
b A zug lói evan gé li kus temp lom -
ban szin te „hé zag ta la nul” meg -
tel tek a pad so rok az Evan gé li kus
Hit tu do má nyi Egye tem (EHE)
szep tem ber 15-i év nyi tó ján.
Nem csak a ki emel ke dő en sok el -
ső éves fog lal ta el a he lye ket, ha -
nem sok szü lő, ro kon és egy há -
zi sze mé ly is kér te Is ten ál dá sát
az új tan év re. 

Bár az is ten tisz te let kez de te előtt a di -
á kok nagy nyüzs gés kö ze pet te osz tot -
ták meg egy más sal nyá ri él mé nye i -
ket, az egye tem ének ka rá val kö zö sen
meg szó lal ta tott éne kek és a dr. Ko rá -
nyi And rás do cen s ve zet te li tur gia se -
gí tet tek az el csen de se dés ben. 

„Az Is ten aján dé kai és el hí vá sa
vissza von ha tat la nok” – hang zott a
Ró ma i ak hoz írt le vél ből való  ige  a
szó szék ről. Gáncs Pé ter, a hit tu do má -
nyi egye te met idén fel ügye lő püs pök

a teo ló gus ott hon ká pol ná já nak szí -
nes ab la kát vá lasz tot ta pré di ká ci ó já -
nak il luszt rá ci ó já ul. Ez az ige is úgy
bom lik  szí ne i re,  mint  az  ab la kon
meg tö rő  fény.  Az  el hí vás ugyan is
gaz dag szó, ben ne rej lik, hogy az új
éle tért cse ré be ott kell hagy ni va la -
mi mást. A teo ló gu sok a hi va tá su kért
sok min den ről le mon da nak, akár csak
Pé ter a ha lá szat ról. 

Azegyházértésavilágért
Év nyi tó az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye te men
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Isten-idegen egyház? f 2. oldal
Tettekben élő reménység f 4. oldal
Vissza a menekülttáborba… f 5. oldal
Oroszlányi kettős jubileum f 6. oldal
Családkohéziós központ f 8. oldal
Az esperesek is elkezdték… f 14. oldal

„Le het, hogy az »em ber ha lá szat« so rán nem min den ki »evan -
gélikus ha jó ba« ke rül, de van úgy is, hogy va la ki más fe le ke ze ti 
hát tér ből ép pen hoz zánk jön, és le het, hogy az arány nem min dig
egy az egy hez. So kan ezt nagy baj nak te kin tik, mert úgy vé lik, 
ne künk az evan gé li kus egy há zat kell épí te nünk. Pe dig de hogy!”

Sistereg a levegő az Evangélikus Műhely körül f 9. oldal

g D. dr. Har ma ti Bé la

Egy-egy kö zös ség össze tar to zá sá nak
kül ső je lei is le het nek. Az evan gé li kus
egy ház a re for má ció óta ha zánk ban
is szá mos kül ső jel ből fel is mer he tő. A
lu the rá nus jel leg ze tes sé gek meg kü -
lön böz te tik egy há zun kat a töb bi től,
ha a temp lo mok be ren de zé sé re, is ten -
tisz te le te ink  li tur gi á já ra,  pap ja ink
ru há za tá ra gon do lunk. Így volt ez a
re for má ció óta, de néz zünk kö rül, mi -
ként ál lunk ezek kel a je lek kel ma! 
Aki  Bu da pes ten  több  evan gé li -

kus temp lom ban is meg for dul, azt ta -
pasz tal ja, hogy nincs két olyan gyü -
le ke ze tünk a fő vá ros ban, ahol a va -
sár na pi és ün ne pi, úgy ne ve zett „fő -
is ten tisz te le tek” li tur gi á ja egy for ma
vol na.  Bi zo nyá ra  még  ér de ke sebb
len ne egy or szá gos össze ha son lí tás!
Tud juk,  hogy  a  re for má ció  után

szer ve ző dött te rü le ti-nem ze ti evan gé -
li kus egy há zak ban az alap ve tő ta ní tás
– a „re for má ci ói qu ad ri la te ral” (so lus
Ch ris tus, so la Scrip tu ra, so la gra tia, so -
la fi des – egye dül Krisz tus, egye dül a
Szent írás, egye dül a ke gye lem, egye -
dül a hit) – egy sé ges hit val lá si ala pot
je len tett. Az egy há zunk nak ne vet is
adó Ágos tai hit val lásVII. cik ke sze rint
„az egy ház va ló di egy sé gé hez ele gen -
dő, hogy egyet ér tés le gyen az evan gé -
li um ta ní tá sá ban és a szent sé gek ki -
szol gál ta tá sá ban. De nem szük sé ges,
hogy az em be ri ere de tű szo ká sok és
szer tar tá sok  min de nütt  egy for mák
le gye nek…” Ugyan ak kor a te rü le ti ala -
pon szer ve ző dő egy há zak min de nütt
igye kez tek egy sé ges is ten tisz te le ti és
gyü le ke ze ti ren det, szol gá la ti sza bály -
za tot ki ala kí ta ni.
Ha zánk ban a re for má ció után az

egyes gyü le ke ze tek ben a lel ké szek –
ta nul má nya ik alap ján – a he lyi, vi lá -
gi  gyü le ke ze ti  elöl já rók kal  együtt
ala kít ják ki az egy há zi ren det. A hu -
sza dik szá zad ele jén jól meg kü lön -
böz tet he tő volt a né met, a szlo vák, a
ma gyar ha gyo má nyok ál tal for mált
anya nyel vű li tur gia, va la mint a lel ké -
szek  egy más hoz  sok ban  ha son ló,
még is el té rő pa lást ja. 
A két vi lág há bo rú kö zöt ti idő szak

püs pö ki szol gá la tá ban erős ke zű „egy -
ház fe je de lem”, Raf fay Sán dor pró bál -
ta meg a gyü le ke ze te ket egy sé ge seb -
bé ten ni. Új is ten tisz te le ti ren det ve -
ze tett be, sőt a hi va ta los pa pi „kön töst-
pa lás tot” az or di ná ció je le ként vi selt
fe hér táb lács kák kal együtt mé re te ik -
ben is meg ha tá roz ta. 
Ezek a re for mok sem tud ták azon -

ban meg te rem te ni egy há zunk kül ső
egy sé gét,  mert  pél dá ul  a  szlo vák
gyö ke rű  gyü le ke ze tek  to vább ra  is
sa ját li tur gi á ju kat hasz nál ták, és a lel -
ké szek a fe ke te pa lást fe lett gyak ran
vi sel ték a rö vi debb, fe hér al bát.
A mai gya kor lat tar ka ké pet mu tat,

jól le het az öt ve nes évek től kezd ve egy -
sé get igye ke zett te rem te ni a Prőh le Ká -
rolypro fesszor ve ze té sé vel szer kesz tett

Agen da.Ezt a ren det hi va ta lo san nem
vál toz tat ta meg egy há zunk, még is van -
nak szí nes stó lát vi se lő és stó la nél kü li
lel ké szek, sőt egye sek a hi va ta los fe ke -
te pa lás tot fe hér re cse rél ték. 
Egy-egy öku me ni kus al kal mon, ün -

ne pen, ren dez vé nyen sok szor ne héz
fel is mer ni, ki az evan gé li kus szol gá lat -
vég ző. Az egyé ni es ke dés sok te rü le tet
érint. Gyü le ke ze ti lel ké szek ön ha tal -
mú lag (eset leg a sok szor ál ta luk fél re -
ve ze tett pres bi té ri u mok tá mo ga tá sá -
val) „sa ját li tur gi át” ve zet nek be, és ezt
oly kor li tur gi ai re form nak, öku me ni -
kus al kal maz ko dás nak ál cáz zák. 

Az ugyan is he lyes, ha a „kü lön le -
ges” gyü le ke ze ti al kal mak – pél dá ul
esti egy ház ze nés, he lyi-nem ze ti öku -
me ni kus  ren dez vé nyek,  misszi ós-
evan ge li zá ló  al kal mak  –  szá má ra
oda il lő li tur gi á ról gon dos ko dunk, vi -
szont bosszan tó, ha a va sár na pi-ün ne -
pi „fő is ten tisz te le tek” nem egy sé ge sek.
Tu do má som  sze rint  egy há zunk

hi va ta lo san nem ír ta elő a fe ke te pa -
lást és a fe hér, úgy ne ve zett Mó zes-táb -
lák mel lett a szí nes stó la hasz ná la tát
és a fe hér pa lás tot. A táb lács kák mel -
lett a stó la ugyan is nem oda il lő, a szí -
nes stó lák hoz más szí nű pa lást il le ne. 
Tu dom, és ma gam is lát tam, hogy

a vi lág sok fé le evan gé li kus egy há zá -
ban na gyon kü lön bö ző a li tur gia és
a  pa pi  vi se let,  egy azon  egy há zon
be lül azon ban az ilyen kü lönb sé gek
az egy há zi bel ső rend hi á nyát jel zik.
Meg je le nik az után még az em be -

ri ta lá lé kony ság, a dí szí tő kedv és a fel -
tű nés  ke re sé se  is  ab ban,  aho gyan
pél dá ul  a  Raf fay-re form  előtt  el -
kezd ték a fe hér táb lács ká kat dí szí te -
ni, meg nö vel ve mé re tü ket, azsú roz -
ni, vi rá gok kal hí mez ni stb. Ugyan ez
meg fi gyel he tő a stó lák nál a szé les ség,
a dí szí té sek te rén, mi ként ré geb ben
az al ba mé re tét és hor golt, csip kés dí -
szí té sét is töb ben el tú loz ták.
Ép pen mos ta ná ban zaj lik az egy há -

zi tiszt ség vi se lők vá lasz tá sa. Mi lyen
nagy sze rű  al ka lom  vol na  ez  ar ra,
hogy – a sze mé lyi vál to zá sok mel lett
– egy há zunk vég re az is ten tisz te le ti li -
tur gi á ban  és  a  lel ké szek  szol gá la ti
vi se le té re  néz ve  is  egy sé ges  kül ső
ren det ala kít son ki! Tud juk, „nem a
ru ha  te szi  az  em bert”,  de  a  kül ső
meg je le nés  „ren det len sé ge”  bel ső
prob lé má kat, szer ve ze ti, szer ve zé si és
lel ki tisz tá zat lan sá got mu tat.
Az  apos to li  fi gyel mez te tés  sze -

rint:  „…igye kez ze tek meg tar ta ni a
Lé lek egy sé gét a bé kes ség kö te lé ké vel.”
(Ef 4,3)

A szer ző nyu gal ma zott evan gé li kus
püs pök

Egyházunkbelső
egységénekkülsőjelei

„Meg érez tem, hogy kö ze le dik 
az idő! Imád koz tam a cso dá ért:
a há nyás- és áju lás men tes 
szol gá lat ke gyel mé ért!”

Beléptem egy új kapun
f 11. oldal

„Ben czúr Lász ló észa ki egy ház ke rü le ti
fel ügye lő szá má ra a lá to ga tás azért is volt
kü lön le ges, mert mint fel ügye lő utol já ra
kí sér te el szol gá lat ra el nök tár sát.”

Százéves a nagybányai evangélikus
templom f 10. oldal

„Nincs két olyan gyü le ke ze -
tünk a fő vá ros ban, ahol a
va sár na pi és ün ne pi, úgy ne -
ve zett „fő is ten tisz te le tek”
li tur gi á ja egy for ma vol na.

f Folytatás a 3. oldalon

a Pro tes táns új ság írók szö vet sé ge (Prúsz) vár ja mind -
azon – je len le gi és le en dő –  mé dia mun ká sok  je lent -
ke zé sét, akik a tö meg mé dia ko rá ban is sze ret né nek hi -
te les, mi nő sé gi szol gá la tot vé gez ni, akár az írott, akár
az elekt ro ni kus saj tó ban. a be rek für dői kon fe ren ci án
eh hez kí vá nunk se gít sé get nyúj ta ni ne ves, ta pasz talt
szak em be rek köz re mű kö dé sé vel. a rá di ós, te le ví zi ós,
nyom ta tott és/vagy on-line saj tó ban dol go zó kol lé gák
nem csu pán elő adó ként, ha nem be szél ge tő társ ként is
ven dé gei lesz nek kö zös sé günk nek. 

a protestánsmédiaműhely rész vé te li dí ja 
9900 fo rint/fő. 
prúsz-ta gok nak 50% ked vez mény (5000 Ft).

a díj a hely szí nen (meg bé ké lés Há za re for má tus Kon -
fe ren cia-köz pont, 5309 be rek für dő, be rek tér 19.) fi ze ten -
dő, és ma gá ban fog lal ja a szál lás, va la mint (pén tek va -
cso rá tól va sár nap ebé dig) az ét ke zés költ sé gét is.

» Je lent ke zé si ha tár idő: szep tem ber 25., kedd.
je lent kez ni Faggyas Ilo ná nál a (+36) 20/824-9657-
es te le fon szá mon vagy a prusz@lu the ran.hu e-mail
cí men le het. 
(A je lent ke zés el fo ga dá sát a vég le ges prog ram
meg kül dé sé vel iga zol juk vissza.)

Prog ram
szep tem ber 28., pén tek dél után
elő adók: Cso ma Áron re for má tus lel kész, a Prúsz el nök -
sé gi tag ja • No votny Zol tán sport ri por ter, a Prúsz el nö ke

szep tem ber 29., szom bat dél előtt
elő adók: dr. Ha va si Já nos, az mT va ve zér igaz ga tói ka -
bi net jé nek ve ze tő he lyet te se • dr. Fáb ri György kom mu -
ni ká ció ku ta tó, a Köz szol gá la ti Tes tü let el nö ke

szom bat dél után
elő adók: Sző nyi Szi lárd, a He ti vá lasz fe le lős szer kesz tő je
• Nagy Ka ta lin, a Hír Tv szer kesz tő-mű sor ve ze tő je • Dob -
so nyi Sán dor, az evan gé li kus élet ol va só szer kesz tő je
» Ke rek asz tal-be szél ge tés az egy há zi he ti la pok fő szer -
kesz tő i vel: T. Né meth Lász ló (re for má tu sok lap ja), T. Pin -
tér Ká roly (evan gé li kus élet), Rá tkai Ba lázs (új em ber)

szep tem ber 30., va sár nap dél előtt
elő adó: Arany La jos, a deb re ce ni re for má tus Hit tu do -
má nyi egye tem anya nyel vi lek to ra, a lí ci um mé dia por -
tál fő szer kesz tő je
» mű hely mun ka: Dob so nyi Sán dor » dél ben: áhí tat

es tén ként a he lyi ter mál für dő ben für dő zés, bo roz ga -
tás 1200 ft/fő áron.

m i n ő s é g i  ú j s á g í r á s  a  T ö m e g m é d i a  K o r á b a n  •  2 0 1 2 .  s z e p t e m  b e r  2 8 – 3 0 .  

m e g  h í  v ó  m é  d i a  m ű  h e l y  r e
protestáns médiaműhely –  b e rek für  dő
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„Mi ért len nél olyan az or szág ban,
mint egy jö ve vény, aki ván dor ként
csak éj jel re tér be?” – for dul Is ten hez
Je re mi ás, Is ten ószö vet sé gi né pé nek
pró fé tá ja. 
De  hogy  érez het né ma gát  Is ten

ide gen nek a  sa ját né pe kö zött? Mi
oka len ne rá? Hi szen nap mint nap
ne ki mu tat nak be gaz da gabb nál gaz -
da gabb ál do za to kat a köz pon ti szen -
tély,  a  je ru zsá le mi  temp lom  ol tá -
rán! Igaz, az or szág szer te lé te ző ál do -
zó hal mo kon a kör nye ző né pek bál -
vány is te ne i nek is na pon ta ál doz nak.
De még is csak Mó zes tör vé nyét ta nít -
ják az is ko lák sze re pét be töl tő zsi na -
gó gák ban, és Mó zes tör vé nye alap ján
hoz nak íté le tet a bí rák. Igaz, a tör -
vényt  csak  ta nít ják  és  ta nul ják,  de
nem tart ják meg; a tör vény alap ján
ítél ke ző  bí rák  pe dig  szin te  mind
meg vesz te get he tők.
A Je re mi ás ko ra be li Jú da ki rály sá -

gá ban vi rág zott a val lá si élet. Mi ért
ér zi még is úgy a pró fé ta, hogy Is ten
olyan a né pe kö zött, mint egy jö ve -
vény, egy ide gen, aki csak éj je li szál -
lás ra tér be? Mi ért ha son lít ja Is tent
ri adt em ber hez, aki nem tud se gí te -
ni? Azért, mert a vi rág zó val lá si élet
nem Is ten igé nyei sze rint folyt, ha -
nem em be ri igé nye ket szol gált ki. 
Em be ri  igény mu tat ko zott  ar ra,

hogy  az  or szág ban  élő  ide ge nek  a
ma guk is te ne i nek ál lít has sa nak ol tárt
az  ál do zó hal mo kon.  És  em be ri leg
ért he tő en ala kult ki az igény idő vel
ar ra is, hogy az ide gen is te ne ket ne
csak az ide ge nek tisz tel hes sék. Oly -
annyi ra, hogy ma ga a ki rály is vitt ál -
do za tot az Úr ol tá rá ra is, és az ide -
gen is te nek ol tá ra i ra is. De em be ri
igé nyek sze rint ala kult át a je ru zsá -
le mi temp lom be ren de zé se és ál do -

za ti kul tu sza is. Az ál do za to kat fi ze -
tő esz köz nek te kin tet ték, amellyel –
a bű nök el ha gyá sá nak szán dé ka nél -
kül – meg vá sá rol hat ják Is ten el né zé -
sét és bű ne ik bo csá na tát. Az ilyen,
em be ri igény sze rint be mu ta tott ál -
do za tok vá sár csar nok ká si lá nyí tot -
ták a temp lo mot. 
Az em be ri igé nye ket elő tér be he -

lye ző  val lá si  élet  te hát  nem  más,
mint a val lás és a bűn társ bér le te. Az
ilyen  társ bér let ben  Is ten  nin csen
ott hon. Olyan, mint egy jö ve vény, aki
ri ad tan te kint kö rül: mi fo lyik itt az
ő ne vé ben, az ő tisz te le té re és szol -
gá la tá ra hi vat koz va? 
A hu sza dik szá zad má so dik fe lé -

től kezd ve Is ten új szö vet sé gi né pé nek
gyü le ke ze té ben,  az  egy ház ban  is
egy re job ban ér vé nye sül az em ber -
köz pon tú ság szem pont ja. Nem an -
nak  fel is me ré sé re  gon do lok,  amit
már Lu ther is val lott, hogy Is ten ér -
tünk, em be re kért gya ko rol ja ha tal -
mát, mert ér tünk akar Is ten len ni, és
Jé zus Krisz tus ban egé szen a mi Is te -
nünk akar len ni. Ha nem ar ra az egy -
re erő sö dő igény re gon do lok, hogy az
egy ház – mind szer ve ze tét, mind ta -
ní tá sát,  mind  is ten tisz te le ti  éle tét
te kint ve – em be ri el vá rá sok sze rint
ala kul jon át. 
En nek a tö rek vés nek az „ered mé -

nye” – amennyi ben ezt ered mény nek
le het  ne vez ni  –,  hogy  egy há zunk
szer ve ze te egy re in kább em lé kez tet
a de mok ra ti kus vi lá gi ál lam em be ri
igé nyek és em be ri el vá rá sok sze rint
ki ala kí tott  struk tú rá já ra,  amely nek
mű kö dé sé ben nem az  igaz ság és a
sze re tet, ha nem az igaz ság gal né ha
kö szö nő vi szony ban sem le vő, a sze -
re te tet pe dig nem is me rő jog az el -
ső  szá mú  ren de ző elv.  Az  egy há zi

tiszt ség vi se lők meg vá lasz tá sa kor pe -
dig  em be ri  szem pon tok,  cso port-
és lob bi ér de kek ér vé nye sül nek Is ten
aka ra tá nak ke re sé se  és  fel is me ré se
he lyett. 
A ta ní tás ban és az ige hir de tés ben

bűn ről  egy re  in kább  csak  a  köz er -
kölcs  nor má i val  össz hang ban  esik
szó. Ural ko dó vá vált az a fel fo gás is,
hogy amit az ál lam tör vé nyei meg en -
ged nek, azt ak kor sem ta ná csos bűn -
nek ne vez ni, ha Is ten tör vé nye tilt ja.
Az  is ten tisz te let  rend jét  is  –  Lu -
ther nak az üd vös ség szem pont já ból
kö zöm bös (adi a fo ron) dol gok ról tett
ki je len té se it fél re ma gya ráz va – egy -
re in kább em be ri el vá rá sok ala kít ják.
Min de nek fe let ti  szem pont tá  vált,
hogy az is ten tisz te le ten a részt ve vők
ott hon érez zék ma gu kat. Hogy Is ten
ott hon ér zi-e ma gát még a há zá nak
ne ve zett  temp lom ban?  –  fur csán
néz nek ma ar ra, aki ezt a kér dést föl
me ri ten ni. 
De ép pen ezért fé lő, hogy Je re mi -

ás két és fél év ez red del ez előtt el hang -
zott sza vai szin te egy az egy ben al kal -
maz ha tók egy há zunk ra is. Ha a pró -
fé ta ma köz tünk él ne, könnyen le het,
hogy így ten né fel Is ten nek a kér dést:
„Mi ért  len nél  olyan  egy há zad ban,
mint egy  jö ve vény, aki ván dor ként
csak éj jel re tér be?” „Is ten tisz te le te -
in ken mi ért vagy köz tünk úgy, mint
egy ri adt fér fi, aki nem tud se gí te ni?
Hi szen ró lad ne vez nek ben nün ket: ne
hagyj el min ket!” 
Aki még is ko mo lyan ve szi eze ket a

szo kat la nul  hang zó  kér dé se ket,  az
nem tud ja más sal foly tat ni, mint a pró -
fé ta imád sá gá val: „Ha bű ne ink el le nünk
szól nak is, a te ne ved re te kin tet tel
bánj ve lünk, Uram! Mert szám ta lan -
szor el pár tol tunk, vét kez tünk el le ned!”

Je re mi ás imád sá gá ról tud juk, hogy
azt Is ten meg hall gat ta. Ne vé re te kin -
tet tel nem tö röl te el né pét, ha nem
meg tisz tí tot ta bű ne i től. Igaz, a nép
szá má ra  a  meg tisz tu lás  fáj dal mas
fo lya mat volt. A ba bi lo ni ki rály se re -
ge i nek tá ma dá sa, majd a het ven évig
tar tó  fog ság  sok  szen ve dést  ho zó
ese mé nyei  vol tak  Is ten  ke zé ben  a
tisz tí tás esz kö zei. 
A pró fé ta azon ban tud ta, hogy Is -

ten nem szí ve sen nyúl eh hez a fáj dal -
mas esz köz höz. Ezért a ba bi lo ni tá -
ma dás előt ti utol só per cig hir det te,
hogy van más út ja is a bűn től va ló
meg tisz tu lás nak: a meg té rés, a bű nös
út el ha gyá sa. Ha fel hagy ná nak az em -
be ri szem pon tok és el vá rá sok elő tér -
be he lye zé sé vel, és új ra Is ten igé jé re
fi gyel ve, Is ten aka ra ta sze rint él né nek,
Is ten nem érez né töb bé ide gen nek
ma gát kö zöt tük, nem ri ad tan te kin -
te ne kö rül, hogy ho vá, kik kö zé ke -
rült a ró la ne ve zett or szág ban, ha nem
íté let nél kül is tud na se gí te ni raj tuk. 
A ba bi lo ni fog ság előt ti Jú da ki rály -

sá gá ban – mint tud juk – sü ket fü lek -
re ta lált a pró fé tai szó. De va jon ma
hal ló fü lek re ta lál-e kö zöt tünk, a mi
egy há zunk ban,  a  mi  gyü le ke ze te -
ink ben? 

g Vég hE lyi An tal

Imád koz zunk! Urunk, kö nyö rülj egy -
há zun kon, és add, hogy ami kor ma
pró fé tád sza vát hall juk, ne ke mé nyít -
sük meg szí vün ket, ha nem az em be -
ri el vá rá sok tól el for dul va min den ben
a te el vá rá sa i dat ke res sük és kö ves sük,
hogy íté let alá ne es sünk. Ne hagyj el
min ket, ha nem légy ir gal mas hoz zánk
az Úr Jé zus Krisz tus ál tal. Ámen.
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Isten-idegenegyház?
a va SárNap ig éje

b Ro va tunk új so ro za tá ban mos ta -
ná ig lel ké szek ír ták le gon do la -
ta i kat az is ten tisz te let egy-egy ki -
vá lasz tott, fon tos mon da tá ról.
Bár e cikk szer ző je ki lóg eb ből a
sor ból, re mé li, hogy egy ház ze -
nész ként meg fo gal ma zott – sze -
mé lyes él mé nyek ből fa ka dó, nem
tu do má nyos – so rai se gít het -
nek kö ze lebb ke rül ni a li tur gia
iga zi lé nye gé hez.

A cím ben sze rep lő mon dat az úr -
va cso rai li tur gia ré sze: a nagy há la -
adó imád ság, a Pra e fa tio vé gén hang -
zik el, és a Sanc tus té telt ve ze ti be.
Ez  az  a  pont  az  is ten tisz te le ten,

ami kor ki lé pünk a ra ci o ná lis sza vak
vi lá gá ból, és más di men zi ó ba ke rü -
lünk. Er re fi gyel mez tet a kez dőmon -
dat fel szó lí tá sa: Emel jük fel szí vün ket!
Mos tan ra  meg hall gat tuk  a  bib li ai
ol vas má nyo kat, ré szünk volt a pré -
di ká ci ó ban, meg val lot tuk hi tün ket.
Az ige li tur gia után a szent ség vé te -
lé re va ló ké szü lés kö vet ke zik. Mind -
ket tő egy aránt fon tos.

Uj jon gó ének kel.Az uj jon gás lel ki -
ál la po ta  kü lön le ges  és  rit ka  aján -
dék. Ta lán ah hoz ha son lít leg in kább,
mint ami kor fel tá rul előt tünk va la mi,
ami ről nem tud juk pon to san, mi cso -
da, de ami re na gyon vá gyunk, és a
szí vünk mé lyén érez zük, hogy nél kü -
le  nem  él he tünk.  Ez  a  lel ki ál la pot

nem fel tét le nül lát vá nyos, és sem mi -
kép pen sem har sány, ha nem ben ső -
sé ges és fel eme lő, át mos sa és meg -
tisz tít ja egész sze mé lyi sé gün ket. Az
ének lés ha tá sa kö zel áll eh hez. Nem
is le het iga zán uj jon ga ni ének és ze -
ne nél kül, mert ez túl van a sza va kon
és a ra ci o na li tá son.

Hir det jük. A hir de tés ről  elő ször
va ló szí nű leg  in for má ci ók  át adá sa
jut  az  eszünk be.  Itt  vi szont  sok kal
több ről van szó. Ak kor tel je sít jük kül -
de té sün ket, ha az éle tünk kel, min den
meg nyil vá nu lá sunk kal Is ten jó sá gá -
ról,  ha tal mas sá gá ról  ta nús ko dunk.

