Ist ván nagy vá ra di és Fa -
ze kas Lász ló rév ko má ro mi re -
for má tus püs pök, va la mint
Nagy Bé la kár pát al jai re for -
má tus fő gond nok. A ha zai

pro tes táns egy há zak kép vi se -
le té ben – má sok mel lett –
részt vett az al kal mon az evan -
gé li kus egy ház mind há rom
püs pö ke – Itt zés Já nos, Gáncs
Pé ter és Fa bi ny Ta más –, Lack -
ner Pál pro tes táns tá bo ri püs -
pök, Hu szár Pál re for má tus
egy há zi fő gond nok, va la mint
Len gyel An na és Ben czúr Lász -
ló evan gé li kus egy ház ke rü le ti
fel ügye lő. 

A 90. zsol tár ének lé se után
Sze bik Im re nyu gal ma zott
evan gé li kus püs pök kö szön -
töt te a meg hí vott ven dé ge ket
és a ká pol nát meg töl tő gyü le -
ke ze tet. Az ál lam ala pí tás

mind nyá junk ün ne pe, hi szen
ele ink is részt vet tek a nem zet
lét re jöt té ben, ak kor még a ka -
to li kus ke resz tény hit el kö te -
le zett je i ként – fo gal ma zott a
ME ÖT el nö ke. Majd Szent
Ist ván ki rá lyunk Im re fi á hoz
írt in tel mei kö zül ki emel te a

tü re lem, a bölcs ta nács adás,
va la mint a jó ság és ir gal mas -
ság gya kor lá sá nak min dig idő -
sze rű gon do la tát.

Az Erős vár a mi Is te nünk
kö zös el ének lé sét kö ve tő en
Bölcs kei Gusz táv re for má tus
püs pök, a zsi nat lel ké szi el nö -
ke hir det te az igét Ef 6,1–5
alap ján. Szólt ar ról, hogy az ál -

lam fel ada ta a rend te rem tés az
anar chia kö ze pet te, az ál lam -
pol gár nak pe dig jog kö ve tő
ma ga tar tást kell ta nú sí ta nia. A
gyer me kek szü lők irán ti tisz -
te le te az élet alap ve tő rend je.
Akik nek – Is ten után – éle tün -
ket kö szön het jük, azo kat föl -
di éle tük vé gé ig fi gye lem mel
kell kí sér nünk, és biz to sí ta -
nunk kell szá muk ra mind azt,
ami re szük sé gük van. A szü lők
fel ada ta pe dig a gyer mek ál dás
öröm te li el fo ga dá sa és az utó -
dok nak az Úr ta ní tá sa sze -
rin ti ke resz tény ne ve lé se. A
csa lád az ál lam leg ki sebb élő
kö zös sé ge, er re épül a nem zet.

Ezt fel ad ni fe le lőt len ség, vé del -
me mind nyá junk szent kö te -
les sé ge – emel te ki az ige hir -
de tő.

Az is ten tisz te let li tur gi á já -
ban a ró mai és a gö rög ka to -
li kus egy ház ré szé ről Pas kai
Lász ló bí bo ros és Ko csis Fü löp

püs pök, va la mint a ME ÖT
tag egy há za i nak ve ze tő püs -
pö kei és el nö kei vet tek részt.
Ének kel a Lu the rá nia ének kar
tag jai – Kamp Sa la mon kar -
nagy ve ze té sé vel –, il let ve egy
al kal mi or to dox ka ma ra kó -
rus szol gált.

Ezt kö ve tő en Bölcs kei
Gusz táv meg ál dot ta az új ke -

nye ret mint a Te rem tő aján dé -
kát, és imád ság ban kér te, hogy
min den csa lád asz ta lá ra jus son
a min den na pi tes ti és a lel ki
ele del ből is.

Ál dás mon dás sal és nem -
ze ti imád sá gunk, a Him nusz
el ének lé sé vel ért vé get az ál -
lam ala pí tás ra és a ke resz tény -
ség fel vé te lé re em lé ke ző öku -
me ni kus is ten tisz te let, amely -
nek per sely ado má nya – Bó na
Zol tán nak, a ME ÖT fő tit ká rá -
nak be je len té se alap ján, az ő
kö szö net mon dá sá val – az ár -
víz ká ro sul tak tá mo ga tá sát
szol gál ta.

g Sz. I.

Mindnyájunk ünnepe
Közös is ten tisz te let az öku me ni kus székházban

b Új kez de mé nye zés ként, ám ha gyo mány te rem tő szán dék kal hív ta meg a Ma gyar or szá -
gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csa (ME ÖT) a ha zai ke resz tény egy há za kat az ál lam ala -
pí tás ün ne pe al kal má ból tar tott is ten tisz te let re. A fe le ke zet kö zi al ka lom nak, ame lyet
Sch mitt Pál köz tár sa sá gi el nök, Rét he lyi Mik lós nem ze ti erő for rá so kért fe le lős mi nisz -
ter és több ál lam tit kár is meg tisz telt je len lé té vel, az öku me ni kus szék ház ká pol ná ja adott
ott hont az ün nep elő es té jén.
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b Ha nem is vi lág ra szó ló, de a
részt ve vők szá má ra ked ves ju bi -
le um ra ke rült sor a fó ti Kán tor -
kép ző In té zet ben. Au gusz tus
22. és 27. kö zött ti ze dik al ka lom -
mal gyü le kez tek össze gya kor ló
kán to rok a to vább kép ző tan fo -
lyam ra.

A kez de ti út ke re sés után fo ko za to san
ala kult ki, mi lyen le gyen a tan fo lya -
mok idő be osz tá sa, mi lyen té mák és
elő adók se gít he tik egy há zunk kán to -
ra i nak töl te ke zé sét. A ki kris tá lyo so -
dott meg ol dás: dél előt tön ként egyé -
ni órák igény sze rint, dél után és es -
te pe dig olyan kon fe ren cia prog ra -
mok, ame lyek szé le sebb kö rű ér -
dek lő dés re is szá mot tart hat nak.

Idén a hall ga tók négy ta nár hoz for -
dul hat tak kér dé se ik kel. Ecse di Zsu -
zsa az ép pen ta nult or go na da ra bok -
hoz szólt hoz zá, és új, is ten tisz te le -
ten jól hasz nál ha tó mű ve ket aján lott.
Né meth Csa ba a gyü le ke ze ti éne ke -
ket be ve ze tő in to ná ci ók mű hely tit -
ka i ba avatta be az ér dek lő dő ket.
Ben ce Gá bor a ko rá lok har mo ni zá -
lá sá ban se gí tett, Pócs Mik lós pe dig a
részt ve vők kar ve ze tés tu dá sát tö ké le -
te sí tet te.

Ha gyo mány, hogy min den tan fo -
lya mon tér nyí lik egy teo ló gi ai elő -
adás szá má ra is: nyi tás ként va sár nap
es te dr. Ha fen scher Ká roly a ze ne
evan gé li kus meg kö ze lí té sé ről be -
szélt – a Lu ther ra uta ló – Va ló ban ör -
dö gö ket űz? cím mel. A sok új meg ál -
la pí tást tar tal ma zó, gon do lat éb resz -
tő elő adás meg ér de mel né, hogy írás -
ban mi nél töb bek hez el jus son.

Hét főn es te Fassang Lász ló imp ro -
vi zá ci ós kur zu sá ra ke rült sor, im már
ötö dik al ka lom mal. Le bi lin cse lő a ta -
pin tat és nyi tott ság, ahogy min den já -
té kos szá má ra meg ta lál ja azt a fel ada -
tot, ame lyet az illető ép pen meg tud
ol da ni: így sen ki nek sem kell fe szé -
lyez ve érez nie ma gát. A fog lal ko zás
nagy sza bá sú va ri á ció so ro zat tal zá rult
a Né künk szü let ék mennyei ki rály
kez de tű éne künk re, majd nem min -
den kinek a köz re mű kö dé sé vel.

Ked den dél után és es te ma ra to ni
prog ra mon ve het tek részt az ér dek -
lő dők. Bor sá nyi Már ton – aki idén fe -
jez te be csem ba ló ta nul má nya it a
lip csei ze ne aka dé mi án, és ősz től Bá -
zel ban ta nul to vább – sa ját hang sze -
rét is ma gá val hoz va a bil len tyűs
hang sze rek kü lön bö ző han go lá si le -
he tő sé ge i ről be szélt igen ér dek fe -
szí tő en, majd né hány mű elő adá sán
ke resz tül mu tat ta be a han go lá sok
„egyé ni sé gét”, jel leg ze tes sé ge it. Az est

vé gé re már min den ki felszámolta
eset le ges elő íté le te it, és át él te: a
csem ba ló hang zá sa be tölt he ti a te ret,
si mo gat hat ja a fü let, „csak” jó hang -
szer re, meg fe le lő en ér zé ke nyen bil -
len tő elő adó ra és jó han go lás ra van
szük ség.

Szer dán kü lön bö ző ko rú és élet -
hely ze tű, fő ál lás ban al kal ma zott, il -
let ve más mun ka mel lett szol gá la tot
vál la ló kán to rok be szél tek ki sebb
vagy na gyobb gyü le ke ze tük éle té ről.
Far kas né Gom bár Il di kó (Kis kő rös),
Ke ve há zi Már ta (Pi lis), Ker tész At ti -
la (Deb re cen) és Sza bó né Bán Il di -
kó (Érd) át fo gó – né hol még a vá ros
be mu ta tá sá ra is ki ter je dő – be szá mo -
ló ja nyo mán ki raj zo ló dott, me lyek az
ál ta lá nos jel lem zők, és me lyek a he -
lyi sa já tos sá gok. Ben ce Gá bor mo de -
rá lá sá val igen élénk be szél ge tés ala -
kult ki a min den kit érin tő té má ról.

Csü tör tö kön je len tő sen bő vült a
részt ve vők kö re, mert az in té zet
ven dé gül lát ta a há rom nyá ri tan fo -
lyam elő adó it. A dél utá ni prog ra mot
Pócs Mik lós nyi tot ta, aki a kán tor -
kép ző hon lap já nak (http://kan tor -
ke p  zo.lu the ran.hu) lét re ho zó ja és
gon do zó ja. Be szélt a lap fel épí té sé ről,
az ál lan dó és vál to zó, egy re bő vü lő
anya gok ról.

Az Egy ház ze nei segéd anyag cí mű
„fi ók” anya ga más fél éve gyű lik: a ja -
va solt ének rend ben ta lál ha tó gra du -
ál éne kek hez és he ti éne kek hez tar tal -
maz elő já té kot, ko rál kí sé re tet és kó rus -
mű vet, az egy há zi év min den va sár -
nap já ra és ün nep nap já ra. Ecse di Zsu -
zsa vál lal ko zott ar ra, hogy át né zi, ér -
té ke li és rend sze re zi mind azo kat az or -
go na da ra bo kat, ame lyek PDF fájl ban
hoz zá fér he tők. A majd más fél száz
mű ből vá lo ga tott, kedv csi ná ló be mu -
ta tó ke re té ben hu szon öt kom po zí ció
hang zott el, az össze ál lí tón kí vül Ecse -
di Klá ra, Solt ész Pet ra, Iker Bor bá la,
Ker tész At ti la, Pócs Mik lós és Né meth
Sán dor elő adá sá ban.

A nap zá rá sa ként mind há rom
nyá ri tan fo lyam éle té be be te kin tést
nyerhettek a résztvevők, majd ol dot -
tabb ke re tek kö zött örül tek az egy -
más sal va ló ta lál ko zás nak.

Az együtt töl tött na po kat zso -
lozs ma-is ten tisz te le tek ke re tez ték
(a GyLK 646 és 647 rend jei sze rint).
A reg ge li pri ma imád sá gok gyü le ke -
ze ti kör ben zaj lot tak. Szer dán új don -
ság ként a Krisz tus-di csé ret (GyLK
645) kö zös el vég zé sé re ke rült sor. Az
es ti imád sá gok (ve spe ra és komp le -
t óri um) lel ké szi szol gá la tát No votny
Dá ni el és Ha fen scher Ká roly (aki a
hét te ma ti ká ját is össze ál lí tot ta a
Ró mai le vél alap ján) vál lal ta.

g szo-la

Kántortovábbképző

Ha ma ro san el ér ke zik a pes ti bel vá -
ro si vá ros misszi ós prog ram kö vet ke -
ző nagy ese mé nye, a KÉSZ. A szer -
ve zők el múlt he ti ta nács ko zá sa után
ez a szó új tar ta lom mal telt meg. Ed -
dig a Rajt kő prog ram „Vi gyázz!”,
Kész!”, „Rajt” fel szó lí tá sa i nak má so -
dik ál lo má sa volt csu pán, az új tar ta -
lom: KÉSZ – kér dé se ket éb resz tő
szín ház.

A pes ti bel vá ros gyü le ke ze tei –
An gyal föld, De ák tér, Fa sor, Fe renc -
vá ros, Jó zsef vá ros, Kő bá nya, Zug ló
és a szlo vák gyü le ke zet – szep tem -
ber 25-én dél után dra ma ti kus bib lia -
ta nul má nyo zás ra hív ják a fő vá ro si -
a kat a zug lói temp lom ba. Lá zár fel -
tá masz tá sá nak tör té ne te úgy je le nik
meg a részt ve vők szá má ra, hogy
köz ben ma guk is a já ték sze rep lő i vé
lesz nek. Ter mé sze te sen al kal muk
lesz ar ra is, hogy meg be szél jék egy -

más kö zött a lá tot ta kat. Az idén a
leg jobb har minc éven alu li szí nész -
nek vá lasz tott Öt vös And rás ren de -
zi a hát tér ből va ló di szín ház zá az ese -
mé nye ket.

A na pot nyár  vé gi ze nés áhí tat zár -
ja, szín vo na las ka ma ra- és or go na ze -
nei kon cert tel. 

Az iz gal mas nak ígér ke ző ta lál ko -
zót a Pes ti Nyolc lel ké sze i nek szó -
szék cse ré je elő zi meg. Egy hét tel a
zug lói nap előtt min den lel kész más
gyü le ke zet ben szol gál majd, így is
erő sít ve az össze tar to zást. 

A Rajt kő prog ram szer ve zői ez -
után már a ta va szi de monst rá ci ó ra
ké szül nek, amely nek so rán a pes ti
gyü le ke ze te ket sze ret nék meg is mer -
tet ni az em be rek kel. Ad dig is több ki -
sebb kö zös prog ram vár az ér dek lő -
dők re.

g Ká té

KÉSZ – kér dé se ket éb resz tő szín ház

A di á kok kal, pe da gó gu sok kal és szü -
lők kel te li temp lom ban tar tott tan -
év nyi tó is ten tisz te le ten Gáncs Pé ter
püs pök Jel 3,1–3 alap ján hir det te Is -
ten igé jét. Pré di ká ci ó já ban hang sú -
lyoz ta, hogy az óra rend ben sze rep -
lő tan tár gya kon kí vül az Úr is ten kü -
lön le ges tan tár gya kat is kí nál a di á -
kok nak – töb bek kö zött az egy más
meg erő sí té sé nek ál dott szol gá la tát, a
há la adást és a leg fon to sabb „tan tár -
gyat”: a meg té rést.

A most kez dő dő tan év vel hosszú
kor szak zá rult le az in téz mény éle té -
ben, hi szen ti zen nyolc év nyi in téz -
mény ve ze tői szol gá lat után nyug -
díj ba vo nult Jan tos Ist ván né igaz ga -
tó asszony, akinek poszt ját Fe hér
Bor bá la vet te át. Az új ve ze tő előtt
nem ide gen a rá bí zott kö zös ség, hi -
szen a kezdetektől ta nít az evan gé li -
kus is ko lá ban, és több mint egy év -
ti ze det igaz ga tó he lyet tes ként is dol -
go zott az in téz mény ben. Ri bár Já nos
es pe res ik tat ta be őt igaz ga tói hi va -
ta lá ba. Az ün ne pi al kal mon tett (pe -
da gó gu si) es küt Tóth Lin da ta ní tó is.

Nem csak az igaz ga tó, ha nem az
is ko la lel kész sze mé lye is vál to zott a
nyá ron. Az ed di gi is ko la lel kész,
Kopf And rás 2010 au gusz tu sá ban el -
kö szönt az in téz mény től, és a he lyét
Ri bársz ki Ákos vet te át. Ákos az el -

múlt esz ten dő ben ha tod éves teoló -
gus ként vett részt a gyü le ke zet éle -
té ben, s most – im már fel szen telt
lel kész ként – foly tat ja
szol gá la tát Oros há zán.
Az ol tár nál egy ko ri
men to ra, De ák Lász ló
igaz ga tó lel kész kér te
Is ten ál dá sát Ákos éle té -
re és szol gá la tá ra. 

Az új tan év ben új pe -
da gó gu sok is „be irat koz -
tak” az in téz mény be: Föl -
de si né Erős Klá ra, Ju -
hász né Strél ing Ju dit és
Kacz kó Ri ta ta ní tók, va -
la mint Hor váth Ta más
rend szer gaz da. 

Be csen ge tés re – alig
nyolc hó nap alatt – el ké -
szült az is ko la új szár nya
is. Mi vel az el múlt évek -
ben fo lya ma to san nőtt a
be irat ko zó gye re kek szá -
ma (az idei tan évet öt -
száz har minc négy gyer -
mek kez di meg), az ed di -
gi épü let már ki csi nek
bi zo nyult az igé nyes ok ta tás hoz. Az
oros há zi evan gé li kus in téz mény kü -
lö nö sen nagy hang súlyt fek tet az
ide gen nyel vi ok ta tás ra; a két új,
mo dern, nyel vi la bor ezen túl meg fe -
le lő hely színt biz to sít az osz tott cso -
por tok ban va ló ta nu lás hoz. 

Az új szárny – ame lyet Gáncs
Pé ter szen telt fel a temp lo mi is ten -
tisz te let után – stí lu sá ban szé pen il -

lesz ke dik a ré gi épü let hez, s kü lön ér -
de kes ség, hogy a ket tőt füg gő fo lyo -
só kö ti össze egy más sal. 

Az ün nep sé get meg tisz tel te je len -
lé té vel a vá ros pol gár mes te re, va la mint
a tér ség par la men ti kép vi se lő je is.

g D. L. 

Tan év  lel ki tan tár gyak kal
f Folytatás az 1. oldalról

Az evan gé lis ták kö zül ket ten is fel je -
gyez ték – a ka no ni zált Szent írás sze -
rint – a ná zá re ti Jé zus di dak ti ku san
zse ni á lis pél dá za tát a mag ve tő ről és
mun ká já nak kö vet kez mé nyé ről. 

Má té evan gé lis ta sze rint (Mt 13) a
par ton ál ló so ka ság el ső sor ban nem
okos pél dá za tok ra vá gyott, ha nem
„jelt akar tak lát ni tő le”: gyó gyít sa meg
a be te ge ket, űz ze el a sem mi be az ör -
dö gö ket, osz to gas sa a cso da ke nye re -
ket és a cso da ha la kat ez rek nek, s
mind ez tör tén jék a le he tő leg lát vá nyo -
sab ban, mert a nél kü lö ző és unat ko zó
nép nek szó ra ko zás is na gyon kel le ne.

Jé zus nak más a szán dé ka. Szent
sza vá nak sor sá ról mond el egy pá rat -
la nul jó zan pél dá za tot, mi u tán be ül az
egyik im boly gó ha lász ha jó ba a Ti bé -
ri ás- vagy más né ven a Ga li le ai-ten -
ger part ján. Egy meg gon do lat la nul bő -
ke zű mag ve tő ről beszél, aki nem a ta -
lajt né zi, csak a ma got ve ti szor gal ma -
san. Ha nem Jé zus mond ta vol na a
pél dá za tot, ak kor ta lán kri ti kai él lel
kér dez het nénk, hol ma radt a ta laj
meg fe le lő elő ké szí té se, de mi vel Is ten
Fi á ról van szó, tisz te let tel és alá zat tal
el fo gad juk a mag ve tő ál tal nem vizs -
gált, nem fe lül bí rált négy fé le ta laj
mag be fo ga dó ké pes sé gét. 

Hull a pa zar ló mag ve tő ke zé ből (ta -
lán szí vé ből) a szent mag a ke mény -
re ta po sott „út fél re”, az éhe ző ma da -
rak örö mé re; és hull „a szik lás hely re”,
ahol a ter mé keny ta laj alig le pe dő vé -
kony sá gú, így kép te len gyö ke ret eresz -
te ni a jobb sors ra ér de mes szent mag,
és a tű ző nap per zse lé se rö vid időn be -
lül hő ha lált okoz. A mag ve tő nem ad -
ja fel, hull az élet mag ja a „tö vi sek kö -
zé”, ám a tö vi sek – a gyom ter mé sze -
te sze rint – erő sebb nek bi zo nyul nak
a ne mes mag nál.

Még sem ér tel met len és ered mény -
te len a mag ve tő fá ra do zá sa, mert a ta -
laj ku dar cok so ro za ta után vi gasz ta ló
tény a „jó föld” va ló sá ga. Nem is egy -
sze rű en csak jó ter més ről be szél he -
tünk, mert szá zannyit vagy hat va n -
annyit, de a leg rosszabb eset ben is
har min cannyit ter mett a mag.

Igaz, Jé zus ki vá lo ga tott ta nít vá nyai
is za var ba jön nek a pél dá zat hal la tán,

de za va ruk alig ha nem a túl sá go san is
vi lá gos je len tés tar ta lom mi att támad.
Ám Jé zus tü rel mes vá la sza pon to san
ér zé kel te ti ve lük, hogy jól ér tet ték a
mag ve tő pél dá za tá nak üze ne tét. So -
kan lesz nek, akik nem hall ják meg Jé -
zus élet men tő és bűn meg bo csá tó
evan gé li u mát. Hall ják majd, de nem
hall ják meg. So kan lesz nek majd az
egy há zi is ko lák fa la in kí vül és be lül is.
A ma got még is szór ni kell.

