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„Mi ben ra gad ha tó meg a mű vé szet és
val lás, mű vé szet és li tur gia kap cso la tá -
nak ál lan dó sá ga? Ben ső szük ség sze rű -
ség-e ez a kap cso lat?”

Újra húszéves az egyházzenei
tanszék f 6. oldal

„Ér de kes sé ge a temp lom nak, hogy – a la punk -
ban nem ré gi ben köz zé tett hir de tés nyo mán –
a ré gi ol tár he lyén im már a pusz ta va csi temp -
lom szó szék ol tá ra áll.”

Festék alól napvilágra került érték f 4. oldal

Az első női parókus lelkész Albertin f 3. oldal
Biblikus konferencia a test teológiájáról f 6. oldal
Finn templomok képeslapokon f 9. oldal
Interjú a diakóniai bizottság elnökével f 10. oldal
Hogy hatékonyabban szóljon az üzenet f 13. oldal
„Kiosk” a Deák téren f 14. oldal

„Sok szor mond ják an gol nyelv te rü le ten,
hogy nem ér de mes »pre a ch ing to the 
con ver ted«, az az pré di kál ni a már meg győ -
zöt tek nek. Pont el len ke ző leg.”

Tizenöt szempont értékrendünk sikeres
képviseletéhez f 13. oldal

Új ra vá lasz tá sok ra ké szü lünk ki -
csiny ke ha zánk ban, s en nek je len tő -
sé gét sem le het el vi tat ni. Bár iga zi hú -
zó- vagy sod ró ere je az or szá gos
po li ti ká nak van, egy ál ta lán nem lé -
nyeg te len a he lyi kö zös sé gek ve ze té -
sé nek szel le mi sé ge sem: meg te rem -
tő dik-e az or szá gos és a re gi o ná lis
szint kö zött az össz hang, vagy épp el -
len ke ző leg. A las san ki bon ta ko zó
kam pány idő sza ká ban az egy há zi
em ber (nem fel tét le nül csak a lel kész)
ugyan ak kor új ra és új ra meg kap ja a
jó in du la tú fi gyel mez te tést: te ne po -
li ti zálj! 

Hang zik ez kí vül ről is, ilyen-olyan
szán dék kal, de nem rit kán bib li ás
test vé re ink is in ge rül ten uta sít ják el
a pol gá ri fe le lős ség sú lyát, mint egy fa -
ta lis ta teo ló gi ai meg győ ző dés re tá -
masz kod va, ahogy a ré gi slá ger ben
dú dol ta az alt han gú éne kes nő:
„Ahogy lesz, úgy lesz, a jö vőt nem
sejt he tem.” Fé lig-med dig hi va ta lo san
pe dig ar ra te szünk kí sér le tet, hogy
meg fo gal maz zuk az ak tu ál- vagy
párt po li ti zá lás kör vo na la zat lan ti -
lal mát, ame lyet egye sek re vo nat koz -
ta tunk, má sok ra nem, és így jó szán -
dé kú óva tos sá gunk lu the rá nus kö -
zöm bös ség nek tű nik a kí vül ál ló sze -
mé ben. 

Ha nem vo nu lunk is ki a „vi lág ból”,
de oda ál lunk a pe re mé re, s oly kor
csak hal kan te szünk meg jegy zé se ket,
ne vü kön nem ne vez ve az Is ten tör -
vé nye i vel drasz ti ku san üt kö ző tár sa -
dal mi je len sé ge ket. 

Aho gyan az or vos sem ítél ke zik a
szó rom bo ló ér tel mé ben, ami kor a
di ag nó zi sát (a be teg ség mi ben lé tét)
fo gal maz za meg va la ki szá má ra, a
szent ige és a Lé lek ad ta lá tás se gít -
sé gé vel meg fo gal ma zott tár sa da lom -
kri ti ka sem rossz in du la tú uszí tás
vagy gör csös el len zé ki es ke dés. Ha
egy hi bás ma te ma ti kai egyen let ben
va la ki fel fe de zi a hi bát anél kül, hogy
tud ná a jó meg ol dást, at tól még nem
vesz ti el a jo gát ar ra, hogy fel hív ja a
hi bá ra a fi gyel met, hát ha va la ki ép -
pen en nek nyo mán ta lál rá a jó vég -
ered mény re. Már pe dig új ra és új ra
be le üt kö zünk az in nen és on nan
meg szó la lók ba, akik jó in du lat tal –
vagy anél kül – fi gyel mez tet nek, hogy
az egy ház, a lel kész ne po li ti zál jon. 

Az utób bi évek ben, kü lö nö sen a
va sár na pi ige hir de té sek kel össze -
füg gő en, erő tel je sen elő tér be ke -
rül tek egy há zunk ban – nem hely te -
le nül – az ószö vet sé gi ige sza ka szok
s fő leg a pró fé tai köny vek. Ép pen
ezért tűnt fel a pró fé tai kül de tés tel -
jes sé ge. Mint pél dá ul a te kó ai gaz -
dál ko dó pász tor, Ámósz esetében,
aki szent fel há bo ro dás sal ront ne ki
a tár sa dal mi visszás sá gok nak, és
min den ma sza to lás és csúsz ta tás
nél kül bát ran ne vén ne ve zi a fi nom
és a dur va bű nö ket. Így esik szó ar -
ról, mennyi re út ban van nak az igaz -
mon dók, és hogy gát lás ta la nul el ter -

jedt a kor rup ció, a tol vaj lás, és tév -
hit ben él nek azok, akik a kő ből
épült há zak biz tos vé del mé ben hisz -
nek. 

Nem len ne meg le pő, ha az „il le té -
ke sek” fi gyel mez tet ték vol na Ámószt,
az is ko lá zat lan pró fé tát, hogy ne
me ré szel jen po li ti zál ni. Ne hogy ne -
vén ne vez ze a rab ló anya gi as sá got, a
sze gé nyek, nincs te le nek ki zsák má -
nyo lá sát és az er köl csi visszás sá got,
mi sze rint íz lés te len je len ség, ami kor
„apa és fia ugyan ah hoz a nő höz jár”
(Ám 2,7), meg gya láz va Is ten szent
ne vét. Ne hogy ne vén mer je ne vez ni
az is ten te len sé get és Is ten rend jé nek
a fel rú gá sát, mert a pró fé ta ne po li -
ti zál jon. És mint ha ma ga a pró fé ta is
azt ta ná csol ná, hogy hall gas son az
okos em ber a „go nosz idők ben” (5,13).
De ő még sem hall gat hat, mert Is ten
Lel ke kény sze rí ti a fel rá zó meg szó la -
lás ra. 

A pró fé ta ér zé kel te ti ko ra meg -
szó lí tott ja i val (és a mai, úgy ne ve zett
poszt mo dern ige ol va sók kal, vagy -
is ve lünk), hogy Is ten nem hagy ja
szó nél kül sem az egyén, sem a
tár sa da lom el fa ju lá sát, szel le mi ki -
fi ca mo dá sát. Óva to san hoz zá te -
het jük mi is, hogy ta lán sej te nünk
kel le ne ne künk is azt a fé lel me tes
igaz sá got, hogy az Is ten bün te tő ke -
ze ne he ze dik ránk a szí vünk ben
össze tört kő táb lák mi att. Eset leg
ma nap ság nem bál vány imá dók nak
ne vez zük a ba bo na ság, a jós dák di -
vat ba jött ok kul tiz mu sá nak – mel -
les leg „fel vi lá go sult” – hí ve it, és
nem né zünk gya nak vó an a jó sok, jö -
ven dő mon dók, kár tya ve tők, csil -
lag ol va sók Is ten szent sé gét sér tő je -
len lé té re. 

Ámósz, a bát ran po li ti zá ló pró fé -
ta nem kí mé li Is ten szent gyü le ke ze -
tét sem, ami kor sze mük re ve ti ün ne -
pe ik fel szí nes sé gét, lát vá nyos sá gát,
üres sé gét. Ne künk is alá zat tal kel le -
ne el fo gad nunk ezt a pró fé tai kri ti -
kát, kü lö nö sen, ha ar ra gon do lunk,
hogy hány szor tapasztalható egy-
egy na gyobb lét szá mú úr va cso rai
ün nep al kal má val a már „le úr va cso -
rá zók” plety kát ter jesz tő cse ve gé se a
temp lom pa dok ban, meg fe led kez ve
az Úr szent sé ges je len lé té ről.

Az Úr ha tá ro zott sza vú pró fé tá -
ja kül dő Is te ne ne vé ben és pa ran csa
alap ján me ré szel te fel emel ni fi gyel -
mez te tő sza vát a vi lá gi, tár sa dal mi
tor zu lá sok kal, bű nök kel szem ben, de
még sa ját, temp lo mos né pe el len is. 

Ámósz po li ti zált. Csak egy do log -
ra nem tö re ke dett: a tor tát fel osz tó
ha ta lom ból nem vet te ki a ré szét, ne -
hogy szent hi va ta la sé rül jön. És mert
szá má ra csak egyet len iga zi ha ta lom
lé te zett: az élő Is ten meg tör he tet len
ha tal ma, akit nem le het le vál ta ni
sem mi fé le nép sza va zás sal. Kü lön -
ben is, „fé lel me tes do log az élő Is ten
ke zé be es ni” (Zsid 10,31).

A szerző evangélikus lelkész, a Nyu -
gat-békési Egyházmegye esperese

Ámósz, te ne po li ti zálj!
g Ribár János

A gyü le ke ze ti te rem ben tar tott ün -
ne pé lyes meg nyi tón – ame lyen Len -
gyel An na ke rü le ti fel ügye lő is részt
vett – a pé csi gyü le ke zet if jú sá gi ze -
ne ka rá nak szol gá la ta és Lo vász Ta -

más gor don ka já té ka után a püs pök
az ószö vet sé gi igét idéz te: „Az Úr pe -
dig le szállt, hogy lás sa azt a vá rost és
tor nyot, ame lyet az em be rek épí tet -
tek.” (1Móz 11,5) A pé csi ek most Bib -

li ák ból épí tet tek tor nyot, amely több
mint száz, az öt föld rész kü lön bö ző
nyel ve in író dott Szent írás ból áll. A kö -
teteket egy ki fe je zet ten er re a cél ra
ké szült fa áll vá nyon he lyez ték el.
A köny vek nem csak lát ha tó ak, ha -
nem kéz be is ve he tő ek, fel la poz ha tó -
ak. A Bib li ák mel lett pon tos le írá so -
kat ol vas ha tunk az adott nyelv ről és
kul tú rá ról is. Khmer, man da rin, pin -
tupi-lu rit ja, um bun du, krio – csak
né hány, szá munk ra is me ret len, szo -
kat lan nyelv a sok kö zül. És ha va la -
ki hall gat ni is akar ja őket, az ott lé -
vő szá mí tó gé pen meg te he ti.

Bi bel turm – bibliatorony
Szentírás-ki ál lí tás Európa kulturális fővárosában

A Ro má ni ai Evan gé li kus-Lu the rá -
nus Egy ház mun ka év kez dő lel kész -
ér te kez le tét szep tem ber 9–10-én
Ko lozs vá rott tar tot ta A kö vek épí té -
sé től a lé lek épí té sé ig, a kö vek temp -
lo má tól a lé lek temp lo má ig cím mel.

Ador já ni De zső Zoltán püs pök
meg hí vá sá ra a nyi tó is ten tisz te le -
ten Gáncs Pé ter, a Magyarországi
Evangélikus Egyház Dé li Egy ház ke -
rü letének püs pö ke pré di kált. Az ün -
ne pi úr va cso rai al ka lom vé gén kö -
szön töt te a gyü le ke ze tet Szi lá gyi
Má tyás, a Ma gyar Köz tár sa ság fő -
kon zul ja, va la mint dr. Lász ló At ti la
ko lozs vá ri al pol gár mes ter.

Az ér te kez let be ve ze tő elő adá sa ke -
re té ben Smi dé li usz Gá bor Bu da pest-
De ák té ri igaz ga tó lel kész, „Szél ró zsa-
atya” szólt az ed di gi nyolc or szá gos
evan gé li kus if jú sá gi ta lál ko zó ta pasz -
ta la ta i ról és ál dá sa i ról (ké pün kön). 

Si mon Ilo na apá cai lel kész, a Ro -
má ni ai Evan gé li kus If jú sá gi Szö vet -
ség el nö ke, va la mint Do mo kos Je nő if -
jú sá gi lel kész öröm mel szá molt be ar -
ról, hogy a leg utób bi két Szél ró zsa ta -
lál ko zón – Kő sze gen, il let ve Szar va -
son – már száz har minc er dé lyi fi a tal
vett részt. Ők le het nek egy ha son ló
if jú sá gi ta lál ko zó ha zai meg szer ve zé -
sé nek a mo tor jai. 

A lel kész ér te kez let tá mo gat ta a
ter vet, hogy az el ső er dé lyi Szél ró zsát
– két ma gyar or szá gi ta lál ko zó kö zött
– 2013 nya rán Sep si szent györ gyön
ren dez zék meg, a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház zal együtt mű -
köd ve. En nek re mény be li si ke re an -
nak le he tő sé gét is meg te remt he ti,
hogy a jö vő ben min den esz ten dő ben
meg ren dez hes sék a ma gyar evan gé -

li kus ság két ség kí vül leg na -
gyobb nép sze rű ség nek ör -
ven dő (if jú sá gi) ren dez -
vé nyét – pá ros évek ben a
Ma gyar or szági Evan gé li -
kus Egy ház, pá rat lan esz -
ten dők ben pe dig a Ro -
má ni ai Evan gé li kus-Lu -
the rá nus Egy ház va la me -
lyik gyü le ke ze té nek kör -
nye ze té ben.

g EvÉ let-in fó

Szél ró zsa Er dély ben
A ma gyar evan gé li kus if jú ság 2013-ban „íve li át” az or szág ha tárt

b „Ez a Bi bel turm (bib lia to rony) a pün kös di aján dék ra irá nyít ja a fi gyel -
mün ket. Ar ra, hogy mi ként azon a pün kös dön a bá be li to rony épí té -
se mi att kü lön bö ző nyel ve ken be szé lő em be rek meg ér tet ték Is ten igé -
jét, úgy ma a Szent írás-for dí tá sok te szik ért he tő vé, ol vas ha tó vá, hall -
ha tó vá a vi lág né pei szá má ra” – mon dta meg nyi tó be szé dé ben Gáncs
Pé ter, a Dé li Egy ház ke rü let püs pö ke szep tem ber 12-én, va sár nap dél -
után szépszá mú kö zön ség előtt a pé csi evan gé li kus gyü le ke zet ál tal
szer ve zett és ké szí tett bib li a ki ál lí tá son.

f Folytatás a 3. oldalon
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b He ti éne künk éne kes köny vünk
anyagának egyik je len tős cso -
port já ba, a né met ko rá lok alap -
re per to ár já hoz tar to zik. Dal la -
má nak élet út ja rá vi lá gít a re for -
má ció ko rá ban (is) gya ko rolt si -
ke res el já rás ra: az éne kes köny -
vek szer kesz tői a szö ve gek hez
nem csak már meg lé vő egy há zi
éne ke ket al kal maz tak, ha nem
gyak ran nép sze rű vi lá gi dal la -
mo kat is fel hasz nál tak.

A Mit Is ten akar én ve lem (EÉ 332)
négy vers sza ká ból az el ső hár mat a
po rosz Al brecht her ceg nek kö szön -
het jük (Al brecht von Pre ußen, 1490–
1568). Al brecht te vé keny sé ge igen
szer te ága zó. Bran den burg-ans ba chi
őr gróf ként a Né met Lo vag rend nagy -
mes te ré vé vá lasz tot ták, majd a Lu -
ther ral va ló 1523-ban tör tént tit kos ta -
lál ko zó után ha ma ro san az evan gé -
li kus ta ní tás je len tős tá mo ga tó ja lett.
Már nagy mes ter ko rá ban is írt éne -
ke ket; evan gé li kus ként te het sé gét
az új ta ní tás szol gá la tá ba ál lí tot ta.
Né met or szág egyik leg mé lyeb ben
hí vő és leg tü rel me sebb her ce ge ként
tar tot ták szá mon.

Is ten aka ra tá nak alá za tos el fo ga -
dá sa Al brecht éle té nek és köl té sze -
té nek alap ja. A leg ne he zebb meg pró -
bál ta tá sok ide jén, 1547-ben, fe le sé ge
el vesz té se kor is mer te fel, hogy ezt a
hi tet és tu da tot nem le het egy szer s
min den kor ra meg sze rez ni, ha nem új -
ra meg új ra meg kell har col ni ér te. A

vesz te ség és gyász le súj tó ér zé sé -
nek meg élé sét kö ve tő en né hány hét
múl va vált ké pes sé ar ra, hogy le ír ja:
„Ár va lel kem, én Is te nem, / Hű ke -
zed be aján lom. / Te meg ad tad a
győ zel met / Már pok lon és ha lá lon!”
(Túr me zei Er zsé bet for dí tá sa)

Az ének dal la má nak szer ző je Al b -
recht kor tár sa, a fran cia re ne szánsz
je len tős kom po nis tá ja: Cla u din de
Ser misy (1490 k. – 1562) az egy há zi
ze ne mel lett a kor leg nép sze rűbb vi -
lá gi mű fa já nak, a chan son nak is mes -
te re volt. Az Il me suffit de to us mes
ma ulx chan son a Tren te et quat re
chan sons cí mű gyűj te mény ben je lent
meg 1528-ban, a kor hí res nyom dá -
sza, Pier re At ta ing nant gon do zá sá -
ban (az ere de ti szö veg az élet ne héz -
sé ge i ről és a ha lál kí vá ná sá ról szól).

A dal lam elő ször 1540-ben Ant -
wer pen ben ke rült egy há zi hasz ná lat -
ba: a So u ter li ede kens cí mű gyűj te -
mény a 129. zsol tár hol land ver zi ó já -
val kap csol ta össze. 1554-ben ta lál ko -
zott Al brecht her ceg szö ve ge Ser misy
(egy sze rű sö dött) dal la má val. A négy
8 + 7-es nagy sor ból ál ló stró fa ked velt
vers for ma. A g-moll me ló dia a hár -
mas hang zat kez dés után nyu godt lé -
pé sek re épül. A B-dúr ba és F-dúr ba
tör té nő ügyes mo du lá ció is erő sí ti a
ki egyen sú lyo zott ság ér zé sét.

Az ének mű ze nei fel dol go zá sai
kö zül most egyet eme lünk ki. J. S.
Bach Was mein Gott will, das g’scheh
all ze it cí mű kan tá tá ja (BWV 111) a
víz ke reszt ün ne pe utá ni har ma dik
va sár nap ra író dott.

g Ecse di Zsu zsa

Élet prog ram – ha lá lon 
in nen és túl
So kan ne he zen fo gad ják el azt az éle -
tet, ame lyet aján dék ként kap tak.
Nem ér zik aján dék nak. Sok kal in -
kább te her nek, nyűg nek, vég ső eset -
ben le vet ni va ló, ócs ka ru há nak,
ame lyet nem ér de mes fel ven ni, nem
ér de mes meg tar ta ni, amely re nem ér -
de mes vi gyáz ni. Sok szor mi ma -
gunk is el bi zony ta la no dunk, új ból és
új ból sú lyos kér dé sek me rül nek fel
ben nünk. Mi ért van nak a ter hek? Mi -
ért jön nek a pró bák? Hol ta lál juk meg
az ér tel mét szám ta lan gyöt rel mes pil -
la nat nak, hi á ba va ló erő fe szí tés nek?
Ami kor az élet adós ma rad a vá -
lasszal, na gyon ide gen nek, na gyon
ma gá nyos nak érez zük ma gun kat a vi -
lág ban.

Hol van hát a meg ol dás kul csa? Mi
az a biz tos pont, amely hez hoz zá mér -
he tem nap ja i mat, ahol más meg vi lá -
gí tás ban lá tom a ter he ket, és ké pes
va gyok be le lát ni a vé ges em ber szá -
má ra zárt nak tű nő vég te len be? Ku -
tat juk a vá laszt, és köz ben győ ze lem
hí rét hall juk. Győ ze le mét, amely re
nem va gyunk iri gyek, győ ze le mét,
amely nem tölt el a le igá zot tak meg -
aláz ko dó fé lel mé vel. Győ ze le mét,
amely ér tünk tör tént. Meg tört a ha -

lál ha tal ma, az Is ten től va ló vég ze tes
és vég le ges el tá vo lo dás sod rá sa el len
biz tos ka pasz ko dónk lett. Múl ha -
tat lan élet ről be szél he tünk, mert
vissza kap tuk azt, amit el dob tunk
ma gunk tól.

Át ér té ke lő dik az élet. Mér he tő,
mú ló időnk nek nap ról nap ra olyan
sza ka szá ban já runk, amely ben nem
me ne kül he tünk a bű nök től, a ter hek -
től, a mu lan dó ság el fo ga dá sá nak ne -
héz sé gé től. Nincs va rázs ütés, amely
egy sze ri ben meg szün tet min den
rosszat, de van gond vi se lés, se gít ség,
bűn bo csá nat és új ra kez dés. Min den
na punk út ra ke lés, nem fé le lem mel
és in ga do zás sal, ha nem bi zo nyos ság -
gal. Az zal a bi zo nyos ság gal, hogy
utun kat az vi gyáz za, aki szá má ra az
éle té nél fon to sab bak vol tunk, ami kor
vál lal ta, hogy he lyet tünk hor doz za a
vi lág bű ne it.

Ilyen biz tos ala pon nyug vó éle tet
a ma gunk ere jé ből nem tud nánk fel -
épí te ni. Az élet prog ram min dig hi -
á nyos len ne, mert so ha nem tud -
nánk mit kez de ni az zal a pil la nat -
tal, amely mö gé em ber nem nyer het
be te kin tést. Ezért kér jük őt, hogy
tart son meg ben nün ket ma ga mel -
lett, mert ő át tör te az át tör he tet lent.
Az élet prog ram ná la foly ta tó dik;
csak ne künk vi szo nyí tá si pont a
ha lá lon in nen és a ha lá lon túl. Ne -
ki nem: ne ki csak az élet van. A
meg vál tás ban tel jes sé, tö ret len né
lett örök élet. Az a leg jobb ne künk,
amit ő akar: vissza ad ni szá munk ra
ezt a tel jes sé get.

g Ör dög End re

Mit Is ten akar én ve lem
C ANTATE

Is ten tisz te le ten len ni jó. Már ha a jó,
mint csö ke vé nyes jel ző, ki fe jez he ti
akár csak rész ben is, amit ér zünk e
szó hal la tán: is ten tisz te let.

Tisz tel ni Is tent, ve le és egy más -
sal kö zös ség ben, imá val, ének kel,
ige hall ga tás sal, a li tur gia kö ve té sé -
vel, ez va la mi olyan, ami ki sza kít a
min den na pi, ke gyet len, gyil kos ru -
tin ból, és ki emel. Az idő egy meg -
szen telt pil la na ta. (Mert je len van a
Meg szen te lő.) Itt tör té nik va la mi,
ami be tölt, fel tölt, ami olyan tisz tí -
tó ere jű, ami hez sem mi más nem
fog ha tó. Ha Is ten „le néz az ég ből”,
ak kor „örül, mo so lyog”, ha lát ja
gyer me kei gyü le ke zé sét.

Édes anyám me sél te, hogy az el -
ső két ének, ame lyet nyír egy há zi kis
hit ta nos ként meg ta nul tak, egész
to váb bi éle tük re meg ha tá roz ta, mi -
hez tart sák ma gu kat a temp lom ban.
Ma sem tud ja el ér zé ke nyü lés nél kül
hall gat ni. Igen. „Itt az Is ten köz tünk.
/ Jer tek őt imád ni, / Hó do lat tal elé
áll ni! / Szent a je len lé te. / Min den
csend re tér ve, / Őe lőt te hull jon térd -
re! / Az, aki hir de ti / S hall ja itt az
igét, / Ad ja né ki szí vét!” Ez az, ami
jó, ami tisz ta, ami igaz. Mi ve le, ő
köz tünk, mi imád juk, hó do lunk,
térd re hull va, csend re tér ve, szí vün -
ket ne ki ad va. A pöt tö mök és a na -
gyok együtt fúj ták te li to rok ból:
„Jer, di csér jük Is tent / Szív vel, száj -
jal, lé lek kel…”

Mi le het az oka, hogy mai igénk
a pró fé tai iro da lom ban is pél dát la -
nul ke mény sza vak kal szól hoz -
zánk? A pró fé ták sa ját ko ruk tár sa -
dal mi vi szo nya it, is ten tisz te le ti éle -
tét vizs gál ják, és ezek ben fe de zik fel
és mu tat ják ki a visszás ság, el lent -
mon dás meg annyi ele mét, ame -

lyek el len tét ben áll nak Is ten tör vé -
nyé vel, aka ra tá val, ér ték rend jé vel,  a
né pé től el várt ma ga tar tá ssal. Is ten
sok szor kel le met len és igen ne héz
fel ada tot bí zott rá juk, mi kor aj ku -
kat szó lás ra nyi tot ta. Lé lek ben ki -
nyi lat koz ta tást kap va kel lett olyan
mell be vá gó és ta lán ért he tet len
sza va kat szól ni uk, mint ame lye ket
ma ol va sunk.

Ámósz hal lat la nul ke mény, meg -
hök ken tő ki fe je zé se ket hasz nál:
„Gyű lö löm, meg ve tem ün ne pe i te -
ket, ün nep sé ge i te ket ki nem áll ha -
tom!” „Rá se te kin tek…. nem gyö -
nyör kö döm…” „Tá voz za tok elő lem…
hal la ni sem aka rom…” Össze jö ve te -
le i ket „nem sza gol hat ja”, nem bír ja
il la tát. Nem te kint kü lön fé le ál do -
za ta ik ra, nem ked ve li, bár mi lyen kö -
vé rek is, az egész től meg csö mör lik.
A 21–23. ver sek kul tu szi ki fe je zé sei
nagy já ból egy-egy ün nep le fo lyá sát
kö ve tik.

Mi ért? Hát nem azo kat „kel le ne”
os to roz nia a pró fé tá nak, azok ra ha -
ra gud ni Is ten nek, akik messzi re ke -
rü lik a temp lo mot, akik nem gyűl nek
össze az Úr imá dá sá ra? Mit vé tet tek,
akik gya ko rol ják a kul tuszt?

Min den hi á ba, ha „csak” a lé nyeg
hi ány zik. A jo gos ság és az igaz ság hi -
á nya te szi ér vény te len né a temp lo -
mi kul tuszt. Ezek pe dig nem kul ti -
kus, ha nem vi lá gi fo gal mak. A jo -
gos ság nak és az igaz ság nak a hí vő
hét köz na pi éle té ben kell meg ha tá -

ro zó vá len nie. Ez a lé nye ge a pró fé -
ták kul tusz fe let ti kri ti ká já nak. Ha
a temp lom lá to ga tók temp lo mon
kí vü li éle té ből hi ány zik a jo gos ság
és az igaz ság, ak kor vá lik a temp lo -
mi is ten tisz te let Is ten előtt utá la tos
cse lek mény sor rá. Nem pusz tán gé -
pi es sé ge mi att, ha nem mert bűn ben
élő, a bűn nel al kut kö tött em be rek
vég zik, és az is ten tisz te le ten ezt a
bűn nel kö tött al ku ju kat akar ják Is -
ten nel szen te sít tet ni. Itt az igaz
pró fé tá nak meg álljt kell ki ál ta nia. 

Mert jaj, ha Is ten né pe azt hi szi,
elég, ha a temp lom ban ad ja meg Is -
ten nek, ami jár ne ki. Jaj az Is tent így
„tisz te lő” nép nek, él jen Ámósz ide -
jén, vagy él jen a mi ko runk ban. A
temp lo mi kul tusz ban ki me rü lő
kép mu ta tó is ten tisz te let el len va ló
pró fé tai óvás so ha nem te he tő múlt
idő be.

Mit te gyen hát az el fa jult nép? Te -
en dő it a 24. vers szab ja meg. Csak
ak kor vár hat ják Jah ve nap ját re -
mény ség gel, ha jog és igaz ság (a
temp lo mon kí vü li is ten tisz te let, az
élet is ten tisz te le té nek gyü möl csei)
fo lya ma to san és má so kat él te tő en
höm pö lyög kö zöt tük, mint az ál lan -
dó vi zű pa tak, s nem apad el, nem
szá rad ki, mint nyá ron az üres fo lyó -
med rek. Is ten pró fé tá ja ál tal szó lít -
ja fel Iz ra elt, hogy ilyen igaz ke gyes -
sé get gya ko rol jon. Az Új szö vet ség -
ben ugyan ezt Pál apos tol „okos is ten -
tisz te let nek” ne ve zi (vö. Róm 12,1–
3), ami re a hí vő nek „tes tét”, az az
egész éle tét kell „élő és szent ál do -
za tul” oda szán nia.

Vizs gál juk meg ma gun kat: mi lyen
a mi kul tu szunk? Az élet min den -
na pi is ten tisz te le té nek hát te rét ma -
gunk mö gött tud va va gyunk je len a

temp lo mi is ten tisz te le ten? Vagy
éle tünk is ten tisz te le te már rég ki -
üre se dett, és ta lán épp ezért van ki -
üre se dő ben a temp lo mi is ten tisz te -
le tünk is? Szí ven ta lál ben nün ket a
fi gyel mez te tés? Jé zus egyik leg -
szebb be szé de a sa má ri ai asszonnyal
foly ta tott dia ló gus. „…el jön az óra,
és az most van, ami kor az iga zi imá -
dói lé lek ben és igaz ság ban imád ják
az Atyát, mert az Atya is ilyen
imá dó kat ke res ma gá nak. Az Is ten
Lé lek, és akik imád ják őt, azok nak
lé lek ben és igaz ság ban kell imád ni -
uk.” (Jn 4, 23–24)

Alig két hét múl va itt a re for má -
ció hó nap ja. Nagy ke gye lem, hogy
meg ér het jük né hány éven be lül az
öt szá za dik év for du ló ját is. Aki, ami
meg tart: a Krisz tus, a Szent írás, a ke -
gye lem, a hit. Újít suk meg na pon ként
ma gun kat, is ten tisz te le ti éle tün ket,
te kint sünk há lá val re for má to ra ink
örök sé gé re mint út mu ta tás ra. 