Szent ne ved di cső sé gét. A le hú zó
erők től  meg sza ba du ló  sze mé lyi ség
ké pes sé vál hat ar ra, hogy be fo gad ja
és to vább ad ja azt az él ményt, ame lyet
a szent Is ten nel va ló ta lál ko zás je lent:
„Szent, szent, szent a Se re gek Ura, Is -
te ne, di cső sé ge be töl ti a mennyet és a
föl det!” (Ézs 6,3) Csak ak kor va gyunk
ké pe sek ér zé kel ni azt, hogy Is ten je -
len van az éle tünk min den pil la na tá -
ban,  ha  ke resz tül men tünk  ezen  a
vál to zá son. (Ér de kes az oda-vissza ha -
tás. Ha át él tük az Is ten-ta lál ko zást,
ma gá tól ér te tő dő en ké pe sek va gyunk
to vább su gá roz ni  ezt  a  tel jes sé get.
Ha  nem  kap juk  meg  ezt  az  ado -
mányt, ak kor vi szont nem ér zé kel jük
Is ten min de nütt va ló je len lé tét, ha -
nem ön kén te le nül más ma gya rá za tot
ke re sünk a vi lág je len sé ge i re.)
A Pra e fa tio és a Sanc tus olya nok

az is ten tisz te let ben, mint egy ma gas -

lat vagy hegy csúcs. Itt az Atya érint
meg min ket. Utá na – az Ag nus De -
it kö ve tő en – az úr va cso rá ban a Fi -
ú val  tör té nő  sze mé lyes  ta lál ko zás
ada tik  meg  szá munk ra.  Olyan  ez,
mint ami kor a ma gas ból le jő ve meg -
pi he nünk, és ott hon ra ta lá lunk egy
kis völgy ben vagy tisz tá son. A nagy
fé nyes ség után a ben ső sé ge sebb fény
és a meg hit tebb per cek kö vet kez nek.
Mind ket tő re  szük ség  van  ah hoz,
hogy el jus sunk a meg tisz tu lás ér zé -
sé ig, az új ra kez dés le he tő sé gé ig.
Ha már mu zsi kus  va gyok,  hadd

kö ze lít sek a té má hoz egy éne ken és
egy mű ze nei pél dán ke resz tül is. A
Gyü le ke ze ti li tur gi kus könyv 628.
ének ver ses cik lu sá nak Sanc tus éne -
ke ba rokk dal lam (J. S. Bach ko rál -
gyűj te mé nyé ből),  mely nek  épít ke -
zé se (a hár mashang zat, a ská la me net
és a mo du lá ció) nagy sze rű en erő síti
a szö veg ma gasz tos sá gát.
Bach h-moll mi sé jé nek (BWV 232)

Sanc tus té te le a fé nyes D-dúr hang -
nem al kal ma zá sá val, a trom bi ta és az
üst dob hasz ná la tá val, az egye dül itt
hat szó la mú vá  vá ló  kó rus  tö mör
hang zá sá val eme li fel szí vün ket az is -
te ni ré gi ó ba.
Az  is ten tisz te let  dra ma tur gi á ja

év szá za dok alatt kris tá lyo so dott ki.
Re mény ség sze rint egy re több evan -
gé li kus  kö zös ség ben  vá lik  ter mé -
sze tes sé, hogy az is ten tisz te let csak
az egész gyü le ke zet je len lé té vel zaj -
ló – nem  füg ge lék! – úr va cso rá val

együtt tel jes. Ek kor kap ja meg je len -
tő sé gét a li tur gia min den egyes mon -
da ta a ma ga he lyén.
E cikk írá sa le he tő sé get ad a sze -

mé lyes hit val lás ra. Csa lá di adott sá -
ga im foly tán be le szü let tem az evan -
gé li kus ság ba, de hosszú ide ig ön tu -
dat la nul  él tem  eb ben  a  kö zeg ben.
Esz mé lé sem után – ze nész lé vén – a
klasszi kus ko rál dal la mok és a rá juk
épü lő lu the rá nus egy ház ze nei mű vek
töl töt ték be az éle te met. Eze ken ke -
resz tül ju tot tam el az tán a lé nye gig,
az is ten tisz te let tit ká ig. 
Há lás va gyok, hogy ah hoz a kö zös -

ség hez tar toz ha tom, ahol Lu ther teo -
ló gi ai fel fo gá sa alap ján azo nos az ige
és a szent ség sú lya és je len tő sé ge. Só -
vár gok az után, hogy kán to ri szol gá -
la tom ban lét re jöj jön olyan is ten tisz te -
let, ahol – min den szol gá lat té vő tel jes
oda adá sa nyo mán – a gyü le ke ze ti ta -
gok át él he tik a tel jes ség él mé nyét.
Ahol va ló ban meg va ló sul: Uj jon -

gó ének kel hir det jük szent ne ved di -
cső sé gét!

g EcsE di Zsu zsa,
a bu da hegy vi dé ki evan gé li kus

gyüle ke zet kán to ra

Ujjongóénekkelhirdetjükszentneveddicsőségét!
ré g i-ú j liturg ikuS

Sarok

Sze re tő mennyei Atyánk! Há la telt
szív vel  for du lunk  ma  hoz zád,  aki
Krisz tus Jé zus ban meg tör ted a ha -
lál ere jét, és az evan gé li um ál tal vi -
lá gos ság ra hoz tad az el múl ha tat lan
éle tet. Ké rünk, hall gasd meg imád -
sá gun kat.
Hall gasd meg imád sá gun kat, ami -

kor  el ső ként  a  te  ha tal ma dat  és
erő det  akar juk  di cső í te ni.  Olyan
cso dá la tos,  Urunk,  éle tünk  út ján
új ra és új ra meg ta pasz tal ni, hogy te
meg szó lí tasz  min ket  igéd del  és
szent sé ge id del. Ma gunk ra néz ve fá -
jó a fel is me rés, hogy mind ezt nem
ér de mel jük meg, de te még is kö zel
lép tél  hoz zánk,  és  Jé zus  Krisz tus
ál tal ne künk is gyó gyu lást ad tál a ha -
lál ha tal má ból. Ahogy a na i ni if jú fel -
éb redt, úgy kí ná lod ne künk is az éb -
re dés le he tő sé gét.
Lát juk, Urunk, nagy szük sé ge van

mind er re éle tünk nek, de egész egy há -
zunk nak is. Olyan sok a pár tos ko dás,
olyan sok a gyű lö let egy há zunk ban.
Olyan sok a sze re tet len ség és a ha rag.
Ne en gedd, hogy az ör dög ha tal ma di -
a dal mas kod jon raj tunk, ha nem küldd
erő det, hogy le tud juk győz ni a ben -
nünk lé vő rosszat a jó val.
Ké rünk  azon ban  ar ra  is,  Urunk,

hogy ne csak né ped re áraszd erő det,
ha nem küldd ha zánk ra is. Nagy szük -
sé ge van ma gyar né pünk nek ha tá ra -
in kon in nen és túl ar ra, hogy erőd ből
bá tor sá got és erőt nyer jen a hét köz -
na pok hoz. El csüg ged tek és fá sul tak
va gyunk sok szor, Urunk, sza ba díts ki
min ket eb ből az ál la pot ból. 
Ké rünk, Urunk, lépj kö zel a föl dön

élő  összes  el esett hez  is!  Azok hoz,
akik nél kü led már lép ni sem tud nak.
Te cso dá la tos mó don vissza ad tad a
na i ni if jú édes any já nak az élet be ve -
tett bi zal mat. Ma is olyan sok el csüg -
gedt, meg tört szí vű, ma gá nyos, ha -
lál szé lén ál ló em ber van. Lá to gasd
meg őket, és áraszd rá juk drá ga ke -
gyel me det, hogy fel is mer jék: az élet
nél kü led vé ges, de ve led mi enk az
örök élet.
Mennyei Atyánk,  te  azt  ígér ted,

né ped del vagy, ró lad ne vez nek ben -
nün ket, ké rünk, ne hagyj el min ket,
és hall gasd meg imád sá gun kat Jé zus
Krisz tus, a mi Urunk ál tal! Ámen.

Oratio
œcumenica

„Ezen kí vül meg sze ret ném mu tat ni
ne ked a teo ló gi ai ta nul má nyok he lyes
mód sze rét, ame lyet ma gam gya ko -
rol tam. Ha te is eh hez tar tod ma gad,
annyi ra tu dós le szel, hogy te ma gad
is ír hatsz (ha úgy hoz za a szük ség)
ugyan olyan  jó  köny ve ket,  mint  az
egy ház atyák és a zsi na tok. Aho gyan
én is me ré szen, ám el bi za ko dott ság
és túl zás nél kül di cse ked he tem (Is -
ten ben), hogy nem sok kal ma rad nék
el  az  egy ház atyák  né me lyi ke  mö -
gött,  ha  köny ve ink  szá mí ta ná nak.
Élet mó dom mal  már  messze  nem
di cse ked he tem annyi ra. Ez az a mód -
szer, ame lyet Dá vid, a szent ki rály –
és két ség kí vül az összes pát ri ár ká val
és pró fé tá val egyet ér tés ben – ta nít a
119. zsol tár ban. Há rom sza bályt ta -
lálsz itt, ame lye ket az egész zsol tár
gaz da gon eléd tár. Ezek a kö vet ke zők:
ora tio, me di ta tio, ten ta tio (imád -
ság, el mél ke dés, kí sér tés).” 

d Lu ther Már ton: Né met elő szó
(Csep re gi Zol tán for dí tá sa)
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– Ne gye dik éve gya kor lat, hogy az
egy ház ke rü let lel ké szei mun ka év kez -
dő kon fe ren ci á ra gyűl nek össze au -
gusz tus vé gén. Ho gyan telt a 2012-es
ta lál ko zó?
– Míg há rom éve Aszó don csu pán

egy na pos volt ez az együtt lét, idén há -
rom na pig le het tek együtt az egy ház -
ke rü let  lel ké szei  Má lyi ban  –  szám
sze rint nyolc va nan. A hely szín egy aránt
al kal mas volt elő adá sok és kon cert hall -
ga tá sá ra, a cso por tos mun ká ra és a re -
kre á ci ó ra  is  –  amint  az  EvÉ let két
hét tel  ez előt ti  szá má ban  meg je lent
tu dó sí tás ban is ol vas hat tuk. 
A Má té 118 cí mű pré di ká ci ós kö tet

fel dol go zá sa  há rom  blokk ban,  mű -
hely mun ka ke re té ben tör tént, egy gya -
kor ló lel kész, egy tu dós és egy mű vész
meg kö ze lí té sé ben. Örül tem a sok jó
hoz zá szó lás nak. Ta lán so kak ban most
tu da to sult, mi lyen hasz nos egy ilyen
kö tet, ame lyen ke resz tül is meg is mer -
het jük egy mást.
Kü lö nö sen is fon tos nak ér zem, hogy

az es ti áhí ta tok kap csán olyan mély ség -
ben nyíl tak meg egy más nak a lel ki pász -
to rok, aho gyan más kor nem. Az óta is
van jó né hány él mé nyem és ta lál ko zá -
som, ame lyek alap ján úgy lá tom: mint
alap ra le het épí te ni a Má lyi ban át él tek -
re. Ép pen azért, hogy a lel ki tar ta lom
le gyen a hang sú lyos, az úgy ne ve zett in -
for má ci ós  blok kot  a  le he tő  leg szű -
kebb re vet tük. Örü lök, hogy mind a le -
kö szö nő, mind pe dig az újon nan meg -
vá lasz tott ke rü le ti fel ügye lő – Ben czúr
Lász ló és dr. Fáb ri György– vé gig részt
vett a ta lál ko zón. 
A zá ró is ten tisz te let iga zán so kat

je len tett  szá mom ra:  egy részt  az

együtt  át élt  úr va cso ra,  más részt  a
rég ről  fel tö rő  em lé kek  mi att.  Tíz
évig Gye nes di á son, tíz évig pe dig Ba -
la ton szár szón szer vez tem egy he tes
nyá ri if jú sá gi kon fe ren ci á kat. Az elő -
ké szü le tek moz za na tai, a kon fe ren -
cia-köz pont  kert jé ben  be ren de zett
temp lom han gu la ta töb bün ket azok -
ba az idők be re pí tett vissza.
Az egy ház ke rü let ben – gyü le ke ze -

tek ben és in téz mé nyek ben – szol gá -
ló  lel ké szek  ta lál ko zá sá ra  na gyon
nagy szük ség van, így püs pök tár sa im -
mal meg be szél tük, hogy há rom éven -
te lesz nek – a ta va lyi bony há di hoz ha -
son ló –  or szá gos  lel kész ta lál ko zók.

– Má lyi ban há rom anya got is kéz -
be kap tak a lel ké szek: a gyü le ke zeti
mun ka prog ra mot Együtt mű kö dés
cím mel, az Evan gé li kus Ne ve lés cí mű
pe da gó giai szak fo lyó irat friss szá mát,
mely nek az is ko la lel kész ség a té má ja,
il let ve a Ke rü le ti kró ni ka 2011-et.
– Szin te egy szer re jött ki a nyom -

dá ból ez a há rom – más-más mű fa -
jú – igen hasz nos ki ad vány. Az egy -
ház ke rü let ese mé nye it ké pek ben és
rö vid  tu dó sí tás ban  köz lő  Ke rü le ti
kró ni ka– ame lyet tit ká rom szer keszt
nagy gond dal – im má ron a har ma -
dik év ben je le nik meg a püs pö ki hi -
va tal gon do zá sá ban. En nek el le né re
saj nos meg esik – és ez úton bo csá na -
tot is ké rünk ezért –, hogy fi gyel met -
len ség ből  ki ma rad nak  ese mé nyek.
Min den eset re ér de mes oda fi gyel ni,

hogy ne csak or szá gos, egy ház ke rü -
le ti és egy ház me gyei, ha nem gyü le -
ke ze ti  ese mé nyek  is  be ke rül je nek
év köz ben az evan gé li kus – írott és
elekt ro ni kus  –  saj tó  hír adá sai ba,
hogy mi nél in kább lát has suk egy há -
zunk szí nes vol tát.

– Idén min den pres bi ter hez el jut ez
a ki ad vány.
– Igen, most, a cik lus ele jén fon -

tos nak tar tom, hogy a gyü le ke ze tek
pres bi te rei ily mó don is meg le gye -
nek szó lít va, és érez zék, hogy a he -
lyi kö zös sé gen túl egy ben tag jai egy
na gyobb kö zös ség nek is, ahol szá mos
öröm te li ese mény tör té nik. A di gi tá -
lis szol gá la ti nap ló ban be kért gyü le -
ke ze ti tiszt ség vi se lői lis ták se gít sé gé -
vel ké sőbb is meg sze ret nénk szó lí -
ta ni a pres bi te re ket és fel ügye lő ket ta -
lál ko zók,  kon fe ren ci ák  vagy  akár
köz gyű lé sek  kap csán.  A  ki ad vány
vé gén szin tén ezért – az in for má ló -
dás és a kö zös gon dol ko dás elő se gí -
té se cél já ból – kö zöl jük az egy ház ke -
rü le ti el nök ség utób bi két köz gyű lé -
si be szá mo ló ját.

– Egy há zunk ban vé ge fe lé kö ze le -
dik a tiszt újí tás. A tör vény sze rint las -
san há rom hó nap ja le zá rult egy ház -
me gyei vá lasz tá sok a Bor sod-He ve si
Egy ház me gyé ben még min dig nem
tör tén tek meg… „Mi lesz ve led, Bor -
sod?” – kér dez het jük Püs pök úr nak az
Evan gé li kus Élet ben épp két esz ten -
dő vel ez előtt meg je lent cik két idéz ve…

– Több ször fel tűnt a ta vasz és ko -
ra nyár fo lya mán, hogy a bor sod-he -
ve si vá lasz tá sok nem az elő írt ütem -
ben ha lad nak. A töb bi egy ház me gye
el nök sé gét már fo lya ma to san be ik tat -
tam,  ami kor  konk ré tan  rá kér dez -
tünk a Bor sod-He ve si Egy ház me gye
ered mé nye i re.  Meg tud tuk,  hogy
nem csak idő be li csú szás tör tént, ha -
nem volt a fo lya mat ban né hány hi -
á nyos ság és hi bás jo gi ér tel me zés ből
adó dó ano má lia is. A püs pö ki ta nács
meg bí zá sá ból  in dí tott  ki vizs gá lás
saj nos meg is ál la pí tot ta, hogy ezek
va ló sak,  a  bí ró ság  pe dig  –  ed dig
csak szó be li köz lés alap ján – a vá lasz -
tá sok  meg is mét lé sé re  kö te lez te  az
egy ház me gyét. E mi att a kés le ke dés
mi att  az  egy ház me gyé ből  to váb bi
egy ház kor mány za ti  szin tek re  sem
tud nak kül döt te ket de le gál ni.
Szo mo rú an  ér te sül tem,  hogy  az

egy ház me gye ki lenc gyü le ke ze té ből
csak négy kül dött be sza va za tot az
egy ház ke rü le ti fel ügye lő-vá lasz tás
so rán. Ez az egy há zi köz élet től va ló
tar tóz ko dás szá mom ra meg le pő, fő -
leg ak kor, ami kor ezek a gyü le ke ze -
tek el vár ják az egy ház ke rü let től az
anya gi tá mo ga tást.
A ne héz bor sod-he ve si hely zet tel

már sok szor fog lal koz tunk kü lön bö -
ző tes tü le tek ben, szám ba vé ve a szo -
mo rú de mog rá fi ai,  szo cio ló gi ai  té -
nye ző ket és az egy há zi éle tet érin tő
sta tisz ti kai ada to kat. Pél da ként meg -

em lít he tő, hogy volt olyan év, ami kor
– a nép moz gal mi ada tok sze rint –
csu pán  ti zen hár man  kon fir mál tak
az egész egy ház me gyé ben. A mos ta -
ni hely zet és a ko ráb bi gon dok in do -
kolt tá te szik, hogy a szep tem ber 21-i
ala ku ló köz gyű lé sen ko mo lyan fog lal -
koz zunk  az  egy ház me gye  „ho gyan
to vább”-já nak kér dé sé vel.
A sok gond kö zött, há la Is ten nek,

örö mök ről is bő sé ge sen be szá mol ha -
tunk.  Aki  vé gig la poz za  az  EvÉ let
mos ta ni szá mát, ma ga is lát hat ja ezt
a  püs pök  ál tal  vég zett  szol gá la tok
hosszú so rá ból. Pe dig a lap ér te lem -
sze rű en in kább csak az ün ne pi al kal -
mak ról tu dó sít, ke vés bé ír hét köz na -
pi ta lál ko zá sok ról…

g Le je gyez te:
Hor váth-HE gyi Áron

Gondokközöttbőségesörömök
Aki vá la szol: Fa bi ny Ta más, az Észa ki Egy ház ke rü let püs pö ke

é gtájoló

Nem csak el hí vot tak, de ki hí vot tak is
va gyunk, mert Is ten ki hív ben nün ket
a vi lág ból, hogy az tán a vi lág ba küld -
jön vissza. A püs pök (képünkön) a re -
for má ció kez de té nek öt szá za dik év -
for du ló já ra ter ve zett prog ra mot em -
lí tet te,  amely nek Szen ve dé lye sen az
egy há zért és a vi lá gért a cí me. Ki emel -
te, mennyi re fon tos, hogy egy teo ló -
gus hi va tá sá nak tu da tá ban, tett erő vel,
szen ve dé lye sen mun kál kod jon.
Az el hí vás egy ben be hí vás is: bár

nem  ka to nai  ér te lem ben,  de  a  ke -
resz té nyek is küz de lem re kap tak be -
hí vót, csak nem va la mi el len, ha nem
va la ki ért, még pe dig Jé zu sért. Emel lett
Is ten fel is hív ben nün ket, akár csak egy
nagy hegy re, fel hív ma gá hoz, hogy on -
nan pers pek tí vát mu tas son ne künk, és
fel ké szít sen ben nün ket a jö vő re. De
ugyan így mi is le hív hat juk Is tent ma -
gunk hoz, hogy be tölt sön ben nün ket
aján dé ka i val. A Dé li Egy ház ke rü let lel -
ké szi ve ze tő je zá ró sza va i ban meg je -
gyez te: „Ezek Is ten hű sé ges és meg bán -
ha tat lan hí vá sá nak a szí nei.”
Az ige hir de tés után Sza bó né Mát -

rai Ma ri an na, az egye tem gya kor lati
in té ze té nek ve ze tő je né hány út ra  va -
ló szó val bo csá tot ta el a ha tod éve se -
ket. Idé zett egy fel mé rést, amely ből
ki de rült, hogy bár az em be rek sze mé -
ben csök kent az egy ház je len tő sé ge,
ám a lel ké szek sze mé lyi sé gé nek sze -
re pe nőtt. Ezért fon tos, hogy a ha tod -
év re ké szü lők ne csak a gya kor la ti fo -
gá so kat ta nul ják meg, ha nem iga zi
lel kész  sze mé lyiség gé  vál ja nak  –
hang sú lyoz ta.
Mi u tán Gáncs Pé ter püs pök ál dás -

sal zár ta le az év nyi tó is ten tisz te le ti ré -
szét, dr. Sza bó La jos rek tor nyi tot ta
meg az ün ne pi ülést. Kü lön kö szön -
töt te  a  meg je lent  püs pö kö ket,  fel -
ügye lő ket  és  a  test vér in téz mé nyek
kép vi se lő it,  dr. Ku mi netz Gé zát, a
Köz pon ti Pap ne ve lő In té zet ve ze tő jét
és dr. Pe csuk Ot tót, a Ká ro li Gás pár
Re for má tus Egye tem ad junk tu sát. 

„Az  el ső éve sek  fan tasz ti ku san
han go sak, bát rak és len dü le te sek” –
je gyez te meg a rek tor a hu szon két
alap sza kos di ák ról, mél tán jel le mez -
ve őket ek kép pen, hi szen kö zü lük so -
kan ze nész-, il let ve „szél ró zsás” múlt -
tal ér kez tek az egye tem re.

Ho gyan be szél jünk ma Is ten ről? –
ezt ál lí tot ta a rek tor be szé dé nek kö zép -
pont já ba. Ez a nap ja ink ban igen ége -
tő kér dés azért  fo gal ma zó dott meg,
mert úgy tű nik, hogy a pré di ká ci ót és
az Is ten ről va ló be szé det csak az egy -
há zon be lü li ek ér tik meg, a kí vül ál lók
nem. A spi ri tu a li tás ra éhe ző em be rek
in kább  más  val lá sok hoz  for dul nak,
ahol job ban meg szó lít ják őket. Eb be
azon ban nem sza bad na be le nyu god -
nunk, hi szen a mi temp lo ma ink ban is
bő ven  len ne hely új  ta gok szá má ra. 
A rek tor ki emel te, hogy a he lyes be -

széd kul tú rát már a teo ló gi ai ta nul má -
nyok so rán el kell sa já tí ta ni, hi szen ez
a leg al kal ma sabb idő ar ra, hogy egy -
más is ten hi té ről, meg té ré sé ről mé lyeb -
ben be szél ges sünk. Ez azon ban csak
úgy le het sé ges, ha őszin tén kí ván csi -
ak va gyunk a má sik em ber re.
„Az Is ten ről szó ló be széd ta nu lá sá -

nak nagy sza bá lya az, hogy a hall ga tás
és meg hal lás után le het hi te les a mi
meg szó la lá sunk. A sze líd be széd res -
pek tál ja a má si kat, és el ső sor ban őrá
is irá nyul. Ha úgy tet szik, azt is mond -

hat juk: éret te szól. Nem ön ma gun kért
be szé lünk!” – fo gal maz ta meg Sza bó
La jos be szé dé nek köz pon ti mon dan -
dó ját. Az el ső éve se ket pe dig ar ra kér -
te, hogy őriz zék meg azt az em lé ket,
ami kor már si ke rült jól be szél ni ük Is -
ten ről, mert vég ső so ron ta nul má nya -
ik cél ja nem más, mint hogy na gyon
jó pré di ká to r vál jon be lő lük.
Az ün ne pi ülés az el ső éve sek fo ga -

da lom té te lé vel foly ta tó dott, majd a ha -
tod éve sek men to rai ve het ték át meg -
bí zó le ve lü ket. Idén nyolc vég zős di ák
kezd te meg gya kor la ti évét a gyü le ke -
ze tek ben: Do bó Dá ni elVa nyar con, Fi -
tos Lász ló Kis kő rö sön, Fi tos Mó ni ka
Solt vad ker ten,  Ha lász Ale xand ra
Cin ko tán,  Ko vács né Sterczer Ri ta
Pestúj he lyen,  Lász ló La jos Mag ló -
don, Pong rácz né Győ ri Bog lár ka Ta -
bon és Se ben Gló ria Csö mö rön.
Az év nyi tón ve het te át egye te mi

dip lo má ját Var ga Ta más, aki ez év
má ju sá ban már si ke res zá ró vizs gát
tett,  de  az  ok le vél hez  szük sé ges
nyelv vizs gát a nyár fo lya mán sze rez -
te meg. A köz tár sa sá gi ösz tön dí jat
idén Se ben Gló ri á nak ítél ték oda. A
Cson ka Al bert ösz tön díj pá lyá za ton
há rom hall ga tó in dult, kö zü lük ket -
ten,  Kár nyácz ki Esz ter és Mó ricz
Ni ko lett meg oszt va  let tek  az  el ső
he lye zet tek. Ők ha vi tíz ezer fo rin tos
ösz tön díj ban ré sze sül nek. 
Az egye tem sze mély ze té nek újon -

nan  be lé pett  tag ja  Len gyel Gá bor
sza kács, il let ve Vas Edit gaz da sá gi re -
fe rens, to váb bá be osz tott lel kész is
meg kez di  mun ká ját  e  tan év től  az
EHE-n Ko vács Vik tor sze mé lyé ben. 
Zá rógon do lat ként  Gáncs  Pé ter

püs pök egy idé ze tet ci tált: „A fi a ta -
lok nak a leg több, amit ad ha tunk: a
gyö kér és a szárny.” En nek meg va ló -
sí tá sá hoz kí vánt böl cses sé get min den
ok ta tó nak és di ák nak egy aránt. 
Bár az év nyi tó vé get ért, az egye -

tem szom ba ton és va sár nap csen des -
hét vé gé vel se gí tet te a fi a ta lok lel ki fel -
ké szü lé sét az új év re. 

g Ko vács Bar ba ra

Év�nyi�tó�a�hit�tu�do�má�nyi�egye�te�men
f Folytatás az 1. oldalról

Fabiny Tamás püspök
Északi Egyházkerület

Né pes gyü le ke zet kö ré ben, de csa lá di -
as han gu la tú is ten tisz te le ten tör tént te -
hát Hok ker Zsolt lel kész be ik ta tá sa. Az
óbu dai má sod lel készt két hó nap pal ez -
előtt vá lasz tot ta meg a Bu da fo ki Evan -
gé li kus  Egy ház köz ség  köz gyű lé se  a
Soly már Gá bor nyug díj ba me ne te lé -
vel meg üre se dett lel ké szi ál lás ba.
Az ik ta tá si is ten tisz te le ten – ik ta -

tó es pe res ként – e so rok író ja Jé zus
sza vá val bá to rí tot ta az újon nan in du -
ló lel készt: „Evezz a mély re!” (Lk 5,4)
Evezz a mély re az  ige  is me re té ben,
mert  a  lel kész nek
nem le het más a por -
té ká ja,  csak  az  élő
evan gé li um! Evezz  a
mély re a sze re tet ben,
mert a gyü le ke zet és a
kör nye ze te vá gyik ar -
ra, hogy Is ten sze re te -
tét va la ki ha té ko nyan
su gá roz za  kö zöt tük. 
De Jé zus sza va bá -

to rí tot ta  a  gyü le ke -
ze tet  is:  „Ves sé tek ki
há ló i to kat…!”Ahogy a mély re eve zés
a lel kész fel ada ta, a há ló ki ve té se már
kö zös, gyü le ke ze ti fel adat, amely re az
új pres bi té ri um és tiszt ség vi se lők, de
a gyü le ke zet sok-sok tag ja is kész.
A  lel kész ik ta tás  li tur gi á já ban  a

Bu dai Egy ház me gye meg vá lasz tott
es pe res he lyet te se, Endre ffy Gé za is
részt vett. Az in du lás per ce i ben a lel -
ké szek ál dó gyű rű jé ben hang zott el
a meg erő sí té sért kö nyör gő ősi ének:
„Erő sítsd meg, Is te nünk, amit cse le -
ked tél ér tünk!” 