Az is ko la kez dő szep tem ber leg -
ele jén bol do gan cso dál koz ha tunk rá
a Bé kés me gyei egy há zi, sőt evan gé -
li kus le he tő sé gek re. Tan év nyi tó Oros -
há zán, Szar va son, Bé kés csa bán. De ki -
nyíl tak az evan gé li kus óvo dák ka pui
is: Tót kom ló son, Hód me ző vá sár he -
lyen, Szar va son mind a két evan gé li -
kus gyü le ke zet ben, Oros há zán pe dig
az or szág leg na gyobb evan gé li kus
óvo dá ja fo gad ja a gyer me ke ket. Evan -
gé li kus, egy há zi in téz mé nyek, mind-
mind a mag ve tés szín he lyei lel ké -
szek, hit tan ta ná rok, hí vő pe da gó gu -
sok szá má ra. 

Most sem fe lejt jük el hoz zá ten ni,
hogy vannak ál la mi tör vény ben és pe -
da gó gi ai prog ram ban meg ha tá ro zott
evi lá gi cél ad ta fel adatok, ame lyeket
in téz mé nye ink nek a tár sa da lom (az ál -
lam) ér de ké ben vég re kell haj ta ni uk,
de ez eb ben az össze füg gés ben csak
meg em lí ten dő, itt és most a lé nyeg
nem ez. Van egé szen más fel ada tunk
is. A Jé zus ál tal el mon dott mag ve tés.
Mi bát ran és há lá val te kint he tünk az
Is ten től vá rat la nul ka pott in téz mé nye -
ink re úgy, mint a mag ve tés en ge dé lye -
zett hely szí ne i re. Már mint Is ten től en -
ge dé lye zett hely szí nek re.

Ját szot tam a gon do lat tal, mek ko ra
le het ez a mennyei mó don en ge dé lye -
zett mag ve té si te rü let. So kan – én is
– sze re tik a konk rét szá mo kat, a re -
á li ák vi lá gát. Így össze ad ha tó Bé kés
me gyé ben (csak) az evan gé li kus óvo -
dák és is ko lák gyer mek- és di ák lét szá -
ma, hoz zá juk vé ve az ér tük és ve lük
dol go zó pe da gó gu so kat, al kal ma zot -
ta kat. Nem na gyon csal a szá mí tá -
sunk, ha a gyer me kek, di á kok és a dol -
go zók lét szá mát össze ad juk, és ket tő -
ezer fő re tesszük a mag ve tés te rü le té -

nek nu me ri kus ada tát. De en nél na -
gyobb is, mert – és ezen a pon ton már
je len tő sebb a bi zony ta lan ság mér té -
ke – min den egyes gyer mek nek, di -
ák nak, pe da gó gus nak van köz vet len
kör nye ze te, s en nek lét szá mát csak bi -
zony ta la nul le het meg ítél ni. Ha öt em -
ber rel szá mo lunk (van nak a szü lők,
ke reszt szü lők, ro ko nok, szom szé dok,
is me rő sök), ak kor ez azt je len ti, hogy
el mé le ti leg a mag ve té sünk – Bé kés
me gyé ben – át té te le sen tíz ezer fő re te -
he tő, csak az evan gé li kus egy ház égi -
sze alatt. Mi ni mum ennyi sze mély
szem be sül het va la mi lyen szin ten az
egy ház va ló sá gá val az egy há zi is ko la
össze füg gé sé ben. Mind egy, mi ként
tör té nik ez: a fe lü le tes in for má ció
mu lan dó va ló sá gá tól (jé, te egy há zi is -
ko lá ba jársz? és mi lyen?) a fel szín alatt
va ló ka pa rá szá son át (ta nul tok is va -
la mit, vagy csak imád koz tok csu há -
ban?) a tré fás ér dek lő dé sig (te is pap
le szel?) vagy a mé lyebb meg lá tá sig,
hogy ér ték te rem tő va ló ság ról van
szó.

Nagy te rü let ez a Mag ve tő meg bí -
zot tai szá má ra. Ezért sem lé nyeg te len
a kül de tés tu dat és a mi nő sé gi mag ve -
tés fe le lős sé ge.

Há la adás sal te kin tünk evan gé li -
kus ok ta tá si in téz mé nye ink re. Mert
mi tör té nik itt mag ve tés cí mén? A lel -
kek ápo lá sa, gon do zá sa, Is ten fe lé
te rel ge té se. Ám le het, hogy nem ne -
künk, a föl di sze mély zet nek kell meg -
ítél nünk azt a fáj dal mas tényt és va -
ló sá got, hogy há nyan ma rad tak a
szent mag gal szem ben ke mé nyek,
mint az út fél, se ké lye sek, mint a szik -
lás ta laj és szal ma láng lel kű ek, mint
ami kor a tö vi ses hely re hul lott a mag. 

Lé leg zet-vissza foj tott öröm mel cso -
dál koz zunk rá a jó ta laj ra, ad junk ér te
há lát, és szór juk to vább a szent ige mag -
ját pa zar ló mó don. Eh hez ad jon Is ten
erőt min den lel kész nek, hit ok ta tó nak
és meg érin tett szí vű pe da gó gus nak.
Mert van egy kü lön le ges ígé re tünk:
„…ilyen lesz az én igém is, amely szám -
ból ki jön: nem tér vissza hoz zám üre -
sen, ha nem vég hez vi szi, amit aka rok, el -
éri cél ját, ami ért küld tem.” (Ézs 55,11)

g Ri bár Já nos

A mag ve tő és az egy há zi is ko lák
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Az egy ház fi a ta labb ge ne rá ci ói Só lyom
Je nő ne vé vel az 1990 óta ki adott, Ha -
zai egy ház tör té ne lem cí mű rö vid köny -
vecs ke kap csán ta lál koz hat tak, amely
a teo ló gi ai fel vé te li anyag ré szét ké pe -
zi. Ezen kí vül csak az 1994-ben ki adott
Hi szem – tu dom. Be ve ze tés az egy ház
ta ní tá sá ba cím mel meg je lent kö te te
volt hoz zá fér he tő, amely az 1949/1950-
es tan év ben el hang zott elő adá sa i nak
szer kesz tett vál to za tát tet te köz kinccsé
az Or dass La jos Ba rá ti Kör jó vol tá ból.
Pub li ká ci ó i nak te kin té lyes lis tá ját lát -
va úgy tű nik, mint ha egy há za két év -
ti ze den át meg fe led ke zett vol na Só -
lyom Je nő ről, aki teo ló gi ai ta nár ként,
egy ház tör té nész ként és – ké sőb bi fél -
re ál lí tá sa után – a le vél tár tu do má nyos
mun ka tár sa ként is je len tős élet mű vet
ha gyott hát ra.

A szü le té sé nek száz éves ju bi le u -
má ra idő zí tett vá lo ga tás kö tet te hát
nem csak Só lyom Je nő örök sé gé ről kí -
ván át fo gó ké pet ad ni, ha nem hi ány -
pót ló mű nek is szá mít egy há zunk kö -
zel múlt já nak sö tét fe je ze tei, az egyes
lel ké szek re, teo ló gu sok ra ki rótt pub li -
ká ci ós ti la lom, az egy há zat hű en szol -
gá lók kény sze rű „szi len ci u ma” mi att.

A kö tet szer kesz tő jé nek, ifj. Só lyom
Je nő nek a mun ká ját egy egész „bi zott -

ság” se gí tet te: dr. Fa bi ny Ti bor, Ke ve -
há zi Lász ló, dr. Csep re gi Zol tán, dr.

Sza bó La jos, Ter ray Lász ló és dr. Ko -
rá nyi And rás néz ték át Só lyom Je nő
gaz dag teo ló gi ai mun kás sá gát, és  tet -
tek ja vas la to kat az írá sok vá lo ga tá sá -
val, rend sze re zé sé vel kap cso lat ban. 

A kö tet ele jén két be ve ze tő ta nul -
mányt ol vas ha tunk: dr. Só lyom Je nő
élet út ját dr. Fa bi ny Ti bor egy ház tör té -
nész-pro fesszor dol goz ta fel, míg az írá -
sa i nak tar tal má ból ki bon ta ko zó össz -
kép ről, Só lyom Je nő teo ló gi ai ta ní tá -
sá ról Ke ve há zi Lász ló írt át fo gó igé nyű
ér te ke zést. Utóbbi a nagy tu dós mun -
kás sá gá nak ér té ke lé se so rán hang sú -
lyoz za, hogy a ta ní tás élet ele me volt Só -
lyom Je nő nek, aki ál lan dó an ta nul va
sem mi mást nem akart, mint ta ní ta ni

és ne vel ni, mi vel vol ta kép pen ez volt
egész élet út já nak, mű vé nek és egy há -
zi szol gá la tá nak a lé nye ge.

Mint az a könyv vé gén ta lál ha tó
bib li og rá fi á ból is ki de rül, Só lyom Je -
nő írá sai több kö te tet ten né nek ki. A
cik kek, ta nul má nyok zö mét ér te lem -
sze rű en az egy ház tör té ne ti írá sok
ké pezik. Olyan fe je ze tcímeket ta -
lálunk a könyv leg na gyobb ré szé ben,
mint pél dá ul Az egy ház tör té net-írás -
ról; A Bib li á ról és hit val lá sa ink ról; A
re for má ci ó ról és Lu ther ről; A re for má -
ció éne ke i ről; Dé vai Má tyás ról. Ol vas -
ha tunk azon ban ma is ak tu á lis gon do -
lat me ne te ket pél dá ul a val lás pe da gó -
gia hely ze té ről és re form já ról, „az

egy ház jó rend jé ről”, vagy is az egy ház -
jo gi mun ka, az egy há zi jog al ko tás
napjainkban is idő sze rű kér dé se i ről.
„Ige köz lő írá sok” cím szó alatt ige hir -
de té sek és igei me di tá ci ók ré vén kap -
ha tunk íze lí tőt Só lyom Je nő pré di ká -
ci ós stí lu sá ról, igei ta ní tá sá ról és ige -
köz pon tú gon do la ta i ról.

A kö tet cí mét Só lyom Je nő Elő re Lu -
ther rel! cí mű cik ké nek zá ró gon do la tai
ins pi rál ták: „Ta nul junk új ra men től
töb bet Lu ther től! Ta nul junk tő le leg -
alább annyit, mint amennyit ta nul tak
tő le an nak ide jén ma gyar ta nít vá nyai!
Ta nul juk meg tő le új ra: az egy ház ban
az evan gé li om min den előtt!”

g P. G.

A HÓ NAP KÖN Y VE

„Ta ní tott egy éle ten át”
Ta nul junk új ra Lu ther től! – Dr. Só lyom Je nő vá lo ga tott írá sai

A hónap könyve – szeptemberben
a Luther Kiadótól 30 kedvezménnyel

Dr. Sólyom Jenő: Tanuljunk újra Luthertől!

Vá sá rol ja meg a hó nap köny vét
ked vez mé nye sen! Eredeti ára: 2300 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 Szü le té se szá za dik év for du ló já nak al kal má ból a Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház vá lo ga tott írá sa it tar tal ma zó ta nul mány kö tet tel tisz -
tel gett dr. Só lyom Je nő egy ház tör té nész, teo ló gi ai ta nár em lé ke előtt.
A 2004-ben ki adott kö tet több kí ván len ni, mint mél tó tisz te let adás
egy em lék könyv for má já ban: az 1976-ban el hunyt ki vá ló egy ház tör -
té nészt a kom mu nis ta ha ta lom át vé tel után, az öt ve nes évek má so dik
fe lé ben a „po li ti kai erő szak” nem te len esz kö ze i vel tá vo lí tot ták el az
Evan gé li kus Teo ló gi ai Aka dé mia ta ná ri ka rá ból, és éle te hát ra lé vő ré -
szé ben kény sze rű el hall gat ta tás és hát tér be szo rí tás volt az osz tály -
ré sze. Az élet mű vét át te kin tő, ta ní tá sa it tar tal ma zó em lék kö tet így a
tör té nel mi igaz ság ta lan sá got el szen ve dett Só lyom Je nő egy há zi re ha -
bi li tá ci ó já nak is je len tős ré szét ké pe zi.

b Vég re, épp ezt, ölts! – e négy szó
kö ré épí tet te kö szön tő be szé dét
Nagy né Sze ker Éva lel kész nő
Pol gár Ró zsa Kos suth- és Mun -
ká csy-dí jas kár pit mű vész ki ál lí -
tás meg nyi tó ján a rá kos he gyi
evan gé li kus temp lom ban au -
gusz tus 28-án.

A szom bat dél után meg nyílt tár lat -
nak a szom szé dos ut cá ban ál ló Er dős
Re née Ház ad ott hont, ám a meg nyi -
tó ün nep ség még is e szak rá lis tér ben
volt. Nem vé let le nül, hi szen 2004-

ben a rákoshegyi evangélikus temp -
lomban szen tel ték fel a mű vész nő
Ch ris tus vic tor qu ia vic ti ma (Krisz -
tus a győz tes ál do zat) cí mű ol tár ké -
pét. S mi vel a he lyi gyü le ke zet rég óta
jó vi szonyt ápol a ki ál lí tó ház zal, ezt
az ün ne pi al kal mat meg osz tot ták a
két hely iség kö zött a szer ve zők. Kö -
szön tő be szé dé ben a lel kész nő ezt

úgy fo gal maz ta meg: „Vég re mi is fel -
kí nál ha tunk egy le he tő sé get az Er dős
Re née Ház nak!” S hogy ép pen Pol gár
Ró zsa kár pit mű vész – aki nem is
mel les leg Har ma ti Bé la nyu gal ma -
zott evan gé li kus püs pök fe le sé ge – ki -
ál lí tás meg nyi tó ja le het ez az al ka lom,
az kü lön örö möt je lent a he lyi evan -
gé li kus kö zös ség nek. Az „Ölts!” buz -
dí tás pe dig to váb bi al ko tá sok ké szí -
té sé re biz tat ta az al ko tót.

A ki ál lí tást Fe ledy Ba lázs mű vé sze -
ti író nyi tot ta meg Zá do ri Má ria éne -
kesnő, Liszt-dí jas, ki vá ló mű vész és
Sza bó Ist ván Ti nó di-lant dí jas ze ne -
mű vész ze nei köz re mű kö dé sé vel,

majd Ádám Fe renc, az Er dős Re née
Ház igaz ga tó ja in vi tál ta a né pes kö -
zön sé get a tár lat meg te kin té sé re. 

Az al ko tá sok szep tem ber 19-ig,
kedd től va sár na pig 14 és 18 óra kö -
zött te kint he tők meg az 1117 Bu da -
pest, Bá t ho ri u. 31. szám alatt ta lál -
ha tó ki ál lí tóházban.

g BZs

Kár pit ki ál lí tás a „he gyen”

Polgár Rózsa (középen) az Anyaság című gobelinje előtt beszélget
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Mol nár né Haj dú Mar git és Mol nár
La jos – gyé mánt dip lo más ta ní tó há -
zas pár, a köz ség sze re tett ta ní tó né -
ni je és ta ní tó bá csi ja – ha gyo mány -
őr ző mun ká ban töl töt te egész éle tét.
A mú ze um ala pí tó há zas pár már

1950-ben meg kezd te a nép raj zi tár -
gyak gyűj té sét, mely ben ön zet len,
nagy se gít sé get nyúj tott a te le pü lés la -
kos sá ga; szí ve sen ad ták oda félt ve őr -
zött tár gya i kat: ima köny vet, jegy -
ken dőt, ké pet, lá dát, tá last, kö pü lőt,
gu zsalyt, kor sót, cse rép edé nye ket,

me lyek rö vi de sen nem fér tek el a ta -
ní tói la kás ban. Így ér le lő dött meg
ben nük egy mú ze um lét re ho zá sá nak
gon do la ta.

Ta lán nem vé let len, hogy a mú ze -
um ép pen az egy kor a fa lu si fi a ta lok

kép zé sét, fel eme lé sét szol gá ló, Szteh -
lo Gá bor evan gé li kus lel kész ál tal ala -
pí tott Tes se dik Sá mu el Evan gé li kus
Nép fő is ko la épü le té ben lelt ott hon -
ra… 

A gyűj te mény be mu tat ja a gaz dag
he lyi nép vi se le tet, Nagy tar csa hely -

tör té ne ti és nép raj zi em lé ke it a hon -
fog la lás ko rá tól kezd ve, va la mint a
ha gyo má nyos pa rasz ti gaz dál ko dás
kel lé ke it és esz köz tá rát.

Öt ven év vel ez előtt, 1960. au gusz -
tus 28-án avat ták fel, és nyi tot ta

meg ka pu ját a nagy kö zön ség előtt. „A
meg nyi tás nap ján annyi an gyűl tek
össze – me sél te Mar git né ni –, hogy
sor ba kel lett ál lí ta ni az ér dek lő dő ket,
mint a kis di á ko kat, hogy be fér je -
nek.” Az idő sek lel ke sen mu tat ták be
a kü lön fé le – las san fe le dés be me rü -

lő – hasz ná la ti esz kö zö ket a fi a ta lok -
nak. Öröm mel lát ták a hely bé li ek,
hogy ho va ke rül tek, mi lyen meg be -
csü lés ben ré sze sül tek sze mé lyes tár -
gya ik. En nek ha tá sá ra még több tár -
gyi ado mányt aján lot tak fel, hogy
gaz da gít sák a ki ál lí tás
anya gát.

Nagy tar csán nem -
csak a lá dák, sub ló tok,
kam rák, pad lá sok, de a
föld is szám ta lan kin cset
rej tett, me lyek a gya -
ko rib bá vá ló épít ke zé -
sek, a föld mun kák so rán
egy re na gyobb szám -
ban ke rül tek nap vi lág ra. 

A ré gé sze ti le le tek
kö zött ki emel ke dő,
mond hat ni egye dül ál ló
a szkí ta ko ri bronz csen -
gő, mely nek kö szön he tő en a te le pü -
lés ne vét szé les kör ben meg is mer ték,
és a ré gé sze ti tér ké pe ken is je lö lik.

1962-ben meg ala kult a Pest Me gyei
Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga, így a nagy -
tar csai mú ze um is an nak ke ze lé sé be
ke rült egé szen két év vel ez előt tig,
ami kor a fenn tar tó he lyi ön kor -
mány zat vet te sa ját ke zé be az in téz -
mény sor sát, jö vő jét. A múlt ér té ke -
i nek meg őr zé se irán ti el kö te le zett sé -
gü ket az is mu tat ja, hogy Nagy tar csa
cí me ré nek fő mo tí vu ma ként egy pá -
rat lan ré gé sze ti le le tet, a szkí ta ko ri,
ál ló bi kát áb rá zo ló bronz csör gőt vá -
lasz tot ták a köz ség ve ze tői.

A ju bi le u mi ün nep sé get a fa lu mú -

ze um kert jé ben tar tot ták meg a te -
le pü lés ap ra ja-nagy ja és sok meg hí -
vott ven dég rész vé te lé vel au gusz tus
28-án. Szteh lo Gá bor szob ra mel lett
az 1913-ban ala kult ön kén tes he lyi
tűz ol tó sá got ko ra be li egyen ru há ba

öl tö zött fér fi ak je le ní tet ték meg. Volt
íjá szat, ál lat si mo ga tó és népi ipar mű -
vészek ki ra ko dó vá sára is. A sza bad -
té ri szín pa don kó ru sok – köz tük a
nagy tar csa–pé ce li evan gé li kus gyü -
le ke zet Nap kó ru sa –, ének mű vé szek,
egy ci te ra ze ne kar és a ha gyo mány őr -
ző óvó nők nép dal kö re lé pett fel. 

A ren dez vényt meg tisz tel te je len -
lé té vel Sch mitt né Mak ray Ka ta lin, a
köz tár sa sá gi el nök fe le sé ge és Kál dy
Má ria, a szent end rei Sza bad té ri
Nép raj zi Mú ze um Ok ta tá si és Kép -
zé si Köz pont já nak igaz ga tó ja, aki a
meg nyi tón be szé det is mon dott.

g Gy ri né Ko váts And rea 
mú ze um ve ze tő

Fél év szá za dos a nagy tar csai fa lu mú ze um
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De mi ért is jel ké pes szá munk -
ra, a ma gyar evan gé li kus kö -
zös ség szá má ra e tá vo li vi dé -
ken ál ló, ma gá nyos temp lom,
mit is je lent ne künk? Ol tá ra ta -
lán egy du nán tú li temp lo mé -
ra em lé kez tet. A két ol va só -
pult, a mel let tük ta lál ha tó két
zász ló, a ma gyar és az ame ri -
kai, a két éne kes táb la – ma gyar
és an gol – az it te ni ma gyar ság
ó- és új ha zá ja irán ti ket tős kö -
tő dé sét jel zi. 

Az épü let ben még min den
úgy van, aho gyan har minc-
negy ven éve az ak kor még né -
pes gyü le ke zet hagy ta, a mű -
sza ki be ren de zé sek, a bú to rok,
a kony ha, a könyv tár. Az alag -
so ri nagy te rem ben ké pek és
tab lók em lé kez tet nek Ma gyar -
or szág ra, a so kak ál tal alig is -
mert ré gi ha zá ra, az anya or -
szág ra és a gyü le ke zet éle té nek
fon tos ese mé nye i re. Ma gyar
ru há ba öl tö zött fi a ta lok so -
ka sá ga lát ha tó egy szü re ti mu -
lat sá gon, ko moly, baj szos és
ka la pos pres bi te rek áll nak a
temp lom be já rat előt ti lép csőn.

Szi ge ten épült vár

A több száz fős gyü le ke zet
má ra szin te el ol vadt, va sár na -
pon ként már csak né gyen-
öten hall gat ják Is ten igé jét

ma gya rul. Idő sek lé vén már
nem tud nak a temp lo mi lép -
cső kön fel men ni, ezért az alag -
so ri te rem ben ren dez tek be
er re al kal mas he lyet. Va jon
med dig szól hat még Is ten igé -
je ma gya rul? „Add meg ne -
künk a min den na pi ke nye -
rün ket” – áll a kar za ton a fel -
irat. „El vé gez te tett” – ol vas suk
a temp lom be já ra tá nál el he lye -
zett fáj dal mas Krisz tus-kép
alatt. Va jon mi kor mond ják ki

az el ső ame ri kai ma gyar evan -
gé li kus gyü le ke zet re, hogy
sor sa be tel je se dett, el vé gez te -
tett? 