De min de nek előtt ka pasz kod junk
ab ba a Krisz tus ba, aki nem csak egy -
ko ri, ha nem mai kö ve tő it is vég te len
sze re tet tel, tü re lem mel ve zet ge ti,
tisz tít gat ja, ta nít ja a he lyes re, az
igaz ra, a jó ra. Igénk hez ol vas suk el
Mt 5,20-at és 7,21-et is! Mind annyi -
an rá szo ru lunk – őrá szo ru lunk rá
iga zán! „Ün nep” és „is ten tisz te let”
nél kü le csak idő, ru tin, gé pi es tett,
mely pos vá nyos ál ló víz zé si lá nyul, és
ki üre sí ti, zár vá nyos sá te szi a va ló di
élet hi á nyá ban szen ve dő em be ri lel -
ket, mely vé gül a sem mi be hul lik.
Míg „ün nep” és „is ten tisz te let” ve le
élet té, evan gé li um má, igaz ság gá és
az örök élet ke gye lem mel tel jes, bő -
vi zű pa tak já vá ne me sül. Amely ben
lu bic kol a lé lek.

g K há ti Dó ra
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Ál ló víz vagy friss, bő vi zű pa tak?
Mennyei Atyánk! Há lát adunk ne ked
azért, hogy na pon ként gon dot vi selsz
ró lunk. Mi még is sok szor ag gó dunk a
hol na pért. Bo csásd meg ki csiny hi tű -
sé gün ket, és ta níts meg ön ma gun kon
túl is meg lát ni vi lá go dat! Ké rünk, fi -
gyel mez tess, ha a hét köz na pi gon dok
mi att tá vo lod ni kez dünk tő led, és ve -
zess vissza ar ra az út ra, me lyet ki je löl -
tél a szá munk ra. Kö szön jük ne ked,
hogy ki mon dott ké ré se ink és há la adá -
sunk ál tal is a ben ned va ló sza bad ság
út ját egyen ge ted szá munk ra.

Kö nyör günk a te rem tett vi lá gért.
Ta níts ben nün ket ar ra, hogy fe le lős -
sé get tud junk vál lal ni azért a kör nye -
ze tért, ame lyet ott ho nunk ká te rem tet -
tél. Táp láld ben nünk az igé nyes sé get
és a tu da tos sá got, hogy ne en ged jük
lak ha tat lan ná vál ni ott ho nun kat.

Add, hogy meg ta lál juk a meg bé ké -
lés re ve ze tő utat. Add, hogy egy más -
ra ta lál ja nak a sze re tet és meg bé ké lés
je gyé ben a kü lön bö ző nem ze tek és né -
pek, nem ze dé kek, há zas tár sak, mun -
ka tár sak, szom szé dok. En gedd, hogy
több le gyen a meg ér tés, mint az ér tet -
len ség, s több a sze re tet, mint a gyű -
lö let em ber és em ber kö zött.

Kö nyör günk azo kért, aki ket be -
teg ség vagy ma gány gyö tör. Add, hogy
meg lás suk: a mi szol gá la tunk ál tal is
eny hí te ni aka rod a szen ve dést. Te adj
gyó gyu lást a be teg sé gek ből, erőt a
szen ve dé sek el hor do zá sá hoz; add,
hogy a sze re tet gyó gyí tó sza va it ki -
mond juk és tet te it meg cse le ked jük.

Kö nyör günk egy há za dért. Ne en -
gedd, hogy igéd üres szó lam má le gyen
aj kun kon. Éleszd fel ben nünk új ra és
új ra az élő hi tet, a ró lad szó ló bi zony -
ság té tel lel két. Há lát adunk ne ked
szent igé dért, amely se gít el iga zod ni
éle tünk ben és ta nít vány sá gunk ban.
Add, hogy ne csak hall juk, de él jük is,
amit üzen a szá munk ra.

Há lát adunk ne ked sze ret te in kért, a
test vé ri kö zös sé ge kért. Add, hogy
min dig tud juk ér té kel ni és vi szo noz ni
má sok fi gyel mes sé gét és sze re te tét. Ké -
rünk, tarts meg min ket a ben ned va -
ló hit ben és re mény ség ben, hogy a ti -
e id le hes sünk éle tünk ben és ha lá lunk -
ban, egy kor pe dig együtt le gyünk a te
or szá god ban, ahol hi tünk lá tás sá, re -
mény sé günk bi zo nyos ság gá lesz. Ké -
rünk, Urunk, jó sá gos és bölcs meg ér -
té sed del hall gass meg min ket Jé zus
Krisz tu sért! Ámen.

Oratio
œcumenica

A VA SÁRNAP IG ÉJE

SE MPER REFOR M ANDA

„Is ten két fé le kép pen bün tet: Egy szer
ke gyel mé ből, mint jó sá gos atya és ide -
ig len, má sod szor ha rag já ból, mint szi -
go rú bí ró és örök ké. Ha mármost
meg fed di Is ten az em bert, úgy a ter mé -
szet azért oly gyen ge és csüg ge teg, mi -
vel nem tud ja, va jon Is ten ha rag ból
vagy ke gye lem ből fed di-e meg, és fé -
lel mé ben, hogy ta lán ha rag ból te szi, ki -
ál toz ni kezd: »Óh, Uram, ne ha ra god -
ban feddj meg en gem, ha nem add,
hogy ke gye lem ből és ide ig va ló le gyen;
atya légy, ne pe dig bí ró!« Amint Szt.
Ágos ton is mond ja: »Óh, Is ten, égess
itt, sújt sál itt, ver jél itt, és kí mélj ben -
nün ket oda át!« Ezt ké ri a zsol tár író is
e he lyen, nem mint ha egé szen bün tet -
len akar na len ni – mert ez nem vol na
jó jel –, ha nem hogy úgy bün tet tes sék,
mint gyer mek az aty já tól.” 

d Lu ther Már ton: Bűn bá na ti 
zsol tá rok. A ha to dik zsol tár 

(Schu lek Ti bor for dí tá sa)
Az EvÉlet 2005., 2006., 2007., 2008., 2009. és 2010. évi lapszámai PDF formátumban letölthetők a www.evangelikuselet.hu címről.
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Ör ven de te sen so kan je lez tek vissza
múlt ha vi írá som mal kap cso lat ban,
amely a pi he nés ről szólt. Idő köz ben
ránk kö szön tött a szep tem ber, rá adá -
sul a ba rát ság ta lan, hű vös ar cá val. Már
csak ezért is fel kel lett töl te ni, sőt ta lán
be is kel lett üze mel ni a fű tő rend szert…
Most de rül ki, hogy a nyá ri „kar ban tar -
tás” el ér te-e a cél ját. Ezért ma a mun -
ká ról, a gyü le ke ze tek re mény ség sze rint
dol gos hét köz nap ja i ról sze ret nék ír ni.
Mert egy há zunk ban ten ni va ló bi -
zonnyal na gyon sok van. 

Bal ga ság vol na fel ké szü let le nül fe jest
ug ra ni a fel ada tok ten ge ré be. Min de nek -
előtt tu da to sí ta nunk kell a la tin mon dás -
ban („Ora et la bo ra”) rög zí tett sor ren -
det: mun kán kat meg elő zi az imád ság.
Az Is ten előt ti el csen de se dés nem a te -
vé keny ség től ve szi el az időt, el len ke ző -
leg: a ha té kony sá got se gít he ti. Egy el be -
szé lés sze rint Lu ther egy szer ezt mond -
ta: „Ma na gyon sok dol gom van, ezért
na gyon so kat kell imád koz nom.”

A fel ké szü lés má sik mód ja a tu da tos -
ság. Ilyen kor ősz ele jén – im már ne gye -
dik esz ten de je – éves gyü le ke ze ti mun -
ka prog ra mot te szünk le lel ké sze ink és
mun ka tár sa ik asz ta lá ra. 

A bu da vá ri gyü le ke zet szep tem be ri
pres bi te ri ülé sén igaz ga tó lel ké szünk tu -
da to san nem lel ké szi, ha nem gyü le ke -
ze ti mun ka prog ram ról be szélt. Egy há -
zi éle tünk nem kor lá to zód hat a lel ké -
szek erő fe szí té se i re. Az vol na jó, ha ma -
gu kat a pres bi te re ket és a hí ve ket
nyug ta la ní ta ná, ha nem vol na rend sze -

res if jú sá gi al ka lom, gyü le ke ze ti bib lia -
óra, sze re tet ven dég ség vagy ép pen
nyá ri tá bor. A je gyes ok ta tás ra, a fel nőt -
tek ta ní tá sá ra, a pres bi ter kép zés re is
csak tu da to san sza bad ké szül ni. 

Az elő ké szí tő anya gok min dig más
egy ház ke rü let mun ka kö zös sé ge jó vol -
tá ból ké szül nek el. Most új ra ránk, észa -
ki ak ra ke rült a sor, és Ben ce Im re es pe -
res ve ze té sé vel a Bu dai Egy ház me gye
lel ké szei ad nak ke zünk be egy sa já tos
„óra ren det”. Az öt le tes meg ol dá sok a
gyü le ke ze ti élet kü lön fé le te rü le te i hez
nyúj ta nak se gít sé get „tan tár gyi be so ro -
lá sok kal”. A kö zölt rö vid tör té ne tek, éne -
kek és film aján lók to vább gaz da gít ják
ezt a mun ka prog ra mot. 

Ter mé sze te sen le he tő ség van a fel -
kí nált te ma ti ka he lyi szük ség let sze rin ti
át ala kí tá sá ra, sú lyo zá sá ra. Sőt ki fe je zet -
ten kí vá na tos, hogy ki-ki a sa ját sze mé -
lyes hi tét és is me ret anya gát be le vi gye
a ren del ke zés re ál ló elő ké szí tők be. 

A lel ké szek és hit ok ta tók fo lya ma tos
ön kép zés ben ve het nek részt e fü ze tek
– vagy elekt ro ni kus vál to za ta ik – se gít -
sé gé vel. Öröm mel lá tom szá mos je lét
an nak, hogy so kan mi lyen szí ve sen osz -
ta nak meg egy más sal se géd anya go kat.
Az „et la bo ra” fel szó lí tás nyo mán gyü -
le ke ze te ink a szó leg jobb ér tel mé ben
vett la bo ra tó ri um má is vál hat nak.

Eb ben az össze füg gés ben em lí -

tem meg az észa ki ke rü let má sik újí -
tá sát, a lel ké szek di gi tá lis szol gá la ti
nap ló ját. Mind ez ta lán meg ma rad hat -
na a lel ki pász to rok szá má ra kül den -
dő amo lyan szol gá la ti köz le mény
szint jén, ám mi vel a kez de mé nye zést
„meg ne szel te a saj tó” (az el múlt hé -
ten írt ró la az Evan gé li kus Élet), eze -
ken a ha sá bo kon is szí ve sen szó lok ró -
la. Elöl já ró ban – ta lán sok lel kész ne -
vé ben – meg kell val la ni, hogy a
szol gá la ti nap ló ve ze té se nem tar to -
zik a ked venc te vé keny sé ge ink kö zé.
Nem is kell min den áron sze ret ni ezt
a mun kát, ám azt be le het lát ni, hogy
szol gá la tun kat je len tős mér ték ben
se gít he ti. Sőt az ed di gi ek hez ké pest
sok kal több ha szon nal le het azt vé gez -
ni, amennyi ben fel is mer jük az elekt -
ro ni kus esz kö zök ben rej lő több let le -
he tő sé get. (Mint ahogy ma már alig -
ha vi tat ja bár ki, hogy szá mí tó gé pen
gyor sab ban és ha té ko nyab ban le het
dol goz ni, mint a jó öreg Eri ka író gé -

pen – jól le het az át té rés időt vett
igény be, és alig ha nem gya ko ri bosszú -
ság gal is járt.) 

A Dél-Pest Me gyei Egy ház me gyé ben
ha tá roz ták el elő ször, hogy a ha gyo má -
nyos mun ka nap lót át ala kít ják, és az
ada to kat szá mí tó gé pen tá rol ják. Ez az
esz köz le he tő vé te szi a szol gá la ti ágak
cso por to sí tá sát, ké sőb bi össze sí té sét –
amely re az úgy ne ve zett nép moz gal mi
ada tok köz lé se so rán úgy is szük ség
van –, leg fő kép pen pe dig az ön el len őr -
zést. Szol gá la ta i nak ilyen át te kin té se so -
rán a lel kész könnyen meg ál la pít hat ja,
hogy ide jét ho gyan oszt ja meg a kü lön -
fé le fel ada tok kö zött: he ten te vagy ha -
von ta hány órát tölt lá to ga tás sal, ige hir -
de té si elő ké szü le tek kel vagy ad mi -
niszt rá ci ó val. 

Az eset le ges tor zu lá sok fel is me ré se
le he tő sé get ad a kor rek ci ó ra. Mert
alig ha kí vá na tos, hogy egy lel kész in -
kább le gyen in gat lan ke ze lő vagy épí té si
vál lal ko zó, mint hí ve i nek pász to ra.
Hang sú lyoz ni kell te hát az ön el len őr -
zés sze re pét. A la punk ban meg je lent –
amúgy tel je sen kor rekt – be mu ta tó írás -
nak ta lán az a fél mon da ta fél re ért he tő,
hogy „az ed di gi két-há rom éven kén ti hi -
va tal vizs gá la tok he lyett most az es pe -
res szin te perc ről perc re kö vet he ti lel -
ké szei te vé keny sé gét”. Egy részt ter mé -
sze te sen meg ma rad a hi va tal vizs gá lat

ed di gi gya kor la ta, már csak azért is,
mert an nak cél ja a gyü le ke ze tek te vé -
keny sé gé nek át fo gó meg is me ré se, egye -
bek mel lett az épü le tek be já rá sá val és
a pres bi té ri um mal va ló sze mé lyes ta -
lál ko zás sal. Más részt ke vés do log áll tá -
vo labb es pe res től vagy püs pök től, mint
hogy kan di ka me rá val vagy amo lyan
Nagy Test vér ként fi gyel je lel ké sze it. 

A püs pök vagy es pe res jel zést ad ar -
ról, hogy mi kor te kint be va la ki nek a di -
gi tá lis nap ló já ba, il let ve az ő szol gá la ti
nap ló já ba is be te kint het bár me lyik lel -
ké sze. Ter mé sze te sen ga ran tál ni fog juk
a hi va ta li tit kok és a sze mé lyi sé gi jo gok
vé del mét. 

Vé gül ar ról is kell szól ni, hogy ér dem -
ben ép pen a szol gá la tok ará nyá nak
pon tos is me re té ben ké pes egy ve ze tő
ta ná csol ni a gyü le ke ze ti lel készt és a
gyü le ke ze tet, hi szen mind az alul-,
mind a túl ter helt ség ko moly ká ro kat
okoz hat.

Őszin tén re mé lem, hogy ezek az új
esz kö zök is hoz zá se gí te nek az ora et la -
bo ra ősi el vé nek meg va ló su lá sá hoz.

„…et la bo ra”
É GTÁJOLÓ

Fabiny Tamás püspök
Északi Egyházkerület

Ho gyan is si ke rült ezt a szép, tar tal -
mas ki ál lí tást lét re hoz ni? Né meth
Zol tán, a pé csi gyü le ke zet lel ké sze –
aki fe le sé gé vel, Né meth né Tóth Szil -
vi á val együtt el in dí tó ja, fő mo tor ja
volt a mun ká nak – el mond ta, hogy
a Bib li á kat a Rá day Gyűj te mény
könyv tá rá tól kap ták köl csön, a tor -
nyot kö rül ve vő is me ret ter jesz tő tab -
ló kat pe dig a Ma gyar Bib lia tár su lat -
tól. A kö szö net hang ján szólt a Si ke -
tek és Na gyot hal lók Or szá gos Szö vet -
sé gé ről, va la mint a Gra fi tisz stú dió

mun ka tár sa i ról – és nem utol só sor -
ban ar ról a gyü le ke ze ti mun ka cso -
port ról, mely nek tag jai össze gyűj töt -
ték és rend sze rez ték a ki ál lí tott Bib -
li ák nyel ve i ről és az adott nép kul tú -
rá já ról szó ló in for má ci ó kat. „Nagy se -
gít sé get je len tett a Dé li Egy ház ke rü -
let és az or szá gos egy ház anya gi se -
gít sé ge” – mond ta a lel kész.

Kö szön té sé ben Gáncs Pé ter fel hív -
ta a je len lé vők fi gyel mét, hogy „a bib -
lia to rony sá tor for má jú. Em lé kez tet
ar ra a szent sá tor ra, amely Is ten né -
pé vel együtt ha ladt az úton. Re -
mény ség sze rint ez a »sá tor« is út ra
kel. El kép ze lé sünk szerint a pé csi ki -
ál lí tás be zá rá sa után ván dor ki ál lí tás -
ként meg mu tat hat ja ma gát más gyü -
le ke ze tek ben, is ko lák ban is.”

g Wisz ki densz ky And rás

A ki ál lí tás elő ze tes be je lent ke zéssel te -
kint he tő meg. Je lent ke zés Né meth
Zol tán lel kész nél. Tel: 20/824-4141; e-
mail: pecs@lu the ran.hu

Bibelturm
f Folytatás az 1. oldalról

A Tes se dik Sá mu el tu dós-lel kész
szü lő fa lu já ban vég zett lel ké szi szol -
gá lat nem kis mun kát je lent, hi szen
a gyü le ke zet ben 1952-től sze re tet ott -
hon, 1992-től óvo da, 1993 óta ál ta lá -

nos is ko la is mű kö dik – az ott hon la -
kó i nak, il let ve az ok ta tá si in téz mé -
nyek dol go zó i nak, ta nu ló i nak lel ki -
gon do zá sa pedig ugyan csak a min -
den ko ri he lyi lel kész(ek) fel ada ta.

Ép pen ezért dr. Fa bi ny Ta más püs -
pök kü lön kér te az egy ház köz sé get,
hogy – a köz gyű lés ko ráb bi dön té sé -
nek meg fe le lő en – mi ha ma rabb gon -
dos kod jon má sod lel kész ről, hogy a
sok ré tű mun ka meg oszt ha tó le gyen.

Meg ha tó pil la na ta volt az együtt -
lét nek, ami kor a püs pök Ef 2,20–21
alap ján tar tott ige hir de té sé ben ar ra
kér te a be ik ta tott lel készt, hogy for -
dul jon meg, és néz zen szem be a
mö göt te lé vő gyü le ke zet tel. „Ők a te
nyá jad, ők a te test vé re id” – mond -
ta, majd így szólt a gyü le ke zet hez:
„Hadd bíz zam az al ber ti gyü le ke zet
imád sá gos sze re te té re Tú ri Krisz ti -
nát.” Ezen túl ki emel te az úr va cso ra
fon tos sá gát: „Ak kor lesz ál dott a kö -
zös ség előtt ál ló idő szak, ha a gyó ná -
si kér dé sek re – kü lö nö sen ket tő re –
min den ki őszin tén tud vá la szol ni: bá -
nom, meg bo csá tot tam.” Minden nek
meg erő sí té sé re az is ten tisz te let hez
kap cso ló dó an – az ik ta tá si ün nep sé -
ge ken nem fel tét le nül meg szo kott
mó don – úr va cso rai kö zös ség ben le -
he tett együtt a mint egy fél ezer je len -
lé vő. 

A fris sen be ik ta tott lel ki pász tor 1Pt
5,7 alap ján ar ról be szélt, hogy a gon -
dok he lyett a Gond vi se lő fe lé kell for -
dí ta nunk te kin te tün ket, hogy az tán
el in dul has sunk az el kö te le ző dés út -
ján.

A köz gyű lést Far kas Lász ló fel -
ügye lő ve zet te. A kö szön té sek hosszú
so ra, a ti zen öt fel szó la ló bi zony sá gát
ad ta an nak, hogy Tú ri Krisz ti nát
sok ki sebb-na gyobb kö zös ség zár ta
szí vé be ed di gi szol gá la ta so rán. Így
szol ga tár sa in és az egy há zi ve ze tő kön
kí vül kö szön töt ték őt a gyü le ke zet, a
vá ros, a finn és a szi lágy sá gi test vér -
gyü le ke zet, az anya gyü le ke zet, a
szlo vák ön kor mány zat és a női
misszió kép vi se lői.

A há rom órás al kal mat a gyü le ke -
zet ének ka rá nak, az ál ta lá nos is ko la
ta nu ló i nak és az óvo dá sok nak a szol -
gá la ta, sza va lat és or go na ze ne tet te
em lé ke ze tes sé. A temp lo mi együtt -
lé tet sze re tet ven dég ség kö vet te az
evan gé li kus ál ta lá nos is ko la tor na ter -
mé ben.

g Hor váth-He gyi Áron

Az el ső női pa ró kus lel kész Al ber tin
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b Az egész te le pü lést meg moz ga tó ün nep ség re gyűl tek össze szep tem -
ber 12-én a jö vő re há rom szá za dik szü le tés nap ját ün nep lő Al ber ti evan -
gé li kus temp lo má ban. Az adott okot az öröm re, hogy a két és fél ez -
res al ber ti evan gé li kus gyü le ke zet – Tú ri Krisz ti na sze mé lyé ben – hu -
sza dik lel ké szét ik tat hat ta be a szol gá lat ba. A há rom év re szó ló meg -
hí vást meg elő ző en a lel kész nő há rom évet már töl tött Al ber tin mint
má sod lel kész. (Előd je, Szmo lár At ti la ta valy ősszel fe jez te be szol gá -
la tát a gyü le ke zet ben.) Az ik ta tá si li tur gi á ban dr. Fa bi ny Ta más püs -
pök, Krá mer György es pe res és Bre bovsz kyné Pin tér Már ta, a Női
Misszi ói Szol gá lat re fe ren se szol gált.

Las san ha gyo mánnyá vá lik, hogy a
nyá ri sza bad ság utá ni el ső őszi lel ké -
szi mun ka kö zös sé gi ülést (LMK)
négy egy ház me gye kö zö sen tart ja a
Ba la ton-par ton. Így volt ez idén is:
szep tem ber 7–8-án a Győr-Mo so ni,
a Pes ti, a So mogy-Za lai és a Veszp -
ré mi Egy ház me gye mint egy het ven
lel ké sze ta lál ko zott és ta nács ko zott
a ba la ton szár szói Evan gé li kus Kon -
fe ren cia- és Misszi ói Ott hon ban.

A két na pos ér te kez let nyi tó áhí ta -
tát Széll Bul csú, a kis pes ti gyü le ke zet
lel ké sze tar tot ta, majd Gáncs Pé ter
püs pök a Lu the rá nus Vi lág szö vet ség
ti zen egye dik, Stutt gart ban  tar tott
vi lág ta lál ko zó ja kap csán nem csak
az ese mény han gu la tá ból adott íze -
lí tőt, ha nem át fo gó tá jé koz ta tást is
nyúj tott a vi lág szer ve zet mun ká já ról.

Az el ső nap dél után já nak má so dik
elő adá sát ifj. dr. Ha fen scher Ká roly
lel kész tar tot ta Tan fe gye lem és li tur -
gia össze füg gé se cím mel. Hang sú -
lyoz ta, hogy a li tur gi át nem iga zít hat -
juk a sa ját ké pünk re, hi szen az nem
más, mint az ige hir de tés egy sa já tos
for má ja. Nem a ma gun két mond juk,
ha nem Is ten sza vát ad juk to vább.
Min den szó nak sú lya, ér tel me és
cél ja van. A tan fe gye lem és a li tur gia
ilyen for mán iker test vé rei egy más nak.

A har ma dik, egy ben utol só elő adás
is faj sú lyos té mát érin tett. Csor ba
Gá bor, az or szá gos iro da gaz da sá gi és
pénz ügyi osz tá lyá nak ve ze tő je, il let -
ve Smi dé li usz Zol tán ne mes pát ró–
gyé ké nye si lel kész a nagy vi tá kat ki -
vál tó szo li da ri tá si tör vény ről szól t. A
vi ta ez út tal sem ma radt el a jog sza -
bály ról – amely nek be ve ze té sét már
több ször el ha lasz tot ták –, bár az zal
min den ki egyet ér tett, hogy a lel ké szek
és egy há zi al kal ma zot tak hosszú tá -
von biz ton sá gos nyug el lá tá sa ér de ké -
ben lép nie kell egy há zunk nak. Az
ag go da lom a gyü le ke ze tek te her bí ró
ké pes sé gét il le tő en volt tet ten ér he tő.

A kö zös lel ké szi mun ka kö zös sé gi
ülés más nap Ko há ry Fe renc lé bé nyi
lel kész ho mi le ti kai mun ká já nak fel -
ol vasásával, il let ve úr va cso rai is ten -
tisz te let tel zá rult, ame lyen Ko czor
György za la ist ván di lel kész szol gált.

g Kiss Mik lós

Őszi LMK

A
 S

Z
E

R
Z

Ő
 F

E
LV

É
T

E
LE



4 e 2010. szeptember 19. Evangélikus Életevangélikus élet

b A gyé ké nye si evan gé li ku -
sok lel ki haj lé kát – amely
a So mogy-Za lai Egy ház -
me gye leg na gyobb temp -
lo ma – 1887-ben Va len tin
Mo ran di ni ter vez te neo gó -
ti kus stí lus ban. Az el múlt
több mint egy év szá zad
so rán sok meg pró bál ta tás
ér te az épü le tet: tűz vész,
föld ren gés, vi lág há bo rúk
bom bá zá sai. A ka taszt ró -
fák után gyors ja ví tá sok -
kal, 1960-ban és 1964-ben,
majd 1986 és 1988 kö zött
egy-egy na gyobb fel újí tás -
sal si ke rült meg men te ni
a pa ti nás temp lo mot. Most
újabb mér föld kő höz ér ke -
zett a gyü le ke zet. Szep -
tem ber 11-én, szom ba ton
dél előtt Itt zés Já nos püs -
pök fel szen tel te a kívül-
belül meg újult épü le tet.

A gyé ké nye si gyü le ke zet tag -
jai az el múlt két év ti zed ben
is a jó gaz da igye ke ze té vel
óv ták, szé pí tet ték, gaz da gí -
tot ták temp lo mu kat. Meg vá -
sá rol ták és fel újí tot ták egy
el nép te le ne dett temp lom or -
go ná ját, szé ke ket, sző nye -
ge ket, te rí tő ket,  úr va cso rai
esz kö zö ket szereztek be,
meg ol dot ták a víz el ve ze tést,

ki cse rél ték a te tő szer ke ze tet,
új szó szé ket ké szít tet tek. S
mind eköz ben 2002-ben le -
he tő ség nyílt a temp lom hoz
kap cso ló dó lel kész la kás gyü -
le ke ze ti ház zá va ló ala kí tá sá -
ra, fel újí tá sá ra is.

Ez út tal tel jes re no vá lá sért
és az épü let kör nyé ké nek

meg úju lá sá ért ad ha tott há lát
a gyü le ke zet. 

Itt zés Já nos püs pök a temp -
lom szen te lé si ün ne pi is ten -

tisz te le ten Zsolt 118,17.28.29
alap ján tar tott pré di ká ci ó já ban
hang sú lyoz ta, hogy a há la -
adás mű vé sze tét ta nul ni kell,
s ez a temp lom szen te lés jó
al ka lom er re. Ha Krisz tus ural -
ko dik a szí vünk ben, ak kor tu -
dunk Is ten nek tet sző mó don
há lát ad ni. Ez a temp lom kül -

de té se, itt min den al ka lom mal
ezt ta nul juk.

Smi dé li usz Zol tán lel kész
az is ten tisz te letet követő köz -

gyű lé sen el mond ta, hogy a
mint egy hu szon két mil lió fo -
rin tos be ru há zást uni ós pá -
lyá zat ke re té ben si ke rült meg -
va ló sí ta ni; a mun ká la tok hoz
a gyü le ke zet más fél mil lió
fo rint tal és egy mil lió fo rint
ér té kű tár sa dal mi mun ká val
já rult hoz zá. A Ja kobey Ká roly
fes tet te ol tár képet az egy -
ház ke rü let és a Gyé ké nye si
Me ző gaz da sá gi Zrt. tá mo ga -
tá sá val res ta u rál ták.

Az is ten tisz te let után Itt zés
Já nos püs pök egy ház ke rü le ti
ér met adott át – szol gá la tát
meg kö szön ve – De mé né Smi -
dé li usz Ka ta lin nak (képünkön),
aki meg rom lott egész sé gi ál la -
po ta mi att nem ré gi ben vo -
nult nyug díj ba. 

Az al kal mat meg tisz tel te
je len lé té vel, és kö szön tést
mon dott Szász fal vi Lász ló ál -
lam tit kár, a tér ség or szág gyű -
lé si kép vi se lő je is.

g Me nyes Gyu la

Ahol a há la adás mű vé sze tét 
ta nul juk

Temp lom szen te lés Gyé ké nye sen
b Sző ke dencs So mogy me -

gye észak nyu ga ti csücs -
ké ben fek vő kis te le pü -
lés. 1932-ben a kró ni kás
257 hely be li lu the rá nus ról
szá mol ha tott be. Ma vi -
szont en nek a lé lek szám -
nak alig egy ti ze de él a fa -
lu ban (24 fő). Az itt ál ló,
egy hí ján száz öt ven éves
evan gé li kus temp lom
gyü le ke ze te az el múlt
szom bat dél után há la adó
is ten tisz te le ten ün ne pel -
het te haj lé ká nak bel ső
meg úju lá sát.

A re for má ció ide jén Sző ke -
dencs a Vés sey csa lád bir to ka
volt. Az el len re for má ció után
a tü rel mi ren de le tet kö ve tő en,
1805-ben éledt új já a le ány gyü -
le ke zet. 

A mai evan gé li ku sok ősei
Pusz ta da róc ról, az ak ko ri Vas
vár me gyé ből, Kör mend kör -
nyé ké ről ér kez tek. 1807-ben

is ko lát és ima há zat, 1861-ben
temp lo mot épí tet tek, majd a
hajlékot 1900-ban meg na -
gyob bí tot ták. Va ló szí nű leg ek -
kor ke rül he tett a temp lom
mennye ze té re a kö zel múlt -
ban fel tárt fres kó. 

A fa lu evan gé li ku sa i nak lel -

ki gon do zá sa az 1950-es évek
kö ze pé ig Vé sé ről tör tént, majd
– több kör nyék be li anya gyü -
le ke zet hez va ló tar to zás után
– 1996-tól Sző ke dencs a Nagy -
ka ni zsa–Sze pet ne ki Tár sult
Evan gé li kus Egy ház köz ség le -

ány gyü le ke ze te. Lel ké sze je -
len leg De me Dá vid.

A mos ta ni fel újí tás ide jén
de rült fény ar ra, hogy a
mennye zet nagy ér té ket rejt.
Var ga Lász ló gond nok gyer -
mek ko rá ból em lé ke zett rá,
hogy az 1970-es évek ben –
min den bi zonnyal a kis gyü le -
ke zet anya gi te her bí rá sá nak
kö vet kez mé nye ként – a fres -
kót egy sze rű en le me szel ték.
Ez út tal a gond nok kér te a fes -

tő ket, hogy néz zék meg, rejt-e
va la mit a va ko lat. A fes ték ré -
teg el tá vo lí tá sa után mo za ik -
ként állt össze sze mük előtt az
egy ko ri fres kó.

A há la adó is ten tisz te le ten
Itt zés Já nos püs pök Lk 12,32
alap ján tar tott ige hir de té sé -

ben hang sú lyoz ta, hogy e
temp lom ban rej tett ér té kek
ke rül tek nap vi lág ra, il let ve
bá to rí tot ta a fo gyó gyü le ke ze -
tet: Krisz tus ta nít vá nyai min -
den kor ban ki csiny nyáj volt.
Ne künk csak hin ni kell Jé zus -

ban, mert Is ten – éret te –
min den idő ben meg tart ja egy -
há zát.