A min ta ér té kű en rö vid ün ne pi köz -
gyű lés  rög zí tet te a be ik ta tás  té nyét:
„Hok ker Zsol tot, a Bu da fo ki Evan gé -
li kus Egy ház köz ség meg vá lasz tott lel -
ké szét Ben ce Im re es pe res 2012. szep -
tem ber 16-án be ik tat ta a hi va ta lá ba.”
A kö szön té sek so rát An tal Ger gely fel -
ügye lő sa ját gyü le ke ze tük kö szön té sé -
vel nyi tot ta meg. A tá vol lé té ben is ide
gon do ló püs pök kö szön té sé nek tol má -
cso lá sa után Né me thy né Uzo ni Han -
na egy ház me gyei fel ügye lő, dr. Blázy
Ár pád, a Lel ké szi Mun ka kö zös ség el -

nö ke, va la mint Soly -
már Gá bor nyug dí jas
lel kész és Sza bolcs At -
ti la, a  XXII.  ke rü let
pol gár mes te re  kö -
szön töt te a be ik ta tott
lel készt. De az ün ne pi
köz gyű lés utá ni öle lé -
sek, könnyek és mo so -
lyok, kör be ál ló fi a ta lok
és ke zet szo rí tó idő sek
is mind, mind azt je -
lez ték,  hogy  ál dást

kér nek Hok ker Zsolt in du lá sá ra, akár
a bú csúz ta tó Óbu dá ról, akár a fo ga dó
Bu da fok ról vagy az egy ház me gye más
gyü le ke ze té ből ér kez tek.
Ele je,  ele je,  kö ze pe,  vé ge.  Ahogy

megy elő re az idő, úgy ha la dunk az ele -
jé től a kö ze pe, a kö ze pe fe lől a vé ge fe -
lé. De egyet so sem té veszt he tünk szem
elől: „Ke res sé tek elő ször az ő (Is ten) or -
szá gát!” (Mt 6,33) Bár csak ezt ten né
min dig az új lel ké szé vel to vább in du ló
bu da fo ki gyü le ke zet min den tag ja! 

g BEn cE Im rE

„Eleje,eleje,eleje,közepe”
Lel kész ik ta tás Bu da fo kon

b JordánTamásEleje,közepe,vége című ver sét idéz ve in dí tot ta ige hir de -
té sét HokkerZsoltbe ik ta tott lel kész szep tem ber 16-án a bu da fo ki temp -
lom ban, s ez zel is ar ra utalt, hogy va la mi el kez dő dött, a kö zös szol gá lat -
nak az ele jén van nak. Most is – mint min dig – azt tart ja fon tos nak, hogy
elő ször az Is ten or szá gát ke res se, hogy biz ton ság ban le gyen, mint kis -
fia, Dani, aki a köl töz kö dés zűr za va rá ban azért ma rad ha tott nyu godt,
mert ott vol tak, je len vol tak a szü lei. 
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A ma gyar or szá gi ka to li kus, re for -
má tus, me to dis ta és evan gé li kus
egy há z a Ma gyar or szá gi Egy há zak
Öku me ni kus  Ta ná csá val  kö zö -
sen  az  idei  te rem tés ün ne pet  a
szep tem ber 30. és ok tó ber 7. kö -
zöt ti  idő szak ra  hir de ti meg. Az
idei év té má ja Jé zus és a te rem tett
vi lág, mot tó ja az evan gé li um üze -
ne te: „Úgy sze ret te Is ten a vi lá got…”
(Jn  3,16)  A  té ma vá lasz tás  cél ja,
hogy  ke resz tényként  el gon dol -
kod junk ar ról, mi lyen kap cso la ta
le he tett Jé zus nak a ter mé sze ti ele -
mek kel, a nö vé nyek kel, ál la tok kal,
s  mi lyen  pél dát  mu tat  ne künk
eze ken ke resz tül a sa ját – ter mé -
szet tel,  em be rek kel  és  Is ten nel
fenn ál ló – kap cso la ta ink ra néz ve.
A te rem tés vé de lem mel fog lal ko -

zó  öku me ni kus  mun ka cso port
idén  is  el ké szí tet te  az ün nep hez
aján lott se géd anya got, amely a te -
rem tés he té nek min den nap já ra kí -
nál  me di tá ci ó kat,  imád sá go kat,
bib li ai  ol vas má nyo kat,  egy há zi
nyi lat ko za tok rész le te it, mű vé szeti
il luszt rá ci ó kat,  va la mint  cse lek -
vé si  le he tő sé ge ket  kö zös sé gi  és
egyé ni szin ten egy aránt. A te rem -
tés ün ne pé nek is ten tisz te le ti meg -
élé sé hez  li tur gi ai  se gít ség gel  is
szol gál  a  fü zet,  ame lyet min den
gyü le ke zet be és in téz mény be meg -
küld tünk  pos tán,  s  egy út tal  le -
tölt he tő a www.te rem te sun ne pe.hu
ol dal ról. Kí vá nunk Is ten től ál dott
te rem tés ün ne pet  min den ki nek!

b Hu szon két or szág ból – pro tes -
táns, or to dox és ró mai ka to li kus
egy há zak kép vi se lő i ként – ki -
lenc ven nyolc an ér kez tünk a hol -
lan di ai Men no ro de Kon fe ren -
cia-köz pont ba, El spe et be, hogy
au gusz tus 29. és szep tem ber 2.
kö zött meg tart suk az Eu ró pai
Ke resz tény Kör nye zet vé del mi
Há ló zat 9. köz gyű lé sét. A köz gyű -
lés té má ja az Ökoigazságosság,
növekedés,remény volt. Egy szer -
s mind együtt ün ne pel tük meg a
2012. évi te rem tés ün nep kez de tét.

Több fé le vál ság idő sza ká ban élünk:
a pénz ügyi vi lág vál ság prob lé má kat
okoz a va lós gaz da sá gi nö ve ke dés ben.
A ha gyo má nyos nö ve ke dés (ame lyet
a  GDP-vel  mér nek)  már  nem  te -
kint he tő va ló di meg ol dás nak, és ko -
moly ne héz sé get je lent, hogy ne lép -
jük túl a Föld ha tá ra it. Az ener gia for -
rá sok hoz egyen lőt le nül ju tunk hoz -
zá, és ez nö vek vő igaz ság ta lan sá got
ger jeszt nem zet kö zi, va la mint nem -
ze ti és re gi o ná lis szin ten egy aránt.
Ilyen vál sá gos idő szak ban az egy -

há zak nak  meg  kell  ta lál ni uk  a  re -
mény ség je le it:

• Krisz tus fel tá madt. A  hús vét
reg ge lén ta nús ko dó asszo nyok kal és
a hoz zá juk csat la ko zó ta nít vá nyok -
kal  együtt  az  ő  je len lé te  ál tal  ta -
pasz tal juk meg, hogy Krisz tus ban az
élet le győ zi a ha lált.

• Bi zal mun kat Krisz tus ba vet jük,
aki bő vel ke dő éle tet ígért ne künk (Jn
10,10). Az ő éle te gyó gyí tó és át for -
má ló erő nem csak szá munk ra, ha -
nem az egész te rem tés szá má ra is.

• Krisz tus ban Is ten meg bé kélt (Kol
1,20). Mi alatt az erő szak ál do za ta ként
a ke resz ten szen ve dett, Jé zus Krisz -

tus meg szen ved te je len vál sá gun kat
is,  amely ben  min den  te remt mény
osz to zik. Re mény sé gük és re mény -
sé günk az ő fel tá ma dá sa.

• Krisz tus a föld só já vá tett min -
ket (Mt 5,13). Krisz tus éle te át hat ja
kö zös sé gi  és  egyé ni  éle tün ket  is,
egy há za in kat bi zony ság té tel re bá to -
rít va, hogy já rul junk hoz zá a ha tá -
ro zott és kö vet ke ze tes po li ti kai lé -
pé sek hez.
Két ség te len, hogy vál toz tat ni kell

ter me lé sünk és fo gyasz tá sunk szo ká -
sa in, mennyi sé gén, el osz tá si mód ján,
va la mint az élet mó dun kon. Fenn tart -
ha tó  és  mél tá nyos  tár sa da lom má
kell  vál nunk.  Ezen  vál to zás  iránt
már sok egyén és egy ház el kö te le zett.
Ugyan ak kor szo ron ga tó an érez zük,
hogy  az  el kö te le ző dés  nem  elég.
Töb bet kell  ten nünk,  és  a  vál to zás
nem jön elég gyor san ah hoz, hogy
kö zös sé ge in ket  olyan  út ra  te rel je,
amely a jö vő ben fenn tart ha tó.
Az egy há zak nak – más kö zös sé -

gek kel együtt – a szer ke ze ti át ala ku -
lás mel lett kell le ten ni ük a ga rast. Az
új és fenn tart ha tó élet mód ban szer -
zett ta pasz ta la ta in kat fel hasz nál hat -
juk  ar ra,  hogy  se gít sük  tár sa dal -
munk  vál to zá sát,  fel gyor sít suk  az
„elég gaz da sá ga” és a „gon dos ko dás
gaz da sá ga” fe lé mu ta tó át ala ku lást.
Az egy há zak bi zony ság te vői és kép -
vi se lői le het nek a he lyi szin ten tör -
té nő vál to zá sok nak, mert pél dát mu -
tat hat nak a fenn tart ha tó gaz da ság ér -
té ke i re, úgy mint az igaz sá gos ság ra,
egy sze rű ség re, alá za tos ság ra, élet rit -
mus ra,  kö zös ség épí tés re,  hit re,  re -
mény re és sze re tet re.
Ja va sol juk, hogy az egy há zak és a

ke resz tény em be rek az aláb bi mó don
cse le ked je nek:

•Ve gye nek részt az Át ala ku ló Vá -
ro sok  Moz gal má nak  mun ká já ban,

al kal maz zák az át ala ku ló min tá kat
sa ját élet mód juk ra, se gít sék elő a jó
kez de mé nye zé sek el ter je dé sét a he -
lyi kö zös sé gek ben.

• Prog ram juk ban ki emel ten sze re -
pel jen a klí ma vál to zás sal kap cso la tos
mun ka foly ta tá sa.

•Tá mo gas sák a bio di ver zi tás meg -
őr zé sét: ta nul ja nak a bio di ver zi tás -
ról, ta nít sa nak er re má so kat is, és ve -
gye nek részt a ve szé lyez te tett fa jok és
élő he lyek meg őr zé sé ben. 

• Az öko m e nedzs ment te rü le tén
osszák meg öt le te i ket, és ma guk is ve -
gye nek át és al kal maz za nak jó pél dá -
kat és kez de mé nye zé se ket.

• Fe dez zék fel a ke resz tény teo ló -
gia gaz dag sá gát, amely Is ten te rem -
té sé nek egé szét ma gá ban fog lal ja és
tisz te li.
Ahol cse le ke det van, ott nö vek szik

a re mény. Ahol re mény van, ott cse -
le ke det kö ve ti azt. Ke resz tény ként re -
mény sé günk  van  a  fel tá ma dás ban,
ám érez zük a vi lág össze tört ál la po -
tát is. Hisszük, hogy a gőg – csak úgy,
mint a re mény te len ség és a két ség -
be esés – el len ke zik Is ten aka ra tá val. 
Új exo dus ra van szük sé günk, hogy

ki vo nul junk a gaz da sá gi nö ve ke dés és
a szűk ér te lem ben vett, em ber köz -
pon tú  teo ló gi ai  meg kö ze lí tés  fog -
sá gá ból. A Szent lé lek ve ze té se alatt
hadd lép hes sünk úgy a jö vő be, mint
a  te rem tett  vi lág  egé szé nek  szent
kö zös sé ge. Mind azon ál tal el kö te lez -
zük  ma gun kat  ar ra,  hogy  sok kal
gon do sab ban és fi gyel me seb ben él -
jük éle tün ket. Aho gyan elő de ink ta -
ní tot tak min ket: a cse le ke de tek an -
nak  a  re mény ség nek  e  vi lá gi  je lei,
amely  a  fel tá ma dott  Krisz tus ban
van, aki nek a ne vé ben re mény ked nek
majd a né pek (Mt 12,21).

2012. szep tem ber 1.
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Ökoigazságosság,növekedés,
remény

Min den vál ság kinyit egy olyan ab la kot, amely le he tő sé get ad a vál to zás ra

A kon fe ren cia té ma vá lasz tá sá nak ak -
tu a li tá sát töb bek kö zött a fenn tart ha -
tó ság  és  a  klí ma vál to zás  kér dé seit 
fel ve tő  Rio+20  csúcs ta lál ko zó  ad ta,
me lyet idén jú ni us ban tar tot tak Bra -
zí li á ban. A jö vő re néz ve pe dig az Egy -
há zak Vi lág ta ná csá nak 2013-as ta lál -
ko zó ja je len tet te a köz gyű lés hát te rét,
mely nek té ma ki ala kí tá sá ban a szer ve -
zők szo ro san kap cso lód tak az ECEN-
köz gyű lés kér dé se i hez is: „Élet Is te ne,
ve zess min ket  igaz ság ra  és bé ké re!”
A köz gyű lés prog ram já ban ne ves

köz gaz dá szok, öko ló gu sok és teo ló -
gu sok elő adá sai hang zot tak el; mind -
annyi an  ki emel ték  a  szem lé let vál -
tás, a cse lek vés és az egy há zak tár sa -
dal mi sze rep vál la lá sá nak fon tos sá gát.
Amint a Rio+20 ta lál ko zó ered mé nyei
is mu tat ják, a fenn tart ha tó ság, a klí -
ma vál to zás és ezek nek a min den na -
pi  élet ben,  a  hét köz na pi  em be rek
kö zött is meg je le nő kö vet kez mé nyei
ke vés sé fog lal koz tat ják a po li ti kát. 
Pél da ként em lít het jük, hogy még

a köz gyű lés nek ott hont adó Hol lan -
di á ban, egy alap ve tő en „zöld gon dol -
ko dá sú” or szág ban is meg tör tén het,
hogy a  je len leg  is  zaj ló vá lasz tá sok
kam pány he te i ben  évek  óta  elő ször
nem ke rült na pi rend re a kör nye zet -
vé de lem. Egyet len po li ti kai ol dal sem
me ri fel vál lal ni ezt a té mát, amely még
ko mo lyabb el kö te le ző dést, élet mód -
vál tást és gyak ran anya gi ál do za tot
igé nyel az em be rek től, mint pél dá ul
az egész ség ügy vagy az ok ta tás szer -
ve zés kér dé sei. 
A mi érteket fel ve tő  han gok  alig

hall ha tók mai vi lá gunk ban. Mi ért kell
egy re több és több pénzt ke res nünk?
Mi érthisszük azt, hogy a több pénz és
a jobb élet szín vo nal bol do gab bá tesz
min ket, és ér tel met ad éle tünk nek? Mi -
ért fo gyaszt a vi lág la kos sá gá nak leg -
gaz da gabb egy ötö de ti zen hat szor töb -
bet, mint a leg sze gé nyebb egy ötö de?
Mi ért nem vesszük ész re, hogy a nö -
ve ke dé sünk mi lyen ká ro kat okoz kö -
ze lebb vagy tá vo labb élő fe le ba rá ta ink
szá má ra? Mi ért tar to zunk azon or szá -
gok kö zé, ahol az egyé ni és a kö zös sé -
gi cse lek vés alól „jobb nál jobb” ér vek -
kel ment het jük ki ma gun kat? 
Ha tal mas fe szült sé get hor doz nak

ma guk ban azok a kul tú rák, ame lyek
fo lya ma tos – sok szor vég te len – gaz -
da sá gi nö ve ke dést kép zel nek el egy
olyan Föl dön, mely nek ener gia for rá -
sai vé ge sek. Az utób bi évek ben lát tuk,
hogy a vi lág nagy ré sze gaz da sá gi lag
bi zony ta lan és la bi lis, a gaz da gok és a
sze gé nyek  még  tá vo labb  ke rül nek
egy más tól,  és  fi zi kai  kör nye ze tünk
nagy ré szét pusz tu lás fe nye ge ti. Még -
is úgy él jük to vább az éle tün ket, hogy
er ről  igyek szünk  mi nél  ké sőbb  és
mi nél ke vés bé tu do mást ven ni. Ez pe -
dig ijesz tő tü net le het szá munk ra –

ahogy  Aw ra ham So e tend orp rab bi
fo gal ma zott. Ugyan is – az ő sza va i val
él ve – „ha a test egy tag ja szen ved, ve -
le szen ved az egész test. De mi tör té -
nik  ak kor,  ha  már  nem  érez zük  a
test va la mely tag já nak a fáj dal mát? Ez
azt je len ti, hogy a test már nem él.” 
Ezek nek a ki hí vá sok nak a fé nyé -

ben a ke resz tény egy há zak nak hit tel
és re ménnyel kell meg vá la szol ni uk
a fel me rü lő kér dé se ket. A köz gyű lés
részt ve vői egyet ér tet tek ab ban, hogy
a re mény nek és a cse lek vés nek együtt
kell meg je len nie egy há za ink ban: a re -
mény ből  cse lek vés nek  kell  fa kad -
nia, a cse lek vés pe dig to váb bi re mé -
nye ket  éb reszt het  az  em be rek ben.
Ez zel szem ben a gő gös el uta sí tás és
a passzív két ség be esés épp úgy el lent -
mond Is ten aka ra tá nak, mint a fe le -
ba rát sze re te té nek.
A  köz gyű lés  egyik  leg fon to sabb

ered mé nye – az ECEN mint há ló zat
erő sí té se, a kap cso lat épí tés, va la mint
egy más mun ká já nak meg is me ré se és
tá mo ga tá sa mel lett – egy kö zös ál lás -
fog la lás meg szö ve ge zé se volt (lásd a
szom szé dos hasá bo kon – a szerk.).Eb -
ben az Eu ró pai Ke resz tény Kör nye zet -
vé del mi Há ló zat tag jai ar ra hív ják fel
az egy há za kat és a ke resz tény em be -
re ket, hogy kö te lez zék el ma gu kat a
„zöld gaz da ság” vagy a „gon dos ko dás
gaz da sá ga” mel lett. 
A köz gyű lés ar ra ké ri az egy há za kat,

vál lal ja nak  ve ze tő  sze re pet  eb ben  a
kér dés ben, és – ta ní tá suk hoz il lő en –
mu tas sa nak pél dát az öko i gaz sá gos ság
meg va ló sí tá sá ra, a nö ve ke dés he lyes
ér té ke lé sé re és a re mény meg élé sé re. 
Je len le gi  fo gyasz tá si  szo ká sa ink,

élet vi te lünk, gon dol ko dá sunk meg vál -
to zá sá nak  szük sé ges sé ge  rend kí vül
sür ge tő. Ebben a vál to zás ban dön tő
sze re pet  játsz hat nak  az  egy há zak,
gyü le ke zeti kö zös sé gek és az egyes ke -
resz tény  em be rek  is.  Fo lya ma to san
meg újult erő vel kell pél dát mu tat nunk
ar ra, ho gyan le he tünk a föld só ja egy
fenn tart ha tóbb és egész sé ge sebb tár -
sa da lom meg va ló sí tá sá ban. 
Az ál lás fog la lást szep tem ber 1-jén,

az Egy há zak Vi lág ta ná csa és az Eu ró -
pai  Ke resz tény  Kör nye zet vé del mi
Há ló zat ál tal is meg hir de tett te rem -
tés ün ne pé nek kez dő nap ján fo gad ta
el a köz gyű lés. Így –re mé nyük sze rint
– a he lyi kö zös sé gek ben is meg tar tott
(ha zánk ban szep tem ber utol só va sár -
nap ján kez dő dő) te rem tés ün ne pén az
egy há zak  és  kö zös sé ge ik  be szél ni
fog nak a fel me rü lő prob lé mák ról és
fel ada tok ról, il let ve meg ke re sik a re -
mé nye ik ből fa ka dó cse lek vé sek meg -
va ló sí tá sá nak mód ját. 

g Dr. Ko dá csy-Si mon Esz tEr,
a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
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Ab ban az idő ben a Sö tét csa lád sor sa
be jár ta a ma gyar or szá gi saj tót. Em lé -
kez te tő ül:  ki seb bik  fi u kat  több ször
meg ver ték,  és  szá mos  eset ben  ér te
őket olyan fe nye ge tés, szi dal ma -
zás, vé gül tett le ges bán tal ma zás,
hogy nem lát tak más le he tő sé get,
mint  min de nü ket  hát ra hagy va
át lép ni  a  ha tárt  és  át jön ni  az
anya or szág ba a bi zony ta la nabb,
de fel te he tő en bé ké sebb élet be. 
Kü lö nös mél tá nyos ság ból so -

ron kí vül kap tak me ne kült stá -
tust,  de  ez zel  együtt  is  több
mint fél évet töl töt tek el a bé kés -
csa bai be fo ga dó ál lo má son, vár -
va sor suk ala ku lá sát. Ügyük ben
Só lyom Lász ló ak ko ri köz tár sa -
sá gi el nök is köz ben járt. 
A me ne kült tá bor ból csak ha mar a

Bé kés me gyei Bé ké sen ta lál ták ma -
gu kat, mert a he lyi ön kor mány zat egy
kis há zat adott ne kik hasz ná lat ba. Ké -
sőbb on nan el kel lett köl töz ni ük, de
je len leg is ugyan eb ben a kis vá ros ban,
egy  ön kor mány za ti  tömb la kás ban

él nek. Az el telt évek alatt kö rül mé -
nye ik ra di ká li san meg vál toz tak, szá -
mos új is me ret sé get kö töt tek; ve lük
együtt me ne kült  két  gyer me kük  is

fel nőtt és meg há za so dott már, de a
vál to zás sok kal job ban le mér he tő a
szel le mi sé gük ben. 
Sö tét Lász ló, a fe le sé ge, Szla vi ca, a

lá nyuk, Kle men ti na és a fi uk, De nisz
fo ko za to san kap cso ló dott be az egyik
he lyi gyü le ke zet éle té be, és ala kí tot ta
át ad di gi gon dol ko dá sát az élet ér tel -

mé ről, a vi lág ról és az ab ban el fog lalt
he lyük ről. Is ten tit ka, mi ként tör te át
ezek ben a so kat át élt és szen ve dett em -
be rek ben a ke mény szí vű sé get, a da cot,
a fé lel met és a tar tóz ko dást, de tény,
hogy ez meg tör tént. Sor suk min den
ér te lem ben ren de ző dött.
Mos tan ság apa és fia is egy misszi -

ó nál vé gez szol gá la tot, hir de ti Is ten
igé jét. Kü lö nö sen nagy el hí vást érez -
nek azok iránt, akik hoz zá juk ha son -
ló an ne héz élet hely zet ből ke res nek
ki utat. Ci gány kö zös sé gek ben, bör -
tön ben, kór ház ban, ha tá ron tú li ma -
gya rok nak be szél nek Is ten sze re te -

té ről. Új ra és új ra mint va la mi
mág nes  vonz za  őket  vissza  a
bé kés csa bai  be fo ga dó ál lo más,
an nak el le né re, hogy az em lé ke -
ik ve gye sek. Még is azt vall ják,
hogy oda kell men ni ük, be szél -
ni ük kell a mai me ne kül tek nek,
a  sok fe lől  ér ke ző  és  sor suk ra
szo rong va  vá ró  ki szol gál ta tot -
tak nak ar ról, hogy az élet ne kik
is  tar to gat hat  jót.  Ahogy  az  ő
pél dá juk  is  mu tat ja:  Is ten nel
min den meg vál toz hat.
A  ko ráb ban  so kat  ag go dal -

mas ko dó csa lád más kép pen né zi a je -
lent és a jö vőt.
– Je len leg úgy él jük az éle tün ket,

aho gyan a Bib lia ta nít ja: hogy ne le -
gyen gon dunk a jö vőnk fe lől. Van nak
ter ve ink, sze ret nénk majd egy sa ját in -
gat lant, ahol öreg ko runk ban fo gad hat -
juk a gye re ke in ket, uno ká in kat. Vá -

gyunk, hogy a gye re kek ma rad ja nak
Is ten kö ze lé ben, hi szen er ről dön töt -
tek már – mond ta el az Evan gé li kus

Élet nek a há zi szo ci á lis se gít ség nyúj -
tás ban dol go zó Sö tét Szla vi ca. 

g SzEg fű Ka ta lin

Látogatókéntjárnakvisszaamenekülttáborba
To vább ad ni a ka pott sze re te tet

rém álom ból „menny or szág”
Sö tét Lász lómind két nagy ap ja ma gyar ál lam pol gár volt, ma gyar ka to na -
ként har col tak az el ső vi lág há bo rú ban. Az tán jött Tri a non, és egy ide gen
or szág ban ide gen or szág ál lam pol gá ra ként ta lál ták ma gu kat. Sö tét Szla -
vi cá nak az édes any ja szin tén ma gyar, édes ap ja ro mán és bol gár ősök le -
szár ma zott ja, aki el szer be se dett, és eb ben a szel lem ben ne vel te gyer me -
ke it Óbe csén. Sza bad kán a dél szláv há bo rú bo rí tot ta fel a nem ze ti sé gi vi -
szo nyo kat, és lett a ma gyar ság a fo ko zó dó in du la tok cél táb lá ja. A Sö tét
csa lád fel lé pé sé ig nem volt, aki a nyil vá nos ság előtt be szélt vol na a ma gyar -
ve ré sek ről, ők tör ték meg a csen det. Ma már ma gyar ál lam pol gár ként gond
nél kül lá to gat hat ha za a há zas pár na gyob bik fi uk hoz és uno ká juk hoz, akik
nem jöt tek át Ma gyar or szág ra, és egy ko ri csa lá di há zuk hoz, me lyet ön -
ké nye sen fog lalt el egy szerb csa lád. Sö té ték múlt juk rossz em lé ke it ma -
guk mö gött hagy ták, de a leg fon to sabb, hogy egy tö ké le te sen meg elé ge -
dett, pél dá san sze re tő és szol gá ló ke resz tény csa lád éle tét élik.

b Dr. Fischl Vilmos evan gé li kus
lel kész, a Ma gyar or szá gi Egy há -
zak Öku me ni kus Ta ná csá nak
(MEÖT) fő tit ká ra is fel szó lalt a
Ma gyar Evan gé li u mi-Pün kös di
Vi lág szö vet ség má so dik kon fe -
ren ci á ján, me lyet szep tem ber
14–15-én ren dez tek meg Bé ké -
sen. A ta lál ko zó ra még az Ame -
ri kai Egye sült Ál la mok ból és
Auszt rá li á ból is ér kez tek ven dé -
gek a Bé kés me gyei kis vá ros ba,
össze sen négy száz nál is töb ben. 