Mi hály Er nő, a gyü le ke zet
nyolc van négy éves fel ügye lő -
je (képünkön) szin te min den -
nap hű sé ge sen meg lá to gat ja a
temp lo mot, vé gig néz raj ta,
sze mé vel őr zi. Azt vall ja, hogy
amíg ő és a né hány meg ma radt
hí vő él nek, meg tart ják, meg őr -
zik a temp lo mot. Gon dol junk
rá juk ezért a hall ga tag és ko -
nok el szánt sá gért, ezért a hű -
sé gért tisz te let tel, imád sá gos
együtt ér zés sel! Élő jel ké pei ők
an nak, amit a temp lom szí nes
üveg ab la ka áb rá zol: egy ten ger
kö ze pén ál ló szi ge ten épült
vá rat, kör ben a fel irat ma gya -
rul: „Erős Vár a Mi Is te nünk.”

Erős vá ra volt ez az 1906-
ban ala pí tott cleve landi gyü le -
ke zet az ame ri kai ma gyar
evan gé li kus ság nak. Kez det -
ben egy má sik, ki sebb temp -
lom volt az ott ho nuk a Raw -
lings ut cá ban, Ru zsa Ist ván
nyír egy há zi szü le té sű lel ké -
szük kel itt ala pí tot ták meg
Ame ri ka el ső sze re tet ott ho nát,
ár va há zát. A gyü le ke zet a né -
pes ma gyar ne gyed ben szé pen
fej lő dött, 1940-ben kezd ték
épí te ni a mai temp lo mot,
amely vissza fo gott sá gá ban,
sze rény sé gé ben is szép, mér -
ték tar tó is ten há za. Fenn ma -
radt a fény kép ar ról, aho gyan
Leffler An dor lel kész és Do nó
Már ton fel ügye lő meg te szik az
el ső ka pa vá gást. A szer ző dés
sze rint száz húsz mun ka nap
alatt 1941-re ké szült el. Épí té -
sé nek ide jén már dúlt a má so -
dik vi lág há bo rú, a temp lom -
ban em lék táb la em lé kez tet
azok ra, akik új ha zá juk had se -

Ma gyar e
– A ro hadt élet be, pi szok

ma gas ez a fal! – szit ko zó dott
Ár pád, mi köz ben újabb ci ga -
ret tát ka part elő a zse bé ből.
Vi li, a kő mű ves se géd nye rít ve
fel rö hö gött az áll vány te te -
jén.

– Mar ha szé pen be szél a fő -
nök. Mint ha nem is temp -
lom ban len nénk, ha nem va la -
mi is ten ver te kocs má ban, mi?!
– és ol dal ba lök te a kö nyö ké -
vel Gé z ut, a pely he dző ál lú ta -
nu ló gye re ket. 

A fiú csön de sen, le haj tott
fej jel ke ver te a vö dör ben a
glet te lő anya got. Nem na gyon
tet szett ne ki ez a stí lus, de
szól ni nem mert, ne hogy meg -
bánt sa a mes tert. Meg az tán
félt is a szá juk tól. Hogy is
tud ná ő meg fé kez ni eze ket?!
Meg ma ga is csu pa bi zony ta -
lan ság. Ha nem tet szik az Is -
ten nek a be széd jük, hát majd
jel zi ne kik va la hogy. Ő min -
den eset re nem ke ve re dik be -
le eb be a vi tá ba.

– Mért hall gat nék, mi?! –
böf fen tette vál lát vo no gat va a
fő nök. – Nem fi zet tek meg
olyan ész ve szej tő en, hogy még
fo hász kod jak is mun ka köz ben. 

S mi vel sza va it újabb rö hö -
gés kö vet te, úgy érez te, nagy
si ke re van, hát egy igen csak
két ér tel mű nó tá ba fo gott. A
se géd je lel ke sen fúj ta ve le a
paj zán szö ve get, na gyo kat
nye rít ve a po é nok nál. Csak
Gé zu ma radt né ma, el gon -
dol kod va a tá vol ba né zett, és
csen de sen tet te a dol gát. Ár -
pád a fel sőbb ren dű ek ma ga -
biz tos sá gá val, meg ve tő en
mér te vé gig a min dig sze rény
gye re ket. Még sört se haj lan -
dó in ni, mi lesz eb ből? El fog -
ják ta pos ni, le söp rik, mint egy
toll pi hét, nagy szá jú ak nak áll
ma a vi lág, az ilyen nyu szik
nem bol do gul nak ben ne.

– Na, mi van, kö lyök? – in -
tett fe lé a fe jé vel. – Csak tán
nem imád ko zol ép pen, olyan
csend be' vagy.

Gé zu el pi rult. A gon do la tai
egé szen más hol jár tak. Va la ha,
ki csi ko rá ban ő is járt hit tan -
ra, a lel kész éne kelt és me sélt

ne kik, nagy ün ne pek re szín da -
rab bal ké szül tek, nyá ron meg
ve lük fo ci zott a pá lyán. Per sze
a lelkészt már ré gen má sik
fa lu ba he lyez ték, nem is is me -
ri ezt a mos ta ni pa pot, csak
va la hogy még is za var ja, hogy
egy temp lom ban így be szél -
nek. Vi li, a se géd fiú úgy ke re -
si a mes ter ked vét, mint ha az
ő szim pá ti á ján múl na az éle -
te. Per sze ta lán igaz is va la me -
lyest, ne héz ma mun kát ta lál -
ni, ket ten meg jól el van nak.
De ez az ál lan dó vi ho gás a fő -
nök min den sza ván, ez még -
is olyan vissza ta szí tó. Köz -
ben azért egy csöp pet meg
tud ja ér te ni, ő is a töb bi ek
csú fol ko dá sa mi att ma radt el
a hit tan ról an nak ide jén. 

Úgy in dult el ezen a ma gá -
nyos és sok szor ér tel met len -
nek tű nő úton, ahogy Vi li,
tet sze ni akart az osz tály tár sa -
i nak, kö zé jük sze re tett vol na
tar toz ni. A lel ke mé lyén gyak -
ran érez te un do rí tó nak sa ját

ma gát is. Ré gen volt, most
már ké ső bá nat. Őt már le ír ta
az Is ten. Pe dig volt va la mi…
va la mi meg ma gya ráz ha tat lan,
sze líd öröm ab ban a lel kész -
ben, ami re ő is vá gyott, hogy
egy szer meg ta lál ja. Itt üres a
temp lom, a tisz te let, amit érez
irán ta, csak olyan, mint egy ha -
lott nak ki já ró né ma fő haj tás.

Vég re foly tat ták a mun kát,
a hall ga tá sa is mét el te rel te
Ár pád fi gyel mét a ta nu ló já ról,
csak az uta sí tá so kat kül döz -
get te fe lé, paj zán tré fá i val –
meg elé ge dett az zal, hogy Vi -
lit el tud ja szó ra koz tat ni. Las -
san ha lad tak, a fal na gyon
rossz ál la pot ban volt. A glet -
te lés sel telt el az egész he tük,
és alig va la mi vel lett jobb a
mun ká juk nyo mán a hely zet.
„Ke vés a pénz” – tár ta szét a
kar ját a gond nok, csak egy
kis fel újí tás ra te lik. És ők küsz -
köd tek, si mí tot ták a re pe dé se -
ket, csúf hi bá kat, mi köz ben
elő for dult, hogy egy-egy moz -
du lat ra két szer annyi om la dék
hul lott le, mint amennyit fel -
ken tek.

Ár pád szit ko zó dott, ide ges -

sé gé ben egyik ci ga ret tá ról a
má sik ra gyúj tott, Vi li vi ho -
gott, szó kin csé ben nap ról nap -
ra több új ki fe je zés tűnt fel,
amit a mes ter től vett át. Az ol -
tár kép fes tett ar cai moz du lat -
lan, fal ba zárt te he tet len ség gel
vi sel ték ezt az il let len, szo kat -
lan egy ve le get. Az egyet len
kel le mes a temp lom hű vö se
volt; a nagy nyá ri me leg ben va -
ló ság gal fel üdí tet te az em bert.

Gé zu gon do san igye ke zett
dol goz ni, hogy meg nyug tas sa
ma gát, ő leg alább meg te szi,
ami raj ta áll, de szün te len bé -
két len ség gyö tör te. Va la hogy
érez te, még a hall ga tá sa sem
iga zi tisz te let ezen a he lyen, s
az sem nyug tat ta meg, hogy a
töb bi ek hez ké pest egé szen
ren de sen vi sel ke dik. Va jon
van itt va la ki, aki hall ja? Je len
van, élő az Is ten? Ha tud ar ról,
amit ezek be szél nek, ten nie
kell va la mit. S né ha ma ga mi -
att is vá gyott rá, hogy igen is
tör tén jen va la mi, egy jel, hogy

hall ja, lát ja őket, hogy Is ten
há za, és je len van ben ne a
Fel sé ges. Más kor meg me ne -
kül ni sze re tett vol na. Nem
tud ni az egész ről, el fe lej te ni
min den szót, még ezt az épü -
le tet is min de nes tül. Szív ből
kí ván ta, hogy a mun ka vé gé -
re ér je nek, és egy kö zön sé ges
la kó ház ban ne kell jen szün te -
le nül hall gat nia a má sik ket tőt.
A na pok ólom lá ba kon jár tak,
reg gel től es tig egy örök ké va -
ló ság telt el, és re mény te len -
nek lát szott, hogy va la ha be -
fe je zik a rá juk bí zott fel ada tot. 

A rö vid ebéd idő oly ne he -
zen ér ke zett el, és na gyon ha -
mar vé get is ért. Friss il la tok -
kal te li kel le mes dél után volt,
a fel hők el ár nyé kol ták egy ki -
csit a na pot, csök kent a ful -
lasz tó me leg. Úgy nyi tot ták a
temp lom aj tót, mint ha csak
ha za ér tek vol na. A dél előtt
fél be ha gyott mun ka szer szá -
mai ugyan úgy he ver tek sza na -
szét, aho gyan ott hagy ták őket.

Ár pád ci ga ret tá ra gyúj tott,
Vi li ká vét töl tött ki egy kis sár -
ga ter mosz ból, Gé zu a vö -
dör ben ke ver ge tett va la mit.

– Ro hadt egy me ló ez, gye -
re kek, azt mon dom – kezd te
a be szél ge tést két slukk kö zött
a mes ter. – Mo cso kul ki kez di
az em bert. Nem tu dom, mi kor
vég zünk, de hogy nem ha -
mar lesz, az egy szer biz tos.
Meg az is, hogy so se vál la lok
el töb bet egy nya va lyás temp -
lo mot sem. Hív ja nak egy bul -
dó zert, vagy mit bá nom én,
mit kez de nek ve le, de en gem
nem húz nak még egy szer cső -
be a szent sé ges szö ve gük kel.
Saj nál ja őket a fe ne, hogy ke -
vés a pén zük, meg tu dom is
én. Bont sák le a ro hadt egér -
fész ket, úgy se jár már ide a fe -
ne se azon a pár krip ta szö ke -
vé nyen kí vül, azok nak meg
ott a te me tő, men je nek oda
plety kál kod ni.

Vi li gő zöl gő, il la tos ká vét
nyúj tott fe lé egy mű anyag
po hár ban. Mind ket ten né ma
áhí tat tal kezd ték kor tyol gat ni
a fris sí tő, me leg italt. Gé z ut
nem is kí nál ták – min den jó -
tól tar tóz ko dik ez a gye rek,
unal mas egy fi gu ra, az már
biz tos. Most is mi lyen stré ber
szor ga lom mal kezd te el egye -
dül a mun kát, pe dig mi nek si -
et ni, nem sza lad el a fal, s
épp hogy csak el múlt egy óra,
ilyen kor még nem igen el len -
őr zi őket a gond nok sem, hogy
ha lad nak-e. Egy kis szem re há -
nyás sal fi gyel ték a ma gas ban
dol go zó fi út.

Ész re sem vet ték az aj tó
nyí lá sát. Ko pott ru hás öreg -
em ber lé pett be las san, csön -
de sen. Ka lap ját a ke zé ben tart -
va le haj tott fő vel állt meg a
szent he lyen egy hang ta lan
fo hász ko dás ra. Nem tör tént
sem mi kéz zel fog ha tó, ma ga
a csend csen dült meg csu -
pán. S va la mi ti tok za tos, tisz -
te le tet pa ran cso ló je len lét lé -
leg ze te leng te be a te ret. Elő -
ször Ár pád lát ta meg, egy pil -
la nat ra za var ba jött, és va la -
hogy kí nos nak érez te a ke zé -
ben a ká vés po ha rat, hát le tet -
te az előt te ál ló pléh hor dó te -
te jé re. Ve le szem ben őszin te
él ve zet tel szív ta ma gá ba a fe -
ke te il la tát Vi li. A fő nök csen -
des sé gét va la mi ki hasz ná lan -
dó al ka lom nak gon dol ta, ami -
kor itt az ide je, hogy szó val
tart sa vég re a mes tert, ked vet
ad va a mun ka kez dés hez.

– Hát csak ugyan ször nyű
egy hely. Om lik a fal, majd az
em ber fe jé re rogy az egész.
Nem tu dom, mi nek tart ják
fenn. Ba ro mi drá ga le het a
fenn tar tá sa!

Jó ked ve egy pil la nat alatt
vál to zott át döb be net té, ahogy
Ár pád sá padt ra hal vá nyult ar -
cát fi gyel te. Az tán csak el né -
mult, szé gyen kez ve és döb be -
net től bé nul tan, mert a fő nök
úgy lök te ol dal ba, mint egy os -
to ba köly köt. És ak kor már
cso dál koz va és fel sza ba dul -
tan fi gyel te őket az áll vány ról
Gé zu is, a min dig ko moly,
ma gá ba for duló ta nu ló.

– Kus sol jál, Vi li fi am! Fogd
be a kerep lő det, mert meg nya -
kal lak! – mond ta a mes ter
ko mo lyan, szi go rú kép pel.
Majd az öreg re mu tat va sze lí -
deb ben tet te hoz zá:

– Ha nem vet ted vol na ész -
re, temp lom ban vagy.

Templom
b Hall ga ta gon áll a száz négy éve ala kult ma gyar evan gé li -

kus gyü le ke zet temp lo ma az ame ri kai egye sült ál la mok -
be li Cleve land ke le ti ré szén, a Buc keye út kö rü li le gen -
dás, haj da ni ma gyar ne gyed ben. Ez az el ső ma gyar evan -
gé li kus gyü le ke zet Ame ri ká ban (First Hun ga ri an Lu the -
ran Church), és mond hat juk, hogy hosszú ide ig ez az el -
ső ség nem csak idő be li sé get, ha nem rang sor be li sé get is
je lölt. Olyas fé lét, mint a zász lós ha jóé a flot tá ban. A
kép ze let be li flot ta, az ame ri kai ma gyar evan gé li kus ság,
amely fény ko rá ban ti zen há rom gyü le ke ze tet szám lált, ma
alig há rom ból áll. Ezek is egy re gyen gül nek, se gít ség nél -
kül alig élet ké pe sek.

g Füller Tímea
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evan gé li kus temp lom a fe ke te ne gyed ben
Lassuló idő a cleve landi El ső Ma gyar Evan gé li kus Egy ház köz ségben

re gé ben ál doz ták éle tü ket a
fel irat sze rint „a de mok rá ci á -
ért, a bé ké ért és az igaz sá gért”. 

A má so dik vi lág há bo rú után
to vább ra is vi rág zott a kö zös -
ség. Az élénk gyü le ke ze ti élet -
re jel lem ző, hogy a lel kész né
ve ze té sé vel szí ni elő adást tar -

tot tak, több gyü le ke ze ti egy let
is mű kö dött, köz tük leg ak tí -
vabban a gyü le ke zet asszo -
nya it tö mö rí tő ol tár egy let.

Temp lom és is ko la

A gyü le ke ze ti ház ban lát ha tó
az 1952-ben Kos suth La jos
tisz te le té re ava tott em lék táb -
la, amely a száz éve Ame ri ká -
ba, Cleve land ba lá to ga tó ma -
gyar ál lam fér fi sza bad sá gért
va ló ki ál lá sá ra em lé kez tet.
Ezek ben az évek ben ké szült el
a Kos suth ról el ne ve zett gyü le -

ke ze ti épü let szárny, a Kos suth
Hall. Itt ka pott he lyet a va sár -
na pon ként hit tant és más is -
me re te ket ma gya rul ta ní tó is -
ko la, a Kos suth-is ko la. A több
kor cso por tot a részekre oszt -
ha tó klub te rem ben ok tat ták.
Ta nács ko zó asz tal, ké nyel mes

fo te lek fo gad nak ben ne, mint -
ha csak teg nap áll tak vol na fel
a gyü le ke zet tár sa ság ra vá gyó
tag jai a fog lal ko zás ról, a be -
szél ge tés ből. 

Az el ső lel kész né em lé ké -
re ava tott könyv tár szo bá ban
(Mrs. Eli za beth Leff ler Me mo -
ri al Lib rary) az an go lon kí vül
gon do san vá lo ga tott ma gyar
nyel vű iro da lom vár ta a mű -
ve lőd ni vá gyó kat. Itt ol vas -
hat ták Ame ri ka ma gyar nyel -
vű egy há zi és vi lá gi saj tó ját.
A lel kész dol go zó szo bá já ban

a vit rin ben lát ha tók a gyü le -
ke zet bow ling csa pa tá nak és
má sok nak a sport tel je sít mé -
nye it meg örö kí tő ku pák, itt
van a gyü le ke zet ju bi le u má -
ra a vá ros ve ze té se ál tal ado -
má nyo zott ok le vél. Több szo -
bá ban meg ta lál ha tó ak vol -

tak a gyü le ke zet múlt já nak
em lé ke it őr ző ira tok, jegy ző -
köny vek, az anya könyv: so ká -
ig ma gyar nyel ven ve zet ték
eze ket. Re mél he tő leg si ke -
rül meg men te ni eze ket a fon -
tos tör té ne ti em lé ke ket az
utó kor nak!

Már nem ma gya rul 

árul ják a je get

Mi hály Er nő fel ügye lő 1926-
ban már itt szü le tett Cleve -
land ben, du nán tú li ma gyar
szü lők től. Itt, az óha zá tól tá -

vol szív ta be ma gá ba a ma gyar
nyelv és kul tú ra sze re te tét, itt
volt le he tő sé ge kor tár sa i val
ma gyar tár sa sá gi éle tet él ni, az
ara tá si és szü re ti mu lat sá go -
kon részt ven ni, a töb bi ma -
gyar fe le ke zet ren dez vé nyé re
el jár ni. A ma gyar ne gyed ven -

dég lő i ből ak kor még ma gyar
ze ne hal lat szott ki, az üz le tek -
ben né hol fel irat hir det te:
„Eng lish is spo ken, too”, az az itt
an go lul is be szél nek. 

De azért fő leg ma gya rul
be szél tek, sőt még az ide gen
ka la uz is ma gya rul szólt az
uta zók hoz a Buc keye sar kán:

„Ma gya rok, ki száll ni!”, vagy a
fe ke te árus is ma gya rul kí -
nál ta por té ká ját: „Tes sék je get
ven ni!” 

A be ol va dás, az ame ri kai
kör nye zet hez va ló asszi mi lá ló -
dás azon ban tör vény sze rű en
be in dult, a jó mód nö ve ked té -
vel egy re töb ben köl töz tek a
zöld öve ze ti rész be, a vil la ne gye -
dek be. A hat va nas-het ve nes
évek ben gyors ütem ben le zaj -
lott a né pes ség cse re: a Buc keye
ne gye det el hagy ták ma gyar la -
ko sai. A nagy szám ban be köl -
tö ző fe ke ték bi zony rom ló köz -
biz ton sá got je len tet tek, így
sajnos a ma ra dék ma gyar is
kény te len volt e haj dan Kis-Ma -
gyar or szág nak (Litt le Hun gary)
ne ve zett ne gye det el hagy ni. 

Má ra el hall ga tott a ma gyar
szó, a ne gyed ar cu la ta is meg -
vál to zott, ré gi, pa ti nás há za it
jó részt le bon tot ták, kö zü lük
már csak egy-ket tő áll me -
men tó ként, né ha ro mo san. 

A Buc keye ma gyar gyü le ke -
ze tei kö zül csak ket tő ma radt:
a Szent Er zsé bet ka to li kus

temp lom és az el ső ma gyar
evan gé li kus gyü le ke zet temp -
lo ma van még ma gyar ké zen. A
töb bi, mint pél dá ul az evan gé -
li kus hoz kö ze li, im po záns mé -
re tű re for má tus temp lom im -
már a ne gye det szin te ki zá ró -
lag la kó fe ke té ké. Azon ban má -
ra a ne gyed rossz hí re mi att saj -
nos a még meg le vő két temp -
lom ba is alig jár nak a ma gyar
hí vek, fél tik biz ton sá gu kat, fél -
tik gyer me ke i ket ide kül de ni.
Így e két ma gyar temp lom, a
ka to li kus és evan gé li kus sor sa
is elő re meg jö ven döl he tő…

A Buc keye és a Mar tin Lu -
ther King (haj dan Ea st) út sar -
kán ál ló ma gyar evan gé li kus
temp lom ma még őr zi száz év
gyü le ke ze ti éle té nek em lé két.
Me men tó ként itt áll, az óha zá -
tól sok ezer ki lo mé ter nyi tá vol -
ság ra, az ide gen ten ger ben hall -
ga ta gon és még is so kat mon dó -
an. Több év ti ze des Csip ke ró zsi -
ka-álom ba me rül ve őr zi a ma -
gyar evan gé li kus hit, a ma gyar
szó és kul tú ra em lé két.

g Czen the Mik lós

b A Ma gyar Evan gé li kus Kon fe ren cia az idei Szél ró zsa if jú sá gi ta lál ko zó ke re te in be -
lül tar tot ta so ron kö vet ke ző ülé sét, ame lyen a cleve landi Rácz Zsu zsa kép vi sel te az
Ame ri kai Ma gyar Evan gé li kus Kon fe ren ci át (AMEK). Ott ké szült ve le az aláb bi vil -
lám in ter jú.

