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„A más fél óra alatt vé gig jár ha tó la bi rin tus
kí mé let le nül őszin te ins tal lá ci ói meg döb -
ben tő él ményt nyúj ta nak, ezért a szer ve zők
két pá nik ki já ra tot is be épí tet tek.”

Kiállítás a döbbenet erejével f 8. oldal

„– Saj nos, ke vés evan gé li kust lát tam… Ré -
szünk ről eset leg ki sebb lett vol na az ér dek -
lődés?

– Nem, nem hi szem, in kább ta lán a kom mu -
ni ká ci ó val le he tett gond…”

Találkozás Frank Kittelbergerrel f 4. oldal

Kör ben ülünk, mint min dig. A teo ló -
gus ott hon at mo szfé ra te rem tő ká -
pol ná já ban, mint min dig. Csak az ar -
cok má sok, a sor sok, az élet utak. Ez
a ti ze dik ha tod éves cso port. 

Az el ső kon zul tá ci ót tart juk. Évek
óta is mer jük őket, van nak kö zös
tör té ne te ink. Küz del mek, mély pon -
tok, ered mé nyek, fe lejt he tet len pil -
la na tok, el sza kít ha tat lan kö te lé kek.
Így együtt még is más mi lye nek, mint
vár tuk. Ho mo gén cso port, pe dig
több év fo lyam ból jön nek. Sem mi
el fo gó dott ság, szin te rá ug ra nak a
té mák ra: mit ad ne kem, mit vár tő -
lem az egy ház? Ho gyan tu dom a
hit tan cso port min den tag ját fog lal -
koz tat ni? Ho gyan ke rül jek azo nos
szem ma gas ság ba a be teg ágyon fek -
vő vel? Mi ért néz zem meg jó kö zel -
ről az ik ta tó köny vet? 

Csu pa olyan kér dés, amely re teg -
nap előtt még unot tan bá mul tak ki fe -
le az ab la kon; má ra itt van a ke zük
ügyé ben, és ér zik, lét kér dés, hogy
meg ra gad ják. Az övék ma az, ami
sem le ges tan anyag volt teg nap. Hát
igen, ilyes mi a kü lönb ség az el ső öt és
a ha to dik év kö zött. Ezért nem ad nám
sem mi ért.

Idén is, mint min dig, két ven dé get
hív tunk a ta va lyi ha tod éve sek kö zül.
Sze mé lyes ta pasz ta la ta i kat oszt ják
meg a most kez dők kel. Ho gyan lett a
pa pír ba né zős elő adás ból em be rek -
nek szó ló ige hir de tés. És me lyik volt
az a má so dik osz tály, ame lyik kel le -
he tet len volt bol do gul ni. „Fi gyelj,
idén har ma di ko sok lesz nek!” – fi gyel -
mez te ti az újat, aki nem csak az osz -
tályt ve szi át, ha nem a szom széd né -
ni is ne ki fog ja át ad ni a friss pa la csin -
tát a ke rí tés fö lött. Tör té ne tek, ta nul -
sá gok, bot la do zá sok, mel lé fo gá sok –
nagy ne ve té sek. 

Per sze föl tesszük a kér dést: „Mi a
leg több, amit kap tál?” Fel ka pom a fe -

jem a vá lasz ra: „Lé lek ben gaz da -
gabb let tem.” „Elég fel szí ne sen in dul -
tam – foly ta tó dik a sze mé lyes hang.
– De ná lunk a men tor-lel kész je lölt
kap cso lat alap ját az ké pez te, hogy
min den reg gel együtt ol vas tunk Bib -
li át, kö zö sen imád koz tunk, és meg -
osz tot tuk egy más sal azt, amit az
igé ből kap tunk. Az ige hir de té se i -
met is úgy vé le mé nyez te a men to -
rom, hogy rá mu ta tott a lel ki leg súly -
ta lan, sem mit mon dó ré szek re. A lel -
kem gaz da go dott, és sok kal fon to -
sabb té nye ző vé vált, mint ko ráb ban.
Ez a leg több, amit kap tam.”

El gon dol ko dom. Kap ha tott vol na
töb bet? Alig ha. Hi szen a lel ké szi hi -
va tás nak ez a ter mé sze te. Be lül ről su -
gár zik ki fe lé. Ha be lül üres és súly ta -
lan, hi á ba kor rekt a mon da ni va ló, és
hi á ba bri li áns a re to ri ka – a sza vak
nem vál nak üze net té. És ak kor is mét
hi á ba men tem a temp lom ba. Nem
let tem több, mint előt te vol tam. Sem -
mi sem érin tet te meg a lel ke met. De
ha súlyt kap a lé lek, vi szi ma gá val a
töb bit: a szel le mi igé nyes sé get és a lel -
ki pász to ri at ti tű döt. 

A lel ké szi hi va tás ter mé sze te ilyen.
Az egy há zé pe dig olyan, hogy ki csit
mind annyi unk ra tar toz nak a vá sott
má so di ko sok, a lel kész je lölt ke zé -
ben lan do ló pa la csin tás tá nyér és a
reg ge li bib lia ol va sá sok. Ránk tar toz -
nak. Nem a csak fel há bo rod ni ké pes
ál fe le lős sé günk re, nem is a to vább -
pus mo gott rossz hír-szen zá ci ók ra,
ha nem a kö zös ség vál la lá sunk ra, a
sze re te tünk re, ami né ha hall ga tás ban
nyil vá nul meg, más kor jó hi sze mű ség -
ben. Egy szer össze kul csolt kéz ben,
más szor bá to rí tó szó ban.

Az idei ha tod év re is ál dást ké rünk
at tól, aki min den ál dás for rá sa, és kö -
zös ség vál la lást min den ki től, aki egy
sejt nek tud ja ma gát Krisz tus tes té ben.

A szerző az Evangélikus Hittudományi
Egyetem Gyakorlati Intézetének vezetője

Ki van a kör kö ze pén?

Jézus számtana f 2. oldal
Beszélgetés dr. Drenyovszky Irén főorvossal f 5. oldal
A Lepramisszió külmissziói szolgálatáról f 7. oldal
Ösztöndíj evangélikus Nyilas Misiknek f 8. oldal
Új kezdet Szarvason f 9. oldal
Száz éve született id. Szabó Lajos lelkész f 10. oldal

g Sza bó né Mát rai Ma ri an na

„Ma gam is be men tem a meg ja vul ni
aka rás zsák ut cá já ba, majd meg ta -
pasz tal tam, hogy gyö ke res vál to zást
az éle tem ben csak is Is ten meg men tő
sze re te te ad hat.”

Lám a dalai! f 9. oldal

Ke nyér rel is…

Az is ten tisz te let ige hir de tő je dr. Fa -
bi ny Ta más volt. Az idei tan év ben a
teo ló gi át is fel ügye lő püs pök Ez 37,1–
14 alap ján szólt – egye bek mel lett –
a pró fé tá lás man dá tu má nak fe le lős -
sé gé ről. „Om la do zik a temp lom?
Menj be! El ide ge ned tek az em be rek?
Szó lítsd meg őket!” – buz dí tot ta az
egye tem hall ga tó it – és szép szám ban
je len  lé vő lel kész kol lé gá it – az Észa -
ki Egy ház ke rü let püs pö ke. Mint

mond ta: az egy ház szer ve ze te és an -
nak kül ső meg úju lá sa Lé lek nél kül
mit sem ér. Ha azt ta pasz tal juk,
hogy „az inak, a hús és a bőr” el le né -
re az egy ház nem Krisz tus tes te, és
hi ány zik be lő le az iga zi egy ség, ak kor
nem az oko kat kell bon col gat nunk,
ha nem gyó gyu lá sért kell imád koz -
nunk, és a ma gunk esz kö ze i vel részt
kell vál lal nunk a gyó gyí tás ban – és
ak kor a Lé lek is meg ada tik, és élet -

tel tel nek meg gyü le ke ze te ink és in -
téz mé nye ink. Ezért kezd jük így ezt a
tan évet is: Jö vel, Szent lé lek Úr is ten.

Az is ten tisz te let foly ta tá sa ként –
me lyen Kincz ler Zsu zsan na, il let ve
Fin ta Ger gely ve ze té sé vel az egye tem
ének ka ra és li tur gi kus ének-sze mi ná -
ri u ma is szol gált – a ha tod éve sek já -
rul tak az ol tár elé, ahol dr. Sza bó La -
jos és dr. Sza bó né Mát rai Ma ri an na,
a gya kor la ti in té zet ve ze tő je ál dot ta
meg és bo csá tot ta út juk ra őket. (Men -
to ra ik az ün ne pi ülé sen ve het ték át
meg bí zó le ve lü ket.) A szer tar tás Fin -
ta Ger gely or go na já té ká val zá rult.

Az ün ne pi ülést dr. Ko rá nyi And -
rás nyi tot ta meg. Az egy ház tör té ne ti
tan szék do cen se a kö szön té sek és ki -
men té sek tol má cso lá sa után Sza bó
La jost kér te fel, hogy tart sa meg
Ho gyan le het ne vissza ta lál ni a szó -
szék re? cí mű szék fog la ló be szé dét.

Jö vel, Szent lé lek Úr is ten
Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye te men is meg kez dő dött a tan év

b Rek tor ként négy év után is mét dr. Sza bó La jos kö szön töt te az Evan -
gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem (EHE) hall ga tó it az in téz mény szep -
tem ber 17-ei tan év nyi tó is ten tisz te le tén a zug lói evan gé li kus temp -
lom ban. A pro fesszor 1998 és 2006 kö zött már be töl töt te ezt a tiszt -
sé get; az az óta el telt idő szak ban a gya kor la ti teo ló gi ai tan szé ket ve -
zet te. Dr. Csep re gi Zol tán eddigi rektor man dá tu má nak le jár tá val a
Ma gyar Köz tár sa ság el nö ke – ak kor még Só lyom Lász ló volt hi va tal -
ban – 2010. au gusz tus 1-jé től 2014. jú li us 31-ig a rek to ri fel ada tok el -
lá tá sá val is mét Sza bó La jost bíz ta meg.

f Folytatás a 3. oldalon
Nem csak lel ki táp lá lék kal, ha nem tes ti
ele del lel is szol gál tak múlt va sár nap
Pit va ro son a Dé li Egy ház ke rü let ve ze -
tői. A dél előt ti is ten tisz te le tet kö ve tő -
en – me lyen Gáncs Pé ter püs pök hir -
det te az igét, mű sor ral pe dig a he lyi if -
jú ság, va la mint az oros há zi Im má nu -
el együt tes ked ves ke dett – a ke rü let el -
nök sé ge nyolc száz adag ebé det (bab -
gu lyást) osz tott szét a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház dia kó ni ai szol gá -
la ta mun ka tár sa i nak és a Szar vas-
Ótemp lo mi Evan gé li kus Egy ház köz -
ség kép vi se lő i nek köz re mű kö dé sé vel.
Ez zel pár hu za mo san a temp lom ban a
dia kó ni ai szol gá lat ál tal össze gyűj -
tött is ko la tás ka- és ru ha ado má nyok
szét osz tá sá ra ke rült sor a kö zel múlt -
ban sú lyos vi har ká ro kat szen ve dett te le pü lés rá szo rult jai kö zött. 

Me kis Vik tó ria fel vé te lén Lá zár Zsolt szar va si lel kész, Len gyel An na ke -
rü le ti fel ügye lő és Gáncs Pé ter püspök szor gos ko dik.

„Ti vagy tok a föld só ja” – ez zel a Má té evan gé li u má ból vett mot tó val szer vez te meg – im már ne gye dik al ka lom mal
– a szak rá lis mű vé sze tek he te fesz ti vált az Ars Sac ra Ala pít vány. A szep tem ber 17. és 26. kö zött zaj ló or szá gos ren -
dez vény ke re té ben va sár nap dél után a négy tör té nel mi egy ház – a ró mai ka to li kus, a re for má tus, az evan gé li kus, il -
let ve a zsi dó hit köz ség – kö zös ze nei áhí ta tá nak adott ott hont a bu da pes ti Szent Ist ván-ba zi li ka. Evan gé li kus rész -
ről a ké pün kön lát ha tó Stel la ének együt tes szí ne sí tet te a prog ra mot, Aba ffy Nó ra ve zény le té vel. 

g Mé szá ros Gá bor fel vé te le

Az elsőéves hallgatók fogadalomtétele
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b Mai éne künk tör té ne te is mét
sok ér de kes sé get tar to gat. Bár a
Kelj fel, kelj fel, fé nyes nap (EÉ
265) stró fái há rom kü lön bö ző
köl te mény ből szár maz nak, a si -
ke res vá lo ga tás ered mé nye kép -
pen tel jes gon do la ti egy sé get
ér zünk a vers sza kok kö zött.

A Sonne der Ge rech tig ke it (EG 263)
hét vers sza ká ból éne kes köny vünk
hat stró fát kö zöl Dó ka Zol tán for dí -
tá sá ban.

Ch ris ti an Da vid (1691–1751), aki -
nek az 1. (és a ki ha gyott, ere de ti leg 6.)
vers sza kot kö szön het jük, Mor va or -
szág ban szü le tett; a pi e tiz mus ha tá -
sá ra evan gé li kus lett, és éb re dé si
pré di ká tor ként mű kö dött. 1722-ben
ő ve zet te a Cseh Test vé rek egyik
me ne kült cso port ját Szász or szág ba.
Zin zend orf gróf mel lett a Herr n hu ti
Test vér gyü le ke zet ala pí tó ja és egyik
leg ere de tibb mun ka tár sa; ké sőbb
misszi o ná ri us ként dol go zott töb bek
kö zött Grön lan don és Észak-Ame ri -
ká ban.

Ch ris ti an Gott lob Barth (1799–
1862) ír ta a 2., 4. és 5. vers sza kot. Elő -
ször Würt tem berg ben volt lel kész,
majd író ként te vé keny ke dett; a
misszi ót ő is fon tos fel ada tá nak tar -
tot ta. A Cal wer Ki adó ala pí tó ja.

Jo hann Ch ris ti an Neh ring (1671–
1736) a har ma dik szö veg író: tő le
szár ma zik a 3. és a 6. vers szak. Or -
vos tu do mányt és teo ló gi át hall ga tott;
rek tor ként és lel kész ként is te vé -
keny ke dett. Ma gas kép zett sé ge le he -
tő vé tet te, hogy több tu do mány ág ban

is pub li kál jon. Ba rát sá got ápolt H.
Franc ke és J. A. Frey ling ha us en pi e -
tis ta köl tő vel.

Az ének mai alak ja – a kü lön bö ző
év szá za dok ból szár ma zó vers sza kok
vá lo ga tá sa és a dal lam hoz zá ren de lé -
se – Ot to Ri eth mül ler (1889–1938) lel -
kész től szár ma zik, aki a Hit val ló
Egy ház (Be ken nen de Kirche) tag ja
volt, és if jú sá gi ve ze tő ként is dol go -
zott. Te vé keny sé ge nagy je len tő sé gű
a la tin him nu szok for dí tá sa és a Cseh
Test vé rek éne ke i nek át dol go zá sa te -
rén, va la mint éne kes köny vek ki adó -
ja ként is. Éne künk az ő jó vol tá ból az
Ein ne ues Li ed cí mű if jú sá gi éne kes -
könyv ben je lent meg 1932-ben.

Az ere de ti leg egy 15. szá za di kéz -
irat ban ta lál ha tó dal lam kez det ben
vi lá gi dal hoz kap cso ló dott (Der re ich
Mann war ge rit ten aus); 1556-ban
Nürn berg ben je lent meg elő ször
nyom ta tás ban, egy nép dal gyűj te -
mény ré sze ként. Tíz év vel ké sőbb a
Cseh Test vé rek a Mensch, er heb de -
in Herz zu Gott ének szö veg gel kap -
csol ták össze.

Az ének nép sze rű sé ge Ri et mül ler
sze ren csés dal lam vá lasz tá sá nak kö -
szön he tő. A preg náns, szin te in du ló -
sze rű rit mus és a hár mas hang zat ra
épü lő, négy so ros dúr dal lam – a
szö veg ből messze me nő en kö vet ke -
ző – erőt su gá roz.

A Se gíts, Urunk zá ra dék a dal lam

mi att ke rült a vers sza kok vé gé re.
Ez ál tal az ének az ősi – Ky ri ele is vég -
ző dé sű – le is-éne kek kel tű nik ro kon -
nak.

Vé gül a szá mos bib li ai uta lás kö -
zül a nyi tó ké pet emel jük ki: „De föl -
ra gyog majd az igaz ság nap ja szá mo -
tok ra, akik ne ve met fé li tek, és su ga -
rai gyó gyu lást hoz nak.” (Mal 3,20)

g Ecse di Zsu zsa

A leg na gyobb győ ze lem
Van nak nagy ne vek, az em be ri ség tu -
da tá ba be vé ső dött dá tu mok, nem ze -
tek, or szá gok szá má ra fon tos ese mé -
nyek, ame lyek győ zel mek hez kö tőd -
nek. Ha tal mas tel je sít mé nye ket vég -
hez vi vő, ki vá ló em be rek alak jai hal -
mo zód nak a vi lág em lé ke ze té ben,
mert győz ni tud tak. Se re ge ik kel, tu -
dá suk kal, ki tar tá suk kal: az zal, ami vel
küz de ni ük kel lett. Vá ro sok, épü le tek,
ut cák név adói ők. Több di a dalt nem
vár nak már tő lük, több ér de met
nem kell sze rez ni ük, hír ne vük elég az
em ber lép té kű örök ké va ló ság hoz.

De mi van a min dig vissza té rő el -
len ség gel, a min den na pok ban is tá -
ma dó erő vel? Ki fog ja le győz ni az
igaz sá got min dig fer dí te ni aka ró,
ön cé lú de ma gó gi át? Ki szo rít ja vissza
az ön tör vé nyű ség rom bo lá sát? Ki
fog meg álljt pa ran csol ni kö zös sé -
gek szét for gá cso ló dá sá nak, el len sé -
ges ke dés nek és el ma gá nyo so dás -
nak? Hol van az a nagy ság, aki nem
egyet len tör té nel mi hely zet ben ho -
zott jó dön té se mi att nagy, ha nem
azért, mert min dig, min den hely zet -
ben ké pes a jó ol da lán har col ni a rá -
szo ru ló ért?

Nem tör té nel mi hí res sé gek pan te -

on já ban kell ke res nünk a meg fe le lő
sze mélyt: nem ott fog juk meg ta lál ni.
Egy ná zá re ti ácsot kell ke res nünk, aki
Is ten ki fogy ha tat lan sze re te té nek
örök igaz sá gát hir det te, aki ta nít vá -
nyai te kin te tét ön ma guk ról a má sik
ta nít vány és a Mes ter fe lé for dí tot ta,
aki egy új, vi lág mé re tű kö zös sé get te -
rem tett, mert min den em bert kö zös -
sé tett ab ban, hogy min den ki egy for -
ma sze re te tet ka pott tő le: az atyai
ház ba va ló vissza fo ga dás fe lül múl ha -
tat lan esé lyét.

Ami a vi lá got, ami az ős el len ség
csel ve té sét, ami az Is ten től va ló el sod -
ró dás örök em be ri tra gé di á ját le -
győz he ti, az nem más, mint a be lé ve -
tett hit. Az a szün te len re mény ség,
hogy nincs az a sö tét ség, ame lyet az
ő vi lá gos sá ga el ne tud na osz lat ni. Az
a bi zo nyos ság, hogy a szét szé le dő
nyáj tól leg messzebb re tá vo lo dott
bá rányt is ké pes meg ta lál ni. Az a
min den nap meg ta pasz tal ha tó cso da,
hogy a vi lág ban min dig van va la ki nek
bá tor sá ga meg szó lal tat ni az ő öröm -
hí rét.

A leg na gyobb győ ze lem ben nünk
tör té nik: mi, té vely gők, szün te le nül
el esők Krisz tus sze re te té vel, Krisz tus
ere jé vel ké pe sek va gyunk ha za ta lál -
ni és ott hon ma rad ni. A tör té ne lem
lap ja in ezért nem fog nak kü lön fe je -
ze tet nyit ni ne künk, a nagy győz te -
sek ne vé hez ké pest ne vünk sem mit
nem fog je len te ni. De vi lá gos ság ban,
igaz ság ban, a sze re tet kö zös sé gé ben
fo gunk él ni. Az a bé kes ség lesz osz -
tály ré szünk, amely itt ta nú ság té tel -
lé te szi éle tün ket, mert oda át ról üze -
ni az örök tel jes ség ígé re tét.

g Ör dög End re

Kelj fel, kelj fel, fé nyes nap
C ANTATE

Nagy bá tyám tól ta nul tam, hogy a re -
ál tu do má nyok – a ma te ma ti ka, fi zi -
ka, ké mia – is me re te ugyan úgy hoz -
zá tar to zik az ál ta lá nos mű velt ség hez,
mint az iro da lom és a tör té ne lem is -
me re te. Igyek szem is oda fi gyel ni a
szá mok ra, mér ték egy sé gek re. Bi zo -
nyo san nem elő ször, szá mom ra még -
is meg ha tá ro zó an Jó zsef At ti la be szél
az egy fur csa sá gá ról, hogy ön ma gá -
val szor zód va, hat vá nyo zód va nem
gya rap szik, min dig egy ma rad. S vé -
gül azt ír ja: „Ve gye tek erőt ma ga to kon
/ És leg elő ször is / A leg egy sze rűbb do -
log hoz lás sa tok – / Adód ja tok össze,
/ Hogy rop pant mó don fel nö ve ked vén,
/ Az Is tent is, aki vég te len ség, / Va la -
ho gyan meg kö ze lít sé tek.”

Az tán az is nyil ván va ló vá vált,
hogy a szám ön ma gá ban sem mit
sem ér. Hússzal me gyek – mond ja va -
la ki. S ki tud ja, húsz ki lo mé tert tesz
meg egy óra alatt, húsz ki lót ci pel ma -
gá val, vagy húsz tár sá val ha lad az
úton?

Az egy le het nyo masz tó an ki csiny,
ha a ma gányt je len ti, és le het a tel jes -
ség je le is, ha a kö zös ség re ért jük. Ott
volt min den ki, csak egyva la ki hi -
ány zott – me sé li az édes apa a csa lá -
di ta lál ko zó ról. S az egy hi á nya már -
is a tel jes ség hi á nyát je len ti. A kö zép -
is ko lai röp lab da meccs re csak öten
jöt tek el a csa pat ból, s nem áll hat tak
ki az el len fél lel, mert a csa pat hat fő -
ből áll, úgy lesz egy csa pat. A jó pász -

tor is ezért hagy ja ott a ki lenc ven ki -
len cet a pusz tá ban. Nem mint ha
job ban sze ret né az egyet a sok nál, ha -
nem mert az zal az egyet len nel lesz a
száz juh ból egy nyáj.

Jó zsef At ti la böl csen írt a szá -
mok ról. A célt is tisz tán lát ja: „Az Is -
tent is, aki vég te len ség, / Va la ho -
gyan meg kö ze lít sé tek.” Ta lán más -
kép pen fo gal maz nánk, hogy egy ér -
tel mű le gyen: A vég te len Is ten je lent
meg Egyként kö zöt tünk, és tet te a le -
he tet lent va ló ság gá: íme, Is ten el ért
min ket. Jé zus ban, Jé zus ál tal a ben -
ne hí vők Eggyé vál tak. Nem egy
sze mély, ha nem egy test, egy egy ház,
Krisz tus egy tes te. 

Krisz tus tes te va gyunk. Egy test ve -
le. A le vél be li ige – Ef 4,1–6 – fo gal -
maz za meg a kö vet ke ző va sár na po -
kat is össze fog la ló gon do la tot: „…él -
je tek mél tón ah hoz az el hí va tás hoz,
amellyel el hí vat ta tok…” Az egy ség re,
a Jé zus sal és Jé zus ban meg élt egy ség -
re hí vat tunk el. Így él het jük meg azt
a cso dát, hogy egy sze rű em be ri be -
szé dünk ige hir de tés sé vá lik má sok
szá má ra. Ezért ké ri Jé zus az Atyát:
„…azo kért is (kö nyör gök), akik az ő
sza vuk ra hisz nek én ben nem…”
Mennyi re fon tos sá vá lik min den
em be ri szó, min den meg nyil vá nu lás
– a temp lo mi ige hir de tés, aho gyan a
gye re ke ink kel be szél ge tünk, vagy a
mun ka tár sak kal foly ta tott tár sal gá -
sunk hang ne me és tar tal ma! Mi lyen

alá za tot éb reszt a fel is me rés, hogy Jé -
zus a mi sza va in kon ke resz tül épí ti
egy há zát, te szi tel jes sé az egy tes tet!

Él je tek mél tón el hí va tá so tok hoz, a
Jé zus tól ka pott egy ség hez! „Én azt a
di cső sé get, ame lyet ne kem ad tál, ne -
kik ad tam” – mond ja Jé zus. Mit je lent
a di cső ség? Mit je lent az a di cső ség,
ame lyet Jé zus ka pott? Bi zo nyo san
azt, hogy lát ha tó vá vá lik raj ta, az
Atya küld te. Ta lán a cso dák ra gon dol -
junk? Igen, a ká nai cso da után ír ja az
evan gé li um: „…így je len tet te ki di cső -
sé gét…” Ám sok kal több ször esik szó
Jé zus di cső sé gé ről szen ve dé sé vel kap -
cso lat ban. Mert az Atya sze re te te a
ke resz ten vált szá munk ra lát ha tó vá. 

Jé zus ne künk, egy há zá nak ad ta
az Atyá tól ka pott di cső sé get, hogy
lát ha tó vá vál hat raj tunk ke resz tül
az Atya sze re te te. Úgy, aho gyan Jé -
zu son lát ha tó vá vált. Pál apos tol is ezt
ír ja: „…vi sel jé tek el egy mást sze re tet -
tel…” Erőt ad az ige ar ra, hogy má sok
té ve dé se it és hi bá it el vi sel jük. Böl -
cses sé get ad az ige, hogy má sok
bán tá sa it, rá gal ma it el hor doz zuk.
Ahogy Jé zus vi sel te ár tat la nul az el -
le ne irá nyu ló tá ma dá so kat. Akik egy
test va gyunk ben ne és ve le, ve le
együtt szen ved ve tesszük lát ha tó vá az
Atya sze re te tét. 

A di cső ség ről a jö vő re néz ve is be -
szél Jé zus. „…lás sák az én di cső sé ge -
met…” Jé zus sal va ló egy sé günk igaz
re mény sé get éb reszt. Az örök élet re -

mény sé gét. A szín ről szín re lá tás
re mény sé gét. A tel jes meg is me rés re -
mény sé gét. Ez nyil ván azt is je len ti –
amit ta pasz ta lunk is –, hogy most
sok-sok kér dé sünk meg vá la szo lat lan
ma rad. Ér tet le nül ál lunk egy-egy
tör té nés előtt. A szen ve dés ben Jé zu -
sá val egy egy ház azon ban re mény -
ség gel néz elő re, mert hi szi, hogy egy -
kor meg lát hat ja az Atyát szín ről
szín re, meg is mer he ti aka ra tát úgy,
ahogy az meg va ló sult az egy ház és az
egyes em be rek éle té ben, és ak kor, de
csak ak kor el fogy nak kér dé sei is.

Ez a re mény ség az Atyá nál ér tünk
köz ben já ró Jé zus hoz fűz ben nün -
ket. Ez a re mény ség az egy ház kö zös
re mény sé ge. Ezért bé ké lünk meg
egy más sal, mi előtt az ol tár hoz tér de -
pel nénk, hogy Is ten or szá gát íz lel jük
az úr va cso rá ban. Az egy re mény ség
egy test té tesz. 

Jé zus az egy egy ház ba, a ve le va ló
kö zös ség re hí vott el. Így lett szá -
munk ra az egy fon tos sá, a leg na gyob -
bá. S tö rek szünk ar ra, hogy ezt az
„egy”-sé get, egy vol tun kat meg él jük,
meg őriz zük és be tölt sük a Szent lé lek
ere je ál tal.

g Ben c ze And rás

Imád koz zunk! Ál dott légy, Jé zu sunk,
hogy szün te le nül fá ra do zol azért,
hogy egy há zad egy, hogy tel jes le gyen!
Ámen. 
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Jé zus szám ta na

A VA SÁRNAP IG ÉJE

SE MPER REFOR M ANDA

„Eb ben a szent ség ben te hát ma ga Is ten
ad az em ber nek a pap ál tal biz tos je let
ar ról, hogy Krisz tus sal és az ő szent je -
i vel egye sül, s min den dol guk kö zös lesz,
úgy, hogy Krisz tus szen ve dé se és éle -
te az ő sa ját já vá vá lik, úgy szin tén az
összes szen tek éle te és szen ve dé se.
Aki te hát őt (a hí vőt) bánt ja, az Krisz -
tust és az összes szen te ket bánt ja meg,
ami kép pen a pró fé ta ál tal mond ja: Aki
ti te ket bánt, az ő sze me fé nyét bánt ja
(Zak 2,8). Vi szont aki jót tesz ve le, az
Krisz tus sal és min den szent jé vel cse lek -
szi azt, amint Má té 25-ben (40. vers)
mond ja: Amit az én leg ki sebb je im kö -
zül eggyel cse le ked te tek, azt ve lem
cse le ked té tek. De ugyan így kell az em -
ber nek kö zös sé get vál lal nia Krisz tus és
az ő szent je i nek min den nyo mo rú sá -
gá val és ba já val is, ezt is ve lük együtt kell
szen ved nie és el vi sel nie. Ezt a ket tőt ve -
gyük szem ügy re a to váb bi ak so rán.”

d Lu ther Már ton:
Krisz tus va ló sá gos szent tes té nek

sac ra men tu má ról
(Wiczi án De zső for dí tá sa)

Ke gyel mes Is te nünk, mennyei Atyánk!
Kö szön jük, hogy igéd del ma is meg -
szó lí tot tál min ket. Há lát adunk azért,
hogy Jé zus Krisz tus mint fő pa punk
ma is kö nyö rög ér tünk. Kö szön jük,
hogy el küld ted Fi a dat, hogy ve le és ál -
ta la eggyé le hes sünk ve led.

Kö nyör günk azért, hogy hí vá so dat
mind annyi an meg hall juk és el fo gad -
juk; bo csásd meg, ha sok szor nem
akar tuk meg hal la ni a te sze lí den hí -
vó han go dat.

Kö szön jük, hogy egy há za dat és
ben ne min den em bert gond vi se lő jó -
sá god dal ke gyel me sen meg tar tod.
Így kö szön jük meg gyü le ke ze tün ket
és min den ben ned re mény ke dő gyü -
le ke ze tet or szá gunk ban és szer te a vi -
lág ban. Add, hogy ezek a kö zös sé gek
nö ve ked je nek, erő söd je nek a ben ned
va ló igaz hit ben.

Kö nyör günk hoz zád nem csak egy -
há zun kért, ha nem or szá gun kért és
ve ze tő i ért is, te adj böl cses sé get ne -
kik. Így ajánl juk ir gal mad ba ha zán -
kat és ezt a vi lá got.

Há lát adunk a szent aka ra tod sze -
rint te rem tett vi lá gért, ami kor en nek
meg ün nep lé sé re ké szü lünk. Kö szön -
jük, hogy jó nak te rem tet ted ezt a vi -
lá got, és hogy gond vi se lő jó sá god dal
ma is fenn tar tod.

Kö nyör günk szük sé get szen ve dő
test vé re in kért, akik ter mé sze ti csa pá -
sok mi att ve szí tet ték el ott ho nu kat,
éle tük ed di gi mun ká já nak gyü möl -
csét. Te adj erőt szá muk ra az új ra kez -
dés hez, és erő sítsd meg őket Lel ked
ál tal a ki tar tó mun ká ra.

Ké rünk, te áldd meg a há zas tár sa -
kat és a csa lá do kat, hogy a ben ned
va ló hit ben nö ve ked je nek, és tisz ta
éle tük kel pél dát ad va er re ne vel jék
gyer me ke i ket is.

Légy az ár vák kal, öz ve gyek kel, el -
ha gya tot tak kal; gond vi se lő ke gyel -
med del légy a szű köl kö dők kel, be te -
gek kel, szen ve dők kel. Te adj vi gasz -
ta lást a gyá szo lók nak.

Ké rünk, hall gass meg min ket, hi -
szen te már az előtt ér ted gon do la ta -
in kat, mi előtt ké rés re nyíl na a szánk,
és re mény sé gün kön fe lül meg adod
mind azt, ami sze rin ted va ló. Ámen.

Oratio
œcumenica
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„A 6 : 0-s ha zai si ker rel vég ző dött
rang adó má so dik fél ide je a szur ko lók
ál tal hasz nált pe tár dák és más pi ro -
tech ni kai esz kö zök mi att kés ve kez -
dőd he tett csak meg, majd ké sőbb a
já ték ve ze tő nek meg is kel lett sza kí -
ta nia a já té kot, mert a ven dég druk -
ke rek be sza kí tot ták a me ne kü lő ka -
put, és meg kí sé rel tek a pá lyá ra be ha -
tol ni. A mér kő zés kap csán a rend őr -
ség 14 sze mélyt ál lí tott elő, egy druk -
kert élet ve szé lyes sé rü lé sek kel szál -
lí tot tak kór ház ba” – ol vas hat tuk a tu -
dó sí tást egy in ter ne tes por tá lon a leg -
utób bi UTE–FTC lab da rú gó-mér kő -
zés kap csán. 

Bru tá lis ag resszió ké pei, kár fel mé -
rés, fe gyel mi bi zott sá gi ülés, tár gya -
lá sok – mo za ik ké pek vált ják egy mást,
de a ször nyű va ló ság az, hogy eh hez
ha son ló at ro ci tá sok nem először és
nem utoljára történnek a sport vi lá -
gá ban.

Sze mély sze rint nem va gyok nagy
fo ci ra jon gó, nem kö ve tem szün te len
lo bo gó lel ke se dés sel a ha zai csa pa tok
mér kő zé se it, de sze re tem a já té kot
ma gát, és hi ány zik az a tu dat, az a ta -
pasz ta la ti va ló ság, hogy nyu god tan és
biz ton sá go san részt le het ven ni csa -
lá dos tul egy fut ball mér kő zé sen –
hi szen szur ko ló ként mind annyi an a
já ték örö mé ért va gyunk je len, nem
pe dig ag resszi ónk ki élé sé ért.

„Az MLSZ szá má ra ki emelt cél,
hogy szám űz ze az erő sza kot a lab da -
rú gás ból, a pá lyák kör nyé ké ről és a le -
lá tók ról, s min den ag resszív meg nyil -
vá nu lást ma ra dék ta la nul el ítél” – na -
gyon is he lyes ez, de te gyük fel a kér -
dést: ho gyan lett ennyi re ural ko dó vá
az erő szak ott, ahol iga zá ból sem mi
ke res ni va ló ja sin csen? És ho gyan va -
gyunk ké pe sek ez zel együtt él ni?