A  Ma gyar  Evan gé li u mi-Pün kös di
Vi lág szö vet ség 2009-ben Bu da pes ten
az zal a cél lal ala kult meg, hogy hit -
be li és lel ki kö zös ség ként tö mö rít se
a szer te a vi lág ban élő ma gyar nyel -
vű pün kös di ke resz tyé ne ket, se gít se
nyel vük és hi tük meg tar tá sát, il let ve
az evan gé li um ter je dé sét a ma gyar -
ság kö ré ben – is mer tet te a kon -
fe ren cia saj tó tá jé koz ta tó ján Pa ta -
ky Al bert, a  Ma gyar  Pün kös di
Egy ház, egy ben a Ma gyar Evan -
gé li u mi-Pün kös di  Vi lág szö vet -
ség el nö ke. 
A szer ve zet nyi tó kon fe ren ci á -

ját két év vel ez előtt Ara don tar -
tot ták a meg úju lás je gyé ben. El -
ső  ma gyar or szá gi  ta lál ko zó juk
té má ja a pün kös di ek tár sa dal mi
sze rep vál la lá sa  volt.  Elő adá so -
kon és ki sebb kö rök ben foly ta tott
be szél ge té se ken  pró bál ták  kö -
rül jár ni, ho gyan tölt he tik be fel -
ada tu kat, el hí vá su kat a ma gyar -
ság kö ré ben és a vi lág ke resz té -
nye i nek ten ge ré ben. Eh hez egy Mó -
zes má so dik köny vé ben ol vas ha tó
igét vá lasz tot tak ki in du ló pont nak: „Ki
va gyok én?” (2Móz 3,11) 
A  kon fe ren ci án  be szá mol tak

mun ká juk ról a ha tá ron tú li pün kös -
di kö zös sé gek kép vi se lői is. Cson tos

Jó zsef, a Ro má ni ai Ma gyar Pün kös -
di Hit köz ség el nö ke el mond ta, hogy
mint egy negy ven gyü le ke zet ben kö -
zel két ezer ma gyar nyel vű hí vő kö -
zött foly tat ják szol gá la tu kat. Bí ró Pál
a Tel jes Evan gé li u mi Ma gyar Gyü -
le ke ze tek Nem zet kö zi Szö vet sé gé -
nek el nö ke ként az észak-ame ri ka i -

ak kö ré ben vé gez szol gá la tot: egy -
más tól óri á si tá vol sá gok ra pász to rol -
ja a mint egy tu cat nyi egye sült ál la -
mok be li és ka na dai gyü le ke zet ben a
hí ve ket. 
Szó ba ke rült to váb bá a vaj da sá gi és

a fel vi dé ki te rü le te ken vég zett mun -

ka,  va la mint ki de rült, hogy az  alig
száz éves  pün kös di moz ga lom  kül -
misszi ót is foly tat: né hány misszi o -
ná ri u suk Af ri ká ban dol go zik. El ső -
sor ban Kon gót te kin tik cél te rü let nek,
ahol se gé lye zé si és or vo si mun kát vé -
gez nek, is ko lá kat tar ta nak fenn. 
A pün kös di egy ház Ma gyar or szá -
gon az el múlt né hány év ben lett
in téz mény fenn tar tó; tár sa dal mi -
lag je len tős ka ri ta tív szol gá la tot is
foly tat, má sok mel lett a mély sze -
gény ség ben élők és a ro mák kö zöt -
ti  mun ká já val  –  mind ezt Ba log
Zol tán, az  em be ri  erő for rá sok
mi nisz te re emel te ki a vi lág kong -
resszust  kö szön tő  le ve lé ben.  A
le ve let azon a nagy sza bá sú is ten -
tisz te le ten ol vas ták  fel,  ame lyen
Fischl Vil mos, a ME ÖT fő tit ká ra
is szót kért. Az evan gé li kus lel kész
a ta nács ko zás igei alap já hoz kap -
cso ló dó an (Ki va gyok én? Kik va -
gyunk mi?) ar ról fej tet te ki gon do -
la ta it, hogy amint a ME ÖT szim -

bó lu ma, a há bor gó ví zen ha la dó vi tor -
lás üze ni, a ma gu kat Is ten hez tar to -
zó nak val lók, a ke resz té nyek azok –
egy ház tag ság tól  füg get le nül –,  akik
egy azon vi tor lá son, ugyan azon a vi -
ha ros ten ge ren ha lad nak. 

g Sz. K.

Apünkösdiekhelyeatársadalomban
Magyar világkongresszus Bé ké sen

Másfélszázéves
azalsóságitemplom

b Temp lo ma fel szen te lé sé nek száz öt ve ne dik ju bi le u mát és a het ven öt
éves or go na meg úju lá sát ün ne pel te szep tem ber 15-én, szom ba ton dél -
előtt a cell dö mölk–al só sá gi evan gé li kus gyü le ke zet. Az al kal mon Sze-
mereiJános, 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 á ban KerekesCsaba he lyi lel kész és RostánéPi-
riMagda Vas me gyei es pe res mű kö dött köz re. A fel újí tott hang szert
dr.FintaGergely or go na mű vész szó lal tat ta meg.

Is ten sze re te té ért adunk há lát, amely -
nek esz kö zei az or go na és a temp lom
–  mond ta  Zsolt  103,11–12  alap ján
tar tott pré di ká ci ó já ban Sze me rei Já -
nos püs pök. „Min den mér he tő el tör -
pül  amel lett,  aho gyan  Is ten  sze ret
min ket. Ar ra a lé pés re szán ta ma gát,
hogy  meg lá to gat ja  te remt mé nye it.
Tör té nel münk be lé pett Jé zus Krisz tus -
ban, aki em be ri ke re te ink, lép té ke ink
kö zé hoz ta Is ten mér he tet len sze re -
te tét” – fo gal ma zott az egy ház ke rü -
let lel ké szi ve ze tő je.
Az is ten tisz te le tet kö ve tő köz gyű -

lé sen le lep lez ték az év for du lót meg -
örö kí tő  em lék táb lát,  majd  Ke re kes
Csa ba lel kész is mer tet te a temp lom
tör té ne tét, il let ve az or go na fel újí tás fo -
lya ma tát. Kö szön tőt mon dott – töb -
bek kö zött – Mó rotz Zsolt, a Va si Egy ház me gye fel ügye lő je, Fe hér Lász ló pol -
gár mes ter, va la mint Ve tő Ist ván, a gyü le ke zet ko ráb bi pa ró ku sa.

g AM

b „Ami kor mi ott vol tunk a me ne kült tá bor ban, ha lett vol na va la ki, aki
be jön, és mond né hány bá to rí tó szót, az evan gé li u mot, ak kor ab ban
az össze tört ál la po tunk ban na gyon be fo ga dó ak let tünk vol na. Hi szem,
hogy meg ra ga dott vol na min ket. Min dig er re gon do lok, ami kor
oda me gyünk a mos ta ni me ne kül tek nek be szél ni Is ten ről, a meg vál -
tás ról” – mond ta el SötétLászló, aki hét év vel ez előtt a vaj da sá gi Sza -
bad ká ról a ma gyar ve ré sek elől me ne kült csa lád já val Ma gyar or szág -
ra, és most evan gé lis ta ként vé gez szol gá la tot.
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meg hí vó fa sor-nap ra
Tisz te let tel meg hív juk a szep tem ber 29-én, szom ba ton tar tan dó XXII.
Fa sor-nap ra. 10 óra kor le lep lez zük dr. Ver mes Mik lós szob rát, majd a
10.40-kor kez dő dő ün ne pi ülé sen az is ko la ének ka ra fel ve szi Pes kó Zol -
tán ne vét. Az ün ne pé lyes al kal mak he lye a gim ná zi um elő kert je, il let -
ve dísz ter me (Bu da pest-Fa so ri Evan gé li kus Gim ná zi um, 1071 Bu da pest,
Vá ros li ge ti fa sor 17–21.). 

prog ram
9.30: Áhí tat a temp lom ban – dr. Csep re gi And rás is ko la lel kész
10.00: Dr. Ver mes Mik lós szob rá nak – Solt ra F. Ta más al ko tá sá nak – fel -
ava tá sa • Kö szön tőt mond: Haj dó Ákos igaz ga tó, dr. Lip tay György, a Volt
Nö ven dé kek Egye sü le té nek el nö ke, Ha im Lo ran a kül föl dön élő ta nít -
vá nyok ne vé ben, Né meth Szi lárd,Cse pel pol gár mes te re • Ál dást mond:
Gáncs Pé ter el nök-püs pök
10.40: Ün ne pi ülés: Him nusz • Meg nyi tó – dr. Lip tay György • Kö szön -
tő – Haj dó Ákos igaz ga tó • Fő tit ká ri be szá mo ló – dr. Ra isz Dá vid • Pénz -
ügyi be szá mo ló – dr. Csisz ér Már ton • A je len té sek el fo ga dá sa • Az ének -
kar fel ve szi Pes kó Zol tán ne vét • Lau dá ció – prof. Pár kai Ist ván, Liszt
Fe renc Ze ne mű vé sze ti Egye tem • Az ének kar hang ver se nye, ve zé nyel:
No vá ky And rea • Ifj. Pes kó Zol tánmeg em lé ke zé se • Zár szó – Győ ri Ta -
más Jó zsef, a Volt Nö ven dé kek Egye sü le té nek ügy ve ze tő el nö ke • Szó -
zat • Bü fé

Bu da pest-Fa so ri Evan gé li kus Gim ná zi um 
Volt Nö ven dé kek Egye sü le té nek el nök sé ge

H i r d e T é s

pá lYá Z at – val lo m á S ok a BiB li  á ról
A re for má ció ün ne pét meg elő ző va sár na pot bib lia va sár nap nak is ne ve -
zik egy há zunk ban, ezért ter ve ink sze rint az ok tó ber 28-ai Evan gé li kus
Élet if jú sá gi ol da lá nak is ez lesz majd az egyik té má ja.
Szer keszd ve lünk az ol dalt! Vár juk rö vid írá so dat, val lo má so dat ar ról,

sze rin ted mi ért a Bib lia a köny vek köny ve. Írd meg ne künk, mi ként vál -
toz tat ta meg az éle te det a Bib lia rend sze res ol va sá sa, fo gal mazd meg, má -
so kat ho gyan buz dí ta nál a tes ta men tu mok la poz ga tá sá ra, vagy gyűjtsd
cso kor ba, mi lyen ér ve id van nak a Szent írás mel lett!
A pá lyá zat ra 16–24 év kö zöt ti evan gé li kus fi a ta lok írá sa it vár juk, pá -

lyá zón ként egy írást. A pá lya mű vek ter je del me szó kö zök kel együtt nem
ha lad hat ja meg a két ezer ka rak tert.
Be kül dé si ha tár idő: ok tó ber 15., hét fő éj fél. A pá lya mű ve ket a kö vet -

ke ző e-mail cí mek re (egy ide jű leg mind ket tő re!) kér jük el kül de ni: eve let@lu -
the ran.hu és zs.v.ju dit@gmail.com.

A meg je lent pá lya mű vek szer ző it a Lu ther Ki adó egy-egy kö te té vel aján -
dé koz zuk meg!

Hit tan könyv so ro zat 
a gyü le ke ze ti és a szór vány hit ok ta tás szá má ra

Sze re tet tel ajánl juk a gyü le ke ze tek és a hit ok ta tók
fi gyel mé be a Ke reszt fa tit ka tün dö köl cí mű bib li ai
ol va só köny vet és a hoz zá tar to zó mun ka fü ze te ket
az 1–5. osz tá lyo sok szá má ra; il let ve a Krisz tus né -
pe Is ten nagy cso dá ja cí mű egy ház is me re ti tan köny -
vet és mun ka fü ze tét a 6. osz tá lyo sok szá má ra.
A so ro zat 7. ré sze az egye te mes és ha zai egy ház -

tör té ne tet dol goz za fel 28 egy ség ben. A könyv a
mun ka fü ze té vel együtt jól hasz nál ha tó a gyü le ke -
ze ti hit ok ta tás ban, hi szen rö vi den, lé nyeg re tö rő -
en mu tat ja be az egy ház küz del mes tör té ne tét, el -
mé lyít ve a tan anya got kér dé sek kel és fe le le tek kel,
va la mint meg ol dan dó fel ada tok kal.
A köny vek meg ren del he tők a ki adó nál, a veszp -

ré mi lel ké szi hi va tal ban, vagy meg vá sá rol ha tók és
meg ren del he tők a Lu ther Ki adó nál, va la mint a Hu -
szár Gál pa pír- és köny ves bolt ban. 
Min dig ügyel ni fo gunk ar ra, hogy a tan könyv -

cso mag min den egyes ré sze év ről év re, fo lya ma -
to san kap ha tó és meg ren del he tő le gyen.
Vár juk a szí ves meg ren de lést azok tól is, akik ed -

dig még nem ta ní tot tak ezek ből a köny vek ből.

A ki ad vá nyok árai a ki adó nál, Veszp rém ben: 
• Bib li ai ol va só könyv, 1–5. oszt. (B5, 272 old., fű -
zött, ke mény táb lás): 980 Ft
• Egy ház is me re ti könyv, 6. oszt. (B5, 76 old., ra gasz -
tott, pu ha táb lás): 380 Ft
• Egy ház tör té ne ti könyv, 7. oszt. (B5, 78 old., ra gasz -
tott, pu ha táb lás): 380 Ft
• Mun ka fü zet
1–3., il let ve 6–7. oszt. (A4): 380 Ft
4–5. oszt. (A4): 480 Ft
• Út mu ta tó ok ta tók szá má ra (B5): 380 Ft 
Tíz nél több pél dány ren de lé se ese tén min den ki -

ad vány nál ér vé nyes a 10%-os ked vez mény!
Sze re tet tel vár juk a meg ren de lé se ket!

Isó Do rottya so ro zat szer kesz tő
és a Fra ter ni tás Lel kész egye sü let el nök sé ge

H i r d e T é s

b Két száz hu szon öt szál kard vi rág -
gal dí szí tet ték fel a hí vek múlt hét
vé gén az orosz lá nyi evan gé li kus
temp lo mot, ar ra em lé keztet ve,
hogy a lel ki ott hont 1787-ben,
két száz hu szon öt év vel ez előtt
szen tel ték fel. A gyü le ke zet tag -
jai két na pos ün nep ség gel em lé -
kez tek meg az év for du ló ról,
ugyan ak kor há lát ad tak öt ven
éve fenn ál ló ének ka ru kért is. 

Szep tem ber  15-én,  szom ba ton  dél -
után gyü le ke zet tör té ne ti ki ál lí tás nyílt,
majd a kó rus adott ma gas szín vo na -
lú  kon cer tet,  ame lyen  Itt zés Já nos
nyu gal ma zott püs pök pré di kált. Szep -
tem ber 16-án, va sár nap dél előtt pe dig
ün ne pi úr va cso rai is ten tisz te le tet tar -
tot tak Sze me rei Já nos nak, a Nyu gati
(Du nán tú li) Egy ház ke rü let püs pö ké -
nek szol gá la tá val. Az al kal mon a li tur -
gi át  Far kas Etel ka he lyi  lel kész  és
Szar ka Ist ván fej ér-ko má ro mi es pe res
vé gez te. Az egy ház köz ség ének- és ze -
ne ka ra Mi lán Zol tán né ve ze té sé vel Jo -
hann Se bas ti an Bach 79. kan tá tá ját
ad ta elő. Az éne kek kí sé ré sé ben se -
géd ke zett a plochin ge ni test vér gyü -
le ke zet fú vós ze ne ka ra is.
„Is ten  sza ba dí tá sá nak  meg élé se

az élet kü lön bö ző te rü le te in öröm mel
töl ti  el  a  szí vün ket” –  fo gal ma zott
Zsolt 126,1–3 alap ján tar tott ige hir -
de té sé ben Sze me rei Já nos, majd fel -

hív ta a je len lé vők fi gyel mét: a múlt -
ra vissza te kint ve lás sák meg, hogy Is -
ten vé gig ott volt, kí sér te őse i ket is.
A  köz gyű lé sen  Sztruh ár And rás

fel ügye lő szá molt be a temp lom fel -
újí tá sá ról. Prőh le Ger gely, a Ma gyar -
or szá gi  Evan gé li kus  Egy ház  or szá -
gos fel ügye lő je kö szön tő jé ben a kó rus
szol gá la tát  mél tat ta.  „A  ze ne  ere je
nem fa la kat rom bol, ha nem a Lé lek
temp lo mát épí ti” – mond ta. 

Mé szá ros Ta más, az egy ház ke rü let
fel ügye lő je szin tén ar ról be szélt, hogy
az  orosz lá nyi  ének kar  ki su gár zá sá -
nak kö szön he tő en a Fej ér-Ko má ro mi
Egy ház me gyé ben má ra már tíz kó rus
mű kö dik.
Jó kí ván sá ga it ad ta át töb bek kö zött

Szar ka Ist ván es pe res, Ta kács Ká roly
pol gár mes ter, va la mint Ste fan Hei ne -

mann, a plochin ge ni tes vér gyü le ke zet
kép vi se lő je. Kö szön tőt mon dott Ti mo
Su uta ri lel kész  is,  aki a finn or szá gi
Kuh mo  evan gé li kus  kö zös sé gé nek
üd vöz le tét hoz ta. Sza bó Ist ván né, a he -
lyi szlo vák nem ze ti sé gi ön kor mány -
zat el nö ke pe dig – nép vi se let be öl töz -
ve – szlo vá kul és ma gya rul is szólt a
je len lé vők höz. Far kas Etel ka lel kész -
nő  az  egy ko ri  temp lom szen te lé si
alap igét idéz te: „Na gyobb lesz e ké sőb -
bi temp lom di cső sé ge, mint a ko ráb -
bié volt, mond ja a Se re gek Ura, és ezen
a he lyen bé kes sé get adok! – így szól a
Se re gek Ura.” (Hag 2,9) 
Most, két száz hu szon öt év el tel té vel

to vább ra is er ről a bé kes ség ről ta nús -
ko dik az orosz lá nyi temp lom, a gyü -
le ke zet és az ének kar min den tag ja.

g Adá mi Má ria

Oroszlányikettősjubileum

A nagy sza bá sú ün nep sé gen Győ ri Já -
nos Sá mu el pest er zsé be ti lel kész (ké -
pün kön) hir de tett igét. Já nos evan gé -
li u ma 1. fe je ze té nek 14. ver se – „Az Ige
test té lett és la ko zott mi kö zöt tünk” –
alap ján  ar ról  pré di kált:  a  temp lom -
szen te lés hu sza dik év for du ló já nak ar -
ra kell em lé kez tet nie min den kit, hogy
meg kell újul nunk, amint a fa lu is meg -
újult az zal, hogy a ko ráb ban csak az is -

ko lá ban hir de tett ige im már eb ben a
mo dern is ten há zá ban is szól hat. 
A lel kész fi gyel mez tet te a temp lo -

mot tel je sen meg töl tő hall ga tó sá gát,
hogy min den kor lé lek kel kell épít kez -
ni,  akár  sa ját  éle tün ket  ala poz zuk
meg, akár temp lo mot hú zunk fel. 
A te lek ge ren dá si temp lo mért és a

gyü le ke ze tért, az itt fo lyó mun ká ért
há lát adó is ten tisz te le ten hang sú lyo -
san szólt Győ ri Já nos Sá mu el meg ál -
la pí tá sa, mely sze rint aki Is ten nel be -
töl te ke zik, az ra gasz ko dik ke resz tény
kö zös sé gé hez, és nem sze ret el tá voz -
ni sem az is ten há zá ból, ha nem la ko -
zást  vesz  ott,  amint  a  Szent írás  is
meg fo gal maz za. 
Az úr va cso rás is ten tisz te let után a

gyü le ke zet tag ja i nak jó vol tá ból kö zös
ebéd re gyűl tek össze a te lek ge ren dási
hí vek és azok, akik a kör nyék be li te le -
pü lé sek ről – pél dá ul Csor vás ról és Ge -
ren dás ról, a he lyi gyü le ke ze tet pász -
tor oló  lel kész nő,  Lip ták né Gaj dács
Má riamá sik két szol gá lati he lyé ről –
vagy  ép pen  Bé kés csa bá ról  ér kez tek
együtt ün ne pel ni. Ér dek lő dé sük je len -
tős rész ben az ige hir de tő pest er zsé beti
lel kész nek szólt, aki a bé ké si me gye -
szék he lyen több mint har minc év vel
ez előtt szol gált, és so kak ban – ma már
gyak ran de res ha jú fér fi ak ban és nők -
ben – mé lyí tet te el az is ten hi tet.
Ked ves szín folt ja volt az ün nep -

ség nek, ami kor Győ ri Já nos Sá mu -
el  meg ál dot ta  Lip ták né  Gaj dács

Má ri át  és  fér jét,  Lip ták Má tyást,
akik har minc öt éve ép pen e na pon
tet tek e lőt te há zas sá gi fo ga dal mat.
A pár nak hat gyer me ke szü le tett. „A
vi lág só vá rog va vár ja a hű há za so kat,
a szol gá ló sze re te tet fel mu ta tó kat”
– hang zott el. 
Az ün ne pi ebéd után Hal le lu ja- és

Her mons-da lok ból or go na-gi tár kon -
cert hang zott el a ze ne szer ző ként és
or go nis ta ként is is mert Győ ri Já nos Sá -
mu el, va la mint kí sé re te elő adá sá ban,
majd a lel kész evan gé li zá ci ón igye ke -
zett  el mé lyí te ni  a  Já nos evan gé li u -
má ból vá lasz tott ve zér igé jét. 
Hang sú lyoz ta, hogy az Ige test té lét -

ele meg tör tént. Ez min den nél vi lá go -
sab ban jel zi Is ten em ber irán ti mély -
sé ges sze re te tét és vá gya ko zá sát. Azt,
hogy va la mennyi em be ri vá ra ko zást,
el kép ze lést  és  ér tel met  fe lül mú ló an
nem a mi ál do za tunk ra vá gyik, ha nem
ő ho zott ál do za tot ér tünk Krisz tus ban.
A Meg vál tó ke reszt ha lá lá ban ez min -
den ki szá má ra nyil ván va ló vá vált. 
„Is tent fut az em ber után” – össze -

gez te egy köl te mény alap ján az öröm -
hírt Győ ri Já nos Sá mu el a húsz év vel
ez előtt fel épült te lek ge ren dá si temp -
lom ban, amely egyéb ként idén elő -
ször csat la ko zott a nyi tott temp lo -
mok éj sza ká já hoz. Szep tem ber 15-én
es te ze nés ima óra ke re té ben fo hász -
kod tak benne a láto ga tók a Vi har sa -
ro kért és sze mé lyes meg té ré se kért. 

g SzEg fű Ka ta lin

Istenfutazemberután
Há la adás a húsz éve épí tett te lek ge ren dá si temp lo mért
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meg hí vó kó rus hang ver seny re
Szep tem ber 30-án, va sár nap 18 óra kor a bu da hegy vi dé ki
evan gé li kus temp lom ban (Bu da pest XII. ker., Kék Go lyó
u. 17.) a ham burg-har ves te hu dei evan gé li kus gyü le ke zet
ének ka ra ad hang ver senyt. A Sankt-And re as Kan to reimű -
so ra gaz dag vá lo ga tást nyújt az el múlt fél év ez red mo tet -
tá i ból és más egy há zi kó rus mű ve i ből, egye bek közt Schütz
és Men dels sohn, Rhe in ber ger és Ko dály kom po zí ci ó i ból.
Köz re mű kö dik: Ag nes Rich ter (szop rán), An ge li ka Henschen
(alt). Ve zé nyel: Jür gen Hensc hen.A be lé pés díj ta lan.

meg hí vó pó di um be szél ge tés re
A Ke resz tyén Ér tel mi sé gi Fó rum kö vet ke ző al kal -
mán a bu da hegy vi dé ki evan gé li kus temp lom ban
(Bu da pest XII. ker., Kék Go lyó u. 17.) szep tem ber
24-én, hét főn 18.30-kor „Men ni vagy ma rad ni?” Le -
het-e ha zát cse rél ni? cím mel pó di um be szél ge tést
tar tunk. A be szél ge tés alap já ul Bü ky An na Éj sza -
ka tör tént cí mű  köny ve  szol gál.  A  be szél ge tés
részt ve vői: Bü ky An na és Már ton Lász ló írók. Mo -
de rá tor: Kecz kó Pál lel kész.

H i r d e T é s

b Ötö dik al ka lom mal ren dez tek
csa lá di na pot a te lek ge ren dá si
evan gé li kus gyü le ke zet ben szep -
tem ber 16-án. Az idei al ka lom
azért bi zo nyult kü lön le ge s nek,
mert ez út tal ad tak há lát a Bé kés
me gyei köz ség  evan gé li kusai húsz
évvel ez előtt fel szen telt temp lo -
mukért.
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Kő krisz tu sok.Ott áll nak az út men -
tén. Nap sü ti őket, ha vas szél ve ri, vad
vi har.  Te kin te tük  el mo só dik,  de  ott
érez zük a há tunk ban. „Ma tet tél va la -
mi jót?” – kér de zik né mán. Az után to -
vább  a  Ba la ton  part ján.  Is me ret len,
szép ne vű, tisz ta fal vak. Ha tal mas, öreg
fa mel lett ko pott ha rang láb, ép pen is -
ten tisz te let re szó lít ja az em be re ket a
ha rang szó.  Meg ál lunk,  hall gat juk  a
gyö nyö rű zsol tá ro kat, és el in du lunk
be fe lé. Ked ve sen fo gad nak, mint ha ré -
gen lá tott ven dé gek len nénk. Fe lénk
tart ják az éne kes köny vet,  a vé gén a
szom széd ban  az  ud va ron  ka láccsal,
sző lő vel és bor ral is meg kí nál nak.

* * *

Kis há bo rúk. Ke le ten to vább tart a
há bo rú. Egy el csi tul, új lob ban láng -
ra. Pa rázs ló gyű lö let min de nütt, és
ön gyil kos me rény lők, akik bol do gan
dob ják el fi a tal éle tü ket. Az anyák mu -
to gat ják ha lott fi a ik ké pét: „Már a pa -
ra di csom ban  van nak!”  –  zo kog ják
örö mük ben. Ezt nem le het meg ér te -
ni, eu ró pai szív vel fel fog ni. Isza pos ez
a vi dék, be lát ha tat lan min den for ra -
da lom és pol gár há bo rú. A tá vol-ke -
le ti táj, ho mok óra idő és em ber ki is -
mer he tet len. Meg ér te ni és meg vál toz -
tat ni fe les le ges. Ez la bi rin tus, eb ben
csak el té ved ni le het.