– A fér jem mel 1992-ben men tünk ki Ame ri ká ba – va ló já ban nem is emig rál ni akar tunk.
A fér jem mun ká ja mi att kény sze rül tünk köl tö zés re, ezért hagy tuk el a rend szer vál tás után
Ma gyar or szá got.

– Mi lyen a cleve landi ma gyar evan gé li ku sok éle te?
– Két evan gé li kus gyü le ke zet be is já rok. Az egyik az utol só tel jes, iga zán ak tív ma gyar

evan gé li kus gyü le ke zet, ame lyet a Ta másy lel kész  há zas pár gon doz Nyugat-Clevelandben.
Ez azon ban há rom ne gyed óra au tó út ra van az ott ho -
nom tól. Hoz zánk egész kö zel pe dig egy ame ri kai evan -
gé li kus gyü le ke zet be já rok, ahol pres bi ter ként is részt
ve szek a kö zös ség éle té ben. Így össze tu dom ha son lí -
ta ni a két fé le evan gé li kus gyü le ke ze tet. Az ame ri kai
evan gé li ku sok ról azt tu dom el mon da ni, hogy – akár -
csak Ma gyar or szá gon – ott is a sok ki csi (szór vány-) gyü -
le ke zet a jel lem ző. Va la mi lyen ok ból ki fo lyó lag a „ki csiny
csa pa tot” job ban ked ve lik, mint a nagy gyü le ke ze te ket…
Saj nos kint is fogy a lé lek szám, más, „ag resszív val lá sok”
vi szik el a hí ve ket…

– Itt, Ma gyar or szá gon hol van „lel ki leg ott hon”? S hogy
tart ja a kap cso la tot a ha za i ak kal?

– Bu da pes ten, a bu da vá ri gyü le ke zet ben. Ott nőt tem
fel, ott kon fir mál tam. Né ha a ke len föl di gyü le ke zet be is
el lá to ga tunk, ha itt hon va gyunk. A kap cso la tot ápol juk,
Bu da vár ral fő leg édes anyá mon ke resz tül. Az AMEK ki -
ad ja az Erős vár cí mű új sá got, amely az ame ri kai kö zös -
ség nek fon tos hír for rás. To váb bá jön nek ma gyar teo ló gus ösz tön dí ja sok Chi ca gó ba és Co -
lum bus ba. Őket ma gam is rend sze re sen fel ka ro lom, meg hí vom ma gunk hoz, el uta zunk, ki -
rán du lunk a kör nyé ken. Töb ben jár tak már így ná lam, akik ha za tér ve is tart ják ve lem a kap -
cso la tot. Sze ren csés va gyok, mert ta valy ősszel és most nyá ron is ha za tud tam jön ni. Ál ta -
lá ban éven te egy szer te he tem meg ezt a nagy utat, min dig csa lá di ese mé nyek hez kö tő dő en.

g K. D.

A ke let-cleve landi gyü le ke zet lel ké szei. A gyü le ke zet
ala pí tó lel ké sze, Ru zsa Ist ván 1907 és 1923 kö zött szol gált itt,
majd ké sőbb több ame ri kai ma gyar gyü le ke zet ala pí tá sá ban,
szer ve zé sé ben is részt vett. Fi a ta lon halt meg 1940-ben. Fe -
le sé ge meg ír ta Ru zsa Ist ván élet tör té ne tét, amely pá rat la nul
fon tos egy ház tör té ne ti for rás. 

Utód ja a test vé re, Ru zsa Lász ló volt (1923–1934), őt Leffler
An dor kö vet te (1934–1955), aki 1941-től az Ame ri kai Ma gyar
Evan gé li kus Kon fe ren cia (AMEK) fő es pe re si tiszt sé gét is be -
töl töt te. 1955-től 1976-ig Brach na Gá bor volt a lel ki pász tor, ő
1954-től egé szen 1995-ig vi sel te az AMEK fő es pe re si tiszt sé gét.
Két év nyi ide ig le nes ál la pot után rö vid ide ig (1978–1981) Po hócz -
ky Bé la volt a lel kész. Ez után, há rom év ti ze de, a zsu go ro dó lét -
szá mú, ne héz hely zet be ke rült gyü le ke zet nek már csak meg -
bí zott lel ké sze van Ju hász-Shep herd Fe renc sze mé lyé ben; őt az
utób bi évek ben Ta másy Zol tán, a nyugat-clevelandi magyar
gyülekezet lelkipásztora se gí ti a szol gá lat ban.
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Száz év vel ez előtt, 1910. au gusz tus 8-
án Óz don szü le tett. Édes ap ja Fan csa li
Joób Sán dor, édes any ja An tony Gi zel -
la volt.

A gim ná zi u mot Aszó don, a teo ló -
gi át Sop ron ban vé gez te. Egy évet
ösz tön dí jas ként Finn or szág ban töl -
tött. 1934-ben ke rült Nyír egy há zá ra,
az ak kor újon nan ala kult
dél-sza bol csi misszi ós kör -
zet be, ahol negy ven öt fa lu -
ban kel lett fel ke res nie a
gyü le ke ze ti kö zös ség ből ki -
sza kadt evan gé li ku so kat.
Ez csak mo tor ke rék pár ral
volt le het sé ges. Ge duly
Hen rik püs pök rö vi de sen
ma gá hoz ren del te püs pö ki
tit kár nak, és az ma radt dr.
Dom ján Elek és Tú róczy
Zol tán alatt is.

1939 ok tó be ré ben a nyír -
egy há zi gyü le ke zet meg vá -
lasz tot ta pa ró kus lel ké szé -
nek. Ak kor Nyír egy há zán
egy tel je sen új lel ké szi kar
kezd te mű kö dé sét, élén Tú -
róczy Zol tán püs pök kel.
Rő zse Ist ván igaz ga tó lel kész
mel lett Bal czó And rás, Joób
Oli vér, Soly már Já nos lel ké -
szek meg osz tot ták a vá ro si
és ta nyai kör ze te ket, va la -
mint a szolgálati területeket
– Joób Oli vér a misszi ói
fel ada to kat lát ta el.

1939. szep tem ber 1-jén ki tört a má -
so dik vi lág há bo rú. Rö vi de sen len gyel
me ne kül tek je len tek meg Nyír egy -
há zán. 1939. no vem ber 30-án a fin nek -
re tá madt a ke le ti szom széd juk. A fin -
nek a té li há bo rút há rom hó na pig bír -
ták egye dül. 1940 már ci u sá ban bé két
kér tek. El ve szí tet ték Kar ja lát, amely
olyan ked ves szá muk ra, mint szá -
munk ra Er dély. A fin nek há bo rú ja
kü lö nö sen fáj dal ma san érin tet te Tú -
róczy Zol tán püs pö köt és Joób Oli vért,
akik egy kor jár tak Finn or szág ban.

1941-ben mind a fin nek, mind a ma -
gya rok részt vet tek a há bo rú ban. 1944
ok tó be ré ben már Nyír egy há zán dúl -
tak a har cok. 1944. no vem ber 2-án két-
há rom ezer fér fit vit tek el ma len kij
ro bot ra, akik kö zül csak ke ve sen tér -
tek ha za. Eb ben a ször nyű idő ben Joób
Oli vér fel vet te ma gá ra a Lu ther-ka bá -

tot, és mint va la mi bá tyus ka, fel ke res -
te a ha lál ra ré mült hí ve it. So kan ál dot -
ták ezért az evan gé li u mi cse le ke de té ért.

1945. áp ri lis 3-án a vá ros há zán
mű kö dő nép bí ró ság Má czay La -
jost, az Evan gé li kus Kos suth La jos
Gim ná zi um val lás ta ná rát ha lál ra
ítél te, mert a he lyi lap ban meg je len -
tet te a Ma gyar Táv ira ti Iro da há bo -
rús köz le mé nye it. Vé gül ke gyel met
ka pott. 1945. jú ni us 22-én a nép bí -
ró ság dr. Be lo horsz ky Fe ren cet, a
Kos suth-gim ná zi um igaz ga tó ját tíz
évi fegy ház bün te tés re ítél te. Tú -

róczy Zol tán püs pö köt 1945. jú ni us
25-én ugyan csak tíz évi fegy ház bün -
te tés re ítél te, de tíz hó nap múl va
sza ba don en ged te.

Foly ta tó dott a gyü le ke zet meg -
pró bál ta tá sa. 1948 jú ni u sá ban ál la mo -
sí tot ták a Kos suth-gim ná zi u mot,
amely ben csak fi úk ta nul tak, a Ge -

duly-le ány gim ná zi u mot, a
köz pon ti ele mi is ko lát,
négy vá ro si kis is ko lát, il let -
ve va la mennyi ta nyai ele mi
is ko lát. Ak kor Nyír egy há -
zán száz evan gé li kus pe da -
gó gus mű kö dött.

Tú róczy Zol tán püs pök
1948 de cem be ré ben Győr -
be tá vo zott, a du nán tú li
egy ház ke rü let püs pö ke lett.
Ez után Joób Oli vért ér ték
a rend sze res tá ma dá sok.
Har minc öt évi nyír egy há -
zi lel ké szi szol gá lat után,
1969 jú ni u sá ban az or szág
má sik ré szé re, Ost ffy -
asszony fá ra he lyez ték át,
ahol 1969. ok tó ber 28-án
éle tét vesz tet te egy köz le -
ke dé si bal eset ben, öt ven ki -
lenc éves ko rá ban.

Fe le sé ge, Krom pe cher
Ju dit, a vi lág hí rű Krom pe -
cher Ödön or vos pro fesszor
lá nya, 2005-ben meg halt.

Ek kor Joób Oli vér föl di ma -
rad vá nya it Nyír egy há zá ra szál lí tot -
ták, és ket tő jü ket a férj szü le i nek a
nyír egy há zi Észa ki te me tő ben lé vő
sír já ban he lyez ték örök nyu ga lom ra.

Joób Oli vér lel ké szi mun ká ját foly -
tat ják fia és uno kái. A nyír egy há za-
kert vá ro si gyü le ke zet a lel kész ről
el ne ve zett sze re tet in téz ményt mű -
köd tet Ben kő bo kor ban.

Az egész nyír egy há zi evan gé li kus
gyü le ke zet sze re tet tel em lé ke zik
már tí rom sá got szen ve dett egy ko ri
lel ki pász to rá ra.

g Dr. Re mé nyi Mi hály

10 e 2010. szeptember 5. Evangélikus Életfókusz

A „Ve zess, Jé zu sunk…” kez de tű ked -
ves éne künk egyik so ra a cím adó ja an -
nak a könyv nek, mely most je lent meg
id. Joób Oli vér (1910–1969) evan gé li -
kus lel kész éle té ről, szü le té sé nek szá -
za dik év for du ló ja al kal má ból. 

Joób Oli vér föl di élet út ja Ózd ról in -
dult, és a har mincöt éves nyír egy há -
zi szol gá lat után az ost ffy asszony fai
ha lá los bal eset tel sza kadt meg. A
Ten ger har con át cí mű köny vet fia,
Joób Oli vér – aki ma ga is lel kész –
nap ló jegy ze tek, fenn ma radt le ve lek,
jegy ző köny vek alap ján ál lí tot ta össze.

Az el ső, ami ol va sá sa köz ben meg -
ra gad ben nün ket, az, ahogy Is ten igé -
je for mál ta egy-egy igén és a rend sze -
res ige ol va sá son ke resz tül Joób Oli -
vért és egész éle tét. 

A kon fir má ci ói ige in dí tot ta el a lel -
ké szi szol gá lat fe lé: „Ezt a pa ran cso -
la tot adom né ked (…), hogy vi téz ked -
jél (…), meg tart ván a hi tet és jó lel ki -
is me re tet, me lyet né me lyek el vet vén, a
hit dol gá ban ha jó tö rést szen ved tek…”
(1Tim 1,18–19) Sok szor na gyon ne héz
dön té sek után ta pasz tal hat ta meg Is -
ten ve ze té sét. Az igén ke resz tül szólt
új ra Is ten in gyen va ló ke gyel me,
ahogy el fo gad Jé zus Krisz tus ér de mé -
ért. A mai ol va só nak re mény sé get és
bá to rí tást ad, hogy Is ten vál to zat la nul
igé jén ke resz tül, Lel ké vel mun kál ko -
dik szí vünk ben, az egy ház ban és azok
éle té ben is, akik el sod ród tak Is ten től.

A má sik, amit meg ért he tünk a
könyv ből, hogy az ige vi lá gos sá gá ban

rótt élet út ten ger har cot je lent. Er re
utal a könyv cí me. A ten ger harc ví -
vó dást is je lent: „Mi kor pe dig meg -
fáj dul a szí vem az iga zi, ko moly teo -
ló gi ai tu do mány után, eszem be jut,
hogy én jó for mán gyer mek ko rom tól
az egy ház ro bo to sa vol tam, ta nul ni
nem ma radt időm.” 

A ten ger harc ül döz te tést is je len -
tett a párt ál la mi ha ta lom ré szé ről,
ami nek tra gi kus csúcs pont ja, hogy a
ha lá los bal ese tet nem kö vet te bí ró -
sá gi tár gya lás, és oko zó ja büsz kén be -
szélt ar ról, hogy pa pot ütött el, hoz -
zá té ve: „…így leg alább eggyel ke ve -
sebb van be lő lük.” Az ol va só még is
bá to rí tást kap a küz del mek hez az zal,
hogy le het az élet út ne héz, ta lán
tor zó nak tű nő, még is tel jes, mert Is -
ten hez ve zet, Jé zus Krisz tus ban.

A har ma dik, amit a könyv alap ján
Joób Oli vér élet út já ból ki emel he -
tünk, Tú róczy Zol tán püs pök hoz zá
fű ző dő atyai ba rát sá ga. Ez zel kap cso -
lat ban em lí tést ér de mel né nek a kor -
szak püs pök vá lasz tá sai, zsi na tai, új
egy há zi tör vé nyei és Or dass La jos
püs pök el íté lé se.

A ki lenc ven hat ké pet tar tal ma zó
könyv rend kí vül sok adat is mer te té -
sé vel mu tat ja be a nyír egy há zi gyü -
le ke zet éle tét, de olyan ese mé nyek -
ről, mint a vi lág há bo rú ide jén tör tént
el hur co lá sok, az úgy ne ve zett ma -
len kij ro bot, nem ír bő veb ben. Az
élet rajz rész le tes ké pet nyújt Joób Oli -
vér püs pö ki tit kár ként, misszi ói,

gyü le ke ze ti és igaz ga tó lel kész ként
vég zett szol gá la tá ról. Be mu tat ja a
lel kész csa lád hét köz nap ja it is, és
em lí tést tesz a csa lád nak a re for má -
ci ó ig vissza nyú ló gyö ke re i ről.

g R zse Ist ván

Ifj. Joób Olivér: Tenger harcon át –
Joób Olivér élete (1910–1969). Ki ad ta
az Ordass Lajos Baráti Kör, 2010.
Kap ha tó a Lu ther Ki adó köny ves bolt -
já ban (1085 Bu da pest, Ül lői út 24.) és
a Hu szár Gál pa pír- és köny ves bolt -
ban (1054 Bu da pest, De ák tér 4.),
illetve megrendelhető a nyíregyházi
lelkészi hivatalban (4400 Nyír egy há -
za, Luther tér 14., 42/508-770).

Egy tel jes élet – az ige vi lá gos sá gá ban

A szá za dik szü le tés na pot kö ve tő
reg ge len, au gusz tus 29-én a né pes
gyü le ke zet és a csa lád ta gok je len lé -

té ben az egy ház és a vá ros kép vi se -
lői meg ko szo rúz ták a Joób csa lád sír -
ját az Észa ki te me tő ben, ahol – új ra -
te me té sét kö ve tő en – im már öt éve
nyug szik fe le sé gé vel együtt az evan -
gé li ku sok sze re tett lel ké sze. La borczi
Gé za nyír egy há za-kert vá ro si lel kész
imád ko zott, és dr. Ko vács Lász ló At -
ti la nyír egy há zi lel kész fel ol vas ta a
90. zsol tárt.

A dél előt ti nagy temp lo mi ün ne pi
is ten tisz te let li tur gi á já ban is ők szol -
gál tak a ke rü let püs pö ké vel, dr. Fa -
bi ny Ta más sal együtt. Az ige hir de -
tést ifj. Joób Oli vér nyu gal ma zott
zü ri chi lel kész vé gez te. 

A fiú hi te le sen szólt édes ap ja éle -

té ről és szol gá la tá ról 2Kor 12,9 –
„Elég ne ked az én ke gyel mem…” –
alap ján. Tex tus vá lasz tá sát az zal in do -
kol ta, hogy az 59 éve sen – má ig tisz -
tá zat lan kö rül mé nyek kö zött, tra gi kus
mo tor bal eset kö vet kez té ben – el hunyt
édes ap ja irat tár cá já ban egy igés la pot
ta lál tak ez zel a pá li verssel, amely jól jel -
lem zi és össze fog lal ja Joób Oli vér
egész föl di éle tét. „Ten ger har con át” visz
az út hoz zád, Úr Jé zus – ahogy azt a
cen te ná ri um ra meg je lent élet raj zi
köny vé nek cí me is hir de ti. Az ige kap -
csán előbb Pál apos tol szen ve dé se i ről,
majd édes ap ja küz del mes, de bol dog
éle té ről szólt az igehirdető, hogy vé gül
meg fo gal maz has sa Is ten ne künk szó -

ló üze ne tét: az ő pél dá ju kat kö vet ve,
egye dül a ke gye lem ből él ve mi is be -
áll ha tunk e sor ba. Is ten min dig al kal -

mat lan nak tű nő em be -
re ket tett al kal mas sá,
hogy hor doz zák az ő jó
hí rét, s így di cső ít tes sék
meg az Úr ne ve kö zöt -
tünk s ál ta lunk is!

Az is ten tisz te let vé -
gén dr. Fa bi ny Ta más
püs pök megnyi totta a
temp lom észa ki ha jó já -
ban egy hó na pig lát ha tó
kiállítást. Hat tár ló ban
kaptak helyet – a csa lád
és a gyü le ke ze ti ta gok
jó vol tá ból – Joób Oli vér
éle té nek ed dig nyil vá -
nos ság ra nem ho zott,
ere de ti szö ve ges és ké pi
do ku men tu mai. Be szé -
dé ben a püs pök a ma ga

és az evan gé li kus egy ház ne vé ben
meg kö vet te a csa lá dot az édes ap ju kat
ért sé rel mek mi att. Va la mennyi ünk -
re, egész egy há zunk ra ér vé nyes a
Joób Oli vér éle tét összeg ző ige: „Elég
ne ked az én ke gyel mem…”

A Joób Oli vér ne vét vi se lő, Ben kő
bo kor ban ta lál ha tó sze re tet in téz -
mény ben el fo gyasz tott kö zös ebéd
után a püs pök fel avat ta az in téz -
mény fa lán el he lye zett dom bor mű -
vet, Kiss Me lin da ko lozs vá ri ke ra mi -
kus mű vész nek a név adó tisz te le té re
ké szí tett al ko tá sát. (Oli bá csi so kat
járt a vá rost kö rül öle lő bo kor ta -
nyák ba, hogy szol gá la to kat vé gez zen
az ot ta ni hí vek kö zött.)

Az em lék táb la meg ko szo rú zá sa
után ifj. Zász ka licz ky Pál be mu tat ta
a Joób Oli vér éle té ről szó ló köny vet,
ame lyet az Or dass La jos Ba rá ti Kör
adott ki. A kert vá ro si gyü le ke zet is ki -
adott egy CD-mel lék let tel el lá tott fü -
ze tet Em lé ke ink Joób Oli vér lel kész -
ről cím mel, ame lyet La borczi Gé za
gyü le ke ze ti lel kész is mer te tett. Az
egész na pos ün nep ség a püs pök
imád sá gá val és úti ál dá sá val zá rult. 

g Ga rai And rás

(Az ün nep ség tel jes hang anya ga el ér -
he tő a tu dó sí tó hon lap já ról: www.ga -
ra inyh.hu – Hang zó öröm hír tár.)