A gyü le ke zet 2003-ban or -
szá gos egy há zi bel ső kár pót -
lá si ke ret ből 2,5 mil lió fo rin tot
ka pott. Eb ből elő ször fel újí tot -
ta a temp lom te tő ze tét és el -
ké szít tet te a to rony órát, majd
2006-ban a to rony fa la i nak
szi ge te lé sét vé gez ték el. 2007-
ben ki fes tet ték a temp lom -
bel sőt, új temp lom pa dok ké -
szül tek, fa bur ko lást ka pott a
kö ve zett pad ló zat. 

Ek kor fe dez ték fel a fres kót.
Azon nal ér te sí tet ték dr. Har -
ma ti Bé la Lász lót, az Evan gé -
li kus Or szá gos Mú ze um igaz -
ga tó ját. Az ő se gít sé gé vel si -
ker rel vet tek részt egy eu ró pai
uni ós vi dék fej lesz té si pá lyá za -
ton. A res ta u rá lás mun ká ját
Vel le dits La jos fes tő mű vész-
res ta u rá tor és mun ka tár sai
vé gez ték.

Ér de kes sé ge a temp lom nak,
hogy – a la punk ban nem ré gi -
ben köz zé tett hir de tés nyo -
mán – a ré gi ol tár he lyén im -
már a pusz ta va csi temp lom
szó szék ol tá ra áll. 

Az or szág föld raj zi kö ze pén
fek vő te le pü lé sen saj nos el -
fogy tak az evan gé li ku sok, itt
vi szont még éke sít he ti az ol tár
a kis lét szá mú gyü le ke zet
temp lo mát. Eb ből az al ka -
lom ból Hérincs Mik lós új, az
ün nep re ké szí tett ol tár kép -
pel aján dé koz ta meg a sző ke -
den csi kö zös sé get.

Immár egy évtizedes
hagyomány, hogy Wolf gang
Bo etcher nyu gal ma zott né -
met lel kész nagy pén tek től ok -

tó ber vé gé ig – két he ten te pén -
tek es tén ként – né met nyel vű
is ten tisz te le tet tart, me lyen
át la go san hu szon öt, a kör -
nyé ken le te le pe dett né met
evan gé li kus vesz részt.

g M. Gy.

Festék alól 
napvilágra ke rül t érték
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Hat van éve, 1950. szep tem ber 7-én je -
lent meg az El nö ki Ta nács tör vény ere -
jű ren de le te, amely – négy ki vé tel lel –
fel osz lat ta a ma gyar or szá gi szer ze tes -
ren de ket.

Az 1945 és 1948 kö zöt ti kor má nyok
dek la rált cél ja az ál lam és az egy há zak
szét vá lasz tá sa volt, amely ha ma ro -
san a „kle ri ká lis re ak ció” el le ni küz de -
lem mé vál to zott. 

1945-ben fel osz tot ták az egy há zi bir -
to ko kat, 1946-ban fel osz lat ták az egy -
há zi tár sa dal mi szer ve ze te ket, két év -
vel ké sőbb ál la mo sí tot ták az egy há zi
is ko lá kat. 

A „for du lat éve” után az egy há zak
már az el ső szá mú ideo ló gi ai el len ség -
nek mi nő sül tek. A leg fon to sabb egy -
há zi posz tok be töl tő it meg fé lem lí -

tés sel, erő szak kal, ko holt pe rek in dí -
tá sá val ál lí tot ták fél re, és he lyük re a ha -
ta lom hoz lo já lis sze mé lye ket he lyez -
tek. Négy egy ház, a re for má tus, az uni -
tá ri us, az iz ra e li ta és az evan gé li kus
1948 vé gé re egyez mé nye ket kö tött az
ál lam mal.

A ka to li kus egy ház élén ál ló meg -
in gat ha tat lan, sem mi lyen komp ro -
misszum ra nem haj lan dó Mind szenty
Jó zsef her ceg prí mást 1949 feb ru ár já ban
kon cep ci ós per ben élet fogy tig tar tó
fegy ház ra ítél ték. A püs pö ki kar tár -
gya ló asz tal hoz kény sze rí té se ér de ké -
ben az Ál lam vé del mi Ha tó ság 1950
nya rán több al ka lom mal is meg le pe -
tés sze rű en le csa pott, éj sza ka hur col -
va el több mint há rom ezer szer ze test.
A leg több jük nek csak per ce ket ad tak

ar ra, hogy fel ké szül je nek az út ra,
kény szer tar tóz ko dá si he lye ken zsú fol -
ták össze őket, oly kor a leg ele mibb
élet fel té te le ket sem biz to sít va szá -
muk ra. Mind ezek után a püs pö ki kar
1950. au gusz tus 30-án alá ír ta a ka to -
li kus egy ház ál la mi el len őr zé sét biz to -
sí tó, a mű kö dé sét kor lá tok kö zött en -
ge dé lye ző meg ál la po dást. (Azt kö ve -
tő en, hogy az egyez ményt alá író Grősz
Jó zsef ka lo csai ér se ket 1951-ben ti -
zen öt évi fegy ház ra ítél ték, a püs pö ki
kar fel es kü dött az al kot mány ra.)

1950. szep tem ber 7-én je lent meg az
El nö ki Ta nács 1950. évi 34. szá mú tör -
vény ere jű ren de le te, amely meg von -
ta a szer ze tes ren dek mű kö dé si en ge -
dé lyét. Mind össze négy ta ní tó rend: a
ben cé sek, a pi a ris ták, a fe ren ce sek és

a Sze gény Is ko la nő vé rek foly tat hat ta
a mun ká ját, igen kor lá to zott le he tő sé -
gek kel. Csak ki lenc rend ház ma rad ha -
tott meg mint egy száz nyolc van fér fi
szer ze tes sel és hat van szer ze tes nő vel,
a ka to li kus egy ház négy hit tu do má nyi
fő is ko la és nyolc kö zép is ko la fenn tar -
tá sá ra ka pott jo got.

A ren del ke zést az zal in do kol ták,
hogy a párt pro pa gan da ál tal a kle ri ká -
lis re ak ció agi tá tor ap pa rá tu sá nak mi nő -
sí tett szer ze tes ren dek mun ká ját – fő ként
a ta ní tást és a be teg ápo lást – az ál lam
át vet te, ezért rá juk nincs töb bé szük ség. 

Több mint hat száz szer ze tes há zat
el ko boz tak, ezek mint egy ti zen két ezer
la kó ját úgy la kol tat ták ki, hogy nem
biz to sí tot tak szá muk ra la kó he lyet, és
még azt is meg til tot ták, hogy új lak he -

lyü kön együtt él je nek. Nagy ré szük a
vég zett sé gé nél, tu dá sá nál ala cso nyabb
szin tű mun ká ra kény sze rült a pol gá ri
élet ben, ez zel az or szá got tíz ezer nél
több pe da gó gus tól, tu dós szak em -
ber től, jól kép zett ápo ló nő vér től fosz -
tot ták meg.

1989. szep tem ber 28-án az El nö ki
Ta nács ha tá lyon kí vül he lyez te az
1950-es ren de le tet, ez zel is mét meg -
nyílt a le he tő ség a szer ze tes ren dek és
a sze re tet szol gá la tok mű kö dé se előtt.

1990 ele jé re 58 női, il let ve fér fi szer -
ze tes kö zös ség szer ve ző dött új já, 2004-
ben pe dig már 100 szer ze tes ren det, 70
női és 30 fér fi ren det, il let ve tár su lást
tar tott nyil ván több mint 2500 tag gal
a Ma gyar Ka to li kus Egy ház.

d MTI

Hat van éve osz lat ták fel a szer ze tes ren de ket Ma gyar or szá gon

Egy ko ri la kó i nak kez de mé nye zé sé -
re szep tem ber 9-e óta em lék táb la
hir de ti a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház Or szá gos Iro dá ja Szent ki rá -
lyi ut cai épü let ré szé nek bel ső ud var -
ra né ző fa lán, hogy har minc hét évig
eb ben a ház ban mű kö dött a Ka kas
Lí dia Sze re tet ott hon. 

Krasz nai Já nos szob rász mű vész
két össze ka pasz ko dó ke zet áb rá zo -
ló al ko tá sát Ká kay Ist ván or szá gos
iro da igaz ga tó és D. dr. Har ma ti Bé -
la nyu gal ma zott püs pök (képünkön)
lep lez te le. 

Az ün ne pé lyes ak tust meg elő ző en
a püs pök – aki nek szü lei har minc egy
évig él tek az ott hon ban – Róm 15,7
alap ján ar ra buz dí tot ta a meg je len -
te ket, közöttük az or szá gos iro da
dol go zó it és az or szá gos pres bi té ri -
um tag ja it, hogy azt az ál dást, me lyet
ezek a fa lak je len tet tek az itt élők nek,
jó szó val, sze re tet tel, vi gasz ta lás sal ők
is adják tovább az el eset tek nek.

Ka kas Lí dia 1915-ben hagy ta a
De ák té ri ma gyar evan gé li kus egy -

ház ra jó zsef vá ro si, Ba las sa ut ca 9.
szám alat ti la ká sát, me lyet 1932-től
hasz no sí tot tak sze re tet ott hon ként.
Az in téz mény tíz év múl va egy
újon nan épült zug lói ház ba köl tö -
zött, ezt az in gat lant azon ban az egy -
ház ve ze tés 1972-ben a teo ló gi ai aka -
dé mi á nak ado má nyoz ta, így az ott -
hon la kói – ide ig le nes nek mon dott
meg ol dás ként – az Ül lői úti bér ház -
ba köl töz tek. 

A nyug dí jas egy há zi al kal ma zot -
tak Ka kas Lí dia ott ho na meg szün -
te té sé nek fo lya ma ta – az egy ház
szék há zá nak ter ve zett fel újí tá sa mi -
att – 2009-ben in dult el; jog utód
nél kü li meg szün te té sé ről 2010 feb -
ru ár já ban szü le tett meg a zsi na ti
ha tá ro zat. A dia kó ni ai in téz mény la -
kó it a Sa rep ta Bu dai Evan gé li kus
Sze re tet ott hon ban, a Ga u dio po lis
Bé kás me gye ri Evan gé li kus Sze re -
tet ház ban és a ki star csai Evan gé li -
kus Pap nék Jo han ni ta Sze re tet ott -
hon ában he lyez ték el.

g V. J.

Ide ig le nes ott hon – 
ma ra dan dó emlékeztető
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– Az evan gé li kus dia kó nia fel épí té -
se és sze re pe a mai tár sa da lom ban
cím mel meg hir de tett ta nács ko zás
min de nek előtt ar ra szol gál, hogy a
ha té kony és ered mé nyes mun ka -
vég zés ér de ké ben kez de tét ve hes se
a ke let-kö zép-eu ró pai tér ség dia kó ni -
ai szak em be rei kö zöt ti ta pasz ta lat -
cse re. Kö zö sen ke res sük a vá laszt ar -
ra kér dés re is, mi ként le het ne gyü -
le ke ze tünk tag ja i nak, el ső sor ban a fi -

a ta lok nak a fi gyel mét fel hív ni az
ön kén tes dia kó ni ai mun ká ra –
mond ta a dél utá ni ren dez vény előtt
la punk nak Szpi sák At ti la. A tót -
kom ló si pa ró kus lel kész – egy út tal
a ren dez vény meg ál mo dó ja – ez után
a te le pü lés pol gár mes te ré vel, dr.
Ga ray Ri tá val együtt kö szön töt te a
je len lé vő ket.

A fel szó la lók so rát Ján Hu ba, a
szlo vá ki ai evan gé li kus dia kó nia ve ze -
tő je nyi tot ta. Nagy ívű re fe rá tu mát
tör té ne ti vissza te kin tés sel kezd te. A
je len lé vők meg tud hat ták, hogy ha zá -
já ban az evan gé li kus dia kó nia 1931-
ben kezd te meg mű kö dé sét, Lip tó -
szent mik lós szék hellyel. A sze re tet -
szol gá lat in téz mé nye i nek ál la mo sí tá -

sa 1948-ban kez dő dött, a fo lya mat
1956-ban fe je ző dött be. 

A mun ka csu pán 1991. no vem ber
30-án in dul ha tott új ra. Az óta ti zen -
nyolc dia kó ni ai in téz mény – kö zöt -
tük a si ket-vak gyer me kek nek ott -
hont adó, a tér ség ben egye dül ál ló in -
té zet – mű kö dik, és ké szül nek egy
újabb ob jek tum meg nyi tá sá ra is. 

Ná luk a dia kó nia az egy ház tól kü -
lön ál ló, de an nak se gít sé gé vel és tá -

mo ga tá sá val mun kál ko dó, a tár sa da -
lom szük ség le te it szem előtt tar tó
„cél szer ve zet”, ön ál ló jo gi sze mély.
Nem úgy, mint Ma gyar or szá gon,
ahol a dia kó ni ai osz tály az egy ház éle -
té nek szer ves ré sze – hang zott el a
kö vet ke ző, Bu da An na má ria ál tal
tar tott pre zen tá ci ó ban (képünkön).
Egy há zunk dia kó ni ai osz tá lyá nak
ve ze tő je – akit kol lé gá ja, az or szá gos
iro da igaz ga tó he lyet te se, dr. Me kis
Vik tó ria is el kí sért – A Ma gyar or szá -
gi Evan gé li kus Egy ház dia kó ni ai szol -
gá la ta cí mű elő adá sá ban egye bek
mel lett ar ról szólt, hogy a dia kó ni át
a ke resz tény el kö te le ző dés, a ho -
lisz ti kus szem lé let, il let ve az el lá tot -
tak és a part ne rek iránt meg nyil vá -

nu ló gaz da sá gi, szak mai és spi ri tu á -
lis fe le lős ség kell, hogy jel le mez ze; en -
nek je gyé ben min den hol a mi nő ség,
a ma gas szak mai szín vo nal, egy faj ta
egy sé ges dia kó ni ai stan dard kép vi se -
le te a cél.

A kró ni kás úgy vé li, en nek az el -
vá rás nak ne héz, de ter mé sze te sen
nem le he tet len ele get ten ni a Vaj da -
ság ban, ahol – Ana Far kašová, Ko -
vači ca (Ant al fal va) te le pü lés ál la mi
dia kó ni ai cent ru má nak ve ze tő je sze -
rint – mind össze öt ven ezer evan gé -
li kus él, és csu pán 1993 óta lé te zik
szerb dia kó nia.

Csak ki csi vel fi a ta labb a ro má ni -
ai dia kó nia, ame lyet a Nagy lak ról
(Nădlac) ér ke zett, ön kén tes ként dol -
go zó Ste fa nia Ia rošová és fér je mu -
ta tott be. Ná luk 1995-től kezd ve mű -
kö dik sze re tet ott hon, továbbá gyó -
gyá sza ti se géd esz kö zö ket ad nak bér -
be, il let ve ru hát osz ta nak. 

A ren dez vény a Tót kom ló si Evan -
gé li kus Sze re tet szol gá lat ve ze tő jé -
nek, Lo puch Pál né Lip ták Gab ri el lá -
nak az elő adá sá val zá rult. Az in téz -
mény ve ze tő For má ló dó dia kó nia
Tót kom ló son cím mel a he lyi dia kó -

ni ai mun kát mu tat ta be. Az öt ven egy
főt be fo ga dó sze re tet ott hon ban és a
mint egy százhetven főt el érő idő sek
klub ján ke resz tül vég zett szol gá lat –
amely nek ré sze a nap pa li el lá tás, az
ét kez te tés, va la mint a há zi se gít ség -
nyúj tás – irány vo na lát az arany sza -
bály („Amit te hát sze ret né tek, hogy az
em be rek ve le tek cse le ked je nek, ti is
ugyan azt cse le ked jé tek ve lük…”; Mt
7,12) je lö li ki, és en nek szel le mé ben
az el lá tot tak irán ti sze re tet és tisz te -
let jel lem zi.

A kon fe ren cia zá ró ak kord ját
más nap a Szar vas-Ótemp lo mi Sze -
re tet szol gá lat nál tett lá to ga tás je len -
tet te.

g Gaz dag Zsu zsan na

Szü le tés nap társszolgálók körében
b Úgy tart ják, min den tár sa da lom tük re, ho gyan bá nik az el eset tek kel:

a gye re kek kel, az idő sek kel és a rok kan tak kal. Ma gam hoz zá ten ném:
tük re an nak is, hogy az egy ház tel je sí ti-e Is ten től ka pott fel ada tát. Szá -
mos egy ház köz sé günk ben mű köd nek rá szo ru ló kat se gí tő in téz mé nyek.
A vi har sar ki Tót kom ló son pél dá ul 1992 óta gyü le ke ze ti ala pí tá sú óvo -
da, 1998-tól sze re tet ott hon, il let ve – amint ko ráb ban la punk ha sáb -
ja in hírt ad tunk ró la – evan gé li kus idő sek klub ja is mű kö dik. Utób -
bi fenn ál lá sá nak el ső év for du ló ja al kal má ból a klub már be ik ta tott dol -
go zó it meg erő sí tet ték munkakörükben, a töb bi dia kó ni ai mun ka tár -
sat pe dig – szlo vák és ma gyar nyel vű – ün ne pi is ten tisz te let ke re té -
ben múlt va sár nap  ik tat ták be szol gá la tuk ba. Ez után a szom szé dos or -
szá gok ból, va la mint a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház kép vi se le -
té ben ér ke zett ven dé gek rész vé te lé vel dia kó ni ai kon fe ren cia kezdődött
a he lyi ek ál tal Kis bir to kos ként is mert, nap ja ink ban im már a Ter mé -
szet Há za ne vet vi se lő épü let ben.
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b A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház Ok ta tá si és Is ko lai Osz -
tá lya szep tem ber 7-én tan év nyi -
tó ér te kez le tet tar tott az evan gé -
li kus ok ta tá si in téz mé nyek ve ze -
tői ré szé re Bu da pes ten, az Ül lői
út 24. szám alat ti or szá gos iro da
el ső eme le ti ta nács ter mé ben. Az
al kal mon részt vett dr. Glo vicz -
ki Zol tán köz ok ta tá sért fe le lős
he lyet tes ál lam tit kár is. 

Az ér te kez let Itt zés Já nos el nök-püs -
pök áhí ta tá val kez dő dött, majd dr.

Kol ler Edit, az Ok ta tá si Hi va tal
Köz ok ta tá si Ha tó sá gi Fő osz tá lyá nak
ve ze tő je tar tott elő adást a köz ok ta -
tá si tör vény szep tem ber elsején
életbe lépett módosítá sa i ról Mi -
lyen vál to zá so kat sze ret né nek az
is ko lák? cím mel. 

Ez után a he lyet tes ál lam tit kár is -
mer tet te a kor mány zat köz ok ta tá si
ter ve it.

A köz ok ta tás szak mai el len őr zé sé -
nek ta pasz ta la tai ról és le het sé ges
meg ol dá sa i ról, a Ka to li kus Pe da gó -
gi ai Szer ve zé si és To vább kép zé si In -
té zet ál tal ki dol go zott komp lex in téz -
mény-el len őr zé si és -ér té ke lé si prog -

ram ról adott elő Baj zák Er zsé bet M.
Esz ter nő vér, az in té zet ve ze tő je.

Ebéd után a Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház köz ok ta tá si esély -
egyen lő sé gi ter vét is mer tet te Ken de
Ág nes esély egyen lő sé gi szak ér tő. Lő -
rincz né Ta si Zsu zsa, a De ák Té ri Evan -
gé li kus Gim ná zi um ta ná ra az evan gé -
li kus ok ta tá si in téz mé nyek 2009. évi
kom pe ten cia mé ré sé nek ered mé nye -
i ről szá molt be. Végül Ká kay Ist ván, az
or szá gos iro da igaz ga tó ja  mu tat ta be
az új mun ka tár sa kat, Hesz Er zsé bet
szak re fe rens pe dig be szá molt a
2010/2011-es évi ütem terv ről.

d For rás: evan ge li kus.hu

Tan év nyi tó in téz mény ve ze tőknek
Dr. Gloviczki Zoltán helyettes államtitkár ismertette 

a kormányzat közoktatási terveit

Tör té nel mi je len tő sé gű nek mi nő sí -
tett meg ál la po dást ír tak alá a Pa lesz -
tin Ha tó ság, va la mint az or to dox, az
ör mény és a ka to li kus egy ház kép vi -
se lői: az egyez ség a bet le he mi Szü le -

tés temp lo ma te tő szer ke ze té nek fel -
újí tá sá ról szól.

Az Egye sült Nem ze tek Ne ve lés -
ügyi, Tu do má nyos és Kul tu rá lis Szer -
ve ze té nek (UNES CO) egy kö zel -
múlt be li je len té se sze rint a Szü le tés

temp lo má nak 15. szá zad ból szár ma -
zó te tő szer ke ze te be ázik, és a ned ves -
ség ve szé lyez te ti az épü let fá ból ké -
szült ele me it, il let ve a mo za ik- és fres -
kó ma rad vá nyo kat.

A temp lo mot azon a he lyen épí -
tet ték fel, ahol a ha gyo má nyok sze -
rint Jé zus Krisz tus szü le tett. Az
épület te tő szer ke ze tét két száz éve
nem újí tot ták fel.

d MTI

Fel újít ják a bet le he mi Szü le tés
temp lo má nak te tő szer ke ze tét

b Több mint negy ven éves kény sze -
rű szü net után, húsz év vel ez -
előtt nyílt meg is mét a bu da pes -
ti Liszt Fe renc Ze ne mű vé sze ti
Egye tem Egy ház ze ne Tan szé ke.
Eb ből az al ka lom ból Ha gyo -
mány és megújulás a liturgiában
és zenéjében cím mel ren dez tek
szim pó zi u mot szep tem ber 8. és
10. kö zött 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 – köz -
tük fe le ke ze ti in téz mé nyek pro mi -
nens ok ta tói – mint egy har minc öt
elő adást tar tot tak.

„Egy ház ze nei rész leg” lé te sí té sét
már az in téz mény el ső el nö ke, Liszt
Fe renc szor gal maz ta, hi szen an nak
„hi á nya más kon zer va tó ri u mok ban
a mű vé szet és az is ten tisz te let szá -
má ra egy aránt ká ros nak mu tat ko -
zott”, s „a temp lo mok ban oly gyak -
ran kin tor ná ra va ló ze né lés hez” ve -
ze tett. Ön ál ló „egy há zi-ze ne kép ző
tan fo lyam” vé gül csak 1926-ban, jó
fél év szá zad dal a Ze ne aka dé mia
ala pí tá sa után lé te sült. Ezt 1949-
ban meg szün tet ték, és csak 1990-től
fo gad ha tott új ra hall ga tó kat. A tan -
szak min den ko ri ve ze tői, ta ná rai
ko ruk vál to zá sai, új ki hí vá sai kö ze -
pet te is igye kez tek hű ek ma rad ni a
Liszt ál tal meg fo gal ma zott alap el -
vek hez, hogy az ok ta tás „az egy ház -
ze ne quod li bet-üze me” he lyett a
„kul tusz hoz il lő és épí tő ered mé nye -
ket hoz zon,” és így egy szer re szol gál -
has sa a szen tet és a mű vé sze tet, a li -
tur gi át és a kul tú rát.

A nyu ga ti kul tú ra szün te len vál to -
zás ban, meg úju lás ban él. Mi ben ra -
gad ha tó meg a mű vé szet és val lás,
mű vé szet és li tur gia kap cso la tá nak ál -
lan dó sá ga? Ben ső szük ség sze rű ség-e
ez a kap cso lat? Szük sé ge van-e a
szent nek a mű vé szi re, és vi szont? Mi
vál toz hat eb ben a kap cso lat ban? Kell-e
va la mi nek vál to zat lan nak ma rad nia,
hogy a lé nye gi ne vesszen el?

Mi tör té nik a li tur gi át szol gá ló
mű vé sze tek kel: az épí té szet tel, az
ipar mű vé szet tel, leg fő kép pen pe -
dig a ze né vel? Mi lyen „ar cha i zá ló”
és mi lyen „újí tó” tö rek vé sek je lent -
kez tek a tör té ne lem ben a mű vé -
szet te rén, s mi lyen ha tás sal vol tak
a li tur gi á ra, an nak szel le mi sé gé re
(mind ob jek tív tar tal má ra, mind

pe dig em ber ala kí tó ere jé re)? Ilyen
szem pont ból mi ben kü lön bö zik az
al ko tó- és az elő adó-mű vé szet? Mit
je lent „ré gi es” (vagy az új ba va la mit
a ré gi ből át men tő) ze ne mű vet al kot -
ni? És mi ha tá roz za meg, hogy az is -
ten tisz te le ti élet min den nap ja i ban
mi lyen „ré gi” és mi lyen „új” ze né vel
élünk? Van nak-e eb ben a te kin tet -
ben ki tün te tett stí lu sok, re per to á -
rok?

A há rom na pos prog ram zá rá sa -
ként – a ve spe rás után – ün ne pi
ülés re és fo ga dás ra ke rült sor, mely -
nek ke re té ben Dob szay Lász ló, a tan -
szék új ra in dí tó ja, szel le mi és lel ki
mo tor ja ked ves aján dé kot ka pott. A
hall ga tók elő ad ták a ta nár úr ti -
zen há rom éves ko rá ban írt mű vét,
mely nek fel fe de zé se Tardy Lász ló -
nak kö szön he tő.

g E-Zsu

Ú JR A HÚSZ É VE S AZ E G YH ÁZZ E NE I TAN SZ É K

Ha gyo mány és meg úju lás 
a li tur gi á ban és ze né jé ben

A prog ram rend kí vü li gaz dag sá ga mi att az alábbiakban az egyházzenei
szimpózium evan gé li kus elő adóit emel jük ki.

Fe ren czi Ilo na: Gon do la tok a ma gyar nyel vű gre go ri án öt év szá za dá ról –
a 16. szá zad ele jé től a 21. szá zad ele jé ig, a ki ala ku lás tól az új ra hasz no sí tá sig

Az elő adás vé gig kö vet te a ma gyar nyel vű gre go ri án fél év ez re des út -
ját: szám ba vet te a for rá so kat, majd a 16–17. szá zad je len tős gra du ál ja -
it, és ér té kel te a hasz ná lat ról szó ló in for má ci ó kat. Vé gül a 19–20. szá -
za di re form moz gal mak ha tá sá ra új ból elő tér be ke rült gre go ri án nak, illetve
ma gyar anya nyel vű vál to za tá nak a kü lön bö ző fe le ke ze tek ben be töl tött
sze re pé ről szólt.
Ha fen scher Ká roly: Mennyi ben volt kon zer va tív és mennyi ben for ra dal -
mi Lu ther li tur gia re form ja? – Ha gyo mány és meg úju lás az evan gé li kus
is ten tisz te le ti élet ben

Lu ther mun kás sá ga egy szer re volt tra di ci o ná lis és for ra dal mi. Hoz -
zá mert nyúl ni meg szo kott for mák hoz, sőt ko ráb ban meg kér dő je lez he -
tet len nek hitt tar tal mak hoz is, de úgy, hogy nem csak tisz tel te és nagy -
ra be csül te, de hű sé ge sen hasz nál ta is a a lel ki-szel le mi örök sé get, Is ten
né pé nek ha gyo má nyát, a szent tra dí ci ót.
Kincz ler Zsu zsan na: Te le mann, az egy ház ze nész

A ham bur gi ze ne igaz ga tó és kán tor hosszú éle te és szol gá la ta so rán
a vá ros va la mennyi nagy temp lo mát bő sé ge sen el lát ta li tur gi á ba jól il -
lő kó rus mu zsi ká val, or go na mű vek kel. Kap cso la tot tar tott ko ra va la mennyi
nagy ze nész- és egy ház ze nész egyé ni sé gé vel (J. S. Bach, Matt he son stb.).
Mű vé sze té nek ala po sabb is me re te a mai egy ház ze né szek szá má ra is irány -
adó, öt let adó le het.
Fin ta Ger gely: Wenn wir in höchs ten Nöten se in… – Vor de i nen Th ron…
– J. S. Bach két ko rál elő já té ka

A re fe rá tum két kü lön bö ző idő pont ban, két élet pe ri ó dus ban írt ko -
rál elő já té kokat is mer te tett és ve tett össze. Is me re tes, hogy Bach szá mos
fi a tal ko ri mű vét át dol goz ta ké sőb bi éve i ben. Nem ar ra kell gon dol nunk,
hogy ilyen kor „ki ja ví tot ta if jú ko ri zsen gé it”. Sok kal in kább ér té ke sebb -
nek tar tott mű ve i nek adott új ér tel met.
Ben ce Gá bor: 20. szá za di gyü le ke ze ti éne kek

A 20. szá zad ze nei kul tú rá ja a kor társ ze né vel leg alább is egyen ran gú
szin ten hasz nál ja és vall ja ma gá é nak az el múlt ko rok ze nei nyel ve it, egy -
ide jű leg töb bet is. En nek ered mé nye ként szü let het tek olyan gyü le ke ze ti
éne kek, ame lyek en nek az egy szer re lá tás nak a ter mé kei: nem ek lek ti -
kus al ko tá sok, ha nem a múlt kü lön bö ző ré te ge i re épí tő, fi no man for mált
és jól éne kel he tő dal la mok.
Ecse di Zsu zsa: Re for má ci ó ra vagy meg úju lás ra vár az evan gé li kus éne -
kes könyv? – A kö vet ke ző éne kes könyv le het sé ges szer kesz té si alap el vei

Az elő adás jó al kal mat adott az amúgy is rég óta szük sé ges gon do la ti meg -
ala po zás ra. Fon tos te en dő az Evan gé li kus éne kes könyv (1982) és a Gyü -
le ke ze ti li tur gi kus könyv (2007) kri ti kai vizs gá la ta, egy sé ges szem pont -
rend szer alap ján. De a leg fon to sabb, min dent meg elő ző kér dés: mi lyen
tí pu sú éne kes könyv re van szük ség a 21. szá zad ban, mi lyen kö zös sé gek szá -
má ra? Ezért a him no ló gi ai szak mai mun ka el kez dé sé vel pár hu za mo san
szo cio ló gi ai, teo ló gi ai, pszi cho ló gi ai szem pon tú át gon do lás is szük sé ges.

El ter jedt szte reo tí pia, hogy a val lás –
ki vált képp a ke resz tény ség – meg ve ti
a tes tet, a val lá sos em ber arány ta la nul
nagy hang súlyt he lyez a lel ki élet re. A
részt ve vő bib lia tu dó sok, akik ez út tal
is a ke resz tény test vér egy há zak ki vá -
ló ku ta tó it rep re zen tál ták, sok ol da lú -
an cá fol ták ezt a be vett gon do la tot. 