A hel lén kul tú rá ban, il let ve ál ta lá -
ban az óko ri ci vi li zá ci ók ban ün nep
volt a sport, ün nep, ami kor le tet tek
min den fegy vert még a há bo rús
idők ben is. Ün nep volt, me lyet az is -
te nek tisz te le té re ren dez tek, s mely
min den nél job ban erő sí tet te az össze -
tar to zás tu da tát. 

Hol van ma a sport ün ne pi jel le ge?
Va la hol el vesz tet tük út köz ben. Ma -
nap ság nem a sport te vé keny sé gek ben
meg nyil vá nu ló eré nyek áll nak a
reflek tor fény ben, nem az ál ta luk
meg raj zolt élet mo del lek tün dö köl nek
az új sá gok cím lap ja in. Ma a sport
nem az össze tar to zás, az öröm, a test-
lé lek har mó ni á já nak és épü lé sé nek
szép ün ne pe, ha nem va la mi tel je sen
má sé!

Néz zük csak meg lá tó szem mel,
mi lyen pél dák áll nak előt tünk. A vi -
lág azt dik tál ja, hogy a sport ágak él -
lo va sai be hó dol ja nak a pénz ha tal má -
nak. Nem a tes ti-szel le mi eré nyek je -

len te nek ér té ket, ha nem a pénz, a ha -
ta lom, az a stá tus, amely a sport tal jár
– kö vet ke zés kép pen az en nek meg -
fe le lő al lű rök kí vá na to sak és kö ve ten -
dő ek a ma em be re szá má ra. 

Az ér té kek fel mu ta tá sá nak hi á nya
fo nák ér ték íté le tű em bert, tri vi á lis
gon dol ko dást és ma ga tar tást szül,
mert eg zisz ten ci á lis küz del me ink
mi att örök re el ér he tet len ma rad az a
kép, me lyet ha mis pél da ké pe ink ér -
ték ként mu tat nak be. Nem cso da hát,
hogy a va ló di ér té kek hi á nyá tól szen -
ve dő em ber at ti tűd je egy slá ger négy
so rá val jel le mez he tő a leg tel je seb ben:
„A mun ká nak vé ge, ki jössz a gyár ból,
/ Egy vod ká tól erős vagy és bá tor. /
Egy ré szeg fa zon a ke zed után nyúl,
/ Nem tu dod, mi ért, de jól be le rúgsz.” 

Az ön ma gunk ba és a vi lág ba va ló
be le fá ra dás ered mé nye kép pen ki ala -
kult men ta li tás – „a kocs má ban, ott
van a nagy élet, tom pul nak az agyak,
éle sek a ké sek” – ra di ká lis meg vál toz -
ta tá sa két ség kí vül a mi ke resz té nyi kö -

te les sé günk. A né ző tér nem vál hat
küz dő tér ré, a har cot nem a pá lyán kí -
vül kell meg vív ni, s fő leg nem az eti -
kai vo nat ko zá sú tör vé nyek be tar tá sa
nél kül. Fel kell mu tat nunk a vi lág nak,
hogy nem ököl lel, kés sel és bo tok kal
kell le győz ni a má si kat, ha nem ab ban
kell le győz nünk egy mást, ho gyan le -
gyünk job bak.

Itt áll előt tünk egy ég be ki ál tó,
sür gős be avat ko zást igény lő tár sa dal -
mi prob lé ma, mely at ti tűd- és men -
ta li tás vál tást kö ve tel, hisz két szur -
ko ló tá bor őr jön gé se it néz ve azt lát -
juk, hogy nincs hely az el bo rult
agyak ban. Nincs he lye Krisz tus nak,
hogy ránk kö szön jön: „Bé kes ség nék -
tek!” S ilyen kor be lénk ha sít a fel is me -
rés, mennyi re idő sze rű az idei Szél -
ró zsa ta lál ko zó „Kö zép kez dés Ve led”
jel mon da ta. 

Kö zép kez dés Ve led! Nincs al kal -
ma sabb idő a csa pat épí tés re, az
össze tar to zás tu da tá nak az erő sí té -
sé re, a to le ran cia, a szo li da ri tás, a se -
gí tő kész ség, a fe le ba rá ti sze re tet és
min de nek fö lött a hit kö zép pont ba ál -
lí tá sá ra. 

Mi lyen meg nyug ta tó ér zés, hogy
lé te zik egy együtt edző, kö zös tré ner -
rel ren del ke ző nagy csa pat, mely
nem a köz fel fo gás sze rint el vár tak -
nak, ha nem egye dül a kö zé pen ál ló
Edző nek akar meg fe lel ni! Mert csa -

pat já té ká ban nem az ököl ere je biz -
to sít ja az igaz sá got, hisz más az in -
dok, és más a cél: egy más épí té se, fel -
ka ro lá sa, a kö zös ség fel eme lő él mé -
nyé nek a meg élé se.

Ha a Szél ró zsá ból más nem ma rad
is, csu pán egy ins pi rá ció, egy lé lek -
hez szó ló ne mes gon do lat, me lyet
meg is mer a vi lág, ak kor már meg -
nyer tük a meccset. Ide je len ne meg -
ta pasz tal ni, mi lyen jó, mi kor em be -
rek bé ké sen tud nak együtt len ni,
örül ni és ün ne pel ni. Ak kor ta lán
szom bat dél után ott ül het nénk csa -
lá dunk kal, kis gyer me ke ink kel a tri -
bü nön, és ott ül ne mel let tünk a
„zöld-fe hér” vagy „li la-fe hér” is, és
nem tör tén ne más, csak na gyo kat ne -
vet nénk egy má son a já ték ön fe ledt
örö mé ben. 

Se gít sünk a vi lág nak ezt a „ba ná -
lis” dol got meg ta nul ni!

6 : 0
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Adorjáni Dezső Zoltán püspök
Erdélyi Egyházkerület

A ré gi-új rek tor nem csak azért he -
lyez te szó nok la ta kö zép pont já ba az
ige hir de tést, mert a gya kor la ti kép -
zés ben idén ho mi le ti kai hang sú lyú év
kö vet ke zik, ha nem el ső sor ban azért,
mert úgy vé li, sok kal na gyobb sú lya
van ma az ige hir de tés nek, mint
amek ko rát sok teo ló gus és lel kész ad
en nek a mű faj nak. Fel fo gá sa sze rint

a teo ló gus kép zés kö zép pont já ban is
a szó szé ki szol gá lat ra va ló fel ké szí tés -
nek kell áll nia.

Min den, a lel kész kép zést szol gá -
ló rész tu do mány (egy ház tör té net,
bib lia ma gya rá zat, dog ma ti ka és így
to vább) iga zi cél ja a fel ké szül tebb,
nap ra ké szebb és hi te le sebb ige hir de -
tés – olyan pré di ká ció, ame ly nem
ma rad fenn a szó szé ken, ha nem „le -
jön” on nan, el jut a leg hát só pa dig is,
és meg érin ti a hí ve ket.

Az ün nep ség foly ta tá sa ként Sza -
bó La jos kéz fo gás sal kö szön töt te az
egye tem el ső éves hall ga tó it, fo ga da -
lom té te lü ket kö ve tő en pe dig – a
hall ga tói ön kor mány zat ne vé ben –
Hu lej Kla u dia szenior üd vö zöl te
őket. (A 2010/2011-es tan évet egyéb -
ként száz hat van öt – kö zöt tük a nap -
pa li és a le ve le ző ta go za ton össze sen
negy ven hat el ső éves – hall ga tó val és
ti zen öt fő ál lá sú ok ta tó val kez di meg
az in téz mény. Az el ső íz ben meg hir -
de tett teo ló gus mes ter sza kon ki -

len cen kez dik meg ta nul má nya i -
kat.) Az ün ne pi ülé sen kö szön töt ték
a köz tár sa sá gi ösz tön díj ra ér de me -
sí tett Gyur kó Do nát Sá mu elt, a
Cson ka Al bert ösz tön díj jal ju tal -
ma zott Ko vács Vik tort, a Dé li Egy -

ház ke rü let ösz tön dí já nak nyer te se -
it, Csiz ma dia Nó rát és Széll Évát is,
va la mint az egye tem két új dok to ran -
dusz hall ga tó ját, Lász ló Vir gilt és
Mé zes Zsol tot is.

g V. J.

Tanévnyitó a teológián
f Folytatás az 1. oldalról

A tan év nyitó is ten tisz te le ten kí vül más al kal mak is hoz zá já rul tak az Evan -
gé li kus Hit tu do má nyi Egye te men (EHE) ah hoz, hogy a kö zös mun ka meg -
kez dé sé hez ne csu pán a kül ső, de a bel ső, lel ki fel té te lek is adot tak le -
gye nek. 

Az újon nan fel vett hall ga tók már szep tem ber ele jén össze gyü le kez -
tek a pi lis csa bai Bé thel Evan gé li kus Misszi ói Ott hon ban, hogy né hány
na pot együtt tölt ve, kö tet len for má ban is mer ked je nek egy más sal, sőt el -
mé lyül teb ben sa ját ma guk kal is, a hét vé gez té vel pe dig már mint jól össze -
szo kott kö zös ség tes te sít sék meg az el ső év fo lya mot.

A hó nap kö ze pén az egye tem ok ta tói is együtt töl töt tek egy dél előt -
töt, hogy kö zös mun ka -
év kez dő ér te kez le ten be -
szél jék meg az idei tan -
év ben rá juk vá ró, kö zö -
sen meg ol dan dó fel ada -
to kat, ki csit be le pil lant -
sa nak a töb bi tan szék
mun ká já ba, hall ja nak
egy más ter ve i ről, cél ja i -
ról. A meg be szé lést kö -
zös ebéd zár ta.

A tan év nyi tó ün ne pi
is ten tisz te le tet kö ve tő
hét vé gén új ra a pi lis csa -
bai ott hont vet te bir tok ba im már az egye tem tel jes kö re. Hall ga tók és ok -
ta tók együtt vo nul tak fél re, hogy a „mun ka zaj” ki tö ré se előtt el csen de -
sed ve ta lál ják meg azt az ala pot, amely Jé zus Krisz tus össze tar tó ere jé -
ben mu tat koz hat csak meg az egye te mi ta nul má nyok so rán is.

A csen des nap el ső ál lo má sa – a ha gyo má nyok hoz hí ven – az új hall -
ga tó kat ál lí tot ta „pró ba” elé egy já té kos aka dály ver seny, a má sod éve sek
ál tal szer ve zett úgy ne ve zett Ba goly tú ra al kal má val. E vi dám kez dés már
meg te rem tet te a jó han gu la tot a dél utá ni ko mo lyabb prog ra mok nak is. 

Sós ku ti Zol tán re for má tus lel kész buz dí tó evan gé li zá ci ó ja, dr. Fa biny
Ta más püs pök ve tí tés sel il luszt rált elő adá sa a Lu the rá nus Vi lág szö vet -
ség mun ká já ról, va la mint az elő ző év ben ösz tön dí jas ta nul má nyi úton
részt vett hall ga tók él mény be szá mo ló ja (képünkön) mind hoz zá já rul tak
ah hoz, hogy együtt gon dol kod has sa nak és be szél get hes se nek a kö zös
mun ká ra ké szü lők. A nap vé gén az Ol gyay Han gok ne vű csa lá di együt -
tes han gu la tos kon cert je és az el ső éve sek óri á si si kert ara tó, vi dám be -
mu tat ko zó mű so ra tar tal mas be fe je zés e volt a prog ra moknak.

Más nap reg gel egy me di tá ci ós ös vényt vé gig jár va ké szül het tek fel a csen -
des nap részt ve vői a pi lis csa bai gyü le ke zet tel kö zö sen át élt, dr. Var ga Gyön -
gyi do cens és Zsí ros And rás egye te mi lel kész szol gá la tá val meg tar tott, egye -
di li tur gi á jú úr va cso rás is ten tisz te let re, amely ben iga zi, út ra in dí tó táp -
lá lé kot kap hat tak az új tan év előtt ál lók. Az ige hir de tés dia ló gus pré di ká -
ció for má já ban meg szó la ló ve zér fo na lát 1Kir 19,3–8 alap ján az a gon do -
lat ad ta, hogy ami ként Il lés az an gyal ál tal adott ele del ere jé vel tet te meg
a rá vá ró negy ven na pos utat, úgy tesszük meg va la mennyi en a ránk vá -
ró egész tan év nyi utat a Krisz tus ál tal adott lel ki ele del ere jé vel.

Így már sem mi sem hi ány zott ah hoz, hogy a más nap dél előt ti, ál ta -
lá nos tá jé koz ta tó fó rum mal – amelyen minden tanszékvezető ismertette
éves terveit a hallgatókkal – tel jes gőz zel kez de tét ve hes se az EHE
2010/2011-es tan évé nek őszi sze mesz te re.

g Zs. A.

El ső éve sek 2010 szep tem be ré ben
Nap pa li ta go zat
• Teo ló gus-lel kész osz tat lan mes ter szak: Bar csik Zol tán (Kecs ke mét),

Bau kó Ju li an na (Med gyes egy há za), Bér ces Fló ra (Bu da pest), Endre -
ffy Má té (Bé kés csa ba), Fo dor Dá ni el (Kis kun ha las), Haj duch Pat rik
(Bu da pest), He ge düs Gá bor (Ka pos vár), Ka rá di Adél Ág nes (Ka pos -
vár), Kony ecs ni Ka ta (Kon do ros), Kor mos Zsu zsan na (Vár pa lo ta), Ko -
vács Bar ba ra Lu ca (Bu da pest), Mol nár Lil la (Bér), Né meth Mi hály (Csá -
nig), Sán ta Jó zsef (Mag lód), Szen te Áron Kont (Bé kés csa ba), Szlo vák
Ka ta lin (Kis kő rös), Za horecz Pál Márk (Kecs ke mét).

• Ka te ké ta-lel ki pász to ri mun ka társ alap szak: Bar tos Mó ni ka (Egy há -
zas den ge leg), Bonnyai An na Bi an ka (Bé kés csa ba), Csiz ma dia Nó ra (Bé -
kés csa ba), Ga lam bos Ádám (Győr), Hor váth Zsu zsan na (Kóp há za),
Ond rik Er zsé bet Zsu zsan na (Du na ke szi), Pa lo csán Gré ta (Csö mör),
Sza bó An na (Bu da pest).

• Kán tor alap szak: Ara tó Já nos Ló ránd (Arad), Dö mök Krisz ti na
(Hán ta), Kop lá nyi Már ton (Ba las sa gyar mat).

• Hit ta nár-ne ve lő mes ter szak: Hu lej Er zsé bet Kla u dia (Csen gőd), Hor -
váth No é mi (Nyír egy há za), Kopf And rás (Kom ló), Ko vács né Té gen
Sá ra (Aszód).

Le ve le ző ta go zat
• Ka te ké ta-lel ki pász to ri mun ka társ alap szak: Blau ba cher Mi hály (Ik -

lad), Györ gyi né Re sch Dor ina (Sár vár), Pu pos Csa ba (Ik lad), Sterczer
Dó ra (Pát ka), Ver des Ré ka (Nyír egy há za).

• Teo ló gus mes ter szak: Bá lint Gá bor Ba lázs (Bu da pest), Fábry Sza bolcs
Já nos (Nagy vá zsony), Ká roly fal vi Zsolt Ele mér (Oros há za), Kó sa Ba -
lázs (Bu da pest), La ka tos Márk (Za la eger szeg), dr. Sch nel ler Ist ván Mi -
hály (Bu da pest), Szűcs Kin ga Be at rix (Szent end re), dr. Ton ha i zer Ti -
bor (Deb re cen), Ve re bics Éva Pet ra (Bu da pest).

Első éves dok to rand uszok: Lász ló Vir gil, Mé zes Zsolt

Ha tod éve sek és men to rok név so ra a 2010/2011-es tan év ben
Adá mi Má ria – Sze me rei Já nos (Ka pos vár)
Bol ba Már ta – Ben ce Im re (Bu da vár)
Csadó Ba lázs – Lin dák né Já nos Zsu zsa (Hé víz györk)
Do mo kos Ti bor – Sza bó Szi lárd (Dom bó vár–Ka posszek cső–Csi kós tőt tős)
Hor váth-He gyi Áron – Dr. Blázy Ár pád (Ke len föld)
Kol tai Zsu zsa – Kézdy Pé ter (Pi lis csa ba)
Ko vács Vik tor – Győ ri Pé ter Ben já min (Szol nok)
Lasz li Be á ta – Gyar ma ti Ist ván (Sár vár)
Lá zár né Tóth Szil via – Pán gyánsz ky Ág nes és Krá mer György (Pi lis)
Pab lé nyi Edi na – Sza bó And rás (Va ny arc)
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Dr. Szabó Lajos, a régi-új rektor
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b Pro tes táns össze fo gás nak le het -
tek ta núi mind azok, akik részt
vet tek Má lyi ban a ba jor evan gé -
li kus dia kó nia anya gi tá mo ga tá -
sá val meg va ló sult má so dik nem -
zet kö zi hos pice-kong resszu son.
A Ti szá n in ne ni Re for má tus Egy -
ház ke rü let Mé cses To vább kép ző
és Sza bad idő köz pont já ban szep -
tem ber 14–15-én tar tott ta nács -
ko zá son csak nem száz – dia -
kó ni á ban te vé keny ke dő – re -
for má tus és evan gé li kus szak em -
ber vett részt. A meg je len tek
szín vo na las elő adá so kon ke resz -
tül mé lyít het ték tu dá su kat, a
mű hely mun kák so rán pe dig
sok ré tű ta pasz ta lat cse ré re is
mód juk nyílt. A kon fe ren cia
részt ve vői – Frank Kit tel ber ger
né met evan gé li kus lel kész, pasz -
to rál pszi cho ló gus, szu per vi z or
és Tóth Já nos re for má tus lel -
kész, szu per vi z or ösz tön zé sé re
– egy út tal ar ra is „szö vet kez tek”,
hogy a hos pice-szem lé le tet igye -
kez nek ha té ko nyab ban ér vé nye -
sí te ni a ma gyar egy há zi idő s el -
lá tás ban.

„Ál dás, bé kes ség!” – hang zott a kö -
szön tés e so rok író ja fe lé, aki va ló ban
úgy érez te, ál dás és bé kes ség vet te kö -
rül, mi helyst meg ér ke zett a Mis kolc
szom széd sá gá ban lé vő Bor sod-Aba -
új-Zemp lén me gyei te le pü lés re, és
be lé pett a Ti szá n in ne ni Re for má -
tus Egy ház ke rü let ál tal fenn tar tott és
a Kör Kö zös Jö vőn kért Ala pít vány ál -
tal üze mel te tett épü let be. 

Az „Ami az élet vé gén fon tos…” –
Ho gyan gon doz hat juk, kí sér het jük az
idő se ket „az élet vé gén” cí mű nem zet -
kö zi hos pice-kong resszust el ső íz ben
Be rek für dőn rendez ték meg 2009.
ok tó ber 19. és 20. kö zött, és a nagy ér -
dek lő dés re, il let ve „si ker re” va ló te kin -
tet tel dön töt tek foly ta tá sa mel lett.

Ám míg a múlt év ben a ta nács ko -
zás re for má tus kör ben zaj lott, ad dig
eb ben az esz ten dő ben már evan gé -
li ku so kat is in vi tál tak a ren dez vény -
re. Mi több, a Ká ro li Gás pár Re for -
má tus Egye tem Gyök össy End re Lel -
ki gon do zói és Szu per vi z o ri In té ze te
és a Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy -
ház Sze re tet szol gá la ti Iro dá ján be lül
mű kö dő Re for má tus Dia kó ni ai Fel -
nőtt kép zé si In téz mény idén a Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
(MEE) Dia kó ni ai Osz tá lyát a szer ve -
zés be is be von ta. (Így a „meg hí vók”
ne vé ben a Gyök össy-in té zet in té -
zet ve ze tő lel ké sze, Tóth Já nos, a re -
for má tus sze re tet szol gá lat iro da ve -
ze tő je, Czi be re Ká roly, il let ve Gre ger -
sen-La bos sa György szom bat he lyi
lel kész, jo han ni ta lo vag, az MEE
Dia kó ni ai Bi zott sá gá nak el nö ke kö -
szön töt te a je len lé vő ket.)

Egy há zi szer ve zé sű al ka lom ról lé -
vén szó nem meg le pő, hogy mind két
nap igei el mél ke dés sel in dult. Ked den

reg gel Cso mós Jó zsef ti szá n in ne ni
re for má tus püs pök, szer dán Itt zés Já -
nos evan gé li kus el nök-püs pök tar tott
áhí ta tot, Mt 28,18.20, va la mint Jn
11,17–27 alap ján.

Az elő adá sok so rát dr. Musz bek Ka -
ta lin, a Ma gyar Hos pice Ala pít vány
igaz ga tó ja nyi tot ta, be mu tat va a gyó -

gyít ha tat lan – el ső sor ban da ga na tos
– be te gek tes ti és lel ki szen ve dé se i nek
eny hí té sé vel fog lal ko zó, a haldoklók
em be ri mél tó ságának meg  őr zé sét
haláluk pillanatáig szem előtt tartó
szer ve ze tet. Döb be ne tes volt hal la ni
tő le ar ról a fel mé rés ről, amely nek

ada ta i ból az is ki tű nik, hogy pél dá ul
a kór há zi szak sze mély zet több mint 52
szá za lé ka – mi vel „nem tud mit kez -
de ni ve lük” – ke rü li a hal dok ló kat…
(A 4600 órás ápo lói kép zés ből 33 órá -
ban, a 7000 órás or vos kép zés ből pe -
dig mind össze 34 órá ban fog lal koz nak
a ha lál és a hal dok lás té má já val.)

A meg hí vott kül föl di elő adó, Frank
Kit tel ber ger né met evan gé li kus lel -
kész, pasz to rál pszi cho ló gus, szu per -
vi z or azon ban „nem ke rül get te a
for ró ká sát”. Két elő adá sá ban – Mit
te he tünk a hal dok ló kért az idő sek ott -
ho ná ban – Pal lia tív el lá tás be épí té -

se az idő s el lá tás ba, il let ve Eti kai
dön té sek az élet vé gén az idő sek ott -
ho ná ban cím mel – is szólt a szép ko -
rú ak és az éle tük től bú csú zók kö rü li
te en dők ről. Vél he tő en azért is, mert
tény, hogy egy re töb ben, egy re idő -
seb ben és egy re be te geb ben ke rül nek
be és hal nak meg ál la mi vagy egy há -
zi idő sott ho nok ba(n). „Kö te les sé -
günk a hoz zánk ke rü lők min den
szük ség le té re – tes ti, lel ki, spi ri tu á -
lis –, a teljes emberre te kin tet tel
len ni” – han goz tat ta az elő adó.

Ugyan csak élet ből vett pél dák kal
ké szí tet te fel a részt ve vő ket az öreg -
ség re, a be teg ség re és a ha lál ra a töb -
bi elő adó. Így pél dá ul az egy re töb -
be ket érin tő de men ci á ról szólt Besz -
terczey And rás, a fő vá ro si Sch we i tzer
Al bert Re for má tus Sze re tet ott hon
in téz mény ve ze tő je. Bu da An na má -
ria, az MEE Dia kó ni ai Osz tá lyá nak
ve ze tő je El kö szö nés az élet től Ma -
gyar or szá gon cím mel, Ri bár Já nos
oros há zi evan gé li kus es pe res-lel kész
pe dig a Min den vég ben kez det rej te -
zik – spi ri tu á lis táv la tok a vé ge ken té -
ma cím mel tar tott re fe rá tu mot.

A kró ni kás mé lyen iga zat adott an -
nak a fel szó la ló nak, aki sze rint a ha -
lált, il let ve a hal dok lást ta bu té ma ként
ke zel jük sok szor még az egy ház ban
is, hol ott Krisz tus kö ve tő i ként kü lö -
nö sen is fe le lő sek va gyunk a föl di
ván dor út juk vé gé hez kö ze lí tő kért.
A re for má tus–evan gé li kus össze fo -
gás ré vén mos tan tól ta lán si ke rül je -
len tő sebb elő re lé pé se ket ten ni a hos -
pice-szem lé le tet tük rö ző egy há zi
idős gon do zás ér de ké ben…

g Gaz dag Zsu zsan na

„Ami az élet vé gén fon tos…”
II. nem zet kö zi hos pice-kong resszus Má lyi ban

b „Hosszú időn ke resz tül egy re
csak azt haj to gat tam min den
fó ru mon: a pasz to rál pszi cho ló -
gia (a pszi cho ló gia azon rész te -
rü le te, amely a lel ki pász to ri
mun ká hoz se gít sé get adó is me re -
te ket és mód sze re ket tar tal maz -
za – a szerk.), az idő sá po lás és a
hos pice, az az a gyó gyít ha tat lan
be te gek tes ti és lel ki tá mo ga tá -
sa össze tar to zik!” – győz kö dött
en gem is lel ke sen a má so dik
nem zet kö zi hos pice-kong -
resszus egyik ká vé szü ne té ben
Frank Kit tel ber ger né met evan -
gé li kus lel kész, pasz to rál pszi -
cho ló gus, szu per vi z or. 

– Egy faj ta – még tá gabb ér te -
lem ben vett – „híd épí tés” volt a
cél ja en nek a ta nács ko zás nak is: a ba -
jor evan gé li kus dia kó nia anya gi tá -
mo ga tá sá val mű hely mun ka ke re té -
ben elő se gí te ni a ma gyar re for má tus
és az evan gé li kus sze re tet szol gá lat
in téz mé nyei kö zöt ti szak mai össze -
fo gást. Ezt egye sek „le he tet len nek”
tar tot ták, de én sze re tem a ki hí vá so -
kat… (ne vet)

– Mi ért épp ha zán kat vá lasz tot ta
a ta pasz ta lat át adás ra? 

– 2000-től kez dő dő en Né met or -
szág ban öt ma gyar re for má tus lel -
készt ké pez tünk szu per vi z or rá, ve lük
és ál ta luk ala kult meg 2005-ben a
kecs ke mé ti Gyök össy End re Lel ki -
gon do zói és Szu per vi z o ri In té zet,
amely nek a mun ká ját ta nács adó -
ként se gí tem, ezért so kat já rok Ma -
gyar or szág ra.

– Pon to san mi és ho gyan is tör tént
itt most Má lyi ban, a Mé cses-köz -
pontban?

– A re for má tus sze re tet szol gá la -
tot, il let ve az evan gé li kus dia kó ni ai
osz tályt ko ráb ban ar ra kér tük, ér te -
sít sék in téz mé nye i ket er ről a le he tő -
ség ről. In téz mé nyen ként két em -
bert küld het tek er re a két na pos kon -
fe ren ci á ra. Az így össze gyűlt csa pat -

nak a tag jai ül tek le most egy más sal
ab ból a cél ból, hogy sa ját öt le te i ket
köz zé té ve „be csem pésszék” az úgy -
ne ve zett hos pice-szem lé le tet az idős -
gon do zás ba. Ezek nek az in téz mé -
nyek nek a mun ka tár sai a jö vő ben
még négy szer ta lál koz nak majd, hogy
meg osszák egy más sal a ta pasz ta la ta -
i kat. 

Mi csak tá jé koz tat juk a ma gyar
kol lé gá kat a ma gunk fel is me ré se i ről,
mert a né met ta pasz ta la tok itt nem
biz tos, hogy „mű köd nek”. Hi szen le -
het, hogy önök nél má sok a kér dé sek
és a prob lé mák, és ami ná lunk be vált,
azt eset leg Ma gyar or szá gon nem le -
het al kal maz ni.

– Ám a cél, úgy lá tom, még is
ugyan az Ma gyar or szá gon, mint ami
Né met or szág ban volt: a kö ze le dés és
a híd épí tés a dia kó nia te rü le tén.

– Va ló ban, mert a két fe le ke zet
együtt, össze fog va sok kal több min -
dent ér het el.

– Saj nos, ke vés evan gé li kust lát -
tam… Ré szünk ről eset leg ki sebb lett
vol na az ér dek lő dés?

– Nem, nem hi szem, in kább ta lán
a kom mu ni ká ci ó val le he tett gond… 

– De eb ben az eset ben ugye nem
igaz a mon dás: aki ki ma radt, le ma -
radt…?

– Nem, egy év múl va, egy má so -
dik „etap ban” újabb evan gé li kus sze -
re tet ott ho nok fog hat nak össze az
el lá tot tak ér de ké ben.

g G. Zs.

Ta lál ko zás Frank Kit tel ber ger rel
b Mi alatt tár sa log tunk, nagy utat

tet tem meg, ket tős ér te lem ben
is. Egy fe lől a Má lyi ban ren de zett
má so dik nem zet kö zi hos pice-
kong resszus után utaz tam a Vi -
har sa rok ba, más részt ezen köz -
ben le he tő sé gem adó dott ar ra,
hogy be pil lan tást nyer jek egy
olyan em ber nek a sor sá ba, aki
éle te egy ré szét a ha lál ku ta tás -
nak szen tel te. Be szél ge tő part ne -
rem től és al kal mi so fő röm től,
Ri bár Já nos es pe res-lel kész től
el ső ként azt kér dez tem, hogy
egy kor mi ért épp a ha lál és az el -
mú lás fe lé for dult a fi gyel me.

– Még fi a tal lel kész ko rom ban
Ceg lé den egy nap egy fi a tal asszony
ke re sett meg: „Lel kész úr, jöj jön
gyor san, mert az édes anyám nem tud
meg hal ni!” – mond ta –, én pe dig a
kez dők za va rá val és ide ges sé gé vel
küzd ve azon nal in dul tam. Meg ér kez -
ve hoz zá ösz tö nö sen meg fog tam a
hal dok ló ke zét, éne ket dú dol tam,
imád koz tam, és meg ál dot tam őt. A
lá nya más nap jött el is mét, hogy el -
mond ja, a ma má ja el hunyt. Ek kor
tud tam meg azt is, hogy hí vő ka to -
li kus kör ze ti or vo suk biz ta tá sá ra for -
dult a lel kész hez. Az or vos azt mond -
ta, hogy a ma ma azért nem tud el -
men ni, mert va la mi még itt tart ja, és
ezt a va la mit „csak egy pap tud ja el -
ol doz ni…” 

– És ez után ás ta be le ma gát a
szak iro da lom ba?

– Oly mó don, hogy el ol vas tam, ak -
kor még né me tül, Ray mond A.
Moody ké sőbb hí res sé vált köny vét –
Élet az élet után a cí me –, az tán rend -
sze re sen esz mét cse rél tünk Szath -
máry Sán dor re for má tus lel késszel,
akit ugyan csak fog lal koz ta tott ez a té -
ma. Majd újabb és újabb köny ve ket
vet tem kéz be, ame lyek erről szól, pél -
dá ul El isa beth-Kübb ler Ross, Polcz
Alaine mű ve it. Úgy is to vább mé lyí -
tet tem a tu dá so mat, hogy men tál hi -

gi é nés kép zé sen vet tem részt dr.
Tom csá nyi Te o dó ra pszi cho te ra peu -
tá nál, és idő vel egy re több cik ket ír -
tam a gyász ról és a ha lál ról. Pél dá ul
a Je le nits Ist ván és Tom csá nyi Te o dó -
ra szer kesz té sé ben 1990-ben meg je -
lent kö tet ben ol vas ha tó írá som a
gyász ról, Yo rick Spie gel nyo mán.
Részt ve het tem elő adó ként az el ső
ha zai tana to ló gi ai kon fe ren ci án Sze -
ge den. 

– Jól tu dom, hogy kül föl dön is bő -
vít et te is me re te it?

– A ba jor or szá gi Er langen ben töl -
töt tem egy nyá ri sze mesz tert 1990-
ben Man fred Se itz pro fesszor szár -
nyai alatt. Itt az úgy ne ve zett kli ni kai
pasz to rá lis tré nin get gya ko rol tunk.

– És egy re töb ben fel fi gyel tek Ön -
re, hi szen ek kor ra már „ne vet szer zett”
ezen a szak te rü le ten…

– Az idő mú lá sá val va ló ban egy -
re töb ben ke res tek meg. Fő leg vi lá -
gi ak. Így pél dá ul – még az em lí tett
ösz tön dí jat meg elő ző en – az 1970-es
évek vé gén a Kos suth rá dió mun ka -
tár sa ar ra kért, hogy a nyil vá nos ság
előtt be szél ges sünk a ha lál ról. A Ma -
gyar Te le ví zi ó ban ké szült a Me men -
to mo ri (Em lé kezz a ha lál ra!) cí mű
vi ta mű sor – az 1980-as évek ele jén
ment adás ba –, én a má so dik és a ne -
gye dik ré szé ben sze re pel het tem. Sze -
ge den pe dig a te le fo nos lel ki gon do -
zók kép zé se kap csán ad tam elő. 

– Te hát a ta pasz ta la ta és gya kor -
la ta ál tal vált tana to ló gus sá, vagy is
a ha lál lal, hal dok lás sal és gyásszal
fog lal ko zó szak em ber ré ak kor, ami kor
még nem is lé te zett ilyen tan szék. Ért -
he tő hát, hogy épp Önt kér ték fel egy
hos pice- – az az a sú lyos be teg sé gük
vég stá di u má ban le vő, el ső sor ban da -
ga na tos be te gek hu má nus, össze tett
el lá tá sá val fog lal ko zó – kon fe ren ci -
án ar ra, hogy tart son elő adást. Ké -
rem, össze gez ze ol va só ink nak né hány
mon dat ban a Min den vég ben kez det
rej te zik – spi ri tu á lis táv la tok a vé ge -
ken cím mel el hang zot ta kat!

– Az elő adás be ve ze té sé ben be -
szél tem ar ról, hogy négy fé le fáj da lom

lé te zik: fi zi kai, lel ki, szo ci á lis és spi -
ri tu á lis. Em be ri esz kö zök kel mind -
egyik eny hít he tő – az utol sót ki vé -
ve! Ezt csu pán Is ten és az át élt hit
csil la pít hatja, vagy is a spi ri tu á lis
táv lat.