„Tenger harcon át” 

Száz éve szü le tett Joób Oli vér evan gé li kus lel kész

b Há rom év ti ze des (1939–1969) nyír egy há zi parókus lelkészi szol gá la -
ta má ig ele ve nen él a fél év szá zad nál idő sebb hí vek szí vé ben, és me -
leg sze re tet tel be szél nek Oli bá csi ról, aki ün ne pi és hét köz na pi éle -
tük nek egy aránt ré sze se volt, hi szen min den ki vel szót ér tett, s szív -
ügye volt az evan gé li zá ció és a dia kó nia. Joób Oli vér száz év vel ez előt -
ti szü le té sé re em lé ke zett múlt va sár nap a nyír egy há zi gyü le ke zet.
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„Áld jad, lel kem, az Urat, és ne fe ledd
el, mennyi jót tett ve led!” (Zsolt 103,2)

Szent há rom ság ün ne pe után a 14. hé -
ten az Út mu ta tó reg ge li és he ti igé -
i nek kö zös kulcs sza va: a há la adás.
Csak akit a Szent lé lek ele ve nít meg
(lásd Jn 6,63), az tud ja az Úr Is tent di cső í te ni min den kor, s min de nért ne ki
sze ret ne há lát ad ni (lásd 1Thessz 5,18). „Ma gasz tal já tok az Urat, mert jó, mert
örök ké va ló az ő ke gyel me.” (Zsolt 118,1; LK) Eh hez kér jük se gít sé gét: „Ta níts
min ket úgy szám lál ni nap ja in kat, hogy bölcs szív hez jus sunk! A böl cses ség
kez de te az Úr nak fé lel me.” (GyLK 728,13 és an ti fó na) Az is ten fé lő sa má ri -
ai, „ami kor lát ta, hogy meg gyó gyult, vissza tért, és fenn han gon di cső í tet te Is -
tent. Arc ra bo rult Jé zus lá bá nál, és há lát adott ne ki.” Az Úr vá la sza: „Kelj fel,
menj el, hi ted meg tar tott té ged.” (Lk 17,15.16.19) Pál ezt je len ti ki: „Aki ket pe -
dig Is ten Lel ke ve zé rel, azok Is ten fi ai.” (Róm 8,14) S Lu ther így ér ti: „Hogy Is -
ten gyer me kei va gyunk, s ma gun kat tel jes bi zo nyos ság gal an nak is tart hat -
juk, ez nem ma gunk tól és nem is a tör vény ből van. Ha nem a Szent lé lek bi -
zony ság té te le ez; ami úgy tör té nik, hogy szí vünk ben meg érez zük a Szent -
lé lek ere jét, aki az igé vel mű kö dik ben nünk, és ta pasz ta la tunk meg egye zik
az igé vel.” Pál há lát ad Ti mó te us kép mu ta tás nél kü li hi té ért, és em lé kez te -
ti: Is ten „az erő, a sze re tet és a jó zan ság lel két” ad ta ne künk (2Tim 1,7). A va -
kon szü le tett, de meg gyó gyí tott em ber úgy di cső í tet te Is tent, hogy térd re hull -
va hó dolt Jé zus előtt. „Aki nek Jé zus sal van dol ga, az köz vet le nül ma gá val Is -
ten nel ta lál ko zik” (lásd Bib lia – Ma gya rá zó jegy ze tek kel, 1272. o.). A sors -
dön tő ta lál ko zás lé nye ge min dig ez: „Hi szel te az Em ber fi á ban?” „Hi szek,
Uram.” (Jn 9,35.38) S a ki kö zö sí tett, de már lá tó em ber le bo rul va imád ta az
Úr Is ten től va ló gyó gyí tó ját. Krisz tus fog lya a bör tön ből is há la adás sal kez -
di Fi le mon hoz írott, rö vid le ve lét: „Há lát adok min den kor az én Is te nem nek,
mert hal lok a te hi ted ről és sze re te ted ről, amely az Úr Jé zus és min den szent
iránt van ben ned…” (Fi lem 4–5) Mi ki től kap hat nánk ilyen le ve let, és ki ve -
het né hasz nun kat az Úr ban? Ha lá la előtt Dá vid a temp lom épí tés re szánt ado -
má nyo kért Is ten nagy sá gát és jó sá gát ma gasz tal ja: „Ál dott vagy te, Uram, (…)
örök től fog va mind örök ké! (…) Ti ed, Uram, az or szág (…)! Tő led ered a gaz -
dag ság és a di cső ség (…). Most azért, Is te nünk, há lát adunk ne ked, és di csér -
jük a te fen sé ges ne ve det.” (1Krón 29,10–13) Jé zus szen ve dés tör té ne te előtt köl -
csö nö sen meg di cső í tet te egy mást az Atya s a Fiú; ugyan ak kor Jé zus új pa -
ran cso la tot adott ta nít vá nya i nak: „…aho gyan én sze ret te lek ti te ket, ti is úgy
sze res sé tek egy mást!” (Jn 13,34) Pál áll ha ta tos ság ra buz dít ja le ve le min den -
ko ri ol va só it, és így bá to rít ja a ch ris ti a nu so kat: „Mi pe dig há lá val tar to zunk
az Is ten nek min den kor ér te tek, test vé re im, aki ket sze ret az Úr, mert ki vá lasz -
tott ti te ket az Is ten kez det től fog va az üd vös ség re, a Lé lek meg szen te lő mun -
ká ja és az igaz ság ba ve tett hit ál tal.” (2Thessz 2,13) „Légy hű, állj meg szent
hi ted ben, / (…) Térj meg, s ne bo csásd el őt! / (…) Is ten nek szen teld szí ve -
det!” (EÉ 439,1) Légy há lás szí vű!

g Ga rai And rás 

HE TI ÚT RA VA LÓ

Kül ső szem lé lő ként, is me ret le nül
nem könnyű va la ki ről meg mon da ni,
ho vá uta zik, avagy mi vé gett vá ra ko -
zik egy re pü lő té ri ter mi nál utas -
csar no ká ban. A hely szín, bi zo nyos je -
lek, tár gyak, esz kö zök, a ru há zat
per sze sok min det el árul hat nak. Így
ar ról a fi a tal pár ról is si ke rült né hány

dol got meg ál la pí ta nom, akik nem
messze tő lünk pa kol ták le cuc ca i kat
a lé gi ki kö tő vá ró ter mé ben. 

A haj na li idő pont, a mel let tük
tor nyo su ló bő rön dök és a soruk
előtti táblán meg je le nő fel irat egy ér -
tel mű vé tet ték, hogy ten ger par ti nya -
ra lás ra in du lók. A szűn ni nem aka -
ró mo soly, a vi dám tré cse lés az őket

ki kí sé rők kel, na és aho gyan egy más
csil lo gó arany gyű rűs ke zét fog ták –
el nem en ged ve ta lán a vi lág min den
kin csé ért sem – szin te bi zo nyí tot ta:
egy if jú nász utas pár is lesz a char ter -
já rat uta sai kö zött.

Ami kor a tá jé koz ta tó táb lán meg -
je lent, hogy ké sik az in du lás, elé ge -

det len mo raj lás fu tott vé gig a sor ban
ál ló kon, de nem vált ko mor rá a han -
gu lat. Hogy is vál ha tott vol na, ami -
kor min den ki iz ga lom mal ké szült a
re pü lés re s a ki tud ja már mi ó ta
várt nap ra, ami kor el in dul hat a ten -
ger fe lé. A pár is el ol vas ta a ki írást, de
szem mel lát ha tó an nem ren dül tek
meg a kel le met len hír től. Mit sem

rom lott a han gu lat az őket kö rül ve -
vő tár sa ság ban. Egy idő sebb hölgy is
volt kö zöt tük, a ko ruk bé li vi dám fi -
a ta lok pe dig test vé rek nek, ba rá tok -
nak tűn tek.

Vég re meg je lent a táb lán a be szál -
lás hoz hí vó jel, így las san meg in dult
a sor, meg kezd ték a cso ma gok vizs -
gá la tát, át vé te lét és a re pü lő fe dél ze -
té re lé pés re fel jo go sí tó be szál ló kár -
tyák ki adá sát, hogy – át ha lad va a
vám vizs gá la ton – a tran zit ba lé pő
uta sok hi va ta lo san el hagy has sák az
or szág fel ség te rü le tét. A kí sé rők bú -
csúz kod ni kezd tek. „Jó utat!” – hal -
lat szott min den fe lől, öle lé sek itt is, ott
is, majd tá vo zó lép tek hang ja vál tot -
ta fel a zsi bon gó csar nok za ja it, míg
vé gül nem ma radt más, mint mo soly -
gó ar cok és he ves in te ge tés.

A fi a tal pár is el kö szönt. A lá nyok -
nak pu szi, a fér fi ak nak egy-egy kéz -
fo gás du kált. A kis tár sa ság egyet len
idő sebb tag ja elő ször a lány hoz lé pett,
mon dott ne ki va la mit, mo so lyog va
meg ölel ték, majd mind két ol dal ról
meg pu szil ták egy mást. Ez után a fiú
elé hú zó dott, aki szó nél kül le ha jolt,
és át ka rol ta az asszonyt úgy, ahogy
csak az édes any ját öle li meg az em -
ber. Így tar tot ták egy mást né hány pil -
la na tig. 

Mi kor ki bon ta koz tak az öle lés -
ből, nem szól tak egy más hoz; jól lát -
szott, ez éle tük nek olyan pil la na ta,
ami kor a be széd nem elég ér zel me -
ik ki fe je zé sé re. Egy ide ig egy más ar -
cá ba néz tek, majd szin te egy szer re
emel ték fel ke zü ket, és né mán, gyen -
géd fi nom ság gal uj juk kal ke resz tet
raj zol tak egy más hom lo ká ra.

g Gyar ma ti Gá bor

Bú csúz ko dók
Egy szer majd el jön a a nap, ami kor
már nem kell ha zud nunk töb bé. Ki -
mon da tik min den, ál ta lunk is jól is -
mert és né ven ne ve zett bűn és min den,
má sok előtt el tit kolt vagy leg alább is
ta kar gat ni pró bált vé tek. És ak kor,
ami kor majd ott ál lunk tel je sen véd -
te len, és nem lesz más me ne dé künk
a ma gunk szé gye ne és a má sok meg -
ve té se elől, mint Is ten mély sé ges sze -
re te te, ame lyet va la hogy so ha nem
ért het tünk meg, és még most, eb ben
a drá mai pil la nat ban sem ért he -
tünk meg iga zán.

De ez a sze re tet be fed majd. Be ta -
kar és át ölel, mint egy pu ha, me leg ta -
ka ró. És eb ben a szent pil la nat ban –

ami kor min den ki a föld re ej ti maszk -
ját, amely ről úgy hit te, el ta kar hat ja
majd ar cá nak va lós vo ná sa it; ami kor
le dől majd min den fal, amely mö gé
búj ni le he tett – el ered majd a
könnyünk, és mi egy sze rű en nem te -
he tünk mást, mint hogy egy re csak zo -
ko gunk.

És ek kor, csak is ek kor, fel szá rad nak
majd ki apad ha tat lan nak tű nő
könnye ink.

És ak kor min den ki meg ér ti, és há -
lát ad azért, amit most még csak né -
ha-né ha sejt: hogy mit is je lent a va ló -
di és tény le ges meg bo csá tás és a min -
dent meg tisz tí tó és gyó gyí tó ke gye lem.

g Gaz dag Zsu zsan na

Egy szer majd el jön a  nap

b „Ti vagy tok a vi lág vi lá gos sá ga.
Nem rejt he tő el a he gyen épült
vá ros.” (Mt 5,14)

Ta lán még so ha nem vol tam olyan
ma kacs, mint ami kor az el ső osz tá -
lyos ta nít vá nya im szü lei ar ra akar tak
rá bír ni, hogy utaz zunk el Kő szeg re,
er dei is ko lá ba. Na gyon ne héz fel adat -
nak tűnt, de ad dig erős köd tek az
anyu kák, fel ajánl va se gít sé gü ket,
hogy vé gül be ad tam a de re ka mat.

Éle tem egyik leg szebb is ko lai em -
lé két őr zöm er ről a ki rán du lás ról.

Ez az osz tály sok te kin tet ben el tért
min den ko ráb ban ta ní tott gye rek csa -
pat tól, mert a rend szer vál tás után egy
új tan órát jár tak ki ré szünk re a szü -
lők. Be ve zet tük a bib lia is me ret tan -
tár gyat. A ki rán du lás a tan év ele jé -
re esett, ak kor már tar tot tam né hány
órát a Bib li á ból. Így meg ér tet tem,
hogy To mi el hoz ta az er dei is ko lá ba
is a sa ját Bib li á ját, ám ami kor az es ti
já ték he lyett le ült az ágy szé lé re, és el -
mé lyed ve ol vas ni kezd te, igen csak
meg le pőd tem. Fi gyel tem a kü lö nös
ese ményt. Han cú roz tak a gye re kek,
ug rál tak az ágyon, de foly ton be le üt -
köz tek To mi ba, aki fel se fi gyelt rá -
juk. Az tán le csen de sed tek a fi úk,
nem kel lett őket el al vás ra buz dí ta -
nom.

Más nap reg gel fél órá val éb resz tő
előtt csör gött To mi kis órá ja. Fel ült
az ágyá ban, ma gá hoz vet te a Bib li át,
és ol va sott. Ő már fo lyé ko nyan tu dott
ol vas ni, de a töb bi gye rek még épp
csak is mer ke dett a be tűk kel. Ijed ten
kap tam fel a fe jem, mert at tól fél tem,
hogy az éb resz tő től ha ra go sak lesz -
nek a tár sai. To mi pe dig csen de sen

ol va sott, az tán be huny ta a sze mét, és
imád ko zott.

Meg le pőd ve lát tam, hogy a tár sa -
ság tisz te let tel fi gye li kis tár su kat.
Csend ben vol tak, amíg To mi el vé gez -
te a reg ge li áhí ta tot. Egész nap fi gyel -
tem őket, nem gú nyol ják-e, vagy
nem hagy ják-e ki a já ték ból, de sem -
mi je le nem volt ilyes mi nek.

Az nap es te is elő vet te a Bib li á ját.
A gye re kek már nem ug rál tak, ha -
nem oda som for dál tak hoz zám, és
sut tog va meg kér dez ték, mit ol vas To -
mi. Né me lyik gye rek azt gon dol ta,
kri mit vagy va la mi ér de kes me sét.
Amint meg tud ták, hogy Bib lia van a
ke zé ben, azon nal meg fo gal maz ták a
ké ré sü ket is: „Sze ret nénk mi is hal -
la ni To mi tör té ne te it! Tes sék ol vas -
ni ne künk az ő köny vé ből!”

Oly kor Is ten ma ga gon dos ko dik a
pil la nat szent sé gé ről. Így volt ez ak -
kor is. Meg kér dez tem To mit, be lép -
he tünk-e az ő áhí ta tá ba, ol vas ha -
tunk-e az ő Bib li á já ból. Meg en ged te,
a gye re kek pe dig né ma csend ben
ágya kö ré ül tek, és iz ga tot tan vár tak.

To mi imád sá gos lel kü le te szét -
áradt a csa pa ton. Én pe dig kér tem Is -
tent, te gye em lé ke ze tes sé az el ső
ima órát.

Ki nyi tot tam a Bib li át, és egy olyan
tör té net re esett te kin te tem, ame lyet
al kal maz hat tam rá juk és a ki rán du -
lás ra. Jó len ne em lé kez ni, me lyik
volt, de nem je gyez tem fel, és saj nos
el szállt az em lé ke ze tem ből.

Más nap reg gel fel ug rott az egész
csa pat, hogy együtt ol vas sunk Bib li -
át. Az nap es te meg kér tek, ta nít sam
meg ne kik To mi imá ját. So ron ként
mond ták az es ti imád sá got: „Én Is te -
nem, jó Is te nem…” Mi re vé get ért a
„nya ra lás”, mind tud ta fej ből az imát.

A há ló szo bá ban rend volt, az ut -
cán sem mi han gos ko dás. Olyan jók
vol tak, hogy el se hit te sen ki, hogy
ezek a gye re kek el ső sök.

Ha za fe lé töb ben is saj nál koz tak
azon, hogy a bib lia ol va sás el ma rad.
Hi ány ér ze tük tá madt, mert nem volt
sa ját Bib li á juk. Ha ma ro san azon ban
egy is me ret len hí vő asszony fel aján -
lott har minc két Bib li át, így min den
ta nít vá nyom nak ad hat tam egyet. Az
ol va só köny vük kel együtt hasz nál -
ták azt is.

Cso dá la tos négy évet kap tunk Is -
ten től. Má sok let tek a gye re kek, má -
sok a szü lők. Az én éle tem is nyi tott
könyv volt a gye re kek előtt, lát ták hi -
te met, lát ták a gyász hoz, sú lyos be -
teg ség hez va ló vi szo nyu lá so mat. Ve -
lem él ték meg a lel ki har co kat. Cso -
dá kat tapasztaltunk meg, és sza ba du -
lá so kat. Az is ten él mé nyek fel le ge
úszott fe let tünk.

Az tán el jött az el vá lás nap ja is.
Nyug díj ba men tem, hoz tam ha za a
sze mé lyes tár gya i mat. Sze ret ték vol -
na, ha a Bib li á mat ott ha gyom ne kik.
Fél tek, mi lesz ak kor, ha az is ko lá ban
nem lesz Bib lia.

Tíz év után meg lá to gat tak, és öt
órán ke resz tül me sél ték ima meg -
hall ga tá sa i kat. A leg na gyobb cso da az
volt szá mom ra, hogy egy el té vedt tár -
su kat vissza sze ret ték a drog men tes
élet be. A fiú csak egy évet vesz tett, és
ami kor el jöt tek hoz zám, már min den
rend ben volt.

Is ten lám pást gyúj tott To mi szí vé -
ben, mely nek fé nye meg vi lá gí tot ta
tár sai szí vét, és on nan ter jedt a szü -
lők és is ko la tár sak fe lé.

Mert az a pa rá nyi vi lá gos ság a
mennyek or szá gá ra mu ta tott…

g Fritt mann Lász ló né

NOVELL AÍRÓPÁLYÁZ ATUNK AN YAGAIB ÓL
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b Saj ná lat tal je lez zük, hogy az Evan gé li kus Élet leg utób -
bi, au gusz tus 22–29-ei össze vont lap szá má nak 29. ol -
da lán ta lál ha tó bön gé sző já ték ban egy ér te lem za va ró
el írás tör tént, amely meg ne he zít he ti a meg fej tést.
Ezért most a ja ví tott, tel jes já ték me zőt új ra  kö zöl jük
meg hosszab bí tott be kül dé si ha tár idő vel. A fel ada tot
szer kesz tő sé günk höz hi bát la nul el jut ta tó Ko czor Ta -
más tól, il let ve min den érin tet től el né zést ké rünk!

Ol va só in kat já ték ra in vi tál juk. 
A meg fej tést – amely a já ték ál tal adott fel adat meg ol dá -
sa – szep tem ber 17-ig kér jük szer kesz tő sé günk höz el jut -
tat ni (pos ta cím: Evan gé li kus Élet szer kesz tő sé ge, 1085
Bu da pest, Ül lői út 24., e-mail: eve let@lu the ran.hu; fax:
1/486-1195). A meg fej tők kö zött a Lu ther Ki adó fel aján lá -
sá ból há rom köny vet sor so lunk ki. A Koczor Tamás
készítette já ték le írá sát az aláb bi ak ban kö zöl jük.

Egy nyolc szó ból ál ló kérdő mon da tot ke re sünk, az erre adott
válasz a be küldendő megfejtés. A négy szö gek a kö vet ke ző
in for má ci ó kat ad ják:
1. A mon dat egy sza va (a négy zet ben fent ta lál ha tó). 
2. Egy em ber sze mély ne ve (az adott tex tus ban ol vas ha tó), 

er re még szük sé günk lesz.
3. Egy to vább ha la dá si irány: fel-le, jobb ra-bal ra, de irány az

észak, dél, ke let, nyu gat is. Ez is a bib li ai szö veg ben lesz.
A mon dat el ső sza vát, vagy is a kez dő négy ze tet kell el sőd le -
ge sen meg ta lál ni. Az ah hoz kö tő dő irány már se gít 
a to váb bi hét me ző höz el jut ni. A nyol ca dik me ző le het olyan,
ame lyik ben már nincs irány meg je lö lés.

Evan gé li kus Élet-bön gé szőjá ték
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Jón 1,5
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b Egy ház jo gász, ügy véd, egye te -
mi ma gán ta nár. Bár a na pok ban
töl töt te be ki lenc ve ne dik élet -
évét, ma is ak tí van tel nek nap -
jai. Az új, ké szü lő al kot mány hoz
az egy há zak vé le mé nyét is ki -
kér ték; egy há zunk ve ze tő tes tü -
le te az ő szak vé le mé nyé re is
szá mít. Pro fesszor úr han gu la -
tos, nap fé nyes bu dai la ká sá ban
fe le sé ge tár sa sá gá ban fo ga dott,
és mi köz ben ked ves köz vet len -
ség gel me sélt éle té ről, az egy -
ház jog iránt fi a ta lon éb redt
sze rel mé ről, ki bon ta ko zott ki -
vé te les jel le me, em ber sé ge, sze -
rény sé ge.

– Pro fesszor úr, mi ért van szük ség
egy ház jog ra? Az egy ház ban minden -
nek a sze re tet re kell épül nie, nem pa -
rag ra fu sok ra. 

– Nyil ván va ló, hogy min den szer -
ve zet nek, így a Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház nak (MEE) is va la mi -
lyen jog rend re van szük sé ge. A gya -
kor la ti élet meg kí ván ja, hogy rend le -
gyen az egy ház ban. Az a te rü let,
amely az egy ház szer ve ze té vel fog lal -
ko zik, az egy ház jog, alap jog nak te -
kint he tő. A két vi lág há bo rú kö zött je -
len tős óra szám ban ta ní tot ták a jo gi
ka ro kon, 1950 óta saj nos nincs ilyen
ok ta tás, ki vé ve a ka to li kus és re for -
má tus jo gi kart. 

1906-ban je lent meg utol já ra evan -
gé li kus egy ház jog, majd csak a ki lenc -
ve nes években kö vet ték ezt az ál ta -
lam írt egy ház jo gi kö te tek. Meg le he -
tő sen ke vés em ber is me ri ki ma gát az
evan gé li kus egy ház jog ban, mert
össze kell vet ni a ré gi jog sza bá lyo kat
az újak kal. 

– Ho gyan vi szo nyul egy más hoz a
jé zu si lel kü let és az egy ház jog?

– Ka pi Bé lá nak van egy szép
mon dá sa: az egy ház jog nak min dig a
lel ki egy ház ér té ke it kell ma gán vi sel -
nie. Az olyan egy ház jog, amely el sza -
kad a krisz tu si ta ní tás tól, nem so kat
ér. Nem azt ál lí tom, hogy a Bib lia a
jog rend szer leg főbb meg tes te sí tő je,
de az egy ház jog nak azt kell szol gál -
nia, hogy az egy ház épül jön, és a hí -
vek mi nél kö ze lebb ke rül je nek az
evan gé li um ta ní tá sá hoz. 

– Pe da gó gus csa lád ban szü le tett.
Ho gyan, mi kor éb redt fel az ér dek lő -
dé se az egy ház jog iránt?

– 1920-ban Za la eger szeg mel lett,
Ne sze le te le pü lé sen, Csák tor nyá ról
me ne kült csa lád ban szü let tem. Böl -
csész dok tor édes apám el vé gez te az
eper je si evan gé li kus jog aka dé mi át, az
ő, va la mint Nagy Mik lós za la eger sze -
gi evan gé li kus lel kész ha tá sá ra Mis -
kolc ra men tem evan gé li kus egy ház -
jo got ta nul ni. Ott Bruck ner Győ ző
aka dé mi kus sze mé lyé ben olyan em -
ber rel ta lál koz tam, aki egész éle -
tem re ha tás sal volt. 1923-ban meg ala -
pí tot ta az egy ház jo gi sze mi ná ri u -
mot, ami ak kor szen zá ció szám ba
ment. Má sod éves jo gász lé tem re
száz öt ven ol da las mun kám je lent
meg az evan gé li kus püs pö ki in téz -
mény ről. S még egy „ada lék”: Mind -
szenty Jó zsef fel két nyá ron át, két-két
hé tig együtt nya ral tam Keszt hely
mel lett, egy tá vo li ro ko nom nál, s
na gyon sok egy há zi prob lé mát meg -
be szél tem ve le. 