Jut ta Ha us mann Ószö vet ség-ku ta -
tó Kell Is ten nek test? Meg fon to lá sok az
ószö vet sé gi ant ro po mor fiz mu sok ról cí -
mű iz gal mas elő adá sá ban el mond ta,
hogy az Ószö vet ség ta nú sá ga sze rint az
em ber nem ké pes Is ten ről úgy be szél -
ni, hogy el vo nat koz tas son az em be ri fo -
gal mak tól. Ezért ol vas ha tunk pél dá ul
pró fé tai köny vek ben és a Zsol tá rok
köny vé ben is gyak ran Is ten ke zé ről, sze -
mé ről stb. Ezek a me ta fo rák szá mos
eset ben a Fel jebb va ló és az em ber vi -
szo nyá nak le írá sa kor for dul nak elő.
Ugyan ak kor oka van an nak is, hogy van
szá mos olyan test rész, mely Is ten vo -
nat ko zá sá ban el kép zel he tet len, hisz
ak kor már nem úgy te kin te ne rá az em -
ber, mint Is ten re. 

A kon fe ren cia irán ti ér dek lő dés re
jel lem ző, hogy idén majd nem két szer
annyi – mint egy száz – re giszt rált
részt ve vő lá to ga tott Sze ged re, mint a
ko ráb bi évek ben. Hisz túl azon, hogy
sok-sok ki vá ló tu dós volt je len, a rész -
vé tel nyi tott mind azok szá má ra, akik
ér dek lőd nek a bib lia tu do mány iránt. 

Elő ször ad ták át a kor társ Új szö vet -
ség-ku ta tás egyik ki emel ke dő szak te -
kin té lyé ről, Jo a chim Gnil ká ról el ne ve -
zett dí jat. Az idős pro fesszor sze mé lye -
sen nyúj tot ta át az el is me rést Ja ku bi -
nyi György gyu la fe hér vá ri ér sek nek,
ami ért hosszú évek óta tá mo gat ta a
kon fe ren ci át je len lé té vel, ki ma gas ló
elő adá sa i val, véd nök sé gé vel. A dí ja zot -
tat töb ben mél tat ták. Fa bi ny Ta más
evan gé li kus püs pök el mond ta: Ja ku bi -

nyi ér sek köny ve i nek kü lö nös eré nye,
hogy min den ke resz tény em ber gaz da -
gí tó nak ta lál hat ja őket. Több nyel ven
pub li ká ló szer ző ként mun ká i val hi dat
ver nem ze tek és test vér egy há zak kö -
zött egy aránt.

Szin tén az ün nep sé gen ad ták át „A
kon fe ren cia tá mo ga tói és ba rá tai” el -
ne ve zé sű ok le ve let Va len tiny Gé za
pá pai pre lá tus ré szé re, va la mint „A
kon fe ren cia ba rát ja” ok le ve let Fa bi ny
Ta más evan gé li kus és Bölcs kei Gusz -
táv re for má tus püs pök ré szé re.

A kon fe ren cia egyik kö tet len prog -
ram ja volt a kez dő nap vé gén egy lab -
da rú gó-mér kő zés, ame lyen a Deb re -
ce ni Re for má tus Hit tu do má nyi Egye -
tem, va la mint a sze ge di Szent Gel lért
sze mi ná ri um hall ga tói ta lál koz tak. (A
deb re ce ni ek 7 : 3-as győ zel mé vel vég -
ző dött meccsel szin tén a test vér egy há -
zak ba rát sá gos vi szo nyát sze ret ték
vol na erő sí te ni, il let ve de monst rál ni a
szer ve zők.)

A kon fe ren cia zá ró nap ja a ne ve ze -
tes szep tem ber 11-ei év for du ló ra esett.
Ek kor volt ven dég a Ma gyar or szá gi
Musz li mok Egy há zá nak kép vi se le té ben
Ab dul-Fattah Munif. A hí rek ben hall -
ha tó Ko rán-ége té si ter vek re re a gál va a
kon fe ren cia részt ve vői ki áll tak amel -
lett, és imád koz tak azért, hogy min den
em ber tart sa tisz te let ben a val lá sok
szent köny ve it.

Az egyik részt ve vő így fo gal ma -
zott: a sze ge di bib li kus kon fe ren cia kü -
lö nös jel lem ző je, hogy a részt ve vők kö -
zött ba rát sá gok is szö vőd nek. Ez ál tal
„tu do má nyo san” és lel ki leg is gyü -
möl csöt hoz.

(A kon fe ren cia elő adá sai el ol vas ha -
tók és mp3 for má tum ban meg is hall -
gat ha tók a vi lág há lón: www.cong res s -
tra vel.hu/bib li kus2010.)

g B. K.

Bib li kus kon fe ren cia 
a test teo ló gi á já ról

b Test ben élünk cím mel ren dez ték meg a nem zet kö zi bib li kus kon fe ren -
ci át Sze ge den, im má ron hu szon ket te dik al ka lom mal. A test és a lé -
lek kö zöt ti össze füg gé sek iz gal mas teo ló gi ai szem pont ja it tár gyal ták
szep tem ber 9. és 11. kö zött a vi lág ti zen hét – né met, ja pán, oszt rák és
jó né hány Kár pát-me den cei – egye te mé ről ér ke zett ne ves elő adók. 
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Min den kö zös ség szí ve sen ele ve ní ti
fel múlt já ból azok nak az em lé két, akik
so kat je len tet tek szá má ra. Szlo vák
tör té né szek írá sa it ku tat tam, hogy mi -
nél több ada tot meg is mer jek Tes se dik
Sá mu el éle té ről, és mun kás sá gát ne
ta kar ja to vább a fe le dés po ra.

Elő dei hu szi ta gyö ke rű cse hek vol -
tak, akik meg is mer ve Lu ther ta na it a
re for má ció kö ve tő i vé let tek. Ami kor
az el len re for má ció val lás há bo rú vá
fo ko zó dott, 1620-ban, a fe hér-he gyi
csa ta után hi tük mi att me ne kül ni
kény sze rül tek Cseh or szág ból. Ke let fe -
lé in dul tak, és a Kár pá to kon át kel ve
a Fel vi dé ken, Pu hó köz ség ben te le ped -
tek le. Ott szü le tett Tes se dik Sá mu el
1710 ok tó be ré ben. Ap ja, Tes se dik
György posz tó szö vés sel fog lal ko zott.

Sá mu el az alap fo kú is me re te ket
Pu hó, Tren csén, Kör möc bá nya és
Győr is ko lá i ban sze rez te. Szláv anya -
nyel vén kí vül már is ko lás ko rá ban
be szélt ma gya rul és né me tül, az is ko -
lák adott sá gai mi att. Szü lei val lá sos
ne ve lés ben ré sze sí tet ték, ért he tő,
hogy a lel ké szi pá lyá ra ér zett el hí vást. 

1728-ban a po zso nyi evan gé li kus
teo ló gi ai fő is ko lá ra irat ko zott be.
Ezt el vé gez ve csat la ko zott azok hoz,
akik a re for má ció ha zá já ban, Jé na
egye te mén még bő ví te ni kí ván ták
teo ló gi ai is me re te i ket. Ta nul má nyai
vé gén, 1735-ben a Szent írás ma gya -
rá za ta cí mű, la tin nyel ven írt dol go -
za ta alap ján ma gisz te ri tu do má nyos
ran got ka pott.

Ha za tér ve Mo dor evan gé li kus lel -
ké sze fo gad ta ma ga mel lé káp lán já -
nak. Ez idő tájt kö tött há zas sá got Po -
zsony ban, a né met nem ze ti sé gű Lang
Er zsé be tet vet te fe le sé gül.

A tö rök ki űzé se után a Fel vi dék ről
szlo vák cso por tok in dul tak az Al föld -
re, ame lyek kel Tes se dik sors kö zös sé -
get vál lalt. A Kár pát-me den cé ben élő
nem ze tek egy mást gya ra pí tó együtt -
élé sét kí ván ta se gí te ni. 

El ső ön ál ló lel ké szi he lye 1737-től
Gal ga györ kön volt, ahol a szor gal mas
ke zek az el va dult te rü le tet kul túr táj -
já ala kí tot ták. On nan hív ta meg őt
1740 áp ri li sá ban a Pest me gyei Al ber ti

gyü le ke ze te, mely temp lom mal és há -
rom ha rang gal ren del ke zett.

Tes se dik éle té nek je les ál lo má sa
volt Al ber ti. Pré di ká ci ó i ban er köl csös
élet vi tel re buz dí tot ta hall ga tó it. Szor -
gal ma san lá to gat ta a csa lá do kat,
meg is mer te gond ja i kat, és ja vas la ta -

i val ta ná csol ta hí ve it. El ső sor ban
lel ki pász to ri mun kát vég zett, de vál -
lal ta a fel nőt tek ne ve lé sét is, hogy a
csa lá dok egész sé ge sebb és em be -
ribb kö rül mé nyek kö zé ke rül je nek.
Iga zi aty ja, pász to ra volt a nép nek.
Fel ada tá nak te kin tet te, hogy a ren del -
ke zé sé re ál ló sze rény esz kö zök kel
vé gez ze a ke resz tény em ber kép ki ala -
kí tá sát. Sok szor a szó szé ket is ar ra
hasz nál ta, hogy a gyü le ke ze tet a he -
lyes és be csü le tes élet re ta nít sa. 

Nép mű ve lő tö rek vé se it jel zi, hogy
írás ban is meg fo gal maz ta aján lá sa it.

1. Fon tos az ün nep meg szen te lé se.
Aki a fő is ten tisz te let re nem tud el jut -
ni, ve gyen részt a gyü le ke zet dél utá -
ni együtt lé tén.

2. A szü lők küld jék is ko lá ba gyer -
me ke i ket, leg alább ad dig, amíg meg -
ta nul ják az ol va sást, a szá mo lást, a
Mi atyán kot, a hit val lást és a Tíz pa -
ran cso la tot.

3. A fi a ta lok ne kös se nek há zas sá -
got szü le ik en ge dé lye nél kül. A szü -
lők pe dig ne kény sze rít sék gyer me -
ke i ket há zas ság ra.

4. A meg öz ve gyült fér fi hat, a nő
pe dig leg alább ki lenc hó na pon be lül
ne kös sön új ra há zas sá got.

5. Óva kod ja nak a le ré -
sze ge dés től. Ta lál ko zó i -
kon ke rül jék a lár más vi -
tát, mert az gyak ran ve re -
ke dés sel vég ző dik.

6. Az es ti ki lenc órai
ha ran go zás után ne tar -
tóz tas sák ven dé ge i ket, en -
ged jék őket ott ho nuk ba
tá voz ni.

Al ber tin szü le tett fia,
Sá mu el 1742-ben. Ő is a
lel ké szi pá lyát vá lasz totta,
a föld mű ve lés fej lesz té sé -
vel lett hí res sé.

Az idősb Tessedik életé -
ben nagy vál to zás tör tént
1744 jú li u sá ban, mi vel a
bé kés csa bai gyü le ke zet
meg hív ta őt lel ké szé nek.
El fo gad ta a hí vást, pe dig
ott né hány éve pes tis jár -
vány ti ze del te a la kos sá got. 

Bé kés csa bán az 1718-ban lé te sí tett,
rő zsé ből font és sár ral ta pasz tott fa -
lú ima ház ki csi nek bi zo nyult az egy -
re nö vek vő gyü le ke zet szá má ra. Tes -
se dik szer ve ző mun ká ja nyo mán ha -
mar fel épült az új temp lom. Még sok
mun ka várt vol na rá, de ter vei meg -
va ló sí tá sá ban meg aka dá lyoz ta őt
1749. áp ri lis 7-én be kö vet ke zett ko -
rai ha lá la. Öz ve gye gyer me ke i vel
együtt vissza tért Po zsony ba.

Az idő sebb Tes se dik Sá mu el je -
len tős nép mű ve lő sze mé lyi ség, Is -
ten több ta len tu mos mun ká sa volt
né pünk kö zött, egy há zunk ban. A
cen te ná ri u mi év al kal má val em lé -
ke zés re biz tat lel ki is me re tünk.
Tessedik meg ér dem li el is me rő fi -
gyel mün ket. Al ber tirs án ut cát és is -
ko lát ne vez tek el ró la, így őr zik
egy ko ri lel ké szük és ott szü le tett fia
em lé két.

g Id. Cse lovsz ky Fe renc

Isten többtalentumos munkása
Há rom száz éve szü le tett idő sebb Tes se dik Sá mu el nép mű ve lő lel kész

Az igé nyes sé gé ről is mert ma ros vá -
sár he lyi Men tor Könyv ki adó gon do -
zá sá ban lá tott nap vi lá got az Er dé lyi
kor zó – Sé ták teg nap és ma cí mű, vár -
ha tó an si kert ara tó kötet.

A nagyváradi szer ző, Fábián Tibor
hi va tá sos új ság író, je len leg a Ha -
rang szó cí mű re for má tus gyü le ke ze ti
lap fe le lős szer kesz tő je, ko ráb ban
több új ság mun ka tár sa volt. Je len
kö te te vá lo ga tás az e la pok ban meg -
je lent írá sa i ból, jegy ze te i ből. 

A köny vet kéz be vé ve azt gon dol -
ja az em ber, hogy könnyed nyá ri ol -
vas mány ra ta lált, amellyel uta zás -
kor, nya ra lá son, stran do lás köz ben jól
el szó ra koz hat. Eb ben nem is té ved a
tisz telt ol va só, mert va ló ban szel le -
mes, frap páns, jól meg írt pil la nat ké -
pek ből, tör té ne tek ből, meg fi gye lé -
sek ből, ér té ke lé sek ből áll össze a kö -
tet, de szó ra koz ta tó cél za tu kon túl fi -
gye lem fel kel tő, gon dol ko dás ra, ál -
lás fog la lás ra kész te tő írá sok ezek. 

Igen ta lá ló a könyv cí me, mert
akár csak az egy kor oly di va tos kor -
zón, e könyv ben is sor ra meg je len nek
a kü lön bö ző fi gu rák, jel le mek, akik -
nek vi sel ke dé se, cse le ke de tei, meg -
nyi lat ko zá sai nyo mán szí nes kép,
va ló sá gos pa no rá ma tá rul elénk mai

vi lá gunk ról. Ez a kép ter mé sze te sen
szub jek tív, a szer ző gon do lat- és ér -
ze lem vi lá gát, fel fo gá sát, vi lág né ze tét
tük rö zi, de hi te les és meg győ ző anél -
kül, hogy „száj ba rá gós” len ne. Hi te -

les sé gé nek alap ja sa ját ki for rott vi lág -
né ze te, igaz, őszin te em ber- és nem -
zet sze re te te, né pünk sor sa, jö vő je (és
múlt ja) irán ti el kö te le zett sé ge. 

A kö tet ben kö zölt kö zel száz negy -
ven írást nyolc fe je zet be szer kesz tet ték.

A fe je zet cí mek so kat el árul nak az írá -
sok tár gyá ról, tar tal má ról: Meg evett az
in ter net; Ba rá tom, Gu gye rák; Er dé lyi
kor zó; Dra ku la Köz tár sa ság; Hu szon -
há rommil lió; Vir tu á lis Ma gyar or szág;
Mé dia dzsun gel; A pré di ká tor.

A könyv höz Cso hány Já nos deb re -
ce ni egy ház tör té nész írt ér tő és ér té -
ke lő elő szót. Eb ből idé zünk: „Bá tor -
ság, eu ró pai nyílt ság, de mok ra ti kus el -
kö te le zett ség, pat ri o tiz mus hat ja át a
könyv min den so rát. Mind ez ma gá -
tól ér te tő dő ter mé sze tes ség gel van je -
len a szer ző írá sa i ban, az zal a ter mé -
sze tes ség gel, ahogy ír is. Könnye dén,
él ve ze te sen gör dül nek a so rok (…).
Iro dal mi szin ten ura a nyelv nek…”
Mind ezt ki egé szít het jük az zal, hogy
in tel li gen sen hu mo ros, hu má nus va -
la mennyi szö ve ge. 

A köny vet még von zób bá te szik
Ador já ni Lász ló szin tén szel le mes és
gon do lat gaz dag ka ri ka tú rái, ame -
lyek mint egy alá húz zák, hang sú -
lyoz zák a szer ző bölcs, kis sé fa nyar
hu mo rát. 

g Ku pán Ár pád

Fá bi án Ti bor: Er dé lyi kor zó. Sé ták
teg nap és ma. Men tor Ki adó, 
Nagy vá rad–Ma ros vá sár hely, 2010

KÖN YV I S MER TE TŐ

Gu gye rák tól Dra ku lá ig

Ked ves aján dék. Pát kai Ró bert – Wimb le don ban élő, nyu gal ma zott ang -
li ai evan gé li kus püs pök – cso mag ja vár a szer kesz tő ség ben. Az Ok tó be ri Tü -
kör nek, a Ma gya rok Ang li ai Or szá gos Szö vet sé ge év köny vé nek két év fo lya -
ma. Né zem, la po zom a kö te te ket: gaz dag és ér té kes pub li ká ci ók. Prőh le Ger -
gely az 1956-os for ra da lom ra em lé ke zik, Sár kö zi Má tyás 1848. már ci us 15-
re; Gö mö ri György fi nom szö vé sű ver sek kel je lent ke zik, Czi gány Ló ránt Pé -
ter Lász ló (1929–2008) élet út ját elem zi… 

Pát kai Ró bert mind két kö tet ben a leg töb bet vál lal ja. Az evan gé li kus egy -
ház a ma gyar ság éle té ben cí mű ta nul má nyá ban re mek összeg zé sét ad ja a múlt
tör té ne té nek és a jö vő le he tő sé ge i nek. Re mé nyik Sán dor éle tét és köl té sze -
tét be mu ta tó írá sa is sok újat mond. Így zár ja össze fog la ló ját: „Ver se i ért és szen -
ve dé sek ben tisz tult éle té ért sze ret ték ér tő kor tár sai, és em lé ke zünk rá mi is.
A for má nak ná la na gyobb mes te rei is vol tak a ma gyar lí rá ban, de nem volt
sen ki, aki ná la több gon do la tot, ér zést pen dí tett vol na meg Pe tő fin kí vül. S
túl a köl té sze ten, ma ga tar tást is je len tett Re mé nyik Sán dor. Sors vál la lás volt.” 

Aho gyan az aján dé ko zóé is. Sze rény, rej tő ző élet, aho gyan meg ju tal maz
jó szó val, név jegy kár tyá ra írt biz ta tás sal… Az zal a re ménnyel, hogy Is ten egy -
szer a sze mé lyes ta lál ko zást is meg ad ja.

* * *

Könyv ün nep. Szep tem ber 2-án volt 324 éve, hogy a ma gyar haj dúk és az eu -
ró pai ha tal mak ki űz ték a tö rö köt a bu dai Vár ból. A ke rü le ti ön kor mány zat min -
den év ben ren dez vé nyek kel em lé ke zik a je les év for du ló ra. Az egyik – ne vé ben
is a leg szebb – a ma gyar nyelv és a ma gyar könyv ün ne pe a Vár ban. Össze tar -
to zá sunk, meg ma ra dá sunk zá lo ga volt ré gen, és az most is gyö nyö rű anya nyel -
vünk és kul tú ránk ere je. Ezért két sze re sen is jó volt ott len ni, a Má tyás-temp -
lom előtt, a köny vek sze rel me sei kö zött az ősz arany ra gyo gá sá ban.

* * *

Utas sy Jó zsef ha lá lá ra. Ré gi, har minc öt év vel ez előt ti kép vil lan elém: a vá -
sár he lyi Beth len Gá bor Re for má tus Gim ná zi um ban ven dé ges ked tünk. A köl -
tő ki haj tott gal lé rú fe hér ing ben, ki tü ze se dett arc cal, kí vül ről mond ta ver -
se it. A vé gén el csen de se dett, majd szép zen gő han gon sza val ta: „Szedd össze
csont ja id, ba rá tom: / lop nak a bő ség ko sa rá ból, / a jog nak asz ta lá nál lop nak,
/ né pek ne vé ben! S te ha lott vagy?! / Hol nap a szel lem nap vi lá gát / rop pant -
ják ránk a hét szer gyá vák. / Talp ra, Pe tő fi! Sí ro dat rá zom: / szólj még egy -
szer a Sza bad ság ról!” Ezt ki ál tot ta kö te te i vel, ami kor már ci us idu sát, 1956 for -
ra dal má nak az ün ne pét kard la po zó rend őrök ver ték szét éven te. 

Alig volt kor tár sa, aki töb bet szen ve dett ná la. Utas sy nem is mer te az ap -
ját: Minszk mel lett halt meg a Don-ka nyar ban; a költő fi át gyó gyít ha tat lan
be teg ség vit te el hu szon há rom éve sen… Kö te te it vissza tar tot ták lá za dó ver -
sei mi att, fo koz va ez zel sú lyos bo dó ideg gyen ge sé gét. 

De ő tet te a dol gát, kar csú kö te te i vel ha da ko zott a sze gé nye kért és meg -
alá zot ta kért. Időt len so rok kal, hi szen hang ja és üze ne te ma lett a leg ak tu -
á li sabb. Annyi gáncs és rossz in du lat mi att a szá zad ma gá nyo sá vá kény sze -
rült, csil la gok ár vá ja lett. Rá csos ab la kú, sár ga há zak po kol szo bá i ból küld -
te iz zó ver se it, a mély ség ből ki ál toz va-át ko zód va Is ten nel. Mint Vö rös mar -
ty vé res lá to má sai, ma gá nyos re me téi, úgy bo lyon gott kö zöt tünk, ölel ve, óv -
va, félt ve meg cson kí tott föld jét: Ma gyar or szá got!

* * *

Ko ra reg gel. „A na pot ma gya rul kez dem (Bib lia, Arany, Vö rös mar ty), an -
go lul vagy né me tül foly ta tom (Shakes peare, Goe the, új sá gok)…” Má rai ír -
ta nap ló já ban élet be szá mo ló ját. Az emig rá ci ó ban, a nyel vi zűr za var ban így
pró bál ta meg őriz ni sza bad sá gát. „Én – ta va szi mély pon tom óta – az éne kes -
könyv vel kez dem a na pot, a 276. fo hásszal. Egy sze rű, tisz ta sza vak: »Egye -
dü li re mé nyem, / Ó, Is ten, csak te vagy. / Jö vel, és nézz meg en gem, / Ma -
gam ra ne hagyj!« Úr is ten, el ne hagyj! – ezt mon do ga tom, több ször is, mert
meg ta pasz tal tam a nél kü le-na po kat. És ne héz volt. Sem mit nem ér tem, sem -
mit nem ért a mun kám. Bi zo nyá ra ki vizs gál ta az ügye met, az után dön tött,
s új ból fö lém tet te nagy, kér ges te nye rét.”

* * *

Fe le let. Ar ra a kér dés re, hogy „ki cso da vagy”, Ke resz te lő Já nos azt fe lel te: „Én
ki ál tó szó va gyok a pusz tá ban.” Mi lyen egy sze rű, mi lyen ha tal mas ez a rö vid
mon dat. És ben ne van az ő fel ada ta, és a mi enk is a mai si va ta gos vi lág ban.
A fo lyó ban de ré kig el me rü lő fér fi a hi va tá sá val és hi va tá sá nak tra gi ku má val
azo no sít ja ma gát. Pon tos a be szé de min dig, az éle te örök ál do zat ho za tal.

g Feny ve si Fé lix La jos

Jegy zet la pok
(Nap ló, 2010)

Ked venc bib li ai alak juk, ó- vagy új szö vet sé gi tör té ne tük meg ele ve ní té sét kér -
het ték a Meg le pe tés Szín ház tag ja i tól mind azok, akik szep tem ber 12-én dél -
után el lá to gat tak a kő bá nyai evan gé li kus gyü le ke zet szín ház ter mé be. A rög -
tön zés re épü lő, in ter ak tív elő adá so kat be mu ta tó ama tőr tár su lat ko ráb ban
már több ször is ven dég sze re pelt a Ká pol na Szín pa don.

g Mé szá ros Gá bor fel vé te le

Békéscsaba evangélikus templomai
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Bécs ben, a csá szár vá ros egye te mén
(te hát nem hol mi párt klub ban!) 1992-
ben olyan elő adá son vet tem részt,
amelyen az 1918-ban meg szün te tett
oszt rák csá szá ri és ki rá lyi ha di ten ge -
ré szet ről volt szó. Az elő adók és a
részt ve vők kö zül so kan ko ra be li vagy
új ra var ra tott egyen ru há ban fe szí -
tet tek. Ők így tisz tel ték és él ték meg
a ré gi ha gyo má nyo kat. Fur csál lot tam,

de ér de kes volt, és job ban kö zel hoz -
ta a hall ga tó ság hoz az adott kort.

Né hány éve ha zánk ban is el kez dő -
dött a ma gyar tör té ne lem „új ra gon -
do lá sa”. Fel fe dez ték a ré gi vi se le te ket,
hang sze re ket, és át he lye ződ tek a
súly pon tok. Fon tos sá vált az élet mód
(va jon ho gyan har col tak, mi lyen éle -
tet él tek a hét köz na pok ban, mi ket ír -
tak, ho gyan mu lat tak?), köz ben pe -

dig egyes idő sza ko kat át gon dolt a
tör té nész tár sa da lom. Sok kor szak
kér dé ses, akár a leg újabb kor is, de a
slá ger té ma két ség te le nül a ma gyar
ős tör té net, az az a Kár pát-me den cei
be jö ve tel előt ti kor. Is mét fel te szik a
vi ta tott kér dé se ket: Tény leg „csak”
896-ban jöt tek ide a ma gya rok, és
nem ha ma rabb? Tény leg má sok a
(nyelv)ro ko na ink, és nem a fin nek?
Va ló ban sok olyan ma gyar ta lál -
mány van, me lyek már az ókor em -
be re előtt új táv la to kat nyi tot tak? 

„Hú, ez me re dek így együtt” – vé -
le ke dik az át lag em ber, ami kor be le -
ol vas egy-egy ilyen ki ad vány ba, vagy
ép pen be szél get olyan nal, aki (vall -
juk be: csu pán fé lig-med dig) „szak -
ér tő” az ügy ben. Le gye nek erő sek: a
tör té nész dip lo má val ren del ke ző ta -
nár em ber – e sorok írója – sem re -
a gál más képp! A re ánk kö vet ke ző év -
ti ze dek ugyan is a ku ta tás és az út ke -

re sés je gyé ben tel nek majd el. Hi szen
fel kell fe dez nünk a ré gi vi se let elő nye it
és ké nyel mét a far mer ral szem ben,
meg kell íz lel nünk a ré gi éte le ket a piz -
za után, és nem árt új ra hall gat ni ré -
gi da la in kat a mai di va tos könnyű ze -
nei irány za tok slágereinek ki kap cso -
lá sá val. Köz ben pe dig szám ta lan tév -
esz me is nap vi lá got lát – em ber le gyen
a tal pán, aki el ső lá tás ra ki de rí ti a va -
ló sá got.

„Mi a te en dő? Hol kezd jem?” – te -
szi fel a kér dést is mét az át lag em ber.
Elő ször is men jen el egy ilyen prog -
ram ra! Nem fog ják meg tá mad ni sem
ke resz tény hi té ben, sem ma te ri a lis -
ta fel fo gá sá ban. A ma gyar ság min dig
val lá sos volt, és min dig tu dott bán -
ni az anyag gal. Kü lön ben is: elég fél
órát néz ni egy ott dol go zó ko vács -
mes tert, meg hall gat ni egy me se -
mon dót, be néz ni né hány jur ta tár lat -
ra vagy részt ven ni a for ga tag ban:
már is meg ér ti, hogy ez az egész
más ról szól…

Né hány tár sam mal ma gam is részt
vet tem eze ken az idei (ős)ma gyar ta -
lál ko zó kon. Nem volt ide gen a do log:
lát vá nyo sak vol tak a lo vas be mu ta tók,
igé nyes ter mé ke ket kí nál tak az áru sok,
a tar soly le me zek és íjak kö zött pe dig
ma is di va to san ha tó ék sze re ket árul -
tak, me lyek azon ban több ezer éves
múlt ra te kin te nek vissza a ma gyar tör -
té ne lem ben. A gye re ke ket kü lön ud -
va ron is mer tet ték meg a ré gi né pi já -
té kok kal és a nép mű vé szet tel. Nem
dü bör gött az ame ri kai ze ne, a biz ton -
ság el ső ran gú volt, és min den ki ott -
ho no san érez het te ma gát.

Több al ka lom mal és he lyen han -

goz nak el elő adá sok egy-egy ilyen
ren dez vé nyen. Ezek saj nos gyak ran nél -
kü lö zik a tu do má nyos sá got. Az elő -
adók in kább be le suly kol ni igye kez -
nek a hall ga tó ság ba (tév)esz mé i ket,
mint sem szak ma i lag bi zo nyí ta ni. Jó ma -
gam Ál mos ve zér fo gan ta tá sá ról hall -
gat hat tam meg egy olyan esz me fut ta -
tást, amely kí sér te ti e sen egy be csen gett
egyes bib li ai ké pek kel, il let ve ka to li kus

teo ló gi ai ele mek kel. Mond hat ni, a
„bar ká csolt tu do mány” és egy faj ta
„ős ma gyar teo ló gia” is je len van.

Az elő adók gyak ran „té ved he tet -
le nek”: aki el lent mond ne kik, azt
szin te is ten ká rom ló ként ke ze lik.
(Oly kor a hall ga tó ság több sé ge is.)
Nyil ván va ló, hogy ese ten ként üz le ti
ér dek is fű ző dik eh hez, hi szen el
akar ják ad ni a – leg több ször ma gán -

ki adás ban meg je len te tett – köny -
ve i ket, nyom tat vá nya i kat. 

Min dent fél re té ve azon ban a leg -
több részt ve vő tisz te le tet ér de mel.
Pél dá ul az áru sok nem csu pán ke res -
ke dők; be szél get ve ve lük ki de rült,
hogy „ez az éle tük”: a ré gi ma gyar ru -
hák, a kö vek, a fegy ve rek, a fa ze kas -
ság… Ez utób bi egyéb ként kü lö nö sen
meg fo gott: az ősi ma gyar edé nyek ab -

szo lút be le il le nek a leg mo der nebb
kony há ba is. A mo der ni zált „ré gi”
gye rek já té kok nagy szá ma mu tat ta,
hogy nem csak a szá mí tó gé pes já té -
ké és a mű anya gé a jö vő: csör gő kö -
vek, ke rep lők, pe dál nél kü li fa bi cik -
lik és egyéb fa já té kok von zot ták ma -
guk ra a fel nőt tek fi gyel mét is. Et től
volt élet sze rű az egész.

g Ifj. Ká posz ta La jos

KU RULT AJ ,  B ÖSZ TÖR PUSZ TA , KUN SZ ÁL L Á S

Ma gyar ko dás, nem zet tu dat vagy csu pán hob bi?
b A fel cím ben sze rep lő tu laj don ne vek mind gyak rab ban for dul nak elő

a kü lön bö ző nyá ri prog ram aján lók ban. Címként pe dig az e prog ra -
mokra ragasztott „cím ké k” olvashatók. Mi ről is van szó? A Ku rult -
aj, az az „tör zsi gyű lés” több na pos au gusz tu si ren dez vény Bu gac pusz -
tán, mely re az ér dek lő dő ha gyo mány őr zők mel lett a ma gya rok ro kon
né pe it is meg hív ják. Idén ha son ló cél ból ren dez tek ta lál ko zót a rá kö -
vet ke ző hét vé gén a Kun szent mik lós mel let ti Bösz tör pusz tán is,
szep tem ber kö ze pén pe dig a kun szál lá si ta lál ko zó zár ja a 2010. évi sza -
bad té ri prog ra mok so rát. Mi vel szá mos evan gé li kus csa lád és tár sa -
ság is fon tos nak tar tot ta rész vé te lét e rendezvények va la me lyi kén, te -
kint sünk a dol gok mé lyé re egy ki csit! 
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A Pes ti Nyolc – a bel vá ro si gyü le ke -
ze te ket moz gó sí tó össze fo gás – szep -
tem ber 25-ére ter ve zett zug lói nap -
ján a KÉSZ – kér dé se ket éb resz tő
szín ház – elő adá sá ban Lá zár fel tá -
masz tá sá nak tör té ne tét gon dol ják,
élik vé gig a részt ve vők. Az aláb biak -
ban a há rom fő sze rep lő vall  ar ról,
ho gyan élik át sze re pü ket.