* * *

A szem lé lő dő. „A leg ve sze del me -
sebb em ber a vi lá gon a szem lé lő dő
– ír ja Va sa di Pé ter –, akit sen ki nem
irá nyít.” Ő csak sa ját lá to má sá ban,
iga zá ban  bí zik.  Az  ilyen  em ber
sem mi re nem fi gyel, a bel ső hang -
ra  sem. Nem  jut  eszé be  Is ten ke -
reszt je, szen ve dé se a szál kás ha lál -
fán. Igaz, nem könnyű, mert Jé zus
Krisz tus  sza va  nem csak  sze líd  és
biz ta tó, de kard nál is éle sebb. 
Mi óv meg ben nün ket az ár tó ön -

bi za lom tól? Min de nek előtt az iga zi
alá zat. Hi szünk ma gunk ban, de tud -
juk,  mi lyen  ki csik  és  ke ve sek  va -
gyunk egye dül. A te rem tés vég te len -
jé hez ké pest por sze mek. 
A Te rem tő alá za tos em be re csen -

des, tü rel me sen épít ke ző, fá rad ha tat -
lan szor gal mú és bol dog sá gát szét osz -
tó. Hét köz na pi kis cso dák ra ké pes, és
nagy  dol gok ra:  ap ró  kö zös sé get  és
egész or szá got gaz da gít tet te i vel.

* * *

Mar cus Au re li us.Ked ves, ré gi köny -
vem, egy idő ben min den na pi ol vas -
má nyom.  Va la ho vá  el ke ve re dett,  s
most új ból rá ta lál tam. Hi he tet len az
El mél ke dé sek gaz dag sá ga és böl cses -
sé ge. Csak ámul az em ber, hon nan tu -
dott a nagy had ve zér ennyi min dent
az élet ről? Vér és fegy ver csör gés kö -
zött ho gyan bírt tisz tán lát ni és üzen -
ni év szá za do kon át a má ba. 
Az utol só, ti zen ket te dik könyv ben

így töp reng mé cse se fé nyé ben: „A vi -

lág ban  vagy  kény sze rű  vég zet  és
át hág ha tat lan rend, vagy ké rés sel en -
gesz tel he tő gond vi se lés, vagy sze szé -
lyes, gaz dát lan össze vissza ság ural -
ko dik. Ha az át hág ha tat lan vég zet:
ak kor mit tu sa ko dol el le ne? Ha a ké -
rés sel  en gesz tel he tő  gond vi se lés:
ak kor tedd ma gad mél tó vá az is ten -
ség se gít sé gé re. Ha pe dig gaz dát lan
zűr za var: ak kor örülj, hogy eb ben az
ára dat ban van ben ned irá nyí tó ér -
te lem…”

* * *

Ré gi em lék. Most vil lant be lém az
al ko nyi kép. A bol gár ko los tor szél
ver te, vas tag fa la, a le süllyedt kü szöb,
amely el ko pott a meg szám lál ha tat -
lan  lé pés től.  Kint  ve rő fény,  bent
csen des fél ho mály. A dom bon nyer -
sen fa ra gott kő ke reszt. A ko ra arany
ősz ben sé tál va föl tűnt Krisz tus át szö -
gelt lá ba: fé nyes re csi szo ló dott. Hány
ujj  érint het te  év szá za dok  alatt,  és
hány ké rés fo gal ma zó dott meg az ott
já rók aj kán!

* * *

Sze gény ség. Kö röt tem  éhez nek,
nyo mo rog nak, kol du sok ké re get nek
az ut ca sar kon. Er re kel le ne gon dol -
nom na pon ta, min dig, még ak kor is,
ha egy re job ban sod ró dom a sze gény -
ség fe lé. Azért, mert te he tet len va -
gyok,  és  van  fe dél  a  fe jem  fe lett.
Nem gyó gyu ló seb ez a bűn tu dat, és
öröm is: nem kö te lez tem el ma gam
sen ki fe lé, nem tar to zom sen ki nek,
nem ké rek sem mit. Egye dül Is ten nel
be szé lem meg a dol ga i mat.

* * *

Öreg ten ge ri med ve.Vé let le nül ke -
rül tünk  egy más  mel lé  a  vo na ton.
Arany  sze gé lyes  sap ká já ból,  dí szes
ru há já ból  ar ra  kö vet kez te tek,  hogy
tiszt le he tett nagy, ko moly ha jó kon.
Sze ged re  igyek szik,  test vé rét  lá to -
gat ja meg, ta lán utol já ra. Mar git sú -
lyos be teg, és az idő is gyor san mú lik,
mi re ki mond juk, már vé ge az élet nek. 
Fi nom sváj ci mo gyo rós cso ko lá dé -

val kí nál, az után az el röp pent évek -
ről kér de zem. „Is ten ment sen a ten -
ge ri vi ha rok tól” – mond ja el ko mo ru -
ló arc cal. Ilyen kor a nagy ha jók nem
tud nak be áll ni a ki kö tő be. Bo lyong -
nak egész éj sza ka a nyílt ví zen; olyan
ha tal mas hul lá mok csap kod nak, hogy
dió héj ként a mó ló hoz ker ge ti őket. Az
ap ró  ha lász bár kák  a  part  mel lett
vesz te gel nek na po kon át. „Két sze -
mem mel  lát tam –  foly tat ja  hosszú
csend után –, mi lyen óri á si ha la kat
do bált ki az ör vé nyes mély ség.” Iszo -
nyú erők fe szül nek egy más nak a sö -
tét sza ka dék ban.

* * *

Or szág já rás. Krú dy több ször le ír ta,
hogy a ré gi vas út ál lo má sok nak meg -
volt a sa ját sza guk. Szü lő vá ro som ki -

sebb  meg ál ló ja  min dig  csu pa  füst
volt, a sze ge di nagy szaty ros ko fák -
kal te li. A Du nán tú lon a vá ró ter mek
me le gek vol tak, a res tik pult ján szá -
raz szend vi csek, iha tat lan ká vé… A
ter mek, a kin ti, el va dult fák, szá ra dó
vi rá gok a kő vá lyú ban és fő leg a vá ra -
ko zó  em be rek  sza ga  el árul ta,  hol
va gyok, s mi kor érek utam vé gé re. Fi -
a ta lon so kat jár tam az or szá got; a fér -
fi ak nyi tot tab bak vol tak, az asszo nyok
be szé de sek és vi dá mak. 
Má ra el tűnt min den. Ízek és il la -

tok; va la hogy min den egy for ma ar -
cot öl tött. Új, le be gő ala kok né pe sí -
tet ték be a pá lya ud va ro kat: csa var -
gók és haj lék ta la nok kol dul nak. Ha
nem jön össze a po hár bor ra va ló
pénz,  or dí ta nak.  Nyá ron  va la mi
hűs sar kot ke res nek, té len va cog nak
a hu za tos hi deg ben.

* * *

Szep tem ber. A hónap má so dik hete,
de  én már Pe tő fi szív ve rés rit mu sú
ver sét  mon do ga tom.  Meg-meg ál -
lok, ahogy el aka dok egy pil la nat ra, de
az után  rö pí te nek  a  so rok  to vább.
Tar tal ma egy sze rű. És még is ott rej -
tő zik  ben ne  a  min den ség.  A  hu -
szon öt éves köl tőn át fut az öreg ség,
az el mú lás sze le Kol tón, a sze re lem
gyor san el lob ba nó láng ja. 
„Még nyíl nak a völgy ben a ker ti vi -

rá gok, / Még zöl del a nyár fa az ab lak
előtt…” Dú do lom a so ro kat, ahogy sé -
tá lok a ki lob ba nó al ko nyi úton. A na -
pok még me le gek, sőt né ha tü ze sek is.
A he gyen túl töl tik a hor dó kat, szü re -
tel nek, és va la hol még messzebb sze -
re lik a bom bá kat a re pü lők re. Há bo -
rú és bé ke, hány ezer év óta. És med -
dig? Ki tud ja? Meg ál lok, és vá ra ko zom.

* * *

Bor zal mak éva da. Lak ha tat lan  a
Föld. Bor zal mas a vi lág, amer re né -
zek, min de nütt kis há bo rúk és szen -
ve dé sek. Ár tat la nok ez rei, gyer me kek
szá zai a ha lot tak kö zött! Csak Ró ma
van, ódon szép sé gé vel, Krak kó meg -
szám lál ha tat lan temp lo má val. S né -
ha egy igaz ba rát, és a köny vek, Jo -
hann Se bas ti an Bachmin den ség bol -
to za tú ze né je… Es te egy-két po hár
vö rös bor a seb zett szív gyó gyí tá sá ra.
Min den más fé kez he tet len gyű lö let
és vé get nem érő pusz tí tás. Ta lán se -
gít Is ten, nem fe led ke zik meg ró lunk
– ma gya rok ról.

* * *

Az idő mú lá sa. Ijesz tő en rö vid az év,
alig kez dő dött el, már is szep tem ber -
nél tar tunk. Szin te ége tett au gusz tus,
lán golt, lo bo gott, és már a múl té. El -
ké pesz tő, mi lyen gyor san el re pült egy
hét. Ez a nap is, most kezd tem össze -
gyűj te ni friss jegy ze te i met, és már itt
az es te. Az éj. És a hol nap. El telt az
élet is.

g FEny vE si Fé lix La jos

Jegyzetlapok
(Nap ló, 2012)

Az ószövetségi ün ne pe ken
ke resz tül  meg lát hat juk,
aho gyan  az  Örök ké va ló
rá mu tat a Mes si ás Jé zus -
ra  –  kezd te  elő adá sát  a
misszi ói szer ve zet ve ze tő -
je. Nem vé let le nül mond -
ja Jé zus: „Ha hin né tek Mó -
zes nek, hin né tek ne kem.”
(Jn 5,46) Az ál do za ti rend -
szer ben is fel fe dez het jük az uta lást. Hi -
szen ki fe je zi mind nyá junk bű nös lé tét,
amely mi att szük ség van a bű nö kért
be mu ta tott ál do zat ra. Az ál do zat be -
mu ta tás so rán egy egész sé ges, hi bát -
lan ál la tot a ke gyel mes Is ten he lyet te -
sí tő ál do zat ként fogad el, így az ál lat
éle te vész el az em be ré he lyett. Ez az
elő ké pe an nak az ál do zat nak, me lyet
a bűn te len, tö ké le tes Krisz tus ho zott
az övé i ért – fej tet te ki az elő adó.

Rós ha-sá ná tól, a zsi dó új év kez -
dő nap já tól jom kip pu rig, az en gesz -
te lés nap já ig ki lenc nap te lik el. Az év
fe je az el ső bűn bá na ti nap, míg az en -
gesz te lés nap ja az utol só. Az Örök -
ké va ló meg té rés re hív, és tíz na pon
ke resz tül vár ja te rem tett je it. 
Rós ha-sá na kor nem sza bad mun -

kát vé gez ni, meg kell fúj ni a só fárt, a
kos szar vát, és ál do za tot kell be mu -
tat ni. A ha gyo mány sze rint az Úr ezen
a na pon te rem tet te az el ső em ber párt.
A  kos  szar vá nak  meg fú já sa  pe dig
Áb ra hám tet té re em lé kez tet, mi kor a
Min den ha tó Izsák he lyett egy kos fel -
ál do zá sát kér te az ős apá tól.
A zsi dó új év tis ri hó nap el ső nap -

ján van, mely a Ger gely-nap tár sze rint
szep tem ber  kö ze pé re-vé gé re  esik
(idén szeptember 17-én volt). A Tó ra
alap ján nem tis ri hó nap el ső nap já ra
esik az év ele je (2Móz 12). Va ló já ban
pészah az év kez de te, te hát ni szán az
év kez dő hó nap ja. Va ló szí nű sít he tő,
hogy a ba bi lo ni fog ság ide je alatt lett
rós ha-sá ná az új év kez dő nap ja.
Rós ha-sá nát a Tó ra jom te ru á nak,

a kür tö lés nap já nak is hív ja – ma gya -
ráz ta  a  misszi ói  ve ze tő.  –  A  só fár
meg fú já sa fel szó lí tást je lent a meg té -
rés re. Az Úr vissza jö ve te le kor íté le tet

tart. Meg té rés re a vissza -
jö ve te lé ig  van  le he tő ség. 
A  Bib lia  több  he lyen

be szél az íté let ről, az íté let -
kor meg nyí ló köny vek ről.
A Je le né sek köny ve sze rint
két könyv fog meg nyíl ni,
az egyik az íté let, a má sik
pe dig az élet köny ve. Az év
fe jé től az en gesz te lés nap -

já ig ter je dő idő sza kot fé lel me tes na -
pok nak  (ja mim nor á im) is  ne ve zik.
Mi ért hal nál meg, Iz ra el? – kér de zi Is -
ten az ő né pét. Ezé ki el ír ja: „…nem kí -
vá nom a bű nös em ber ha lá lát, ha nem
azt, hogy… meg tér jen és él jen.” (33,11) 
Az Úr vissza té rés re hív, kö nyö rög,

ki ált övé i ért. Ez az  idő ar ra szol gál,
hogy szem be sül jön az em ber ma gá val,
bű nös vol tá val, a ne ki já ró íté let tel. 
Az utol só, ti ze dik nap az en gesz te -

lés nap ja. E na pon ti los mun kát vé gez -
ni, és böj töt kell tar ta ni. Ez volt az év -
ben az egye dü li nap, ami kor a fő pap
be lép he tett a je ru zsá le mi temp lom ban
a kár pit mö gé, a Szen tek szent jé be. Két
ál do za tot  kel lett  be mu tat nia:  egyet
ma gá ért és csa lád já ért, a má si kat pe -
dig  a  nem ze tért.  Mi kor  ki lé pett  a
szen tély ből,  a  kár pit  mö gül,  a  nép
tud hat ta, hogy az Örök ké va ló el fo gad -
ta a be mu ta tott ál do za tot, ez volt a jel. 
A temp lom Kr. u. 70-ben tör tént

el pusz tí tá sa után már nin csen fő pap,
aki  köz ben já ró ként  be mu tat hat ná
az ál do za tot. Így a meg bo csá tás bi -
zony ta lan a zsi dó ság szá má ra, hi szen
nem le het tud ni, hogy az Úr meg hall -
gat ta-e az imád sá gu kat. 
A  Jé zust  Mes si ás ként  el fo ga dó

zsi dók a ke resz tyé nek kel együtt vall -
ják: van temp lom, tö ké le tes ál do zat
és örök ké élő köz ben já ró fő pap: Jé -
zus  az.  Fel tá ma dá sa  jel zi,  hogy  az
Atya el fo gad ta ál do za tát, az ő ke reszt -
ha lá la ele gen dő vált ság bű ne in kért. 
Az ün ne pen fel te het jük ma gunk -

nak a kér dést, mit je lent szá munk ra
a  kürt zen gés  nap ja, mi lyen  szív vel
vár juk vissza a Mes si ást – zár ta elő -
adá sát Sny der.

g Bal la Má ria

Krisztusképe
azsidóünnepekben

Az EB BE őszi so ro za tá nak el ső elő adá sa

b Az Evan gé li kus Bel misszi ói Ba rá ti Egye sü let őszi elő adás-so ro za tá nak
té má já ul a zsi dó ün ne pek ke resz tyén je len tő sé gét vá lasz tot ta. Az öt ré -
szes so ro zat elő adó ja AviSnyder(képünkön), a ZsidókJézusért szer ve -
zet eu ró pai és ma gyar or szá gi ve ze tő je. Az el ső al kal mat szep tem ber 13-
án tar tot ták a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Or szá gos Iro dá já nak
kül ső ter mé ben, s ezen a részt ve vők a rósha-sána–jomteruá, va la mint
a jomkippur ün ne pek üze ne té vel is mer ked het tek meg. Az est ima kö -
zös ség gel és Sny der áhí ta tá val kez dő dött, TarKata tol má cso lá sá ban. 

Im már má so dik al ka lom mal ke rült sor ze nei kon fe ren ci á ra az evan gé li kus
is ko lák ban ta ní tó ének ta ná rok és a temp lo mi ének ka ro kat irá nyí tó kar ve ze -
tők ré szé re a gye nes di á si Ka per na um sze re tet in téz mény ben. A kö zel har -
minc részt ve vő szep tem ber 13-ától 15-éig fog lal ko zott az éne kelt szö veg té -
má já val; más fél nap alatt fel ké szült egy keszt he lyi hang ver seny re; az elő adá -
sok és mű hely be szél ge té sek so rán pe dig gya kor la ti ta ná cso kat hall ha tott a
mun ká ját érin tő fon tos kér dé sek ben. Az es ti órák nagy be szél ge té sei és ének -
lé sei mu tat ják, hogy szük ség van az ilyen szak mai fó ru mok ra. (Rész le tes be -
szá mo ló az Evan gé li kus.hu ol da lon ol vas ha tó.)

g CsEr nyik Ba lázs fel vé te le

meg hí vó óvo dai év for du lós ün nep ség re
„Ál dott az Úr! Nap ról nap ra gon dot vi sel ró lunk…” (Zsolt 68,20)
Sze re tet tel hív juk és vár juk óvo dánk in dí tá sá nak hu sza dik

év for du ló ja al kal má ból ren de zett ün nep sé günk re szep tem ber
23-án, va sár nap dél előtt 10 órá ra. Hely szí ne: Al ber ti Evan gé -
li kus Egy ház köz ség Óvo dá ja (2730 Al ber tirsa, Pes ti út 104.).

prog ram
10.00: Ün ne pi há la adó is ten tisz te let a temp lom ban
11.00: Gyer me kek  mű so ra,  kö szön tők,  vissza em lé ke zé sek

az óvo dá ban 
12.00: Ál ló fo ga dás az óvo dá ban
13.00: Óvo da tör té ne ti ki ál lí tás meg te kin té se,

gyer mek prog ra mok
Az Al ber ti Evan gé li kus Egy ház köz ség 

Óvo dá ja és gyü le ke ze te

H i r d e T é s

A  Pá rat lan klub kö vet ke ző  al kal mát  szep -
tem ber 26-án, szer dán 18 órai kez det tel tart ja
az MEE Or szá gos Iro da ut cai ter mé ben (Ül lői
út 24.). Dr. Fischl Vil mosME ÖT-fő tit kár Fér -
fi as val lás?! – Együtt élés az isz lám mal cím mel
tart elő adást. Min den érin tet tet, ér dek lő dőt sze -
re tet tel vár nak a szer ve zők!

köz gyű lé si meg hí vó
Tisz te let tel  és  sze re tet tel  hív juk  a  Nyu gati
(Dunán tú li) Evan gé li kus Egy ház ke rü let Köz -
gyű lé sé nek sza va za ti és ta nács ko zá si jog gal ren -
del ke ző tag ja it, va la mint az ér dek lő dő ket a ke -
rü let szep tem ber 21–22-én Kő sze gen tar tan -
dó ala ku ló köz gyű lé sé re (Kő szeg, Ár pád tér 1.).
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„Mi kor azt gon dol tam, hogy ros kad
a lá bam, sze re te ted, Uram, tá mo ga -
tott en gem” (Zsolt 94,18)

Az Úr hű sé ges szol gá ja, Te ke Zsig -
mond 1912. szep tem ber 21-én szü le -
tett, és nyolc van hét évet élt. Egész
élet út ja  fo lya mán  meg ha tá ro zó ak
vol tak azok a gon do la tok, ame lyek
egy mun ka terv be ve ze tő mon da ta -
ként ma rad tak ránk – gyöngy be tű -
i vel ír va – egy meg sár gult la pon. Az
éle te de lén alig túl já ró pász tor a lel -
ki épít ke zés re nem ép pen a leg al kal -
ma sabb 1959–1960-as év re ter ve zett
gaz dag prog ram ját – amely nek min -
den pont ja köz lést kí ván na – így ve -
zet te be: 
„Mind ez csu pán gyen ge em be ri

terv, de an nak a gaz dag ke gyel mű
Úr nak a se gít sé gé ben re mény ked ve
ké szí tem,  aki  a  szol gá la tá ban  tart
azért, hogy szent Fi á nak, a Krisz tus -
nak be szé de la koz zék köz tünk gaz -
da gon. Te gye ő ezt a ter vet is hasz -
nos sá és al kal mas sá ar ra, hogy az ő
sze re te te gaz da god jon kö zöt tünk.” 
A be fe je ző mon dat pe dig így szól:

„Is ten ad ja az ő Szent lel ké nek az ere -
jét, hogy ami eb ben em be ri és gyen -
ge ség, az ő ere jé vel bi zo da lom, hit,
vi gasz ta lás, erő és re mény ség le hes -
sen az ő ne ve di cső sé gé re.” 

a gyö ke rek 
Apai  ágon  ta ní tó  és  pa pi  fel me női
vol tak. A még bé kés Fe renc Jó zsef-i
kor ban lát ta meg a nap vi lá got a So -
mogy me gyei Iha ros be rény ben, ahol
édes ap ja,  Te ke La jos evan gé li kus
kán tor ta ní tó ként  szol gált  1908  és
1930 kö zött. Gyer mek ko rá ban gyak -
ran szor gos ko dott mel let te. Tő le ta -
nul ta el az ének lés, a ze ne sze re te tét. 
Édes any ját na gyon ha mar, nyolc

hó na pos ko rá ban el ve szí tet te, de so -
ha sem lett ár va, mert az Úr „édes
mos to hát” ren delt mel lé, ki nek gon -
dos ko dó  sze re te tét  min dig  érez -
het te.
Apai nagy ap ját sem is mer het te,

mert  az  idő sebb Te ke La jos –  aki
1872-től 1897-ig a san di gyü le ke zet
lel ké sze volt – fi a ta lon, negy ven hat
éve sen halt meg. Lel késszé ér le lő dé -
se ide jén még is nagy ha tás sal vol tak
rá a nagy apá ról hal lott vissza em lé -
ke zé sek,  mi ként  nagy báty ja,  Te ke
Dé nes pél dá ja is, aki 1923 és 1942 kö -
zött szol gált Sand lel ké sze ként, és
akit ha lá la után Zsig mond kö ve tett
a szol gá lat ban. 

a fel ké szü lés évei
Az iha ros be ré nyi ele mi is ko lá ból a
kö ze li Csur gói Re for má tus Gim ná -
zi um ba  ve ze tett  Teke  Zsig mond

út ja. Ott érett sé gi zett. Mé lyen hí vő
édes ap já nak el vesz té se után a cson -
ka csa lád dal – fo ga dott test vé ré vel
és any já val – el hagy ta So mo gy or -
szá got, és Szé kes fe hér vár ra köl tö -
zött,  ahol  az  any ja  köny ve lő ként
dol go zott. Köz ben két éves tény le -
ges  ka to nai  szol gá lat ra  hív ták  be,
majd egy éves gö rög-, hé ber- és la -
tin ta nu lás kö vet ke zett. A teo ló gi át
Sop ron ban  vé gez te.  Lel késszé  D.
Ka pi Bé la püs pök avat ta 1938-ban
a győ ri Öreg temp lom ban.

a szol gá lat kez de te és a csa lád 
Szé kes fe hér vá ron és Csur gón lett
se géd lel kész, Pá pán hit ok ta tói se -
géd lel kész, majd 1942-ben – nagy -
báty ja  ha lá la  után  –  Sand–Pat–
Za la szent ja kab  gyü le ke ze tei  hív -
ták  meg  lel ké szük nek  egy han gú
ha tá ro zat tal.  E  meg hí vás  el fo ga -
dá sá val ő lett a har ma dik Te ke fiú,
aki  San don  lel kész ként  szol gált.
(A temp lom nak 1868 és 1870 kö zött
Sánt ha Ká roly – a nagy ének köl tő
– is pap ja volt.) 
Zsig mond Sand ra vit te if jú fe le sé -

gét, El st Ilo nát, aki egy há zi szol gá la -
tá ban is hű tár sa lett. Itt él tek sze re -

tet ben mind ad dig, amíg fe le sé gét el
nem szó lí tot ta mel lő le az Úr. 
A fi a tal pár éle tét a há bo rú vi ha -

ra i nak el múl tá val egy csa lá di tra gé -
dia ár nyé kol ta be:  1947-ben hal va
szü le tett el ső gyer me kük. Ké sőbb
két  le ány gyer mek kel  aján dé koz ta
meg őket gond vi se lő Urunk. Ilo na
gyógy sze rész lett, és ma – szám ta -
lan egy há zi szol gá la ta mel lett – a
san di  egy ház köz ség  fel ügye lő je,
egy ház ke rü le ti kül dött. Már ta mű -
tős ként se gí ti az em be rek gyó gyu -
lá sát. 

kö zel fél év szá za dos 
szol gá lat San don
Ne héz évek, vál to zó tár sa dal mi vi -
szo nyok, csa lá dok lik vi dá lá sa, ate iz -
mus,  ön meg va ló sí tó  pro pa gan da,
fo gyó  fa lu si  gyü le ke ze tek,  ma gá -
nyos  és  vi gasz ta lás ra  vá ró  em be -
rek… Nem volt könnyű fel adat egy
lel ki pász tor szá má ra a lel ki gon do zás
ab ban  az  idő ben.  Teke  Zsig mond

tet te a dol gát alá zat tal, fá radt sá got
nem  is mer ve, gya log, ke rék pár ral,
né ha  lo vas  ko csi val,  ké sőbb  mo -
tor ke rék pár ral  jár va  So mogy-Za la
út ja it, hogy gond ját vi sel je a rá bí zot -
tak nak.  Emel lett  hosszabb  idő re
köny ve lői mun kát is vál lalt, hogy a
fe dél nél kül ma radt nagy szü lők ről is
gon dos kod has son. 
Szolgálati helyein az egy há zi épü -

le tek ál la gá nak meg óvá sa  is egy re
ne he zeb bé  vált.  Sok  ví vó dás  és
imád ság után gyü le ke ze te i vel újabb
és  újabb  vál lal ko zá sok ba  kez dett.
Szol gá la ta  alatt  két szer  is  (1961-
ben és 1984-ben) fel újí tot ták a san -
di és a pa ti (1967-ben és 1988-ban)
temp lo mot,  s  köz ben  (1967-ben)
az  egész ség te len  pa ró kia  he lyé re
újat épí tet tek.
A  lelkész val lot ta és hir det te az

imád ság ere jét. Hadd áll jon itt egy
idő sebb ko rá ban – kö zel a het ven -
hez – ké szí tett mun ka ter vé ből vett
idé zett: „Lép ten-nyo mon je lent ke -
zik éle tem ben, hogy öreg szem. Ez
még sem ijeszt, és nem ag gaszt, sőt
mind  erő tel je seb ben  ser kent  ar ra,
hogy ta nul jak, és erő söd jem a szol -
gá lat ban. És ar ra, hogy még töb bet,
sok kal töb bet imád koz zam!” 
Ez  adott  erőt  szá má ra  ah hoz,

hogy gyü le ke ze te i vel még het ven két
és het ven hat éves ko rá ban is temp -
lom fel újí tás ba kezd jen, és het ven -
nyolc éves ko rá ig – arany ok le ve lé -
nek át vé te lé ig – szol gál jon. Ez al ka -
lom ból  az  ezen  írás  mot tó ja ként
sze rep lő  igé vel  kö szön töt te  Te ke
Zsig mon dot a csa lád ba rát ja, Túr -
me zei Er zsé bet, aki  nagy ka ni zsai
ro ko na i nál  jár va  több ször  volt  a
csa lád és a san di gyü le ke zet sze re -
tett, szol gá ló ven dé ge is. Az igés  lap
hát ol da lá ra írt sza vak en nek a sze -
re tet nek a vi szon zá sa ként szü let het -
tek: „Ked ves Zsi ga! Csat la koz zék az
»arany ok le vél hez«  ez  a  sok szor
meg ta pasz talt ige is! En nek a cso dá -
nak új meg új meg ta pasz ta lá sát kí -
ván va, ál dást, erőt ké rő sze re tet tel
1988. okt. 13-án Túr me zei Er zsé bet
test vé re.”