– Még jog hall ga tó ként?
– Igen, ak kor ké szül tem a szi gor -

la tok ra. Mind szenty ér de kes sze mé -
lyi ség volt. Za la eger sze gen nem volt
túl sá go san köz ked velt, mert a re ver -
zá lis kér déssel na gyon meg ne he zí -
tet te az egy há zak kö zötti jó viszony

fenntartását, no ha nem ő te he tett ró -
la, ha nem a ká non jo gi tör vé nyek.

– Ön is ka to li kus-evan gé li kus csa -
lád ban szü le tett. Nem volt gond a re -
ver zá lis sal?

– Édes apám evan gé li kus volt, gyü -
le ke ze ti fel ügye lő, mint ké sőbb én is,
édes anyám pe dig ka to li kus. Szü le im
el is mer ték egy más val lá sát. Mind -
szenty es ket te egyéb ként a nő vé re -
met.

– Jo gász lé té re a jog ta lan sá got is
meg ta pasz tal hat ta a sa ját éle té ben…

– 1947-ben a deb re ce ni egye te men
evan gé li kus egy ház jog ból meg sze rez -
tem az egye te mi ma gán ta ná ri ké pe sí -
tést, és a Mis kol ci Evan gé li kus Jog aka -
dé mia ta ná rá vá vá lasz tot tak, majd
Deb re cen ben kezd tem ta ní ta ni. A jog -
aka dé mi ák 1949-es meg szün te té sé vel
el bo csá tot tak, on nan tól nem is pub li -
kál tam egy ház jo gi té má ban, az asz tal -
fi ók nak ír tam. Nem vol tam fej lő dő ké -
pes a mar xiz mus te kin te té ben… 

Hall ga tá som jó negy ven évig tar -
tott. Még fi zi kai mun kás nak sem
vet tek fel, nem hogy jo gász nak! Egyik
ta nít vá nyom fel aján lot ta, hogy el
tud he lyez ni egy ön tö dé be, „ha nem
rös tel lem”. Nem rös tell tem… Nem él -
tem meg tra gé di a ként, egy ige adott
erőt éle tem ne héz sza ka sza i ban az
Apos to lok cse le ke de te i ből: „…még az
én éle tem sem drá ga né kem, csak hogy
el vé gez hes sem az én fu tá so mat öröm -
mel, és azt a szol gá la tot, me lyet vet -
tem az Úr Jé zus tól…” Ez af fé le csa lá -
di igénk. 1956 után Me ző kö ves den,
majd Gö döl lőn nyílt mó dom vissza -
tér ni a jo gi pá lyá ra ügy véd ként.

– Az evan gé li kus lel ké sze ket is ta -
ní tot ta egy ház jog ra…

– Öt éven át ad tam elő a teo ló gi -
án né hai Fa bi ny Ti bor pro fesszor
hí vá sá ra. A lel ké szi kar ból vagy száz
hall ga tót ta ní tot tam. Na gyon sze ret -
tem ta ní ta ni, vissza vo nu lá som nak
csak az volt az oka, hogy az Or dass-
kör ben ki ad tuk kö te te met, amely nek
meg írá sa na gyon nagy fel adat volt. 

– Az Or dass-per ben csak köz vet -
ve vett részt pro fesszor úr, a püs pök
re ha bi li tá lá sa kor vi szont Ön kép vi -
sel te a csa lá dot… Szá mos cik ket, ta -
nul mányt kö zölt Or dass püs pök ről, a
per ről. Élet for má lók cí mű kö te té ben
pe dig Mind szenty bí bo ros sal pár hu -
za mos élet út ju kat mu tat ja be.

– Igen ér de ke sen ír ja le Or dass La -
jos az élet raj zá ban, hogy mi lyen
szem pon tok alap ján dön tött a helyt -
ál lás mel lett. A kor mány ígé re tét,
hogy le mon dá sa ese tén sza ba don
kül föld re tá voz hat, nem tar tot ta ko -
moly nak. Meg lá tá sa sze rint a ma gyar
po li ti ku sok olyan sok szor nem áll ták
meg a sza vu kat, hogy nem hitt ne kik,
s dön tött: min den kép pen helyt fog
áll ni, nem akart az Úr is ten nek és az
em be rek nek csa ló dást okoz ni. Nyu -
godt volt a lel ki is me re te, ami kor ar -
ra gon dolt, hogy bör tön be fog ke rül -
ni, vagy meg is öl he tik. Nem mon dott

le. Mint is me re tes, Or dass püs pö köt
két évi fegy ház ra és pénz bün te tés re
ítél ték. Az utol só szó jo gán ezt mond -
ta: „El ítél te té sem té nye olyan lesz szá -
mom ra, mint a fá tyol, amely el ta kar -
ja elő lem Is ten aka ra tát, és ért he tet -
len né te szi azt. De Is ten től zú go ló dás
nél kül el fo ga dom, mert azt az egyet
jól tu dom, hogy még el ítél te té sem
ese tén is csak az ő ál dott aka ra ta tör -
tén het meg.”

– Az 1988-ban meg ala kult Or -
dass La jos Ba rá ti Kör el nö ké vé vá -
lasz tot ták.

– 1941-ben ta lál koz tam elő ször
Or dass La jos sal Sze ge den. A bá tyá -
mat ő es ket te, 1957-ben az ő egy ház -
ke rü le té nek ügyé szé vé választottak,
ahol meg hur colt evan gé li kus lel ké -
szek re ha bi li tá ci ó ján dol goz tam. Or -
dass fél re ál lí tá sa kor én is le mond tam
tiszt sé gem ről. Te me té se után a Far -
kas ré ti te me tő be já ra tá nál ve tő dött
fel, hogy Or dass em lé két egy kör nek

kel le ne to vább vin nie. Egy ben az egy -
ház meg úju lá sát is szol gál hat ná egy
ilyen kö zös ség. Előbb Os ló ban, majd
Ma gyar or szá gon is meg ala kult az
Or dass püs pök em lé két őr ző ba rá ti
kör. 

Or dass La jos tö ret le nül kép vi sel -
te az evan gé li um igaz sá gát. Helyt ál -
lá sát kül föl dön is el is mer ték: az Egye -
sült Ál la mok ban jár va, a will ma ri
evan gé li kus temp lom ban fel fe dez tem
egy hosszú név sort, amely a Krisz tus
ta nú i nak név so ra cí met vi sel te. A 78.
Or dass La jo sé volt, aki ak kor az
egyet len élet ben lé vő sze mély volt a
lis tán!

– Pro fesszor úr 2007-ben, a re for -
má ció ün ne pén Ká ro li Gás pár-dí jat
ve he tett át. Nem pi hen az óta sem; úgy
tu dom, az új, ké szü lő al kot mány elő -
ké szí té sé ben evan gé li kus egy há zi rész -
ről szak ér tő ként vesz részt.

– Feb ru ár ban volt egy össze jö ve -
tel jo gá szok ré szé re az Észa ki Egy ház -
ke rü let ben, ott elő adást tar tot tam.
A mostani fel ké rés pe dig ar ról szól,
hogy össze kell gyűj te nünk ja vas la -
ta in kat szep tem ber vé gé ig: mi ke rül -
jön be le az al kot mány ba. Ál lás pon -
tom az, hogy a tör té ne ti al kot mányt
kell vissza ál lí ta ni, nem pe dig a meg -
lé vőt fa rig csál ni.

– Au gusz tus 26-án ün ne pel te ki -
lenc ve ne dik szü le tés nap ját.

– A lá nyom szer vez te a családi ün -
nep lést, aki Pes ten ügy véd, Ame ri ká -
ban élő fi am és há rom uno kám pe -
dig nem rég volt itt hon. Fe le sé gem
szin tén pe da gó gus, 1949 óta va -
gyunk há za sok, csen de sen él de gé -
lünk itt, s a bu da hegy vi dé ki gyü le ke -
zet be já runk. 

Ezen kívül baráti és gyülekezeti kör   -
ben is köszöntöttek. Szeptember 5-én
pedig a Debreceni Egyetem dísz ok -
le velét vehetem át a Főnix Csar nok -
ban a tanévnyitó ünnepi szenátusi
ülésen.

g K há ti Do rottya

Az utolsó (evangélikus) egyházjogász?
Be szél ge tés dr. Bo le ratz ky Ló ránd dal
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Két éve ment el tő lünk az örök ha zá -
ba Fa sang Ár pád zon go ra mű vész,
dip lo ma ta, író, a hű sé ges evan gé li kus
test vér, ba rát. Ta lán ke ve sen tud ják,
hogy az öku me ni kus szel lem
mennyi re meg ha tá ro zó volt az éle té -
ben. A ter mé szet, a he gyek sze rel me -
se volt; ő is hal lot ta – aho gyan a mes -
ter, Ko dály Zol tán – azt az imád sá -
got, amelyet a bér -
cek „né ma han gok -
kal” mond tak el. A
kö zös kis ha za, a
Mát ra volt Ár pád
szá má ra is az, ami
Ko dály szel le mé -
nek: pi he nő és ih -
let su ga lom. Gyak -
ran fu tot ta meg a
he gyi ös vé nye ket,
emel te fe jét az éj -
sza kai csil la gok nak.
Ke vés ilyen tisz ta,
hit be ka pasz ko dó csa lád apát, mű -
vészt, nagy apát is me rek, mint ami -
lyen ő volt.

Meg döb ben tett a ha lá la; könny tó -
dult a sze mem be: lát tam a ga lya te tői
ka to li kus ká pol na üres he lyét a har -
mó ni um nál, me lyen Ko dály a Csen -
des mi sét kom po nál ta a há bo rú ide -
jén, ami kor– mint ír ta – kán tor volt
Ga lya te tőn.

Fa sang Ár pád ké sői utód ként kö -
vet te a ze ne köl tőt, ő, az evan gé li kus,
aki az is ten szol gá lat ban is a ko moly -
ság pél dá ja volt. A nyolc va nas évek
ele jé től szol gált a mi sé ken, előt te a
ka to li kus ének tár meg édes ap ja or -
go nás köny ve, sa ját szer ze mé nye i vel
is, zsol tárhar mó ni ák kal.

A csa lád az idei nyá ron em lék táb -

lát he lye zett el a ká pol na bel ső fa lán
Fa sang Ár pád nak, az it te ni el ső
evan gé li kus kán tor nak. Ka csik Ár -
pád es pe res plé bá nos ál dot ta meg
mi se ke re té ben, em lé ke ző be szé -
det Je szensz ky Gé za volt kül ügy -
mi nisz ter és e so rok író ja mon dott.
Berczelly Ist ván ope ra éne kes Ko dály
Ma gyar mi sé jét éne kel te, a har mó -

ni u mon Fassang Lász ló, az uno ka -
test vér, eu ró pai hí rű or go na mű vész
kí sér te. A csa lád mű vész tag jai ze nél -
tek. Fáj dal mas-szép pil la na tok vol -
tak, hi szen há rom esz ten de je, a Ko -
dály-ju bi le u mon még Ár pád ját -
szott, szer vez te a kó ru sok együtt
ének lé sét a temp lom előt ti té ren. A
„szár nyas idő” meg ra bol ja a szép sé -
get is, de az em lé ke zés mély sé gét so -
ha el nem ér he ti.

Ami kor Zsu zsa asszony – hű sé -
ges fe le sé ge –, az uno kák, a gye re -
kek, a test vé rek, a ba rá tok he lyet
fog lal tak a ká pol ná ban (szin te tel je -
sen meg telt), a ke gye lem gyer tya -
láng ja lob bant fel az ol tá ron.

So ha ki ne alud jék.
g Tóth Sán dor író

Kán tor volt Ga lya te tőn

A nagy ár vi zek le vo nul tak. Már nem
lát juk es tén ként a té vé hír adó ban az
össze dőlt há zak ról és a föl dön fu tó -
vá lett em be rek ről szó ló meg rá zó ké -
pe ket. Öröm mel és meg nyug vás sal
ál la pít juk meg: a ka taszt ró fá nak vé -
ge. Az tán hát ra dő lünk a ka ros szék -
ben, és már tel je sen más hí rek kel,
más em be rek kel és más ka taszt ró fák -
kal va gyunk el fog lal va. 

A tör té net nek azon ban még nincs
vé ge – va ló já ban azok nak a csa lá dok -
nak, akik nek min de nét el so dor ta a
víz, a ne he ze csak most kez dő dik. Ki
fog ja fel újí ta ni vagy az ala pok tól új -
ra épí te ni, ki fog ja bú to rok kal be -
ren dez ni a tönk re ment csa lá di ott ho -
no kat? Lesz-e gon dos ko dó ál lam ap -
pa rá tus és kár men tő biz to sí tó, amely
az el so dort em lé kek he lyé re re mény -
tel jes jö vőt épít? Lesz-e még együtt -
ér zés, össze fo gás az em be rek ben ak -
kor is, ami kor oda kell áll ni se gí tő ke -
zek kel és biz ta tó sza vak kal azok
mel lé, akik baj ba ju tot tak, és baj ban
is ma rad tak?

Ezek a meg fon to lá sok in dí tot tak
min ket ar ra, hogy he lyet ad junk egy
– az ár víz ká ro sult csa lá do kat tá mo -
ga tó – se gély kon cert nek. Sas vá ri
Sán dor, a ha zai mu si cal- és rock ope -
ra-ra jon gók ked ven ce egy órás kon -
cer tet adott a do mo nyi evan gé li kus
temp lom ban au gusz tus 22-én az
össze gyűlt ér dek lő dők nek. Olyan
vi lág hí rű mű vek be tét da lai szó lal tak
meg elő adá sá ban, mint a Jé zus Krisz -
tus szu per sztár vagy A nyo mo rul tak.
Cso dás ének hang ja és elő adás mód -
ja, a temp lo mot be töl tő fel sza ba dí tó
és meg in dí tó ze ne meg re zeg tet te a
hall ga tók lel ké nek húr ja it.

A leg több szem ta lán ak kor telt
meg könnyek kel, ami kor a mű vész a
Zrí nyi 1566 cí mű rock mu si cal rá di -
ó ban is gyak ran hal lott da lát éne kel -
te: „Ha van kö zös aka rat, / ha van he -

lyünk a nap alatt, / ha tu dunk kö zös
sza va kat, / úgy mu tas sa meg ma gát.
/ Ha van kö zös fe le let, / ha együtt
mon dunk ne ve ket, / ha meg kap juk az
ele get, / úgy mu tas sa meg ma gát.” 

Ta lán nem csak azért ér zé ke nyül -
tek el so kan ezek nek a sza vak nak a
hal la tá ra, mert a ka taszt ró fá ra és a
nyo má ban lét re jött össze fo gás ra gon -
dol tak. Ta lán ar ra is új ra rá érez tek
köz ben, hogy a gyü le ke zet ben, a fa -
lu kö zös ség ben, az or szág ban és a csa -
lá dok ban is er re van a leg na gyobb
szük ség: kö zös el ha tá ro zás ra, lel ki
egy ség re. Ez pe dig nem jö het más tól,
mint a tönk re ment éle tek men tő jé -
től, Jé zus Krisz tus tól. 

Ne ki ad hat tak há lát a do mo nyi ak
és a kör nyék ből ér ke zett ven dé gek,
hogy az nap két sze res öröm ér te
őket, hi szen – ahogy egy idős gyü le -
ke ze ti tag lel ken dez ve mond ta –
„cso dás él ménnyel let tünk gaz da gab -
bak, és még ada koz hat tunk is a ne -
mes cél ra.”

g Sá ghy Ba lázs lel kész

Ha van kö zös aka rat…
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Hit tan könyv-so ro zat gyü le ke ze ti 
és szór vány hit ok ta tás szá má ra

Sze re tet tel ér te sít jük a gyü le ke ze -
te ket és a hit ok ta tó kat, hogy a Ke -
reszt fa tit ka tün dö köl cí mű bib li ai
ol va só köny vet és a hoz zá tar to zó
mun ka fü ze te ket az 1–5. osz tá lyo sok
szá má ra, il let ve a Krisz tus né pe Is -
ten nagy cso dá ja cí mű egy ház is me -
re ti tan köny vet és mun ka fü ze tét a
6. osz tá lyo sok szá má ra meg ren del -
he tik a ki adó nál, a veszp ré mi lel ké -
szi hi va tal ban, vagy meg vá sá rol hat -
ják és meg ren del he tik őket a Lu ther
Ki adó nál, va la mint a Hu szár Gál
pa pír- és köny ves bolt ban.

Min dig ügyel ni fo gunk ar ra,
hogy a tan könyv cso mag min den
egyes ré sze év ről év re, fo lya ma to -
san kap ha tó és meg ren del he tő le -
gyen. (Vár juk a szí ves meg ren de lést
azok tól is, akik ed dig még nem ta -
ní tot tak ezek ből a köny vek ből.)

A ki ad vá nyok árai a ki adó nál,
Veszp rém ben: ol va só könyv, 1–5.
oszt. (B5, 272 old., fű zött, ke mény -
táb lás): 980 Ft, 10 pél dány nál több
ren de lés ese tén -10; egy ház is me -
re ti könyv, 6. oszt. (B5, 76 old., ra -
gasz tott, pu ha táb lás): 380 Ft, 10 pél -
dány fö lött: -10. Mun ka fü zet, 1.,
2., 3. oszt. (A4): 380 Ft. Mun ka fü -
zet, 4., 5. oszt. (A4): 480 Ft. Mun -
ka fü zet, 6. oszt. (A4): 380 Ft. Út mu -
ta tó az ok ta tó szá má ra (B5): 380 Ft.

Öröm mel ad juk hí rül, hogy ta va -
lyi ígé re tünk nek meg fe le lő en a hit -
tan könyv so ro zat új egy ség gel bő -
vült! A so ro zat 7. ré sze az egye te mes és ha zai egy ház tör té ne tet dol goz -
za fel 28 egy ség ben. A könyv a mun ka fü ze té vel együtt jól hasz nál ha tó
a gyü le ke ze ti hit ok ta tás ban, hi szen rö vi den, lé nyeg re tö rő en mu tat ja be
az egy ház küz del mes tör té ne tét, el mé lyít ve a tan anya got kér dé sek kel és
fe le le tek kel, va la mint meg ol dan dó fel ada tok kal. A köny vet Tu bán Jó zsef
ír ta; a mun ka fü zet Tu bán Jó zsef és Isó Ger gely mun ká ja. A könyv B5, 78
old., ra gasz tott, pu ha táb lás: 380 Ft; a mun ka fü zet A4, 96 old., fű zött: 380
Ft a ki adó nál. Tíz pél dány nál több ren de lés ese tén en nél a ki ad vány nál
is ér vé nyes a 10-os ked vez mény!

Sze re tet tel vár juk a meg ren de lé se ket!
Isó Do rottya so ro zat szer kesz tő

Isó Zol tán és Ma gassy Zol tán, a Fra ter ni tás Lel kész egye sü let el nök sé ge

H I R D E T É S

Tubán József

Egyháztörténet
evangélikus családok részére

,,Krisztus népe
isten nagy csodája.

védi, áldja,
és nem hagyja magára.

nem gyozhet rajta
a gonosz hatalma,
isten megtartja.”

269. ének I.
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b Egész na pos kon fe ren ci á val em -
lé ke zett meg a győ ri Evan gé li kus
Sze re tet ház ar ról, hogy száz év -
vel ez előtt a po zso nyi anya ház -
ból ér ke zett két di a ko nissza nő -
vér szol gá lat ba ál lá sá val el in -
dult Győr ben a di a ko nissza -
mun ka. Az au gusz tus 16-ai ju bi -
le u mi ese mé nyen részt vett Nor -
bert De nec ke, a né met evan gé li -
kus egy ház fő ta ná cso sa. Kép vi -
sel tet ték ma gu kat to váb bá evan -
gé li kus egy há zunk dia kó ni ai in -
té ze te i nek mun ka tár sai is.

A kon fe ren cia ün ne pi is ten tisz te -
let tel kez dő dött a győ ri Öreg temp -
lom ban. Az ige hir de tés szol gá la tát
Itt zés Já nos, a Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház el nök-püs pö ke vé gez -
te. A li tur gi ai rész ben Kar say La jos,
a sze re tet ház lel ké sze vett részt. A
püs pök Lk 9,23–24 alap ján pré di kált.
Hogy ál lunk ma a gyü le ke ze ti sze re -
tet szol gá lat tal? Van-e tett re kész ség a
ma i ak kö zött? – tet te fel a kér dést Itt -
zés Já nos. A ta nít vá nyi élet ben, a ke -
reszt hor do zó élet ben nem csak a ki -
vá lasz tot tak nak, ha nem min den ki nek
helyt kell áll nia. Ak kor lesz ál dott ez
az em lé ke zés, ha ab ból mai el tö -
kélt sé gek szü let nek, és ha úgy em lé -
ke zünk, hogy test vé re ink sor sát ke -
reszt ként ma gunk ra tud juk ven ni.

A kon fe ren cia kez de tén kö szön töt -
te a részt ve vő ket Ot tó fi Ru dolf, Győr
me gyei jo gú vá ros al pol gár mes te re,
Sza bó György egy ház ke rü le ti fel -
ügye lő, Nor bert De nec ke egy há zi
fő ta ná csos, va la mint Welt ler Re zső,
a di a ko nissza-anya ház lel ké sze.