Jé zus – Ga lam bos Ádám

Jé zus sze re pét meg for mál ni alap ve tő -
en olyan bel ső imád ság, amely nél fi -
gye lem be kell ven ni, hogy má sok is vé -
gig kí sé rik, így nagy alá za tot igé nyel.
El nyom ni ma gam ból a sa já to mat, és
elő hoz ni az is te nit. Min den na punk -
nak ilyen nek kel le ne len nie, még is egy
ilyen sze rep vi szi az em bert iga zán kö -
zel ah hoz, hogy mit is je lent ez.

Má ria – Ta másy Ta más né

Olyan jó volt Má ri á nak Jé zus lá ba i -
nál ül ni – Jé zus hoz oly kö zel len ni!
Most Má ria ma gá ban gyá szol, hi á ba
ve szi kö rül tö meg, egye dül van. Má -
ria éle te kö zel áll hoz zám. Időn ként
ez a szin te fog ha tó Jé zus-kö zel ség tölt
el. De van úgy, hogy azt ér zem, ma -
gam ra ma rad tam, mint ha Jé zus se
len ne se hol. Vá rom a szep tem ber 25-i
„ta lál ko zást”!

Már ta – Var ga Gyön gyi

A min dig ak tív, tett re kész Már tá nak
most át kell él nie a szív szo rí tó ér zést,
hogy már nem te het sem mit Láz árért,
a test vé ré ért… 

Te he tet le nül vár Jé zus ra, de csa ló -
dott ben ne, a ba rát ban. Túl nagy
cso da, amit várt vol na tő le? 

Sze ret te ink éle té ért ag gód va a ha -
lál sö tét pa ra ván ja mö gött mi ként lát -
juk meg az Éle tet? Már tá nak per sze
kész vá la szai van nak.

Tud ja a hit tant: van fel tá ma dás –
majd az utol só na pon… Ta lán kér -
dez ni kel le ne in kább? Ta lán ki mon -
da ni vég re a két sé ge in ket? 

Ta lán hagy ni, hogy meg ér jünk
las san ott be lül a fel tá ma dás ra…

g KÁ TÉ

A Lá zár-eset
Kér dé se ket éb resz tő
szín ház Zug ló ban

b A kul tu rá lis örök ség nap jai ke -
re té ben né hány óra ere jé ig a
Finn Köz tár sa ság bu da pes ti
nagy kö vet sé ge is ki tár ja ka pu it
az ér dek lő dők előtt. Szep tem ber
18-án, szom ba ton dél től fél há -
ro mig ide gen ve ze tés sel le het
be jár ni az épü le tet, és a könyv -
tárban egy út tal a Finn temp lo -
mok ké pes la po kon cí mű tár la tot
is meg le het te kin te ni. A ki ál lí -
tás hát te ré ről az öt let gaz da Ná -
csa Já nost, a pé csi vá ros há za
saj tó re fe ren sét kér dez tük.

– Ere de ti leg szo ci á lis mun kás nak
ta nul tam. Na gyon so kat ol vas tam
Finn or szág ról, a ki sebb sé gek és a
hát rá nyos hely ze tű em be rek kö rül -
mé nyeiről, a szo ci á lis gon dos ko dás
rend sze ré ről és ar ról, hogy száz év
alatt mi ként vált a vi lág egyik leg sze -
gé nyebb or szá gá ból a leg gaz da gab -
bak egyi ké vé. Las san min den ér de -
kel ni kez dett, ami finn. Úgy dön töt -
tem, meg ta nu lom a nyel vet is, és eh -
hez kel lett va la mi, ami ins pi rál. Ez
lett a ké pes lap gyűj tés.

Az in ter ne ten fel lel he tő cím tá rak
alap ján e-mail ben kezd tem el fel ven -
ni a kap cso la tot a finn lel ké szi hi va -
ta lok kal és plé bá ni ák kal. Es tén ként,
míg a fe le sé gem a gye re kek nek me -
sélt, én le hup pan tam a szá mí tó gép
elé, és gyor san el küld tem a le ve le ket

– min dig szi go rú an ötöt. Azt kér tem
a cím zet tek től, hogy küld je nek ne -
kem ké pes la pot a sa ját te le pü lé sük
temp lo má ról. Né hány he lyen a lel -
kész vagy a hi va tal ve ze tő, aki épp ol -

vas ta a ké ré se met, nem csak más
gyü le ke ze tek nek, de a he lyi új ság nak
is to váb bí tot ta az üze ne te met, és így
több lap ban is meg je lent a fel hí vás.
A fe le sé gem negy ven-öt ven ké pes -
lap ra szá mí tott – ed dig, mert el vét -
ve még mos ta ná ban is ér ke zik egy-

egy lap, nyolc száz negy ven ket tőt
kap tam.

– Me lyek vol tak a leg kü lö nö sebb
kül de mé nyek?

– Egy hölgy ak va rel le ket ké szí tett

a tam pe rei temp lo mok ról, és a fest -
mé nyek re pro duk ci ó it ké pes lap -
ként is ki adat ta. Ezek ből kül dött el
ne kem egyet-egyet, és még de di kál -
ta is őket. Ugyan csak Tam pe ré ből
ér ke zett az a le vél, mely nek fel adó -
ja tö rök be ván dor lók gyer me ke -
ként szü le tett Finn or szág ban. A
mu zul mán val lá sú fér fi össze szed te
az összes ke resz tény temp lo mot
áb rá zo ló ké pes la pot, amit csak ta lált
az ott ho ná ban, és pos tá ra ad ta őket
ne kem.

– Bi zo nyá ra van nak ked venc finn
temp lo mai.

– A mo dern temp lo mo kat sze re -
tem, így a ked ven ce im ezek kö zül ke -
rül nek ki. Tör té ne te sen mind ket tő
evan gé li kus. Az egyik a hel sin ki
Temp pe li a u kion kirk ko (képünkön),
mely nek bel ső te rét egy grá nit tömb -
ből rob ban tot ták ki, és az így ke let -
ke zett kat lant ala kí tot ták ki temp lom -
nak; kí vül ről csak az üveg ku po lá ját
le het lát ni. A má sik pe dig Tam pe re
Ka le va ke rü le té nek temp lo ma, mely
egy la kó te le pi épü let re em lé kez tet.
Kö rül be lül olyan ma gas, mint egy tíz -
eme le tes pa nel ház, és a bel ső te re is
ilyen tá gas. Fur csa, amorf alap raj za,
azt mond ják, ha lat áb rá zol.

– Több mint nyolc száz ké pes la pot
le he tet len ség ki ál lí ta ni, nyil ván sze -
lek tál nia kel lett.

– Így van. A ti zen hat kar ton ból ál -
ló, tab lón ként hat–tíz temp lo mot be -

mu ta tó vá lo ga tást elő ször a pé csi
pos ta pa lo tá ban le he tett meg te kin te -
ni. Feb ru ár 3-án, Al var Aal to finn
épí tész szü le té sé nek száz ti zen ket te -
dik év for du ló ján Finn or szág tisz te -
let be li kon zul ja, Ka tor György nyi tot -
ta meg a tár la tot. Két hét tel ké sőbb
Ja ri Vi lén, Finn or szág bu da pes ti
nagy kö ve te Pé csett járt, és a kon zul
el vit te őt a ki ál lí tás ra, mely nek meg -
hí vó já ra egyéb ként Ke mi vá ro sá nak
temp lo mát vá lasz tot tam il luszt rá ci -
ó nak. A nagy kö vet na gyon lel kes
volt; ki de rült, Ke mi ből szár ma zik, a
szü lei ab ban a temp lom ban kö töt tek
há zas sá got, és őt is ott ke resz tel ték.

Nyá ron a Pécs hez kö ze li Ge resd -
la kon volt lát ha tó a ki ál lí tás, on nan
ván do rol most to vább a finn nagy -
kö vet ség re. Idő köz ben a Tol na me -
gyei Döb rö köz ből is kap tam meg ke -
re sést, hogy szí ve sen köl csön kér nék
az anya got. A fa lu ban ugyan is –
egy kis tér sé ge ket át íve lő prog ram so -
ro zat ke re té ben – Eu ró pa Park-na -
pot tar ta nak, mely nek cél ja Finn or -
szág be mu ta tá sa és nép sze rű sí té se.
Ez a prog ram szin tén szep tem ber 18-
án lesz, így egy má sik vá lo ga tást is
össze ál lí tot tam, hogy en nek a ké rés -
nek is ele get tud jak ten ni.

– Úgy tu dom, a tel jes gyűj te ményt
ár ve rés re kí ván ja bo csá ta ni.

– Ne héz szív vel vá lok meg a kol -
lek ci ó tól, de azt ígér tem a fel hí vás -
ban, hogy a be vé telt a Sze mem Fé -
nye Ala pít vány gyer mek hos pice-há -
zá nak tá mo ga tá sá ra aján lom fel. De
ad dig is az összes ké pes la pot di gi ta -
li zá lom, ilyen for má ban azért meg -
lesz nek, és ahogy az időm en ge di, az
in ter net re is fel te szem őket – a hon -
la pot már most is le het bön gész ni,
cí me: http://temp lom.csi pet nyi so.hu
–, és kis is mer te tő szö ve get is írok
mind egyik hez.

– Köz ben már a kö vet ke ző ak ci ó -
ját is szer ve zi.

– Jö vő re Tur ku lesz Eu ró pa egyik
kul tu rá lis fő vá ro sa. Azt ta lál tam ki,
hogy most ma gyar temp lo mo kat
áb rá zo ló ké pes la pok gyűj té sé re te -
szek kí sér le tet, és a be ér ke zett la pok -
ból Tur ku ban pró bál nék ki ál lí tást
szer vez ni.

g Vi tá lis Ju dit

A finn nagy kö vet ség cí me: 1118 Bu da -
pest, Ke len he gyi út 16/a. A ki ál lí tás
meg te kint he tő még szep tem ber 21-én
és 22-én, illetve 27-én és 28-án 8 és 16
óra között. Ná csa Já nos a ma gyar
temp lo mo kat áb rá zo ló ké pes la po -
kat a kö vet ke ző cím re vár ja: 7326
Pécs, Csend u. 20.

Finn temp lo mok ké pes la po kon

A szak rá lis mű vé sze tek he te – így a
szep tem ber 18-ai nyi tott temp lo mok
éj sza ká ja – prog ram ja it az Ars Sac -
ra Ala pít vány fogja össze szep tem ber
17. és 26. kö zött, im már ne gye dik al -
ka lom mal. Cél juk a hit ál tal ih le tett
mű vé sze tek ben rej lő re mény örö mé -
nek to vább adá sa. „Kis tü ze ket sze ret -
nénk gyúj ta ni min den fe lé, me lyek a
lel ket me len ge tik, és fel hoz zák an nak
mé lyé ből a vá gyat a szép, az igaz és
a jó iránt, míg utat mu tat nak a Vég -
te len fe lé” – fo gal maz ták meg szán -
dé ku kat az ala pít vány ku ra tó ri u má -
nak tag jai. Az idei mot tót Má té

evan gé li u má ból vá lasz tot ták: „Ti
vagy tok a föld só ja.” (Mt 5,13a)

A kul tu rá lis örök ség nap ja i nak
tör té ne te, leg alább is Nyu gat-Eu ró pá -
ban, az 1980-as évek el ső fe lé ben kez -
dő dött; ha zánk ban – a Kul tu rá lis
Örök ség vé del mi Hi va tal ko or di ná lá -
sá val – 1999 óta ren de zik meg. A kez -
de mé nye zés lé nye ge, hogy a nyil vá -
nos ság szá má ra hoz zá fér he tő vé, in -
gye ne sen meg te kint he tő vé te gyen
em lék he lye ket, mű em lé ke ket. Az
idei, szep tem ber 18–19-ei prog ra -
mok köz pon ti té má ja A fel eme lő
szá zad – a nem ze ti „styl”.

A hét vé ge né hány evan gé li kus vo nat -
ko zá sú prog ram ja:

Az Ön tö dei Mú ze um ban (1027
Bu da pest, Bem Jó zsef u. 20.) szep -
tem ber 18-án 14 órai kez det tel ér -
dek fe szí tő elő adá so kat hall gat ha -
tunk a tör té nel mi egy há zak ha rang -
ja i ról. A 19. szá za di evan gé li kus ha -
ran gok ról Baj kó Fe renc me sél majd.

Szep tem ber 19-én 15 óra kor a
négy nagy tör té nel mi egy ház tart
kö zös ze nei áhí ta tot a Szent Ist ván-
ba zi li ká ban (1051 Bu da pest, Szent
István tér). A mű sor alap ját a zsol -
tá rok ad ják. Evan gé li kus rész ről
köz re mű kö dik a Stel la ének együt tes,
mű vé sze ti ve ze tő je Aba ffy Nó ra.

A Bu da pest-Jó zsef vá ro si Evan gé -
li kus Egy ház köz ség temp lo má ban
(Szent ki rá lyi u. 51., be já rat az Ül lői
út 24. fe lől), il let ve a Pod ma nicz ky–
De gen feld-könyv tár ban har minc -
per ces ve ze tett sé ta in dul min den

fél órá ban szom ba ton és va sár nap 14
és 17 óra kö zött.

Az evan gé li kus temp lo mok kö zül
a fen tebb em lí tet ten kí vül az al só -
ná nai, a bal fi, a bá ta apá ti, a bő nyi,
az er dő ker te si, a gö döl lői, a ke len -
föl di, az óbu dai, a pat var ci, a pé te -
ri, a sop ro ni, a szen te si, il let ve Er -
dély ben a négy fa lui (Hosszú fa lu-Fel -
szeg) kap cso lód ik be va la mi lyen
mó don a nyi tott temp lo mok éj sza -
ká já nak, a szak rá lis mű vé sze tek he -
té nek, il let ve a kul tu rá lis örök ség
nap ja i nak prog ram ja i ba.

g V. J.

További információk a szakrális
művészetek hete rendezvényeiről a
www.szmh.hu, a kul tu rá lis örök ség
nap ja i nak prog ram ja i ról a www.orok -
 seg  na pok.hu ol da lon. Va la mennyi
ren dez vény in gye nes.

Prog ram ka val kád a hó harmadik hét vé géjén
b Tob zód ha tunk a prog ra mok ban szep tem ber har ma dik hét vé gé jén: a

nyi tott temp lo mok éj sza ká ja, a szak rá lis mű vé sze tek he te, il let ve a kul -
tu rá lis örök ség nap ja i nak ren dez vé nyei ere de ti leg egy más tól füg get -
le nül szer ve ződ nek, az idő pont (rész be ni) egy be esé se mi att azon ban
va la me lyest még is csak hat nak egy más ra.
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– Mit je lent a szom bat he lyi
gyü le ke zet szá má ra a Tú róczy-
sze re tet ott hon?

– El ső sor ban úgy te kin -
tünk rá, mint Is ten aján dé ká -
ra, ju tal má ra. Hi szen gyü le ke -

ze tünk tag jai év ti ze de kig lá to -
gat ták a vá ros rá szo ru ló it: a
sze gé nye ket, az öz ve gye ket,
az el eset te ket, idő se ket. Még -
hoz zá ön ként, sza bad ide jük -
ben vé gez ték mind ezt, ki sebb-
na gyobb cso por tok ban, ak -
kor is, ami kor ezt a mun kát
nem néz ték jó szem mel. Is ten
meg ad ta ne künk a le he tő sé -
get, hogy ezt a dia kó ni ai szol -
gá la tot be vi hes sük egy ház ba,
egy köz pont ba, ahol jobb kö -
rül mé nyek kö zött még igé -
nye sebb, még sze re tet tel je -

sebb el lá tást kap hat nak a rá -
szo ru lók. 

Na gyon fon tos nak tar tom,
hogy ez az ott hon nem a vá ros
va la mely tá vo lab bi pont ján,
ha nem ép pen a temp lo munk
ud va rán épül he tett fel. Mert a
dia kó nia nem egy sze rű en szo -
ci á lis mun ka. Jó val több an nál,
hi szen a ne künk szol gá ló, az ol -
tár nál ne künk szol gá ló Krisz -
tus ben nün ket is be von az ő
szol gá la tá ba: el küld, és azt
mond ja, hogy vidd to vább a jó
hírt. Küld és hív: gyer tek ve lem,
te gyük ta nít vánnyá a vi lá got,
hir des sé tek a ne vem ben a ha -
lá lo mat és a fel tá ma dá so mat.
En nek a szol gá lat nak na gyon
sok szín te re, he lye van: a szom -
bat he lyi pél dá nál ma rad va, a

Tú róczy Zol tán-sze re tet ott -
hon mel lett a Jo han ne um
Evan gé li kus Dia kó ni ai Köz -
pont és a Re mé nyik Sán dor
Evan gé li kus Ál ta lá nos Is ko la is,
de az in téz mé nye ken túl a gyü -

le ke zet, a ke resz tény csa lá dok,
ott ho nok, a mun ka he lyek, is
mind-mind a ke resz tény sze re -
tet szol gá lat he ly szí nei.

– Nem anak ro niz mus-e a
21. szá zad ban ke resz tény sze -
re tet szol gá lat ról be szél ni, ami -
kor egész Eu ró pá ban vi ta fo lyik
a ke resz tény gyö ke rek hang sú -
lyo zá sá nak fon tos sá gá ról, a
sze mé lyes hi tet pe dig so kan
ma gán ügy nek te kin tik?

– Va ló ban je len van a vi lág -
ban ez a trend, de meg győ ző -
dé sem, hogy ne künk nem a di -

vat hoz kell iga zod ni eb ben a
kér dés ben sem. Aki ke resz tény
in téz mény ben, ke resz tény ház -
ban dol go zik, aki köz cé lo kat,
tár sa dal mi fel ada to kat lát el
egy há zi ke re tek kö zött a hi té -
ből ki in dul va, an nak nem le het
a ma gán ügye a val lá sos sá ga és
a hi te. Az Eu ró pai Unió után
ha zánk ban is élénk vi ta van ki -
ala ku ló ban ar ról, hogy le gyen-
e uta lás az új al kot mány ban a
ke resz tény ség re, Is ten re. Na -
gyon fon tos, hogy be szél jünk,
tud junk be szél ni er ről a té má -
ról, és mi nél töb ben el mond -
has sák a vé le mé nyü ket ar ról,
mit ér te nek a „ke resz tény gyö -
ke rek”, „ke resz tény Eu ró pa”,
„ke resz tény ha za”, „ke resz tény
csa lád” fo gal ma kon. És vissza -

ka nya rod va a dia kó ni á ra: mit
ér tünk azon, hogy „ke resz -
tény ház ban dol go zom”. 

Az el múlt esz ten dő ben az
evan gé li kus egy ház dia kó ni ai
szol gá la ta „Ke resz tény ház ban
dol go zom” cím mel kép zést in -
dí tott el azok nak a dol go zók nak
és ön kén te sek nek, akik az evan -
gé li kus egy ház sze re tet in téz mé -
nye i ben, dia kó ni ai szol gá la tá -
ban vé gez nek mun kát. Nem
elő adás so ro zat, nem va la mi fé -
le to vább kép zés ez, ha nem cso -
port mun ka, úgy ne ve zett ér zé -
ke nyí tés, amely nek ke re té ben

együtt pró bál juk át él ni és meg -
ér te ni, hogy mit je lent „ke resz -
tény ház ban” dol goz ni.

– A há la adó ün ne pen nagy
hang súlyt ka pott, hogy az egy -
ház dia kó ni ai szol gá la ta szo -
ros kap cso lat ban van az is ten -
tisz te let tel. 

– A dia kó ni ai szol gá la tot
nem le het el vá lasz ta ni az is ten -
tisz te let től, ahol Is ten ér tünk
vé gez szol gá la tot Jé zus Krisz -
tus ál tal. Az ige hir de té sé ben és
a szent sé gek ki szol gál ta tá sá ban
Krisz tus dol go zik és épít kö zöt -
tünk. Azon mun kál ko dik, hogy
az ő ar ca ki raj zo lód jon raj -
tunk, azt akar ja, hogy az ő
sza vá ra reflek tál jon az éle tünk.
Élet men tő mun ka ez! Nem
res ta u rá lás, nem va la mi fé le
tar tó sí tás vagy a múlt át me ne -
kí té se, aho gyan oly sok szor a
ke resz tény kul tú rá ra te kin te -
nek. És ép pen et től az élet men -
tő vol tá tól vá lik iz gal mas sá a
ke resz tény ség, an nak egész
szol gá la ta, mun ká ja. 

Szteh lo Gá bor a sze re tet -
szol gá la tot, a ka ri ta tív mun kát
a „ke zek evan gé li u má nak” ne -
vez te. Mi lyen szép és ki fe je ző ez
a kép! A ke zek evan gé li u ma: az,
ahol fel kell tűr ni az ing uj jat,
ahol le kell tér del ni az el esett hez,
mint aho gyan az ir gal mas sa -
ma ri tá nus tet te, meg kell fog ni
a kosz ban, szenny ben lé vőt és
el lát ni. Még hoz zá azért, mert
Krisz tus er re a szol gá lat ra hív,
és ő is ezt tet te és te szi ér tünk. 

Az elő ző kér dés hez vissza -
tér ve: ép pen ez te szi az egy há -
zi dia kó ni át kor sze rű vé a 21.
szá zad ban is, egy egy re in kább
el em ber te le ne dő, in di vi du a lis -
ta, de az sem túl zás, hogy ön -
ző vé vá ló vi lág ban, ahol egy -
re több a se gít ség re szo ru ló.
Né hány he te rob bant ki a bot -
rány, hogy szer te az or szág ban
il le gá li san mű kö dő ott ho nok -
ban em ber te len kö rül mé nyek
kö zött tar ta nak, „gon doz nak”
idős em be re ket. Ezek nek az

ese tek nek a fé nyé ben még
job ban fel ér té ke lőd nek egy há -
zi in téz mé nye ink. 

Ezen túl azon ban azt is nyil -
ván va ló vá kell ten nünk, hogy
mi az iga zi kü lönb ség a szo ci -
á lis mun ka és az egy ház dia kó -
ni ai szol gá la ta kö zött. Hi szen
ugyan azo kat az esz kö zö ket
hasz nál juk, ugyan azt a sza -
bály rend szert kell be tar ta nunk,
és a fel adat is ugyan az: eny hí -
te ni a szen ve dést, ol tal maz ni a
rá szo ru lót. A kü lönb ség a for -
rás, amely ből ez a mun ka táp -
lál ko zik, az, hogy ki nek a ne vé -
ben tesszük mind ezt, és ho -
gyan te kin tünk az em ber re. 

Egy há zunk az el múlt esz ten -
dő ben meg fo gal maz ta dia kó ni -
ai alap el ve it. Eb ben sze re pel az
egy ház em ber ké pe is, amely a
dia kó ni ai szol gá lat alap ja. En -
nek leg fon to sabb jel lem ző je,
hogy a krisz tu si sze re tet egy
pil la nat ra sem fe led ke zik el
ar ról, hogy az az em ber, aki
ránk bí za tott, le gyen az fo gya -
ték kal élő, idős, de men ci á tól
szen ve dő vagy ép pen bör tön -
ben le vő, kór há zi ágyon fek vő,
min dig több, mint amit mi
pil la nat nyi lag ta pasz ta lunk be -
lő le. Min den em ber Is ten kép -
má sa, a mi fel ada tunk pe dig az,
hogy ezt meg őriz zük. Er re pe -
dig ak kor le he tünk ké pe sek, ha
az is ten tisz te let ke re té ben meg -
erő söd ve lé pünk ki a hét köz na -
pok ba, és a hét köz na pi is ten -
tisz te let ben vé gez zük a szol gá -
la tun kat. Ép pen ezért a dia kó -
ni át li tur gia utá ni li tur gi á nak,
is ten tisz te let utá ni is ten tisz -
te let nek is szok ták ne vez ni. 

Ar ra a kér dés re te hát, hogy
mit je lent „ke resz tény ház ban”
dol goz ni, az tud fe lel ni, aki át -
éli, hogy a gyü le ke zet kö zös sé -
gé ből Krisz tus sal együtt in dul
el a szol gá lat ra, és an nak a
mun ká ján ez lát szik is. Szim bo -
li ku san is meg je le ní tet tük ezt az
ün ne pi is ten tisz te le ten: az al ka -
lom ele jén a Tú róczy-ott hon
dol go zói ün ne pé lye sen be vo -
nul tak a temp lom ba, a vé gén
pe dig Is ten ál dá sá val meg erő -
sít ve in dul hat tak to vább a hét -
köz na pok mun ká já ba.

– Ter ve ik sze rint a kö zel jö -
vő ben di a kó nus kép zést in dí ta -
nak az Evan gé li kus Hit tu do -
má nyi Egye te men. Mi ért van
er re szük ség?

– Az egy ház kül de té se az ige
hir de té sé ben, a ta nú ság té tel -
ben, az ün nep lés ben, az úr va -
cso ra kö zös sé gé ben és a dia kó -
ni á ban ölt tes tet. En nek meg -
fe le lő en kü lön bö ző fel ada tok
és funk ci ók van nak az egy ház -
ban. A di a kó nu sok nak ős idők
óta meg ha tá ro zó sze re pük volt
az apos to lok mel lett. El ér ke -
zett nek lát juk az időt ar ra,
hogy a di a kó nu si hi va tal evan -
gé li kus ér tel me zé se és hely re -
ál lí tá sa Ma gyar or szá gi Evan gé -
li kus Egy há zunk ban is meg tör -
tén jen, és az egyéb ként szé pen
fej lő dő szol gá la tunk ezen a
te rü le ten is a he lyé re ke rül jön.
Re mé nye ink sze rint ezt fog ja
szol gál ni a hit tu do má nyi egye -
te men út já ra in du ló di a kó -
nus kép zés is, amely nek ke re -
té ben el ső sor ban olyan szo ci -
á lis szak em be rek kép zé se fo -
lyik majd, akik hi tük és el kö te -
le ző dé sük alap ján ál dás sal és
püs pö ki fel ha tal ma zás sal lép -
het nek egy há zi szol gá lat ba.

g Sán ta Ani kó

„Ke resz tény ház ban dol go zom”
b A Tú róczy Zol tán Szombathelyi Evangélikus Idősek Sze -

re tet ott hona fenn ál lá sá nak ti ze dik év for du ló ját ünnepli
a  he lyi gyü le ke zet. Ennek ap ro pó ján az evan gé li kus egy -
ház dia kó ni ai szol gá la tá nak je le né ről és jö vő jé ről is kér -
dez tük Gre ger sen-La bos sa György szom bat he lyi lel készt,
a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Dia kó ni ai Bi zott -
sá gá nak el nö két.

Gregersen-Labossa György beszélget az otthon egyik lakójával

A szombathelyi Tú róczy Zol tán-sze re tet ott hon
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A Lep ra misszió sze re tet tel vár ja tá mo ga tó it és az ér dek lő -
dő ket a szep tem ber 27-én, hét főn dél előtt 10 óra kor tar tan -
dó csen des nap já ra a Bu da pest XV., Alag u. 3. (Alagi tér 13.)
szám alat ti misszi ói köz pont ba. Az al ka lom elő adó ja Geoff
War ne, a Nem zet kö zi Lep ra misszió fő igaz ga tó ja, va la mint
Gil li an Phil lips ve ze tő sé gi tag lesz. Az együtt lét kö rül be -
lül 13 óra kor sze re tet ven dég ség gel fe je ző dik be. (Az Alag
ut ca meg kö ze lí té se: a 3-as met ró új pes ti vég ál lo má sá tól a
14-es vil la mos sal Ká posz tás me gyer irá nyá ba az Óce án árok
ut cai meg ál ló ig, majd gya log a vas úti sí nen át kel ve a Töl -
tés ut cán át.)

H I R D E T É S

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Dé li Egy ház ke rü le -
té nek el nök sé ge, a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
dia kó ni ai szol gá la ta, va la mint az Amb róz fal va–Csa nád al -
ber ti–Pit va ro si Evan gé li kus Egy ház köz ség meg hív ja Önt és
csa lád ját étel osz tá si ak ci ó já ra. A pit va ro si evan gé li kus
temp lom ban szep tem ber 19-én, va sár nap 10 órá tól Gáncs
Pé ter püs pök tart is ten tisz te le tet, me lyet a pit va ro si if jú ság
ze nés szol gá la ta és az oros há zi Im má nu el együt tes mű so -
ra kö vet. Ezután 12 órá tól 800 adag me leg ebé det (bab gu -
lyást) osz tunk szét a pit va ro si evan gé li kus temp lom mel -
lett. Egy sze mély két adag ételt vi het el. Kér jük, étel hor dót
hoz zon ma gá val! A kö zös sé gi nap meg szer ve zé sé ben a Szar -
vas-Ótemp lo mi Evan gé li kus Egy ház köz ség nyúj tott se gít -
sé get.

H I R D E T É S

A Csil lag he gyi Evan gé li kus Egy ház köz ség sze re tet tel vár -
ja az ér dek lő dő ket szep tem ber 19-én, va sár nap az össze gyü -
le ke zés nap ján. 10 óra kor az is ten tisz te le ten igét hir det Do -
náth Lász ló. 12 óra kor kö zös ebéd. 14 óra kor a 85 éves Papp
Osz kár fes tő mű vész kö szön té se, mely nek ke re té ben Jo hann
Se bas ti an Bach 105. kan tá tá ja („Herr, ge he nicht ins Ge richt”)
hang zik el. Elő ad ják: Bod ro gi Éva (szop rán), Pa tay Pé ter (alt),
Kér in ger Lász ló (te nor), Mi zsei Zol tán (basszus), Szkor di -
lisz Emí lia (oboa), Su rán Mó ni ka (kürt), Ke le men An na (he -
ge dű), Vár föl di An na (he ge dű), Var ga Fe renc (brá csa), Kal -
lai Nó ra (csel ló), Man chin Ró bert (nagy bő gő), Pé tery Dó -
ra (or go na). Ve zé nyel: Ba li Já nos. A csil lag he gyi evan gé li -
kus gyü le ke zet sze re tet tel vár ja hí ve it és a jó in du la tú ér dek -
lő dő ket al kal ma i ra.