Mert nem igaz az, hogy a ha lál
után nincs sem mi. Ne künk na gyon
fon tos Isten igé je. Fel vá zol tam a
Szent írás négy ré te gét: az el ső, ami -
kor az egyén még a kö zös ség ben ol -
dó dik fel, és lé te csak a kö zös ség ál -
tal van, ezt jel zi a „meg halt, be tel vén
az élet tel” (1Móz 25,8) bé kés ki fe je -
zés. A má so dik ré teg az egyén eman -

ci pá ci ó ja. A tu da tos szem be sü lés
bor za lom mal és két ség be esés sel töl ti
el az embert, a ha lál a „bor zal mak ki -
rá lya” (Jób 18,14). A har ma dik, tu da -
tos teo ló gi ai ré teg az a be lá tás, hogy
Is ten min de nütt je len va ló, a Se ol ban
is, Is ten lé te tart meg min ket a ha lál -
ban is (Zsolt 139,8). A ne gye dik rész
a leg fon to sabb. Meg szó lal Is ten
Krisz tus ban, meg szó lal a ki nyi lat koz -
ta tás: az „én va gyok” igék utal nak er -
re. Az elő adást Já nos evan gé li u má nak
14. fe je ze té ből va ló igék idé zé sé vel fe -
jez tem be, ame lyek ben Krisz tus
mond ja, hogy he lyet ké szít az övé i -
nek a ke reszt ha lá la ál tal. 

Ő a mi re mény sé günk, ben ne bi -
za kod ha tunk mi ma gunk, és ezt a
meg győ ző dést ad hat juk át – és kell
is, hogy át ad juk – a hal dok lók nak. Ez
a spi ri tu á lis táv lat. 

g GaZ su

Be szél ge tés a tana to ló gi á ról
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b Dr. Dreny ovsz ky Irén fő or vost bi -
zo nyá ra nem kell be mu tat ni az
Evan gé li kus Élet ol va só i nak.
Szá mos al ka lom mal ta lál koz -
ha tunk ve le – és fér jé vel, dr.
Győ ri Jó zsef fel –, il let ve a Ke resz -
tény Or vo sok Ma gyar or szá gi
Tár sa sá gá nak (KOMT) mun ká -
já val, meg szó la lá sa i val. A fő or -
vos asszony misszi ói al kal mak,
kon fe ren ci ák elő adó ja. Bi zony -
ság te vő éle te új ra és új ra ar ra
sar kall ja egy há zunk mé dia mun -
ká sa it, hogy „re cep tet” kér je -
nek tő le a tel jes, egész sé ges,
bol dog élet hez. Mos ta ni ta lál ko -
zá sunk nak ezen kí vül volt még
egy ap ro pó ja… 

– A KOMT au gusz tus 27–29. kö -
zött Gö döl lőn ren de zett ti zen ne gye -
dik or szá gos kon fe ren ci á já nak cí mét
– Is ten nek el kö te lez ve, egy mást se -
gí tő kö zös ség ben a be te ge kért– íz lel -
ge tem. Azt ér zem: min dent össze -
fog lal ez a cím, ami a ke resz tény or -
vo so kat jel lem zi. Is ten ne vé vel kez dő -
dik, egy más se gí té sé vel foly ta tó dik, és
kifejezi, hogy a tagok cél ja a szen ve -
dő, be teg em ber gyó gyí tá sa.

– Örü lök, hogy meg oszt ha tok va -
la mit azok ból az aján dék mor zsák ból,
amik kel ha za jöt tünk Gö döl lő ről, a
Szent Ist ván Egye tem ről. Az idé zett
mot tót az elő ké szü le tek so rán fo gal -
maz tuk így meg. Rét he lyi Mik lós
pro fesszor úr – az óta mi nisz ter – volt
a kon fe ren cia fő szer ve ző je. Ez a
mon dat va ló ban sum máz za a ke resz -
tény or vos tár sa ság fel ada ta it, cél ja it,
ér tel mét. 

A ta nács ko zá son az áhí ta tok, elő -
adá sok, kis cso por tos be szél ge té sek
egy-egy té ma kört jár tak kö rül. Az el -
ső áhí tat té má ja Lu kács evan gé li u má -
ból az a tör té net volt, amely ben a bé -
nát négy ba rát ja a te tőt meg bont va
eresz ti le Jé zus elé. Ek kor va la mi
kü lö nös tör té nik. Meg döb be né sük -
re Jé zus nem a tes ti gyó gyí tást vég -
zi el, ha nem azt mond ja: „Em ber,
meg bo csát tat tak a te bű ne id.” Eb ből
in dul tunk ki: az egész ség, az em ber
éle te és örök éle te et től függ. Er re van
szük sé gük azok nak, akik a be te ge ken
se gí te ni akar nak, és min den be teg nek
is er re van szük sé ge, mert így lesz tes -
ti, lel ki, szel le mi gyó gyu lás: ha a mi
Urunk Jé zus ér de mé ért Is ten meg bo -
csát ja a bű ne in ket. 

Kel ler mayer Mik lós pro fesszor
utol só ként el hang zott elő adá sá ban is
er ről volt szó: az egyes em ber éle té -
nek a meg ol dá sa, és a vi lág min den -
ség meg ol dá sa is az, ha Jé zus hoz ju -
tunk, sze mé lye sen. Ő az egye dü li
gyó gyí tó.

– Egy-egy kon fe ren ci á nak, il let ve
ma gá nak a tár sa ság nak a cél ja a
szak mai to vább kép zés vagy a hit mé -
lyí tés? 

– Ter mé sze te sen mind a ket tő.
Aho gyan el nö künk, dr. Fe -
rencz Pé ter, a kis bé ri kór ház
igaz ga tó ja mond ta, Jé zus
Krisz tus vissza jö ve te lét vár -
juk. Ő azt ígér te, hogy
vissza jön. Mind az egyén,
mind a tár sa da lom nap ról
nap ra kö ze lebb van eh hez az
ese mény hez, ami kor majd
szá mot kell ad nunk. Na -
gyon fon tos, hogy össze -
fog junk, mi, akik nek ben ne
van a re mény sé günk, akár -
me lyik fe le ke zet hez tar to -
zunk is. A kü lön bö ző ke -
resz tény or vos cso por tok –
több ilyen is van – egy kö zös
célt szol gál nak Jé zus Krisz -
tus ban. Együtt tu dunk mű -
köd ni ab ban, hogy az em be -
rek hez el jus son az öröm -
hír: van gyó gyu lás, van örök
élet.

– Hi va tás tu da ta min den
or vos nak van, és va la -
mennyi en hip pok ra té szi es -
küt tesz nek. A ke resz tény
or vos azon ban, ha sza bad
így mon da ni, en nél „töb bet” vál lal.
Mi ben más a ke resz tény szel le mi ség -
ben vég zett or vo si mun ka? Ho gyan
tud ja hir det ni a ke resz tény or vos be -
te gé nek és or vos tár sa i nak az evan gé -
li u mot?

– A ke resz tény or vos nak az a
nagy le he tő sé ge, hogy sze mé lye sen
meg is me ri azt az Is tent, aki te rem tett
min ket, és aki el küld te egy szü lött Fi -
át, aki nek a vé ré ért tisz tá nak fo gad el
min ket, és meg hív az örök élet re. Ha
mi az Is ten nel va ló kap cso la tot ápol -

ni tud juk, és úgy te kin tünk min den
ránk bí zott ra, hogy ők is ilyen örök
élet re meg hí vott em be rek, akik nek
Is ten a ja vát, tes ti-lel ki-szel le mi
egész sé gét akar ja, aki ket a ma ga ha -

son la tos sá gá ra, a ve le va ló sze mé lyes
kap cso lat ra te rem tett, ak kor ezt a na -
gyon ne héz egész ség ügyi szol gá la tot
az ő se gít sé gé vel tud juk vé gez ni. 

Az or vos tu do mány ro ham lép tek -
ben fej lő dik. De nincs a föld nek egy
zu ga sem, ahol elég len ne az egész -
ség ügy re for dí tott anya gi és hu mán
erő for rás. Hogy az adott kö rül mé -
nyek kö zött az em ber nek le gyen ki -
tar tá sa, le le mé nyes sé ge, hogy a tu dá -
sá ban fej lőd jön, eh hez óri á si se gít ség,
hogy kap cso lat ban van az élő Is ten -

nel. Hogy Jé zus ban bo csá na tot nyer
ar ra, ami hi á nyos ság az éle té ben,
vagy amit rosszul tett. Meg győ ző dé -
sem, hogy más ként nem is le het ne
vé gez ni ezt a szol gá la tot. 

Az eti kai kér dé sek min dig
össze függ nek az élet tel. Ha
egy ha lá los be teg ség nek az
em ber tud ja az el len sze rét,
de ti tok ban tart ja, ak kor vét -
ke zik. A ke resz tény or vos
tud ja az Is ten től va ló el szak -
adott ság el len sze rét és a
meg ol dást is – ha ezt nem
mond ja el, mu laszt. A kon -
fe ren ci á kon ar ról is be szé -
lünk, hogy mi ként le het elő -
ké szí te ni az evan gé li um út -
ját a be te gek fe lé. Nem le ro -
han juk őket, ha nem igyek -
szünk meg ta lál ni a meg fe le -
lő szót szá muk ra, hogy el jus -
son hoz zá juk az élet igé je. 

– Kül föl dön is van nak ha -
son ló ke resz tény or vos szer ve -
ze tek?

– Igen, vi lág szer te össze -
fog nak a Krisz tus ban hí vő
or vo sok. Min den föld ré szen
van nak ilyen egye sü le tek.
Rend sze re sen ta lál ko zunk
vi lág gyű lé se ken vagy re gi o -
ná lis kon fe ren ci á kon. Ér de -

kes és hasz nos, hogy olyan or szá gok,
ahol sok kal előt tünk jár nak, elő re
tud ják je lez ni, mi lyen ve szé lyek re
szá mít ha tunk, és ter mé sze te sen se -
gít sé get is ad nak a küz de lem hez.
Nem is szól va ar ról, hogy tu dunk
egy má sért imád koz ni! Több or szág -
ban nem ta bu té ma, hogy a be teg és
az or vos ke resz tény-e. Jó, ha sza bad
er ről nyíl tan be szél ni!

– Hány ta got szám lál a KOMT, és
ki le het a tag ja?

– A sta tisz ti kák sze rint az egész ség -
ügy ben dol go zók har minc szá za lé ka
hí vő em ber. A tár sa ság ban több szá -
zan va gyunk, köz hasz nú egye sü let ként
mű kö dünk 1989 feb ru ár já tól. Min -
den fe le ke zet ből azo kat az or vo so kat
és egész ség ügyi dol go zó kat hív tuk
meg az egye sü let be, akik Jé zus Krisz -
tus ban mint sze mé lyes Meg vál tó juk -
ban hisz nek, és az ő se gít sé gé vel sze -
ret né nek szol gál ni az em be rek egész -
sé gé ért. Több vá ros ban ha von ta, de
Gyu lán pél dá ul he ten te van ta lál ko zó.

Nem csak or vo sok, fog or vo sok,
gyógy sze ré szek előtt áll nyit va az
egye sü le tünk, ha nem bár kit vá runk,
aki ke resz tény el kö te le zett ség gel dol -
go zik az egész ség ügy ben. Sőt azo kat
is, akik er re a pá lyá ra ké szül nek.
Na gyon fon tos, hogy a kü lön bö ző
nem ze dé kek, idő seb bek és fi a ta lok
össze tart sa nak, egy mást köl csö nö sen
se gít sék.

– A ke resz tény or vo sok rend sze re -

sen meg szó lal nak az olyan je len sé gek -
kel kap cso lat ban, mint az abor tusz,
a ho mo sze xu a li tás vagy más bib lia -
el le nes ten den ci ák. Sze líd, csen des, de
ha tá ro zott hang juk nak mi lyen a fo -
gad ta tá sa?

– Ez is fel ada tunk. Ami kor egye -
sü let té ala kul tunk, ez volt az egyik
fon tos szem pon tunk, hogy amit mi,
ke resz té nyek a Szent írás alap ján,
ra gasz kod va az Apos to li hit val lás -
hoz, igaz nak ta pasz ta lunk és hi -
szünk, an nak a tár sa da lom ér de ké -
ben han got ad junk. És mi vel több
szá zan va gyunk, sőt be le tar to zunk
egy nem zet kö zi tár sa ság ba – van or -
szág, ahol ti zen öt ezer ke resz tény or -
vost szám lál nak! –, egy más ta pasz -
ta la ta it se gít sé gül hív va fo gal maz zuk
meg a vé le mé nyün ket a tör vény al -
ko tók és a szak má ban dol go zók
szá má ra. 

Egy pél da: Ma gyar or szá gon ma
min den kór ház szü lé sze ti osz tá lyá nak
kö te le ző el vé gez nie az abor tuszt, csak
azok az egész ség ügyi ek a ki vé te lek,
akik lel ki is me re ti ok ból – írá sos ké rés -
re – az eb ben va ló rész vé telt nem vál -
lal ják. De va jon ez mi lyen kö vet kez -
ménnyel jár rá juk néz ve? Volt olyan
eset, hogy le vél lel és vi deo ka zet tá val
– Né ma si koly a film cí me – ke res tük
meg a par la men ti kép vi se lő ket a tár -
sa ság vé le mé nyé vel. Volt, ami kor idő -
sza ko san el há rul tak ve szé lyes ten -
den ci ák. A jö vő re néz ve re mény sé -
günk az, hogy lesz nek kór há zak, ahol
a szü lé sze te ken csak az éle tet se gí tik,
a ki ol tá sát nem. Aki a ter mé sze ti tör -
vé nye ket meg sze gi, az a rossz kö vet -
kez mé nyek la vi ná ját in dít ja el.

– Ol vas tam egy tag juk írá sát a Tál
és Ken dő cí mű fo lyó ira tuk ban ar ról,
mi ért jár szí ve sen Önök kö zé. Idé zek
be lő le: „A KOMT tag jai ki egyen sú lyo -
zott em be rek, lát szik raj tuk, hogy
nem csak kap tak a Szent lé lek től, de
azt vissza is tud ják su gá roz ni egy más -
ra. Nem té ma, ho gyan gaz da god hat
meg az or vos. Ilyen tí pu sú or vos ra,
mint Ti, ma gam is szí ve seb ben bíz -
nám ma gam.”

– A te rem tett vi lág só vá rog va vár -
ja az Is ten fi a i nak meg je le né sét. Min -
den te rü le ten, a gyó gyí tók, pe da gó -
gu sok kö ré ben vagy bár hol. Az or vo -
sok olyan hely zet ben ta lál koz nak az
em be rek kel, ami kor a be te gek te kin -
te te – víz szin tes hely zet ben lé vén –
föl fe lé irá nyul. Ilyen kor ál lí tó lag hét -
szer fo gé ko nyab bak a transz cen dens
dol gok ra, te hát az is ten ke re sés re is.
Ezt a hely ze tet mi, ke resz tény or vo -
sok fel hasz nál hat juk ar ra, hogy oda -
ve zes sük őket az iga zi Gyó gyí tó hoz,
aki nek mi csak meg bí zott ke ze lői va -
gyunk. Tő le a be te gek tes ti-lel ki gyó -
gyu lást kap hat nak.

g K há ti Dó ra

„Van gyógyulás, van örök élet”
Be szél ge tés dr. Dreny ovsz ky Irén  főorvossal, a Keresztény Orvosok Magyarországi Társaságának tiszteletbeli elnökével

A prog ram Sza bó Szi lárd otthon lel -
kész kö szön tő jé vel, majd áhí tat tal
kez dő dött. 

Az egy ház dia kó ni ai szol gá la tá ról

Itt zés Já nos, a Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház el nök-püs pö ke be -
szélt, hang sú lyoz va: „a ke resz tény
em ber adós nak szü le tik”, így fe le lő -

sek va gyunk em ber tár sa in kért. Bel -
ső el kö te le zett ség szük sé ges ah -
hoz, hogy iga zán tisz ta szív ből, sze -
 re tet tel tud juk el hor doz ni egy más
ter hét.

A dél előtt fo lya mán a részt ve vők a
mi nő ség irá nyí tá si rend sze rek mű kö -
dé sé ről hall hat tak a téma szakértőitől.
Dr. Ha lász né Ka szi ba Va lé ria a Szo -
ci á lis In no vá ció Ala pít vány ál tal ki dol -
go zott mi nő ség biz to sí tá si rend szert,
a SZIA-mi nő ség mo dellt is mer tet te.
Az elő adó ak tí van részt vett a kon fe -

ren ci á nak ott hont adó ka posszek -
csői dia kó ni ai ott hon mi nő ség fej -
lesz té sé ben, így jól is me ri az ága zat ne -
héz sé ge it és si ke re it. A SZIA-mo -
dell mű kö dé sé ről szer zett ta pasz ta la -
ta it Fri c ker And rea, a há zi gaz da in téz -
mény ve ze tő je is mer tet te.

Fe hér Já nos né, a Dom bó vá ri Egye -
sí tett Szo ci á lis In téz mény igaz ga tó -
ja az ISO 9001:2001 mi nő ség biz to sí -
tá si rend szer gya kor la ti hasz ná ról
szá molt be a hall ga tó ság nak.

Az anya gi for rá sok hi á nyá ról be -

szélt Sza bó Já nos, a Szo ci o Net Dél-
du nán tú li Re gi o ná lis Mód szer ta ni
Hu mán Szol gál ta tó Köz pont igaz ga -
tó ja, a jö vő ről szól va pe dig el mond -
ta: a fel ada tok nö ve ke dé sé vel és a tá -
mo ga tá sok csök ke né sé vel kell szá -
mol ni.

A dél utá ni prog ram ban a je len lé -
vő ve ze tők, il let ve mun ka tár sak sa -
ját in téz mé nyü ket mu tat ták be, bi -
zony sá got té ve a mun ká juk so rán
meg ta pasz talt po zi tívumokról. 

g Do mo kos Ti bor

Mi nő ség biz to sí tás az idő s el lá tás ban
Kaposszekcsői kon fe ren cia a dia kó ni á ban dol go zók nak

b Az idő s el lá tás te rü le tén dol go zók tar tot tak szak mai kon fe ren ci át
szep tem ber 14-én Ka posszek csőn, az Evan gé li kus Dia kó ni ai Ott hon -
ban. A ren dez vé nyen egy há zi és ön kor mány za ti in téz mé nyek egy aránt
kép vi sel tet ték ma gu kat. A szer ve zők cél ja nem tit kol tan az volt, hogy
az in téz mény ve ze tők meg is mer jék egy más szak mai mun ká ját, mód nyíl -
jon a köl csö nös ta pasz ta lat cse ré re és a sze mé lyes kap cso lat fel vé tel re.

Név jegy – dr. Dreny ovsz ky Irén gyer mek or vos
Édes any ja vé dő nő, édes ap ja evan gé li kus val lás ta ní tó lel kész volt Kis pes -
ten. Ta nul má nya it a kis pes ti II. szá mú is ko lá ban, majd a De ák té ri Evan -
gé li kus Le ány gim ná zi um ban foly tat ta. 

A Sem mel weis Or vos tu do má nyi Egye te met sum ma cum la ude ered -
ménnyel vé gez te el. A Lász ló Kór ház or vo sa ként tett szak or vo si vizs gát
cse cse mő- és gyer mek gyó gyá szat ból, majd fer tő ző be teg sé gek ből. 

1966 óta szol gál Kis pes ten, har minc évig kör ze ti gyer mek or vos ként,
majd há zi gyer mek or vos ként. 2000 óta Kis pest dísz pol gá ra. Ki emel ke -
dő szak mai tu dá sa, ru tin ja nem min den na pi tü re lem mel és sze re tet tel
pá ro sul. Im má ron több ge ne rá ció tes ti és lel ki ép sé gé nek meg őr zé sét,
hely re ál lí tá sát szol gál ta mun ká já val. Az egy ko ron gyer mek pá ci en sek fel -
nőtt ként is bi zal mas se gí tő jük ként, s ha kell, lel ki tá masz ként ke res he -
tik fel. Szak mai és em be ri kva li tá sa i nak ál ta lá nos el is mert sé gét jel zi, hogy
az 1989-ben ala kult Ke resz tény Or vo sok Ma gyar or szá gi Tár sa sá gá nak
el ső el nö ké vé vá lasz tot ták. 

Rend sze res meg hí vott ja, elő adó ja evan gé li kus kon fe ren ci ák nak, hit -
mé lyí tő, misszi ói, evan gé li zá ci ós prog ra mok nak. Egy há zunk meg be csült
tag ja fér jé vel, dr. Győ ri Jó zsef fel együtt. Hi té vel, eti kai tar tá sá val egy aránt
pél da ké pe fi a ta lok nak és idő sek nek.
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b A Kö zép-du nán tú li Or szá gos
Bün te tés-vég re haj tá si In té zet
meg ne ve zés ere den dő en két –
négy év vel ez előtt össze vont –
in té ze tet je löl: a Ba racs kai Or -
szá gos Bün te tés-vég re haj tá si In -
té ze tet és a Fej ér Me gyei Bün te -
tés-vég re haj tá si In té ze tet, me -
lyek ma rész ben ön ál ló egységek
mű köd nek az in té ze ten be lül. A
ba racs kai ob jek tumként kü lön
ér de kes sé ge, hogy a rend szer vál -
tá sig a val lá si-lel ki is me re ti okok -
ból be bör tön zöt tek „le töl tő há -
za” volt. Eb ben az idő szak ban az
in té zet ben a Bib lia volt az egyik
leg ke re set tebb „biz ton ság ra ve -
szé lyes tárgy”. 

Ahogy a rend szer vál tás kör nyé kén a
tör vé nyi le he tő sé gek meg nyíl tak, a
Ma gyar Evan gé li u mi Bör tön misszió
mun ka tár sai kezd tek be jár ni a ba -
racs kai ob jek tum ba, il let ve a kör nye -
ző gyü le ke ze tek ből Bart ha Gé za
ba racs kai re for má tus lel ki pász tor,
Tóth Bé la ká pol nás nyé ki plé bá nos és
Fű ke Sza bolcs tor da si evan gé li kus lel -
kész. Még Bart ha Gé za lel ki pász tor
ide jé ben kezd te a bör tön lá to ga tást –
ki zá ró lag egyé ni lel ki gon do zás cél -
já ból – Szé ná si Jo nat han Sán dor
ká pol nás nyé ki re for má tus lel ki pász -
tor, majd Bart ha Gé za nyug díj ba
vo nu lá sá val tel je sen át vál lal ta a re -
for má tus egy há zi szol gá la tot; ma ő
a ba racs kai ob jek tum in té ze ti lel ki -
pász to ra.

Még a ki lenc ve nes évek má so dik
fe lé ben kap cso ló dott be a ba racs kai
misszi ó ba há rom szé kes fe hér vá ri
gyü le ke zet: a he lyi zsi dó hit köz ség,
a He ted na pi Ad ven tis ta Egy ház és a
szerb or to dox pa ró kia. Ek kor kez dett
be jár ni a ve len cei Haj nal pír Bap tis -
ta Gyü le ke zet, Be lo ian nisz ból a gö -
rög or to dox es pe res és Bu da pest ről
a ro mán or to dox es pe res. 2000 után
kap cso ló dott be Bu da pest ről az or -
to dox ad mi niszt ra tú ra, a Bu da pes ti
Né met Aj kú Evan gé li kus Egy ház -
köz ség, a Hit Gyü le ke ze te, A Bib lia
Szól Egy ház, a Ro má ni Khan gé ri
(Ci gány Gyü le ke zet), a gö rög ka to li -
ku sok és Érd ről a Je ho va Ta núi. 

A leg töb ben két he ti rend sze res ség -
gel mennek a bör tön fa lak kö zé (a zsi -
dók, az or to do xok, a gö rög ka to li ku -

sok és az evan gé li ku sok csak igény
sze rint). He ti rend sze res ség gel csak
re for má tus, ró mai ka to li kus és je ho -
vis ta al kal mak van nak. 

Az in té ze ti ká pol nát 1998-ban,
Cse re Lász ló bün te tés-vég re haj tá si
ez re des in té zet pa rancs nok sá ga ide -

jén ala kí tot ták ki a IV. épü let eme le ti
fo lyo só já nak vé gén le vő fog lal koz ta -
tó he lyi ség ből. A terem (sta ti kai
okok ból) hár mas ta go lá sú. Jobb ol da -

lá ra ke rült a li tur gi kus tér, fa bú tor zat -
tal és fa fal bur ko lat tal. A bal ol dal és
a kö zép ső, köz le ke dő rész mind -
össze egy fal vé dő lam bé ri át ka pott,
fa lai fe hér re vannak me szel ve. 

Szé ná si Jo nat han Sán dor ja vas la -
ta alap ján a ká pol ná ban nincs fe szü -
let, sem szen tek szob rai vagy ké pei.
Mind össze há rom, bib li ai je le ne te ket
áb rá zo ló kép lát ha tó: a Jé zus jobb ján
meg fe szí tett la to ré, aki ha lá la előtt
meg tért; a té koz ló fiú pél dá za táé; Pé -
te ré, akit an gyal ho zott ki a bör tön -
ből. Az egyéb li tur gi kus kel lé kek
szá má ra egy mé re tes szek rényt épí -
tet tek be, ame lyek ben min den be já -
ró tá rol hat ja a sa ját al kal ma i hoz fon -
tos köny ve ket, kot tá kat, gyer tya tar -
tó kat és egyéb tár gya kat. 

A ká pol nát 1998 de cem be ré ben
szen tel te fel He ge dűs Ló ránt re for má -
tus, Ta kács Nán dor ró mai ka to li kus
és D. dr. Har ma ti Bé la evan gé li kus
püs pök. A ká pol ná ban lát ha tó em lék -
táb lán ez az ige olvasható: „Há zam
imád ság há za min den nép szá má ra.”
(Ézs 56,7)

Szé ná si Jo nat han Sán dort, aki ak -
ko ri ban he ten te két szer járt be, Két -
he lyi Pé ter pa rancs nok kér te meg,
még a 13/2000. szá mú mi nisz te ri ren -
de let meg je le né se előtt, mi kor az
ál lo mány táb lá ban a „bör tön lel kész”
meg je lent, hogy le gyen az in té zet  lel -
ké sze. Ő gyü le ke ze ti szol gá la ta mel -
lett vál lal ta el ezt a feladatot. Ami kor
gyü le ke ze ti szol gá la ta meg szűnt, tel -
jes fi gyel mé vel a bör tön, il let ve az an -
na ma jo ri la kó te lep fe lé for dult. Ko -
or di nál ja a be já ró kat, hogy a ká pol -
ná ban ne le gye nek üt kö zé sek. A
szál lí tó szin ten tá jé koz tat ja az újon -
nan ér ke ző ket az in té zet ben fo lyó hit -
éle ti és misszi ós al kal mak ról. Ha
nem ma gyar anya nyel vű fog va tar tot -
ta kkal ta lál ko zik, igyek szik szá muk -
ra anya nyel vü kön lel ki gon do zót ta -
lál ni, de leg alább Bib li át és val lá si iro -
dal mat. Lá to gat ja az elő ze tes ben lé -
vő ket és a fog da so ron el zár ta kat. 

Az egy há zi ün ne pek re különleges
al kal ma kat ké szít elő, ame lyek kö zül

ki emel ke dik a csa lá di ka rá cso nyi is -
ten tisz te let. En nek ke re té ben a fog -
va tar tott apák játsszák el gyer me ke -
ik nek a bet le he mes já té kot. Nem
csak sa ját fe le ke ze ti al kal mai fon to -
sak a szá má ra, épp úgy gon dos ko dik
a ró mai ka to li kus min den szen tek
vagy a zsi dó ha nu ka mél tó meg ün -
nep lé sé ről, avagy a musz li mok böj ti
hó nap ja, a ra ma dán meg tar tá sá nak
mél tó fel té te le i ről. A ne ve lők kel
együtt mű köd ve cso por tos ki ma ra dá -
so kat ké szít elő egy há zi ün ne pek re –
mint pél dá ul a csat kai bú csú – vagy
misszi ói ese mé nyek re, mint a pá koz -
di egy ház me gyei csa lá di nap. Ezek -
re el is kí sé ri a ne ve lők ál tal ki vá lasz -
tott fog va tar tot ta kat.

A szé kes fe hér vá ri ob jek tum ba a
bör tön misszió le he tő vé vá lá sa után
Glócz Er vin he lyi plé bá nos kez dett
be jár ni, aki 2000-től bör tön lel kész -
ként szol gált to vább. Re for má tus

rész ről a min den ko ri pát kai lel ki -
pász tor érez te fel ada tá nak a fog va -
tar tot tak lel ki gon do zá sát, előbb Pát -
kai Má ria, majd Tóth L. Kris tóf, je -
len leg pe dig Or szágh Ist ván. A két in -
té zet össze vo ná sa óta két he ten te
át jár a ba racs kai ob jek tum in té ze ti
lel ki pász to ra is. Ve le szo kott jön ni al -
kal man ként a női fog va tar tot tak -
hoz Oláh né Karl Me lin da gár do nyi,
il let ve Ja kab Eri ka iván csai lel ki -
pász tor.

Al kal man ként (hí vás ra) lá to gat nak
az evan gé li ku sok és az or to do xok. A
be já ró kat az ob jek tum kul túr ne ve lő -
je ko or di nál ja.

A 13/2000. sz. mi nisz te ri ren de let
meg je le né se után Glócz Er vin he lyi
plé bá nost al kal maz ták bör tön lel -
kész ként. Nyug díj ba vo nu lá sa után,
a két in té zet össze vo ná sá val egy idő -
ben Sza ra dits Jó zsef nyu gal ma zott tá -
bo ri lel kész ka pott meg bí zó le ve let az
egy ház me gyé től a bör tön lel ké szi
szol gá lat el lá tá sá ra. Le mon dá sát kö -
ve tő en Tor nyai Gá bor öreg he gyi
plé bá nos vet te át a mun ká ját, aki fi -
a ta los len dü let tel jár be mind a szé -
kes fe hér vá ri, mind a ba racs kai ob jek -
tum ba mi séz ni, il let ve el lát ni a ka to -
li kus hí vek lel ki gon do zá sát.

Szep tem ber 15-én a ba racs kai bün -
te tés-vég re haj tá si in té zet ben há la -
adás ra gyűl tek össze bör tön lel ké -
szek, bör tön misszi ó sok, mert eb -
ben az év ben ün ne pel jük a bör tön -
misszió huszadik és a bör tön lel ké szi
szol gá lat tizedik év for du ló ját. Az
ün ne pen részt vet tek a kü lön bö ző
egy há zak ve ze tői, kép vi se lői, bör tön -
lel ké szek, misszi ó sok, bör tön misszi -
ós szer ve ze tek ve ze tői. A jubileumi
al kal mat megtisztelte jelenlétével
Szász fal vi Lász ló ál lam tit kár és Kö -
ké nye si An tal a bün te tés-vég re haj tás
or szá gos pa rancs no ka.

g – JS – 

Lelkigondozók rács mögött –
például Ba racs kán

Bör tön misszió és bör tön lel ké szi szol gá lat a Kö zép-du nán tú li
Or szá gos Bün te tés-vég re haj tá si In té zet ben

Meg hí vó csen des hét re
Az Evan gé li kus Al ko hol- és Szen ve dély be teg-men tő Misszi ós Szol gá lat
or szá gos gyó gyí tó csen des he tet tart a szar vas-ótemp lo mi gyü le ke zet Kö -
zép hal mi Misszi ó já ban ok tó ber 11-től 15-ig. A hét igé je: „Én, az Úr, va -
gyok a te gyó gyí tód.” (2Móz 15,26) Sze re tet tel hív juk a lel ki gyó gyu lást és
meg erő sö dést ke re ső, al ko hol- és szen ve dély be teg ség ben, va la mint
de presszi ó ban érin tett test vé re in ket. Lel kész test vé re in ket pe dig kér jük,
biz tas sák és se gít sék a rá szo ru ló kat, hogy részt ve hes se nek az al kal mon.

Rész vé te li díj 8000 Ft sze mé lyen ként. A rá szo ru ló kat le he tő ség sze -
rint tá mo gat juk. Hoz zon ma gá val tisz tál ko dá si sze re ket, Bib li át és jegy -
zet fü ze tet.

Ér dek lőd ni és je lent kez ni le het ok tó ber 7-ig dr. Sár kány An gyal or -
vos nál (20/824-6669) és Sel me czi La jos nyu gal ma zott lel kész nél (20/824-
3011). Az ét ke zés biz to sí tá sa ér de ké ben kér jük az ér dek lő dő ket a je lent -
ke zés idő pont já nak be tar tá sá ra.

H I R D E T É S

139/2010. (IX. 9.) or szá gos pres bi té ri u mi ha tá ro zat
Há la adás és kö szö net • A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Or szá gos
Pres bi té ri u ma az egy ház szer ve ze té ről és igaz ga tá sá ról szó ló 2005. évi
IV. tör vény 128. § (5) be kez dés alap ján a ki lenc ven öt év szol gá lat után meg -
szűnt Ka kas Lí dia Sze re tet ott hon em lék táb lá já nak ava tá sa nap ján kö szö -
ne tet mond, és Is ten irán ti há lá val em lé ke zik mind azok ról, akik a Ka -
kas Lí dia Sze re tet ott hon ban él tek, szol gál tak és ott hon ra ta lál tak.

Meg hí vó
Tisz te let tel és sze re tet tel vár juk a dia kó nia nap já ra szep tem ber 25-én
a De ák té ri evan gé li kus temp lom ba. A dia kó nia nap ja a Ma gyar or szá -
gi Evan gé li kus Egy ház dia kó ni ai szol gá la tá nak ün ne pe. Szteh lo Gá bor szü -
le tés nap ján a dia kó ni á ban dol go zó mun ka tár sak kal, ön kén te sek kel és a
ránk bí zot tak kal adunk há lát az el vég zett mun ká ért és a ka pott le he tő -
sé ge kért.

Prog ram
• 10.00: Ün ne pi úr va cso rás is ten tisz te let. Igét hir det: Itt zés Já nos el nök-

püs pök. Az is ten tisz te let ke re té ben ke rül sor az év dia kó ni ai mun ka -
tár sa és az év szpon zo ra dí jak át adá sá ra. A szom bat he lyi Re mé nyik
Sán dor Evan gé li kus Ál ta lá nos Is ko la di ák szín pa da elő ad ja a Ga u dio -
po lis cí mű szín da ra bot. Ír ta és ren dez te: Né meth Gyön gyi.

• 12.00: Ko szo rú zás Szteh lo Gá bor szob rá nál. Be szé det mond Rét he lyi
Mik lós mi nisz ter (Nem ze ti Erő for rás Mi nisz té ri um) és Gáncs Pé ter,
a Dé li Egy ház ke rü let püs pö ke. Köz re mű kö dik a la jos ko má ro mi evan -
gé li kus réz fú vós ze ne kar. Ve zé nyel: Dec mann Er zsé bet.

• 13.00: Fo ga dás

H I R D E T É S

Meg hí vó pe da gó gus kon fe ren ci á ra
„Mert a te rem tett vi lág só vá rog va vár ja az Is ten fi a i nak meg je le né sét.”