Ha za té rés
Fe le sé ge ha lá la után Za la ko má ron
élő Ilo na lá nya gon dos ko dó sze re tet -
tel biz to sí tot ta szá má ra, hogy részt
ve hes sen  a  lel ké szi  mun ka kö zös -
ség együtt lé te in és a san di is ten tisz -
te le te ken. 
1999. Szent há rom ság va sár nap ja:

Te ke Zsig mond – úgy, mint egész
éle té ben – ezen a va sár na pon is az
Urat di csér te ének kel és imád ság gal
a san di temp lom ban. De most nem
tér he tett  vissza  ott ho ná ba,  Za la -
ko már ba. Az Is ten há zá ból a nagy -
ka ni zsai kór ház ba ke rült, ahol 1999.
jú ni us 14-én – pár nap pal gyé mánt
ok le ve lé nek át vé te le után – ma gá hoz
szó lí tot ta Ura. A san di te me tő ben
nyug szik fe le sé ge mel lett, nagy ap ja
és egy ko ri hí vei kö zött.
Szá za dik szü le tés nap ján meg haj -

tott fő vel tisz tel günk em lé ke előtt,
s há lá san kö szön jük a Min den ha tó -
nak, hogy kö zöt tünk szol gál ha tott. 

g Dr. Já ni Já nos

Emlékezésaszázéveszületett
TekeZsigmondlelkészre

Az Ol ta lom Sze re tet szol gá lat nyír egy -
há zi in téz mé nye i ben egy re gyak rab -
ban kell egész csa lá do kat men te ni a ki -
lá tás ta lan anya gi hely zet mi att. Ami -
kor a ke nyér ke re ső el ve szí ti az ál lá sát,
és már nem jut al bér let re, nincs jobb
meg ol dás, mint hogy az anya óvó nak
ne ve zett Csil lag ut cai lé te sít mény ben
ko pog tat az asszony a gye re kek kel, a
fér fi pe dig a Bok ré ta ut cai haj lék ta lan -
szál lón.  Meg esett  már  az  is,  hogy
míg az asszony meg szül te a csa lád leg -
ki sebb tag ját, az apa be köl töz he tett a
na gyobb gye re kek hez… De csak ar ra
az idő re. Hogy az egész csa lád együtt
le hes sen, ar ra most nem ad mó dot az
el lá tó rend szer.
Nem ne héz el kép zel ni, mennyi re

tö ré kennyé te szi a csa lá dot egy ilyen
hely zet, mi lyen  fon tos  len ne, hogy
né ha még is együtt le hes se nek, töl te -
kez ze nek, erő sít sék egy más ban a re -
ményt: egy szer majd új ra úgy él het -
nek,  aho gyan egy csa lád  szo kott…
Dask óné Sós Ani ta, a csa lá dok át me -
ne ti  ott ho ná nak  rész leg ve ze tő je
igyek szik  ér zé kel tet ni,  mi ért  van
szük ség a csa lád ko hé zi ós köz pont ra:
–  A  má sik  jel lem ző  hely zet  az,

ami kor  a  csa lá don  be lü li  erő szak,
bán tal ma zás elől me ne kül va la ki  a
gye re ke i vel.  Sok kos  ál la pot ban,
össze za va rod va ér kez nek, kép te le nek
rá, hogy át lás sák sa ját hely ze tü ket,
hogy moz gó sí ta ni tud ják ké pes sé ge -
i ket  a meg ol dás  ér de ké ben.  Itt,  az
olcs vai  nyu ga lom ban  –  fel ső fo kú
vég zett ség gel ren del ke ző csa lád gon -
do zó szak em be re ink se gít sé gé vel –
vé gig be szél het nek  min dent,  meg -
nyu god va,  meg erő söd ve  lát hat nak
hoz zá, hogy  fel épít sék a  jö vő jü ket.
Va la mi kor az 1920-as évek ben szer -

ve ző dött meg a Sza bolcs-Szat már-Be -
 re g me gyei Olcs ván az  evan gé li kus
gyü le ke zet, és még a múlt szá zad ban
egy szá lig el is fogy tak a tag jai. A Nyír -
egy há zá ról ki já ró lel kész egy re csak te -
me tett, ke resz te lő re nem nyílt al kal -
ma. Az egy há zi in gat lan így szállt a
me gye szék he lyi gyü le ke zet re. En nek
fi a tal jai 1984-től nya ran ta sát rat ver -
tek az 1936-ban fel szen telt, mind ro -
mo sabb temp lom kö rül, hogy ki csit
ta ka rít sa nak, s hogy Is ten ről be szél -
ges se nek… Mi kor 2009-ben a bel vá -
ro si  gyü le ke zet  el ad ta  a  tel ket  az
egy há zunk fenn tar tá sá ban mű kö dő
Ol ta lom Sze re tet szol gá lat nak, a vá -
lyog épü let már ment he tet len volt.
Az új in téz ményt múlt va sár nap

szen tel ték föl.
„Sem mi sem tart örök ké” – mu ta -

tott rá pré di ká ci ó já ban dr. Fa bi ny Ta -
más, az Észa ki Egy ház ke rü let püs pö -
ke  a  fáj dal mas  tény re,  hoz zá té ve,
hogy Olcs ván még is át él het jük azt a
cso dát, hogy ahol gyá szos csend ho -
nolt, ott mos tan tól is mét gyer mek -
zsi vaj  lesz,  és  fel csen dül he tett  az
ének: „Itt az Is ten köz tünk…”
A csa lá dok je len tő sé gé ről szól va a

püs pök em lé kez te tett rá, hogy ezt a tö -
ré keny egy sé get ápol ni, gon doz ni, a
ne héz ter he ket hor do zó kat se gí te ni
kell, a csa lá don be lü li erő szak sú lyos
prob lé má ját pe dig nem le het el ken -
dőz ni. Ám van, ahol er re gyógy írt kí -
nál nak,  mégpe dig  az  evan gé li u mi
csa lád ke re tei kö zött.

La borczi Gé za volt az utol só ki já -
ró lel kész (aho gyan az 1984-től 2003-
ig tar tó sá tor tá bo rok szer ve ző je is),
de az adás vé tel ide jén már mint az
Ol ta lom Sze re tet szol gá lat  igaz ga tó
lel ké sze ír ta alá a szer ző dést.
– Nem volt konk rét ter vünk az in -

gat lan nal, de amint meg vet tük, meg -
je lent az Észak-al föl di ope ra tív prog ram
csa lá dok kal kap cso la tos pá lyá za ti ki -
írá sa. Min den na pi mun kánk az Ol ta -
lom ban ad dig ra már meg mu tat ta, mi -
re len ne itt szük sé günk, hogy ha té ko -
nyab ban  se gít hes sünk.  Azonkí vül,
hogy a vál ság ba ju tott anyák nak, csa -
lá dok nak nyu gal mat biz to sí tunk, le he -
tő vé tesszük az össze tar to zás ér zé sé -
nek meg erő sí té sét, itt ren dez zük ez után
azo kat a tá bo ra in kat, ame lyek ben ép
és sé rült csa lá dok fi a tal jai töl tik együtt
az ide jü ket, hogy ta nul ja nak egy más -
tól. És ezek ben a ne héz idők ben, ami -
kor nem ma gá tól ér te tő dő a csa lá di
nya ra lás, mun ka tár sa ink nak re kre á ci -
ós le he tő ség a gyö nyö rű be re gi kör nye -
zet. Na gyon saj ná lom, hogy a temp -
lom ból nem tart hat tunk meg sem mit,
de az el ké szült pom pás épü let nek a fa -
ge ren dás mennye ze te leg alább meg idé -
zi a haj da ni temp lom bel sőt…
Az Ol ta lom Sze re tet szol gá lat 49,5

mil lió fo rin tos uni ós pá lyá za ti tá mo -
ga tás sal, tíz szá za lé kos ön erő vel épí -
tet te fel a csa lád ko hé zi ós köz pon tot.
A több funk ci ós nagy te rem hez mo -
dern  me le gí tő-tá la ló  kony ha  kap -
cso ló dik, a két la kó szo bá ban össze -
sen ki lenc ágy áll. Az üveg fa lú ját szó -
te rem ben jo gi vagy pszi cho ló gi ai ta -
nács adás köz ben is szem mel tart hat -
ják a gye re ke ket a szü lők. 
Ilyen jel le gű lé te sít mé nye csak a

gö döl lői gyü le ke zet nek van – de ezt
már egy há zunk or szá gos iro dá ja dia -
kó ni ai  osz tá lyá nak  ve ze tő je,  Bu da
An na má riamond ja.
– Ők Mát ra szent im rén vá sá rol tak

há zat ha son ló cél ra. A jog sza bá lyi ke -
re tek, a fi nan szí ro zás ki je lö li a le he -
tő sé ge in ket, a le het sé ges meg ol dá so -
kat. De fe sze get ni kell a ha tá ro kat, és
meg kell  ra gad ni a he lyi le he tő sé ge -
ket. Mi se gít jük az in téz mé nye ink ben
dol go zó szak em be rek, ve ze tők szár -
nya lá sát  az  ilyen  fon tos  ügyek ben.
Az Ol ta lom egy re  több ol tal mat

nyújt. Az Olcs ván el ké szült  lé te sít -
mény re úgy te kin te nek, mint az el ső
ütem re. Mi kor kell, tud ni fog ják, mi
le gyen a má so dik ütem: mit kell még
ten ni an nak ér de ké ben, hogy a ne héz
ter het vi se lő csa lá dok nak va ló di se -
gít sé get nyújt has sa nak.

g VEszp ré mi Er zsé bEt

Családkohéziós
központotavattak

b „Apa, ne menj el, apa, ma radj itt!” – tör ki könnyek ben az öt éves kis -
lány, és csim pasz ko dik ap ja lá bá ba, hogy nyo ma té kot ad jon a ké rés -
nek. A fér fi ma rad na, de ha most el gyen gül, en ged sze re tett lá nya kí -
ván sá gá nak, csak még hosszabb ra és kí no sabb ra nyú lik a min dig ne -
héz el vá lás. Mu száj men nie. Mert a há zi rend sze rint nem ma rad hat
ké ső ig az anya óvó ban élő fe le sé ge és két gyer me ke mel lett, s ha el ké -
sik, nem en ge dik be az éj je li me ne dék hely re…
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A ti zen öt ezer la ko sú vá ros rész ben, a
hoz zá kap cso ló dó húsz bo kor ta nyá -
ban mint egy ezer evan gé li kust szá -
mol tak össze, és min den, az egy ház -
jog  ál tal meg sza bott fel té tel adott volt
a  Nyír egy há za-Kert vá ro si Ágos tai
Hit val lá sú Evan gé li kus Egy ház köz ség
meg ala pí tá sá ra. 
A tör té nel mi hang zá sú név hí ven

ki fe je zi: ők a haj da ni tót aj kú te le pe -
sek leg köz vet le nebb le szár ma zot tai,
akik rá adá sul meg is ma rad tak azon
a föl dön, ame lyet ide te le pü lé sük kor
el fog lal tak.  A  sa já tos  szo cio ló gi ai
kö rül mé nyek pe dig a sze gé nyek, ne -
héz hely ze tű ek, a ta nyá kon egye dül
ma radt idő sek iránt min dig is el kö -
te le zett Ma gyar Lász ló tisz te le test ha -
mar in téz mény ala pí tás ra ösz tö nöz -
ték. Már  1996-ban meg szer vez te a
Joób Oli vér Sze re tet in téz ményt, ele -
in te ki mon dot tan az idő sek nap pa li
el lá tá sá ra,  a  szo ci á lis  ét kez te tés re
kon cent rál va. 
Ma gyar Lász ló nyug dí ja zá sát kö ve -

tő en a 2001-ben be ik ta tott lel kész, La -
borczi Gé zaúj len dü le tet ho zott, a ha -
zai  szo ci ál po li ti ká ban  meg ho no so -
dott új fel fo gás és a jog sza bá lyok pe -
dig  tág  te ret  nyi tot tak,  így  tör tént,
hogy 2003-ban a gyü le ke zet el lá tá si

szer ző dés sel ma gá ra vet te az ön kor -
mány zat tól az egész vá ros rész szo ci -
á lis  alap el lá tá sá nak  kö te le zett sé gét. 
A Joób Oli vér Gon do zó és Re ha bi -

li tá ci ós Sze re tet in téz ménymeg szer -
vez te az ét kez te tés után a há zi se gít -
ség nyúj tást, a ta nya gond no ki szol gá -
la tot, de a tel jes kö rű csa lád se gí tést
is, mind több pá lyá za ti for rást meg -
sze rez ve és mind ma ga sabb szín vo -
na lú el lá tást nyújt va. Temp lo mu kat
so ká ig a sa la mon bo ko ri egy ko ri is ko -
la tel ké re kép zel ték, for du la tot az ho -
zott, mi kor meg sze rez het ték a Kert -
vá ros köz pon ti he lyén, a Bo lyai té ren
meg üre se dett egy ko ri is ko la épü le tet. 
Át ér té kel ve  kül de té sü ket,  a  kö -

zös sé gi szol gál ta tá so kat nyúj tó köz -
pont meg te rem té sét előbb re so rol ták.
Az Eu ró pai Unió tá mo ga tá sá val több
mint öt ven öt mil lió fo rint ból ala kí tot -
ták ki azt a lé te sít ményt, amely most
ta nács adá sok nak, szol gál ta tá sok nak,
élet mód- és ro ma női klub nak, kó -
rus pró bák nak, ze ne- és in ter net ok -
ta tás nak, sza bad idős te vé keny sé gek -
nek is he lyet ad. De ez lett az is ten -
tisz te le tek fő hely szí ne is. 
A  ta vasszal  ava tott  köz pont ban

pén te kenként gyűl hetnek össze azok
a fér fi ak, akik éle tük kel, csa lád ban be -

töl tött sze re pük kel ékes pél dá ját mu -
tat ják, hogy a mé dia hí rek ál tal su gallt
kép el le né re van nak „nor má lis fér fi -
ak” is: a vá ros rész és a gyü le ke zet fér -
fi klub ja – az „Apa fe jek” – a csa lád -
apák  sze re pé nek  meg erő sí té sé ben
kí ván se gí te ni.
A gyü le ke zet fenn ál lá sá nak hu sza -

dik év for du ló já ra és az ara tá si há la -
adás ra  szer ve zett  múlt  va sár na pi
ün ne pi  is ten tisz te let nek még sem a
Bo lyai té ri köz pont, ha nem az el ső
fon tos bá zis, a ben kő bo ko ri egy ko -
ri is ko la adott ott hont. 

D. Sze bik Im re nyu gal ma zott püs -
pök ige hir de té se a si ke res élet le he -
tő sé ge it tag lal ta. Nem a ce le bek re és
nem az olim pi ko nok si ke ré re gon dol -
va fej tet te ki: Is ten nel le het si ke res
éle tet él ni, de nél kü le meg hal ni se le -
het. Ezt kö ve tő en a gyü le ke zet ala pí -
tói kö zül har min can ál do za tos mun -
ká ju kért em lék pla ket tet ve het tek át,
majd  sze re tet ven dég ség  és  csa lá di
prog ra mok kö vet kez tek. 
A Nyír egy há za-Kert vá ro si Ágos tai

Hit val lá sú Evan gé li kus Egy ház köz ség
fenn ál lá sá nak  hu sza dik  év for du ló -
já ra szer ve zett meg em lé ke zés a Ka -
lá ka együt tes kon cert jé vel ért vé get.

g – vE si –

Húszéveskertvárosigyülekezet
b A ki ter jedt ta nya vi lág ban – aho gyan a Nyír ség ben mond ják – a bo kor -

ta nyák ban min dig is tar tot tak is ten tisz te le tet az evan gé li ku sok, mert
a gir be gur ba, sá ros, de a ké sőbb is csak egy nyo mon asz fal to zott uta -
kon ko csiz va messzi van ide a nyír egy há zi Nagy temp lom. Ró ka bo kor -
ban a mai na pig egy csa lá di ház ban jön nek össze ige hir de tés re a hí -
vek, Vaj da bo kor ban a kul túr ház, Ben kő bo kor ban a ré gi is ko la lett a
bá zis, a bo kor ta nyák hoz leg kö ze lebb eső vá ros rész ben, a Kert vá ros -
ban pe dig a nagy múl tú sze re tet in téz mény, az Élim nyi tott ka put a va -
sár na pi is ten tisz te le tek előtt. A rend szer vál tást kö ve tő buz ga lom ban
a köz ben száz ez res re nőtt Nyír egy há zán már meg szer vez ték kü lön kert -
vá ro si egy ház köz sé gü ket a ka to li ku sok és a re for má tu sok is, mi kor a
nagy temp lo mi gyü le ke zet „ki já ró lel ké sze”, MagyarLászló 1992-ben
ön ál ló evan gé li kus gyü le ke zet meg szer ve zé sé re ad ta a fe jét. 

Zsar nai Krisz ti án, a Haj dú-Sza bol csi
Egy ház me gye es pe re se, a man da bo -
ko ri gyü le ke zet lel ki pász to ra kö szön -
tő jé ben em lé kez te tett: elő dei év ti ze -
de ken ke resz tül Nyír egy há zá ról jár tak
ki Man da bo kor ba, ahol so ká ig há zak -
nál, majd a mű ve lő dé si ház ban tar tot -
ták az is ten tisz te le te ket. De re mény -
ség sze rint ha ma ro san az új gyü le ke -
ze ti ház ban hir det he tik Is ten igé jét,
szol gál tat hat ják ki a szent sé ge ket a lel -
ké szek, és él he ti meg a gyü le ke zet a
kö zös ség ere jét és örö mét. 

Ami kor 2010-ben meg fo gal ma zó -
dott a szán dék a man da bo ko ri gyü le -
ke zet ben, hogy le gyen sa ját ima há zuk
– mond ta az es pe res –, so kan me rész
öt let nek, el ér he tet len cél nak tar tot ták,
a fo lya ma to san ér ke ző tá mo ga tá sok,
ön zet len  fel aján lá sok  azon ban  azt
mu tat ták,  na gyon  so kan  ko mo lyan
gon dol ják.  Volt,  aki  há rom száz,  és
volt, aki több mint két száz öt ven ezer
fo rint tal tá mo gat ta ezt az ál mot, és na -
gyon so kan hor doz ták imád ság ban Is -
ten előtt a ter vet. 

Az es pe re si kö szön tés után a Tú -
róczy Zol tán Két Tan nyel vű Evan gé -
li kus Ál ta lá nos Is ko la Tag in téz mé nye
óvo dá sa i nak szol gá la ta kö vet ke zett,
majd  az  egy ház köz ség  fel ügye lő je
fel ol vas ta az alap kő ok irat szö ve gét.
A do ku men tu mot az alá írá so kat kö -
ve tő en  –  a  tá mo ga tá sok,  ado má -
nyok be fi ze tő i nek név so rát tar tal ma -
zó  irat tal  együtt  –  fém tar tály ban
he lyez ték  el,  majd  ezt  át ad ták  az
alap kő le be to no zá sá hoz a ki vi te le ző
cég kép vi se lő i nek.
Az  ün nep sé gen  dr. Fa bi ny Ta -

más, az Észa ki Egy ház ke rü let püs pö -
ke  vé gez te  az  igei  szol gá la tot Neh
2,20a ver se alap ján: „Ma ga a menny
Is te ne ad ne künk si kert, és mi az ő
szol gá i ként kezd jük el az épí tést!” A
püs pök ar ra fi gyel mez tet te az ün nep -
lő „temp lom épí tő gyü le ke ze tet”, hogy
bár fon tos az em be ri szán dék, az em -
be ri igye ke zet, de aki azt meg áld ja, és
az em be ri  ter ve zés meg va ló su lá sát
elő se gít he ti, az min den kor egye dül a
te rem tő Is ten.

Dr. Ko vács Lász ló At ti la, a Nyír -
egy há zi Evan gé li kus Egy ház köz ség
igaz ga tó lel ké sze (képünk bal szélén)
Is ten ál dá sát kér te az épít ke zés ben
részt ve vők mun ká já ra, s kér te, óv -
ja meg  az  ott  dol go zó kat min den
baj tól, bal eset től. Az alap kő ben el -
he lye zett fém tar tály le be to no zá sát
kö ve tő en Ben czúr Lász ló egy ház ke -
rü le ti fel ügye lő kö szön töt te a gyü -
le ke ze tet. 
A ben ső sé ges han gu la tú ün nep sé -

get  –  a  ven dég lá tó  man da bo ko ri
gyü le ke zet asszo nya i nak jó vol tá ból –
sze re tet ven dég ség zár ta. 

g Márk Bor bá la

„Házasodás”Mandabokorban
b Meg szen telt han gu la tú, szép ün nep ség re ke rült sor az el múlt va sár nap

dél után ján a Nyír egy há za kör nyé ki bo kor ta nyák egyi kén, a Kál mán há -
zá hoz kö ze li Man da bo kor ban. Ez al ka lom mal tet ték le az – eu ró pai uni -
ós pá lyá za ton el nyert tá mo ga tás sal fel épí ten dő – man da bo ko ri gyü le -
ke ze ti ház alap kö vét. A he lyi evan gé li kus kö zös ség tag jai mel lett je len
vol tak a Haj dú-Sza bol csi Egy ház me gye gyü le ke ze te i nek kép vi se lői, il -
let ve részt vett az ün nep sé gen az egy ház ke rü let ko ráb bi fő pász to ra, D.
SzebikImrenyu gal ma zott püs pök is. Az alap kő le té te lé re meg hí vást kap -
tak Nyír egy há za Me gyei Jo gú Vá ros Kép vi se lő- tes tü le té nek tag jai, va -
la mint a pá lyá zat elő ké szí té sé ben, be nyúj tá sá ban és a ki vi te le zés ben is
részt ve vő, ön kén tes fel aján lás ként ál do za tos mun kát vég ző ter ve zők,
a meg va ló sí tást tég la je gyek meg vá sár lá sá val, pénz ado má nyok be fi ze té -
sé vel tá mo ga tó gyü le ke ze ti ta gok, ma gán sze mé lyek egy aránt. 
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Nagy örö möm re szol gált, hogy ez év -
ben  az  ed di gi ek nél  na gyobb  te ret
kap hat tak az Evan gé li u mi Mű hely al -
kal ma i ról szó ló tu dó sí tá sok (EvÉlet,
au gusz tus 12., 8–9. o.). Az Evan gé li -
u mi Mű hely  fe le lős szer ve ző je ként
kü lö nö sen örü lök an nak, hogy a po -
zi tív so rok mel lett – az Evan gé li kus
Élet szep tem ber 9-i szá má ban (15. o.)
– kri ti kai ész re vé tel is he lyet kap ha -
tott.  Vég re  va la mi lyen  nyil vá nos
kom mu ni ká ció, amely ar ról tesz ta -
nú sá got, hogy nem me he tünk el az
al ka lom mel lett szót la nul.
Egye sek  ál tal  ugyan is  szek tá nak

mi nő sí tett  kö zös sé gek  vé gez nek
evan gé li zá ci ót kö zös szol gá lat ban a
he lyi  evan gé li kus  gyü le ke zet tel  és
lel késszel – an nak ko or di ná lá sá val –
evan gé li kus „in téz mé nyek ben”. Olyan
meg té ré sek tör tén nek, ame lyek kö -
vet kez té ben mér leg re ke rül nek sok
eset ben al ta tó is ten tisz te le te ink. 
Fel ve tő dik  a  kér dés:  temp lo ma -

ink ból  ál mo san  ki szé dü lő,  holt nak
tű nő  Eu tikho sza ink  ta lál koz nak-e
imád sá gos, tü rel mes, be fo ga dó, ki vé -
te les sze re tet tel? Élet re kel nek-e, és ha
igen, vissza ül nek-e nem ze dé kek óta
fog lalt he lye ik re? Ha pe dig vissza jön -
nek,  mi vel  ta lál koz nak?  Kap nak-e
he lyet bi zony ság té te lük szá má ra, ta -
lál koz nak-e az új já szü le té sük  fe letti
öröm mel, át öle lő, tü rel mes, hor do zó
kö zös ség gel – vagy pe dig in kább kri -
ti ká val, teo ló gi ai szá mon ké rés sel?
Va ló ban nagy dol gok  tör tén nek,

ame lyek mel lett sze rin tem sem me -
he tünk el szót la nul. Mit hoz az öku -
me ni kus, avagy – ahogy tet szik – fe -
le ke zet kö zi  gon dol ko dás mód  az
evan gé li zá ció te rü le tén, ha ka pu in -
kat ed dig rit kán ta pasz talt szé les ség -
ben ki tár juk test vé re ink előtt?
Fon tos ese mé nyek nek vol tunk ré -

sze sei idén is jú li us 27. és au gusz tus
5. kö zött a Mű vé sze tek Völ gye fesz -
ti vál ide je alatt Ka polc son és Ta li án -
dö rög dön.  Nem  me he tünk  el  szó
nél kül amel lett, hogy sok ezer ven -
dé günk ből tíz nap alatt leg alább hat -
van-het ven – ere de ti leg csu pán szó -
ra koz ni  vá gyó  –  em ber  tá vo zott
evan gé li kus  temp lo munk ból  úgy,
hogy imád ság ban meg val lot ta bű ne -
it, át ad ta éle tét Jé zus nak, és be fo gad -
ta Is ten üd vö zí tő sze re te tét. Nem ezt
kel le ne ten nünk mind annyi unk nak?
Azt  hi szem,  leg alább  annyit  el -

mond ha tunk,  hogy  ko mo lyan  kell
ven nünk, ha va la ki így tesz, de a lé nyeg
az, hogy – hi tem és ta pasz ta la tom sze -
rint – az ilyen oda for du lást Jé zus is ko -
mo lyan ve szi. So kan jön nek vissza év -
ről év re csak azért, hogy el mond ják:
ná lunk kez dő dött ke resz tyén éle tük,
itt  gyó gyul tak meg,  itt  en ged tek  el
meg kö tö zött sé ge ik, itt szen tel te meg
Is ten a kap cso la tu kat…
Még is mi lyen te vé keny ség fo lyik a