El ső elő adó ként D. Ke ve há zi Lász -
ló nyu gal ma zott lel kész, egy ház tör -
té nész em lé ke zett meg a győ ri di a ko -
nissza mun ka kez de té ről. Győr ben
a gyü le ke ze ti dia kó ni ai szol gá la tot

már a di a ko nisszák meg ér ke zé se
előtt gya ko rol ták, hi szen a sze re tet -
há zat 1885. de cem ber 8-án ad ták át
ren del te té sé nek. A ház el ső la kója két
mun ka kép te len idős fér fi és négy
ár va gyer mek vol t. Ez után ér le lő dött
meg a gyü le ke zet bel misszi ói bi -
zott sá gá ban a gon do lat, hogy az ár -
va há zi gyer me kek és idő sek gon do -
zá sá ra di a ko nissza nő vé re ket kel le -
ne al kal maz ni. A po zso nyi anya ház -
tól kér tek két di a ko nisszát. 1910.
feb ru ár 9-én Hu ber Etel ka és Früh -

wirt Au gusz ta nő vé rek sze mé lyé -
ben meg is ér kez tek a po zso nyi kül -
döt tek, aki ket más nap, va sár nap ve -
ze tett be a szol gá lat ba Prőh le Hen rik
po zso nyi lel kész. Az elő adó er ről a té -
má ról köny vet is írt, amely nek ezen
a na pon volt a be mu ta tó ja – a Lu ther
Ki adó dia kó ni ai fü ze te i nek legújabb
kö te te ként, Is ten nagy dol go kat ki -
csiny kez det ből szo kott el in dí ta ni
cím mel je lent meg.

A di a ko nissza mun ka öröm te li in -
du lá sá nak fel ele ve ní té se után dr.
Szil vásy né Pe re gi Esz ter szo ci ál po li -
ti kai szak ér tő, a győ ri Evan gé li kus
Sze re tet ház igaz ga tó ja – aki a ma élő
di a ko nisszák ról is meg em lé ke zett, és
kö szön töt te őket – a di a ko nisszakö -

zös sé gek fel osz la tá sá ról és az azt
kö ve tő meg ne he zült szol gá lat ról be -
szélt. 

A di a ko nissza-anya ház meg szű né -
se 1951 vé gén kö vet ke zett be; öt -
ven öt di a ko nisszá nak kel lett egy há -
zi vagy pol gá ri fog lal ko zást ta lál nia.
Az egy ház köz ség gon dos ko dott a
di a ko nisszák pénz zel, bú tor ral, ru há -
val va ló el lá tá sá ról, az anya ház épü -
le te a gyü le ke zet ke ze lé sé be ke rült.
Ab ban az idő ben hu szon ki lenc la kó -
ja volt a sze re tet ház nak. 

A mö göt tünk
ha gyott ese mé -
nye ket fel idé ző
elő adá sok után
Gre ger sen-La -
bos sa György lel -
kész, az or szá gos
dia kó ni ai bi zott -
ság el nö ke a je -
len re és a jö vő re
irá nyí tot ta a hall -
ga tók fi gyel mét,
ami kor evan gé li -
kus egy há zunk
dia kó ni ai szol gá -
la tá nak le he tő sé -
ge i ről, fel ada ta i -

ról és a ki hí vá sok ról szólt. 
Ezen kí vül még két szak mai elő adás

hang zott el. Elő ször prof. dr. Iván
Lász ló ge ron to ló gus, pszi chi á ter, or -
szág gyű lé si kép vi se lő be szélt az idős -
ko rú ak éle té nek szép sé ge i ről és ne héz -
sé ge i ről, majd a de mens be te gek gon -
do zá sá nak, fog lal koz ta tá sá nak gya kor -
la ti kér dé se it vet te sor ra Csoó Lász ló -
né szo ci ál po li ti kai szak ér tő, a Zár da -
kert Idő sek Ott ho na igaz ga tó ja. 

A győ ri di a ko nissza mun ka száz év -
vel ez előt ti el in du lá sá nak em lé ket ál -
lí tó kon fe ren cia Ócsai Zol tán nak, a
Győ ri Evan gé li kus Egy ház köz ség
igaz ga tó lel ké szé nek zár sza vá val fe -
je ző dött be.

g Kiss Mik lós

Kereszthordozó eltökéltség
Száz éve in dult a győ ri di a ko nissza mun ka

Meg hí vó
Sze re tet tel hív juk min den ér dek lő dő test vé rün ket a Nyu ga ti (Du nán tú -
li) Egy ház ke rü let egy ház köz sé gi el nök sé gei kon fe ren ci á já nak és mun -
ka társ kép ző nap já nak össze vont al kal má ra, ame lyet Ér ték men tés, ér ték -
meg őr zés cím mel szep tem ber 17-én és 18-án Rév fü lö pön, az Or dass La -
jos Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont ban tar tunk.

Prog ram
Pén tek: 18.00: Va cso ra • 19.00: A kon fe ren cia meg nyi tá sa, be mu tat ko -
zás • 19.30: „Hal le lu ja Ban da” – ár víz ká ro sult fel ső zsol cai gye re kek Őri -
ma gya rós don (Ros tá né Pi ri Mag da) • 20.00: A püs pök vá lasz tás me net -
rend je (Kiss né Ká rász Ró zsa, a je lö lő bi zott ság el nö ke) • 20.30: Fó rum be -
szél ge tés (egy ház ke rü le ti el nök ség) • 22.00: Áhí tat (Itt zés Já nos)
Szom bat: 8.00: Reg ge li • 9.00: Áhí tat • 9.30: Új le he tő sé gek a dia kó ni ai
szol gá lat ban (Bu da An na má ria) • 10.15: Az in téz mény ala pí tás rö gös út -
ja in (dr. Me kis Vik tó ria) • 11.00: Szü net • 11.30: In gat lan ügyek és pá lyá -
za tok (Helf rich Pé ter és Er dé lyi Ká roly) • 13.00: Ebéd • 14.30: Mu ze á lis ér -
té ke ink és mű kin cse ink vé del me (dr. Hu bert Gab ri el la és dr. Har ma ti Bé -
la Lász ló) • 16.00: Úr va cso rai is ten tisz te let (ifj. dr. Ha fen scher Ká roly)

A rész vé te li dí jat az egy ház ke rü let fi ze ti.
A je lent ke zé se ket szep tem ber 13-ig kell a püs pö ki hi va tal ban be je len -

te ni. Te le fon: 96/516-160; 20/824-4222. E-mail: nyu ga ti.ke ru let@lu the -
ran.hu.

H I R D E T É S

A Lu the rá nus Vi lág szö vet ség
(LVSZ) stutt gar ti nagy gyű lé sé nek
is ten tisz te le te a Du na Tv-ben!
Szep tem ber 12-én, 10 órakor a
Du na Te le ví zió – az ARD te le ví zió
köz ve tí té sé ben – fel vé tel ről su gá -
roz za az LVSZ 11. nagy gyű lé sé nek
jú li us 25-i is ten tisz te le tét. Igét hir -
det dr. Frank July würt tem ber gi
tar to má nyi püs pök.

H I R D E T É S

A Dr. Ge ner sich An tal Ala pít vány
szep tem ber 29. és ok tó ber 3. kö -
zött au tó bu szos ki rán du lást szer -
vez a Sze pes ség be. Egye bek kö -
zött meg lá to gat juk a lő csei evan -
gé li kus kö zös sé get és az evan gé -
li kus tör té nel mi te me tőt. Ér dek -
lőd ni le het a tan koa@fre e mail.hu
cí men. Az ala pít vány ról bő veb ben
az Evan gé li kus Élet áp ri lis 18-i
szá má ban ol vas hat nak.

H I R D E T É S

A 2011. évi né met evan gé li kus egy há zi na po kat – köz is mert ne vén a Kirchen ta got – jú ni us 1. és 5. kö zött Drez -
dá ban ren de zik meg. Azért vá lasz tot ták ezt a vá rost a jö vő évi Kirchen tag hely szí né ül, mert az egy há zi na pok
egyik köz pon ti té má ja Ke let-Kö zép-Eu ró pa lesz. Ezért egy há zunk le he tő leg mi nél na gyobb szám ban sze ret né
ma gát kép vi sel tet ni fel lé pők kel, sze rep lők kel.

Vár juk te hát olyan egy há zi kó ru sok (klasszi kus és gos pel mű faj ban egy aránt), ze ne ka rok (klasszi kus, fú vós-
és könnyű ze ne mű fa já ban), báb cso por tok és bár mi lyen elő adó mű vész-cso por tok je lent ke zé sét, ame lyek nél nem
szá mít a nyelv.

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház (MEE) és a né met evan gé li kus Kirchen tag át vál lal ja a fel lé pők rész vé te li dí -
ját, amely tar tal maz za a be lé pő kár tyát öt nap ra, a reggelit és az ebédet, va la mint a prog ram fü ze tet. Az úti költ sé get
az uta zók nak kell fi zet ni ük. Szál lás ról a Kirchen tag gon dos ko dik csa lá dok nál vagy is ko lák ban. Je lent kez ni le het az
MEE Kül ügyi Osz tá lyán a klara.tarr@lu the ran.hu e-mail cí men, ezt kö ve tő en pe dig in ter ne ten (www.kirchen tag.de/mtk).

A je lent ke zé si ha tár idő 2010. szep tem ber 20.
g Cse lovsz kyné dr. Tarr Klá ra

H I R D E T É S
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Szentháromság ünnepe után 14. vasárnap. Liturgikus szín: zöld.
Lekció: Lk 17,11–19; 1Móz 28,10–19. Alapige: Róm 8,6–11. Énekek: 225., 234.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Bence Imre; de. 10. (német, úrv.) Johannes Erlbruch; de.
11. (úrv.) Bencéné Szabó Márta; du. 6. Bence Imre; II., Hűvösvölgyi út 193., Fébé de.
10. (úrv.) Veperdi Zoltán; II., Modori u. 6. de. 3/4 11. Sztojanovics András; Pesthidegkút,
II., Ördögárok u. 9. de. fél 10. (úrv.) Sztojanovics András; Csillaghegy–Békásmegyer,
III., Mező u. 12. de. 10. (úrv.); Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10. (úrv., tanévnyitó)
Bálintné Varsányi Vilma; 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., tanévnyitó) Smidéliusz Gábor; de. 11. (úrv.) Gerőfiné dr.
Brebovszky Éva; du. 6. Cselovszky Ferenc; 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 u. 2. (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 Tamásné; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) dr. Blázy
Árpád; de. fél 10. (úrv., tanévnyitó, családi) dr. Joób Máté; de. 11. (úrv.) dr. Blázy Árpád;
du. 6. Missura Tibor; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. Missura Tibor; Budagyöngye, XII.,
Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.) Balicza Iván; Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17.
de. 10. (úrv.) Keczkó Pál; de. negyed 12. (úrv., tanévnyitó) Keczkó Pál; XIII., Kassák Lajos
u. 22. de. 10. (úrv.) Grendorf Péter; Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Tamásy
Tamásné; XIV. Gyarmat u. 14. de. fél 10. Tamásy Tamásné; Pestújhely, XV., Templom
tér de. 10. (úrv.) Szabó B. András; Rákospalota, XV., Régi Fóti út 73. (nagytemplom)
de. 10. (úrv.) Ponicsán Erzsébet; Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 10–11. de. 10. (úrv.,
tanévnyitó) Gáncs Péter; 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. 10. (úrv.)
Kopf András; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. (úrv.) Wiszkidenszky András;
Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de. 11. (úrv.) Wiszkidenszky András; Pestszentlőrinc,
XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. (úrv.) Kendeh K. Péter; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi
út 83. (református templom) de. 8. (úrv.) Kendeh K. Péter; Kispest, XIX., Templom tér
1. de. 10. (úrv.) Széll Bulcsú; XIX., Hungária út 37. de. 8. (úrv.) Széll Bulcsú;
Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. (úrv.) Győri János Sámuel; Csepel, XXI., Deák
tér de. fél 11. (úrv.) Zólyomi Mátyás; Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 10. (úrv.) Solymár
Gábor; Budaörs, Szabadság út 75. de. 10. (úrv.) Endreffy Géza; Budakeszi, Fő út 155.
(gyülekezeti terem) de. fél 10. dr. Lackner Pál; Názáret-templom, Mátraszentimre-
Bagolyirtás de. fél 12. (úrv.) dr. Bácskai Károly .

Összeállította: Boda Zsuzsa

Istentiszteleti rend • 2010. szeptember 5.
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Kincs ke re sők Pi lis csa bán
A Fé bé Di a ko nissza egye sü let au gusz tus 19. és 22. kö zött tar tot ta idei kon -
fe ren ci á ját Pi lis csa bán, a Bé thel Evan gé li kus Misszi ói Ott hon ban. A ta lál -
ko zó prog ram ja a Kin cse ink – az Is ten aján dé kai te ma ti ka kö ré épült fel. Csö -
mö ri gyü le ke ze tünk ből ti zen né gyen  tud tunk részt ven ni a kon fe ren cia har -
ma dik nap ján, szom ba ton.

Ér ke zé sünk után dr. Blázy Ár pád ke len föl di lel kész ige hir de té sét hall gat -
hat tuk. Ézsa i ás köny vé nek 26. fe je ze te alap ján ar ra irá nyí tot ta a fi gyel mün -
ket, hogy leg főbb kin csünk an nak fel is me ré se, hogy nem va gyunk egye dül,
mert sza ba dí tónk az Úr. Or dass La jos püs pök fél re ál lí tá sá nak meg ren dí tő
pél dá ján ke resz tül jut hat tunk el an nak a fel is me ré sé hez, hogy az Úr sza ba -
dí tá sá nak meg ta pasz ta lá sá hoz kell a hű ség, a hű ség hez vi szont szi lárd jel -
lem szük sé ges. 

A kö vet ke ző elő adó Czen the Mik lós, az Evan gé li kus Or szá gos Le vél tár igaz -
ga tó ja volt, aki ar ról a gaz dag le vél tá ri anyag ról be szélt, amely nem ze ti, kul -
tu rá lis, evan gé li kus örök sé günk, kin csünk. Ezek nek a kin csek nek a meg őr -
zé sé hez nagy el szánt ság, sok erő, ener gia kell. A fel adat, amely az or szá gos
le vél tár ra, de a lel ké szi hi va ta lok ra is há rul, a jö vő ér de ké ben ko mo lyan ve -
en dő. 

Dél után éne kes köny vünk kin cse i ről dr. Fin ta Ger gely or go na mű vész, az
Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem Egy ház ze nei Tan szé ké nek ve ze tő je tar -
tott rend kí vül ér de kes elő adást. A 131., 255. és 291. szá mú éne künk alap ján
Lu ther és a gre go ri án dal lam kap cso la tá ra cso dál koz hat tunk rá, majd hu sza -
dik szá za di éne ke ink kin cse i ből me rí tett az elő adó, és a 355. és a 401. éne -
ket ele mez te. Utób bi Trajt ler Gá bor szer ze mé nye, Finn or szág ban is na gyon
köz is mert és nép sze rű. 

Gert rud He ub le in lel kész nő zá ró áhí ta tá ban a szí vünk ben lé vő kincs ről: az
Is ten irán ti en ge del mes ség ről ta ní tott. Po zi tív és ne ga tív bib li ai pél dá kat em -
lít ve (Áb ra hám és Ádám) fel hív ta a fi gyel mün ket ar ra, hogy Is ten gyöt rő dik
az em ber en ge det len sé ge mi att. 

A zá ró ének után meg kez dő dött a bú csúz ko dá sunk, majd a csö mö ri kincs -
ke re sők csa pa ta ha za fe lé vet te az irányt… 

Soly már Pé ter né (Csö mör)

b Cikk so ro za tunk ban az öt leg -
nép sze rűbb bön gé szőt mu tat juk
be. A prog ra mok mind egyi ke ki -
bő vít he tő, mi azon ban azok ra a
fel hasz ná lók ra kon cent rá lunk,
akik nem kí ván nak ki egé szí tők -
kel bí be lőd ni, ha nem te le pí tés
után már csak in ter ne tez ni sze -
ret né nek.

Ne héz úgy be szél ni a „Tűz ró ká ról”,
hogy ne a ki egé szí tők, il let ve a ma -
xi má lis bő vít he tő ség ke rül jön a kö -
zép pont ba. A Fi re fox nak ugyan is ez
ad ja a sa vát-bor sát, ez zel ír(t) tör té -
nel met. Je len leg a vi lág má so dik leg -
nép sze rűbb ilyen szoft ve re, így egy -
re töb ben ta nul ják meg he lye sen ki -
ej te ni a ne vét, amely még vé let le nül
sem „fi re foksz”.

Az 1.0 ver zió 2004. no vem ber 9-
én je lent meg, de a 0.1-es kez de ti vál -
to za tig egé szen 2002. szep tem ber 23-
ig kell vissza te kint sünk. Il let ve ne is
te kint sünk, néz zük in kább, mit is tud
a je len le gi sta bil ver zió, amely idén jú -
li us 23-ától el ér he tő.

Egy fül nem fül?

So kan gon dol ko dás nél kül rá vág -
nák, hogy elő ször a Fi re fox ban volt
el ér he tő a több fü les bön gé szés. Bár
a fel hasz ná lók tö me gei va ló ban itt ta -
lál koz tak ve le, az el ső ség di cső sé ge
nem ezt a szoft vert il le ti. Az Ope ra
már tíz év vel ez előtt ké pes volt er re.
Ez zel együtt, azt hi szem, el vi tat ha tat -
lan, hogy a vi lág a Fi re fox ból is mer -
te meg a Mo zil la bön gé sző je ál tal si -
ker re vitt meg ol dást.

Több éve so kunk szá má ra már
el kép zel he tet len a fü lek nél kü li bön -
gé sző: az egyik oldal be töl tő dé se
alatt rá pil lan tunk a má sik ra. Minden -
nek azon ban hát rá nya is le het, hi szen
egy fül le fa gyá sa „min dent visz”, sok -
szor ezer ka rak ter nyi mun ká kat el -
tün tet ve. A friss Fi re fox-fő ver zió
leg fon to sabb újí tá sa a – Ch ro me-nál
már is mer te tett – össze om lás el le ni
vé de lem volt: ha egy fül le fagy, a töb -
bi eb ből mit sem ész lel.

Egy bön gé sző, ren ge teg kül ső

Szin tén a Fi re fox emel te be a köz tu -
dat ba a bő vít mé nye ket, me lyek ből
már tíz ezer nél is töb bet ta lál ha tunk
a prog ram hoz. A le töl tött bő vít mé -
nyek szá ma nem rég ha lad ta meg a
két mil li ár dot. 

Fel hasz ná lói fe lü let ként har minc -
ezer kö rü li té mát hasz nál ha tunk. A hi -
va ta los nyel ve zet sze rint „per so ná -
nak” ne ve zett té mák kal kü lön fé le ki -
né ze te ket ad ha tunk a bön gé sző nek,
egé szen a fel is mer he tet len sé gig masz -
kí roz va a szoft vert.

In tel li gens mo só por he lyett 

in tel li gens cím sor

Gyak ran elő for dul, hogy egy ol dal cí -
mé re csak fé lig em lék szünk. Ilyen kor
jön jól a tűz ró kás in tel li gens cím sor,
amely a fé lén ken be pö työ gött ol dal -

cím rész let ből meg pró bál ja ki ta lál ni,
hogy mi re is gon dol tunk. Az au to ma -
ti kus ki egé szí tő szol gál ta tás egy le -
gör dü lő lis tá ba ren de zi az előz mé -
nyek ből és a könyv jel ző ként el men -
tett web ol da lak ból a le het sé ges ta lá -
la to kat. És hogy mi től in tel li gens?
Nos, a cím sor hasz ná lat so rán fo lya -
ma to san ta nul, az az iga zo dik a pre -
fe ren ci ák hoz, és egy re jobb ta lá la to -
kat ad vissza. A funk ció el ső, a Fi re -
fox 3.0-ban ta lál ha tó ver zi ó ja óta
le he tő ség van az ered mé nyek to -
váb bi fi no mí tá sá ra is.

Fi re fox mint tit kos ügy nök

A Fi re fox alap ver zi ó já ban is van he -
lyes írás-el len őr ző, jel szó ke ze lő és
pri vát mód is. Ez utób bi „ese mény
utá ni” ver zi ó já nak te kint he tő a „web -
hely el fe lej té se” funk ció, amely az
előz mé nyek nél hasz nál ha tó. Azok -
ban az ese tek ben se gít ez a meg ol dás,
ami kor egy már meg lá to ga tott ol dal -
hoz kap cso ló dó összes ada tun kat
tö röl ni sze ret nénk. Ilyen kor ez zel
az egyet len gomb bal gya kor la ti lag
sem mis sé te szünk min dent, ami ar -
ról árul ko dik, hogy egy bi zo nyos
web ol dal bár mely al ol da lán bár mi kor
is jár tunk.

A fej lesz tők mind egyik ope rá ci ós
rend szer hasz ná ló já ra gon dol tak,
így a Fi re fox Win dow son kí vül az
App le gé pe in fu tó OS X-en, a Li nux
rend sze re ken, il let ve az ezek hez ha -
son ló, Unix-ala pú rend sze rek több -
sé gén is hi bát la nul mű kö dik.

A ter vek sze rint ok tó ber ben vagy
no vem ber ben je le nik meg a Fi re fox
4. Az őszi vál to zat a se bes ség to váb -
bi nö ve lé se mel lett ren ge teg na -
gyobb újí tást tar tal maz majd, töb bek
kö zött ala po san meg újul a ke ze lő fe -
lü let, va la mint a jö vő sze le ként már
je len lé vő HTML5 tech no ló gi át is tá -
mo gat ja majd a vi lág má so dik leg nép -
sze rűbb bön gé sző je.

g Ba logh Csa ba

Prog ra mok in ter ne te zés hez: Fi re fox
E G YH ÁZ É S VIL ÁG H ÁLÓ

Rovatgazda: Nagy Bence

A Mo zil la Fi re fox bön gé sző in gye ne sen le tölt he tő
http://www.mo zil la-euro pe.org/hu/fi re fox/

A bön gé sző höz le tölt he tő ki egé szí tők tá ra
https://ad dons.mo zil la.org/hu/fi re fox/

GYÁSZHÍR
Fáj da lom mal, de Is ten aka ra tá ban meg nyu god va tu dat juk, hogy Ba lázs
Bé lá né sz. Ber nát Er zsé bet volt di a ko nissza nő vér, az al só sá gi gyü le ke -
zet el ső pap né ja, éle té nek utol só negy ven évé ben a pé csi gyü le ke zet te -
vé keny tag ja, misszió kö ré nek ve ze tő je, a Dé li Evan gé li kus Egy ház ke rü -
let idei hű ség dí ja sa au gusz tus 19-én ha za tért Urá hoz. Utol só föl di út já -
ra szep tem ber 3-án 13.30-kor kí sér jük a Pé csi köz pon ti te me tő ká pol -
ná já ból.