(Róm 8,19)

A Nyu ga ti (Du nán tú li) Evan gé li kus Egy ház ke rü let el nök sé ge és a szer -
ve zők sze re tet tel hív nak és vár nak min den kit az egy ház ke rü let ju bi le -
u mi, 10. pe da gó gus kon fe ren ci á já ra ok tó ber 8–9-én Sop ron ba. Ven dég -
lá tó az Eöt vös Jó zsef Evan gé li kus Gim ná zi um és Egész ség ügyi Szak kö -
zép is ko la. A kon fe ren cia té má ja: Je lek kö rü löt tünk és ben nünk. A té má -
ról az egyes szak te rü le tek kép vi se lői tar ta nak elő adást. A szer ve zők szín -
vo na las kul tu rá lis és tar tal mas lel ki prog ram ról gon dos kod nak.

Je lent kez ni szep tem ber 27-ig az is ko la cí mén (Eöt vös Jó zsef Evan gé -
li kus Gim ná zi um és Egész ség ügyi Szak kö zép is ko la; 9400 Sop ron, De -
ák tér 51.; tel.: 20/824-6050), va la mint a pe da gog us csen des nap@eot -
vos.sop ron.hu e-mail cí men le het. Rész le tes prog ram ugyan itt kér he tő.

H I R D E T É S

A nyug dí jas lel kész csa lá dok leg kö ze leb bi bib lia órá ját ok tó ber 1-jén fél
tíz kor tart juk a De ák té ri gyü le ke zet ud va ri föld szin ti ter mé ben. Be ve -
ze tő elő adást tart Cse lovsz ky Fe renc és dr. Reuss And rás a test, a „hal -
ha tat lan” lé lek, il let ve a szel lem kér dé sé ről. Sze re tet tel vár juk az ér dek -
lő dő ket.

H I R D E T É S

Or go na ze nés áhí tat lesz szep tem ber 26-án es te 6 órai kez det tel a De -
ák té ri evan gé li kus temp lom ban. Az Or go na ze ne Eu ró pá tól Ázsi á ig cí -
mű al kal mon Szi ko ra Ilo na or go nál. Mű so ron J. S. Bach, G. F. Hän del,
E. Gri eg, Yui Ka ki nu ma és Tsugu to shi Araga ki mű vei. Igét hir det Smi -
dé li usz Gá bor. A be lé pés díj ta lan; ado má nyo kat kö szö net tel fo ga dunk.

H I R D E T É S

A Bet hes da-gyer mek kór ház ja vá ra ad kon cer tet Gár do nyi Haj na és
Karasszon De zső ok tó ber 1-jén 18 óra kor a zug lói evan gé li kus temp lom -
ban. Mű sor: Fe lix Men dels sohn Bart holdy: C-dúr pre lú di um or go ná ra;
The o dor Kirch ner: Két da rab he ge dű re és or go ná ra; Fe lix Men dels sohn
Bart holdy: F-dúr trió or go ná ra; Karl Höl ler: Fan tá zia he ge dű re és or go -
ná ra; Fe lix Men dels sohn Bart holdy: d-moll al leg ro or go ná ra; Gár do nyi
Zol tán: Fan tá zia he ge dű re és or go ná ra.

H I R D E T É S

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

H I R D E T É S

Roszík Gábor evangélikus lelkész,
a Börtönlelkészek Magyarországi
Szervezetének elnöke a szeptember
15-ei megemlékezésen

Szé ná si Jo nat han Sán dor



Össze fog tak az egy ház köz sé gek Bu -
da pest XVI. ke rü le té ben, hogy szep -
tem ber 18-án a temp lom fa la in kí vül
te gye nek bi zony sá got Jé zus Krisz tus
gyó gyí tó sze re te té ről. Har ma dik éve
ren de zik meg e kerületben ezt az
egész na pos öku me ni kus vá ros -
misszi ót, ame lyet Kra to fil Zi ta ön -
kor mány za ti kép vi se lő, a KA LOT
Egye sü let egyik ve ze tő je fog össze.

„Ugyan mi könnyebb, azt mon da -
ni: Bo csá na tot nyer tek bű ne id, vagy
azt mon da ni: Kelj föl és járj?” (Mt 9,5)
– ez volt az igei mot tó ja az idei vá -
ros misszi ó nak, mely nek szó ró lap -
ja it szin tén ut cai misszió ke re té ben
ter jesz tet ték az ön kén te sek. 

Is ten meg pró bál ta a szer ve zők hi -
tét, mert hosszan tar tó eső vel in dult
a nap. Az Úr azon ban meg ál dot ta az
együtt lé tet, mert ahogy a sza ka dó
eső ben el kez dőd tek a bi zony ság té te -
lek, el állt a zá por, és a nap su ga rai ez -
után fo lya ma to san kö vet ték a prog -
ra mo kat.

A vá ros há za előt ti park ban ren de -
zett al kal mat Ko vács Pé ter pol gár -
mes ter, or szág gyű lé si kép vi se lő nyi -
tot ta meg, ki emel ve a jé zu si kes -
keny utat. Ez az út ne héz, de az
örök élet ös vé nye.

Le ven te Pé ter ön kép ző tár sas lény
„ég ből pottyant ven dég ként” ér ke zett,
ki csi ket és na gyo kat egy aránt meg -
ör ven dez tet ve kér dé sé vel: „Vál la lod,
hogy de rűs le szel?”

A ven dé gek ke rek asz tal-be szél -
ge té sük ben az ima ere jét emel ték ki.
Ma rik Jó zsef se bész or vos hu szon há -

rom éve fo gad ja sa ját ott ho ná ban
ima kö zös sé gé nek tag ja it. Cseke Pé ter
szín mű vész, szín ház igaz ga tó – aki -
nek éle té ben fon tos sze re pet ját -
szot tak Jé zus és Pé ter pár be szé dei –
a reg ge li bib lia ol va sás fon tos sá gát
hang sú lyoz ta. 

Ékes Ilo na or szág gyű lé si kép vi -
se lő ar ról be szélt, hogy hit nél kül
nem tud jól dön te ni. Imá ban ké ri az
Urat, hogy meg lás sa a má sik ban, mi
jót ál mo dott meg az Is ten ró la. Ja nig
Pé ter ka to li kus kór ház lel kész az Úr
Jé zus sze re te té vel va ló je len le vést
emel te ki, fi gyel ve a bel ső hang ra.
(Egyik szol gá la ta köz ben a bel ső
hang fi gyel mez te té sé re be kap csol ta
mo bil te le fon ját – ép pen ak kor kér -
te va la ki a se gít sé gét sú lyos prob lé -
má já ban.) 

A vá ros misszió ki emel ke dő
együtt lé tei az igei szol gá la tok vol tak
– töb bek kö zött – Mar ton Zsolt
bap tis ta és Ker tész Pé ter re for má tus
lel kész köz re mű kö dé sé vel.

Nagy Zol tán ró mai ka to li kus plé -
bá nos hang sú lyoz ta, hogy „Is ten re
éhes vi lág fi gyel ránk”, Ve tő Ist ván
evan gé li kus lel kész pe dig azt he -
lyez te a je len lé vők szí vé re, hogy
Krisz tus kö ve té se alá zat tal jár. Ur bán
Gá bor ró mai ka to li kus es pe res az igei
mot tó kér dő je lé re hív ta fel a fi gyel -
met: Jé zus sza vá ra fel kel tél már? El -
in dul tál már? Bör ön te Már ta evan -
gé li kus lel kész (ké pün kön) – szer ve -
ző ként – imád ság ban kér te a nap ra
az Úr ál dá sát.

d EvÉ let-in fó

Vá ros misszió
a XVI. ke rü let ben
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Ma nap ság a kül misszió szó ról vér, a
ka to nai je len lét jut az em be rek eszé -
be. Na pon ta hang zik el így az, ami
va ló já ban „meg szál lást” je lent. Hol -
ott a kül misszió a leg szen tebb ke resz -
té nyi kö te les sé gek egyi ke, mely ab ból
az alap meg győ ző dés ből fa kad, hogy
mi kap tunk va la mit, és azt meg sze -
ret nénk osz ta ni má sok kal is. „Ezüs -
töm és ara nyam nin csen, de amim
van, azt adom ne ked: a ná zá re ti Jé -
zus Krisz tus ne vé ben…” (Ap Csel 3,6)

A kül misszió eb ből kö vet ke ző en so -
ha nem az egy ház vagy az egyén
anya gi, gaz da sá gi hely ze té től függ,
ha nem min dig a lel ki tő ké jé től és
hit be li gaz dag sá gá nak mér té ké től.
Az egy ház nak a leg ín sé ge sebb év ti ze -
dek ben is min dig volt kül misszi ó ja,
mely ál dást vitt a po gá nyok kö zé.
Ilyen evan gé li um hir de tő szer ve zet a
Lep ra misszió is.

Gyö ke rek és ágak
Wel les ley C. Bai ley jó mó dú ír fi a tal -
em ber ként több ször is járt In di á ban,
hogy vi lá got lás son. Tár sai szá má ra
az volt a ter mé sze tes, hogy a me sés
Ke le ten ara nyat, ezüs töt sze rez ze nek.
Nem így Wel les ley! In di á ban nem a
csil lo gás és a kin csek kö töt ték le a fi -
gyel mét, ha nem azok, aki ken má sok
csak át lép tek: a lep rá sok. Nem azon
tör te a fe jét, hogy ő mit vi het ne ha -
za Ír or szág ba In dia kin cse i ből, ha -
nem hogy mit vi het ne In dia nyo mo -
rult ja i nak kín ja ik eny hí té sé re. Hit te,
hogy a lep rá sok nak is Jé zus sze re te -
té re van szük sé gük, mert „az az Is -
ten aka ra ta, hogy min den em ber
üd vö zül jön…” Meny asszo nyá val ez a
cél kö töt te össze to váb bi éle tü ket. 

A tör té net 1874-ben Lep rá sok
Misszi ó ja né ven Dub lin ban kez dő -
dött a tea dél utá nok ima kö zös sé gé vel,
az el ső öt arany font fel aján lá sá val. Ma
Lep ra misszi ó nak hív ják az in téz -
ményt. Öt ven tag or szá gá val, száz har -
minc két kór há zá val a vi lág leg na -
gyobb lep ra szer ve ze te. „Ez a misszió
imád ság ban szü le tett, imád ság ban
rin gott a böl cső je, és az imád ság a
meg tar tó ere je” – val lot ta Ali ce Bai -
ley, fér jé nek hű sé ges szol ga tár sa.

Ha zánk ban 1974 óta mun kál ko dik
a Lep ra misszió a bap tis ta, az evan gé -

li kus és a re for má tus egy ház kép vi se -
lő i ből ál ló ku ra tó ri um fel ügye le té vel.
Je len leg az el nö köt az evan gé li kus
egy ház ad ja Ka pi Zol tán pusz ta vám–
mó ri lel kész sze mé lyé ben. Ku ra tó ri u -
munk evan gé li kus tag jai Drá vay Zol -
tán né ta nár és Bre bovsz kyné Pin tér
Már ta lel kész, az Evan gé li kus Kül -
misszi ói Egye sü let lel ké szi el nö ke.

A kül misszió ál dá sai
Bai ley ide jé ben gon dol ni sem le he -
tett még ar ra, hogy a sok év ez re des
be teg ség egy szer gyó gyít ha tó lesz.
Ezért a krisz tu si sze re tet től át ha -
tott ápo lás és a bi zony ság té tel je len -
tet te e kül misszió te vé keny sé gét. 

Öt ven éve azon ban a lep ra már
gyó gyít ha tó. A Lep ra misszió a leg -
kor sze rűbb gyógy sze re ket, mű té te -
ket, gon dos ko dást ad ja in gye ne sen
bár ki nek. Köz ben pe dig az evan gé -
li um hir det te tik. Is ten ke zé ben cso -
dá la tos „áru kap cso lás sal” a gyó gyu -
lás köz ben em be rek jut nak hit re.

A Lep ra misszió a meg vál tást is hir -
de ti a be te gek, csa lád tag ja ik és kör -
nye ze tük kö ré ben sza vak és tet tek bi -
zony ság té te le ál tal (Mt 10,7–8). Min -
den le he tő sé get ki hasz nál ar ra, hogy
az öröm hír el jus son a szí ve kig. 

A kór há zak na pon kén ti reg ge li
is ten tisz te le te in so kan meg tér nek.
Elő ször csak kí ván csi ság ból, ta lán
unal muk űzé sé re ül nek oda a be te -
gek a kór há zi ká pol nák be já ra tá -
hoz, ki fe jez ve, hogy ők „kí vül va lók”,
mert vagy budd his ták vagy hin duk
vagy más po gány val lás kö ve tői. Az -
tán so kan egy re bel jebb ül nek… ki -
fe jez ve a lel ki kö ze le dést és azo no -
su lást.

A mély sze gény ség ből ér ke ző, lel -
kük ben is se be ket hor do zó be te gek a
gyógy szer mel lett ko moly lel ki gon do -
zást is kap nak hí vő or vo sa ik tól és a
kór há zak lel ké sze i től. El kép zel he tet -
len szá munk ra az a fáj da lom, ame lyet
hor doz nak lel kük ben, mi u tán csa lád -
tag ja ik és tár sa dal muk meg bé lye -
gez te, ki ve tet te őket. „Sen ki nek sem
kel lek!” – ez a kö zös alap ér zé se a lep -
rás gyer mek nek, édes anyá nak, idős -
nek In di á ban, a csen des-óce á ni szi -
ge te ken vagy ép pen Af ri ka va la me lyik
pont ján. 

De van vi gasz ta lás! Az evan gé li um
ál tal fény ra gyog be szo mo rú éle tük -
be. Egy meg tért thai asszony szá já ból
hang zott el: „Amíg Jé zust nem is mer -
tem, min den reg gel saj nál tam, hogy
még él ni kell. Ami óta Jé zust is me rem,
min den reg gel ne ki kö szö nök elő ször:
»Jó reg gelt, Uram!«”

Gyó gyul tak ve ze tik
a gyó gyu ló kat
A Lep ra misszió ok ta tá si prog ram jai
kü lö nö sen ál dott le he tő sé gek a
misszi ó ra, mi vel a gyó gyult fi úk és lá -
nyok a leg fo gé ko nyabb kor ban ke rül -
nek hosszú idő re a ke resz té nyek
gond ja i ba. Kö zü lük igen nagy szám -
ban jut nak hit re. A lep ra be teg ség ben
érin tett csa lá dok ki csi nye it hit ok tat -
ja a misszió; ahol le het, a he lyi gyü -
le ke ze tek be vo ná sá val. A gyó gyult
be te gek ön se gí tő cso port jai élé re
min dig he lyi ke resz té nye ket ál lí ta nak,
akik lel ki leg is ve ze tik a töb bi e ket. 

Zu lu föl dön a nyá ron hit tan tá bort
tar tot tak lep rás gyer me kek nek. Thai -
föl dön egy lep ra kór ház kó ru sa és
szín ját szó kö re evan gé li zál ja a kör -
nyék la kos sá gát. 

Sok or szág ban, ahol ma is ti los
bár mi lyen ke resz tény bi zony ság té tel,
még is ter jed az evan gé li um egy-egy
lep ra kór ház fo lyo só ján, kór ter mé ben
vagy mű tő jé ben. Ma gam is jár tam
budd his ta or szág kis te me tő jé ben,
ahol a fe hér ke resz tes han tok alatt
lep ra be te gek nyu god tak. Ők gyak ran
az el ső ta nít vá nyok a po gány or szá -
gok ban, mert a Lep ra misszió evan -
gé li u mi szol gá la ta nyo mán ők ta lál -
koz nak el ső ként az öröm hír rel gyó -
gyí tá suk so rán.

A Lep ra misszió 1874 óta szá mos
po gány or szág ban nem ze dé ke ket
ne velt már fel a hit ben. Ele in te több
mint száz éven át eu ró pai, ame ri kai
misszi o ná ri u sok ve zet ték a szervezet
kór há za it, töl töt ték be az or vo si,
ápo lói tiszt sé ge ket. Az utób bi né hány
év ti zed ben azon ban már a ko ráb bi
év ti ze dek alatt ki ne velt és ta nít ta tott
he lyi ke resz té nyek áll nak helyt, ők az
igaz ga tók, or vo sok, az ápo ló sze -
mély zet a misszió al kal ma zá sá ban.
Így is va ló ság gá lett, hogy a misszió
min den té ren fel eme li az em bert,
ahogy Jé zus is tet te.

A kül misszió nap ja ink ban sem az
egy ház vagy az egyén anya gi hely ze -
té től függ, ha nem lel ki tő ké jé nek és
hi té nek mér té ké től. Ma is az Is ten
aka ra ta, hogy min den em ber üd vö -
zül jön. A te rem tett vi lág pe dig ma is
só vá rog va vár ja az Is ten fi a i nak meg -
je le né sét. 

g Risk óné Fa ze kas Már ta
re for má tus lel kész,

a Lep ra misszió igaz ga tó ja

„…hogy min den em ber üd vö zül jön…”
A Lep ra misszió kül misszi ói szol gá la tá ról

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

Ha ma ro san meg kez dő dik a Jé zus
gyer mek ko rát fel dol go zó el ső in di ai,
az az bol ly woo di pro duk ció for ga tá -
sa a Szent föl dön, Iz ra el ben.

A film in di ai gye rek sze rep lők kel
ké szül, az an gol mel lett há rom in di -
ai nyel vű nar rá ci ó val – mond ta Szin -
get hám Szri ni vá sza Ráo film ren de ző.

A pro duk ció a ko ráb bi Jé zus-té má -
jú fil mek től el té rő en a Ná zá re ti gyer -
mek ko ri éve it ele ve ní ti meg. „Ez az
el ső ilyen tí pu sú bol ly woo di vál lal ko -
zás” – hang sú lyoz ta a film drá ma
pro du ce re. Mint mond ta, a mo zi
nyil ván fon tos lesz a ke resz té nyek
szá má ra, de az al ko tók „glo bá lis ér -
dek lő dés re szá mí ta nak”.

In di á ban 24 mil lió ke resz tény val -
lá sú em ber él, ők a la kos ság 2,3 szá -
za lé kát te szik ki.

A val lá si tár gyú in di ai fil mek gyak -
ran al kal maz nak gyer mek sze rep lő ket
a val lá si fi gu rák „ár tat lan sá gá nak,
szent sé gé nek és is te ni vol tá nak” ki -
eme lé sé re.

Ráo ar ról is be szá molt, hogy a pro -
duk ció se gít sé gé re lesz Ch ris ti en
Tins ley, aki Mel Gib son A pas sió cí -
mű film jé nek maszk mes te re volt; az
ő fel ada ta „meg öre gí te ni” a gyer -
mek sze rep lő ket Jé zus ko rá nak elő re -
ha lad tá val.

A jö vő re mo zi ba ke rü lő film
egyéb ként bol ly woo di mér ték kel
mér ve szu perd rá ga lesz: 30 mil lió
dol lárt (6,7 mil li árd fo rin tot) köl te -
nek rá, míg egy át la gos in di ai pro duk -
ció 500 ezer dol lár ból (112 mil lió fo -
rint ból) szü le tik meg.

d MTI

Ké szül az el ső bol ly woo di film
Jé zus gyer mek ko rá ról
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b Egye dül ál ló ösz tön díj-le he tő sé -
get kí nál egy há zunk azok nak a
te het sé ges, ám ne héz sor sú
evan gé li kus di á kok nak, akik
egy há zi kö zép is ko lá ban vég zik
ta nul má nya i kat. A Szteh lo Gá -
bor ösz tön díj ról – mely re szep -
tem ber 30-áig le het be nyúj ta ni
a pá lyá za tot – Len gyel An na or -
szá gos fel ügye lő-he lyet test, a bi -
zott ság el nö két kér dez tük.

– Ta lán mind annyi an em lék szünk
még Nyi las Mi si tör té ne té re. A Légy
jó mind ha lá lig fő hő se a deb re ce ni re -
for má tus kol lé gi um ki vá ló ta nu ló ja.
Szü lei el sze gé nyed tek, Mi si ta nít ta -
tá sa meg ter he lő a csa lád nak, ezért a
kis fiú dél utá non ként a vak Pó sa la ky
úr hoz jár fel ol vas ni. A Szteh lo Gá bor
ösz tön díj jal a mai Nyi las Mi sik nek
aka runk se gít sé get nyúj ta ni: ne kell -
jen mun kát vál lal ni uk ah hoz, hogy a
te het sé gük ki bon ta koz ta tá sá hoz
szük sé ges pénzt elő te remt sék.

Az ösz tön díj-ala pí tás öt le tét – a ta -
va lyi Szteh lo Gá bor-em lék év ha tá sá -
ra – Zász ka licz ky Zsu zsan na mű vé -
szet tör té nész, az Evan gé li kus Or -
szá gos Mú ze um tu do má nyos mun -
ka tár sa, a Cre do cí mű fo lyó irat fő -
szer kesz tő je ve tet te fel. Az el kép ze -
lés min den hol ked ve ző fo gad ta tás ra
ta lált; az or szá gos pres bi té ri um, a dia -
kó ni ai, il let ve az ok ta tá si és ne ve lé -
si bi zott ság egy ön te tű en tá mo gat ta
a kez de mé nye zést.

Mind annyi an egyet ér tet tünk ab -
ban, hogy az ösz tön dí jat csak is Szteh -
lo Gá bor ról ne vez het jük el. A ki vá -
ló lel kész nem csak a zsi dó gyer me -
kek men té sé vel és a Ga u dio po lis
lét re ho zá sá val vált is mert té, de ő
ala pí tot ta pél dá ul ha zánk el ső evan -
gé li kus nép fő is ko lá ját is, és a fo gya -
té kos gyer me ke ket gon do zó Sa rep -
ta sze re tet ott hon nak is ő volt az el -
ső ve ze tő je. Egész éle tét pél da ként ál -
lít hat juk a fi a ta lok elé.

Vé le mény kü lönb ség egyet len kér -
dés ben volt: né há nyan azt ja va sol ták

– és ere de ti leg ma gam is ezt az ál lás -
pon tot kép vi sel tem –, hogy csak a sa -
ját kö zép is ko lá ink ban ta nu ló evan gé -
li kus di á kok kap has sák meg a tá mo -
ga tást. Vé gül Itt zés Já nos el nök-püs -
pök in dít vá nyát el fo gad va dön töt tünk
úgy, hogy a pá lyá zók kö rét ki ter jeszt -

jük a más egy há zi kö zép is ko lá ba já -
ró te het sé ges, de sze gény sor sú evan -
gé li kus fi a ta lok ra is. A püs pök úr az -
zal ér velt, hogy így más fe le ke ze tek
szá má ra is kö ve ten dő min ta ként
szol gál hat a kez de mé nye zés.

Na gyon büsz kék va gyunk ar ra,
hogy el ső ként mi ala pí tunk ilyen
jel le gű ösz tön dí jat. Evan gé li kus egy -
há zunk ban fon tos sze re pe, nagy ha -
gyo má nya van az ok ta tás nak. Mi ó -
ta a lu the ra niz mus je len van Ma gyar -
or szá gon, egy há zunk min dig is fel ka -
rol ta a te het sé ges, jó ké pes sé gű fi a -
ta lo kat, és hoz zá já rult ta nít ta tá suk
költ sé ge i hez. E tra dí ci ót kí ván juk
foly tat ni.

Hogy mennyi re fon tos nak tar ja ezt
egy há zunk ve ze té se, azt jól mu tat ja,
hogy mi lyen je len tős össze get ál doz
er re: 2009-ben és 2010-ben e cél ra
ed dig össze sen ti zen öt mil lió fo rin tot
kü lö ní tett el. Eb ből egy-egy pá lyá zó
ma xi mum két száz ezer fo rint nyi tá -
mo ga tást nyer het el. Ter mé sze te -
sen vár juk azok je lent ke zé sét is, akik
ado má nya ik kal ma guk is hoz zá já rul -
ná nak az előbb em lí tett ke ret összeg

bő ví té sé hez, hi szen fi a tal ja ink evan -
gé li kus iden ti tá sá nak, egy há zi kö tő -
dé sé nek erő sí té se, az evan gé li kus
ér tel mi ség ki ne ve lé sé nek elő se gí té -
se mind annyi unk kö zös ügye.

Bár az evan gé li kus fe le ke ze tünk -
höz va ló tar to zás és az egy há zi kö -
zép is ko lá ba já rás mel lett az ösz tön -
díj igé nyel he tő sé gé nek alap ve tő fel -
té te le a szo ci á lis rá szo rult ság, nem
ön ma gá ban a szű kös anya gi hely zet
ér de me sít he ti a pá lyá zó kat a Szteh -
lo Gá bor ösz tön díj ra. El nye ré sé hez
a di á kok nak egyes tan tár gyak ban
vagy te rü le te ken (va la mely mű vé sze -
ti ág ban vagy a sport ban) ki emel ke -
dő tel je sít ményt kell fel mu tat ni uk, és
ezt egy ta ná ruk nak iga zol nia is kell.
A men tor fel ada ta to váb bá, hogy az
ösz tön díj ide je alatt fo lya ma to san fi -
gye lem mel kí sér je di ák ja fej lő dé sét.
Az ösz tön díj fel hasz ná lá sá ról a pá -
lyá zó nak a tan év vé gén írás ban be is
kell szá mol nia, és szám lák kal kell
iga zol nia, hogy mi re – pél dá ul nyelv -
tan fo lyam vagy ta nul má nyi út költ -
sé ge i re, hang szer vagy sport szer vá -
sár lá sá ra – for dí tot ta az el nyert
össze get.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár -
ide je szep tem ber 30-a, az ösz tön díj
oda íté lé sé ről ok tó ber 7-én dön tünk.
A bi zott ság tit ká ra egyéb ként Jan csó
Kál mán né közoktatási szak ér tő, tag -
jai dr. Fa bi ny Ta más püs pök, Bu da
An na má ria, a dia kó ni ai osz tály ve -
ze tő je, Sza bó György, a Nyu ga ti (Du -
nán tú li) Egy ház ke rü let fel ügye lő je,
va la mint Helf rich Pé ter né Fa ta lin
Hel ga hat va ni és Ben c ze And rás szé -
kes fe hér vá ri lel kész.

Az ered mény hir de té se ket – nem -
csak az idei, ok tó ber 31-ei al kal mat,
ha nem a jö vő be li e ket is – sze ret nénk
majd na gyon ün ne pé lyes sé és em lé -
ke ze tes sé ten ni, hogy ez zel is hang -
sú lyoz zuk: a Szteh lo Gá bor ösz tön -
dí jat el nyer ni – ki tün te tés.

g Le je gyez te: V. J.

To váb bi in for má ci ók, pá lyá za ti ki írás:
http://szteh lo.lu the ran.hu.

Szteh lo Gá bor ösz tön díj
Köz egy há zi se gít ség – evan gé li kus Nyi las Mi sik nek

b Kis vár da és Deb re cen után
szep tem ber 16-án Nyír egy há -
zán is meg nyílt a Kont raszt ki -
ál lí tás, a Ma gyar or szá gi Re for -
má tus Egy ház és a rend őr ség
kö zös csa lád- és if jú ság men tő
pro jekt je. A há rom száz négy -
zet mé te res mul ti mé di ás tár -
lat tár sa dal munk leg ége tőbb
prob lé má i ra hív ja fel a fi gyel -
met: szen ve dély be teg sé gek, vá -
lá s, abor tusz, erő szak a csa lád -
ban, koz mo po li tiz mus, ön gyil -
kos ság.

A más fél óra alatt vé gig jár ha tó la bi -
rin tus kí mé let le nül őszin te ins tal lá -
ci ói meg döb ben tő él ményt nyúj ta -
nak, ezért a szer ve zők két pá nik ki já -
ra tot is be épí tet tek. Az utol só he lyi -
ség az úgy ne ve zett csend szo ba, mely
a fel dol go zás és a fel ol do zás he lye. 

Ez utób bit a lá to ga tó meg ta pasz -
tal hat ja már az utol só ál lo más nál is,
mely a meg vál tás té má ját dol goz za
fel, és ez zel rá mu tat a sza ba du lás
egyet len meg ol dá sá ra: Jé zus Krisz -
tus ke reszt ál do za tá ra. A pro jekt
nagy sze rű sé ge eb ben is áll: egész tár -
sa dal mun kat érin tő kér dé se ket oly
mó don dol goz fel, hogy a ne ga tív je -
len sé gek kont raszt ja ként min dig
meg je le ní ti a ke resz tény ség üze ne -
tét – bib li ai igék kel és az iga zi ér té -
ke ket meg mu tat va. 

A Szent Ata náz Gö rög Ka to li kus

Hit tu do má nyi Fő is ko lán tar tott ün -
ne pé lyes meg nyi tón szin te min den
fel szó la ló öröm mel szá molt be az
egy ház és a szer ve zés ben-meg va ló -
sí tás ban részt ve vő töb bi szerv gör -
dü lé keny és har mo ni kus együtt mű -
kö dé sé ről. 

A Száz vai Lász ló lel kész ve ze té -
sé vel a Kis vár dai Re for má tus If jú -
ság ál tal – elő ször csak gyü le ke ze -
ti hasz ná lat ra – ké szí tett anyag
ha mar ki tört ke re te i ből. Meg ér te a
be fek te tett ener gia, hi szen már
most ak ko ra ér dek lő dés van a ki ál -

lí tás iránt, hogy a ter ve zett már ci -
u si zá rás he lyett 2011 szep tem be ré -
ig tart nyit va. 

Re mény ség sze rint a bu da pes ti ek -
nek nem kell ad dig vár ni uk, mert
pár hu za mo san a fő vá ros ban is he lyet
kap hat a pro jekt. (A meg va ló sí tás hoz

fel aján lot ta se gít sé gét az Észa ki Evan -
gé li kus Egy ház ke rü let – a nyír egy há -
zi meg nyi tón is részt ve vő – püs pö -
ke, dr. Fa bi ny Ta más.) 

A kez de mé nye zés nagy ban se -
gít het nem ze tünk gyó gyu lá sá ban
az ál tal, hogy mind annyi un kat szem -
be sít és tet tek re in dít, mi u tán meg -
mu tat ja, mi el len kell vé de kez nie tár -
sa dal munk nak. Ak kor kell fel szó lal -
ni fi a tal ja in kért, ami kor még nem
ké ső. 

g Hor váth-He gyi Áron

Si koly a csa lá do kért
Ki ál lí tás a döb be net ere jé vel

Ok tó ber a re for má ció hó nap ja
Éb redj, bi zony ság te vő lé lek!

Meg nyi tó ün nep ség – ok tó ber 1., 14 óra
Az Ok tó ber a re for má ció hó nap ja ren dez vény so ro zat nyi tó al kal mát ok -
tó ber 1-jén 14 óra kor tart ják a Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta -
ná csa (ME ÖT) ká pol ná já ban. Igét hir det D. Sze bik Im re nyu gal ma zott evan -
gé li kus püs pök, a ME ÖT el nö ke. Köz re mű kö dők: Cza bán An ge li ka, Ko -
vács Zsu zsan na és a Ba ár–Ma das Re for má tus Gim ná zi um di ák jai.

Az áhítatot követően a Theologiai Szemle 85 éves fennállásának meg ün -
neplésére kerül sor.  Be ve ze tőt Ká dár Zsolt, a szer kesz tő bi zott ság el nö -
ke mond. Refle xi ók: Ri to ók Zsig mond: Teo ló gi ai szem lé lő dés a böl csé szet -
 tu do mány ban • Pat kó Gyu la: Teo ló gi ai szem lé lő dés a mű sza ki tu do mány -
ban • Szász fal vi Lász ló: Teo ló gi ai szem lé lő dés a po li ti ka tu do mány ban

* * *

Pé csi öku me ni kus misszi ói na pok – ok tó ber 2–3.
A cél tu da tos gyü le ke zet – Öku me ni kus női ta lál ko zó
Ok tó ber 2., 9.00 – 15.30, bap tis ta ima ház, Pécs, Bo kor u. 52.
Fő elő adó: Eli za beth Mit telstädt, a Ly dia ma ga zin ala pí tó szer kesz tő -
je. Szol gá lat te vők: a gyü le ke zet ének ka ra, Ma cher Ág nes, P. Tóth né Sza -
kács Zi ta, Své bis né Ju hász Már ta, Sztup kai Mi hály né, Pin tér Már ta,
Ko vács Gé zá né.

„Evan gé li zá ció eb ben a nem ze dék ben” – Edin burghi cen te ná ri -
u mi kon fe ren cia
Ok tó ber 2,. 16 óra, pécsi bel vá ro si re for má tus temp lom
Elő adá sok: Gon da Lász ló – Krá nitz Mi hály: Edin burgh – Az egy ház glo -
bá lis hely ze te 1910–2010 • Pin tér Már ta – Papp Já nos: Misszió és egy ség –
Ered mé nyek és ki hí vá sok a misszi ó ban • Ko vács Krisz ti án – Ka lo ta Jó zsef:
A lát ha tó egy ség ma – A Ma gyar Re for má tus Egy ház lét re jöt te

Öku me ni kus ze nés is ten tisz te let
Ok tó ber 2., 19 óra, pécsi bel vá ro si evan gé li kus temp lom
Igét hir det: D. Sze bik Im re nyu gal ma zott evan gé li kus püs pök, a ME ÖT
el nö ke.

* * *

To váb bi in for má ci ók, je lent ke zés: ME ÖT, 1117 Bu da pest, Ma gyar tu dó -
sok krt. 3., 1/371-2690, oi ku me ne@me ot.hu.

H I R D E T É S

Szep tem ber 29-én dél ben a györ kö -
nyi evan gé li kus temp lom ha rang ja
szól az MR1 – Kos suth rá di ó ban.

A ma ezer egy száz la ko sú te le pü -
lés ről az el ső írá sos em lék a 13. szá -
zad ból szár ma zik. A tö rök ki űzé se
után ma gyar és né met be ván dor lók
kezd ték új ra be né pe sí te ni a vi dé -
ket. 1719-ben ér kez tek az el ső te le pe -
sek, két év után a ma gya rok a szom -

szé dos Szent Lő rinc-pusz tá ra köl töz -
tek, Györ köny ben pe dig né met lu the -
rá nus kö zös ség élt to vább.

Kez det ben fa temp lo mot emel tek.
II. Jó zsef tü rel mi ren de le tét kö ve tő -
en a györ kö nyi ek kő temp lom épí té -
sét ha tá roz ták el, me lyet 1796 no vem -
be ré ben – az ural ko dó, Habs burg Li -
pót irán ti tisz te let ből – Li pót nap ján
szen tel tek fel.

Dé li ha rang szó  
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Gon dolj be le, ked ves Ol va só, hány -
szor tör té nik meg ve led, hogy egy -
szer re több do log ba kapsz be le, vagy
ép pen hány szor kér de zik meg tő led:
hány dol got vagy ké pes egy szer re
mű vel ni? Ilyen kor büsz kén fe le led:
fő zés köz ben té vé zek vagy rá di ó -
zok, ol va sás köz ben ze nét hall ga tok,
de van, hogy író asz tal fö lé gör nye dek,
úgy, hogy köz ben megy a té vé, a
kony há ban pe dig ro tyog a nem rég
föl ké szí tett mar ha pör költ. Ilye nek
va gyunk mind, tud juk, hogy szűk a
ránk sza bott idő, és mi nél job ban sze -
ret nénk ki töl te ni.