Mű vé sze tek Völ gyé nek Evan gé li u mi
Mű he lyé ben? Mi lyen tit kos össze es -
kü vés, avagy sze ánsz, ér zel mi be fo -
lyá so lás stb.? Csak el ka pom a sza va -
kat, és ugyan úgy cso dál ko zom, mint

A bré mai mu zsi ku sokme sé jén, ami -
kor a ször nyek nek ha tó tár sa ság tu -
laj don kép pen  sze líd,  ha szon ta lan -
nak ítélt ál la tok se re ge. 
Olyan ke resz tyén kö zös sé gek, em -

be rek szol gál nak itt, akik egy más ra
mint ke resz tyén test vé rek re te kin te -
nek, mert tud ják, hon nan jöt tek – el -
ve szet tek vol tak, de Jé zus meg ta lál -
ta őket. Küz de nek, hogy elő íté le te i -
ket  fél re té ve,  az  evan gé li um kö zös
igaz sá gá ba ka pasz kod va egy ség ben,
tisz ta szív vel kö nyö rög je nek, hogy a
Szent lé lek kö zös sé gé ben a meg hir de -
tett ige, elő adá sok, kon cer tek ál tal Jé -
zus szól jon a fesz ti vál ven dé ge i hez.
És Jé zus szól, és em be rek éle te vál to -
zik meg.
Le het, hogy az „em ber ha lá szat” so -

rán nem min den ki „evan gé li kus ha -
jó ba” ke rül, de van úgy is, hogy va -
la ki más fe le ke ze ti hát tér ből ép pen
hoz zánk jön, és le het, hogy az arány
nem min dig egy az egy hez. So kan ezt
nagy baj nak te kin tik, mert úgy vé lik,
ne künk az evan gé li kus egy há zat kell
épí te nünk. Pe dig de hogy! Is ten építi
az egy há zat! Ám nem az evan gé li kus
egy há zat,  ha nem  Krisz tu sét!  Sze -
mély sze rint pe dig az a meg győ ző dé -
sem, hogy mi ként egy há zunk Krisz -
tu sé,  úgy  az  evan gé li kus  egy ház  is
épül, bár mi lyen ke resz tyén fe le ke zet -
hez csat la ko zik is a meg té rő.
Azok  pe dig,  aki ket  el ve szet tek -

nek  tar tunk:  „Ne  fél je tek,  él nek!”
Csak sze re tet, csak test vé ri el fo ga dás,
ki tar tás, tü re lem! Nem biz tos, hogy
el ve szett nek  tar tott  „bá rány ká ink”
vég leg el tűn tek temp lo ma ink fa lai kö -
zül.  Nem  biz tos,  hogy  sem mi fé le
kap cso la tuk nin csen már evan gé li kus
gyü le ke ze tek kel. Ám le het, hogy így
van. Le het, hogy a hely bé li lel kész és
a friss meg té rők nem min den eset -
ben ta lál ják meg egy más sal a kap cso -
la tot. Ki nek a hi bá ja? 
Le het  er ről  is  be szél ni,  de  le het

más ról  is. Le het  ar ról  is  szól nunk,
hogy egy má sik ke resz tyén kö zös ség
ala kul, és úgy foly tat ják az evan gé li -
um hir de té sét. Le het, hogy az igé ben
ugyan az a Jé zus szó lít meg több fé le -
kép pen em be re ket, és el ér töb be ket.
Le het,  hogy még  lesz  kap cso lat  és
együtt mű kö dés. Le het, hogy az Úr
így ha lá szik. De mi van, ha nem Is -
ten től van? Ak kor még in kább szük -
ség lesz sze re tő je len lé tünk re.
Ha ko mo lyan vesszük, hogy más fe -

le ke ze tek ben is mun kál kod hat az Úr,
ha ko mo lyan vesszük, hogy min den
meg té rő vel sa ját egy há zunk is gya ra -
po dik,  ha  na gyobb  öröm  van  egy
em ber  meg té ré sén,  mint  egy  egy -
ház fenn tar tó el vesz té sén, ak kor be -
szél he tünk ke resz tyén egy ség ről. Ha
nem, ak kor szá mít ha tunk ar ra, hogy
szek tás  meg ha tá ro zá sa ink  sa ját  fe -
jünk re száll nak vissza.
Be szél nünk kell er ről? Be szél jünk!

g VE rEss Ist ván,
a Kő vá gó örs–Révfülöp–Kapolcsi
(Sion) Evan gé li kus Egyházközség
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Is ten  irán ti  há la  és  fel hőt len
öröm jár ta át a részt ve vő ket az
épü let  meg szé pü lé sé ért.  A
temp lom ál la po ta a leg utób bi
re no vá lás óta el telt kö zel har -
minc év alatt na gyon le rom lott:
a pa la bo rí tás fe lett el járt az idő,
a kar zat ra ve ze tő lép cső élet ve -
szé lyes sé vált, sőt a te tő- és fö -
dém szer ke zet annyi ra el öre ge -
dett,  hogy  egy  al ka lom mal  a
pad lá son ja ví tást vég ző mun kás
lá ba alatt át is sza kadt a pla fon. 
A  fel újí tás  ter ve zé se  már

2009-ben  kez de tét  vet te.  A
szé kes fe hér vá ri egy ház köz ség
pász to ro lá sá ban  lé vő
kö zös sé get  – Ben c ze
And ráspüs pök he lyet -
tes ve ze té se mel lett –
a  kö zel múlt ban  ott
szol gá ló be osz tott lel -
ké szek,  va la mint  az
ek lé zsia  el kö te le zett
gond no kai kü lö nö sen
is se gí tet ték. 
A  Vi dék fej lesz té si

Mi nisz té ri um  pá lyá za tán  a
gyü le ke zet 15 mil lió 704 ezer
fo rint vissza nem té rí ten dő tá -
mo ga tást nyert. Ezt a temp lom
kül se jé nek rend be té te lé re irá -
nyoz ták elő. Az idő köz ben ke -
let ke zett több let ki adá sok ra az
or szá gos pres bi té ri um 440 ezer
fo rint tá mo ga tást nyúj tott. 
A temp lom bel ső ben ter ve -

zett  tisz ta sá gi  me sze lés  he -

lyett  ki ja vít hat ták  a  va ko la -
tot,  gipsz kar to no zást  vé gez -
het tek, mód nyílt a temp lom
pa do za tá nak fel újí tá sá ra, sőt
az  ol tár kép  res ta u rá lá sa  is
meg tör tén he tett. Mind ezek re
az össze gyűlt ado má nyok, il -
let ve a gyü le ke zet tag jai és a
ro ko ni, ba rá ti kö rük ál tal el -
vég zett, mint egy más fél mil li ó
fo rint érté kű tár sa dal mi mun -
ka ré vén nyílt le he tő ség.
A múlt va sár napi há la adó is -

ten tisz te le tet  a  he lyi  ve ze tők
mel lett meg tisz tel te je len lé té -
vel a szom széd „vár ura”, a fe -

hér vár csur gói Ká ro lyi-kas tély
gaz dá ja, gróf Ká ro lyi György, a
te le pü lés  egy ko ri  föl des urá -
nak le szár ma zott ja is.
Ige hir de té sé ben Szar ka Ist -

ván Fil 1,3–6 alap ján hang sú -
lyoz ta, hogy a gyü le ke zet ör -
ven de zé se,  há la adá sa  ak kor
ta lál ja meg a he lyes irányt, ha
el ső sor ban ma gá ért a kö zös sé -
gért mond kö szö ne tet Is ten -

nek. A Fej ér-Ko má ro mi Egy -
ház me gye es pe re se em lé kez -
tet te a gyü le ke ze tet ar ra, mi -
ként  vi sel te  gond ju kat  Is ten,
ami kor  az  öt ve nes  évek ben
ve szély fe nye get te a he ten kénti
is ten tisz te let meg ün nep lé sét.
Ami kor  a  túl ter helt  lel kész
már nem tu dott va sár na pon ta
ki jár ni hozzájuk, ak kor az Úr
igét ol va só, pré di ká ló gond no -
ko kat adott szá muk ra. Éh sé get
tá masz tott az evan gé li um iránt,
így tar tot ta meg, men tet te át a
kö zös sé get a ne héz idő kön. 
Az ün ne pet a szé kes fe hér vári

evan gé li kus gyü le ke zet kó ru sa,
va la mint a fe hér vár csur gói Csa -
lo gány ka ma ra kó rus szol gá la -
ta tet te emel ke det teb bé.
Az  is ten tisz te le tet  kö ve tő

köz gyű lé sen Kiss Lász ló épí -
tész, szé kes fe hér vá ri fel ügye -
lő és Sza bó Or so lya pres bi ter
is mer tet te a temp lom re no vá -
lá sá nak tör té ne tét. 
Az  el hang zott  kö szön -

té sek so rán Ben c ze And rás
szé kes fe hér vá ri  lel kész  az
ol tár kép  kü lö nö sen  meg -
fes tett, „nagy ke zű” Jé zu sá -
ra hív ta fel a hall ga tó ság fi -
gyel mét. Ta lán nem vé let -
len, hogy  a mű vész olyan
kü lön le ge sen  nagy  kéz zel
áb rá zol ta  az  Urat.  Azért,

hogy rá esz mél jünk, az ő ke zé -
be be le fér mind annyi unk éle -
te – mond ta.
A gyü le ke zet iga zi test vé -

ri kö zös ség ben ün ne pelt  az
is ten tisz te le tet kö ve tő fo ga -
dá son, ame lyen – a fi nom fa -
la tok mel lett – to vább íz lel -
get ték az el hang zott gon do -
la to kat is.

d EvÉ let-in fó

Fehérvárcsurgóikitartók

Az em lék táb la olyan kő, ame ly
be szél – hang sú lyoz ta Lk 19,40
alap ján tar tott pré di ká ci ó já ban
a püs pök. „Be szél ar ról, aki in -
nen  in dult,  és  fon tos  em ber
lett. Be szél ró la tok, akik fon tos -
nak  tart já tok,  hogy  ápol já tok
em lé két” – mond ta, majd így
foly tat ta: „Az el he lye zett táb la
em lé kez tes sen min de nek előtt
Is ten hű sé gé re, aki iga zi sza bad -
sá got akar ad ni ne künk.”
Az is ten tisz te let után előbb

Né meth  Ka ta lin  is mer tet te
Ihász Dá ni el élet raj zát, majd
le lep lez ték,  a  püs pök  pe dig
meg ál dot ta  az  em lék táb lát
(képünkön).Kö szön tőt mon -
dott Pol gár di Sán dor es pe res
és Sza kos Csa baba kony ta má -
si  lel kész,  aki  ko ráb ban  jó
ide ig a nagy dé mi szol gá la tot
is el lát ta. A he lyi ön kor mány -
zat kép vi se lői meg ko szo rúz -
ták az em lék táb lát.

Ihász Dá ni el 1813. ok tó ber 17-
én szü le tett Nagy dé men, evan -
gé li kus ne me si csa lád ban. Ta -
nul má nya it a sop ro ni lí ce um -
ban  vé gez te,  majd  1828-ban
be lé pett a csá szá ri had se reg be,
ahol egé szen 1848 nya rá ig szol -
gált. Ek kor csat la ko zott a 48.
hon véd gya log ez red hez. Részt
vett a sza bad ság harc több fon -
tos csa tá já ban, két szer meg is
se be sült. Helyt ál lá sá ért a Ma -
gyar Ka to nai Ér dem rend III. fo -
ko za tá val tün tet ték ki. 

A  vi lá go si  fegy ver le té tel nél
már nem volt je len, csa pa tai ma -
rad vá nya i val a tö rök ka to na ság
előtt tet te le a fegy vert. Vid din -
ben a ma gyar emig rán sok egyik
ve ze tő je lett. Egyi ke volt an nak
a hu szon hat tiszt nek, akik el kí -
sér ték  Kos sut hot  Ku tahyá ba.
Itt szö vő dött köz te és Kos suth
La jos kö zött az a mély ba rát ság,
amely ha lá lig meg ma radt. 
Kos sut hot el kí sér te Ang li á ba,

majd Ame ri ká ba is. Mor ning -
wil le-ben  (New  York  ál lam)
ha di anyag gyá rat ala pí tott, amely
ter vei sze rint egy ma gyar fel ke -
lés szá má ra gyár tott vol na fegy -
ve re ket. Mi kor hírt ka pott az
olasz or szá gi ma gyar lé gió fel ál -
lí tá sá nak  ter vé ről,  Eu ró pá ba
uta zott,  és  át vet te  a  lé gió  I.
dan dárá nak pa rancs nok sá gát,
majd a lé gió fel osz la tá sa után –
ez re des ként  –  át lé pett  a  pi e -
mon ti had se reg be. 
1861 má ju sá tól 1862 jú li u sá -

ig a ma gyar lé gió pa rancs no ka
volt, majd nyug ál lo má nyú olasz

ez re des ként  Kos -
suth  La jos  mel lett
élt. Sok le ve let írt a
kor mány zó  tu ri ni
éle té ről, ezért el ne -
vez ték „Kos suth Mi -
kes Ke le men jé nek”.
1881.  áp ri lis  10-én
hunyt  el  Col leg no
al Ba rac co né ban.

g – Adá mi – 

Nagydémiemléktábla
„Kossuth�Mikes�Kelemenjének”

b A kis gyü le ke zet nagy ün ne pén ve rő fé nyes ko ra őszi dél -
után fo gad ta a mint egy fél száz főt szám lá ló fe hér vár csur -
gói evan gé li kus le ány egy ház tag ja it, va la mint az ál ta luk
meg hí vott ven dé ge ket. A kö zös ség 1856-ban épült temp -
lo má nak meg úju lá sát kö szön te meg múlt va sár nap a tör -
té ne lem Urá nak. 

b Kossuth Lajos hű sé ges tár sá ra, az evan gé li kus IhászDá-
nielre em lé kez tek a gyü le ke zet tag jai és a kör nyék ről ér -
ke zett hí vek szep tem ber 16-án, va sár nap dél után Nagy -
dé men, az 1848–49-es sza bad ság harc ez re de sé nek szü lő -
he lyén. Az ige hir de tés szol gá la tát Szemerei János, a
Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let püs pö ke vé gez te, a li -
tur gi á ban PolgárdiSándor Veszp rém me gyei es pe res és
NémethKatalin be osz tott lel kész se géd ke zett. Az al kal -
mon vég re mél tó hely re, az evan gé li kus temp lom fa lá ra
ke rült az az em lék táb la, ame lyet egy is ko la le bon tá sa után
éve kig őr zött BalázsNándor, a gyü le ke zet egyik tag ja.A  nagy bá nyai  lu the rá nu sok

temp lo muk fenn ál lá sá nak szá -
za dik, il let ve az egy ház köz ség
fenn ál lá sá nak  négy száz hat -
van ötö dik év for du ló já ért ad -
tak há lát két na pos ün ne pi so -
ro zat ke re té ben. 
A gyü le ke zet har ma dik, fi -

a ta los nak mond ha tó temp lo -
ma a mai na pig őr zi előd je né -
hány be ren de zé si tár gyát: a ke -
resz te lő me den cét, az ol tár -
ké pet, a csil lárt, a pa do kat,
az or go nát és az ol tá ri fel -
sze re lé se ket.  Az  egy ház -
köz ség  tag ja i nak  ki lenc -
ven szá za lé ka ma gyar,  és
van még pár né met szár -
ma zá sú hí vő is, így a szol -
gá la tok – a csü tör tö ki és
va sár na pi  is ten tisz te le tek
egy aránt – két nyel vű ek.
Szom ba ton  Ador já ni

De zső Zol tán, a Ro má ni -
ai  Evan gé li kus-Lu the rá -
nus Egy ház püs pö ke 1Kir
8,22.23.27–30 ver sei alap ján
hir det te Is ten igé jét. A val -
lás és a hit nem ma gán ügy,
ugyan is  más  fe le ke ze tek
lel ké szei,  egy ház tag jai  is
együtt ör ven dez nek a nagy bá -
nyai lu the rá nu sok kal. Egy-egy
ha son ló ün nep a köz ügye is. A
meg újult kö vek di csé rik a lel -
készt, a pres bi té ri u mot, a gyü -
le ke ze tet, ugyan ak kor a jö vő -
re is mu tat nak, egy re mény tel -
jes jö vő re – szö gez te le a püs -
pök. – A temp lom nem csu pán
kő fal, ha nem szak rá lis tér, az is -
te ni va ló ság vissza tük rö ző dé -
se, és akik temp lo mot épí te nek,
sze re tik az Is tent. De bár mi lyen
szép egy temp lom, Is ten nél kül

csak kő ra kás – mond ta Ador -
já ni De zső Zol tán.
Az  is ten tisz te let  után  az

egy ház köz ség ben hu szon négy
éve szol gá ló Könc ze-Ge réb Ár -
pád es pe res-lel kész és a gyü -
le ke zet  fel ügye lő je,  Kis he gyi
End re ün ne pi köz gyű lés ke re -
té ben avat ta fel a temp lom épí -
tő lel kész, Ré vész Já nos tisz te -
le té re ál lí tott em lék táb lát. Az

ün ne pen  az  egy há zi  mél tó -
sá gok – kö zöt tük a két ha tá -
ron tú li test vér gyü le ke zet ből
ér ke zett de le gá ció kül döt tei, a
nyír egy há zi ak és a né met or -
szá gi pla u e ni ek – mel lett a vá -
ros elöl já rói is részt vet tek.
Va sár nap dél előtt dr. Fa bi -

ny Ta másma gyar or szá gi püs -
pök állt a szó szék re. Fel idéz te
a száz éve a szen te lést vég ző
Ge duly Hen rik nyír egy há zi
püs pök  szá já ból  el hang zott
igét is Zsolt 118,1-ből: „Ad ja -

tok há lát az Úr nak, mert jó,
mert örök ké tart sze re te te!”
A meg hí vón ol vas ha tó igé -

vel (1Pt 2,4–5) össze kap csolt
igei üze net az em ber mu lan -
dó sá gát ál lí tot ta szem be Is ten
örök ké va ló sá gá val. 
A gyü le ke zet egy ko ron fá -

ból épít ke zett, száz éve pe dig
már kő ből. Az épít ke zés azon -
ban nem áll hat meg, a temp -
lo mot élő kö vek temp lo má vá
kell  ten ni,  még pe dig  a  ben -
nünk lé vő hit ál tal. Itt, Nagy -
bá nyán, a tör té nel mi Ma gyar -
or szá gon is az ősi evan gé li kus
hit ál tal, aho va el ső ként ér ke -
zett meg és vert gyö ke ret a re -
for má ció ha tá sa. Ta nús kod ja -
tok a mu lan dó idő ben Is ten el -
múl ha tat lan hű sé gé ről, mert
raj ta tok áll, hogy száz év múl -
va lesz-e itt élő gyü le ke zet! –
bá to rí tott a Ma gyar or szá -
gi  Evan gé li kus  Egy ház
Észa ki Egy ház ke rü le té nek
lel ké szi ve ze tő je. 
Az együtt lé tet a temp lo -

mot  be mu ta tó  rö vidfilm,
ze nés blok kok, sza va la tok
és  kö szön tők  tet ték még
ün ne pé lye seb bé. Ben czúr
Lász ló észa ki egy ház ke rü -
le ti  fel ügye lő  szá má ra  a
lá to ga tás azért is volt kü -
lön le ges,  mert  mint  fel -
ügye lő utol já ra  kí sér te  el
szol gá lat ra el nök tár sát. 
Igei kö szön tő jét – mint

min dig – ez al ka lom mal is
a hat van ki lenc éve  Já ro si
An dor ko lozs vá ri pro fesz-
szor tól ka pott Bib li á já val

ke zé ben mond ta el a fel ügye -
lő. Épí tész vol tát nem meg ta -
gad va hív ta fel a gyü le ke zet fi -
gyel mét a temp lom sze cesszi -
ós je gye i re: a kéz zel ki mun kált
fi nom dí szí té sek re. Buz dí tot -
ta a je len lé vő ket, hogy hű ség -
gel tart sák meg ma gyar sá gu -
kat  és  evan gé li kus sá gu kat,
hogy mél tó kép pen vi gyék és
ad ják to vább elő de ik ha gya té -
kát és jö vő be ve tett re mény -
sé gét.

g HHÁ

Fátólazélőkőig
Száz éves a nagy bá nyai evan gé li kus temp lom

b A száz negy ve nez res vá ros fő te ré hez ér ve han gos kon cert -
ze ne, az evan gé li kus es pe re si iro dá ba lép ve nagy nyüzs -
gés fo gad. A fa li nap tá ron az ép pen ak tu á lis hét vé gét min -
den szem szá má ra egy ér tel mű en meg je lö lő filc ka ri ka fon -
tos ese mé nyek ről árul ko dik. Szep tem ber 15-én és 16-án
az alig ti zen öt szá za lék nyi ma gyar lak ta má ra ma ro si Nagy -
bá nya ut cá i nak han gu la tát a nagy bá nyai ma gyar na pok,
a két száz nyolc van fős evan gé li kus gyü le ke ze tét pe dig ju -
bi le u mi ün ne pe ha tá roz za meg. 

b A Dé li Evan gé li kus Egy ház ke rü let el -
nök sé ge, GáncsPéterpüs pök és Radosné
LengyelAnna fel ügye lő szep tem ber 16-án
két Bé kés me gyei gyü le ke zet be lá to ga tott:
Med gyes egy há zá ra és Csa ba csűd re. 

Dél előtt Med gyes egy há zán jár tak, ahol egy
év vel  ez előtt  lel kész vál tás  tör tént:  Zsí ros
And rás és fe le sé ge lé pett szol gá lat ba. Az is -
ten tisz te le ten, ame lyen a püs pök pré di kált,
a  csa nád apá cai  le ány gyü le ke zet  tag jai  is
részt vet tek. Fó rum be szél ge tés kö vet ke zett
ezután, amelyen a gyü le ke zet épí tés ak tu á lis
ter vei ke rül tek elő: a hit ok ta tás és a fel nőtt -
kép zés új le he tő sé gei, ho gyan vál hat na a gyü -
le ke zet nyi tot tab bá, elő ke rült egy he lyi kö -
zös sé gi rá dió ter ve is… 
Dél után Csa ba csűd re vár ták az egy ház ke -

rü let el nök sé gét, ahol hat van éves temp lo má -
ért adott há lát a gyü le ke zet. A bé ké si fa lu ban
1952 (!) ad vent jé nek el ső va sár nap ján szen -
tel te fel az új temp lo mot De zsé ry Lász ló püs -
pök a 36. zsol tár 8. ver sé vel: „Mily drá ga a te

sze re te ted, Is te nem! Szár nyad ár nyé ká ba
me ne kül nek az em be rek.”
Az év for du lón ugyan en nek az igé nek az

üze ne tét szó lal tat ta meg Gáncs Pé ter püs pök.
Nem csak a ne héz em lé kű öt ve nes évek ben
volt szük sé gük az em be rek nek lel ki me ne dék -
re, ha nem ma is hí vo gat az atyai ház, az imád -
ság há za, ahol fel töl te kez he tünk Is ten aján -
dé ka i val – mondta. Az ün ne pi is ten tisz te let
li tur gi á ját Láng Pál he lyi  lel kész  és Lá zár
Zsolt es pe res vé gez te. Öröm volt hall gat ni a
Láng Eme se ál tal ve zé nyelt Égi láng, va la mint
az Égi láng plusz kó rus szol gá la tát.
A köz gyű lé sen kö szön töt te a gyü le ke ze tet

Ra dos né Len gyel An na fel ügye lő, Ma da rász
Gé za egy ház me gyei fel ügye lő, Mol nár Jó zsef,
a te le pü lés pol gár mes te re, va la mint Er dé lyi
Zol tán nagy szé ná si lel kész. Gö mö ri Já nos né,
aki  még  kis gyer mek ként  1952.  no vem ber
30-án  a  kul csot  ad hat ta  át  a püs pök nek  a
temp lom ka pu ban, Is ten hű sé ges, meg tar tó
sze re te té ről tett bi zony sá got igé vel és ének -
kel: „Bol do gok, akik há zad ban lak nak, szün -
te le nül di csér het nek té ged!” (Zsolt 84,5)

d EvÉ let-in fó
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„Krisz tus Jé zus meg tör te a ha lál ere -
jét, és az evan gé li um ál tal vi lá gos ság -
ra hoz ta az el múl ha tat lan éle tet.”
(2Tim 1,10)

Szent há rom ság ün ne pe után a 16. hé -
ten az Út mu ta tó reg ge li és he ti igéi
az örök élet és a ha lál té nyé vel szem be sí te nek, s öröm hírt mon da nak: éle -
tünk el van rejt ve Krisz tus ban! „Aho gyan az Atya fel tá maszt ja és meg ele ve -
ní ti a ha lot ta kat, úgy a Fiú is meg ele ve ní ti azo kat, aki ket akar.” (Jn 5,21; LK)
Az Úr Jé zus a ben ne re mény ke dők éle te, szent sé ge, igaz sá ga, és leg ha tal ma -
sabb ön ki je len té se min den kit vá lasz ra kész tet. Lá zár fel tá masz tá sa előtt ezt
mond ta: „Én va gyok a fel tá ma dás és az élet, aki hisz én ben nem, ha meg hal
is, él; és aki él, és hisz én ben nem, az nem hal meg so ha. Hi szed-e ezt?” (Jn 11,25–
26) S aki őt Is ten Fi á nak vall ja, s hisz ben ne, meg lát ja az Is ten di cső sé gét az
örök ké va ló ság ban. „Mert ő sza ba dí tott meg min ket, és ő hí vott el szent hí -
vás sal, nem a mi cse le ke de te ink alap ján, ha nem sa ját vég zé se és ke gyel me sze -
rint…” (2Tim 1,9) Akik szol gái let tek, bol do gan hir de tik: „…a bűn zsold ja a
ha lál, az Is ten ke gyel mi aján dé ka pe dig az örök élet Krisz tus Jé zus ban, a mi
Urunk ban.” (Róm 6,23) És vall ják: „Szom jú ho zik lel kem az élő Is ten után.”
(GyLk 704) Pál apos tol hi szi, hogy éle te a ha lál ban is Krisz tus ban van el rejt -
ve; s nem hagy ja ma gát el tán to rí ta ni úti ter vé től: „Hi szen én nem csak meg -
kö töz tet ni, ha nem meg hal ni is kész va gyok Je ru zsá lem ben az Úr Jé zus ne vé -
ért.” (Ap Csel 21,13) Jé zus Is ten; s ha lott fel tá masz tá sai az ő is te ni ha tal má nak
je lei. Ja i rus ti zen két éves le á nyá nak csak ennyit mon dott: „Le ány ka, ne ked
mon dom, éb redj fel!”Ám előt te a zsi na gó gai elöl já rót így bá to rí tot ta: „Ne félj,
csak higgy!” (Mk 5,41.36) A leg na gyobb misszi o ná ri us a fog ság ban is an nak
örül, hogy má sok is a Krisz tust hir de tik: „Mert ne kem az élet Krisz tus, és a
meg ha lás nye re ség!” (Fil 1,21) A ná zá re ti Jé zus há rom szor is ki je len tet te el -
fo gói előtt: „Én va gyok”, s meg men tet te ta nít vá nya it: „Azok kö zül, aki ket ne -
kem ad tál (Atyám), nem hagy tam el vesz ni sen kit.” (Jn 18,5–9) Ő ma is örök
éle tet ad ju ha i nak, kik őt kö ve tik. „…és sen ki sem ra gad hat ja ki őket az Atya
ke zé ből”,mert: „Én és az Atya egy va gyunk.” (Jn 10,29.30) Mi hály ark an gyal
em lék nap ján Jé zus em lé kez tet a sá tán trón fosz tá sá ra: „Lát tam a Sá tánt vil -
lám ként le es ni az ég ből.” (Lk 10,18) Mert „…há bo rú tá madt a menny ben: Mi -
hály és an gya lai harc ra kel tek a sár kánnyal, és a sár kány is harc ra kelt an -
gya la i val együtt, de nem tu dott fe lül ke re ked ni; és azért töb bé nem volt ma -
ra dá sa a menny ben.” (Jel 12,7–8) Ám a min den ko ri ta nít vá nyok szá má ra fon -
to sabb: „…a ne ve tek fel van ír va a menny ben.” (Lk 10,20) Lu ther sze rint: „Min -
den az Is ten Fi á ért van, aki ér tünk em ber ré lett, vé rét on tot ta, hogy az ör -
dö göt po ko li ha dá val, fegy ver ze té vel, a bűn nel, ha lál lal együtt lá bunk alá ti -
por ja, s bol do gí tó el jö ve te lé vel a hit e har cá ból a lá tás biz ton sá gos di cső sé -
gé be vi gyen.” „Ha Lel ked át hat, töb bé nem árt hat / Né künk sá tán, bűn, ha -
lál. / Le győz ted ré gen, s te tar tod kéz ben, (…) / Di csé rő ének zeng, Jé zus, né -
ked. / (…) Itt és a menny ben. Hal le lu ja!” (EÉ 364,2)

g Ga rai And rás

HETI ÚTRAVALÓ

fel vé te li tá jé koz ta tó a de ák té ren
A De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um ba (1052 Bu da pest, Sü tő u. 1.) a
2013/14-es tan év re fel vé te liz ni szán dé ko zó di á kok és szü le ik szá má ra szep -
tem ber  29-én,  szom ba ton  10  óra kor  fel vé te li  tá jé koz ta tót  tar tunk.
Ezen az al kal mon az is ko la igaz ga tó ja szá mol be a szü lők nek is ko lánk
mű kö dé sé ről, ha gyo má nya i ról és a fel vé te li rend szer ről, a gye re kek pe -
dig di ák ja ink se gít sé gé vel is mer he tik meg az is ko lát. Sze re tet tel vár juk
a most 4. és 8. osz tá lyos, ér dek lő dő ta nu ló kat szü le ik kel együtt!