GYÁSZHÍR
Au gusz tus 12-én a Bu da pest-Me gye ri te me tő ben vet tünk vég ső bú csút
Ódor Ist ván tól, aki hosszú év ti ze de kig az új pes ti gyü le ke zet pres bi te re
és fel ügye lő je volt. Az utób bi évek ben a bu da pes ti Vi rág Be ne dek ut cai
sze re tet ott hon öku me ni kus gyü le ke ze tét ve zet te, a pest er zsé be ti gyü -
le ke zet nek örö kös pres bi te re volt. Hű sé ges, ál do za tos mun ká já ért csa -
lád ja és gyü le ke ze tei Is ten nek ad nak há lát.

GYÁSZHÍR
Fá jó szív vel tu dat juk, hogy Ko vács Vil mos né szü le tett Ál ló Ro zá lia jú -
li us 6-án, 90 éves ko rá ban örök re el aludt. A sze re tett fe le sé get, édes anyát,
nagy ma mát au gusz tus 14-én So bor köz ség ben szűk csa lá di kör ben he -
lyez tük örök nyu ga lom ra. A ba rá tok, ro ko nok, volt kol lé gák, szom szé -
dok szep tem ber 5-én a kő bá nyai evan gé li kus temp lom ban (Bu da pest X.,
Ká pol na u. 14.) a 10 óra kor tar tan dó is ten tisz te let után együtt em lé kez -
het nek drá ga ha lot tunk ra.

Fér je, lá nya, ve je és uno kái

Az Evan gé li kus Bel misszi ói Ba rá ti Egye sü let
(EB BE) prog ram ja 2010 őszén

Az elő adá sok min den hó nap má so dik csü tör tö kén dél után 17 óra kor kez -
dőd nek. Hely szín: 1085 Bu da pest, Ül lői út 24., a köny ves bolt mel let ti föld -
szin ti te rem.

Té ma: A ke resz tény egy ház pe re mén: szek ták, szél ső sé gek, ki hí vá sok a
mai Ma gyar or szá gon. Elő adó: Sza lai And rás, az Apo ló gia Ku ta tó köz -
pont ve ze tő je, az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem dok to ri is ko lá já -
nak hall ga tó ja.
• Szep tem ber 9.: Be ve ze tő, fo gal mak; szél ső ség re pél da: Hit Gyü le ke ze te. 

Áhí tat: Se ben Gló ria.
• Ok tó ber 14.: He ted na pi ad ven tiz mus (ih le tett kom men tár).

Áhí tat: Gyur kó Do nát.
• No vem ber 11.: Je ho va ta núi (ha mi sí tott bib lia). Áhí tat: And re jek Mit ja.
• De cem ber 9.: Mor mon val lás (más szent írá sok). Áhí tat: Za cha ria Jú lia.

H I R D E T É S

Tállyai csendesnap
Csen des nap lesz a Bor sod-He ve -
si Egy ház me gyé ben szep tem ber
4-én, szom ba ton Tállyán. 
Prog ram:
9.30–10.00: Gyü le ke ző, ének ta -
nu lás • 10.00–10.30: Nyi tó áhí tat
– Asz ta los Ri chárd • 10.30–
10.40: Es pe re si kö szön tés – Sán -
dor Fri gyes • 10.40–11.00: Kő vi -
rág ének kar (Tállya) • 11.00–
12.30: Dr. Mi kos Bor bá la Ha i tit
is meg járt or vos ve tí tett ké pes
elő adá sa • 12.30–13.30: Ebéd és
he lyi ér de kes sé gek meg te kin té -
se • 13.30–14.00: In His Steps di -
cső í tő ze ne kar • 14.00–15.00:
Fó rum be szél ge tés – dr. Mi kos
Bor bá lá val be szél get Mol nár Jó -
zsef • 15.00–15.45: Zá ró úr va cso -
rai is ten tisz te let

H I R D E T É S

Sze re tet tel hí vunk min den kit szep -
tem ber 12-én 16.30-ra Pécs re, az
evan gé li kus gyü le ke zet or szá gos
egy há zi és ke rü le ti tá mo ga tás sal
meg va ló su ló ki ál lí tá sá nak meg nyi -
tó já ra. A Bi bel turm ne vet vi se lő ki -
ál lí tás több mint száz ide gen nyel -
vű Bib li át vo nul tat fel – pon to sab -
ban több mint száz bib li á ból ál lít
tor nyot –, és ad tá jé koz ta tást az
egyes nyel vek ről, az ott élő em be -
rek éle té ről, hi té ről. A ki ál lí tást
egyéb, a té má hoz il lesz ke dő lát ni -
va ló is gaz da gít ja. Meg nyi tó be szé -
det mond Gáncs Pé ter, Dé li Egy -
ház ke rü le tünk püs pö ke.

H I R D E T É S

Egyházzenei szimpózium
Ha gyo mány és meg úju lás a li tur gi á ban és ze né jé ben cím mel szep tem -
ber 8–10. kö zött szim pó zi u mot ren dez a Liszt Fe renc Ze ne mű vé sze ti
Egye tem az egy ház ze ne tan szak új ra in dí tá sá nak 20. év for du ló ja al kal -
má ból a Ré gi Ze ne aka dé mia ka ma ra ter mé ben. A tu do má nyos ta nács -
ko zá son a kul túr- és mű vé szet tör té net, a li tur gi ka és az egy ház ze ne ku -
ta tói – kö zöt tük fe le ke ze ti in téz mé nyek pro mi nens ok ta tói – mint egy
harmincöt elő adást tar ta nak. A ren dez vény, mely nek ide je alatt a hely -
szí nen egy ház ze nei ki ad vá nyok ked vez mé nyes vá sá rá ra is sor ke rül, min -
den ér dek lő dő szá má ra nyi tott. A rész le tes prog ram a www.ze ne aka de -
mia.hu és a www.egy haz ze ne.hu hon la pon ol vas ha tó.

H I R D E T É S

Hoz zá va lók: 3 to jás, 35 dkg
kris tály cu kor, 1 evő ka nál va -
ní li ás cu kor, 25 dkg liszt, 2 te -
ás ka nál sü tő por, 5 dkg mar -
ga rin, csi pet nyi só, tej, gyü -
mölcs

El ké szí tés: A to jás sár gá kat
3 evő ka nál for ró víz zel ha -
bos ra ke ver jük, majd ap rán -
ként hoz zá adunk 15 dkg kris -
tály cuk rot és a va ní li ás cuk -
rot. Eh hez ad juk a lisz tet, a
sü tő port, a fel ol vasz tott mar -
ga rint és annyi te jet, hogy vi szony lag
lágy tész tát kap junk. A masszát egy
kö rül be lül 35 x 32 cen ti mé te res, sü -
tő pa pír ral ki bé lelt tep si be önt jük,
és 190 fok ra elő me le gí tett sü tő ben
kö rül be lül 15 per cig elő süt jük. 

Köz ben el ké szít jük a gyü möl csös
hab csók nak va lót: a to jás fe hér jék ből

a só val ke mény ha bot ve rünk, ap rán -
ként hoz zá ad juk a 20 dkg cuk rot, és
la zán össze ke ver jük a meg mo sott, le -
csö pög te tett, eset leg ap ró ra vá gott
gyü mölccsel. A sü tő hő mér sék le tét
150 fok ra mér sé kel jük, a hab csó kos
masszát a fél kész tész tá ra ken jük,
majd to váb bi 15 per cig süt jük.

SZ ERETET VENDÉ G SÉ G RE

Hab csó kos, gyü möl csös le pény
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9.50 / m1
Re for má tus ma ga zin
10.20 / m1
Me to dis ta if jú sá gi mű sor
10.40 / m1
A bib lia for dí tó Lu ther
12.05 / Du na Tv
Élő egy ház (val lá si hír adó)
15.00 / m2
Az Ár pád-kor temp lo mai
(ma gyar do ku men tum film-
so ro zat, 1999)
Bold va
16.25 / m1
Ví zi lab da-Eu ró pa-
baj nok ság 2010
Ma gyar or szág–Ma ce dó nia fér fi
ví zi lab da-mér kő zés 
(élő közvetítés)
22.50 / Du na Tv
A vi lág örök ség kin csei
Ve ro na – Egy da rab föl di
menny or szág

HÉTFŐ

6.00 / Bar tók rá dió
Mu zsi ká ló reg gel
11.25 / TV2
Gla mo ur (ma gyar film drá -
ma, 2000) (115')
14.10 / PAX
Hadd szól jon or go na!
Ben c ze Ist ván kán tor port ré ja
19.10 / m2
Ba la ton ret ró (ma gyar do ku -
men tum film, 2007) (43')
20.30 / Du na Tv
A ber li ni fal nyu lai
(szí nes, fe ke te-fe hér len gyel–
né met do ku men tum film,
2009) (50')
21.35 / m1
Vi har fel hők
(fran cia–bel ga víg já ték,
2006) (88')
23.05 / Du na Tv
Ghy mes: Messze re pü lő (ma -
gyar kon cert film, 2007) (68')

KEDD

5.20 / m1
Haj na li gon do la tok
12.00 / PAX
Bé kes ség hír nö ke
(bap tis ta 
ma ga zin mű sor)
12.45 / M. Ka to li kus Rá dió
Nép ze nénk ékes fog la lat ban
Né pi ze ne ka rok 
mu zsi ká ja
13.00 / PAX
Ne ked sza bott fe hér ru ha: 
Az érin tett ru ha sze gély
A Zá ke us Mé dia cent rum
mű so ra
14.35 / m2
Já ró föld
Tá jak ta lál ko zá sa 
a Ti szán tú lon
16.55 / Du na II. Au to nó mia
Ma gyar tör té nel mi arc kép -
csar nok
Ka piszt rán Já nos

SZERDA

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
16.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Test vér egy há za ink éle té ből
Je len té sek a pro tes táns vi lág ból
18.00 / PAX
Cso ó ri Sán dor 80 éves
Ün ne pi ren dez vény a 80 éves
Cso ó ri Sán dor tisz te le té re
Szo ko lay Sán dor mű vé nek
ős be mu ta tó já val
20.15 / Du na II. Au to nó mia
Ka ta li zá to rok – Ez így fog el -
tűn ni
(fe ke te-fe hér ma gyar do ku -
men tum film, 2009)
(107')
20.30 / Du na Tv
A Ka ra ma zov test vé rek
(orosz té vé film so ro zat, 2009)
(44')
1. rész

CSÜTÖRTÖK

10.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Va rázs do boz – iro da lom gye -
re kek nek
Lá zár Er vin: A hét fe jű 
tün dér
10.50 / Du na Tv
Sze rel mes föld rajz
Egy sz ál ma gam… 
– Pa lya Bea tá gu ló vi lá ga
15.30 / m1
A ví zi lab da Pus ká sa
(ma gyar do ku men tum film,
2010) (50')
Film a 75 éves Kár pá ti
György ről
18.55 / Du na Tv
Quo va dis?
(olasz té vé film so ro zat, 1985)
(57')
1. rész
21.35 / m1
El lo pott élet
(film drá ma, 2008)
(109')

PÉNTEK

9.00 / m1
Ga u dí és Bar ce lo na 
– vá ros a 20. szá zad haj na lán
(fran cia do ku men tum film,
2006) (58')
12.05 / Bar tók Rá dió
Bu da pes ti Bach-hét 2010
15.35 / Du na Tv
Be ava tás
Meg di cső ü lés
Cza kó Gá bor te le ví zi ós esszé je
18.00 / PAX
Ke rék pár tú ra egy ház tör té ne ti
uta kon (úti film) (28')
18.34 / 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
19.10 / PAX
Raf fay Sán dor (ma gyar do ku -
men tum film, 2007) (36')
22.10 / m2
4 hó nap, 3 hét, 2 nap
(ro mán film drá ma, 2007) (113')

SZOMBAT

12.05 / Bar tók Rá dió
A Finn Rá dió Szim fo ni kus
Ze ne ka rá nak hang ver se nye
12.10 / Du na II. Au to nó mia
Jel a vi lág szá má ra
(ma gyar do ku men tum film,
2006) (53')
18.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Ver seny ké pes-e a „jó Pász tor”?
Ve ze tői esz mé nyek a Bib li á -
ban és nap ja ink ban
20.25 / Du na Tv
Hal ha tat lan ked ves
(ame ri kai–an gol ro man ti kus
drá ma, 1994) (116')
23.04 / Kos suth rá dió
Arc vo ná sok 
Rocken ba u er Zol tán et no ló -
gus, mű vé szet tör té nész
23.30 / m2
Fah ren heit 9/11
(ame ri kai do ku men tum film,
2004)
(112')

VASÁRNAP

6.03. / M. Ka to li kus Rá dió
Or go na mu zsi ka
10.30 / m1
Me to dis ta if jú sá gi 
mű sor
12.00 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó)
14.00 / Bar tók rá dió
Kri ti kus fül lel
Vi val di: A négy év szak
15.05 / Bar tók rá dió
Ju bi la te Deo
Év szá za dok egy há zi 
mu zsi ká ja
21.00 / m1
A ma gyar dal nap ja 2010
22.30 / Du na Tv
Gyer mek ko rok
(fran cia já ték film, 
2007)
0.10 / Du na Tv
Hús vét kek
(ma gyar já ték film)
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Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból szeptember 5-étől szeptember 12-éig

Va sár nap

Na gyok és cso dá la to sak a te mű ve id, min den ha tó Úr Is ten, igaz sá go sak és
iga zak a te uta id, né pek ki rá lya. Jel 15,3 (Dán 2,20; Lk 17,11–19; Róm 8,/12–
13/14–17; Zsolt 146) Csak az 1920-as évek ben vál tak is mert té azok a több
ezer éves, gi gan ti kus mé re tű raj zo la tok (a „Naz ca-vo na lak”), ame lye ket
a pe rui Naz ca-si va tag vö rös kő ze té ben al kot tak meg egy dél-ame ri kai ősi
ci vi li zá ció tag jai. Fel fe de zé sük azért vá ra tott ma gá ra ilyen so ká ig, mert csak
a le ve gő ből, kel lő tá vol ság ból szem lél ve ve he tők ész re. Lent a föl dön, a vo -
na lak men tén jár va nem lát ni sem mit, csu pán pár odébb ra kott kő ku pa -
cot. Ta lán sok szor azért nem vesszük ész re Is ten mun ká ját az éle tünk ben,
mert azok még ezek nél a vo na lak nál is ha tal ma sab bak?

Hét fő

El jön a sok nép, és ezt mond ják: Jöj je tek, men jünk föl az Úr he gyé re, Já kób
Is te né nek há zá hoz! Ta nít son min ket uta i ra, hogy az ő ös vé nye in jár junk.
Ézs 2,3 (Zsid 10,19–20.22; 2Tim 1,1–6/7/; 3Jn 1–15) A mes ter há zá hoz ka -
lan dos út ve ze tett. Át kel lett gá zol ni egy gyors fo lyá sú pa ta kon, sű rű, vad -
ál la tok kal te li er dőn ke resz tül vág ni, át lá bal ni egy mo csá ron, majd vé gül
egy ér des, me re dek szik la fa lon fel ka pasz kod ni. De egy el szánt fi a tal em -
ber nem ad ta fel, míg el nem ju tott ah hoz a ház hoz. „Mes ter! Ta níts en -
gem az igaz ös vé nyen jár nom!” – szó lí tot ta meg a bölcs öre get, aki mint -
ha csak őt vár ta vol na. „Rend ben van, fi am! Elő ször ka pasz kodj le nem
messze in nen egy me re dek szik la fa lon. Majd óva to san lá balj át egy mo -
csá ron. Ez után egy sű rű er dőn kell ke resz tül vág nod – vi gyázz, vad ál la -
tok kal te li! Vé gül már csak egy gyors fo lyá sú pa ta kon kell át gá zol nod, és
on nan már ma gad is tud ni fo god az utat.” „De mes ter, hi szen ezen az úton
már jár tam, így ju tot tam el hoz zád!” Az öreg mo so lyog va vál lat vont. „Saj -
ná lom, fi am. Én csak ezt az egy utat is me rem.”

Kedd

Ak kor meg tud ják, hogy én, az Úr, az ő Is te nük, ve lük va gyok, és hogy ők,
Iz rá el há za, az én né pem – így szól az én Uram, az Úr. Ez 34,30 (Róm 11,2a;
Jn 9,24–38/39–41/; Zof 1,1–9) Egy kár tya füg get len mo bil te le fon így gon -
dol ko dott ma gá ban: „Mi lyen jó ér zés, hogy sza bad va gyok! Nem köt nek
há ló za ti kor lá to zá sok, nem kell ha vi dí jat fi zet ni utá nam a két éves hű ség -
idő le tel té ig, és egy szol gál ta tó sem tud ja le kö vet ni, hogy mer re já rok!” Ám
a te le fon tit kon érez te, hogy va la mi még is hi ány zik az éle té ből. Az tán egy
na pon va la ki tett be lé egy SIM kár tyát. At tól kezd ve vo nat koz tak rá a há -
ló zat sza bá lyai, min den te vé keny sé ge el len őriz he tő lett, és köt he tő vé vált
egyet len elő fi ze tő höz. Ám így tör tén he tett meg – éle té ben elő ször –, hogy
meg csör rent.

Szer da

Ak kor az úr ezt mond ta a szol gá já nak: Menj el az utak ra és a ke rí té sek -
hez, és kény sze ríts be jön ni min den kit, hogy meg tel jék a há zam. Lk 14,23
(2Krón 30,8; Fi lem 1–16/17–22/; Zof 2,1–7) Ha mi va gyunk a ben zin, az
Úr nak tel je sen te le kell tan kol nia. A cél ál lo má sig ugyan is nem lesz több
ben zin kút.

Csü tör tök

Va la hány ígé re te van Is ten nek, azok ra őben ne van az igen, és ezért ál ta -
la van az ámen is, az Is ten di cső sé gé re ál ta lunk. 2Kor 1,20 (Zsolt 70,5b;
1Krón 29,9–18; Zof 3,9–20) A bank rab ló nem akar ta el en ged ni a tú szo -
kat, amíg ma ga a köz tár sa sá gi el nök nem ígé ri meg ne ki, hogy utá na sza -
ba don tá voz hat. Er re azon ban a rend őr fő nök nem volt haj lan dó. Az ugyan -
is egyet je len te ne a ke gye lem mel. Ne künk pe dig még a köz tár sa sá gi el nök -
nél is ha tal ma sabb ural ko dó ígért örök éle tet!

Pén tek

Nem te het jük, hogy ne mond juk el azt, amit lát tunk és hal lot tunk. Ap Csel
4,20 (Ézs 52,10; Jn 13,31–35; Hab 1,1–11) Vi cus ka nem bír ta ki vár ni, hogy
el ér kez zen a szü le tés nap ja: már na pok kal ko ráb ban be sur rant szü lei há -
ló szo bá já ba, és meg les te a ru hás szek rény be rej tett aján dé kát. Egy hin ta -
pó ni ló volt, az a gyö nyö rű szür ke bár sony bo rí tá sú, fé sül he tő sö ré nyű faj -
ta, ami lyen re már rég óta vá gyott! Hang ta la nul fel si kol tott, az tán óva to -
san vissza csuk ta a szek rény aj tót, majd ki osont a szo bá ból. Nem te het te
meg, hogy el mond ja a szü le i nek az örö me okát, hi szen az egyen lő a le bu -
kás sal. Ő vé gül még is oda sza ladt édes any já hoz, át ka rol ta a lá bát, és szin -
te könnyek kö zött re beg te: „Kö szö nöm, kö szö nöm!” Saj nos csak az a faj -
ta öröm tit kol ha tó el, amely nem a szív ből jön.

Szom bat

Mi nek ad ná tok pénzt azért, ami nem ke nyér, ke res mé nye te ket azért, ami -
vel nem le het jól lak ni? Hall gas sa tok csak rám, és jó ételt fog tok en ni. Ézs
55,2 (Jn 6,32; 2Thessz 2,13–17; Hab 1,12–2,3) Ha meg lá to gat juk a szü le in -
ket, a ha za út ra min dig te le pa kol ják az au tón kat min den fé lé vel: zöld ség -
gel a kert ből, lek vár ral a kam rá ból, sa ját csir ke vagy disz nó hú sá val a fa -
gyasz tó ból, há zi pá lin ká val a du gi kész let ből. Sem mi olyas mit nem ka punk
tő lük, amit oda ha za ne tud nánk meg ven ni a bolt ban. De iga zuk van. „Az
nem olyan!”

g Zsí ros And rás

Új nap – új kegyelem

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA!

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

Meg hí vó
„Nem a fé le lem nek lel két ad ta ne künk az Is ten, ha nem az erő, a sze re -
tet és a jó zan ság lel két.” (2Tim 1,7) Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye -
tem szep tem ber 17-én, pén te ken 14.30-kor tart ja tan év nyi tó is ten tisz -
te le tét és ün ne pi ülé sét a bu da pest-zug lói evan gé li kus temp lom ban (Bu -
da pest XIV., Lő csei út 32.). Az is ten tisz te let ige hir de tői szol gá la tát dr.
Fa bi ny Ta más püs pök vég zi. Az ün ne pi ülés rend je: meg nyi tás; rek to -
ri szék fog la ló be széd; az el ső éve sek fo ga da lom té te le; men to ri meg bí zó -
le ve lek át adá sa; be je len té sek; Him nusz. Ün nep sé günk re sze re tet tel
meg hív juk.

Dr. Sza bó La jos rek tor

H I R D E T É S

A szeptember 5-ei vasárnap offertóriuma az egyházunk intézményeiben tanuló
közel tizenegyezer gyermek közül a nehéz sorsúak támogatását szolgálja. 

Isten áldását kérjük az adakozókra és adományaikra!