H I R D E T É S

KÉSZ – kér dé se ket éb resz tő szín ház
A pes ti bel vá ro si gyü le ke ze tek kö zös al kal ma szep tem ber
25-én dél után 12.30-kor. Hely szín: zug lói evan gé li kus
temp lom (Lő csei út 32.).

Prog ram: gyü le ke ző, ebéd; ének lés, igei kez dés, kö zös -
sé gi já ték; tá jé koz ta tó a Pes ti Nyolc ról, dí jak ki osz tá sa; Ár -
may Sza bó Ber na dett ki ál lí tá sá nak meg nyi tó ja; Lá zár fel -
tá masz tá sa – dra ma ti kus já ték Öt vös And rás ren de zé sé -
ben.

A prog ram mal pár hu za mo san a gyer me kek re aka dály -
ver seny és iz gal mas já té kok vár nak.

Az al kal mat le zá ró ze nés áhí tat es te 18 óra kor kez dő dik.
Elő adók: Ani ma Mu si cae Ka ma ra ze ne kar és Si mon Bar -
ba ra or go na mű vész. Hang ver seny mes ter: G. Hor váth
Lász ló. Csem ba lón köz re mű kö dik: Di nyés So ma. Mű sor:
Co rel li: Con cer to gros so op.6 No.4; Mo zart: Di vert imen to
Kv138; Gri eg: Két elé gi kus me ló dia; Men dels sohn: Vo nós szim -
fó nia; or go na mű vek L. Vi er ne, Th. Du bo is és Gui lan mű -
ve i ből. Igét hir det Gáncs Pé ter, a Dé li Evan gé li kus Egy ház -
ke rü let püs pö ke

H I R D E T É S

Sze re tet tel meg hív juk szep tem ber 25-én, szom ba ton 9 órá -
tól 13 órá ig a Ke resz tény Ér tel mi sé gi Fó rum mű kö dé sé nek
25. év for du ló ja al kal má ból a Ma gyar Evan gé li kus Ér tel mi -
sé gi Tár sa ság gal (Me vét) kö zö sen ren de zett Új uta kat ta pos -
va cí mű ün ne pi kon fe ren ci á ra. Ven dé ge ink, elő adó ink: dr.
Fa bi ny Ta más püs pök, Szász fal vi Lász ló egy há zi ügye kért fe -
le lős ál lam tit kár, Ben czúr Lász ló egyházkerületi fel ügye lő, épí -
tész, dr. Új há zi Ló ránd ad junk tus (Sa pi en tia Szer ze te si
Hit tu do má nyi Fő is ko la), dr. Bács kai Ká roly ad junk tus és dr.
Ko rá nyi And rás do cens (Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye -
tem), Mi há lyi Zol tán Me vét-el nök. Hely szín: bu da hegy vi -
dé ki evan gé li kus temp lom, 1123 Bu da pest, Kék Go lyó u. 17.

H I R D E T É S

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Lu ther Ki adó ja fel -
ső fo kú gaz da sá gi vég zett ség gel és mi ni mum öt éves szak -
mai ta pasz ta lat tal ren del ke ző fő köny ve lőt ke res. A kez dés
vár ha tó idő pont ja 2011. ja nu ár 1., be ta nu lá si idő szak no -
vem ber és de cem ber fo lya mán. 

Fény ké pes ön élet raj zo kat és mo ti vá ci ós le ve le ket ok tó -
ber 15-ig vá runk a ki ado@lu the ran.hu vagy a 1085 Bu da -
pest, Ül lői út 24. cí men.

H I R D E T É S
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„Krisz tus Jé zus meg tör te a ha lál ere -
jét, és az evan gé li um ál tal vi lá gos ság -
ra hoz ta az el múl ha tat lan éle tet.”
(2Tim 1,10)

Szent há rom ság ün ne pe után a 16.
héten az Út mu ta tó reg ge li és he ti
igéi ezt hir de tik: Éle tünk el van rejt ve Jé zus Krisz tus ban (lásd Kol 3,3). „Aho -
gyan az Atya fel tá maszt ja és meg ele ve ní ti a ha lot ta kat, úgy a Fiú is meg -
ele ve ní ti azo kat, aki ket akar” (Jn 5,21; LK), mert „ő az igaz Is ten és az örök
élet” (1Jn 5,20b). Ezért „szom jú ho zik lel kem az élő Is ten után” (GyLK 704).
Lá zár fel tá masz tá sa Jé zus je le volt, hogy ki je lent hes se: „Én va gyok a fel -
tá ma dás és az élet, aki hisz én ben nem, ha meg hal is, él; és aki él, és hisz
én ben nem, az nem hal meg so ha. Hi szed-e ezt?” (Jn 11,25–26) E sors dön -
tő kér dés re min den ki nek fe lel nie kell. Er re bá to rít Pál: „Ne szé gyelld hát
a mi Urunk ról szó ló bi zony ság té telt (…). Mert ő sza ba dí tott meg min ket,
és ő hí vott el (…) sa ját vég zé se és ke gyel me sze rint (…). Ez most nyil ván -
va ló vá lett a mi Üd vö zí tőnk (…) meg je le né se ál tal…” (2Tim 1,8–10) S to -
vább ta nít ja a Krisz tus ban el rej tett éle tű e ket: A ke gye lem ál la po tá ban ne
a bűn nek, ha nem az igaz ság nak szol gál junk! „Mert a bűn zsold ja a ha lál,
az Is ten ke gyel mi aján dé ka pe dig az örök élet Krisz tus Jé zus ban, a mi Urunk -
ban.” (Róm 6,23) Fü löp há zá ban Aga bosz meg jö ven dö li Pál el fo gá sát, de
mert az ő éle te is el volt rejt ve Krisz tus ban, így fe lelt Pál: „Hi szen én nem -
csak meg kö töz tet ni, ha nem meg hal ni is kész va gyok Je ru zsá lem ben az Úr
Jé zus ne vé ért.” (Ap Csel 21,13b) Jé zus há rom ha lot tat tá masz tott fel, s mind -
egyi ket sza vá val, ne kik szó ló, éle tet te rem tő igé jé vel. Ja i rus le á nyá nak ezt
mon dot ta: „Ta lit ha kú mi!” – ami ezt je len ti: „Le ány ka, ne ked mon dom, éb -
redj fel!” És most ne ked mond ja: „Ne félj, csak higgy!” (Mk 5,41.36) Pál nem
félt a fog ság ban a tes ti ha lál tól, mert éle té nek tar tal ma egye dül Krisz tus
volt (lásd Gal 2,20). Ve le együtt vall ha tod te is: „Mert ne kem az élet Krisz -
tus, és a meg ha lás nye re ség!” (Fil 1,21) Ezért bízd új ra éle ted Krisz tus ra,
hogy a ha lál ban is ben ne le gyen rejt ve; csak így le het bol dog, új, örök éle -
ted! A ná zá re ti Jé zus két szer is ki je len tet te ezt ön ma gá ról el fo gá sa kor: „Én
va gyok”. S még ek kor is a ta nít vá nyai éle tét men tet te: „…en ged jé tek eze -
ket el men ni!” (Jn 18,5.8) Így tel je sül tek be fő pa pi imád sá gá nak e sza vai:
„Szent Atyám, (…) én meg tar tot tam őket a te ne ved ben, ame lyet ne kem ad -
tál, és meg őriz tem őket…” (Jn 17,11.12) Az Úr Jé zus meg di cső ü lé se kor el -
vál to zott, ru há ja tün dök lő fe hér ré lett, s akik ve le vol tak, „meg ret ten tek.
De fel hő tá madt, amely be ár nyé kol ta őket, és hang hal lat szott a fel hő ből:
»Ez az én sze re tett Fi am, reá hall gas sa tok!«” (Mk 9,6–7) „Óva kodj at tól,
hogy csak úgy az ige nél kül ka lan doz va, Krisz tust az Is ten től el sza kítsd!
Mert Krisz tus ban »la ko zik az is ten ség nek egész tel jes sé ge«. Raj ta kí vül
nincs Is ten, hogy meg ta lál hat nám, s hoz zá jut hat nék.” (Lu ther) Ne künk sem
ma rad más; csak Jé zus egye dül! De mit je lent fel tá mad ni a ha lot tak kö -
zül? Fe lel he ted: „Jé zus él, én is ve le! (…) Ott le szek, hol Uram van: / Ez
az én bi zo dal mam.” (EÉ 223,1) A ti éd is ő?!

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

Az al föl di kis vá ros fő te rén egy kis fa -
temp lom, an nál jobb ra for dul vást ta -
lál ni egy hosszú tor ná cos pa raszt há -
zat. Ab ban élt két nő vér és az édes any -
juk. A két lány bár sza kasz tott má sa
egy más nak, tűz és víz a ter mé sze tük.
Van is gond ja sze gény édes anyá nak
bé kít get ni a két kis asszonyt.

Ma ri ca, a ki seb bik gyer mek ko rá tól
kezd ve olyan, mint a ko lib ri ma dár:
rep pen ide és oda. Ke ver egyet a ká -
sán, majd be le fog varr ni, és le ég a ká -
sa. Ját szik a ba bá val, de meg fe led ke -
zik ró la, mi kor go lyóz ni tá mad ked -
ve, és már is ro han kinn az ud va ron ka -
ri ká val. Min dent szét hagy, és min dent
egy szer re akar csi nál ni. Ahogy az os -
ko lá it vé gez te, ak kor is egy szer re
akart ta ní tó nő, var ró nő és ti tok ban
éne kes is len ni. Nem is tu dott el vé gez -
ni csak egy-egy évet mind egyik ből,
mert ne ki mind kellett egy szer re.

Ke cses, fi nom nő vé cse pe re dett, de
a ter mé sze tét meg nem vál toz tat -
hat ta sem mi. Ud var lói is akad tak. És
sze ret te ő min det. Egyi ket a ked ves -
sé gé ért, a má si kat, mert meg ne vet tet -
te, a har ma di kat, mert szé pen tu dott
ját sza ni ne ki fu vo lán. Dön te ni kö zöt -
tük, azt vi szont nem bírt. Mond ta ne -
ki a Juc kó, meg mond ták a ba rát nők
is, hogy en ged je el a töb bit, és le gyen
bol dog eggyel. Egy szer be le is ment,
egy egész ál ló hé tig töp ren ke dett
azon, hogy mé ik le gyen a vá lasz tott.
De csak nem tu dott le mon da ni egyik -
ről sem. Az tán szé pen sor ra ott hagy -
ták a fi úk, ke res tek olyat, aki őket vá -
lasz tot ta. Most Ma ri ca ti tok ban egy
há zas em ber és egy ju hász sze re tő je, és
ka csin gat a kis fi a tal se géd lel kész re, aki
nem rég ér ke zett a vá ros ba. 

Ma ri ca az, aki min dent csi nál, és
sem mit nem tesz, aki min dent akar,
és sem mi nem lesz a ke zé ben. Mon -

do gat ták is a kör nyék be li tó tum fak tu -
mok, hogy az öreg any ja vé re, tisz tá -
ra Sz. Nagy-ter mé sze te van ne ki.
Köny vet is min dig hár mat-né gyet ol -
va sott, né ha egyet el-el hagy va a park -
ban va la me lyik pa don. 
Val lás ra is csak ilyen fé le ko lib ri volt.
Egy szer fog ta ma gát, és meg ke resz tel -
ke dett ká lo mis tá nak, majd ott ki pré -
di kál ták, mert a sá mán va já kos fe le -
sé gé nél járt jö ven dőt mon dat ni. Ak -
kor a pá pis ták nál ál do zott, de na pon -
ta sé tált egy mu zul mán kis asszonnyal
is, hogy me sél ne ne ki ő is az ő is te né -
ről. Kor hol ta so kat az any ja, hogy ki -
ta lál hat ná mán, mé ik Is tent akar ja tisz -
tel ni.

„De hát hon nan tud jam, mé ik se -
gít en göm iga zán, má mi kám? Nem
ha ra gí tom in kább egyi ket se, sze res -
sen az en göm mind.”

Nő vé re, a Juc kó könnyebb lé lek. Ő
min dig tu dott dön te ni. Ma ga is ki csi
volt még, ami kor Ma ri cát kel lett
peszt rál nia, hogy má mi ka hadd men -
jék dol goz ni, hoz ni ha za pénz ma got.
Pe len ká zta, ját szott ve le, ta nít gat ta.
Ko rán rá jött: sze re ti ű eze ket a pu lyá -
kat, az Is ten is óvó nő nek te rem tet te.
Az óta daj kál ja, sze ret ge ti és okít ja a
vá ros összes gye re két.

Szem re va ló lánnyá cse pe re dett.
No, nem annyi ra, mint Ma ri ca, de
azért ud va rol tak ne ki is szép szám mal
az if jak. De ő kez det től fog va tud ta,
ki hez húz a szí ve. Ré gen azt a ne vet
sut tog ta ő a csil la go kon túl ra, hogy
el ér ne a jó Is ten hez. Biz to san meg is
hall gat ta a Fenn va ló, mert nem is ud -
va rolt a Zsi ba Kar csi sen ki más nak

kí vü le. Ő ezért szé pen ki ko sa raz ta a
töb bit, egyi ket a má sik után, míg vé -
gül csak ők ma rad tak egy más nak.
Még a Pi tyu tól ka pott mé zes ka lács
szí vet is vissza ad ta, pe dig Ma ri ca
mond ta ne ki so kat, hogy tar ta ná
meg, vagy ha nem, hát ad ja ne ki! „Ű
bi zony, ha kap ta, vissza nem ad -
ná…” Be zony szép nagy tük rös szív,
ben ne volt a Juc kó ne ve, és nagy be -
tűk kel ír va, hogy: Sze re tet tel. De
Juc kó mond ta ne ki, hogy ő csak és
egye dül a Kar csi gyű rű je után vá gyik,
de ho gyan fo gad hat ná el, amíg más -
tul is van ná la bár mi ka cat. Szí vet ad
szí vért, és eb be az üz let be nem fér
be le sem mi más. 

Így volt ez Juc kó nál, nem is csak a
szí vé vel kö tött ilyen üz le tet, de a lel -
ki üd vét is csak ar ra bíz ta, ahol ő az
Is tent meg is mer te. Ab ba a temp -
lom ba vit te Kar csi is, hogy ál dás le -
gyen raj tok. Jött is az ál dás, szé pen
sor ban. Egyik pu lya a má sik után: ke -
rek ar cok, sző ke, gön dör für tök. Pu -
fók an gyal mind az öt.

Hát így öre ged tek meg vé gül mind
a ket ten. Mi kor már mind ket te jük
kon tyá ba ősz szá la kat szőtt a kor,
egy szer együtt ül tek a ka pu előtt a ló -
cán úgy, mint ré gen. Ma ri ca nagy,
hosszú hall ga tás után azt mond ta
Juc kó nak: „Tu dod, iri gyel lek ezért a
nyu godt éle tért. Ne ked annyi val
egy sze rűbb. Egy az urad, egy az Is -
te ned, egy a mun kád is. Ta lán ne kem
ez már so sem ada tik meg. Így, ilyen
zak la tot tan fek szem majd a szem fö -
dél alatt is, mint ahogy éle tem be vó -
tam.”

„Tu dod, fi am… Is ten fel ál doz ta
so ka kért azt az egyet. Ne ked ta lán a
so kat kel le ne fel ál doz nod, hogy meg -
ta láld azt az egyet.”

g Pe te Vi o let ta

NO VEL L A ÍRÓPÁ LYÁ Z ATUNK AN YAGAIB ÓL

Lelkészbeiktatások
Az Ág fal va–Sop ron bán fal vi Tár sult Evan gé li kus Egy ház köz ség sze re -
tet tel meg hív ja Önt és ked ves csa lád ját a szep tem ber 25-én 14 óra kor
kez dő dő ün ne pi is ten tisz te let re, ame lyen Gab nai Sán dor es pe res be -
ik tat ja hi va ta lá ba Hein richs Esz ter és Hein richs Mic ha el lel készt.
Más nap, szep tem ber 26-án 10 óra kor az ág fal vi evan gé li kus temp lom
szen te lé sé nek 225. év for du ló já ról em lé ke zünk meg. Ezen az ün ne pi is -
ten tisz te le ten Itt zés Já nos, a Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let püs -
pö ke fog szol gál ni.

* * *

„Is ten az, aki mun kál ja ben ne tek mind az aka rást, mind a cse lek vést az
ő tet szé sé nek meg fe le lő en.” (Fil 2,13) A Kecs ke mé ti Evan gé li kus Egy ház -
köz ség Is ten irán ti há lá val tu dat ja, hogy szep tem ber 25-én, szom ba ton
15 óra kor a kecs ke mé ti evan gé li kus temp lom ban (Sza bad ság tér 3.) Lup -
ták György, a Bács-Kis kun Evan gé li kus Egy ház me gye es pe re se be ik tat -
ja hi va ta lá ba Hu lej Eni kő meg vá lasz tott má sod lel készt. Sze re tet tel hív -
juk Önt és ked ves csa lád ját az ün ne pi is ten tisz te let re és az azt kö ve tő
sze re tet ven dég ség re.

* * *

„Íme, nyi tott aj tót ad tam eléd…” (Jel 3,8) Is ten irán ti há lá val tu dat juk, hogy
Kiss Mik lós, a Győr-Mo so ni Egy ház me gye es pe re se szep tem ber 25-én,
szom ba ton 14 óra kor a ka jár pé ci evan gé li kus temp lom ban beik tat ja hi -
va ta lá ba egy ház köz sé günk újon nan meg vá lasz tott lel ké szét, Smi dé li usz
And rást.

Er re az ün ne pi al ka lom ra és az azt kö ve tő sze re tet ven dég ség re sok sze -
re tet tel hív juk és vár juk.

A Ka jár pé ci Evan gé li kus Egy ház köz ség pres bi té ri u ma

H I R D E T É S

Fel vé te li tá jé koz ta tó a De ák té ren
A De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um ba (1052 Bu da pest, Sü tő ut ca 1.)
a 2011/12-es tan év re fel vé te liz ni szán dé ko zó di á kok és szü le ik szá má -
ra szep tem ber 25-én, szom ba ton 10 óra kor fel vé te li tá jé koz ta tót tar -
tunk. Ezen az al kal mon az is ko la igaz ga tó ja szá mol be a szü lők nek gim -
ná zi umunk mű kö dé sé ről, ha gyo má nya i ról és a fel vé te li rend szer ről,
a gye re kek pe dig di ák ja ink se gít sé gé vel is mer he tik meg az intézményt.
Sze re tet tel vár juk az ér dek lő dő, most 4. és 8. osz tá lyos ta nu ló kat szü -
le ik kel együtt!

H I R D E T É S
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„A ha lot tak sze mét le zár ják az élők,
az élők sze mét fel nyit ják a ha lot tak”
– mond ta nem rég a te le ví zi ó ban egy
is mert mé dia sze mé lyi ség, aki pár
hó nap ja ve szí tet te el sze rel mét. Va ló -
ban, az élők sze mét fel nyit ják a ha -
lot tak, és el gon dol koz tat ják őket ál -
ta lá ban is az élet, egé szen konk ré tan
pe dig a sa ját éle tük ér tel mé ről.

Ar ra a ne héz kér dés re, hogy va ló já -
ban ak kor mi is az élet ér tel me, óha -
tat la nul rá kér dez az em ber az olyan
hely ze tek ben, ami kor va la ki nek a
ham vai vagy a ko por só ja előtt kell meg -
áll nia. Mi az élet ér tel me? Szá mom -
ra er re a kér dés re adott egy faj ta vá laszt

a bib lia ol va só Út mu ta tó egyik pár
nap pal ez előt ti igé je: „Le gye tek te hát Is -
ten kö ve tői, mint sze re tett gyer me kei,
és él je tek sze re tet ben, aho gyan a Krisz -
tus is sze re tett min ket, és ön ma gát ad -
ta ér tünk »ál do za ti aján dé kul, az Is -
ten nek ked ves il lat ként«.” (Ef 5,1–2)

Né ha azon ban olyan ne héz sze ret -
ni… Kü lö nö sen ak kor, ha csak ön ma -
gunk ra te kin tünk, és nem vesszük fi -
gye lem be a má sik vé le mé nyét is…

Né ha olyan ne héz sze ret ni, kü lö nö -
sen ak kor, ha el fe led ke zünk ar ról,
mi lyen ha tal mas is volt Is ten irán tunk
va ló sze re te te: ő a gol go tai ke reszt re
ad ta ér tünk egy szü lött Fi át!

Jé zus meg halt bű ne ink mi att, és
fel tá madt meg iga zu lá sunk ra, hogy
ne künk új éle tünk le hes sen. Ad ja Is -
ten, hogy en nek szel le mé ben, ezt
szem előtt tart va tud junk él ni és sze -
ret ni. 

Ma hat ma Gan dhi mon dot ta egy -
szer: „Ha a ke resz té nyek va ló ban
Krisz tus ta ní tá sa sze rint él né nek –
amint az a Bib li á ban ta lál ha tó –, ma
egész In dia ke resz tény len ne…” Ezért
kér jük Urun kat, hogy se gít sen Krisz -
tus ra fi gyel ni, Krisz tus ta ní tá sa sze -
rint él ni – alá zat ban, bé kes ség ben és
sze re tet ben.

g Gaz dag Zsu zsan na

Sze ret ni sze ret nék…

Az az egy
(Mt 13,44–46)
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Szerkesztette: Boda Zsuzsa

Jó zsef fiú test vé re i nek szá má hoz add
hoz zá az evan gé lis ták szá mát!

Ezt oszd el az zal a szám mal, ahány
gyer me kük volt a fel tá ma dott Lá zár
szüleinek!

Add hoz zá az özön víz esős nap ja i nak
a szá mát!

Vond ki be lő le a csa pá sok szá mát!

Vond ki be lő le Jó nás cet ben töl tött
nap pa la i nak szá mát!

Oszd el a mag ve tő pél dá za tá ban
sze rep lő ta laj faj ták szá má val!

Add hoz zá a bet hes dai be teg nek a tó
part ján töl tött éve i nek a szá mát!

Add hoz zá a zsi dó tör zsek szá má nak
har ma dát!

Vond ki a pa ran cso la tok szá mát!

Ho gyan kap cso ló dik a ka pott szám
az Egyip tom föld jé ről Mó zes ál tal
ki ve ze tett nép hez?

Szám fej tő

Jé zus pél dá za tát Lu kács evan gé li u má nak 15. fe je ze té ben a 11. vers től a
32. ver sig ol vas hat juk. Ír já tok be a he lyes vá la szo kat a rejt vény há ló meg -
fe le lő négy ze te i be! A kék kel szí ne zett me zők üre sen ma rad nak! A pi ros
kö rök ben ta lál ha tó be tűk ből rak hat já tok össze azt a szót, amely nem -
csak a té koz ló fiú éle té ben volt fon tos, de a mi éle tünk ben is az.

11. A pél dá zat ban sze rep lő test vé rek szá ma

12. Eb ből kér te a fiú a rá eső részt

13. Ezt csi nál ta a fiú a pén zé vel

14. Ilyen volt, mi u tán el fo gyott a pén ze

15. Ezt az ál la tot őriz te

16. Ennek az ál la t nak az ele de le

17. A fiú …, amit tett.

18. Tud ta ma gá ról, hogy ….

19. El ha tá roz ta, bo csá na tot ….

10. Úgy érez te, nem …, hogy az ap ja fi a ként fo gad ja őt vissza.

11. Az apa pa ran csá ra ez ke rült a ke zé re

12. Ez ke rült a lá bá ra

13. Nagy … volt a ház nál

14. A fiú báty ja ilyen volt, ami kor ha za ért

15. Iga zat adott ne ki az ap ja?

A meg fej tés: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

A té koz ló fiú

Bá bel 
tor nya

b Ami kor még min den ki ugyan azt a nyel vet be szél te, az emberek el ha -
tá roz ták, hogy égig érő tor nyot építenek. El is kezd ték a mun kát. Is -
ten egy da ra big fi gyel te, mit csi nál nak te remt mé nyei, de egy idő után
úgy dön tött, hogy nem en ge di to vább az épít ke zést. Ezért össze za var -
ta a nyel vüket, így nem tud ták be fe jez ni a tor nyot, ha nem szer te szét
fu tot tak.

Ke res sé tek meg a két kép kö zöt ti
hat kü lönb sé get!
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Nyúj tom a ke zem a lel ké szem fe lé,
meg szo rí tom a jobb ját, vi szon zom az
„Erős vár a mi Is te nünk!” kö szön tést.
Bic cen tek a gyü le ke zet tag ja i nak,
eset leg egy-két szót is vál tok né há -
nyuk kal. Ha a „sem mi sé gek” mel lett
a ma gunk mö gött ha gyott is ten tisz -
te let is szó ba ke rül, ál ta lá nos sá gok -
ban fo gal ma zok. „Szé pen be szélt a
tisz te len dő úr”, mon dom, és csak én
tu dom, hogy va ló já ban mit is je len -
tett (vagy nem je len tett) ne kem az al -
ka lom. – Nincs hoz zá bá tor sá gom,
hogy va ló di be szél ge tést kez de mé -
nyez zek a kér dés ről? Il le ték te len -
nek ér zem ma gam a té má ban? Sen -
ki nem kér de zi, ho gyan is érez tem
ma gam a pré di ká ció hall ga tá sa köz -
ben, pe dig ha kí ván csi ak len né nek rá,
na gyon is szí ve sen el mon da nám?

Ál lok a temp lom aj tó ban, kéz fo -
gás sal bú csú zom a hí vek től. Né me -
lyek hez kü lön is oda lé pek, és a hogy -
lé tük fe lől ér dek lő döm. Az ige hir de -
tés fo gad ta tá sá ra nem kér de zek rá, és
ha el csí pek egy „szé pen be szélt a
tisz te len dő úr” mon da tot, jól eső en be -
zse be lem a di csé re tet, és/vagy azért
fo hász ko dom, hogy tény leg di csé ret
le gyen. – Nincs hoz zá bá tor sá gom,
hogy va ló di be szél ge tést kez de mé -
nyez zek a kér dés ről? Fél tem a te kin -
té lyem, és a sa ját ha tás kö röm be tar -
to zó nak gondolom a té mát? Sen ki
nem me ri el mon da ni ne kem, ho gyan
is érez te ma gát az is ten tisz te le ten, pe -
dig ha így ten ne, az zal so kat se gí te ne?

Be szél jünk az is ten tisz te let ről! –
buz dít ben nün ket a Kál vin Ki adó
gon do zá sá ban nem ré gi ben meg je lent
kö tet cí me (is). Hi szen kö zös fe le lős -
sé günk – pász to ro ké és pász to rol ta -
ké egy aránt –, hogy hét ről hét re
mi kép pen is zaj lik le gyü le ke ze ti éle -
tünk (és sze mé lyes hit éle tünk) egyik
leg fon to sabb al kal ma.

A sváj ci Aar ga ui Tar to má nyi Re -
for má tus Egy ház egy ház ta ná csá nak
meg bí zá sá ból össze ál lí tott, Fe ed -
back-mód sze rek gyűj te mé nye al cí -
met vi se lő se géd anyag ban rész le tes
út mu ta tást ta lál ha tunk ah hoz, ho -
gyan is fog junk hoz zá a vissza jel zé -
sek be gyűj té sé hez, összeg zé sé hez,
ér té ke lé sé hez. A fü zet ben is mer te tett
ti zen egy mód szer kö zött van olyan,

amely az egész gyü le ke ze tet meg szó -
lít ja, és az is ten tisz te let szé les kö rű ér -
té ke lé sé re ad le he tő sé get; van olyan,
amely csak egy-egy szem pont ra össz -
pon to sít, és van olyan is, amely az is -
ten tisz te le ten szol gá la tot vég zők től

(lel ké szek, egy ház ze né szek, pres bi -
te rek és így to vább) ér ke ző vissza jel -
zé sek re kon cent rál. 

A kö tet pél da kér dő íve ket is kö zöl,
min den eset ben az zal a sze líd fi -
gyel mez te tés sel, hogy azok csak min -
ta ként szol gál nak, és a gyü le ke ze tek -
nek nem sza bad meg spó rol ni uk azt
a mun kát, hogy a sa ját köz vé le mény-
ku ta tá suk hoz iga zít ják az adott kér -
dés sort.

Be szél jünk az is ten tisz te let ről –
nem azért, hogy az is ten tisz te le tek a
hí vek kí ván sá ga i nak, el vá rá sa i nak
kor lát lan ki szol gá lá sá ról szól ja nak,
ha nem azért, hogy a gyü le ke ze ti ta gok
ész re vé te le it is (!) fi gye lem be vé ve –
Ul rich Graf aján lá sá ból idéz ve – „az
egy ház ra bí zott üze ne tet az ezért fe -
le lős sze mé lyek idő sze rűb ben és em -
ber kö ze lib ben tud ják köz ve tí te ni”.

g – vi tá lis –

Da vid Plüss – Mic ha el Rahn (szerk.):
Be szél jünk az is ten tisz te let ről! –
Fe e d back-mód sze rek gyűj te mé nye.
Kál vin Ki adó, Bu da pest, 2010. Ára
900 fo rint.

Hogy hatékonyabban
szóljon az üzenet

Részletek az általános célokat szolgáló példakérdőívből

1. A fel ve ze tés ben már is ér zé kel tet tem,
hogy vá lasszuk meg jól, mi kor, mi ben
ér de mes vé le ményt ki fej te ni, mert
en nek he lyes el dön té se el sőd le ges
fon tos sá gú ah hoz, hogy ál lás pon tun -
kat si ke re sen kép vi sel jük.

2. Csak ak kor bo csát koz zunk vi tá ba,
ha meg va gyunk győ ződ ve ar ról, hogy
elég jól is mer jük a té mát ah hoz, hogy
meg fe le lő en tud junk ér vel ni ál lás pon -
tunk mel lett. Azok ban a té mák ban,
ame lyek kö zel áll nak szí vünk höz, ké -
pez zük ma gun kat, hogy „tár gya ló ké pe -
sek” le hes sünk. Ami kor ér ve lünk, lát -
sza nia kell an nak, hogy nagy tar ta lé ka -
ink van nak, hogy olyan több let tu dás -
sal ren del ke zünk, amely elő hív ha tó, ha
szük sé ges. Eze ket per sze nem sza bad
fö lös le ge sen elő hív ni, mert az érv zsú -
fo lás az zal a ve széllyel jár, hogy túl ter -
hel jük vi ta part ne rün ket, ami be zá ró dá -
sát vált hat ja ki. A fal nak meg nyil ván
nem akar ha tunk be szél ni. 