Ko moly ze né szek azt be szé lik, a ze -
ne hall ga tás nem en ge di meg, hogy
köz ben más ra fi gyel jünk, ilyet csak
azok csi nál nak, akik nem ér tik a ze -
nét. Le het, de azt hi szem, töb ben va -
gyunk, akik nem ért jük, fő ként nem
annyi ra és úgy, mint ők, de sze ret jük,
és jó, ha egyéb dol ga ink vég zé se
köz ben a fü lünk be áram la nak a szép
dal la mok.

Uno kám mal gyak ran ülünk
együtt az író asz ta lom mel lett. Én
írok vagy ép pen raj zo lok, ő pe dig

raj zol gat, fes te get, szí nez get, vagy
fel adat la po kat tölt ki, és köz ben az
ál ta la vá lasz tott cé dé fo rog, meg ze -
né sí tett ver sek kel, Ha lász Jut ká val,

Ka lá ká val vagy Szél ki ál tó val. Ve lük
du do rá szik, da lol gat, és köz ben raj -
zok kal és szí nek kel lesz te le a váz -
lat fü zet egy-egy lap ja.

Könnyen meg le het, hogy Ve res
An di ék nál is így men nek a dol gok, és
ta lán épp ez az ott ho ni nyüzs gés szül -
te ezt az Ig nác, mit látsz? cí mű kö te -
tet, cé dés től, szí ne ző la pos tól. Mert
így áll a do log: aki ezt a mé re tes kö -
te tet ha za vi szi, egy szer re ver sel het,
hall gat hat da lo kat, ha ked ve szottyan,

együtt da lol gat hat a Pa lin ta Tár su lat -
tal, köz ben pe dig szép la po kat szí nez -
het, az azo kon lé vő fi gu rá kat ki vág -
hat ja, bá bo kat ké szít het be lő le, amit
mai szó hasz ná la tunk ban így ne vez -
nek: új ra hasz nál ha tó fog lal koz ta tás.
Mond ha tom, jó kis el fog lalt ság, gyer -
me kek nek épp úgy, mint csa lá di kö -
zös sé gek szá má ra. 

A kö tet szép, szí nes raj za it Gyar ma -
thy Il di kó ké szí tet te, a ki csi nyek nek
ezek ad nak min tát a szí nez ge tés hez.

A kö tet ver se it rész ben a ze ne szer -
ző, a Pa lin ta tár su la tos Ve res An di ír -
ta, rész ben pe dig Sar kady Sán dor,
Mar kó Bé la, Ment ovics Éva, Gyár fás
End re, Blas kó Vi rág Már ta, De ve -
csery Lász ló, Dré gely Lász ló és aki e
so ro kat pa pír ra rót ta: Nagy Ban dó
And rás.

(Hogy nem teng túl a di csé rő szó
a kö tet ről és a cé dé ről, no meg az öt -
let ről, an nak tud ha tó be, hogy –
mint az imént ír tam – ma gam is szer -
ző ként va gyok je len ben ne.)

De tu dod, mit, ked ves Ol va só?
Si ess ha za vin ni! Jól jársz ve le.

g Nagy Bandó András

Há rom dol got egy csa pás ra

Hall ga tom a rá di ó ban a lá to ga tás be -
ha ran go zó ját. A ma gyar ri port alany
lel ken dez ve be szél Ten dzin Gya co, a
XIV. da lai lá ma „spi ri tu á lis nagy sá -
gá ról”, ar ról, ho gyan tud egy szer re ez -
rek sze mé be néz ni. Igen, így. Majd ol -
va som a Ma gyar Táv ira ti Iro da meg -
le he tő sen rész le tes be szá mo ló ját a
Papp Lász ló Sport aré ná ban tar tott al -
ka lom ról, ahol szeptember 18-án
„11 200 ma gyar és a kör nye ző or szá -
gok ból ér ke zett ér dek lő dő előtt tar -
tott Be ve ze tés a ti be ti budd hiz mus -
ba cím mel” ta ní tást a ven dég.

Mi ez a fel fo ko zott ér dek lő dés?
Nem ré gi ben Né met or szág ban járt,
ol vas tam az ot ta ni lá to ga tás ról is
né hány tu dó sí tást. Min de nütt tö -
me gek vár ták, hall gat ták a budd -
his ta val lá si ve ze tőt. A ke resz tény Eu -
ró pa ek ko ra ve he men ci á val for dí ta -
na há tat ke resz tény gyö ke re i nek, s
en nek a tra gi kus fo lya mat nak va -
gyunk ép pen a ta núi? 

Rá adá sul a budd hiz mus alap ve tő ta -
ní tá sa nem is kí nál gyö ke res meg ol dást
az em ber lét alap ve tő prob lé má i ra.
Bu da pes ti elő adá sá ban is hang sú lyoz -
ta a lá ma, hogy „a ma gunk ban lé vő ne -
ga tív ér zel me ket meg kell öl nünk”.
Mi, ke resz té nyek már rég meg ta nul -
tuk, hogy ez az, ami pél dá ul nem
megy. Ön erő ből biz to san nem, csak is
a meg vál tó Krisz tus ere jé vel. Őró la vi -
szont a budd hiz mus nem tud. Egy faj -
ta ön ja ví tó tré ning, amely előbb vagy
utóbb to tá lis csőd höz ve zet.

Vagy is a ke resz tény ta ní tás ha tal -
mas több le te a meg vál tás, amely ről
más val lá sok nem tud nak. És ezt nem
va la mi fé le el fo gult vak ság mon dat ja
ve lem, ha nem sa ját ta pasz ta la tom:
ma gam is be men tem a meg ja vul ni
aka rás zsák ut cá já ba, majd meg ta -
pasz tal tam, hogy gyö ke res vál to zást
az éle tem ben csak is Is ten meg men -
tő sze re te te ad hat.

No, de mind egy. Itt ál lunk, szem -
ben ma gá val a je len ség gel. Ha va la -
hol va la ki va la mi szo kat lant, új sze rűt
vagy meg le pőt mond, min dig szép -
szá mú hall ga tó ság ra ta lál. Le gyen
szó akár ke le ti val lás ról, szek tás ta ní -
tás ról vagy ősi ma gyar po gány val lá -
si ele mek fel ele ve ní té sé ről. Sok szor
nem is gon dol ják vé gig em ber tár sa -
ink, mi is az, amit ép pen lel ke sen ma -
guk ba ké szül nek szív ni. Mert az elő -
adó pro fi mó don, le hen ger lő en, vi tát,

el lent mon dást nem tű rő en mond ja a
ma gá ét; ott gon dol ko dás nak, vissza -
kér de zés nek he lye nincs. Ki csiny vá -
ro sunk – amúgy kon cert te rem ként
mű kö dő – zsi na gó gá já ban már is egy -
más nak ad ják a (bé relt) ki lin cset a
szek ták, kis egy há zak.

Biz tos, hogy e je len ség egy faj ta kri -
ti ka ke resz tény egy há za ink kal, gyü -
le ke ze te ink kel szem ben. És erő tel jes
kri ti ka egyé ni ke resz tény éle tünk kel
szem ben is. Tü kör ez a ja vá ból,
amely be – tet szik, nem tet szik – be -
le kell néz nünk. S meg kell kér dez ni
ön ma gunk tól: von zó-e a ke resz tény -
sé günk? Olyan kö zös ség-e a gyü le ke -
ze tünk, aho vá jó tar toz ni? Olyan-e az
éle tem, hogy von zó pél dát mu ta tok
ve le ke re ső em ber tár sa im nak?

S ha ko mo lyan né zünk szem be e
kér dé sek kel, bi zony, le hor gaszt hat -
juk a fe jün ket. Az el múlt évek nap vi -
lág ra ke rült egy há zi bű nei, sa ját pa pi
ké nyel mes sé günk, szol gá la tunk erőt -
len sé ge, ne tán öt let te len sé günk mind-
mind ránk ne he zed nek. Vagy az, hogy
üre sen cseng nek sza va ink, s ige hir de -
té sünk ből hi ány zik a sa ját Krisz tus-él -
mény, a Krisz tus bel ső is me re te. 

Meg ta nult lec két is mé tel ge tünk, te -
o lo gi zá lunk, tu do má nyo san el von tak
va gyunk – s az tán pa nasz ko dunk az
ered mény te len ség re.

Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye tem tan év nyi tó ján el hang zott
rek to ri be széd éb resz tő üze ne tet hor -
do zott, ami kor új ra fel hív ta nem -
csak a hall ga tó ság, ha nem egy há -
zunk fi gyel mét is a szó szék „új ra fel -
fe de zé sé re”, az ige hir de tés bi zony ság -
té te lé re, hi te les sé gé re.

Per sze, nyil ván je len van a vi lág ban
egy faj ta szno biz mus is. Az át la gos -
nál na gyobb fo gé kony ság a kü lön le -
ges ség re, a szo kat lan ra. Meg az tán le -
het nek kö zöt tünk olya nok is, akik
hosszú évek ki ha gyá sa után nem
tud nak új ra anya gyü le ke ze tük „sze -
mé be néz ni”, in kább ke res nek ma guk -
nak va la mi újat. Mind ez azon ban
nem ki seb bí ti sa ját fe le lős sé gün ket.

At tól, hogy az Eu ró pai Unió al kot -
má nyá ba be le fo gal ma zód nak-e föld -
ré szünk ke resz tény gyö ke rei, ke resz -
tény sé günk ál la po ta nem fog meg vál -
toz ni. De meg vál toz hat Is ten előt ti
ön vizs gá la tunk tól, egyé ni, gyü le ke -
ze ti meg úju lá sunk tól.

A szerző evangélikus lelkész, a Bács-
Kiskun Egyházmegye esperese

Lá m a dalai!
Széljegyzet Ten dzin Gya co budapesti

látogatásához

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.

Ked ves Ba rá tunk!
Kü lön le ges könyv be mu ta tó ra vár juk sze re tet tel Önt és 0–12 éves ko rú
csa lád tag ja it, ro ko na it. A Lu ther Ki adó és a Gryl lus Kft. kö zös ki adá sá -
ban meg je lent a Pa lin ta Tár su lat Ig nác, mit látsz? cí mű ki ad vá nya, mely
könyv, CD és fog lal koz ta tó egy ben. Hogy job ban meg is mer hes sék ezt
az egye dül ál ló al ko tást, in ter ak tív ze nés gyer mek prog ram ra hív juk Önö -
ket, amely az egész csa lád szá má ra igé nyes idő töl tést kí nál. A kö tet köl -
tő i nek és a Pa lin ta Tár su lat nak egyéb mun kái is meg te kint he tő ek az al -
kal mon.

Idő pont: ok tó ber 2., szom bat, 15.00–17.00. Hely szín: Ke res ke del mi és
Ven dég lá tó ipa ri Mú ze um szín ház ter me (Kul tea), 1051 Bu da pest, Szent
Ist ván tér 15.

Nagy Ban dó And rás, Sar kady Sán dor, Blas kó Vi rág Már ta,
Ve res An di, Ment ovics Éva, Mar kó Bé la, Gyár fás End re,

Dré gely Lász ló, De ve csery Lász ló

H I R D E T É S

b Gyü le ke zet és lel ké sze egy más ra
ta lá lá sát ün ne pel ték múlt szom -
ba ton Szar va son. Az evan gé li kus
Új temp lom ban több mint negy -
ven Lu ther-ka bá tos lel kész kér -
te Is ten ál dá sát a kö zös ség meg -
vá lasz tott és ün ne pi is ten tisz te -
let ke re té ben be ik ta tott if jú pász -
to rá ra. La czi Ro land 1975-ben
szü le tett Sze ge den. Teo ló gi ai ta -
nul má nya it 2003-ban fe jez te be,
a ha tod évet Mag ló don töl töt te.
Gáncs Pé ter püs pök 2004. jú li us
17-én avat ta lel késszé Sze ge den,
majd Kis kő rös re ke rült, ahol
idén jú li us 31-ig volt a gyü le ke zet
má sod lel ké sze. Ez idő alatt el vé -
gez te a Sem mel weis Egye tem
men tál hi gi é nés és szer ve zet fej -
lesz tő sza kát is. 

Au gusz tus el se je óta La czi Ro land
szol gá la ti he lye im már Bé kés me gyé -
ben van, mert – mint la punk nak el -
mond ta – vá gyott rá, hogy ki pró bál -
ja ma gát egye dül is. Von zot ta a ki hí -
vás, ezért vál toz ta tott. Egy olyan
kö zös ség élé re állt, amely nek ne héz
idő szak van a há ta mö gött. 

Nem hall gat tak er ről a szep tem ber
18-i is ten tisz te le tet kö ve tő köz gyű lé -
sen sem. Mol nár Pál né Kraj cso vicz
Mag dol na be szá mo ló já ból ki de rült,
hogy a fel ügye lő, Mol nár Pál 2009
őszén pa nasszal élt a Dé li Egy ház ke -
rü let ügyé szé nél, dr. Font Évá nál a
gyü le ke zet lel ké szei – De me Zol tán
és fe le sé ge, De mé né Ge de Eri ka – el -
len. Mi u tán mind ket te jü ket fel men -
tet ték a szol gá lat alól – 2009. no vem -
ber el se jé től –, Zá to nyi Já nos vál lal -
ta át me ne ti idő re (a vá lasz tás meg -
tör tén té ig) a lel ké szi fel ada tok el lá -
tá sát. 

Több je lölt kö zül a gyü le ke zet vé -
gül La czi Ro land mel lett dön tött. Az
új lel ki pász tor és fe le sé ge, La czi Ani -
kó – vég zett sé gét te kint ve bio ló gia–
föld rajz sza kos ta nár – ez év nya rán
köl töz het tek be há rom éves kis fi uk -
kal, Be ne dek kel a kí vül-be lül fel újí tott
pa ró ki á ra. 

A köz gyű lést meg elő ző ün ne pi
ik ta tá si is ten tisz te let kez de tén az ik -
ta tást vég ző Ri bár Já nos es pe res hir -

det te Is ten igé jét 2Kor 13,11–13 alap -
ján, ki emel ve, hogy so ha sem mi nem
ár tott annyit Is ten ügyé nek, mint az,
ami kor Krisz tus kö ve tői nem fér tek
meg egy más sal. Most azon ban új fe -

je ze tet ír hat a lel kész és a gyü le ke zet
ak kor, ha el fo gad ja az ige in té sét, ha
kö zö sen tö re ked nek az egyet ér tés re
és a bé kes ség re, Krisz tus ke gyel me,
Is ten sze re te te és a Szent lé lek kö zös -
sé ge ál tal. 

A Nap fény Evan gé li kus Kéz mű ves
Óvo da kis gyer me ke i nek sze rep lé se
után az ik ta tás, az ál dás, majd az új
lel kész ige hir de té se kö vet ke zett. La -
czi Ro land Zsolt 3,9 alap ján tar tott
pré di ká ci ó já ban ar ról szólt, hogy
meg ra gad ta ez az ige: „Az Úr tól jön
a sza ba dí tás. Le gyen ál dá sod né pe -
den!” Meg ra gad ta, mert úgy érez te,
hogy Is ten től jö het és jön a sza ba dí -
tás a je len ben, ő ké szí ti elő az időt és
az al kal ma kat, és ál ta la, az ő ke -
gyel mé ből le het ál dot tá a jö vő is. 

„A kér dés az, hogy van-e ben -
nünk ele gen dő aka rás ah hoz, hogy él -
jünk az Úr ál tal kí nált le he tő sé gek kel.
Ha igen, ak kor már »csak« elő re kell,
hogy néz zünk, jó cé lo kat kell, hogy

ke res sünk, és ki kell, hogy tart sunk
ezek mel lett min den eset le ges ne héz -
ség el le né re is, hi szen gyü le ke ze tünk
tag jai sok szí nű és ér té kes gyer me kei
an nak az Is ten nek, aki nek az ígé re tei

so ha nem vesz -
nek el” – bá to rí -
tot ta a hall ga tó sá -
got az ige hir de tő.

Az Is ten ben
va ló bi za lom fon -
tos sá gát erő sí tet -
ték az is ten tisz te -
le tet kö ve tő köz -
gyű lé sen el hang -
zott jó kí ván sá gok
is. Az al kal mat
Mol nár Pál fel -
ügye lő nyi tot ta
meg, majd Ri bár
Já nos es pe res üd -
vö zöl te a gyü le -
ke zet tag ja it, a
meg je lent egy há -
zi és vi lá gi ven dé -
ge ket. A fen tebb
már em lí tett gyü -
le ke zet tör té ne ti
vissza te kin tés
után a kö szön té -
sek so ra kö vet -
ke zett: Gáncs Pé -
ter, a Dé li Egy -

ház ke rü let lel ké szi ve ze tő je egye -
bek mel lett ar ra biz tat ta a je len lé vő -
ket, hogy Szar vas „nye rő vá ros” és
ben ne a két evan gé li kus kö zös ség két
együtt mű kö dő és „nye rő” gyü le ke zet
le gyen. Kon dor Pé ter es pe res és Ba -
bák Mi hály he lyi pol gár mes ter, or -
szág gyű lé si kép vi se lő is an nak a re -
mé nyé nek adott han got, hogy ez a
temp lom és ez a gyü le ke zet olyan
hellyé vá lik, aho vá jó ha za tér ni. 

Ugyan csak sok si kert és ál dást kí -
vánt a meg kez dett mun ká hoz So vány
Pál, a Nyu gat-bé ké si Egy ház me gye
fel ügye lő he lyet te se, Ro szík Gá bor, a
gö döl lői Tes se dik Sá mu el Anya ott -
hon és Idő sek Ott ho na igaz ga tó lel -
ké sze, va la mint Kecs ke mé ti Pál volt
kis kő rö si lel kész társ – akit het ven
gyü le ke ze ti tag kí sért el er re az ün -
ne pi al ka lom ra –, vé gül a „szom széd
kol lé ga”, Lá zár Zsolt szar vas-ótemp -
lo mi lel kész.

g Gaz dag Zsu zsan na

Új kez det Szar va son
La czi Ro land ik ta tá sa

a Szar vas-Új temp lo mi Evan gé li kus Egy ház köz ség ben
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b Ma is szá mon tart ja a sza ko nyi
evan gé li kus gyü le ke zet, hogy a
20. szá zad ban több lel készt is
adott az evan gé li kus egy ház -
nak. Az ízes, szép ma gyar be szé -
det, a szor gal mas ta nu lást, a
kö te les ség tu dást és a hű sé get
hoz ták szü lő fa lu juk ból. Sza bó
La jos 1910. szep tem ber 14-én
szü le tett Fel ső sza kony ban. Ke -
resz te lé se szep tem ber 25-én tör -
tént. „Az édes apa Sza bó La jos
fel ső-sza ko nyi föld mű ves, az
édes anya Bak Ir ma ne mes ké ri
szü le té sű evan gé li kus” – áll az
anya könyv ben. A sza ko nyi gyü -
le ke zet szep tem ber 12-i is ten -
tisz te le tén em lé ke zett meg Sza -
bó La jos ról.

A csa lád ban nem volt is me ret len a
lel ké szi hi va tás, id. Sza bó La jos nagy -
báty ja, Sza bó Ist ván is lel kipásztor
volt, a gyü le ke zet ada tai sze rint az el -
ső sza ko nyi szár ma zá sú, Ke me nes -
ma ga si ban szol gá ló (1913–1943) lel -
kész. A sor nem sza kadt meg: Sza bó
La jos fia, La jos és uno ká ja, And rás is
e hi va tást vá lasz tot ta. 

Az ember
Sza bó La jos a he lyi is ko la el vég zé se
után a sop ro ni evan gé li kus lí ce um -
ban ta nult és érett sé gi zett. 1933-ban
ki tű nő ered ménnyel vé gez te el teo -
ló gi ai ta nul má nya it Sop ron ban. Ifj.
Prőh le Ká rollyal, a ké sőb bi pro -
fesszor ral a lí ce um ban és a teo ló gi -
án is együtt ta nul tak, ba rát sá guk
élet re szó ló, gon dol ko zá suk ha son -
ló volt. Ka pi Bé la püs pök avat ta őt
lel késszé Győ rött. Előbb ugyan itt,
majd Kör men den és Szom bat he lyen
volt se géd lel kész. Eb ben az idő szak -
ban töl tött egy ösz tön dí jas évet a né -
met or szá gi Er langen ben.

Már kis som lyói meg vá lasz tott lel -
kipásztor ként 1943. má jus 4-én kér -
te Is ten ál dá sát há zas sá gá ra Ihász
Mag dol ná val. Az es ke tés szol gá la tát
fe le sé gé nek édes ap ja, Ihász Lász ló
kis ba bo ti lel kész vé gez te. Az Ihász
csa lád, fe le sé gé nek apai fel me nő ága,
több mint nyolc van éven át állt lel -
ké szi szol gá lat ban Kis ba bo ton. Az es -
ke té si szol gá la tot vég ző lel kipásztor
iker test vé re, Ihász Mi hály is lel kész
volt Ker tán. 

Ihász Mag dol na csa lád ja – a Stel -
czer csa lád – anyai ágon sop ro ni
szár ma zá sú volt. Mind két Stel czer
lány, El za és Pa u la (akik ik rek vol tak)
lel kész hez ment fe le sé gül. El za fér je
Frank Ká roly csi kós tőt tő si lel kész
volt. 

Sza bó La jos és Ihász Mag dol na há -
zas sá gát Is ten há rom gyer mek kel és
hat uno ká val ál dot ta meg. A csa lád -
cent ri kus gon dol ko dás és a gyer -
mek sze re tet min dig jel le mez te őt. A
leg köz vet le nebb mó don uno kái ta -
pasz tal ták meg ezt, la tin- és né met -
órák, a ta nu lás ban va ló sok fé le se gít -
ség for má já ban és a ki rán du lá so -
kon, ame lyek sza bá lyos is me ret ter -
jesz tés ré vén a nyu gat-du nán tú li táj,
tör té ne lem, ér té kek és em be rek sze -
re te tét táp lál ták be lé jük.

Gyü le ke ze ti lel kész ként Sza bó La -
jos Kis som lyón (1940–1966), majd
Kő sze gen szol gált. Két cik lu son át a
Va si Egy ház me gye es pe re se volt
(1963–1975). 

1981-ben nyu ga lom ba vo nult, és
Szom bat hely re köl tö zött, de ki se gí -
tő szol gá la tot to vább ra is kész ség gel
vég zett ott és má sutt is, amíg egész -
sé ge meg en ged te. A szom bat he lyi
gyü le ke zet ben test vé ri, be fo ga dó kö -
zös ség re ta lált, amely ben ott ho no san
moz gott ha lá lá ig. Szí ve sen vált egy -
ko ri káp lán ja, Fe hér Ká roly „káp -
lán já vá”, és se gí tett a gyü le ke ze ti ad -
mi niszt rá ci ó ban, he lyet te sí tő szol gá -
la tok ban, temp lom ban, sőt a temp -
lom- és pa ró kia kert ben is. Fi gye -
lem re mél tó, de nem új vo nás éle té -

ben, ahogy nyug dí jas ko rá ban a
szom bat he lyi kis la ká sa ud va rá ban és
a temp lom kert ben szí ve sen és szak -
ér te lem mel ker tész ke dett. Egész éle -
té ben sze ret te a ter mé sze tet. Haj nal -
ban ke lő, ker tet mű ve lő, töp ren gő,
gon dol ko dó em ber volt.

Szűk sza vú nak is mer ték, aki sze ret -
te a csen det. Ez azon ban so ha nem
gá tol ta kap cso la ta i ban és
lel ki pász to ri szol gá la tá ban.
Ér té kes gon do la tok kal te li
ige hir de té se i vel ta ní tot ta-
ve zet te min dig a rá bí zot ta -
kat. Tar tal mas írá sa i val se gí -
tet te lel kész tár sa it egy há zi
lap ja ink ré vén. Jól fel ké szült
teo ló gus ként el is mert te -
kin tély volt a lel ké szi kar ban.

Hir te len ha lá la a hosszú
élet után so ka kat meg ren dí -
tett: 1995. szep tem ber 27-én
hunyt el vá rat la nul és gyor -
san, nem be teg ágyon vagy
kór ház ban. Ok tó ber 6-án
te met ték Szom bat he lyen a
Já ki úti te me tő ben. 

A lel kész
Kis som lyó. Kis som lyói szol -
gá la tát jel lem zi a fi li ák (Egy -
há zas he tye, Du ka, Bor gá ta,
Káld, Já nos há za, Köcsk) fo -
ko zott és hű sé ges gon do zá -
sa. Szor gal maz ta, hogy a hí -
vek a va sár nap dél előt ti – fő -
ként az ün ne pi – is ten tisz te -
le te ket együtt ün ne pel jék a
kis som lyói temp lom ban,
amely nem rit kán telt meg. 

Szol gá la ta fel pezs dí tet te a
rá bí zott vi dé ket. Be csü let tel el vég zett
min den iro dai mun kát, de „moz gé -
kony” lel kész volt, aki utá na ment hí -
ve i nek. Fon tos nak tar tot ta és éle te vé -
gé ig gya ko rol ta a lel ki pász to ri lá to -
ga tást. Szol gá la tá nak kez de tén lo vas
ko csi val jár ta a vi dé ket, sőt sok szor
gya log rót ta a ki lo mé te re ket nagy lép -
te i vel; avagy ke rék pá ron, 1953-tól
mo tor ke rék pá ron ment hí vei után.
Ké sőbb ta nult meg au tót ve zet ni. 

Mun ká ja nyo mán bel ső meg ele ve -
ne dés is tá madt. Ezen a vi dé ken elő -
ször tar tot tak a gyü le ke ze tek ben
ige hir de tés-so ro za to kat. Az 1940-
es évek ele jén kü lön bö ző if jú sá gi tá -
bo ro kat is ren dez tek, az if jú ság ra kü -
lön gond ja volt. Az evan gé li zá ció is
el ér ke zett a gyü le ke zet be, és egy re
töb ben utaz tak az or szá gos kon fe ren -
ci ák ra. 

Sza bó La jos nem egé szen hu szon -
hat évig élt és szol gált itt, a tő le
meg szo kott szor ga lom mal, pre ci zi -
tás sal és sze rény ség gel. 

Kő szeg. 1966–1981 kö zött szol gált
Kő sze gen. A gyü le ke zet 1965. de cem -
ber 19-i köz gyű lé se egy han gú lag vá -
lasz tot ta őt lel ké szé vé. 

A ta ní tás vált hang sú lyos sá it te ni
szol gá la tá ban. Már az el ső év ben
elő adás-so ro za tot tar tott a pres bi te -
rek szá má ra az is ten tisz te let rend jé -
ről, az egy há zi tör vé nyek ről, az egy -
há zi sze mé lyek szol gá la tá ról, a pres -
bi te ri es kü ről és ha son ló té mák ról. Ez
a mű faj vé gig meg ma radt kő sze gi
évei alatt. Ez zel egy részt egy há zun -
kat akar ta kö zel hoz ni a gyü le ke zet -
hez, más részt bi zo nyos mun ka társ -
kép zést vég zett. 

Az ő szol gá la ta alatt kez dő dött el
itt a va sár na pi ige hir de té sek re va ló, a
la i ku sok kal kö zös ké szü lés he ten te
egy al ka lom mal. Mind vé gig gon dot
for dí tott ar ra, hogy a gyü le ke ze ti
szol gá la tok hoz mun ka tár sa kat ké -
pez zen, vagy el küld je őket fel ké szí tő
kon fe ren ci ák ra. So ruk ból kü lön is ki -

emel jük a gyer mek bib lia kör-ve ze tő -
ket, akik re nagy gond ja volt. Ma sem
ár ta na meg ta nul ni az ő pél dá já ból is:
a pres bi te rek kel nem csak a gyü le ke -
zet anya gi ügye it kell meg be szél ni,
őket min den ben mun ka tár sak nak
kell te kin te ni, és eb ben se gí te ni, ta ní -
ta ni, fel ké szí te ni. Sza bó La jos nagy
gon dot for dí tott ar ra, hogy Kő sze gen

meg ne sza kad jon a he ti egy al ka lom -
mal, il let ve a nagy ün ne pek el ső nap -
ján tar tott né met is ten tisz te le tek so -
ro za ta.

Szol gá la tá nak te kin tet te az épít ke -
zé se ket, re no vá lá so kat is. 1967-ben
ke rült elő elő ször a temp lom re no vá -
lás ügye. Nem volt könnyű a mű em -
lék vé de lem en ge dé lyét meg sze rez ni.
Vé gül az Or szá gos Mű em lék-fel -
ügye lő ség, il let ve a Lu the rá nus Vi lág -
szö vet ség tá mo ga tá sá val, ha tal mas
össze gű he lyi ado mánnyal és tár sa -
dal mi mun ká val – amely ből ő ma ga
és se géd lel ké szei is ki vet ték ré szü ket
– igé nye sen el ké szült a temp lom
fel újí tá sa. Mai szem mel is óri á si
mun ka volt ez lel kész nek és gyü le ke -
zet nek egy aránt. Ilyen nagy temp -
lom fel újí tás ról a gyü le ke zet ed di gi
tör té ne te nem szól, csak a 2009-ben
be kö vet ke zett ár víz kár mi att 2010-
ben vég zett mun ka ha son lít ha tó eh -
hez a tel jes fel újí tás hoz.

Szol gá la ti ide je alatt az or go nát is
tel je sen fel kel lett újí ta ni. Sza bó La -
jos nak ez kü lö nö sen szív ügye volt:
több ször hang sú lyoz ta, hogy az or -
go ná ra a gyü le ke ze ti is ten tisz te le ti
szol gá la ton túl is szük ség van. Ő
hív ta meg elő ször Kő szeg re a Lu the -
rá nia ének kart Welt ler Je nő kar nagy
ve ze té sé vel. Nagy al ka lom le he tett ez
mind az ének kar nak, mind a gyü le -
ke zet nek. Mond hat juk, hogy et től az
idő től új ra al kal mas a kő sze gi or go -
na kon cer tek re is.

A 2009-es kő sze gi vi har ra és a
temp lo mot el bo rí tó víz re és sár ra
gon dol va kü lön ér de kes, pró fé ta i nak
mond ha tó a kö vet ke ző mon dat a
lel kész 1977-es je len té sé ből: „Min den
eső víz a temp lom ba fo lyik. Itt áll meg
a víz.” A gyü le ke zet mai gond ja te hát
már ek kor is – és ál lan dó an – gond
volt, hi szen a tü rel mi ren de let ide jén
épült temp lom a vá ros leg mé lyebb
pont ján áll. A ne héz sé gek hez hoz zá -
já rult a kő sze gi tech ni kum kol lé gi u -

má nak épí té se, ez zel a gyü le ke zet ud -
va ra ki sebb lett, és meg szűnt a több
év szá za da meg szo kott rá lá tás a temp -
lom ra. 

Az es pe res
Ti zen két évet, az az két cik lust szol -
gált vé gig a Va si Egy ház me gyé ben.
Lel ke se dés sel és sze re tet tel lá to -

gat ta a gyü le ke ze te ket. Ke -
me nes al ja kü lö nö sen is a
szí vé hez nőtt. Egy-egy
gyü le ke zet ben nem csak a
lel készt ke res te fel, ha nem
a fel ügye lőt és a gond no -
kot is. 

Kü lö nö sen me leg, ba rá ti
szá lak fűz ték Ber zse nyi J.
Mik lós egy ház me gyei fel -
ügye lő höz és leg jobb ba rát -
já hoz, az es pe res he lyet tes -
hez, Ba ráth Pál ne mes csói
lel kész hez. Ve le osz tot ta
meg lel ké szi és es pe re si
gond ja it is. Me leg ba rát ság
fűz te Mohr Im re ak ko ri
kő sze gi gyü le ke ze ti fel -
ügye lő höz is. Le gen dás kö -
tő dé se volt a kis som lyói
idő ben Hor váth Sán dor
du kai fel ügye lő höz, aki nek
az uno ká ja Ko vács né Tóth
Már ta vö nöc ki lel kész. De
igye ke zett min den lel -
késszel test vé ri, kol le gi á lis
kap cso la tot tar ta ni. A lel ké -
szek gyű lé se i re kü lön ké -
szült, s az, aki egyéb ként
tár sa ság ban nem volt a szó
em be re, egy-egy lel ké szi
mun ka kö zös sé gi ülé sen

min den té má hoz ala po san fel ké szül -
ve szólt hoz zá. 

Az ige hir de tő
Kü lö nö sen ko mo lyan vet te a szó szé -
ki szol gá la tot. Tud ta, hogy az ige hir -
de tés a szí ve az is ten tisz te let nek és a
lel ké szi szol gá lat nak. Pré di ká ci ó i ra
pre cí zen ké szült. A „szót lan” em ber
a szó szé ken meg ele ve ne dett. 

Le gyen sza bad ezen a pon ton né -
hány sze mé lyes szót mon da nom.
Ab ban az idő ben, mint pi li si lel -
kész, sza bad sá ga im jó ré szét Kő sze -
gen töl töt tem. Min dig él mény volt
ige hir de té se it hall gat ni, min dig ní vó -
sak, tar tal ma sak és gyü le ke zet nek
szó ló ak vol tak, ha hall ga tá suk nem is
volt min dig könnyű. 

Az ige hir de tést azon ban nem csak
gya ko rol ta, ha nem szí ve sen ta nul ta
és ta ní tot ta is. Er re utal nak a Lel ki -
pász tor ban, a lel ké szek szak fo lyó ira -
tá ban meg je lent cik kei. Hoz zá juk
le het ne csa tol ni ala po san át gon dolt
és le írt ige hir de té se it, ha meg len né -
nek, de csak gyors írás sal te le írt fü ze -
te i nek so ka sá ga ma radt a fi ók já ban.
Ezek ar ra ta ní ta ná nak, ho gyan le het
ke vés szó val so kat, tar tal ma sat át ad -
ni a ránk bí zot tak nak. 

A teo ló gus
A teo ló gia mint tu do mány is meg ra -
gad ta. A rend sze res teo ló gia er -
lange ni ösz tön dí jas éve óta kü lö nö -
sen ér de kel te, de el ső sor ban a ho mi -
le ti ka (te hát az ige hir de tés) szem szö -
gé ből. Ta lán meg for dult gon do la ta -
i ban: nagy fel adat le het ne a jö ven dő
lel kész nem ze dék ta ní tá sa, le het, hogy
szí vé ben er re is ké szen volt. Fel ké -
szült ségét te kint ve bi zonnyal. Meg is
ke res ték hi va ta lo san a teo ló gi á ról, de
ő ra gasz ko dott ke me nes al jai gyü le -
ke ze té hez. 