3. Nem csak a té mát kell jól is mer -
nünk, ha nem ön ma gun kat is. Is mer -
nünk kell ké pes sé ge in ket. Pél dá ul
azt, hogy ke zel ni tud juk-e a vi ta hely -
zet tel já ró stresszt. Mennyi re va -
gyunk ké pe sek ural kod ni ma gun kon,
ha kell, és van nak-e esz kö ze ink a
konflik tu sok ke ze lé sé re. Le gyünk tisz -
tá ban vér mér sék le tünk kel, mi előtt
„szó csa tá ba” bo csát koz nánk. Ha el ve -
szít jük jó zan sá gun kat, pont an nak
az ér ték rend nek ár tunk, ame lyet meg -
pró bál nánk vé de ni.

4. Fon tos, hogy „el len fe lünk nél” is
is mer jük lé nye gé ben ugyan azo kat a
sze mé lyi ség je gye ket, ké pes sé ge ket,
ame lye ket ma gunk nál is is mer nünk
kell: vér mér sék let, fel ké szült ség, hoz -
zá ál lás a kér dés hez, té ma is me ret. Ha
a hely zet olyan, hogy van időnk fel ké -
szül ni, ak kor el len fe lünk ből is fel kell
ké szül ni. És le he tő leg per sze az adott
kér dés ről is pró bál juk elő re meg is mer -
ni az ál lás pont ját.

5. Nem sza bad cé lul ki tűz ni azt,
hogy vi ta part ne rün ket ak kor és ott
meg győz zük. Ez csak azon rit ka al kal -
mak kor kö vet kez het be, ami kor el len -
fe lünk már tő lünk füg get le nül kö zel
áll ah hoz, hogy el hagy ja ko ráb bi ál lás -
pont ját, és már csak meg erő sí tés re vár
kü lön bö ző irá nyok ból, így eset leg fe -
lő lünk is, az „át ál lás hoz”.

6. To vább fej leszt ve az előb bit,
mond hat juk, hogy nem sza bad ab ba
a csap dá ba es ni, hogy egy vi tát min -
den áron meg akar junk nyer ni.

7. Ami kor ér ve lünk, ak kor nem csa -
tá zunk, ha nem ta ní tunk. Ezért kez de -

mé nyez zük a kér dés meg ha tá ro zá sát.
Tisz táz zuk és szö gez zük le, hogy mi
a prob lé ma, mi a vi ta tár gya. Ér te kez -
let ese té ben: mi a na pi ren di pont.

8. Sok szor mond ják an gol nyelv te -
rü le ten, hogy nem ér de mes „pre a ch -
ing to the con ver ted”, az az pré di kál ni
a már meg győ zöt tek nek. Pont el len -
ke ző leg. Fo gad juk el, hogy szel le mi
test vé rünk től is tu dunk ta nul ni. Sőt
leg job ban tő lük tu dunk ta nul ni ah hoz,
hogy hol nap már az ő érv rend sze rü -
ket is hasz nál ni tud juk, ha kell.

9. Tar tóz kod ni kell at tól, hogy vi -
ta part ne rünk ér vei he lyett a mo ti vá -
ci ó já val, el fo gult sá gá val fog lal koz -
zunk. Az, hogy mi moz gat ja el len fe -
lün ket, mel lé kes ak kor, ami kor az

ér ve it kell „le rom bol nunk”. Va la ki nek
az in dí té kai el ma gya ráz hat ják ál lás -
pont já nak hi bá it, ha mis vol tát, ér vény -
te len sé gét, de nem bi zo nyít ják azo kat.
Ha az el fo gult ság kér dé sé vel egy ál ta -
lán fog lal koz ni aka runk – amit le het,
sőt né ha kell –, te gyük ezt ma gya rá -
zó lag a vi ta vé gén, mi u tán a té ma té -
nye it meg ál la pí tot tuk, és a hi bás gon -
dol ko dás ra rá vi lá gí tot tunk.

10. Ha ér ve in ket hí res sé gek től,
szak em be rek től szár ma zó idé ze tek kel
kí ván juk alá tá masz ta ni, ügyel jünk
ar ra, hogy le he tő leg ne a sa ját tá bo -
runk ba tar to zó au to ri tá so kat vá -
lasszunk, ha nem olya no kat, akik nem
vá dol hatók elfogultsággal, sőt le he tő -
leg a vi ta part ne rünk esz me tár si kö ré -
hez tar toz nak. Ha ta lá lunk ilyen idé -
ze te ket, ak kor az zal fő leg az el nem
kö te le zett hall ga tó sá gunk ra te he tünk
jó be nyo mást.

11. Ez zel el ér kez tünk azok hoz a
hely ze tekhez, ami kor vi tánk nem
szűk kör ben, ha nem né pe sebb hall ga -
tó ság előtt zaj lik. Egy tö meg ben a leg -
na gyobb há nya dot ál ta lá ban az el
nem kö te le zet tek kép vi se lik. Az ő
ese tük ben más tak ti kai esz kö zök
hasz ná la ta jár si ker rel, mint a négy -

szem köz ti vagy szűk (szak)ér tel mi sé -
gi kör ben meg ej tett esz me cse rék so -
rán. Az át la gos hall ga tó ság szá má ra a
leg jobb úgy be mu tat koz ni, hogy a
mél tá nyos sá got, a jó zan pa rasz ti ész -
já rást és a meg ér tő ál ta lá nos mű -
velt sé get kép vi sel jük, el len tét ben az
egyéb vi ta hely ze tek ben al kal maz ha -
tó okos sá gi fö lénnyel, ere de ti ség gel,
har cos ság gal, iró ni á val. Ez nem azt je -
len ti, hogy le kell bu tí ta ni ma gun kat.
Kö ze lít sünk erköl csi és in tel lek tu á lis
ko moly ság gal  hall ga tó sá gunk hoz.

12. A fen ti ek egyik fo lyo má nya,
hogy ve gyük fi gye lem be hall ga tó sá -
gunk sok szí nű sé gét. El kell dön te -
nünk, hogy a szé les tö me gek hez be -
szé lünk, vagy éle sen össz pon to sí tunk
egy cél cso port ra, vál lal va, hogy ez ál -
tal el ide ge nít het jük azo kat, akik nem
oda tar toz nak. Ilyen dön tés függ vé nye
pél dá ul, hogy mennyi re hasz ná lunk
szak zsar gont. A leg jobb meg kö ze lí tés
az, hogy elő ször szé les ecset vo ná sok -
kal pró bál juk meg nyer ni az egész
hall ga tó sá got, majd rö vi den meg cé loz -
zuk a cél cso por tot is.

13. Rö vi den – mond tam, mert hang -
sú lyoz ni kell, hogy a kom mu ni ká ci ó -
ban a ke ve sebb min dig több. Te hát fo -
gal maz zunk „rö vi den, de ve lő sen”.

14. A rö vid ség azon ban ter mé sze -
te sen nem me het az ért he tő ség, pon -
to sab ban a be fo ga dhatóság ro vá sá ra.
Ezért szük sé ges fő ér ve in ket nem
egy szer, de több ször is meg is mé tel ni.
Be szé dünk be ve ze tő jé ben mond juk el,
mi ről fo gunk be szél ni, a fő rész ben
mond juk el azt, ami ről be szé lünk, és
a be fe je ző rész ben megint mond juk el,
hogy mi ről is be szél tünk. Mon dan -
dónk így ra gad.

15. Vé gül fel hívom a fi gyel met egy
gya ko ri hi bá ra. Bán junk na gyon óva -
to san a tör té nel mi ana ló gi ák kal, pél -
dák kal, „pél dá za tok kal”! Ha nem vá -
laszt juk meg őket jól, meg tör tén het,
hogy új vi ta kép ző dik ar ról, amit csak
il luszt rá ci ó nak szán tunk, és el me -
gyünk olyan irány ba, amely med dő -
vé te szi rész vé te lün ket.

* * *

Ter mé sze te sen hasz nál ha tunk akár -
há nyat vagy akár az össze set a fent
em lí tett tak ti kai ele mek kö zül, a leg -
fon to sabb még is az, hogy az ál lás pont,
ame lyet kép vi se lünk, le gyen er köl csi -
leg, in tel lek tu á li san és bib li ku san is
mél tó az erő fe szí té sünk höz. Bár az
igaz ság és a jó ügy mel lett va ló ér ve -
lés nem min dig ga ran tál si kert, szá -
munk ra le gyen bi zo nyos, hogy ami -
kor fel lé pünk, a dol gok nak ezt az ol -
da lát pró bál juk kép vi sel ni.

g Ámon An tal

A szer ző új ság író, vállalkozás tu do má -
nyi szak em ber, az SBS auszt rál köz -
szol gá la ti rá dió ma gyar nyel vű adá -
sa i nak nyu gal ma zott fő szer kesz tő je,
az Auszt rál Ve ze tés tu do má nyi Ka -
ma ra tag ja

Ti zen öt szem pont ér ték ren dünk 
si ke res kép vi se le té hez

Fel újí tás mi att be zár ták a né met or -
szá gi Eis le ben ben lé vő Lu ther-mú ze -
u mot, azt az épü le tet, ame lyet so ká -
ig a re for má tor ha lá la hely szí né nek
tar tot tak. 

A Szász-An halt ban lé vő Lu ther-
em lék mű vek ala pít vá nyá nak szó vi vő -
je el mond ta: az öt mil lió eu rós (1,4
mil li árd fo rin tos) be fek te tés ből a szö -
vet sé gi kor mány, a tar to mány, a vá ros
és az ala pít vány ál tal fi nan szí ro zott
mun ká la tok so rán több ki ál lí tó te ret ala -
kí ta nak ki a komp le xum ban, amely vár -

ha tó an 2012-től fo gad hat ja új ra a kö -
zön sé get.

Lu ther Már ton (1483–1546) Eis le -
ben ben szü le tett, és ott is hunyt el. A
ku ta tók so ká ig úgy vél ték, hogy a mai
mú ze um (Lu thers Ster be ha us) épü -
le té ben halt meg 1546. feb ru ár 18-án,
a leg újabb vizs gá la tok sze rint azon -
ban egy má sik, ma ho tel ként hasz nált
épü let volt Lu ther ha lá lá nak va ló di
hely szí ne.

Az Egye sült Nem ze tek Ne ve lés -
ügyi, Tu do má nyos és Kul tu rá lis Szer -

ve ze te (UNES CO) az összes szász-
an hal ti Lu ther-em lék he lyet a vi lág -
örök ség ré szé vé nyil vá ní tot ta. Ezek
kö zé tar to zik az eis le be ni szü lő ház -
ban be ren de zett mú ze um és a wit -
ten ber gi vár temp lom is, amely nek
ka pu já ra Lu ther a ha gyo mány sze rint
1517. ok tó ber 31-én ki szö gez te 95 té -
te lét. (Ezt az ese ményt te kint jük a re -
for má ció kez de té nek, és ün ne pel jük
meg min den év ben ok tó ber 31-én, a
re for má ció nap ján. – A szerk.)

g For rás: Múlt -kor

Fel újít ják az eis le be ni Lu ther-mú ze u mot

b A ke resz tény em ber is tár sas lény, egy pres bi ter pe dig szin te bi zo nyos,
hogy gyak ran ke rül olyan vi ta hely zet be, ami kor ér vel nie kell tár sa i val
szem ben. De va ló szí nű leg a gyü le ke zet kö zös sé gén kí vül – vi lá gi kö zeg -
ben – „vi lá gi kér dé sek ben” is gya kor ta meg kell vé de nie ér ték rend jét vagy
kri ti zál nia a szá má ra el fo gad ha tat lan meg nyil vá nu lá so kat. Az aláb bi -
ak ban né hány olyan irány el vet sze ret nék az Evan gé li kus Élet ol va só i nak
fi gyel mé be aján la ni, ame lyek se gít sé gé vel ha tá so sab ban kép vi sel het jük
ál lás pon tun kat azok ban a kér dé sek ben, ame lyek meg ér dem lik, hogy vé -
le ményt ne csak al kos sunk, ha nem ki is fejt sünk ró luk.
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Evan gé li kus is ten tisz te let a Ma gyar Rádi ó ban

Szep tem ber 19-én, a Szent há rom ság ün ne pe utá -
ni ti zen ha to dik va sár na pon 10.04 perctől evan gé li kus is ten tisz te le tet hall -
ha tunk az MR1 – Kos suth rá dió hul lám hosszán Bu da ke szi ről. Igét hir -
det dr. Lack ner né Pus kás Sá ra lel kész.

H I R D E T É S

(Szentháromság ünnepe után 16. vasárnap. Liturgikus szín: zöld. 
Lekció: Lk 7,11–17; Ef  3,13–21. Alapige: Ám 5,21–24. Énekek: 355., 322.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Bence Imre; de. 10. (német, úrv.) Johannes Erlbruch; de. 11.
(úrv.) Balicza Iván; du. 6. Bence Imre; II., Hűvösvölgyi út 193., Fébé de. 10. (úrv.) Herzog
Csaba; II., Modori u. 6. de. 3/4 11. Sztojanovics András; Pesthidegkút, II., Ördögárok u.
9. de. fél 10. (úrv.) Fodor Viktor; Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező u. 12. de. 10.
(összegyülekezés napja) Donáth László; du. 2. (Papp Oszkár festőművész köszöntése); Óbuda,
III., Dévai Bíró M. tér de. 10.  Bálintné Varsányi Vilma; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–
38. de. 10. Solymár Péter Tamás; V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Smidéliusz Gábor; de. 11. (úrv.)
Szabó Bertalan; du. 6. (úrv., ifjúsági) Gerőfiné dr. Brebovszky Éva; VII., Városligeti fasor
17. de. 11. (úrv.) Koczor Tamás; VIII., Üllői út 24. de. fél 11. Tamásy Tamásné; VIII., Rákóczi
út 57/a de. 10. Benkóczy Péter; VIII., Karácsony S. u. 31–33. de. 9. Tamásy Tamásné; IX.,
Gát u. 2. (katolikus templom) de. 11. (úrv.) Smidéliusz Gábor; Kőbánya, X., Kápolna u.
14. de. 10.  Gulácsiné Fabulya Hilda; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) dr.  Blázy
Árpád;  de. 11. (úrv.) dr. Blázy Árpádné; du. 6. (vespera) dr. Blázy Árpád; XI., Németvölgyi
út 138. de. 9. (családbarát istentisztelet) dr. Blázy Árpádné; Budagyöngye, XII., Szilágyi
E. fasor 24. de. 9. (úrv.) Balicza Iván; Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv.)
Bencéné Szabó Márta; XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. Pelikán András; Zugló, XIV., Lőcsei
út 32. de. 11. (úrv.) Grendorf Péter; XIV. Gyarmat u. 14. de. fél 10. Grendorf Péter; 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. Börönte Márta; Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél 11.  Vető István; Mátyásföld,
XVI., Prodám u. 24. de. 9. Vető István; Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de. 9. Nagyné Szeker
Éva; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. 10. Nagyné Szeker Éva; Rákoscsaba, XVII.,
Péceli út 146. de. 9. Kopf András; Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de. 11. Kopf András;
Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. dr. Korányi András; Pestszentimre, XVIII.,
Rákóczi út 83. (református templom) de. 8. dr. Korányi András; Kispest, XIX., Templom
tér 1. de. 10. Széll Bulcsú; XIX., Hungária út 37. de. 8. Széll Bulcsú; Pesterzsébet, XX.,
Ady E. u. 89. de. 10.  Győri János Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11.  Zólyomi Mátyás;
Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 10. (úrv.) Solymár Gábor; Budaörs, Szabadság út 75. de.
10.  Endreffy Géza; Budakeszi, Fő út 155. (gyülekezeti terem) de. 10. (rádiós istentisztelet-
közvetítés) dr. Lacknerné Puskás Sára; Soroksár, otthon közösségi ház, Szitás u. 112. du.
4 . Győri János Sámuelné; Názáret-templom, Mátraszentimre-Bagolyirtás de. fél 12. 

Összeállította: Boda Zsuzsa

Istentiszteleti rend • 2010. szeptember 19.

Pá lyá zat
A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház (MEE) Or szá gos Iro dá ja pá lyá za tot
hir det bel ső el len őr mun ka kör be töl té sé re.

A jog vi szony idő tar ta ma: ha tá ro zat lan ide jű jog vi szony.
Fog lal ko zás jel le ge: tel jes mun ka idő, al kal ma zott.
A mun ka vég zés he lye: 1085 Bu da pest, Ül lői út 24. és a vi dé ken lé vő in -

téz mé nyek.
El lá tan dó fel ada tok: Az MEE Or szá gos Iro dá já nak és in téz mé nye i nek gaz -

da sá gi el len őr zé se, vizs gá la ta.
A mun ka kör be töl tő je ál tal el lá tan dó fel adat kö rök: bel ső el len őr zé si fel -

ada tok.
– az MEE Or szá gos Iro dá ja és in téz mé nyei bel ső sza bály za tok nak és a

kül ső jog sza bá lyi kör nye zet nek va ló meg fe le lé sé nek vizs gá la ta, a vizs gá lat -
ról je len tés ké szí té se és ja vas la tok té te le az or szá gos pres bi té ri um ré szé re;

– a ki je lölt te rü le ten au dit vizs gá lat vég zé se, je len tés ké szí té se és a vizs -
gá lat so rán tett ja vas la tok nyo mon kö ve té se;

– a mű kö dés sel kap cso la tos koc ká za tok fel tá rá sa, ja vas lat té tel a koc ká -
za tok mi ni ma li zá lá sá ra;

– ja vas lat té tel a fel me rü lő prob lé mák ke ze lé sé re.
Il let mény és jut ta tá sok: meg egye zés sze rint.
Pá lyá za ti fel té te lek: ma gyar ál lam pol gár ság; bün tet len elő élet; egye tem,

a 193/2003. (XI. 26.) kormányren de let 11. (1) be kez dé se alap ján (fel ső fo kú
szak irá nyú – gaz da sá gi – vég zett ség); leg alább 5 év szak mai ta pasz ta lat; fel -
hasz ná lói  szin tű MS Offi ce (iro dai al kal ma zá sok) is me re tek.

Előny: költ ség ve té si in téz mény te rü le tén szer zett szak mai ta pasz ta lat, nor -
ma tív fi nan szí ro zás te rü le tén szer zett jár tas ság; an gol- és/vagy né metnyelv -
is me ret; egy há zi élet ben va ló jár tas ság.

A pá lyá zat ré sze ként be nyúj tan dó ira tok, iga zo lá sok: rész le tes szak mai
ön élet rajz ed di gi mun ka he lye i nek és szak mai te vé keny sé gé nek is mer te té -
sé vel; 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány; is ko lai vég zett sé get,
szak ké pe sí tést ta nú sí tó ok ira tok má so la ta.

A mun ka kör be töl té sé nek idő pont ja: a mun ka kör leg ko ráb ban 2010. no -
vem ber 8. nap já tól tölt he tő be.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2010. szep tem ber 30.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak mód ja: pos tai úton vagy sze mé lye sen, a pá -

lyá zat nak az MEE Or szá gos Iro da cí mé re tör té nő el jut ta tá sá val (1085 Bu -
da pest, Ül lői út 24.). Kér jük a bo rí té kon fel tün tet ni a mun ka kör meg ne ve -
zé sét: „bel ső el len őr”. A pá lyá za ti anya got 3 pél dány ban kell be nyúj ta ni, 2
pél dányt pa pírala pon, 1 pél dányt elekt ro ni kus adat hor do zón.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: 2010. no vem ber 4.
A pá lyá zat tal kap cso lat ban to váb bi in for má ci ót az 1/486-3552-es te le fon -

szá mon Ká kay Ist ván or szá gos iro da-igaz ga tó tól sze rez het.

H I R D E T É S

Az MEE Ok ta tá si és Is ko lai Osz tályának meg ren de lé sé re meg je lent a
„Min den nap Jé zus sal” – Se géd let az óvo dai hit tan fog lal ko zá sok, gyer mek -
bib lia kö rök ve ze té sé hez cí mű ké zi könyv. A könyv kap ha tó az evan gé li -
kus köny ves bolt ban (1085 Bu da pest, Ül lői út 24.). Ára 1990 fo rint.

H I R D E T É S El ső ál lo más he lyünk a fő vá ros ta lán
leg ke vés bé is mert mú ze u ma. Pe dig
Bu da pest egyik leg for gal ma sabb
pont ján ta lál ha tó: a De ák té ri met ró -
cso mó pont alul já ró já ban. Ez a Föld -
alat ti Vas úti Mú ze um, mely idő uta -
zás ra hív. 

Ma ga a ki ál lí tá si hely is mű sza ki
em lék: a „sár ga met ró” egyik ere de ti
alag út sza ka sza, me lyet egy pá lya -
kor rek ció mi att 1956-ban ki ik tat tak a
for ga lom ból. A ki ál lí tás elő te ré ben
lát hat juk – még Gi zel la tér ként – az
egy ko ri Vö rös mar ty té ri fel ira tot, va -
la mint a Zsol nay-gyár ál tal elő ál lí tott
ere de ti csem pe bur ko la tot. Meg te -
kint het jük a köz le ke dé si esz köz lét -
re ho zó i nak, il let ve Fe renc Jó zsef ava -
tást kö ve tő lá to ga tá sá nak em lék táb -
lá ját. En nek ta nú sá ga sze rint: „Ő
csá szá ri és apos to li ki rá lyi fel sé ge I.
Fe rencz Jó zsef ezen föld alat ti vil la mos
vas utat 1896 évi má jus hó 8-án leg ma -
ga sabb lá to ga tá sá val meg tisz tel te és
be jár va a pá lyát leg ke gyel me seb ben
meg en ged te, hogy a Fe rencz Jó zsef
Föld alat ti Vil la mos Vas út ne vet vi sel -
je.” Ere de ti ek a vas vá zas, fa tám lás pa -
dok, va la mint az egy kor az alag út és
a fel szí ni sza kasz csat la ko zá sá nál el -
he lye zett dí szes vas kor lá tok. 

A mú ze um tár lói rész le tes ma -
ket tek kel, sok-sok in for má ci ó val és
ere de ti tár gyak kal szol gál nak. A mo -

del lek kö zött ér de kes szín folt a De ák
Fe renc tér 1920-as ál la po tát az –evan -
gé li kus temp lom mal egye tem ben –
be mu ta tó áb rá zo lás. A De ák té ren ál -
ló dí szes, sze cesszi ós stí lu sú le já ró -
csar no kot, az úgy ne ve zett „Ki os kot”
utol só ként, 1925-ben bon tot ták el.

A ki ál lí tás fő att rak ci ó ját ter mé sze -
te sen az egy ko ri sze rel vé nyek je len -
tik. Szak sze rű en fel újí tott, kon zer vált
ál la pot ban lát ha tók. Az egy ko ri 19-es
pá lya szá mú ko csi az ere de ti forma -
világot idé zi. Az 1-es sze rel vény sár -
ga fes té sé ben a 20. szá zad má so dik fe -
lé nek kül ső je gye it vi -
se li, akár csak a ve ze tő -
ál lá sos pót ko csi, mely
81-es szám mal fu tott. 

A ma ket tek kö zött
meg ta lál juk a „ki rá lyi
és ud va ri” 20-as pá lya -
szá mú ko csi ma kett jét,
mely ki fe je zet ten Fe -
renc Jó zsef lá to ga tá -
sá ra ké szült, és ame -
lyen az ural ko dó ké -
sőbb is uta zott, II. Vil -
mos né met csá szár kí -
sé re té ben. Ké sőbb a
ko csit „nyug dí jaz ták”,
bár időn ként azért
szál lí tott uta so kat,
majd a meg nö ve ke -
dett for ga lom ra va ló
te kin tet tel a má so dik
vi lág há bo rút kö ve tő en
egé szen 1955-ig járt,
ami kor vég leg ki von -
ták a for ga lom ból.

A mú ze um ból ki lép ve ér de mes a
töb bi meg ma radt sze rel vény nyo -
má ba ered ni. Az ere de ti leg húsz jár -
mű vet tar tal ma zó flot tá ból az em lí -
tett két mú ze u mi pél dá nyon kí vül
még egy ta lál ha tó Ma gyar or szá gon.
A 11-es pá lya szá mú ko csi, mely nap -
ja ink ban is mű kö dő ké pes. A föld alat ti
Me xi kói úti re mí zé ben áll, és a BKV
nosz tal gia jár mű ve ként bé rel he tő a
Me xi kói út – Vö rös mar ty tér, il let ve
Vö rös mar ty tér – Me xi kói út sza kasz -

ra. Uni ká lis jel le ge mi att az alag út ból
tör té nő időn kén ti elő buk ka ná sa nem -
csak bér lő i nek, ha nem az ép pen a pe -
ro non vá ra ko zó va la mennyi utas -
nak szí vet me len ge tő lát vá nyos ság. 

A mo tor ko csik kö zül to váb bi ket -
tő ma radt az utó kor ra. A 12-es Né -
met or szág ban, a Han no ve ri Vil la -
mos mú ze um ban te kint he tő meg; a
18-as a ten ge ren túl ra, Bos ton ba ke -
rült. Tá vol egy ko ri mű kö dé si he -
lyük től, de fel újít va, ki csit ta lán a mi
di cső sé gün ket is szol gál va. 

A pót ko csik ból ti zen hat da rab ké -
szült. A mú ze um ban lát ha tó után fu -
tón kí vül még egy pél dány ma radt
meg. A 95-ös a Me xi kói úti vég ál lo -

má son, a fel szí nen, a
vil la mos meg ál ló mel -
lett áll, bar ná ra fest ve,
szin te fel is mer he tet -
le nül, ab la kai le mez zel
be bo rít va, és he ve nyé -
szett rak tár ként funk -
ci o nál. Ta lán fel újí tá sá -
ra vár . Hi szen em lé -
kez he tünk ar ra, hogy a
het ve nes és nyolc va nas
évek ben a má ra hely -
re ál lí tott ko csik a vég -
ál lo más jár mű ja ví tó -
já nak ud va rán áll tak,
lát szó lag tel jes pusz tu -
lás ra ítél ve.

Az egy ko ri meg ál -
lók nak az 1995-ös fel -
újí tás ad ta vissza ré gi
fé nyü ket. Saj nos a dí -
szes le já rók va ló szí -
nű leg so ha nem épül -
nek új já, de így is van -

nak ere de ti rész le tek, mint pél dá ul
az ön tött vas tar tó osz lo pok. A fa li -
csem pék is az ere de ti meg ol dá so kat
idé zik. A Vö rös mar ty ut cai meg ál -
ló ban pe dig pá rat lan em lék lát ha tó:
a mú ze u mon kí vül csak itt van meg
a ré gi ál lo más fel irat. Ki csit sé rült, de
au ten ti kus, a meg nyi tás ide jé ből,
1896-ból, még „ut cza”-ként je lez ve
a köz te rü le tet. Nap ja ink ban üveg -
borítás vé di.

Az 1973-as át ala kí tás so rán meg -
szűnt a Hő sök te re és a Szé che nyi für -
dő kö zöt ti fel szí ni sza kasz, a for ga lom

itt is a föld alá ke rült. Vi szont to vább -
ra is áll a pá lya fe lett át íve lő gya log -
át já ró a Szép mű vé sze ti Mú ze um és a
Vá ros li ge ti-tó kö zött. Ez volt Ma gyar -
or szág egyik el ső vas be ton híd ja,
mely eb ből a szem pont ból is mű em -
lék nek szá mít. Nem ré gi ben tör tént
fel újí tá sa kor vissza nyer te egy ko ri
ele gan ci á ját, a bar bár graffi ti sek el le -
né ben azon ban saj nos to vább ra sincs
ha té kony el len szer…

g Re zsa bek Nán dor

„Ki osk” a De ák té ren
A mil len ni u mi kis föld alat ti nyo má ban

b A mil len ni u mi föld alat ti vas út, az egy ko ri Fe renc Jó zsef Föld alat ti Vil -
la mos Vas út tör té ne té nek négy je len tős dá tu ma van. 1896-ban a lon -
do ni után Eu ró pa má so dik, a kon ti nens el ső met ró ja volt, ki tű nő en rep -
re zen tál va azt a po ten ci ált, ame lyet az egy ko ri mo nar chia hor do zott.
1973-ban a kö zel év szá za dos, Sch lick és Sie mens gyár tot ta föld alat ti vas -
úti ko csi kat a ma is hasz ná lat ban le vő Ganz jár mű vek re cse rél ték, va -
la mint meg újí tot ták az ad di gi vo nal el ren de zést. Két év for du ló pe dig
igen csak ke rek. Öt ven esz ten de je, 1960-ban az ak kor még ere de ti jár -
mű park Ganz pót ko csik kal (!) egé szült ki. Ti zen öt éve, 1995-ben pe -
dig meg tör tént a sár ga met ró ál lo má sa i nak az ere de ti kül csínt idé ző
re konst ruk ci ó ja. Az év for du lók kap csán vé gig jár tuk a ma nap ság nem
túl nagy fan tá zi á val „M1 föld alat ti nak” ne ve zett, tör té nel mi és hely -
tör té ne ti szem pont ból is je len tős köz le ke dé si esz köz múl tat rep re zen -
tá ló em lék he lye it. Ame lyek ből – sze ren csé re, a múlt mű sza ki em lé kei
iránt ér dek lő dők leg na gyobb örö mé re – meg le pő en sok van.
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Hoz zá va lók a tész tá hoz: 40 dkg liszt,
20 dkg Ra ma mar ga rin, 3 dkg élesz -
tő, 1 evő ka nál cu kor, 2 dl tej, 1 ká vés -
ka nál só, 1 db to jás, tej föl.

A krém hez: 5 csa pott evő ka nál
liszt, 3 evő ka nál zsi ra dék, fél li ter tej,
15 dkg Ra ma mar ga rin, fél po hár tej -
föl, 20-25 dkg re szelt sajt, só, bors, kö -
mény mag, ma jo rán na.

A tész ta el ké szí té sé hez a mar ga rint
el mor zsol juk a liszt tel, majd hoz zá -
ad juk a cuk ros tej ben fel fut ta tott
élesz tőt és annyi tej fölt, hogy a tész -
ta könnyen gyúr ha tó le gyen. Ci pót
for má lunk be lő le, és 30 per cig pi hen -
tet jük. Ez után kö rül be lül két cen ti mé -
ter vas tag sá gú ra ki nyújt juk, és po gá -
csa szag ga tó val ki szag gat juk. A to jást
fel ver jük, be ken jük ve le a tep si re he -
lye zett tész ta ko ron go kat, majd elő me -
le gí tett sü tő ben vi lá gos sár gá ra süt jük.

A krém el ké szí té sé hez a lisz tet
for ró zsi ra dé kon ki csit meg pi rít juk,

majd tej jel fel en ged ve sű rű re főz -
zük. Ki csit hűl ni hagy juk, és be le ke -
ver jük a mar ga rint, a tej fölt, fű sze rek -
kel tet szés sze rint íze sít jük, majd
hoz zá adunk kö rül be lül 15 dkg re -
szelt saj tot.

A ki hűlt po gá csá kat fél be vág juk,
meg ken jük a krém mel, amely nek a te -
te jé re is te szünk a ma ra dék re szelt
sajt ból, majd rá csuk juk a po gá csa
te te jét.

SZ ERETET VENDÉ G SÉ G RE

Sajt krém mel töl tött 
po gá csa
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Er ről be szél ni kell…
A na pok ban ta lál koz tam egy ré gi ba rá tom mal, aki több év ti ze de egy há zunk
pres bi te re. Nem ré gi ben volt a ne ve nap ja. Szép szá mú déd uno ká val di cse -
ked het, akik jöt tek is a dé dit fel kö szön te ni. Nem le het pa nasz, a ki csik is
mond tak ver set, öröm volt őket hall gat ni. Az egész nek csak egy szo mo rú -
ság volt a kí sé rő je: az egy szer sem hang zott el, hogy „Is ten él tes sen!” Va la -
mi kor, nem is olyan ré gen, az zal kezd te adá sát a Kos suth rá dió, hogy be -
je len tet te a dá tu mot és azt, hogy ki nek van a ne ve nap ja, hoz zá té ve, hogy
„Is ten él tes se őket”… Le he tek ma ra di, de ne kem na gyon fáj, hogy fe le désbe
megy ez a kö szön tés.

Erős vár a mi Is te nünk! 
Czi ko ra La jos (Oros há za)

Finn kó rus a gyo mai gyü le ke zet ben
Nagy iz ga lom mal vár tuk nyár vé gén a hy vinkää-i Ora to rio kó rus tag ja it,
hi szen ilyen ese mény még nem volt gyü le ke ze tünk ben, ek ko ra kó rus még
nem éne kelt temp lo munk ban. A gyü le ke zet tag jai ezért tel jes erő be do bás -
sal sü töt ték a sü te mé nye ket és tet ték rend be a temp lo mot és kör nyé két,
hogy sem mi ki vet ni va ló ne le gyen a ven dég lá tás ban.

A kap cso lat még ta valy
kez dő dött az zal, hogy a
me ző tú ri vá ro si pe da gó -
gus kó rus részt ve he tett a
Hy vinkää-ben meg ren de -
zett őszi kó rus fesz ti vá -
lon. Most pedig a finn
kórus ven dé ges ked ett
Me ző tú ron és a Gyo mai
Evan gé li kus Egy ház köz -
ség ben, mi vel az Ora to rio
a finn vá ros leg na gyobb
evan gé li kus egy ház köz -
sé gé nek, a Szent há rom -
ság-temp lo m nak a kó ru sa.

Így öröm mel éne kel tek finn–ma gyar két nyel vű is ten tisz te le tün kön.
Az egy ház ze nei kó rus 1977-ben ala kult Mat ti He ro ja kez de mé nye zé sé re,

aki több év ti ze dig a finn ál la mi ope ra ház kar mes te re volt Hel sin ki ben. Az
Ora to rio a hy vinkää-i evan gé li kus egy ház ke re tei kö zött jött létre éne kel ni
vá gyók és ze ne ked ve lők rész vé te lé vel, majd fo lya ma to san bő vült ze ne is ko -
lai ta ná rok kal és el is mert szó ló éne ke sek kel is. Ma már több mint hat van kó -
rus tag gal di cse ked het. Re per to ár juk ban sok re mek mű sze re pel, pél dá ul Mo -
zart Rek vi em je, Brahms és Haydn kó rus mű vei, J. S. Bach Má té- és Já nos-pas -
si ó ja és H-moll mi sé je.

Az is ten tisz te le ten ál ta lunk is jól is mert éne ke ket ad tak elő több szó lam -
ban, or go na kí sé ret tel. Ezen a nem min den na pi al kal mon ve het tük át a gyü -
le ke zet zász la ját, mely egy faj ta jel ké pe a kö zöt tünk ki ala kult hit test vé ri kap -
cso lat nak. Mind nyá jan öröm mel és fel töl tőd ve me het tünk ha za, hi szen fel -
eme lő volt ezen a va sár na pon így tisz tel ni az Urat.

Ko csik Mó ni ka lelkész (Gyo ma)

Presbiteri ta lál ko zó Nagy gyi mó ton
Sza kos Csa ba lel kész és az általa gondozott gyü le ke ze tek a Pá pához kö ze li
Nagy gyi mó ton sze re tet ven dég sé get ren dez tek szeptember elején, ame lyen
a ven dég lá tó egy ház köz sé gen kí vül Ba kony ta má si, Csót, Pá pa tesz ér, Ta pol -
ca fő, Va nyo la pres bi te rei vet tek részt. A dél után té má ja evan gé li kus iden -
ti tá sunk volt. A nagy tisz te le tű úr ezt a té mát él mény sze rű for má ban kí ván -
ta fel vet ni, még pe dig egy nyá ri uta zás em lé ke i hez kap csol va. Ezért meg hív -
ta elő adó nak ma lom so ki kol lé gá ját, Welt ler Sán dort, aki nem rég re for má -
ci ós za rán dok úton vett részt.

Mit je lent evan gé li kus nak len ni? Mit ha gyott örö kül Lu ther a mai em ber -
nek? Az elő adó eze ket a kér dé se ket a ki rán du lás ál lo má sa i hoz és a Lu ther-
ró zsa ele me i hez tár sí tot ta. Be szélt
Herrn hut és Wart burg kap csán az ige
és a bib lia ol va sás fon tos sá gá ról; a
drez dai fő temp lom ról szól va az ige és
a szent ség egy sé gé ről, a Szent lé lek
mun ká já ról; a ke reszt út nak ne ve zett
ke ren gő ről Lu ther er fur ti ko los to rá -
ban s így a ke reszt ről mint éle tünk kö -
zép pont já ról. A wit ten ber gi Lu ther-
ház ban őr zik a re for má tor szó szé két,
amellyel össze füg gés be hoz ha tó az
evan gé li um hir de té sé nek kö zép pon ti
sze re pe egy há zunk ban. S vé gül Augs -
burg gal kap cso lat ban szó esett még
a val lás té tel, a hit val lás je len tő sé gé -
ről. A Lu ther-ró zsá ban az arany ke ret:
az örök ige. A kék alap: a Szent írás.
A fe hér ró zsa: a hir de tett evan gé li um. A pi ros szív: a val lás té tel. A fe ke te ke -
reszt: mert min den út hoz zá ve zet. 

A me di tá ci ót ének lés ve zet te be, és ve tí tett ké pes él mény be szá mo ló kö -
vet te. Lu ther éne ke it a je len lé vők lel ke sen szó lal tat ták meg. Az „utol só szó”
is re for má to run ké volt, mert a li tur gi kus áhí tat min den so ra tő le szár ma zott. 

A nagy gyi mó ti ak gaz da gon meg te rí tett asz ta la a test vé ri együtt lét le he -
tő sé gét is kí nál ta, amely so ká ig ma rasz tal ta a je len lé vő ket. Hosszú ra nyúlt
be szél ge té sek, is mer ke dé sek, meg-meg úju ló ének lő kedv, há lás kö szön té sek
tet ték tar tal mas sá az es té be nyú ló dél utánt. 

Kü lön szót ér de mel, hogy a negy ven öt fős al kal mi gyü le ke ze tet kis he lyen
nem is le he tett vol na fo gad ni, ezért kö szö net il le ti Nagy gyi mót köz ség ve -
ze tő it, hogy meg hív ták a kul túr ház ba az evan gé li kus hí ve ket, akik nek ar cán
ott ra gyo gott a megint egy ki csit erő sebb kö zös sé gi össze tar to zás tu da ta. Re -
mél jük, nem is rej tik vé ka alá, ami nek vi lá gí ta nia kell. Nem ön ma gun kat, nem
a re for má tor sze mé lyét mél tat juk, ha nem a hit szer ző jét, Jé zus Krisz tust.

g Go ór Ju dit (Malomsok) 

Az el ső és leg fon to sabb alap elv, ame lyet
az in ter net hasz ná la ta köz ben be kell tar -
ta ni: le gyünk min dig tu da tá ban an nak,
hogy min den in for má ció vagy kép,
ame lyet bár hol pub li kus sá te szünk,
vissza kö szön het ránk úgy is, aho gyan
nem vár nánk – el le nünk for dít va. 

Az in ter ne tes biz ton ság gal kap cso -
lat ban a leg jobb az, ha a „pub li kál” vagy
a „fel tölt” gomb meg nyo má sa előtt át -
gon dol juk, hogy biz to san sze ret nénk-e,
ha a szom szé dunk, a gye re ke ink, az
APEH, a mun ka adónk vagy a kon ku -
ren cia is lát ná azt, amit ép pen nyil vá -
nos sá ké szü lünk ten ni. Ez per sze nem
azt je len ti, hogy pa ra no i ás sá kel le ne vál -
nunk, és azt sem, hogy me ne kül nünk
kel le ne az in ter net től, csak ér de mes át -
gon dol ni, mit aka runk má sok nak meg -
mu tat ni – és a fi a tal in ter net hasz ná lók -
kal is el kell be szél get nünk er ről.

Az in ter ne tet né mi szá mí tó gé pes is -
me ret tel, né hány alap mű ve let be mu -
ta tá sa után, bár ki tud ja hasz nál ni. A
kül ső tá ma dá sok el len ví rus ir tók kal és
tűz fal lal le het vé de kez ni, de ar ra so kan
nem gon dol nak, hogy a fel hasz ná lók
sa ját ma guk is köz zé tesz nek olyan
tar tal ma kat, ame lye ket el le nük for dít -
hat egy-egy rossz szán dé kú em ber. A
blo gok és hon la pok tar tal ma, a kom -
men tek hosszú évek re vissza me nő leg
meg ma rad nak, és már meg szűnt ol da -
la kat is tá rol az in ter ne tes ar chí vum
(www.ar chive.org), így a ke re sők kel
egy pil la nat alatt több éves tar tal mak is
elő ke rít he tők. 

A Fa ce boo kon hi á ba le het meg fe le -
lő be ál lí tá sok kal szűr ni, hogy ki mi lyen
tar tal mat lát hat (pél dá ul az is me rő sök
min dent, az is me ret le nek sem mit;

vagy az is me rő sök bi zo nyos kö rét ki le -
het zár ni pél dá ul a fo tó ga lé ri ánk ból),
au gusz tus ban egy ha c ker nek si ke rült ki -
ját sza nia az ol dal vé del mét, és mil li ók
sze mé lyes ada ta it tet te le tölt he tő vé.

A kö zös sé gi ol da la kon és a fi a ta lok
kö ré ben nép sze rű föld raj zi hely zet-
meg osz tó ol da la kon min den ki szét -
kür töl he ti: „Most két hé tig Kor fun
nya ra lunk!”, de sen ki sem akar ar ra ha -
za ér ni, hogy en nek kö vet kez té ben a
há zát köz ben ki ra bol ták. A nya ra lá -
so kon ké szült, für dő ru hás vagy mez -
te len kis gyer me ke ket áb rá zo ló fo tók
sem biz tos, hogy min den kép pen a
nagy nyil vá nos ság elé va lók, bár azt
min den ki nek ma gá nak kell el dön te -
nie, mennyi re tart at tól, hogy pe do -
fi lok nak vagy a szá nal mas.hu szer -
kesz tő i nek a ke ze i be ke rül nek a ké pei.

Az ada ta ink hoz nem csak kö zös sé gi
ol da lak ról jut hat nak hoz zá, ha nem az
e-mail fi ó kun kon ke resz tül is könnyen
meg sze rez he tik őket az úgy ne ve zett
adat ha lá szok. Pél dá ul ér ke zik egy ér te -
sí tő e-mail, hogy egy ba rá tunk küld ne -
künk egy You Tu be-vi de ót, ame lyet a
link re kat tint va érünk el. De ha az e-mail
nem a You Tu be.com-ról jön – ér de mes
egy pil lan tást vet ni a link re: az egér rel
a link re mu tat va a bön gé sző al só in for -
má ci ós sáv já ban meg je le nik a cím –, le -
het, hogy nem is oda visz, ha nem egy

kat tin tás ra az adat ha lá szok nak kül di el
az összes tá rolt cí mün ket. Emel lett a le -
vél to váb bít ja is ma gát min den le ve le -
ző part ne rünk nek, még hoz zá úgy, mint -
ha mi küld tük vol na.

Ha son ló an nagy cím lis tát le het sze -
rez ni a kör le ve lek kel, mert so kan egy -
sze rű en to vább kül dik az ilyen e-mai -
le ket, ben ne hagy va a ko ráb bi cím zet -
tek lis tá ját és hoz zá ad va még ti zen öt-
húsz cí met. A kör le ve le ket a leg több
em ber nem sze re ti, ha még is min den -
kép pen to vább sze ret nénk kül de ni
va la mit, ak kor az e-mail szer kesz tő fe -
lü le tén a BCC (tit kos má so lat) me ző -
be kell be ír ni a cí me ket, a ko ráb bi cím -
zet te ket pe dig tö röl ni kell. A kör le ve -
le ket kül dők és a jó hi sze mű en a link -
re kat tin tók ren ge teg cím mel aján dé -
koz zák meg az adat ha lá szo kat, akik ez -
után vagy ké ret len le ve lek kel fog ják
eze ket a cí me ket bom báz ni, vagy el ad -
ják a lis tá kat má sok nak.

Az e-mail fi ó kok és a kö zös sé gi ol -
da lak mel lett egy át lag fel hasz ná ló
szám ta lan má sik ol dal ra is re giszt rál.
So kan az egy sze rű ség és a ké nye lem
ked vé ért ugyan azt az egyetlen fel hasz -
ná ló ne vet és jel szót hasz nál ják. Ha a
ked venc já ték ol da lun kon és az in ter -
net ban kunk hoz ugyan az a jel sza -
vunk, ak kor az utób bit ér de mes le cse -
rél ni egy se hol más hol nem hasz nált -
ra, még mi előtt egy nap el tűn ne a
szám lánk ról az összes pénz.

Min den biz ton sá gi koc ká zat ra nem
le het kel lő en fel ké szül ni, de a leg fon to -
sabb sza bály már ön ma gá ban is sok szor
meg véd het min ket: előbb gon dol koz -
zunk, és csak az után klik kel jünk.

g Bát ki An na

Tu da tos biz ton ság

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.

E G YH ÁZ É S VIL ÁG H ÁLÓ

Rovatgazda: Nagy Bence

Kórházlel kész lé gi men tők kö zött
Má so dik or szá gos ván dor gyű lé sü ket ren dez ték meg
a lé gi men tők szep tem ber 10–12. kö zött Deb re cen ben.
A ta nács ko zás tu do má nyos prog ram já nak fó ku szá ban
ez út tal a gyer mek el lá tás, a Lon don kör nyé ki lé giam -
bu lan cia mun ká já nak meg is me ré se, il let ve a trau más
ese tek pre hos pi tá lis pszi cho ló gi á ja állt. 

Ez utób bi szak te rü let tár gya lá sá ra az ülés má so dik
nap ján ke rült sor; egyik szek ci ó já nak ve tí tett ké pes zá -
ró elő adá sát fel kért elő adó ként Mol nár Jó zsef mis kol ci
kór ház lel kész tar tot ta Mens sa na in cor po re sa no cím mel.
A si ke res elő adás, me lyet a ma gyar or szá gi lé gi men tő-
or vo sok, il let ve pa ra me di ku sok hall gat tak, még in kább
meg erő sí tet te azt a tényt, hogy a test mel lett a lé lek is
gyó gyul ni kí ván.

g Dr. Kovács Zoltán fel vé te le
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HÍREK, HIRDETÉSEK

VASÁRNAP

10.04 / Kos suth rá dió
Evan gé li kus is ten tisz te let köz -
ve tí té se Bu da ke szi ről
Igét hir det Lack ner né 
Pus kás Sá ra.
21.35 / Du na Tv
Az élet ven dé ge – Cso ma-le -
gen dá ri um (ma gyar do ku -
men tum film, 2005) (80')
„Ami kor 1999 ok tó be ré ben
Del hi be ér kez tem, nem várt,
még tit kon sem re mélt le he -
tő ség adó dott előt tem: a hi -
ma lá jai, Kanam ne vű fa lu ba
utaz ha tok, ahol Kő rö si Cso -
ma Sán dor élt és ta nult éve -
ken át, és ahol hí res ti be ti–
an gol szó tá rát és nyelv ta nát
ké szí tet te” – vall Szem ző Ti -
bor, a film ren de ző je, aki a
Ma gyar Film szem lén a ren -
de zői lát vány dí ját kap ta az
al ko tá sért.

HÉTFŐ

10.00 / To rony Rá dió (Bé kés)
Lel ki szósz
(evan gé li kus fél óra)
14.10 / PAX
Az anya méh gyü möl cse 
ju ta lom
(csa lád ter ve ző so ro zat)
17.00 / PAX
Fe je ze tek a ma gyar 
ke resz tény ség tör té ne té ből
(val lás tör té ne ti so ro zat)
1. rész
Za rán dok út
21.10 / Du na Tv
Té rey Já nos: Asz ta li ze ne
(ma gyar szín há zi fel vé tel)
(115')
21.35 / m1
A ki rá lyért és a ko ro ná ért
(fran cia film drá ma, 2008)
(96') 1. rész
22.05 / Hír Tv
Ősök te re

KEDD

13.00 / PAX
Ne ked sza bott fe hér ru ha: 
A re ád sza bott fe hér ru ha
A Zá ke us Mé dia cent rum
evan gé li zá ci ós mű so ra
14.55 / Du na Tv
Nyár es ti med ve né ző ben
(ma gyar té vé film, 2009)
(32')
16.34 / M. Katolikus Rádió
Asztali áldás (25')
20.30 / m2
El ve szett pa ra di csom-tö re dék
(té vé já ték, 1974) (63')
20.30 / Du na Tv
Sü tő And rás: Egy ló csi szár 
vi rág va sár nap ja
(ma gyar szín há zi 
köz ve tí tés, 2010) (133')
23.20 / m1
Zeg zu gos tör té ne tek
Kul túr tör té ne ti ka lan do zás
Bu da pes ten és vi dé ken

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
13.46 / m2
Arany met szés
(kul tu rá lis ma ga zin mű sor)
20.30 / Du na Tv
A Ka ra ma zov test vé rek
(orosz té vé film so ro zat, 2009)
21.05 / Du na II. Au to nó mia
Az árok (an gol–fran cia há bo -
rús film drá ma, 1999) (95')
22.30 / Film mú ze um
Éj sza kai ro ha nás
(ame ri kai ka land film, 1988)
(126')
23.15 / Du na Tv
Jó éjt, pa rancs nok!
(irá ni já ték film, 2006) (93')
23.20 / m1
Múlt-kor
(tör té nel mi ma ga zin)

CSÜTÖRTÖK

10.55 / Du na Tv
Eu ró pai kós to ló
(an gol is me ret ter jesz tő 
film so ro zat, 2005) (26')
Ír or szág
13.45 / m2
Sír ja ik hol dom bo rul nak…
El tűnt ma gyar ka to nák 
nyo má ban
18.55 / Du na Tv
Quo va dis? (olasz té vé film so -
ro zat, 1985) (59')
20.00 / PAX
Szár nya kat ad ja tok…!
Schäf fer Er zsé bet új ság író
elő adá sa
21.35 / m1
Szí vet cse rél ni (ame ri kai 
film drá ma, 1998) (87')
22.25 / m2
Be szél ge tés a szen ve dés ről (55')
23.05 / m1
Szé les vá szon
(film ma ga zin)

PÉNTEK

5.20 / m1
Haj na li gon do la tok
10.45 / m2
Kul-tú ra 2010
(uta zá si ma ga zin)
12.30 / PAX
Pi lá tus. Re mé nyik Sán dor 
Pi lá tus cí mű ver sé nek ze nés
fel dol go zá sa a Po é zis 
együt tes elő adá sá ban
18.00 / PAX
Ke rék pár tú ra egy ház tör té ne ti
uta kon (úti film)
20.30 / m2
Guerni ca – 
egy pol gár há bo rú port ré ja
(spa nyol do ku men tum film,
2007) (58')
21.35 / m1
Az ügy nök ség (ame ri kai film -
drá ma, 2006) (167')
23.20 / Du na Tv
A ha jó zá si tér kép
(spa nyol ka land film, 2007)

SZOMBAT

8.10 / m1
Eu ró pa Ma gyar or szá gon
A Ma gyar Te le ví zió eu ró pai
uni ós ma ga zin ja
9.50 / m1
Ma gyar nép me sék
A há rom ágú tölgy fa tün dé re
12.05 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
A vég vá ri vi téz
13.05 / m1
Del ta (tu do má nyos ma ga zin)
15.05 / m2
A kul tusz mi nisz ter
Kle bels berg Kunó, 
az or szág épí tő
21.00 / m1
A ret tent he tet len (ame ri kai
tör té nel mi drá ma, 1995) (178')
22.10 / Du na Tv
Égő tűz
(bosz ni ai–oszt rák–tö rök–
fran cia film drá ma, 2003)
(106')

VASÁRNAP

8.10 / m1
Fő tér
Etyek és tér sé ge
10.25 / m1
Evan gé li kus ma ga zin
10.50 / m1
Evan gé li kus if jú sá gi mű sor
11.00 / Du na Tv
„A ma gok ol tal má ra…” 
– Er dé lyi erőd temp lo mok
Ge len ce
12.05 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó)
20.15 / PAX
Bach: c-moll par ti ta
20.45 / m2
A Ki li man dzsá ró ha va
(ame ri kai ka land film, 1952)
(117')
21.45 / Du na Tv
No mád
(fran cia–ka zahsz tá ni 
ka land film, 2005) (112')
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Va sár nap

Ez a sze re tet, és nem az, ahogy mi sze ret jük Is tent, ha nem az, hogy ő sze re -
tett min ket, és el küld te a Fi át en gesz te lő ál do za tul bű ne in kért. 1Jn 4,10 (Hós
6,4c; Jn 11,1/2/3.17–27/41–45/; 2Tim 1,7–10; Zsolt 37,1–20) Sze re tet és sze -
re tet kö zött óri á si kü lönb ség van. Mi, em be rek sok szor mond juk egy más -
nak: sze ret lek – le het, hogy a há zas társ nak, gye rek nek vagy gyer mek a szü -
lő nek. Is ten jól is mer min ket – ezt mu tat ja, ami kor Já nos apos to lon ke resz -
tül ar ra ta nít: „Gyer me ke im, ne szó val sze res sünk…” (1Jn 3,18) Is ten nem csak
ta nít, de pél dát is ad, mert az ő sze re te te ál do za tos sze re tet, aki örök üd vös -
sé gün kért Egy szü lött jét ál doz ta. Tu dunk-e ilyen ál do za to san sze ret ni? Jé zus
Krisz tus sal biz to san!

Hét fő

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 (Zsolt 18,30; Róm 6,18–23; Préd 4,17–5,6) Is ten vi -
lá ga az em be ri vi lág min den fé lel mé től, ba já tól men tes. Ez a mi nagy örö -
münk, és ez ne künk az Is ten től jö vő ál dás. Mi ben nyil vá nul meg az ál dás?
Ab ban, hogy Is ten az ő Lel ke ál tal erő vel, sze re tet tel és jó zan ság gal töl ti meg
az éle tün ket. Sok szor ké tel ke dünk ab ban, hogy le het fé le lem nél kül él ni. Akik
el fo gad ják Is ten Lel ké nek ál dá sát, azok Is ten vi lá gá nak pol gá ra ként meg ta -
pasz tal ják, hogy így is le het. Tégy egy pró bát!

Kedd

Őriz ked je tek a bál vá nyok tól! 1Jn 5,21 (Zak 10,2a; Ap Csel 21,8–14; Préd 5,9–
19) Igénk ben nem csak ta ná csot ka punk ar ra néz ve, hogy őriz ked jünk a bál -
vá nyok tól, ha nem Is ten azt is sze ret né meg lát tat ni ve lünk: ve gyük ko mo lyan,
hogy van nak bál vá nyok – több is! –, és ezek től a mi éle tünk sem men tes. Mind -
ez nem fe nye ge tés, ha nem fél tő fi gyel mez te tés: em ber, gon dold meg, mi jár -
ja át leg in kább az éle te det! Mert ha nem Is ten, aki a te te rem tőd, ak kor bál -
vá nyok ta kar ják őt. Vizs gáld meg éle te det!

Szer da

Te bűn bo csá tó Is ten vagy, ke gyel mes és ir gal mas, hosszú a tü rel med, és nagy a
sze re te ted. Neh 9,17b (2Tim 1,8–9; Mk 5,21–24.35–43; Préd 6,1–12) Éle tünk nagy
le he tő sé ge és eb ből fa ka dó an örö me is, hogy Is ten nem ha rag tar tó. Ő min den
őszin tén meg val lott és elé le tett bű nün ket a há ta mö gé ve ti, és nem em le ge ti töb -
bé, nem hány tor gat ja fel. Nagy ál dá sa len ne az éle tünk nek, ha mi is így tud nánk
meg bo csá ta ni, ha Is ten hosszú tű ré sé nek nem csak mi ör ven dez nénk, de to vább -
ad nánk, és mi is hosszú tü re lem mel és ir ga lom mal len nénk má sok fe lé.

Csü tör tök

Köz ben járt a bű nö sö kért. Ézs 53,12 (Lk 23,33–34; Fil 1,19–26; Préd 7,1–4) Jé -
zus Krisz tus ál do za ta bár mely idő ben élő em ber nek üd vös sé get je lent. Üd -
vös sé get je len tett a mel let te ke reszt fán szen ve dő la tor nak, üd vös sé get je lent
a 21. szá zad ban és az el kö vet ke zők ben is. Ez az ál do zat egy sze ri és meg is -
mé tel he tet len, azért tör tént, hogy meg bé kél tes se az em bert Is ten nel. De a
fel tá ma dott és élő Úr Krisz tus az óta is fo lya ma to san imád ko zik, kö nyö rög,
az az köz ben jár ér tünk az Atyá nál, hogy ál do za tá ra néz ve az Atya bé kül jön
meg ve lünk, és mi is őve le.

Pén tek

Krisz tus mond ja: „Aki ab ból a víz ből iszik, ame lyet én adok ne ki, so ha töb -
bé meg nem szom ja zik, mert örök élet re buz gó víz for rá sá vá lesz ben ne.” Jn
4,14 (Ézs 48,21; Jn 18,3–9; Préd 11,1–10) Igén ket ol vas va ne a víz pusz tí tó ere -
je és nagy sá ga ke rül jön a sze münk elé, ha nem az ál dá sá ra fi gyel jünk. Kü lö -
nö sen azért, mert a víz ar ra mu tat rá, aki től csak is jó, csak is élet szár ma zik
– és ez Jé zus Krisz tus. Mi lyen a kap cso la tom az élet Urá val, Jé zus sal? Ha el
tu dom mon da ni Pál lal, hogy már nem én élek, ha nem ő él ben nem, ak kor
töb bé nem le szek szom jas, mert éle te met át jár ja és be töl ti Jé zus Krisz tus.

Szom bat

Ezért te hát még job ban kell fi gyel nünk a hal lot tak ra, hogy va la mi kép pen el
ne sod ród junk. Zsid 2,1 (Ézs 14,27; Mk 9,1–10; Préd 12,1–14) So dor ta tunk –
a mun ka lá za, tem pó ja, el fogy ha tat lan sá ga mi att. So dor ta tunk az idő vel va -
ló har cunk ban; so dor ta tunk a csa lád, mun ka hely, sza bad idő há rom szö gé -
ben; so dor ta tunk a vi lág ál tal jó nak tar tott rek lá mok, szlo ge nek ál tal, hogy
ne ked ez jár… A go nosz min den le he tő sé get meg ra gad, hogy gyen gít se ben -
nünk az ige tar tal mát, mon da ni va ló ját. Fü lünk még hall, de va jon nem azt
hallja, amit még meg akar hal la ni? Ka pasz kod junk job ban az élő Igé be!

g Ta másy Ta más né

Új nap – új kegyelem

APRÓHIRDETÉS

Meg bíz ha tó, gya kor lat tal ren del ke -
ző, nyug dí jas nő vál lal na he ti há rom
al ka lom mal idős gon do zást, fel ügye -
le tet. 30/842-9589

Hí vő bér lő nek Pest lő rin cen ki adó
két szo bás, gáz fű té ses la kás ha vi 35
ezer fo rin tért, két ha vi ka u ci ó val.
1/276-8528, 20/323-1704.

evangélikus élet. éled. éled?

Az Evan gé li kus Kül misszi ói Egye sü -
let 2010. őszi el ső al kal mát szep tem -
ber 20-án, hét főn 17.30-kor tart ja.
Hely szín: 1085 Bu da pest, Ül lői út 24.,
ut ca fe lő li elő adó te rem. Há mor End -
re, a Budapest-Fa so ri Evan gé li kus
Gim ná zi um igaz ga tó he lyet te se Bib -
li ai tá ja kon – a Bib lia ide gen tá ja kon
(Jor dá ni á tól Mon gó li á ig) cím mel
tart elő adást. Min den ér dek lő dőt
sze re tet tel vá runk!

Az Evan gé li kus Kül misszi ói 
Egye sü let ve ze tő sé ge

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

GYÁSZHÍR
A Za la eger sze gi Evan gé li kus Egy ház köz ség mély meg ren dü lés sel tu dat -
ja, hogy dr. Blázy Ár pád szak gyógy sze részt, volt egy ház me gyei fel ügye -
lőt Te rem tő je szep tem ber 5-én ha za hív ta. A gyü le ke zet negy ven négy éven
át hű sé ges tag já tól és pres bi te ré től szep tem ber 23-án 17 óra kor ve szünk
bú csút temp lo munk ban. „Ama ne mes har cot meg har col tam, fu tá so mat
el vé gez tem, a hi tet meg tar tot tam.” (2Tim 4,7)

A Veszp rém me gyei Vas za ron evan -
gé li kus is ten tisz te le tet tar tunk szep -
tem ber 26-án, va sár nap dél előtt 10
óra kor. Hely szín: a pol gár mes te ri
hi va tal há zas ság kö tő ter me. Min -
den kit sze re tet tel vá runk!

A Ta ká csi Evan gé li kus 
Egy ház köz ség ve ze té se

Re gi o ná lis fér fi kon fe ren ci át tar tunk ok tó ber 2-án, szom ba ton reg gel 9
órá tól a veszp ré mi evan gé li kus gyü le ke zet és a Fér fi misszi ói Szol gá lat
szer ve zé sé ben. Ezen az al kal mon az ér dek lő dők meg is mer ked het nek a
fér fi misszió ha zai és kül föl di hely ze té vel, és se gít sé get kaphat új fér fi kör
szer ve zé sé hez. Cím: 8200 Veszp rém, Kos suth u. 4. Tel.: 88/421-618. E-
mail: veszp rem@lu the ran.hu. A je lent ke zé se ket kér jük szep tem ber 26-
ig el jut tat ni. Min den kit sze re tet tel vá runk!

H I R D E T É S

16 e 2010. szeptember 19. Evangélikus Élet