A lel ké szi mun ká ban is na gyon szí -
ve sen ta ní tott. Sze ret te a kon fir má -
ci ói elő ké szí tőt és a hit tant. Szi go rú

volt, de még ma is ta lál koz ni le het
olya nok kal, aki ket ő ta ní tott, és mind
a mai na pig em lé kez nek rá. Ha tá ro -
zott evan gé li kus sá gát idé zik fel.

Egész mun kás sá gát meg ha tá roz ta
az er lange ni teo ló gia hit val lá sos kö -
tő dé se. Tu do má nyos gon dol ko dá -
sá nak és mun ká já nak je lei azok a dol -
go za tok, ame lyek az 1940-es évek től
1984-ig meg je len tek a Lel ki pász tor fo -
lyó irat ban. Ar ra is ér de mes fi gyel ni,
hogy 1981-ben nyug díj ba vo nult, de
teo ló gi ai mun ká ját, írá sa i nak ki adá -
sát nem hagy ta ab ba. 

Nyug dí jas ként is friss ma radt szel -
le mi leg. Eb ben az idő ben is több tu -
cat teo ló gi ai köny vet jegy ze telt ki, de
ezt is saj nos a szá munk ra meg fejt he -
tet len gyors írás sal vé gez te. „Az em -
ber ad dig él, amíg dol go zik” – ír ta va -
la ki egy 16. szá za di re for má to runk -
ról. Ez a mon dás Sza bó La jos éle té -
re és mun ká já ra is ér vé nyes. Sőt
mint ha er re az idő re arány lag több
mun ká ja is meg ér le lő dött vol na. A
szűk be szé dű, szol gá lat ra min dig
kész lel ki pász tor a szó szo ros ér tel -
mé ben gon dol ko dó em ber volt.

Ha tar tal mi lag néz zük írá sa it, el -
ső hely re az ige hir de tés sel kap cso la -
tos mun ká ját kell ten nünk. Olyan lel -
készt is me rünk meg eb ből a szem -
pont ból, aki nem csak ma ga ké szült
pre cí zen, ha nem er re kész volt szol -
ga tár sa it is ta ní ta ni, ser ken te ni. Ez
kü lö nö sen meg mu tat ko zott se géd lel -
ké sze i nek éle té ben, akik nek hosszú
so rát igye ke zett fel ké szí te ni a lel ké -
szi szol gá lat ra. Áll jon itt se géd lel ké -
sze i nek név so ra.

Kis som lyó: Bá rány Gyu la, Ben kő
Bé la, Fe hér Ká roly, Sza bó Zol tán,
Ma gyar Lász ló, Zsig mondy Ár pád,
Dorn Vil mos, Ma do csai Mik lós,
Bar cza Bé la, Mol nár Je nő, Gö rög
Zol tán, Rácz Mik lós. Kő szeg: Fran -
cis ci Gui dó, Kiss Sza bolcs, Joób Oli -
vér, Welt ler Sán dor, Itt zés Já nos,
Gö rög Zol tán.

Ne héz len ne írá sa it tar tal mi lag
„osz tá lyoz ni”. Még is meg em lí ten dő,
hogy mint ha el ső sor ban evan gé li kus
egy há zunk sa já tos sá gai, „for rá sa ink”
iz gat ták vol na leg in kább, sok írá sa er -
re utal. Ez zel együtt ne ki az is fon -
tos – nem el len súly ként, ha nem
egyen súly ként –, ami eb ből kö vet ke -
zik: a cse lek vő ke resz tény élet. Eb ből
a teo ló gi ai gon dol ko dás ból fa kad tak
eti kai, szo ci ál eti kai írá sai. 

Ami a lel ki pász to ri szol gá lat tar -
tal mát il le ti, fon tos volt ne ki is át gon -
dol ni és má sok nak is át ad ni gon do -
la ta it és ta pasz ta la ta it. Sum máz va: a
for rás ból (Szent írás, hit val lá si ira ta -
ink, az egy ház ta ní tá sa) me rít ve él és
szol gál az egy ház, a lel kész és a ke -
resz tény em ber. Egé szen rö vi den:
hit ből fa kad a cse le ke det – így fog -
lal ha tó össze teo ló gi ai gon dol ko dá -
sa. S ez ná la spon tán gon dol ko dás
ered mé nye volt, ha oly kor kö te les ség -
tel je sí tés nek vagy szi gor nak tűnt is.

Idő sebb Sza bó La jos alak ja ér de -
mes ar ra, hogy szü le té sé nek szá za dik
év for du ló ján fel idéz zük. Szol gá la ta
sok te kin tet ben ma is elő re mu ta tó:
kül ső leg a szót lan kö te les ség em be -
re volt, de az evan gé li um ból me rí tett
élet tel. Az evan gé li u mot hir det te
az zal együtt, ami an nak meg hal lá sá -
val jár. Az a re mé nyünk, hogy azok
kö zött van, akik az örök is ten tisz te -
le ten di csé rik az Urat, ben nün ket pe -
dig, akik még úton va gyunk, ta nít a
föl di is ten tisz te let re, és mu tat ja az
utat az örök fe lé.

A kő sze gi gyü le ke zet ben ok tó ber
10-én, va sár nap a reg gel 9 óra kor kez -
dő dő is ten tisz te le ten em lé ke zünk
meg Sza bó La jos ról, ahol az uno ka,
Sza bó B. And rás pestúj he lyi lel kész
pré di kál. Az ezt kö ve tő rö vid össze -
jö ve te len pe dig együtt gon do lunk
vissza szol gá la tá ra. Sze re tet tel vár juk
mind azo kat, akik együtt sze ret né nek
há lát ad ni éle té ért és szol gá la tá ért. 

g Ke ve há zi Lász ló

Rö vid szó a hosszú élet ről
Száz éve szü le tett id. Sza bó La jos lel kész (1910–1995)
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„Az a győ ze lem, amely le győz te a vi -
lá got, a mi hi tünk.” (1Jn 5,4)

Szent há rom ság ün ne pe után a 17. hé -
ten az Út mu ta tó reg ge li és he ti igéi
há rom hírt hor doz nak: a hit győ zel -
mé ről, az egy ház egy sé gé ről és az an -
gya lok szol gá la tá ról ta ní ta nak. Krisz tus ban egy a ke resz tény anya szent egy -
ház. „Egy az Is ten, egy a köz ben já ró is Is ten és az em be rek kö zött: az em -
ber Krisz tus Jé zus, aki ön ma gát ad ta vált sá gul min den ki ért” (1Tim 2,5–6; LK)
– és Is ten szét szó ró dott nyá ját új ra egye sí ti sze re tet ben. „Ímé, mily jó és mily
nagy gyö nyö rű ség / Az atya fi ak közt az egye nes ség…” (GyLK 765) Ezt összeg -
zi Lu ther: „Kí ván hat nánk-e na gyobb bol dog sá got an nál, mint hogy test vé -
ri kö zös ség be jut ha tunk az egész ke resz tyén ség gel, s tag jai le he tünk a Krisz -
tus tes té nek?! Hi szen jól tud juk, hogy mi helyt a leg ki sebb baj ér, ég és föld,
va la mennyi an gyal és szent mel let tünk ki ált. Eh hez azon ban hit kell!” A ká -
na á ni asszony hi te meg győz te Jézust: „Úgy van, Uram! De hi szen a ku tyák
is esz nek a mor zsák ból”! És az asszony le á nya meg sza ba dult a go nosz lé lek -
től, mert Jé zus ezt mond ta ne ki: „Asszony, nagy a te hi ted, le gyen úgy, amint
kí vá nod!” (Mt 15,27.28) Pál az Ószö vet ség evan gé lis tá ja sza vá val (lásd Ézs 28,16)
iga zol ja: „Aki hisz őben ne, nem szé gye nül meg.” „De meg me ne kül min den ki,
aki se gít sé gül hív ja az Úr ne vét…” (Jó el 3,5) S ez a vi lá got le győ ző „hit te hát
hal lás ból van, a hal lás pe dig a Krisz tus be szé de ál tal” (Róm 10,11.17). Má ig
ér vé nyes az Úr utol só pa ran csa: „…hir des sé tek az evan gé li u mot min den te -
remt mény nek.” (Mk 16,15) A vér fo lyá sos asszony is vak me rő bi za lom mal érin -
tet te meg Jé zus ru há ját. „Le á nyom, a hi ted meg tar tott té ged: menj el bé kes -
ség gel, és ba jod tól meg sza ba dul va légy egész sé ges.” (Mk 5,34) Az em be rek kí -
ván sá ga bűnt szül, és ezek a kí sér té sek a hi tün ket pró bál ják; de „bol dog em -
ber az, aki a kí sér tés ide jén ki tart, mert mi u tán ki áll ta a pró bát, el nye ri az
élet ko ro ná ját, ame lyet az Úr meg ígért az őt sze re tők nek” (Jak 1,12). Mi hály
fő an gyal ün ne pe és az ezt kö ve tő na pok igéi em lé kez tet nek a szol gá ló lel -
kek (lásd Zsid 1,14) je len lé té re az éle tünk ben. „Az Úr an gya la ott áll az is -
ten fé lők mel lett, és meg men ti őket.” (Zsolt 34,8; LK) A sá tánt Mi hály és an -
gya lai már le győz ték a menny ben, ezért Jé zus ta nít vá nyai is meg ta pasz tal -
hat nak győ zel me ket e föl dön az Úr ne ve ál tal, ám „in kább an nak örül je tek,
hogy a ne ve tek fel van ír va a menny ben” (Lk 10,20). Is ten hír nö ke, kö ve te ta -
lál ko zott a me ne kü lő Há gár ral a pusz tá ban, de raj ta ke resz tül ma ga az Úr
be szélt ve le. S ő „így ne vez te az Urat, aki szólt hoz zá: Te vagy a lá tás Is te ne.”
(1Móz 16,13) Az Em ber fi á nak Is ten min den an gya la a ren del ke zé sé re állt:
„…nem kér het ném meg Atyá mat, hogy ad jon mel lém most ti zen két se reg an -
gyal nál is töb bet?” (Mt 26,53); de Jé zus be tel je sí tet te a pró fé ták írá sa it. „Mert
az Em ber fia azért jött, hogy meg ment se, ami el ve szett” (Mt 18,11); a száz juh
kö zül az egyet is! „Te el ve szett bá rány, Jé zus ke res té ged. / Mint ő, a jó pász -
tor, nem sze ret úgy sen ki. / Meg ment en gem Jé zus hul ló vé re árán.” (EÉ 537)
– Meg té ged is! 

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

él víz

b A nagy si ke rű temp lo mi kon cert
után, pa ko lás köz ben tar tot tam
fel né hány perc re a szü le tés -
nap ját az ugyan csak ju bi lá ló
nyír egy há zi Em maus gyü le ke zet
kö zös sé gé ben ün nep lő Po é zis
együt tes ve ze tő jét, Ká kay Ist ván
or szá gos iro da igaz ga tót, hogy a
har minc éve ál ta la ala pí tott for -
má ci ó ról kér dez zem. (Ká kay
Ist vánt mint a Po é zis együt tes ve -
ze tő jét 2007. jú ni us 10-i szá má -
ban szó lal tat ta meg az Evan gé -
li kus Élet.)

– Mi lyen cél lal ala kult az együt tes?
– Hu sza dik szá za di ma gyar írók,

köl tők írá sa it ze né sít jük meg úgy,
hogy a ze ne szol gál ja, fel erő sít se a
szö veg üze ne tét. Misszi ót vég zünk e
ver sek elő adá sá val min de nütt, aho -
vá el hív nak ben nün ket. Bár mun ka -
he lyi el fog lalt sá ga ink mi att igen ne -
héz az al kal ma kat meg szer vez ni, a
kö zös ze né lés és a ver sek sze re te te
há rom év ti ze de össze tart ja a kü lön -
bö ző te rü le te ken dol go zó ta go kat.
Ere de ti vég zett sé ge met te kint ve iro -

da lom ta nár va gyok, szív ügyem a
ma gyar ver sek meg is mer te té se, kü -
lö nö sen a fi a ta lok kö zött. 

– Ki szer zi a ze né ket, és mek ko ra a
re per to ár juk?

– A ze né ket én kom po ná lom és
hang sze re lem. Ed dig mint egy két száz
ver set ze né sí tet tem meg, eb ből hat -
van van most mű so ron. 

– Úgy tu dom, nem csak élő ben
hall ha tó-lát ha tó az együt tes… Aki
még is in kább az élő elő adás ra kí ván -
csi, ho vá men jen?

– A Zá ke us Mé dia cent rum két

DVD-t ké szí tett ve lünk, az eze ken
elő adott szá mo kat a Pax Tv mű so rán
is meg le het ta lál ni. Élő ben leg gyak -
rab ban a pest szent lő rin ci temp lom -
ban mu zsi ká lunk, de leg kö ze lebb
pél dá ul a pi lis csa bai re for má tus
temp lom ban adunk kon cer tet ok tó -
ber 29-én, a re for má ció ün ne pé hez
kö tő dő en. 

– A hét ta gú együt tes ből né gyen egy
csa lád tag jai. Ké rem, vé gül mu tas sa
be ol va só ink nak őket, il let ve a töb bi -
e ket! Az imént itt, a nyír egy há zi
temp lom ban Ön két gi tá ron is ját -
szott, száj har mo ni ká zott és éne kelt…

– Nos, csa lá dom tag jai még Ká kay
Ka ta lin, ő éne kel; Ká kay Vi o la he ge -
dül, Nagy-Ká kay Zsó fia fu vo lá zik, és
mind ket ten éne kel nek is; mel let tük
az együt tes na gyobb „csa lád já hoz”
tar to zik a he ge dűn ját szó Kiss Me lin -
da, a csel lis ta Tol nai Ju dit és az éne -
kes Il lés Pé ter.

– Kö szö nöm a be mu tat ko zást, és
az it te ni hez ha son ló szí vé lyes, csa lá -
di as fo gad ta tást és for ró si ke re ket kí -
vá nok a Po é zis együt tes kö vet ke ző
har minc évé re is az Úr Is ten gaz dag
ál dá sá val!

g G. A.

A Po é zis ars po e ti cá ja
Vil lám in ter jú Ká kay Ist ván nal, az együt tes ve ze tő jé vel

Bozo rády Zol tán nyu gal ma zott es pe -
res kö szön tő sza vai és be ve ze tő ol tá -
ri szol gá la ta után a szom ba ti is ten -
tisz te let ige hir de té sét Zsar nai Krisz -
ti án vé gez te. 2Kor 7,8–12 ver sei alap -
ján az Is ten sze rint va ló bűn bá nat és
szo mo rú ság je len tő sé gé ről szólt. A

szo mo rú em mau si ta nít vá nyok szí -
ve fel he vült, ami kor Jé zus sal ta lál koz -
tak. Eb ben az ott hon ban és eb ben a
temp lom ban is so kan ta lál koz hat tak
a fel tá ma dott Úr ral, és jut hat tak hit
ál tal üd vös ség re. 

Az úr va cso ra előtt az intézmény
la kói szol gál tak ének szó val. He té nyi
Jó zsef né be szá molt az ott hon ba ke -
rü lé sé ről és it te ni éle té ről, Hegy me -
gi Ilus né ni Wass Al bert Ott hon cí mű
írá sát mond ta el mély át élés sel, Sol -

tész Csa ba gyü le ke ze ti fel ügye lő pe -
dig ar ról val lott, mit je lent szá má ra
a temp lom s ez a gyü le ke zet, amely
Is ten Lel ke ál tal vá lik élő vé. 

Az ör ven de ző és há la adó kö zös -
ség va la mennyi részt ve vőt kö zös
ebé den látta ven dé gül, ahol a kö tet -

len be szél ge tés re, em lé ke zés re is le -
he tő ség nyí lott. Dél után előbb Papp
Lász ló, a 2003 óta mű kö dő Em -
mau sért Ala pít vány ku ra tó ri u má nak
tag ja szá molt be a szer ve zet sok ré -
tű te vé keny sé gé ről, kü lön ki emel ve
a kö zel múlt ban Bod rog ke reszt úron
át adott Bet le hem Pi he nő ház ál tal
nyúj tott le he tő sé ge ket, majd kö zös
ének ta nu lás kö vet ke zett: a Fenn a
menny ben az Úr kez de tű evan gé li -
u mi éne ket nem is kel lett so kat gya -

ko rol ni, szív ből zen gett mind a négy
vers sza ka. 

A szom bat dél után egy má sik év -
for du ló szin te csa lá di as meg ün nep -
lé sé vel foly ta tó dott: az 1980 szep tem -
be ré ben ala kult bu da pes ti Po é zis
együt tes aján dé koz ta meg ju bi le u mi
kon cert jé vel a szü le tés na pos gyü le -
ke ze tet. A hét elő adó 20. szá za di ma -
gyar köl tők ál ta luk meg ze né sí tett
ver se it ad ta elő nagy si ker rel. Nyi -
tány ként Ady End re Az Úr ér ke zé se
cí mű köl te mé nye csen dült fel. 

A nap Bozo rády And rás  zá ró -
áhí ta tá val fe je ző dött be. A gyü le ke -
zet pa ró kus lel ké sze az Is ten sze rint
va ló, hi te les hét köz na pi ke resz tény
élet ről be szélt Jn 7,37–39 alap ján. 

A va sár nap dél előt ti ün ne pi is ten -
tisz te let ige hir de tő je, dr. Fa bi ny Ta -
más püs pök a ki je lölt tex tus (Ám
5,21–24) alap ján az Is ten sze rint va -
ló ün nep lés ről pré di kált. Is ten le lep -
le zi az em ber ün ne pét, és meg íté li, ha
az nem va ló di kö zös ség ve le és em -
ber tár sa i val, s nem jut ben ne ér -
vény re az ő aka ra ta – mond ta. 

Az Észa ki Egy ház ke rü let püs pö ke
el ső íz ben lá to gat ta meg a Nyír sző -
lő sön élő evan gé li ku so kat; az ő temp -
lo mu kat het ven éve szen tel ték fel, re -
for má ció ün ne pén. (Az ün ne pi is ten -
tisz te let li tur gi á ját Her pay Gá bor
be osz tott lel kész vé gez te.) A ke rü let
lel ké szi ve ze tő je az ün nep óegy há zi
evan gé li u ma, a na i ni if jú fel tá masz -
tá sá nak tör té ne te alap ján (Lk 7,11–17)
szólt a he lyi egy ház ta gok hoz: kö ves -
sék Jé zus te kin te tét, moz du la tát és
sza vát; le gye nek a fel tá ma dott Úr hír -
vi vői; ta nús kod ja nak az élet Fe je del -
mé ről! 

Az év for du lók a gyü le ke zet éle té -
ben – mint mér föld kö vek az út
men tén – a hát ra-, de az elő re te kin -
tés és az erő gyűj tés al kal ma i vá is vál -
tak az Is ten sze rint va ló élet, a Krisz -
tus sal va ló já rás kes keny út ján. 

g Ga rai And rás

Az ün nep lés hang anya gai el ér he tő ek
a www.ga ra inyh.hu sze mé lyes hon lap
Hang zó öröm hír tá rá ból.

1 G Y Ü LE K E Z ET   2 NAP  3 SZOL GÁ L AT TE VŐ   4 É V FOR DU LÓ

Em mau si szü le tés na pok

Kö szön töm a ko rán ke lő ked ves né -
ző ket ezen a nyá ri haj na lon.

Egy vizs gá lat sze rint a ma gyar la -
kos ság har minc öt szá za lé ka kel 6 óra
előtt egy át la gos na pon. Nem tu dom,
mennyi en kel nek ön ként, és há -
nyan van nak azok, akik nek mu száj.
Min den eset re egy nyá ri na pon biz -
to san ke ve seb ben.

Nyá ri reg ge le ken min dig a gye -
rek kor vég te len nap jai jut nak az
eszem be. Öcsém mel so kat nya -
ral tunk a nagy szü le ink nél. Is ko la -
szü net ben so ká ig él vez tük az al vás
örö mét. Nem ad tuk vol na ezt sem -
mi ért. Ta lán csak a for ró ka kaó il -
la ta volt ké pes ki rob ban ta ni min -
ket az ágy ból.

Nagy szü le im – szem ben ve lünk
– a szá mom ra el kép zel he tet len ko -
ra haj na li ke lők höz tar toz tak. Mi -
re mi fel kel tünk, az ő nap juk ko moly
ré sze már el telt. Min dig kí ván csi
vol tam, mi vel te lik ez a ko rai idő -
szak, de olyan lel ki erőm so ha nem
volt, hogy ve lük együtt fel kel jek. Né -
ha az író gép kat to gá sa de ren gett át
a reg ge li csen den. Ez a hang hol lel -
ki is me ret-fur da lón, hol halk mo no -
to ni tás sal hal lat szott át a ve ran dá -
ról, ahol nagy apám gé pelt.

Leg in kább a nyo mok ból le he tett
sej te ni, mi vel is fog lal koz tak ők
haj nal ban. Ki ol vas tunk a je lek ből
egy szo kást, egy kü lön le ge set, ame -
lyet egy nyi tott Út mu ta tó és egy né -

met nyel vű áhí ta tos könyv jel zett. Ez
volt az ő tit kos haj na li el csen de se -
dé sük, amely nek ta lán csak halk
ének hang ja szű rő dött át a fa lon.
Nagy apám, ek kor már nyug dí jas
lel kész ként, egy né met áhí ta tos -
könyv ből for dí tott nagy anyám szá -
má ra min den reg gel. Va la mi kü lö -
nös él mény volt ket tő jü ket így reg -
gel meg sej te ni. A ren det és a kö zel -
sé get – egy más hoz és a Min den ha -
tó hoz – a fal túl ol da lán.

Ki tud ja, hány éven, év ti ze den át
zaj lott ez a kö zös szo kás, ez a csen -
des reg ge li áhí tat! Ma a sa ját éle -
tem ben ne héz el kép zel nem, hogy
ket ten együtt a fe le sé gem mel így
ün ne pel jük meg az új reg gelt.

Reg ge lig per sze sok min den
tör tént ezen kí vül is. Le zaj lott a haj -
na li órák ban a gé pelt ol da lak ki fű -
zé se és rend be ra ká sa. A lágy to -
já sok ki jöt tek a for ró víz ből, a
kert ben az uno kák ra ve szé lyes
mun kák – mint a per me te zés és
ha son lók – már vé get ér tek.

Mi lyen jó len ne ez a rend ma, a
mi vi lá gunk ban is! Ha ma haj nal -
ban ül né nek a ve ran dán, Is ten
igé jét az Efe zu si le vél ből ol vas nák!
Ez szól hoz zánk is most: „Jól vi -
gyáz za tok te hát, ho gyan él tek; ne
esz te le nül, ha nem böl csen, ki hasz -
nál va az al kal mas időt, mert az
idők go no szak.” (Ef 5,15–16)

g Sza bó B. And rás

Haj na li gon do la tok 
El hang zott a Ma gyar Te le ví zi ó ban

2010. au gusz tus 9-én
b „Ad ja tok há lát az Úr nak, mert jó, mert örök ké tart sze re te te!” – ez a

zsol tár vers (Zsolt 136,1) volt az össze fog la ló igei üze ne te a nyír egy -
há zi Em maus gyü le ke zet ben tar tott két na pos ün nep ség so ro zat nak,
ame lyen négy szü le tés nap ról em lé kez tek meg az el múlt hét vé gén, há -
rom fel kért szol gá lat te vő rész vé te lé vel. Ti zen hét éve avat ták fel és ad -
ták át ren del te té sé nek az Em maus Evan gé li kus Sze re tet ott hont, az új
Em maus-temp lo mot pe dig öt éve szen tel ték fel a sze re tet ott hon bő -
ví té se so rán. Het ven esz ten dő vel ez előtt, a re for má ció ün ne pén
szen tel ték fel a – 2009 óta szin tén az Em maus gyü le ke zet hez tar to -
zó – nyír sző lő si temp lo mot, az év for du lók al kal má ból kon cer tet adó
Po é zis együt tes pe dig tör té ne te sen meg ala ku lá sá nak har min ca dik szü -
le tés nap ját je gyez het te… Az év for du lók mél tó meg ün nep lé se – idő -
rend ben – Zsar nai Krisz ti án nyír egy há zi lel kész, Ká kay Ist ván és a
Po é zis együt tes, va la mint dr. Fa bi ny Ta más észa ki egy ház ke rü le ti püs -
pök szol gá la tá val zaj lott.
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A Bony há di Pe tő fi Sán dor Evan gé li -
kus Gim ná zi um és Kol lé gi um tan tes -
tü le te fon tos cél jának te kin ti, hogy a
di á ko kat kör nye zet tu da tos élet vi tel -
re, a kör nye zet vé del mé re ne vel je.

Ezért is fo gad ták öröm mel, ami kor a
Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz -
té ri um pá lyá za tot írt ki a ke rék pá ros
köz le ke dés nép sze rű sí té sé re. A Kör -
nye zet és ener gia ope ra tív prog ram
pá lyá za tán kö zel tíz mil lió fo rin tot
nyert a kö zép is ko la, ami új táv la tot
nyi tott ne ve lé si cél ja ik gaz da gí tá sá -
ban: vá sá rol tak hu szon hat ke rék -
párt, öt ven jár mű biz ton sá gos el he -
lye zé sé re al kal mas ke rék pár tá ro lót
épí tet tek, és ja ví tot ták az öl töz kö dés
és a zu ha nyo zás fel té te le it a kol lé gi -
um ban.

A pro jekt zá rá sa ként szep tem ber
16-án az öt he lyi ál ta lá nos és kö zép -
is ko lát kép vi se lő csa pa tok mér ték
össze tu dá su kat ke rék pá ros ügyes -
sé gi és KRESZ-teszt-ver se nyen,
Nagy And rea ta nár nő elő adást tar -
tott a fenn tart ha tó fej lő dés ről és
Föl dünk meg óvá sá ról, és hu szon hat
di ák bi cik lis kör utat tett a vá ros ban. 

A ren dez vé nyen dr. Mar csek Sán -
dor, Bony hád vá ros rend őr ka pi tá nya
fel hív ta a fi a ta lok fi gyel mét a köz -
le ke dé si sza bá lyok el sa já tí tá sá nak
fon tos sá gá ra, hi szen a sta tisz ti kai

ada tok sze rint a bal ese tek öt-tíz
szá za lé ká ban bi cik lis is sé rül. Az ön -
kor mány za tot kép vi se lő So mo gyi
Já nos hu mán re fe rens nek a ta nu -
lók pe tí ci ót nyúj tot tak át, amely a
vá ros ve ze tők fi gyel mét hív ja fel
Bony hád ke rék pá ros kul tú rá já nak
fej lesz té sé re, a ke rék pár utak szá má -
nak nö ve lé sé re.

A tá ro ló ava tá sa kor Óno di Sza -
bolcs, a gim ná zi um igaz ga tó ja és dr.
Mar csek Sán dor rend őr ka pi tány vág -
ta át a nem ze tiszí nű sza la got. A pro -
jekt ré sze ként a gim ná zi um di ák jai –
kis tér sé gi bi cik li tú ra ke re té ben – a
ke rék pá ro zás és a kör nye zet vé de -
lem fon tos sá gá ról szó ló tá jé koz ta tó
fü ze te ket visz nek a töb bi is ko lá ba. A
ter vek sze rint ha von ta szer vez nek
majd ke rék pár tú rá kat az in téz mény
di ák ja i nak, nyá ron pe dig a Ba la tont
sze ret nék kör be bi cik liz ni.

g Má té Ré ka

Biciklivel
a kör nye zet vé de le mért

és az egész sé gért
A bony há di gim na zis ták nak két ke rék kel több van

b A hír nem tű nik iga zán iz gal -
mas nak: a De ák Té ri Evan gé li kus
Gim ná zi um ti zen ket te di ke sei –
ta ná ra ik ve ze té sé vel – szep tem -
ber má so dik he té ben öt na pos
er dé lyi kör uta zá son vet tek részt.
Ez azért nem nagy szen zá ció,
mert a gim ná zi um az utol só -
éve se it év ről év re vé gig ve ze ti
ezen a tú rán. Egy eme le tes au tó -
busszal most is közel 1800 ki lo -
mé tert meg té ve érin tet ték a leg -
fon to sabb er dé lyi vá ro so kat, fal -
va kat. Út juk so rán a leg fon to -
sabb ál lo má sa ik Nagy vá rad,
Bán ffy hu nyad, Ko lozs vár, a Tor -
dai-ha sa dék, az ot ta ni só bá nya,
Ma ros vá sár hely, Csík som lyó, a
Szent An na-tó és Kéz di vá sár hely
vol tak. Az út za va ró bo nyo dal -
mak nél kül zaj lott, és az idő is
re mek volt. 

A rej tett tör té ne tek ki ra ga dott, gyors
föl idé zé se egy ilyen rö vid úti be szá -
mo ló ban nem so kat ér. Ezek csak a
részt ve vők szá má ra ma rad nak em lé -
ke ze te sek. 

Meg tud tuk, ho gyan va dá szott
med vé re Cea uşes cu. Né há nyan kö -
zü lünk meg már tóz tak a jég hi deg
Szent An na-tó ban. Lát tuk azt a fa lut,
ahol a te he tős ci gá nyok az zal mu tat -
ják meg gaz dag sá gu kat, hogy cif ra
bá dog te tő ket épí te nek amúgy még
fél kész há za ik ra. Más hol a jó mó dú -
ak nem va kol ják be fa la i kat, hogy az
em be rek lás sák: ők tég lá ból épít -
kez tek és nem vá lyog ból. 

Lát tuk azt a fia tor nyos temp lo mot
Ka lo ta sze gen, ahol a kon fir má ci ós
em lék nem cso port kép, ha nem egy
szép szőt tes, a kon fir man du sok ne -
ve i vel. Lát tunk ha tal mas ró kát és az
éj sza ká ban bo zó tot szag ga tó med vét.
Be ül tünk a mo fet tá ba, eb be a kén bá -
nyá ból föl fa ka dó szén- di oxi dos fel -
hő be. Lát tunk a gyors ét te rem mel let ti
ku ká ban tur ká ló kis gye re ke ket. Ta -
lál koz tunk in te ge tő ma gya rok kal,
ked ves ven dég lá tók kal, re me kül

ének lő, ba rát sá gos ko lozs vá ri di á kok -
kal. It tunk bor vi zet, és lát tuk, hogy
szál lít ják ha za sok li te res fla ko nok ban
a hely be li ek. 

Meg tud tuk, hogy a ko lozs vá ri ak
ho gyan já rat ták meg a „ful lasz tón” az
újon nan vett Da ci á ju kat, és hogy a
szé kely ka pun mi ért van kis fémtáb -
lán egy vö dör vagy la pát vagy vil la

ké pe. Gya lo gol tunk ki lo mé te re ket,
mert egy ára dás le sza kí tot ta előt tünk
az utat. Meg tud tuk, hogy egy fa lu -
ban nem mer tek meg áll ni a ko csi sok,

mert a he lyi ek le vág ták a lo vak far -
kát, hogy szi tát ké szít se nek be lő le.

Mind ezek egy jól si ke rült ki rán du -
lás sze mé lyes em lék ké pei. Azok ból is

csak pár, hi szen mind nyá jan tud juk,
hogy az osz tály ki rán du lá sok íze más
a di á kok, és más az őket kí sé rő ta ná -
rok szá má ra.

Ami mi att er ről az ese mény ről
még is ír ni kell, az an nak az örö me,
hogy egy egy há zi is ko la – ál do za tok -
tól sem vissza ri ad va – fon tos nak
tart ja, és im már ha gyo má nyo san ra -
gasz ko dik ah hoz, hogy di ák jai meg -
néz zék Er délyt. Mert le het ott hon ról
ha za fi as gon do la to kat sző ni, de egé -
szen más kö zel ről át él ni mind ezt. 

Hon is me re ti ve ze tőnk – hi szen így
ne vez te ma gát Po la csek Ta más, aki
egé szen ki vé te les eb ben a mű faj ban
– az út kez de tén ki lenc fős csa pa tok -
ra osz tot ta a di á ko kat, és na gyon ko -
moly mun ka fü ze tet adott a ke zük be,
ame lyet az öt nap alatt fo lya ma to san
kel lett ki töl te ni ük. A ti ze dik csa pat -
tag egy-egy er dé lyi di ák lett. Az ő ve -
ze té sük kel fe dez ték fel a mi e ink Ko -
lozs várt. Így ez nem csu pán a vá ros
meg is me ré sét je len tet te, ha nem kö -
zös mun ká ban ér le lő dő ta lál ko zást.

Ami kor a he lyi di á kok es ti bú csú -
zá sá nál szin te spon tán mó don szó -
lalt meg a szé kely him nusz, kéz zel -
fog ha tó volt össze tar to zá sunk. Ahogy
ve ze tőnk el mond ta, a mai ma gyar -
ságra nézve a fő ve szé ly nem az el -
nyo más, ha nem ép pen a túl nagy ba -
rát ság, az asszi mi lá ló dás. 

Bő rün kön érez tük a ha va sok csí -
pős reg ge le it, érez tük a ma gyar szó
me le gét az er dé lyi fal vak ban – ez volt
en nek a pár nap nak az iga zi ta pasz -
ta lá sa, a va ló di ta nul mány. Az egyik
di ák ezt ír ta a Fa ce book-ol da lá ra:
„Édes Er dély, jö vünk!”

Ez az er dé lyi tú ra volt en nek a két
osz tály nak az utol só is ko lai ki rán du -
lá sa. E hét el ső nap ján már a sza lag -
ava tó tánc pró bá ja volt, utá na jön a bal -
la gás, az érett sé gi. De a De ák té ri gim -
na zis ták en nek a ne héz év nek a vé gén
élet re szó ló él mé nye ik kö zött ezt is el -
mond hat ják: vol tunk Er dély ben!

g Koczor Tamás 

A tan anyag: Er dély

Öt köz ség ből gyűl tek össze evan gé li kus fi a ta lok a múlt szom bat nap sü té ses
dél után ján a do mo nyi gyü le ke zet if jú sá gi nap já ra. A prog ra mot a szü gyi il -
le tő sé gű M.Is.K.A. ze ne kar fel lé pé se is szí ne sí tet te.

g Sá ghy Ba lázs fel vé te le
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A bátrabbak meg is mártóztak a Szent Anna-tóban

A magyarvalkói református templomban

A mofetta bejáratánál

A kirándulók busza Farkaslakán, Tamási Áron sírjánál
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Evangélikus Élet 2010. szeptember 26. f 13»presbiteri«

In dul a pres bi ter kép zés!
Mint ar ról már az evan gé li kus pres bi te rek or szá gos ta lál ko zó ján (EPOT)
és az azt kö ve tő tá jé koz ta tá sok ban hírt ad tunk, el in dít juk egy há zunk -
ban a szer ve zett, rend sze res pres bi ter kép zést. Se gít ség le het ez mind -
azok szá má ra, akik szív vel-lé lek kel vál lal ják a pres bi te ri tiszt ség fe le lős
szol gá la tát. Krisz tus ta nít vá nya i ként egy éle ten át ta nu lás ra van szük sé -
günk és el hí vá sunk. Csak így le he tünk ve ze tői a ránk bí zot tak nak, jó sá -
fá rai az egy ház kin cse i nek, mun ká sai a jö vő egy há za épí té sé nek.

A pres bi ter-alap kép zés két rész ből áll. Rév fü lö pi Or dass La jos Evan -
gé li kus Ok ta tá si Köz pon tunk ban egy őszi és egy ta va szi hét vé gét szá nunk
ar ra, hogy szak ava tott ve ze tők kel el sa já tít suk vagy meg erő sít sük az egy -
ház is me re te it, hi tünk meg ta nul ha tó tar tal mát. A két al ka lom szo ro san
össze függ, te hát a je lent ke zés a két al ka lom ra együtt ér vé nyes. Idő pon -
tok: 2010. ok tó ber 15–17. és 2011. áp ri lis 8–10. Eze ken az al kal ma kon elő -
adá sok, meg be szé lé sek se gít sé gé vel dol go zunk fel té má kat.

Tár gyak: ószö vet sé gi bib lia is me ret; új szö vet sé gi bib lia is me ret; egy ház -
is me ret; egy ház tör té net és hit val lá sok; is ten tisz te let és ke gyes ség; gyü -
le ke zet épí tés és misszió; gyü le ke zet is me ret és gya kor lat.

A rév fü lö pi tar tóz ko dás és a kép zés költ sé ge it a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház fel vál lal ja, a je lent ke ző test vé rek re – il let ve ja vas -
la tunk és a le he tő sé gek sze rint a gyü le ke zet re (vagy az egy ház me gyé re)
– az uta zás költ sé ge vár na.

Tisz te let tel kér jük a rész vé te li szán dék be je len té sét és meg erő sí té sét
leg ké sőbb ok tó ber 5-ig a kö vet ke ző cí mek egyi kén: dr. Ha fen scher Ká -
roly, Or dass La jos Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont, 8253 Rév fü löp, Fü re -
di út 1., il let ve pres bi ter ke p zes@lu the ran.hu. (Hely fog la lás a je lent ke zé -
sek be ér ke zé sé nek sor rend jé ben. Je len tős túl je lent ke zés ese tén újabb tan -
fo lya mot is in dí tunk.)

A je lent ke zők nek rész le tes prog ra mot s a fel ké szü lés hez né hány ol -
vas ni va lót kül dünk. 

Dr. Fa bi ny Ti bor szak mai ta nács adó
Dr. Ha fen scher Ká roly, a kép zés ve ze tő je

Ter ve zett idő be osz tás
• Ok tó ber 15., pén tek: 15.00–18.00: ér ke zés, re giszt rá ció; 19.00: nyi tó is -

ten tisz te let (úr va cso rá val); 20.00–21.30: 1. elő adás blokk.
• Ok tó ber 16., szom bat: 8.00: reg ge li áhí tat; 9.00–10.30: 2. elő adás blokk;

11.30–13.00: 3. elő adás blokk; 14.00–15.30: 4. elő adás blokk; 16.00–
17.30: 5. elő adás blokk; 19.00–20.30: 6. elő adás blokk; 20.30–23.00:
be szél ge tés.

• Ok tó ber 17., va sár nap: 9.00–10.30: 7. elő adás blokk; 11.00–12.00: zá -
ró is ten tisz te let (úr va cso rá val); 14.00–15.00: ki ér té ke lés.

H I R D E T É S

El ső al ka lom mal adott ott hont a
solt vad ker ti evan gé li kus gyü le ke zet
múlt szom ba ton a Dé li Egy ház ke rü -
let re gi o ná lis fel ügye lői ta lál ko zó já -
nak. A Tol na-Ba ra nyai és a Bács-Kis -
kun Egy ház me gye fel ügye lői, má sod -
fel ügye lői jöt tek el a kon fe ren ci á ra,
né mely gyü le ke ze tet pe dig gond no -
ka, il let ve pénz tá ro sa kép vi selt.

A nap Ho mo ki Pál lel kész áhí ta tá -
val in dult, aki Za ka ri ás pél dá ján ke -
resz tül hang sú lyoz ta, hogy mennyi -
re fon tos 21. szá za di vi lá gunk ban is
az Is ten sza vá ra fi gyel nünk, ha oly -
kor ne héz is el csen de sed nünk. 

A dél előtt fo lya mán két elő adás
hang zott el. A pres bi té ri u mi bi zott -
sá gok meg ala kí tá sá ról, ered mé nye -
i ről, cél ja i ról szá molt be je len so rok
író ja, majd Ko szo rús Osz kár, a Nyu -
gat-bé ké si Egy ház me gye fel ügye lő je
tar tott vi ta in dí tót Idő sek az egy ház -
ban cím mel, fel hív va a fi gyel met a
dia kó nia fon tos sá gá ra öre ge dő tár sa -
dal munk ban. 

Az elő adá so kat kö ve tő – Ra dos né
Len gyel An na egy ház ke rü le ti fel -
ügye lő ál tal mo de rált – fó rum be szél -
ge tés so rán fel ve tő dött, hogy ahol a

ki sebb gyü le ke ze ti-pres bi té ri u mi lét -
szám mi att az adott fel adat kö rök re
nem le het komp lett mun ka cso por -
to kat lét re hoz ni, ott fe le lő sö ket le het
be ál lí ta ni a gyü le ke ze ti, a mé dia-, a
dia kó ni ai, a kar ban tar tó mun ka vagy
pél dá ul a ren dez vény szer ve zés el lá -
tá sá ra. Kö zös ta pasz ta lat ként fo gal -
ma zó dott meg, hogy bár a fi a tal sá gé
a jö vő, de gyü le ke ze te ink „te her -
hor dó” ré te ge több nyi re ma is az idő -
sebb kor osz tály tag jai kö zül ke rül ki.

Ebéd után a ta nács ko zás részt ve -
vői – könnyed sé ta ke re té ben – a solt -
vad ker ti egy ház köz ség épü le te it te kin -

tet ték meg. (Az evan gé li kus óvo dá -
ban a ve ze tő óvó nő, La ka tos né Hach -
bold Éva ka la u zol ta a ven dé ge ket.)

Dél után az ál lam és az egy ház
kap cso la tá ról, va la mint a „vi dé ki
Ma gyar or szág” hely ze té ről szólt ér -
dek fe szí tő elő adá sá ban Font Sán -
dor solt vad ker ti pres bi ter, or szág gyű -
lé si kép vi se lő. 

A jó han gu la tú, épí tő együtt lé tet az
óvo dá sok meg le pe tés mű so ra, majd
a solt vad ker ti gyü le ke ze ti pénz tá ros
és jegy ző bo ra i nak kós to lá sa zár ta.

g Pécz ka Fe renc fel ügye lő

„Te her hor do zók”

A hét vé gén két ség kí vül meg kü lön -
böz te tett ér dek lő dés irá nyult a kö zel -
gő püs pök vá lasz tás ra, amely nek me -
net rend jét Kiss né Ká rász Ró zsa egy -
ház ke rü le ti má sod fel ügye lő, a je lö lő-
és sza va zat szám lá ló bi zott ság el nö -
ke is mer tet te. El mond ta, hogy a tör -
vény ér tel mé ben a Nyu ga ti (Du nán -
tú li) Egy ház ke rü let ben je len leg szol -

gá lat ban ál ló Itt zés Já nos püs pök
meg bí za tá sa – mi vel be töl ti a tör -
vény ben elő írt nyug díj kor ha tárt –
2011 jú ni u sá ban le jár. 

A püs pök vá lasz tás so rán az egy -
ház ke rü let te rü le tén lé vő egy ház -
köz sé gek tag jai köz vet le nül vá lasz ta -
nak, és min den egy ház köz ség nek
lel ké szi ál lá son ként van egy sza va za -
ta. A tör vény ki mond ja, hogy „püs -
pök vá lasz tás ese tén a meg bí za tás
le já ra ta előtt nyolc hó nap pal kez dő -
dik a je lö lő bi zott ság mun ká ja”. Ezek
sze rint 2010. no vem ber 1-jén in dul a
vá lasz tá si fo lya mat. Kiss né Ká rász
Ró zsa fel hív ta a fi gyel met, hogy a no -
vem ber től jú ni u sig tar tó idő szak ra es -
nek leg na gyobb egy há zi ün ne pe ink,
ezért a je lö lő- és sza va zat szám lá ló bi -
zott ság a ha tár idő ket sze ret né úgy ki -
tűzni, hogy a vá lasz tá sok hús vé tig be -
fe je ződ je nek.

A püs pö ki tiszt ség re az aján lá so -
kat az egy ház me gyék pres bi té ri u mai -
tól ké rik, ame lyek ma xi mum két je -
löl tet ál lít hat nak. A püs pök ké vá laszt -
ha tó ság fel té te le leg alább ti zen öt év
lel ké szi – eb ből öt év gyü le ke ze ti –
szol gá lat és be nem töl tött hat va na -
dik élet év. 

Az egy ház me gyék től no vem ber
ele jén be ér ke ző aján lá so kat a bi zott -
ság tag jai össze sí tik, el len őr zik, majd
fel ke re sik a je löl te ket, és nyi lat ko za -
tot kér nek tő lük ar ról, hogy vál lal ják-e
a je lölt sé get. A bi zott ság a jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott fel té te lek nek meg -
fe le lő és a je lö lést el fo ga dó lel ké szek
ne veiből össze ál lít ja a je lölt lis tát,
ame lyet írá sos in dok lás sal ter jeszt a
ke rü le ti köz gyű lés elé. A je löl tek név -
so rát a ke rü le ti köz gyű lés 2011. ja nu -
ár 8-án vég le ge sí ti. A püs pök je löl tek
be mu tat ko zá sá ra ja nu ár kö ze pé től
már ci us kö ze pé ig lesz le he tő ség, pél -
dá ul a 2011. feb ru ár 26-án Pá pán
tar tan dó egy ház ke rü le ti na pon. 

A vá lasz tó köz gyű lést az egy ház -
köz sé gek ben – az eset le ges má so dik
for du ló val együtt – má jus el ső fe lé -

ig le kell bo nyo lí ta ni. Új don ság a püs -
pök vá lasz tás me ne té ben, hogy az
egy há zunk ban mű kö dő tény fel tá ró
bi zott ság nak át kell vi lá gí ta nia a je -
löl te ket, és en nek is meg kell tör tén -
nie a sza va zás idő pont já ig.

A kon fe ren cia pén tek es ti prog -
ram ja az egy ház ke rü le ti el nök ség
ak tu á lis ügyek kel fog lal ko zó fó ru má -

val, va la mint Itt zés Já nos püs pök
áhí ta tá val ért vé get.

A ke rü let ben legutóbb ordinált
lel  ké sz, Nagy Gá bor áhí ta tá val kez -
dő dött a más na pi prog ram, majd
Bu da An na má ria, az or szá gos iro -
da dia kó ni ai osz tá lyá nak ve ze tő je
szólt egy há zunk dia kó ni ai szol gá la -
tá nak új le he tő sé ge i ről. Ma gyar or -
szág kor fá ján jól lát szik, hogy sok az
idős em ber, akik kel fog lal koz ni kell.
Sze re tet ott ho na ink te lí tet tek. Ked -
velt for ma a há zi se gít ség nyúj tás is,
emel lett az utób bi idő ben dia kó ni -
ai szol gá la tunk szá má ra „cél cso -
port nak” szá mí ta nak a szen ve dély -
be te gek és a haj lék ta la nok is. A
dia kó ni ai osz tály ve ze tő je nyo ma té -
ko san fel hív ta a fi gyel met ar ra,
hogy a sze re tet szol gá lat sem mi -
lyen for má já ba nem sza bad csu pán
gaz da sá gi meg fon to lás ból be le kez -
de ni. Ha azon ban meg fe le lő anya -
gi erő vel, in gat lan nal és sze mé lyi ál -
lo mánnyal bí runk, ak kor van esély
az igé nyelt – és az egész gyü le ke zet
ál tal tá mo ga tott – szol gá la tok fenn -
tart ha tó sá gá ra.

Ezt a fi gyel mez te tést erő sí tet te
meg dr. Me kis Vik tó ria, az országos
iro da igaz ga tó he lyet te se is, aki az in -
téz mény ala pí tás buk ta tó i ról be szélt.
El mond ta, hogy ahol min den fel té -
tel adott, ott a gyü le ke ze tek bát ran
be le kezd het nek az in téz mény ala pí -
tás ba. Van he lyünk a tár sa da lom ban,
de ne fe lejt sük el, hogy a dia kó nia
nem szak kör: nagy a fe le lős sé günk,
mert em be rek kel fog lal ko zunk. „Mi -
nő sé gi, szín vo na las szol gál ta tást tu -
dunk ad ni, és más in téz mé nye ket lát -
va nyu god tan ki húz hat juk ma gun -
kat” – zár ta gon do la ta it az igaz ga tó -
he lyet tes.

A dél előt ti prog ram in gat lan -
ügyek kel foly ta tó dott. Helf rich Pé ter,
az in gat lan ren de zé si osz tály ve ze tő -
je az 1991. évi XX XII. tör vényt idéz -
te. E jog sza bály az egy há zi in gat la -
nok kal kap cso la tos kár pót lá s ról szól,

amely nek 2011. de cem ber 31-ig le kell
zá rul nia. Az osz tály ve ze tő si ker nek
ítél te, hogy egy há zunk ban ed dig
min den ügyet si ke rült pe res ke dés
nél kül vé gig vin ni, mert jól elő vol tak
ké szít ve a tár gya lá sok ra. Fel hív ta a fi -
gyel met: el kép zel he tő nek tart ja, hogy
a jö vő ben egy há zunk ne csak a be épí -
tett in gat la nok után kap jon kár pót -
lást, ha nem az el vett be épí tet len
föld te rü le te kért is. Ezért kér te a je -
len le vő ket, hogy mér jék fel gyü le ke -
ze te ik ben az egy kor ál la mo sí tott ter -
mő föl de ket, mert el kép zel he tő, hogy
egy tör vény le he tő vé te szi majd,
hogy ezek után is kár pót lás ban ré sze -
sül hes se nek. 

Rész ben e té má hoz is kap cso ló dott
az egy ház ke rü let pá lyá za ti re fe ren se.
Er dé lyi Ká roly el mond hat ta, hogy az
egy ház ke rü le tek kö zül – pá lyá za ti
szem pont ból – az el múlt idő szak ban

a Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü -
let volt a leg si ke re sebb, hi szen ti zen -
öt pro jekt je ré sze sült össze sen mint -
egy há rom száz mil lió fo rin tos tá mo -
ga tás ban. 

Na gyon fon tos nak tart ja, hogy
tu da to san ter vez ze nek a gyü le ke ze -
tek, ne öt let sze rű en pá lyáz za nak.
Az Eu ró pai Unió irány el vek, cé lok
alap ján bí rál ja el a pá lyá za to kat. A
temp lom fel újí tás nál is célt kell meg -
je löl ni: azt, hogy mi a cé lunk a meg -
újult temp lom mal. A temp lo mo kat
egy kor nem pá lyá za ti pénz ből épí tet -
ték. A cso da vá rás ide je le járt, ne künk
is hoz zá kell va la mit ten ni, hogy
meg ma rad ja nak in gat lan ja ink – zár -
ta elő adá sát Er dé lyi Ká roly.

Ebéd után Mu ze á lis ér té ke ink és
mű kin cse ink vé del me cím mel dr.
Hu bert Gab ri el la, az Evan gé li kus
Or szá gos Könyv tár tu do má nyos
mun ka tár sa és dr. Har ma ti Bé la
Lász ló, az Evan gé li kus Or szá gos Mú -
ze um igaz ga tó ja tar tott elő adást. Fe -
le lős sé gün ket hang sú lyoz ták, hi szen
a nyom tat vá nyok és mű kin csek nem
csak a gyü le ke ze te kéi – nem ze ti kin -
csek is.

Kér dés ként hang zott el, hogy mit
te he tünk azok kal a temp lom ba nem
il lő aján dé kok kal, ame lyek nek a fel -
aján lói ugyan ak kor meg sér tőd né -
nek, ha azo kat nem ten nék köz -
szem lé re. Kér dés az is: ra gasz kod ni
kell-e az íz lés te len, ne tán teo ló gi a i -
lag is té ves áb rá zo lá sok hoz, csak
azért, mert elő de ink így hagy ták
örök sé gül? Mint el hang zott, bár e
kér dé sek re egy sé ges, min den hely zet -
ben ér vé nyes vá lasz nem ad ha tó, az
or szá gos in téz mé nyek szak em be re -
i hez bi za lom mal for dul hat nak se gít -
sé gért a gyü le ke ze tek.

Az el nök sé gi kon fe ren cia és mun -
ka társ kép ző nap ifj. dr. Ha fen scher
Ká roly lel kész nek, a rév fü lö pi kon fe -
ren cia-köz pont igaz ga tó já nak úr va -
cso rai is ten tisz te le té vel zá rult.

g Me nyes Gyu la

I SMERTET TÉK A PÜSP ÖKVÁL A SZ TÁ S MENETRENDJÉT

Ér té kes hét vé ge Rév fü lö pön
b Ér ték te rem tés, ér ték meg őr zés cím mel ren dez ték meg szep tem ber

17–18-án a Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let egy ház köz sé gi el nök -
sé ge i nek kon fe ren ci á ját és mun ka társ kép ző nap ját Rév fü lö pön, az Or -
dass La jos Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont ban. A kö zel telt há zas ren -
dez vé nyen a mint egy ki lenc ven részt ve vő előtt Rostáné Piri Magda
esperes tartott vetített képes előadást a Va si Egy ház me gye fel ső zsol -
cai ár víz ká ro sult gyer me kek ré szé re szer ve zett tá bo rá ról, illetve az
egybegyűltek értesülhettek a kö zel gő püs pök vá lasz tás me net rend jéről,
va la mint szín vo na las elő adá so kat hallgathattak meg a nap cí mé ben
jel zett té má ról.
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Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap. Liturgikus szín: zöld.
Lekció: Ef 4,1–6; Ézs 49,1–6. Alapige: Jn 17,20–26. Énekek: 446., 265.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Bencéné Szabó Márta; de. 10. (német) Johannes Erlbruch;
de. 11. (úrv.) dr. Fabiny Tamás; du. 6. Bencéné Szabó Márta; II., Hűvösvölgyi út 193., Fébé
de. 10. Missura Tibor; 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. Fülöp Attila; Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10. Hokker Zsolt; Újpest,
IV., Lebstück M. u. 36–38. de. 10. Solymár Péter Tamás; V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.)
Gerőfiné dr. Brebovszky Éva; de. 11. (úrv.) Cselovszky Ferenc; du. 6. (orgonazenés áhítat)
Smidéliusz Gábor; VII., Városligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) Aradi György; du. 6.
(teremtésünnepi istentisztelet) Pelikán András; VIII., Üllői út 24. de. fél 11. Szabó Bertalan;
VIII., Rákóczi út 57/a de. 10. (szlovák, úrv.) Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII., Karácsony
S. u. 31–33. de. 9. Szabó Bertalan; IX., Gát u. 2. (katolikus templom) de. 11. (úrv.) Koczor
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XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Tamásy Tamásné; XIV. Gyarmat u. 14. de. fél 10. Tamásy
Tamásné; Pestújhely, XV., Templom tér de. 10. (úrv.) Szabó B. András; Rákospalota,
XV., Régi Fóti út 72. (nagytemplom) de. 10. Ponicsán Erzsébet; Rákosszentmihály, XVI.,
Hősök tere 10–11. de. 10. Börönte Márta; Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. Vető
István; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. Vető István; Rákoshegy, XVII.,
Tessedik tér de. 9. Kopf András; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél 11. Kopf
András; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. Nagyné Szeker Éva; Rákosliget, XVII.,
Gózon Gy. u. de. 11. Nagyné Szeker Éva; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10.
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.
Solymár Gábor; Budakeszi, Fő út 155. (gyülekezeti terem) de. fél 10. (úrv.) dr.
Lacknerné Puskás Sára; Pilisvörösvár (református templom) du. 2. (úrv.); Budaörs,
Szabadság út 75. de. 10. Ittzés István; Názáret-templom, Mátraszentimre-Bagolyirtás
de. fél 12.
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Összeállította: Boda Zsuzsa

b A Ma gyar Örök ség Dí ja kat szep -
tem ber 18-án Ko lozs vá ron ad ták
át. A hely szín rend kí vü li volt, hi -
szen ko ráb ban min dig Bu da -
pes ten a Ma gyar Tu do má nyos
Aka dé mia dísz ter me volt a ne -
gyed éven kén ti díj át adás hely -
szí ne. Mi vel azon ban egy re több
olyan ál lam pol gá ri aján lás ér ke -
zett, amely er dé lyi sze mé lye ket
és in téz mé nye ket tar tott mél tó -
nak a díj ra, a Ma gyar Örök ség és
Eu ró pa Egye sü let ál tal fel kért bí -
rá ló bi zott ság – élén dr. Há mo ri
Jó zsef el nök kel – még jú ni us ban
úgy ha tá ro zott, hogy a díj át -
adás kö vet ke ző hely szí ne Ko -
lozs vár lesz. És lőn: a Pro tes táns
Teo ló gi ai In té zet dísz ter me.

A Pro tes táns Teo ló gi ai In té zet a ma -
gyar pro tes táns lel kész kép zés ben
vég zett erő fe szí té se kért ma ga is dí -
ja zott lett. Az aka dé mia épü le te az
Er dé lyi Re for má tus Egy ház ke rü let tu -
laj do na, de mind két romániai re for -
má tus egy ház ke rü let, va la mint az
Er dé lyi Uni tá ri us Egy ház és a Ro má -
ni ai Evan gé li kus-Lu the rá nus Egy -
ház ta ná ra i nak és hall ga tó i nak is
ott hont ad.

Az el ső er dé lyi pro tes táns teo ló -
gia tu laj don kép pen az 1568-ban ala -
kult ko lozs vá ri uni tá ri us aka dé mia
volt, ame lyen olyan je les tu dó sok ta -
nul tak és ta ní tot tak, mint Szent áb -
ra há mi Lom bard Mi hály. Re for má -
tus teo ló gia csak több mint öt ven év
múl va, Beth len Gá bor ural ko dá sa
ide jén jö he tett lét re Gyu la fe hér vá -
ron. Itt ta ní tott Ke reszt úri Bí ró Pál,
Ge le ji Ka to na Ist ván és Apá czai
Cse re Já nos is. Az aka dé mi át 1662-
ben Apa fi Mi hály fe je de lem Nagy -
enyed re te le pí tet te át, ahol több
mint két száz évig mű kö dött, még ha
nem is min dig bé kés idők ben: az
épü le tet 1704-ben a la ban cok, 1849-
ben a lá za dó ro mán csa pa tok gyúj -
tot ták fel. 

A sza bad ság harc le ve ré se után a
Habs burg-ura lom nem en ge dé lyez -
te az aka dé mia új ra in dí tá sát, így
csu pán 1854-től kezd het te meg mű -
kö dé sét. 1895-ben Er dé lyi Evan gé li -
kus-Re for má tus Egy ház ke rü let Theo -
lo gi ai Fa kul tá sa né ven Ko lozs vár ra
te le pült át, ahol má ig is mű kö dik. A
két vi lág há bo rú, az ura lom vál to zás és
más aka dá lyok el le né re a lel kész -
kép zés mind vé gig fo lya ma tos volt.
1920-tól a re for má tu sok kal együtt ta -
nul nak a ma gyar evan gé li kus hall ga -
tók is, akik ko ráb ban el ső sor ban Lő -
csén vé gez tek.

Az 1948-as tan ügyi re form után a
ro mán ál lam a pro tes táns egy há za -
kat vá lasz tás elé ál lí tot ta: vagy kö zös
in té zet ben egye sí tik a két, több száz

éves teo ló gi át, s ak kor meg kap ja az
egye te mi ran got, vagy meg ma rad a
két in té zet, de úgy csu pán kö zép is -
ko lai szin ten, sze mi ná ri um ként mű -
köd het. Az öt pro tes táns püs pök az
egye sí tés mel lett dön tött, s így meg -
ala kult az Egye te mi Fo kú Pro tes táns
Theo lo gi ai In té zet, amely re for má tus,
evan gé li kus és uni tá ri us ta go zat tal
mű köd ve meg kap ta az egye te mi ran -

got. Eb ben az idő szak ban még a
szász evan gé li kus lel ké sze ket is Ko -
lozs vá ron ké pez ték, de idő ről idő re
bap tis ta, ad ven tis ta és pün kös dis ta
hall ga tó kat is fel vet tek.

A kom mu nis ta idő szak ban két
nagy csa pást is el kel lett vi sel nie az
in téz mény nek. Az 1956-os for ra da -
lom után több ta nárt és teo ló gust
zár tak bör tön be, 1980 és 1989 kö zött
pe dig az ál lam szi go rú nu me rus
clau sust ve ze tett be: éven te csak
nyolc re for má tus, két uni tá ri us és egy
evan gé li kus hall ga tót ve het tek fel. Ez
csak az 1989-es vál to zá sok után szűnt
meg. Ek kor le he tő ség adó dott ar ra is,
hogy a teo ló gia ta go zód jék, s az egy -
ház fel ál lí tot ta a re for má tus–evan gé -
li kus, az uni tá ri us és a Nagy sze ben -
ben mű kö dő né met evan gé li kus fa -
kul tást. Ez utób bi ki sza kadt az in té -
zet ből, és a nagy sze be ni uni ver si tas -
hoz csat la ko zott. 

Je len leg az aka dé mia ne ve Pro tes -
táns Teo ló gi ai In té zet, amely nek
egye te mi rang ját az ál lam új ból el is -
mer te a 2010. au gusz tus 19-én ki bo -
csá tott tör vénnyel. Két fa kul tá sa van:
a re for má tus–evan gé li kus és az uni -
tá ri us – ez a négy és fél év szá za dos
er dé lyi együtt élést tük rö zi. 

A kö zép ko ri egye te mek kö zös sé -
gi esz mé nyét kö vet ve egy fe dél alatt
kap he lyet az is ten tisz te let, az ok ta -
tás-ne ve lés, a ta nu lás, a szál lás és az
ét ke zés. Bár a teo ló gia bi zo nyos fo -
kú au to nó mi át él vez, szo ro san kap -
cso ló dik a fenn tar tók hoz: a Ro má -
ni ai Re for má tus Egy ház hoz, az Er -

dé lyi Uni tá ri us Egy ház hoz és a Ro -
má ni ai Evan gé li kus-Lu the rá nus Egy -
ház hoz. Fenn tar tá si költ sé ge i nek
majd nem ki lenc ven szá za lé kát az
egy há zak fe de zik, így au to nó mi á ja
mel lett ön el lá tó is. Egy ház hoz kö -
tött sé ge ha tá roz za meg szel le mi
arc élét is: bib li kus, hit val lá sos és
gya kor la ti ki te kin té sű. El té rő en az
or szág töb bi teo ló gi á já tól az ál lam -

tól füg get len, s ezt a hely ze tét meg
is akar ja tar ta ni.

Az év szá za dok fo lya mán sok ne -
ves ta nár ta ní tott az in téz mény elő -
de i ben, sok ne ves tu dós lel készt is
ké pez tek; az itt vég zett nagy szá mú
lel ki pász tor nél kül sok te le pü lé sen
ma már ma gyar ság sem lé tez ne Er -
dély ben.

„Tu da to san őriz zük tör té nel mi
örök sé gün ket, mi köz ben tud juk,
hogy his to ria Dei est mag ist ra vi tae.
A Pro tes táns Teo ló gi ai In té zet nem -
csak ha gyo má nyo kat őriz, nem csak
igyek szik kor sze rű nek len ni, de Is ten -
be ve tett re mény ség gel vár ja hol nap -
ját” – mond ta mél ta tá sá ban Koz ma
Zsolt nyu gal ma zott re for má tus teo -
ló gi ai pro fesszor.

A pa ti nás in téz mény ben szep -
tem ber 19-én tar tott díj át adón Ma -
gyar Örök ség Díj ra ér de me sí tet ték
Kiss And rás tör té nel mi for rás-fel -
tá rá sát és -ér tel me zé sét, Ki lyén Il ka
mű vész nő kul tu rá lis misszi ó ját, Kor -
niss Pé ter fo tog rá fus al ko tó mű vé sze -
tét, az Er dé lyi Ma gyar Köz mű ve lő -
dé si Egye sü le tet, a Ba ra bás Mik lós
Céh er dé lyi ma gyar kép ző mű vé -
sze tet fel élesz tő és meg tar tó szol gá -
la tát is. 

A díj át adó ün nep sé get a Já nos
Zsig mond Uni tá ri us Kol lé gi um kó ru -
sá nak sze rep lé se és Ki lyén Il ka elő -
adá sa szí ne sí tet te, aki az Er dé lyi
han gu lat és az Örök ség és jö vő cí mű
mű so ra i ból nyúj tott íze lí tőt, il let ve a
42. zsol tárt ad ta elő.

g Ve res Eme se-Gyöngy vér

Ma gyar örök ség az er dé lyi
pro tes táns teo ló gi ai ok ta tás

Az erdélyi református, evangélikus és unitárius lelkészképzés Magyar
Örökség Díjat kapott, az elismerést Hámori Józseftől (képünk bal szélén)
Benkőné Zonda Tímea evangélikus teológiai tanár, Rezi Elek unitárius
rektor és Adorjáni Zoltán református dékán vette át

b A Győr höz tar to zó, ma het ven -
hat főt szám lá ló bör csi evan gé -
li kus le ány egy ház köz ség az el -
múlt va sár na pon há la adó is ten -
tisz te le ten em lé ke zett meg
temp lo ma fel szen te lé sé nek öt ve -
ne dik év for du ló já ról. Az ün ne -
pi al kal mon Itt zés Já nos, a Nyu -
ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let
püs pö ke hir det te Is ten igé jét. A
li tur gi ai szol gá lat ban Kiss Mik -
lós, a Győr-Mo so ni Egy ház me -
gye es pe re se és Ta kács Esz ter, a
gyü le ke zet lel ké sze vett részt. A
ju bi le u mi al kal mon meg je lent
Rácz Ró bert, a te le pü lés pol -
gár mes te re is.

A ki csiny bör csi gyü le ke zet szá má -
ra a temp lom épí tés ak kor vált le he -
tő vé, ami kor 1945-ben, a
föld osz tás al kal má val
hat száz négy szög öles tel -
ket ka pott az egy ház köz -
ség. Egy év vel ké sőbb Ja -
kus Im re sze mé lyé ben
misszi ói lel kész ér ke zett
a gyü le ke zet be, és el kez -
dő dött az ada ko zás, il let -
ve bú za fel aján lás a temp -
lom ra. Ez az el ső pró bál -
ko zás azon ban nem járt
si ker rel. Ám a temp lom -
épí tés azon ban to vább ra
is na pi ren den ma radt. 

1951-ben az után vég re
meg tör tént az el ső ka pa -
vá gás. A mun ka – anyag -
be szer zé si ne héz sé gek
mi att – is mét el akadt,
ám az egy ház me gye gyü -
le ke ze te i nek se gé lye át -
len dí tet te az épít ke zést a
holt pon ton, és 1954-ben
el ké szült az ala po zás és a
lá ba zat.

To váb bi ne héz és küz -
del mes évek nek kel lett azon ban el -
tel ni ük ah hoz, hogy a temp lom vég -
re fel épül jön. A kész épü le tet 1960 jú -
ni u sá ban szen tel te fel Kál dy Zol tán

püs pök. Ezen az is ten tisz te le ten két
gyer mek kon fir má ci ó já ra is sor ke -
rült. Az épület kül ső va ko lá sát 1968-
ban vé gez ték el.

A ju bi le u mi is ten tisz te le ten Itt zés
Já nos püs pök Jn 4,21–24 alap ján
pré di kált. „A temp lo mok ér té ke mu -
lan dó. Le jár a temp lo mok ide je.
Mert Is ten ma ga fog ja el hoz ni az or -
szá got, ahol nem lesz szük ség temp -
lom ra. Hi szen ő lesz min den min de -
nek ben. De amíg el jön ez a pil la nat,
ad dig sze res sé tek temp lo mo to kat,
mert temp lom nél kül nem él het az
em ber” – hang sú lyoz ta Itt zés Já nos.

Az is ten tisz te le tet kö ve tő köz gyű -
lé sen Ta kács Esz ter is mer tet te az
építkezés tör té ne tét, majd em lék pla -
ket te ket adott át azok nak, akik nek se -
gít sé ge nél kül nem jö he tett vol na lét -
re ez az ün ne pi al ka lom. A nagy szá -
mú gyü le ke zet a temp lom ból át vo -

nult a he lyi óvo da épü le té be, ahol
sze re tet ven dég ség gel fe je ző dött be a
ju bi le u mi ün nep ség.

g K. M. 

Temp lomépí té sért
ad tak há lát
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Hónapokon át tün tettek al só ne mű re
vet kő zött tán cos nők a va sár na pi is -
ten tisz te let ide jén egy temp lom előtt
az Egyesült Államokban, az Ohio
ál lam be li War saw ban. A Ró ka lyuk ne -
vű klub al kal ma zottai így til ta koz tak
az el len, hogy a gyü le ke zet tag jai
rend re le fo tóz zák a hoz zá juk já ró
fér fi a kat és au tó ju kat.

A sztrip tíz bár tu laj do no sa azt üzen -
te a lelkésznek, hogy csak ab ban az
eset ben hív ja vissza hi á nyos öl tö ze tű
tün te tő it, ha a hí vők fel hagy nak a kun -

csaf tok zak la tá sá val, a töb bi kö zött az -
zal, hogy meg kér de zik tő lük: tud ja-e
a fe le sé gük, hogy mi vel töl tik az időt?

„Ke resz tény vá ros va gyunk, ezért
nem osz toz ha tunk a te rü le ten a bűn -
nel. Fény és sö tét ség nem lé tez het
együtt, a Ró ka lyuk nak men nie kell”
– vá la szol ta a tu laj aján la tá ra Bill
Dun fee, az Új kez de tek kö zös ség lel -
ki pász to ra.

A ne ki vet kő zött hölgy ko szo rú tag -
jai nem tű rik, hogy er köl csöt pré di -
kál ja nak ne kik, ezért a ke resz té nyi

sze re tet ről szó ló transz pa ren sek kel
de monst rál nak az ima ház nál. Egye -
bek mel lett az zal a bib li ai üze net tel,
amely sze rint „Jé zus sze re ti a vi lág
min den gyer me két”.

A fe lek há bo rú ja egyéb ként bé kés
me der ben fo lyik. A hí vek az is ten tisz -
te let után a temp lom előtt rend sze -
rint szó ba ele gyed nek a sztrip tíz tán -
cos nők kel.

A Ró ka lyuk több mint ti zen négy
ki lo mé ter re ta lál ha tó a temp lom tól.

d MTI

Er kölcs há bo rú egy temp lom és egy sztrip tíz bár kö zött
Ohi o  keresztény városában
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Há la adó csa lá di is ten tisz te let ke re té -
ben ad tuk át szep tem ber el ső va sár -
nap já nak dél után ján gyü le ke ze tünk
új ját szó te rét Da ba son.

Ige hir de té sé ben Va lent ínyi Er zsé bet
lel kész nő ki emel te, hogy a gyer me ki bi -
za lom és lel ke se dés min den gyü le ke -

ze ti tag szá má ra pél da le het. A pré di -
ká ció ki tért az igei mag ve tés kis kor ban
va ló el kez dé sé nek fon tos sá gá ra is.

A temp lom ár nyé ká ban szép kis
gyü le ke zet se reg lett össze szer te a vá -
ros ból, és va la mennyi en lek vár ral, ka -
ka ó val vagy va ní lia pu ding gal meg töl -
tött pa la csin tá kat hoz tak ma guk kal.
A já té kok kö zött meg te rí tett asz ta -
lok hoz könnye dén hoz zá fér het tek
az egyik má szó ká tól a má si kig ro ha -
nó csöpp sé gek is.

Le het azt mon da ni, hogy ez a
gyer mek pa ra di csom össze fo gás sal
jött lét re, hi szen a já té kok egy ré -
szét az ép pen meg szű nő óvo da
(he lyet te új épült) ud va rá ról aján -
dé koz ta ne künk a da ba si óvo dák ve -
ze tő je, volt, aki fa anya got ado má -

nyo zott az új já té kok hoz, egy jó ke -
zű asz ta los meg va ló sí tot ta a gyer -
me kek ál ma it, és volt, aki a fes tés -
ben se gí tett. 

A gyó ni evan gé li kus gyü le ke zet
pres bi té ri u ma kö szö ni mind azok ál -
do za tos ado má nyát, mun ká ját, akik
en nek a ne mes cél nak a meg va ló sí -
tá sá hoz va la mi lyen for má ban hoz zá -
já rul tak, és ez zel a kö zös ség épü lé sét
szol gál ták.

g Lász ló Mi lán lelkész

Evan gé li kus ját szó tér
Da ba son

HA LÁ LO ZÁS
Mennyei Atyánk aka ra tá ban meg nyu god va tu dat juk, hogy id. Ma gassy
Sán dor né sz. Ur bán Mar git pap né, evan gé li kus di a kó nus lel kész, óvó nő
éle té nek 74. évé ben – né hány hó na pig a szen ve dés mély sé ge it meg jár va
– meg tért te rem tő Urá hoz. Egy há zi szol gá la tát sok fe lé el kö te le zet ten, ide -
jét és ere jét nem kí mél ve vé gez te utol só tu da tos gon do la tá ig. Te me té se
a sop ro ni evan gé li kus (Bal fi úti) te me tő ben lesz szep tem ber 24-én, pén -
te ken 15 óra kor. Sze ret tünk re is ten tisz te let ke re té ben em lé ke zünk szep -
tem ber 26-án, va sár nap 15 órá tól a bu da pest-ke len föl di evan gé li kus temp -
lom ban (Bu da pest XI., Bocs kai út 10.) Ko szo rú meg vál tást Édes anyánk
szol gá la tá nak em lé ké re kö szö net tel fo ga dunk a győ ri Evan gé li kus Sze -
re tet ház ja vá ra a CIB 10700031-24757201-51100005 szám lá ra.

A Ma gassy test vé rek és csa lád tag ja ik

b Szep tem ber kö ze pén a ko lozs vá -
ri is ko lák ban is kez de tét vet te a
ta ní tás. Az el múlt va sár na pon az
új tan év re és a kez dő dő val lás -
órák ra, kon fir man dus ok ta tás -
ra kér ték az evan gé li kus gyü le -
ke zet ben Is ten ál dá sát. A dél -
előt ti is ten tisz te let re és az azt
kö ve tő sze re tet ven dég ség re, kéz -
mű ves ke dés re vi dám gye rek -
csa pat ér ke zett. Az al kal mat az
if jú ság, il let ve a kon fir man du sok
éne ke, imá ja, va la mint Ka lit
Esz ter rend ha gyó in ter ak tív ige -
hir de té se pezs dí tet te fel. 

Sok szor át sik lik a fi gye lem a kez de -
ten. A kez det, az el ső lé pés az is ko -

lá ba, óvo dá ba vagy val lás órá ra – je -
len ték te len moz za nat ma rad.

Nem vé let len, hogy a kez det, az el -
ső lé pés szim bó lu ma a kis mag. A
mag je len ték te len mé re tű, vi szont
cso dás tu laj don sá ga, hogy mé re té hez
ké pest óri á si nö vénnyé fej lő dik…
Az is ko lai ta nul má nyok nak, az ott
szö vő dő ba rát sá gok nak, az ott zaj ló
ne ve lés nek egész éle tet meg ha tá ro -
zó ere je van. Jé zus is mag ve tés sel kez -
di mun ká ját. 

A szep tem ber 19-i is ten tisz te let
rész tve vői egyen ként szem ügy re ve -
het ték az ap ró mus tár ma go kat. Ige -
hir de tés köz ben tisz tá zó dott az is,
hogy mi ért a mus tár mag a leg ki sebb
a ma gok kö zött. Az idős test vé rek
ma guk bi zo nyít hat ják, hogy ná luk a
„mus tár mag” fel nőtt, és Jé zus kö zel -

sé ge a ne héz sé gek kö ze pet te is vé dő
lom bo kat, ka pasz ko dó ága kat je -
lent. A kez det ben e jö vő nek a le he -
tő sé ge rej lik… 

Az is ten tisz te le tet kö ve tő sze re tet -
ven dég sé gen egy-egy kis ma got min -
den ki be le he lyez he tett a só-liszt
gyur má ból ké szült temp lom kép be. A
gyü le ke ze tet, Is ten temp lo mát Jé zus
él te ti, de az al ko tó ele mek a gyü le ke -
ze ti ta gok. 

Min den ki nek ju tott egy kis fel adat
az is ten tisz te le ten. Éne kel ve, vi dá -
man, fel sza ba dul tan in dult a tan év
Ko lozs vá ron, an nak re mé nyé ben,
hogy Is ten or szá ga to vább nö ve ke -
dik a gyü le ke zet kö zös sé gé ben.

g Ka lit Esz ter,
a Ko lozs vá ri Evan gé li kus-Lu the rá nus

Egy ház köz ség lel kész je lölt je

Pi ci mag ból óri ás fa

9.45 Éneklés a Credóval

10.00 Evangélizáció

„Krisztus szabadságra szabadított meg minket...” – Ribár János 

Énekes-zenés bizonyságtétel – a kiskõrösi Gospel Sasok

11.15 Szekciók, kerekasztal-beszélgetések

Add a kezed – ír keresztyén dalok – D. Kiss Ildikó és az Éirí együttes (templom)

Babits Mihály: Jónás könyve – Banka Gabriella elõadómûvész (a gimnázium díszterme)

Mit tanít Luther a szabadságról? – Isó Dorottya (gyülekezeti terem)

A nemzet szabadulása – Lupták György (alagsori tornaterem)

Hagyományos bibliakör az igehirdetõvel – Ribár János (12-es tanterem)

Hitünk és egészségünk – Dr. Koch Béla családszakorvos (tornaterem)

Krisztusi szabadsággal a misszióban – Deák László (gyülekezeti kisterem)

12.30 Ebédszünet (az egyház szerény vendéglátást biztosít)

14.00 Tanúságtétel

Immánuel zenekar

Blaskó Péter Jászai Mari-díjas érdemes mûvész, a Nemzeti Színház tagja

15.00 Evangélizáció (úrvacsorával)

„Szeresd felebarátodat, mint magadat” (Gal 5,14) – Lupták György 

15.45 Zárszó, áldás – Gáncs Péter 

Az alkalomra mindenkit szeretettel vár a Magyarországi Evangélikus Egyház.

Grafikai terv: Kreatív Flotta Stúdió
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b Pél da ér té kű kör nye zet vé del mi
be ru há zás in dul a ba la ton szár -
szói Evan gé li kus Kon fe ren cia- és
Misszi ói Ott hon ban. Nyi tó ren -
dez vé nyé re szep tem ber 20-án
ke rült sor. A 2008 óta for má ló -
dó pro jekt meg va ló sí tá sa 2011
vé gé ig vár ha tó. A be ru há zás
össz ér té ke meg ha lad ja az 55 mil -
lió fo rin tot, mely ből pá lyá za ti
úton – az Új Ma gyar or szág fej -
lesz té si terv kör nye zet és ener gia
ope ra tív prog ram (KE OP) ke re -
té ben az Eu ró pai Unió és az Eu -
ró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap
társ fi nan szí ro zá sá val – több
mint 52 mil lió fo rint tá mo ga tást
si ke rült sze rez ni. A pro jekt gaz -
dá ja Végh Sza bolcs, az in téz -
mény ve ze tő je.

A be ru há zás a KE OP 6.2.0/B-I: Köz -
épü le tek és más nagy lá to ga tott sá gú
épít mé nyek komp lex kör nye zet ba -
rát át ala kí tá sa cím mel ki írt min ta -
pro jekt ke re tén be lül va ló sul meg. (A
min ta pro jek tek olyan komp lex kör -

nye ze ti fej lesz té sek, me lyek több
prob lé ma meg ol dá sá hoz is mód sze -
re ket ad nak. Egy meg ha tá ro zott cél -
cso port szá má ra min tá ul szol gál -
nak a kör nye zet tu da tos élet mó dot,
fo gyasz tást il le tő en, és csök ken tik a
részt ve vők kör nye zet ter he lé sét a
meg elő ző kör nye zet vé del mi meg -
ol dá sok al kal ma zá sá val.)

A pro jekt hosszú tá vú cél ja (össz -
hang ban a pá lyá zat ki írá sá val), hogy
a tár sa da lom ban és az evan gé li kus
egy ház ban mi nél szé le sebb kör ben
tu da to sul jon a kör nye ze ti fenn tart -
ha tó ság mint ér ték rend; is mert té
vál ja nak a fenn tart ha tó al ter na tí vák
hasz ná la tá nak mód jai és a fo gyasz -
tás kör nye ze ti ha tá sai; va la mint ja vul -
jon a kü lön bö ző, fenn tart ha tó fo -
gyasz tá si al ter na tí vák is mert sé ge,
el ér he tő sé ge és hasz ná la ta.

A pá lyá zók köz vet len cél ja a kon -
fe ren cia- és misszi ói ott hon ener gia-
és víz fel hasz ná lá sá nak, il let ve az in -
téz mény ben ke let ke ző hul la dék
mennyi sé gé nek csök ken té se, va la -
mint bi cik li park és a meg fe le lő tá ro -
ló he lyi sé gek ki ala kí tá sa an nak ér de -
ké ben, hogy az ott hon ba lá to ga tók
kö ré ben ösz tö nöz zék a ke rék pá ros
köz le ke dést.

A kom mu ni ká ci ós kam pánnyal a te -
le pü lés és a kis tér ség la kói, az ott hon
lá to ga tói, il let ve az evan gé li kus in téz -
mé nyek, gyü le ke ze tek ve ze tői szá má -
ra a tár sa da lom és a kör nye zet har mo -
ni kus vi szo nyá nak be mu ta tá sát és a ke -
vés sé is mert, azon ban a gya kor lat ba
tény le ge sen át ül tet he tő meg ol dá sok, a
kör nye zet tu da tos ma ga tar tás nép sze -

rű sí té sét és a he lyi együtt mű kö dé sek
erő sí té sét kí ván ják elő se gí te ni.

A pro jekt ki írás kö te le ző ré szei
kö zé tar to zik a leg alább húsz szá za -
lé kos (ki lo gramm ban mért) hul la dék -
meg ta ka rí tást ered mé nye ző fej lesz -
tés, me lyet két fé le be avat ko zás sal
kí ván nak el ér ni: egy részt a hul la dék
ke let ke zé sé nek meg elő zé sé vel (anyag -
ta ka ré kos szem lé let ki ala kí tá sá val),
más részt a hul la dék hasz no sí tá sá val
(a sze lek tív gyűj tés be ve ze té sé vel). Így
éves szin ten 8050 ki lo gram mal ke ve -
sebb hul la dék ke let ke zé se vár ha tó,
ami a je len le gi hat van szá za lé ka.

Kö te le ző to váb bá a leg alább húsz -
szá za lé kos (köb mé ter ben mért) ivó -
víz-meg ta ka rí tás, me lyet há rom fej -
lesz tés ered mé nye ként ter vez nek el -
ér ni. A víz ta ka ré kos el já rá sok be ve -
ze té sé vel (a víz fel hasz ná lás csök -

ken té se, a ter me lé si fo lya ma tok –
pél dá ul fő zés, mo sás – sza bá lyo zá -
sá val), az eső víz hasz no sí tá sá val
(szür ke víz ként a to a let tek hasz ná la -
tá nál), va la mint víz ta ka ré kos be ren -
de zé sek be épí té sé vel (a Wa ter man’s
per láto rok, zu hany ró zsák a mos -
dók ban-zu hany zók ban). Ez 513 köb -
mé ter csök ke nést je lent, ami a je len -
le gi víz hasz ná lat negy ven szá za lé ka.

A pá lyá zat ban vál lal ták a ke rék pár -
tá ro ló ki ala kí tá sát. A je len leg fe det -
len per go la be épí té sé vel mint egy 68
négy zet mé te res zár ha tó tá ro ló ala kul
ki. A fej lesz tés ke re té ben tíz tú ra ke -
rék párt sze rez nek be, ame lye ket in -
gye ne sen bo csá ta nak a ven dé gek
ren del ke zé sé re.

A pro jekt ki írás vá laszt ha tó ré szei
kö zött sze re pel a fű té si/hű té si, il let -
ve az elekt ro mos ener gia meg ta ka rí -
tá sát cél zó fej lesz tés. A terv be vett
ha gyo má nyos, lég be fú vá sos klí ma be -
ren de zés he lyett ener gia- és költ ség -
ha té kony Ha az ar ma tú ra fal hű tő-
fű tő rend szert épí te nek ki, a sa ját erő
ter hé re. Az elekt ro mos ener gia-meg -
ta ka rí tás ér de ké ben két te rü le ten
va ló sul meg fej lesz tés: ener gia ta ka -
ré kos vi lá gí tó tes tek hasz ná la tá val
(il let ve cse ré jé vel), va la mint idő kap -
cso ló be sze re lé sé vel az éj sza kai fény -
hez. Ez mint egy 2760 ki lo watt óra
meg ta ka rí tást ered mé nyez.

A meg úju ló ener gia hasz no sí tá sát
cél zó fej lesz tés a nap kol lek to ros
hasz ná la ti me leg víz-elő ál lí tó rend -
szer ki épí té sét, ka zán ház ki ala kí tá sát
és pel le t üze mű (a nap ener gi á val nem
ki vált ha tó gáz hoz ké pest har minc
szá za lék kal ha té ko nyabb) ka zán be -
üze me lé sét, va la mint há ló za ti nap -
elem rend szer ki ala kí tá sát fog lal ja
ma gá ba. Így a fű té si ener gia ese té ben
mint egy öt ven hat ezer ki lo watt óra, az
elekt ro mos ener gia ese té ben pe dig
há rom ezer-há rom száz ki lo watt óra
meg ta ka rí tás ér he tő el.

A be ru há zá sok ered mé nye évi 35,2
ton ná val ke ve sebb ki bo csá tott szén-
di o xid, va la mint éves szin ten mint -
egy 2,4 mil lió fo rint meg ta ka rí tás. A
fej lesz té sek összes költ sé gé nek meg -
té rü lé se hu szon hat év alatt vár ha tó.

A pro jekt nek szin tén fon tos ré sze
a kom mu ni ká ció. Elő adá sok, gyü le -
ke ze ti tá jé koz ta tók, „road-show-k”
ke re té ben nép sze rű sí tik a fej lesz tés
ered mé nye it, in for má ci ós könyv
össze ál lí tá sát, hon lap el in dí tá sát ter -
ve zik, és a saj tó ban is fo lya ma tos tá -
jé koz ta tást ad nak majd a mun ká la -
tok ak tu á lis hely ze té ről.

A pro jek tet jól össze fog lal ja az üze -
ne te: „Ke ve sebb víz, hul la dék, ener gia,
több meg ta ka rí tás – tisz tább jö vő”.

g Össze ál lí tot ta: JCsCs

„Komp lex fenn tart ha tó ság”
Min ta pro jekt Ba la ton szár szón

ÜZ ENET AZ AR AR ÁTRÓL

Rovatgazda: Jerabek-Cserepes Csilla

A Komp lex fenn tart ha tó ság el ne ve zé sű úgy ne ve zett min ta pro jekt szep tem -
ber 20-án tar tot t nyi tó ren dez vé nyén – töb bek kö zött – rö vid elő adást tar tott
Gáncs Pé ter, a te rem tés vé de lem ügyé ért fe le lős püs pök is
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A Ke resz tény Öku me ni kus Ba rá ti
Tár sa ság (KÖT) fo lyó mun ka évi el -
ső „hét fői” össze jö ve te le ok tó ber 4-
én 18 óra kor lesz a Há ló he lyi sé gé ben
(1053 Bu da pest, Fe ren ci ek te re 7–8.,
Kár pá tia ud var III. lép cső ház II.
em.). Té má ja prof. Szé chey Bé la Jó zsef
evan gé li kus lel kész elő adá sa A te rem -
té si ün nep kör cím mel. Min den kit
sze re tet tel vár a tár sa ság ve ze tő sé ge.

HÍREK, HIRDETÉSEK

16 e 2010. szeptember 26. Evangélikus Élet

VASÁRNAP

8.00 / Ci vil Rá dió (Bu da pest)
Lel ki szósz. Az Evan gé li kus
Rá dió misszió mű so ra
10.25 / m1
Evan gé li kus ma ga zin
10.50 / m1
Evan gé li kus if jú sá gi mű sor
20.45 / m2
A Ki li man dzsá ró ha va
(ame ri kai ka land film, 1952)
(112')
He ming way klasszi kus tör té -
ne té ben egy hí res író, va dász
se be sül ten fek szik Af ri ká -
ban, s míg a be teg szál lí tó re -
pü lő gép re vár, em lé ke ze té -
ben le pe reg nek éle té nek leg -
fon to sabb ese mé nyei. A ha -
lál kö zel sé gé ben meg ér ti a
le o párd rej té lyét, mi ért fek -
szik meg fagy va a Ki li man -
dzsá ró te te jén, több ezer
mé ter ma gas ban.

HÉTFŐ

13.30 / Kos suth rá dió
Erős vár a mi Is te nünk! Az
evan gé li kus egy ház fél órá ja
14.20 / m2
Sanc hez gyer me kei
(ame ri kai–me xi kói film drá -
ma, 1978) (117')
18.00 / Bar tók rá dió
Hang ver seny cik lus Cho pin és
Schu mann szü le té sé nek 200.
év for du ló ja al kal má ból
19.40 / Kos suth rá dió
Az én szí vem ben bol do gok
a tár gyak
Meg ze né sí tett ver sek a Ka lá -
ka együt tes fel dol go zá sá ban
20.45 / Bar tók rá dió
Mo dern egy há zi kó rus mu zsi ka
Az MR Ének kar hang ver se nye
23.10 / Du na Tv
Múlt idő ’90
(ma gyar do ku men tum film-
so ro zat, 2010) (26')

KEDD

5.20 / m1
Haj na li gon do la tok
9.55 / m2
Ezek a mai fi a ta lok!
(olasz té vé film, 2002) (87')
11.30 / Kos suth rá dió
Ven dég a ház nál
Gye re kek ről – fel nőt tek nek
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
22.10 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Bux te hu de-szo ná ták
22.45 / Du na Tv
Észa ki tör té ne tek víz ből, kő -
ből, fá ból (ma gyar is me ret ter -
jesz tő film, 2010) (50')
22.50 / Film mú ze um
Kö dös utak (fe ke te-fe hér
francia film drá ma, 1938) (85')

SZERDA

10.00 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó. Benne: Per go le si:
La u da te pu e ri Do mi num
12.00 / Kos suth rá dió
Dé li ha rang szó a györ kö nyi
evan gé li kus temp lom ból
13.30 / Kos suth rá dió
„Te ben ned bíz tunk ele i től
fogva…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
21.00 / PAX
Egy be te me tett zsi na gó ga Bu -
dán (is me ret ter jesz tő film) (52')
21.05 / Du na II. Au to nó mia
A Mil lió Dol lá ros Ho tel
(né met–an gol–ame ri kai film -
drá ma, 2000) (122')
23.30 / Bar tók rá dió
Ars no va
Kurt ág György: Négy dal Pi -
linsz ky Já nos ver se i re
23.45 / m1
Múlt-kor (tör té nel mi ma ga zin)

CSÜTÖRTÖK

14.05 / Kos suth rá dió
Arc vo ná sok
Lé kó Pé ter sakk nagy mes ter
15.50 / Du na Tv
„Meg il lik az új a ré gi vel”
(ma gyar is me ret ter jesz tő film,
2010) (50')
17.30 / PAX
Élet év sza kok
Scholz Lász ló nyu gal ma zott
evan gé li kus lel kész me sél éle -
té ről, hi va tá sá ról
19.35 / Bar tók rá dió
Sop ro ni ré gi ze nei na pok 2010
A Mag da le na Con sort hang -
ver se nye
20.00 / Vi a sat His to ry
A há rom ki rá lyok tit ka
(an gol do ku men tum film,
2002)
23.25 / Du na Tv
Vö rös ut ca
(fe ke te-fe hér ame ri kai film -
drá ma, 1945) (98')

PÉNTEK

14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze ne szer ző je: Igor Sztra -
vinsz kij. Ben ne: Rek vi em,
Zsol tár szim fó nia
14.25 / Du na Tv
Fe le let az élet nek
(ma gyar do ku men tum film-
so ro zat, 2006) (26')
A Pa ra fó nia együt tes
16.00 / M. Ka to li kus Rá dió
Ez volt a 20. szá zad
A tri a no ni bé ke szer ző dés kö -
rül mé nyei és kö vet kez mé nyei
20.30 / m2
A ki vé te les Ka ra jan
(szí nes, fe ke te-fe hér oszt rák
port ré film, 2002) (58')
22.15 / Du na Tv
Carl Orff: Car mi na Bu ra na
(ma gyar kon cert film, 2010)
(68')
23.00 / Bar tók rá dió
Ars no va. Ben ne:
Lajt ha Lász ló: Mag ni fi cat

SZOMBAT

10.00 / Bar tók rá dió
Iro dal mi új ság
12.05 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
Egy pro fesszor Óbu dán
17.00 / M. Ka to li kus Rá dió
Min den tu dás Egye te me
Hor váth Iván: Ba las si Bá lint
és a szá mí tó gé pes iro da lom -
ku ta tás
17.04 / Kos suth rá dió
Ön kor mány za ti vá lasz tás
2010
Vá lasz tá si össze fog la lók
19.00 / Du na Tv
Ed mond Ba tigno le
(fran cia já ték film, 2002) (99')
19.34 / Bar tók rá dió
Gersh win: Por gy és Bess
(há rom fel vo ná sos ope ra)
23.34 / Kos suth rá dió
Tér-idő
Szív han gok
A szív mint szim bó lum

VASÁRNAP

8.04 / MR6 – A ré gió rá di ó ja
Ka pocs (va sár na pi öku me ni -
kus mű sor)
8.30 / Kos suth rá dió
Az én ügyem
Fó kusz ban a ge ne ti ka i lag
mó do sí tott élel mi sze rek
10.00 / Du na Tv
Re for má tus is ten tisz te let köz -
ve tí té se Szék ről
Igét hir det: Sal lai Már ton
10.20 / m1
Re for má tus ma ga zin
10.45 / m1
Evan gé li kus if jú sá gi mű sor
10.50 / m1
Evan gé li kus temp lo mok. Al bert -
irsa evan gé li kus temp lo mai
15.05 / Bar tók rá dió
Be szél ge té sek az egy ház ze né -
ről. Az or go na az eu ró pai
kul túr tör té net ben
21.15 / Bar tók rá dió
Az em be ri hang di csé re te
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VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból szeptember 26-ától október 3-áig

Va sár nap
Tu dom, ki ben hi szek, és meg va gyok győ ződ ve, hogy ne ki van ha tal ma ar ra,
hogy a rám bí zott kin cset meg őriz ze. 2Tim 1,12 (2Sám 22,2; Mt 15,21–28; Róm
10,9–17; Zsolt 37,21–40) Pál apos tol na gyon ha tá ro zott ab ban, hogy ki re irá -
nyul hi te, bi zal ma. Éle té nek fog la la ta is ben ne van eb ben a rö vid rész let ben.
Kin cset bíz tak rá, és ne ki ezt a kin cset meg kell őriz nie. Ám ez nem  újabb
szo ron gás for rá sa – hogy va jon mi lesz a rá bí zott kinccsel –, ha nem mer eb -
ben is Is ten re ha gyat koz ni. A kincs sok min den le het. A mi kö zös kin csünk
ez a boly gó, ezt kap tuk Is te nünk től meg őr zés re.

Hét fő
Ti a sa ját sze me tek kel lát tá tok az Úr nak va la mennyi nagy tet tét, me lyet vég -
hez vitt. 5Móz 11,7 (Jn 14,7; Mk 5,24–34; Gal 1,1–5) A ta pasz ta lat tól sok függ.
An nak ide jén And rej Tar kovsz kij film ren de ző pa nasz ko dott így a své dek re: „Az
a baj ve le tek, hogy nem tör té nik ve le tek sem mi!” Mi ért van az, hogy a tör té -
ne lem vi ha rai, a szük ség és a meg pró bál ta tá sok kö zött ké pes leg in kább meg -
ta pasz tal ni az em ber a sza ba dí tó Is tent? Min den vál ság a meg úju lás le he tő -
sé gét is ma gá ban rej ti, így a kör nye ze ti vál ság is. Bíz zunk ab ban, hogy Is ten
nagy tet te it a mi ko runk ban is fel is mer he ti az em ber, és nem csak va la mi nagy,
vég ső nyo mo rú ság kö ze pet te. És en nek a fel is me rés nek olyan el kö te le ző ere -
je lesz, mely ki hat a min den na pok – az élet for ma egé szé nek gya kor la tá ra.

Kedd
Is ten ren delt egy na pot, ame lyen igaz sá gos íté le tet mond majd az egész föld -
ke rek ség fö lött egy fér fi ál tal, akit er re ki vá lasz tott, aki ről bi zony sá got adott
min den ki előtt az ál tal, hogy fel tá masz tot ta a ha lál ból. Ap Csel 17,31 (Ézs 51,5a;
Jak 1,1–6/7–11/12-13; Gal 1,6–10) A vég ső szám adás nak, az „Úr nap já nak” fé -
le lem mel tel jes va ló sá gát az ószö vet sé gi pró fé ták nem győz ték elég sű rűn em -
le get ni. És va ló ban ret te net is len ne, ha nem tud nánk, hogy ezt a vég ső íté -
le tet Jé zus fog ja vé gez ni. Eb ben a tet té ben Jé zus épp olyan sze re tet tel és igaz -
sá go san jár majd el, ahogy az evan gé li u mi tör té ne tek ből meg is mer het tük.
Jé zu sé a vég ső íté let. Mind ez ar ra ösz tö nöz ben nün ket, hogy min den
erőn ket meg fe szít ve szol gál juk em ber tár sa in kat és a te rem tés mű vét, mely -
nek nagy sze rű sé ge sza vak kal alig ki fe jez he tő.

Szer da
Egy éj jel lá to más je lent meg Pál nak: egy ma ce dón fér fi állt előt te, és ezek kel a
sza vak kal kér lel te őt: „Jöjj át Ma ce dó ni á ba. Légy se gít sé günk re!” A lá to más után
nyom ban igye kez tünk el men ni Ma ce dó ni á ba, mert meg ér tet tük: oda hí vott min -
ket az Is ten, hogy hir des sük ne kik az evan gé li u mot. Ap Csel 16,9–10 (1Móz 21,22;
Lk 10,17–20; Gal 1,11–24) Pál a lá to más nak en ge del mes ked ve el ment a szá -
má ra ad dig is me ret len és ezért ijesz tő vi dék re, ahol meg ala pí tot ta a fi lip pi gyü -
le ke ze tet, mely hez ké sőbb az összes kö zül a leg szo ro sabb ér zel mi szá lak fűz -
ték. Mind ez szá munk ra is hor doz üze ne tet: tud nunk kell ki lép ni sa ját kö re -
ink ből, vál lal va az új jal, az ide gen nel va ló ta lál ko zás koc ká za tát. Jé zus tól is ezt
ta nul hat juk: ő so sem hát rált meg az új ki hí vá sok, a kul tu rá li san más je len lé -
té től, ha nem elé be ment, és min den koc ká za ta mel lett is vál lal ta a pár be szé -
det. Ez ma a mi Jé zus-kö ve té sünk egyik ak tu á lis fel ada ta.

Csü tör tök
Hozz ki en gem a bör tön ből, hogy ma gasz tal has sam ne ve det! Zsolt 142,8a (Gal
5,13; 1Móz 16,6b–14; Gal 2,1–10) Van nak bör tö nök, me lye ket mi ma gunk épí -
tünk ma gunk kö ré. Ami kor a hí vő azt imád koz za, hogy hozz ki a bör tön ből,
nem csak a kő ből és vas rács ból va ló bör tön ről be szél, ha nem a sza bad szem -
mel nem lát ha tó, de em be re ket meg nyo mo rí tó lel ki bör tö nök ről is. Az em -
be rek azért kö vet nek el bűnt, mert nem elég sza ba dok a jó ra. Ezt a sza bad -
sá got hoz ta el ne künk Jé zus.

Pén tek
Te ma gad okoz tad ezt ma gad nak, mert el hagy tad Is te ne det, az Urat, ami -
kor a he lyes úton akart ve zet ni. Jer 2,17 (Jn 3,36; Mt 26,51–54; Gal 2,11–21)
Hogy az em be ri ség nem jár he lyes úton, ar ra ta lán elég Je an-Cla ude Car -
rière-nek az az ada ta, hogy va la mi kor a 17. szá zad ban az élet szín vo nal be li kü -
lönb ség egy sze gény és egy gaz dag or szág kö zött 1 : 5 aránnyal volt ki fe jez -
he tő, az 1970-es évek re ez az arány 1 : 800, má ra pe dig 1 : 4000. Ma da gasz -
ká ron azért irt ják a he lyi la ko sok az er dőt – el pusz tít va ez zel sa ját jö vő jü -
ket –, hogy fa sze net ál lít sa nak elő be lő le, és po tom pén zért el ad ják. Is ten vi -
lá go san meg mu tat ta: csak egy szo li dá ris, egy más ter hét hor do zó tár sa da lom -
nak van jö vő je. En nek elő ké pe, pro to tí pu sa le het ne az egy ház.

Szom bat
Mind az, amit Is ten tesz, örök ké meg ma rad; nincs ah hoz hoz zá ten ni va ló, és
nincs be lő le el ven ni va ló. Préd 3,14a (Kol 1,17; Mt 18,10–14; Gal 3,1–14) A te -
rem tés mű ve nem igé nyel ki egé szí tést, kor rek ci ót. Bár lé te zik az Is ten től ka -
pott te rem tés be li man dá tu munk nak olyan fel fo gá sa, mely min ket a te rem -
tés foly ta tó i ként lát tat, de ha így van is, mi, a te rem tés to vább vi vői rossz úton
já runk. Nem ta nu lunk a te rem tés ből, nem hasz nál juk an nak min tá it, mód -
sze re it. De Is ten nem csu pán a te rem tés mű vé vel, ha nem a meg vál tás mű -
vé vel is ala kít ja éle tün ket. En nek Jé zus szá munk ra az alap ja, „alap kö ve”, mely
to váb bi épít ke zést, rá épü lést fel té te lez. Együtt kell lát nunk a ket tőt és így,
eb ben az egy ség ben szol gál ni a te rem tés mű vét és a meg vál tás mű vét.
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50 ÉVE HA RANG ÖN TÉS
ŐR BOTTYÁN BAN
GOM BOS MIK LÓS
arany ko szo rús
ha rang ön tő mes ter

Ki vá ló ma gyar szak em be rek ál tal ké szí tett,
kül föl dön is el is mert ma gyar ter mé ke ket
gyár tunk a ha ran gok kal kap cso la tos
bár mely mun ká hoz.

Re fe ren cia: www.ha ran gon tes.hu.

Le vél cím: 2162 Őr bottyán, Rá kó czi u. 121.
Mo bil: 30/948-9575, fax: 28/361-770.
E-mail: gom bos mi@ha ran gon tes.hu.

APRÓHIRDETÉS

Ke resz tény, dip lo más társ ke re ső.
30/254-0414. www.pro krisz.hu

Templomok, templomtornyok fel-
újítása, villámvédelem kiépítése.
26 év referenciával. Bede László,
30/943-5089.

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

A Ba la ton bog lá ri Evan gé li kus
Temp lom Ala pít vány ku ra tó ri u ma
meg kö szö ni mind azok nak, akik
2008. évi adó juk 1-ával az ala pít -
ványt tá mo gat ták. A be folyt
116 896 Ft-ot a pa ró kia tisz ta sá gi
me sze lé sé re for dí tot tuk, mely a lel -
kész vál tás mi att vált szük sé ges sé.

H I R D E T É S

HA LÁ LO ZÁS
Mély fáj da lom mal és meg ren dü -
lés sel tu dat juk, hogy sze re tett
édes apánk, Bot ta Dé nes 89 éve -
sen, szep tem ber 11-én el hunyt.
Bú csúz ta tá sa szep tem ber 24-
én, pén te ken 9 óra kor lesz a
De ák té ri evan gé li kus temp lom -
ban. Örök nyu ga lom ba ez után
he lyez zük a Tor da si te me tő ben
11 óra kor, szűk csa lá di kör ben.
Gyá szol ják fi ai, me nyei, uno kái,
ro ko nai és ba rá tai.

A ko szo rú meg vál tást a temp -
lom ban el he lye zett per sely be,
az Aga pé Evan gé li kus Sze re tet -
ott hon ré szé re kér jük.

Táv irat cím: Bot ta Pé ter és
Bot ta Dé nes, 2463 Tor das, Rá kó -
czi út 19.