H i r d e T é s

Egy si ke res üz let em ber el ér ke zett nek
lát ta az időt ar ra, hogy át ad ja üz le té -
nek ve ze té sét va la ki más nak. Nem az
igaz ga tók vagy a gyer me kei kö zül ne -
ve zett ki utó dot, ha nem úgy dön tött,
össze hív ja a cég összes fi a tal ve ze tő jét. 
Így szólt hoz zá juk: „Itt az idő, hogy

meg ta lál jam ma gam he lyett a kö vet -
ke ző cég ve ze tőt. Úgy dön töt tem, kö -
zü le tek  vá lasz tok.”  A  fi a tal  me ne -
dzse rek  na gyon meg le pőd tek,  de  a
cég ve ze tő foly tat ta: „Ma mind annyi -
an kap tok tő lem egy iga zán kü lön le -
ges ma got. Ül tes sé tek el, lo csol já tok,
és  pont  egy  év  múl va  mu tas sá tok
meg ne kem, mi kelt ki be lő le. A nö -
vé nye i tek  alap ján  fo gom  el dön te ni,
hogy ki lesz a kö vet ke ző cég ve ze tő.” 
A me ne dzse rek egyi ke, Jim iz ga -

tot tan me sélt fe le sé gé nek a terv ről.
A  fe le sé ge  se gí tett  ne ki  cse re pet,
föl det, tá pot vá sá rol ni, és Jim el ül tet -
te a ma got. Min den nap meg lo csol -
ta, és fi gyel te, ki kel-e. 
A me ne dzse rek kö zül ha ma ro san

ar ról szá mol tak be né há nyan, hogy
az ő pa lán tá juk már ki kelt, és nö ve -
ke dés nek in dult. Jim to vább ra is na -
pon ta né ze get te a cse re pet, ki kelt-e
a mag. He tek múl tak el, de sem mi
nem tör tént. Min den ki más a pa lán -
tá já ról  be szélt,  ám  Ji mé  csak  nem
akart ki kel ni, és ő már kezd te nagy
ku darc nak érez ni a dol got. 
Hat hó nap telt el, és to vább ra sem

mu tat ko zott sem mi. Jim ar ra a kö vet -
kez te tés re ju tott, hogy el pusz tí tot ta
a ma got, de kol lé gá i nak nem árul ta

el. To vább ra is el szán tan ön töz te és
táp lál ta, mert na gyon sze ret te vol na,
hogy ki kel jen. 
Az év el tel té vel a cég ve ze tő uta sí -

tot ta a fi a tal ve ze tő ket, hogy hoz zák
be a pa lán tá i kat, és mu tas sák meg ne -
ki.  Jim sem mi képp sem akart üres
cse rép pel be ál lí ta ni a mun ka he lyé re.
A fe le sé ge rá be szé lé sé re úgy dön tött,
hogy még is meg te szi. Tud ta, ez lesz
éle te  leg meg alá zóbb  pil la na ta,  de
azt is tud ta, hogy a fe le sé gé nek iga -
za van, és így tisz tes sé ges. 
Jim be vit te te hát ma gá val az üres

cse re pet az ülés te rem be. Már be lé pé -
se kor meg cso dál hat ta, hogy a töb bi -
ek pa lán tá i ból mi lyen gyö nyö rű nö -
vé nyek let tek. Mé re tük re és for má juk -
ra néz ve is na gyon mu ta tó sak vol tak.
Ami kor Jim le tet te az üres cse re pet,
kol lé gái kö zül töb ben ne vet ni kezd tek.
Az ügy ve ze tő meg ér ke zé se kor Jim in -
kább hát tér be vo nult. 
„Hű, de gyö nyö rű nö vé nye ket si ke -

rült fel ne vel ne tek! – mond ta a cég ve -
ze tő. – Ma va la me lyi kő tö ket ki ne ve -
zem  ma gam  he lyett  cég ve ze tő nek.”
Az tán  ész re vet te  Ji met,  és  az  üres
cse rép pel együtt elő re hív ta. 
Ji met ki ver te a ve rí ték. „A cég ve ze -

tő tud a ször nyű fi as kó ról. Még az is
le het,  hogy  azon nal  ki  fog  rúg ni.”
Ahogy a cég ve ze tő höz ért, az rög tön
rá kér de zett, mi tör tént a mag gal. Jim
el me sél te, hogy min den pró bál ko zá -
sa el le né re sem nőtt ki be lő le sem mi. 
A cég ve ze tő a cso port hoz for dul -

va meg kért min den kit – Ji met ki vé -

ve –, hogy ül jön le. Az tán Jim re né -
zett, és rá mu tat va be je len tet te: „Íme,
itt van előt tünk a kö vet ke ző cég ve ze -
tő.” Majd be le fo gott a ma gya rá zat ba: 
„Pon to san egy év vel ez előtt mind -

annyi ó tok nak, akik most itt vagy tok,
ad tam egy ma got. Azt mond tam, ül -
tes sé tek el, gon doz zá tok, és hoz zá tok
vissza  egy  év  múl va.  De  va ló já ban
olyan ma got kap ta tok tő lem, ame lyik
nem kel he tett ki, mert meg főz tem. Ti
pe dig  mind,  Ji met  ki vé ve,  szép  és
egész sé ges nö vé nye ket hoz ta tok ne -
kem.  Vagy is  ami kor  lát tá tok,  hogy
nem kel ki a mag, egy sze rű en vet te -
tek egy pa lán tát. Csak Jim nek volt bá -
tor sá ga ah hoz, hogy elém áll jon tisz -
tes sé ge sen az üres cse rép pel. Ezért ő
az egye dü li köz te tek, aki meg ér dem -
li, hogy cég ve ze tő le gyen.” 
Így szól a mon dás: Aki tisz tes sé -

get ül tet, bi zal mat arat. Aki jó sá got
ül tet, ba rá to kat arat. Aki em ber sé get
ül tet, nagy sá got arat. Aki ki tar tást ül -
tet, el kö te le zett sé get arat. Aki szor -
gal mat ül tet, si kert arat. Aki meg bo -
csá tást ül tet, meg bé ké lést arat. Aki
hi tet ül tet, szü re tel ni fog. Le gyen te -
hát gon dod ar ra, mit ül tetsz, mert ez
ha tá roz za  meg,  hogy  ké sőbb  mit
fogsz le arat ni. 

„Aki fedd he tet le nül él, biz ton ság ban
él, de aki gör be úton jár, az ki tu dó dik
ró la.” (Péld  10,9)  „A be csü le te se ket
fedd he tet len ség ve ze ti, de a hűt le ne ket
el pusz tít ja rom lott sá guk.” (Péld 11,3)

g Is mE rEt lEn szEr ző
For rás: Mon day Man na

Apalántaésasiker
Be lép tem egy új ka pun, amely től na -
gyon fél tem. A szü le té sem pil la na tá -
ban az el kép zel he tő összes fó bi át
rám tet te az Úr, ame lyek a kór ház zal,
a be teg ség gel, a be teg ség sza gá val és
lát vá nyá val össze függ het nek. Pad -
lón vég ző dött ed dig min den vér vé te -
lem; idő pont ra kel lett men nünk a gye -
rek or vos hoz, mert a vá ra ko zás ban
job ban fél tem, mint a kis be te gem; és
még a szü lé szet ről is meg szök tem
min dig – az ak tu á lis be teg jo gi kép vi -
se lő se gít sé gé vel – a szü lés után pár
órá val. 

De tud tam, hogy el jön az idő,
ami kor nem lesz ho vá fut ni, és ma -
rad nom kell, helyt kell áll nom. Meg -
érez tem, hogy kö ze le dik az idő! Imád -
koz tam a cso dá ért: a há nyás- és áju -
lás men tes szol gá lat ke gyel mé ért! 

És el jött az a hét fő, ami kor ro han -
nom kel lett a sür gős sé gi re, mert a
nagy ma mám agyi in fark tust ka pott. A
ba jok kö ze pet te ámul va ka csin tot tam
fel az ég re, és há lát ad tam: si ke rült!
Meg kap tam a Lé lek nek egy spe ci á lis
aján dé kát. És hogy ez tel jes bi zo nyos -
ság le gyen, min dent be ve tett az Úr. 

Rög tön a be já rat nál a mos dó ból
öm lött ki a víz, mert va la ki egy zseb -
ken dő vel el du ga szol ta a le fo lyót, és

meg nyi tot ta a csa pot. Be ro han tam,
el zár tam, ki ko tor tam – szag ide vagy
oda, két négy zet mé te ren aka dá lyoz -
tam meg könnye dén az özön vi zet. 

A kö vet ke ző pil la nat ban egy bá csi -
hoz kel lett fut nom, aki te he tet le nül fe -
küdt ma gá ra hagy va a fo lyo són, és
nem tud ta be ta kar ni ma gát. A má -
sik ol da lon egy né ni a ke ze met fog ta,
hogy vi zet ad jak ne ki. 

Ma mám ra vár va egy is me ret len
Ilon ka né ni az éle té ről és Hor thy
Mik lós ról me sélt, mi köz ben fog ta a ke -
zé ben a vi ze let gyűj tő zacs kó ját. Fi gyel -
tem rá, hall gat tam, meg ölelt. Nem es -
tem össze!

A kór te rem ben egy hal dok ló fe küdt
a ma mám mel lett, és hö rög ve fej jel ké -
szült le bo rul ni az ágy ról…, el tud tam
kap ni!

Az el ső pár óra a kór ház ban tel jes
harc ké szült ség ben telt, és tud tam,
hogy ez a vál to zás ben nem és kö rü -
löt tem ke gye lem. Be lép tem egy új
ka pun, amely től már nem fé lek, mert
nem az or rom, a gyom rom, a fü lem,
a ke zem… mű kö dik, ha nem a nagy
Gyó gyí tó ere je! 

És ter mé sze te sen én sem let tem hős,
csak pa rá nyi esz köz a ter vé ben. 

g Papp And rEa

Be�lép�tem�egy�új�ka�pun



Áb ra há mot  az Úr  ki vá lasz tot ta,  és
gaz da gon meg ál dot ta. Azon ban Sá -
rá val együtt volt egy nagy bá na tuk:
öre gek vol tak már, de nem volt gyer -
me kük. Pe dig az Is ten azt ígér te ne -
kik, hogy annyi utód juk  lesz, mint
égen a csil lag.
Egy nap, ami kor Áb ra hám a Mam -

ré  töl gye sé ben, a sát ra ár nyé ká ban
hű sölt, há rom fér fi kö ze le dett hoz zá.
Ahogy meg lát ta őket, fel pat tant a he -
lyé ről, és le bo rult előt tük, mi köz ben
kér lel te őket:
–  Kér lek,  ne  men je tek  to vább!

Mind járt ho za tok egy kis vi zet, mos -
sá tok meg a lá ba to kat, és pi hen je tek
le a fa alatt! Mind járt ho zok nek tek
en ni va lót is. Így fel fris sül ve me het -
tek majd to vább uta tok ra.

– Te gyél úgy, ahogy mond tad – fe -
lel ték az ide ge nek.
Így is lett. Amíg a ván do rok pi hen -

tek, Sá ra ke nye ret sü tött, Áb ra hám
pe dig  le vá ga tott  egy  fi a tal  bor jút.
Ami kor el ké szült a fi nom étel, a há -
rom fér fi jól la kott. Utá na az egyi kük
meg kér dez te:
– Hol van Sá ra, a fe le sé ged?
– Itt, a sá tor ban.
– Egy esz ten dő múl va vissza té rek

hoz zád. Ak kor már Sá rá nak lesz egy fia!
Sá ra azon ban nem a sá tor ban volt,

ha nem a sá tor be já ra tá nál hall ga tó zott.
Ne vet ni kez dett, ami kor ezt a jós la tot
hal lot ta. Idős volt már, és tud ta, hogy
annyi éve sen nem le het gye re ke.
A fér fi hal lot ta Sá ra ne ve té sét, és

azt kér dez te Áb ra hám tól:

– Mi ért ne vet Sá ra? És mi ért ké -
tel ke dett a sza vam ban? Van-e va la -
mi le he tet len az Úr szá má ra? Egy év
múl va vissza té rek, és fia lesz Sá rá nak.
Ugyan is az egyik lá to ga tó az Is ten

volt.

Húzzátokkiamegadottszavakata
betűhálóban!Függőlegesésvízszin-
tesiránybanhaladjatok!Egybetű
többszóhozistartozhat.Amegma-
radtbetűkbőlÁbrahámésSárafi-
ánaknevétolvashatjátokössze.Ezt
küldjétekbe!

sá tor     ne vet     bor jú 
Sá ra     ál dás     süt

Ősatyák
b Mos ta ni hat ré szes so ro za tunk ban a há rom ős atya – Áb ra hám, Izsák

és Já kób – tör té ne tét ele ve nít jük fel. Mind egyik rész hez egy-egy fel -
adat is tar to zik. Ezek he lyes meg fej té se it össze gyűjt ve a so ro zat vé gén
küld jé tek el szer kesz tő sé günk cí mé re (Evan gé li kus Élet szer kesz tő sé -
ge, 1085 Bu da pest, Ül lői út 24.)! A bo rí ték ra ír já tok rá: Gyer mek vár.
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Szerkesztette: Boda Zsuzsa

gyErmEkoldal

Ha va la ki  azt mond ja – per sze egy
kis túl zás sal –, hogy „ak ko ra bé kát
lát tam, mint a ka la pom”, biz to san a
bar na va rangy nős té nyé vel ta lál ko -
zott. Ez a leg na gyobb bé ka Ma gyar -
or szá gon. A hí mek vi szont jó val ki -
seb bek.
Bar na bő rük „rücs kös”, mi ri gyek -

kel te li, szem szi vár vá nyuk (íri szük)
re ze sen vö rös vagy ara nyo san csil -
lo gó.
Gya ko ri faj: er dők ben, me ző kön,

ker tek ben min de nütt elő for dul, de
mi u tán  éj sza kai  élet mó dot  foly tat,
csak rit kán ta lál ko zunk ve le. Ki vé tel
ez alól a feb ru ár vé gi, már ci u si sza -
po ro dá si idő szak, ami kor nap pal is
mo zog. A hí mek ug rál va, a pe ték kel
te li nős té nyek lus tán mász va akár ki -
lo mé ter nyi tá vol ság ból ér kez nek ah -
hoz a víz hez, ahol meg lát ták a nap -
vi lá got. Ilyen kor min den fe lé hal la ni
un ko gó hang ju kat.

Az ócsai  éger lá pon és má sutt  is
gyak ran ta lál koz tam a víz fe lé igyek -
vő ál la tok kal, és min dig se gí tet tem
ne kik. Vagy a ke zem ben tart va, vagy
– ha so kan vol tak – a vi har ka bá tom
zse bé ben vit tem őket a víz hez. A las -
sú fo lyá sú ár kok ban, el ön té sek ben,
ku bik göd rök ben a nős té nyek ko cso -
nyás zsi nór ba rejt ve rak ják le pe té i -
ket. Utá na el hagy ják a vi zet, és is mét
éj sza kai élet mó dot foly tat nak.
A ti zen négy–ti zen nyolc nap alatt

ki ke lő lár vák össze tar tó, fe ke te csa -
pa tok ban úsz kál nak a víz ben. Mo sza -
tok kal él nek, és ha meg ijed nek va la -
mi től, a fe nék re me ne kül nek. A víz -
ben ko pol tyúk kal lé le gez nek, és csak
át ala ku lá suk után vál nak „iga zi”, tü -
dő vel  lé leg ző  bé kák ká.  Ál ta lá ban
há rom év múl va  vál nak  ivar éret té.
A kert ben meg te le pe dett bar na va -

rangy  a  ker tész  in gye nes  se gí tő je.
Egész éj sza ka va dá szik, és min dent
fel fal – ló tücs kö ket, gi lisz tá kat, csi -
gá kat, ro va ro kat –, ami csak elé ke -
rül.  Ki csap ha tó  nyel vé vel  kap ja  el,
majd két mell ső lá bá val gyö mö szö li
a szá já ba ál do za ta it.

Saj nos a ta va szi vo nu lá si idő ben
ren ge te get el pusz tí ta nak kö zü lük az
uta kon a szá gul dó au tók. A kri ti kus
he lye ken az ál lat vé dők fó li á val sze gé -
lye zik az út vo nu lás fe lő li ol da lát. A
bé kák a húsz mé te ren ként le süllyesz -
tett vöd rök be po tyog nak, és on nan
ki szed ve se gí tik át őket a túl ol dal ra.
A bé kák sen kit sem bán ta nak, ne

fél je tek tő lük, és ne bánt sá tok őket!
Va la mennyi fa juk vé dett.

g Sch midt Egon

kér dé sek
1. Mit gon dolsz, mi lyen hosszú ak a
pe te zsi nó rok?
2. Hány pe te rej tő zik ben nük?
3. Mi kor ala kul nak át a lár vák?

Barnavarangy

me SélNek aZ áll atok

Vá la szok: 1. 5–7 mé ter; 2. há rom–
nyolc ezer; 3. jú ni us–jú li us ban.

r
a

jz
: 

je
n

e
s

 K
a

Ta
li

n

r
a

jz
: 

b
u

d
a

i 
T

ib
o

r

g Ye r me kvár

Má té evan gé li u má ban ol vas hat juk Jé zus
pél da be szé dét a gaz dá ról, aki mun ká so -
kat fo ga dott fel a sző lő jé be. Több ször is
ki ment nap köz ben a pi ac ra, hogy az ott
áll do gá ló és fel fo ga dá suk ra vá ró em be -
rek nek mun kát kí nál jon. Mind egyik kel
egy dé nár ban egye zett meg.
A  nap  vé gén  ki küld te  vin cel lé rét,

hogy hív ja össze a mun ká so kat, és fi zes -
se ki a bé rü ket. Ami kor min den ki meg -
kap ta  a  meg ígért  egy  dé nárt,  a  ko ra
reg gel óta dol go zók lá za doz ni kezd tek.
Azt mond ták, ne kik több fi zet ség jár, hi -
szen töb bet dol goz tak a sző lő ben azok -
nál, akik csak dél után ér kez tek.
A  gaz da  azon ban  nem  bánt  ve lük

igaz ság ta la nul: min den ki meg kap ta azt
az össze get, amely ben meg egyez tek.

Hogyjutelavincellér
aszőlőmunkáshoz?

Aszőlőmunkások



Ha a ma gyar tör té ne lem nagy evan -
gé li kus sze mé lyi sé ge i re gon do lunk,
ak kor az el sők kö zött a két száz tíz éve
szü le tett Kos suth La jos (1802–1894),
a 19. szá za di ma gyar pol gá ri át ala ku -
lás ve zér alak ja jut eszünk be. Köz is -
mert, hogy az egy ko ri Zemp lén vár -
me gyei Mo nok szü löt te Sá ros pa ta kon
a Re for má tus Kol lé gi um jog hall ga tó -
ja volt egy évig. Az azon ban ta lán ke -
vés bé is mert, hogy éle te so rán Ma -
gyar or szá gon a leg hosszabb ide ig –
ti zen hat évig – Sá tor al ja új he lyen élt.
Is ko lai ta nul má nya it itt, Zemp lén
vár me gye szék vá ro sá ban kezd te
(1808–1816); erről Mik száth Kál mán
is meg em lé ke zett Kü lö nös há zas ság
cí mű re gé nyé ben. Köz éle ti-po li ti kai
pá lya fu tá sa el ső lé pé se it is itt tet te
meg (1824–1832).

Mind ezek fé nyé ben ért he tő, hogy
a Zemp lén vár me gye egy ko ri szék há -
zá ban ta lál ha tó Bor sod-Aba új-Zemp -
lén Me gyei Le vél tár Sá tor al ja új he lyi
Fi ók le vél tá ra a Kos suth-ku ta tók szá -
má ra igen gaz dag for rás anya got kí nál,
ame lyet az el múlt év ti ze dek ben több
for rás ki ad vány is fel tárt és el ér he tő -
vé tett a nagy kö zön ség szá má ra.

A le vél tár ban őr zött Kos suth-ira -
tok egy fon tos cso port ja élet út já nak
el ső új he lyi sza ka szá hoz, is ko la éve -
i hez kap cso ló dik; ez a sá tor al ja új he -
lyi pi a ris ta rend ház irat anya gá ban
ma radt fenn. A ta nul má nya i ra vo nat -
ko zó ira tok ból – ame lyek az egyes
osz tá lyok ta nu ló i nak fél évi és év vé -
gi ered mé nyei alap ján ké szült elő me -
ne te li táb lá za tok (osz tály rang so rok)
– ki de rül, hogy Kos suth, aki 1810–
1816 kö zött volt a pi a ris ta nagy gim -
ná zi um di ák ja, az emi nen sek kö zé
tar to zott. Ugyan ak kor ér de kes ség,

hogy nem vé gez te el mind a hat
osz tályt, mi vel a böl cse le ti el ső osz -
tályt, ahol re to ri kát ta nul tak, két szer
jár ta ki. (En nek oka a hi á nyo san

fenn ma radt for rá sok mi att saj nos
nem ál la pít ha tó meg.)

A kö vet ke ző cso port ba so rol ha tók
a Zemp lén Vár me gye Le vél tá rá ban ta -

lál ha tó ira tok, az az az egy ko ri vár me -
gyei szer vek ira tai. (A le vél tár nem csak
az ira to kat őr ző in téz ményt je len ti, ha -
nem olyan irat együt te sek cso port ját,
ame lyek nek lét re ho zó it szer ve zeti
vagy csa lá di kap cso lat fű zi egy be – így
lé tez nek pél dá ul mi nisz té ri u mi, tör -
vény ha tó sá gi, ezen be lül is vár me gyei
vagy csa lá di le vél tá rak.)

A vár me gye le vél tá rá ban sok Kos -
suth ál tal írt vagy rá és csa lád já ra vo -
nat ko zó irat ma radt fenn a me gye gyű -
lé si jegy ző köny vek ben és a hoz zá juk
tar to zó ira tok ban, de az el ső al is pá -
ni, a vár me gyei adó sze dői, ár va szé ki,
tör vény szé ki, va la mint az al is pá ni és
szol ga bí rói bí ró sá gi ira tok kö zött is az
1848–1849-es for ra da lom és sza bad -
ság harc le ve ré sé ig tar tó idő szak ból.
Meg ta lál hat juk ügy vé di dip lo má já nak
ki hir de té sét 1824-ből, amely egy út tal
éle te má so dik új he lyi sza ka szá nak
kez de tét is jel zi, táb la bí rói ki ne ve zé -
sét 1827-ből. 

A fi a tal Kos suth éle té nek egyik
fon tos pil la na ta az 1831. évi ko le ra jár -
vány, amely nek el há rí tá sá ban te vé ke -
nyen részt vett, s több le ve le is fenn -
ma radt az el le ne ví vott küz de lem ről.
Más mi att is fon tos volt azon ban a
ko le ra jár vány, il let ve az azt kö ve tő vé -
res ko le ra fel ke lés. En nek so rán a
fel kelt pa rasz tok meg gyil kol ták Re -
vicz ky Já nos szol ga bí rót. Ár vá i nak va -
gyo nát a vár me gyei ár va szék gon doz -
ta, s a ja vak össze írá sá ra ki ne ve zett
bi zott ság nak Kos suth is tag ja lett. Ő
eb ből a va gyon ból el adott ti zen hét
hor dó bort, de az árá val nem tu dott
ide jé  ben el szá mol ni, emi att vizs gá -
lat in dult el le ne, amely 1832-ben zá -
rult le, s ket té tör te zemp lé ni pá lya -
fu tá sát. A vizs gá lat do ku men tu ma it
meg ta lál hat juk a köz gyű lé si jegy ző -
köny vek ben és ira tok ban. 

Kos suth ez után ke rült Po zsony ba,
ahol meg in dí tot ta az Or szág gyű lé si Tu -
dó sí tá so kat, majd – az 1832–1836-os
or szág gyű lés után – en nek foly ta tá sa -
ként a Tör vény ha tó sá gi Tu dó sí tá so kat,
ám ez zel ki vív ta Bé cs rosszal lá sát: az
ud var be kí ván ta til tat ni a la pot, s pert
in dí tott Kos suth el le n. Zemp lén vár -
me gye ek kor több al ka lom mal is Kos -
su thot tá mo ga tó dön té se ket ho zott,

ame lyek szin tén fenn ma rad tak. A
me gye gyű lé si ira tok kö zött szép szám -
ban ta lá lunk Kos suth 1848–1849-es te -
vé keny sé gé re vo nat ko zó, fő ként pénz -
ügy mi nisz ter sé ge ide jé ből szár ma zó
do ku men tu mo kat.

Az emig rá ció ide jé ből Kos suth ra
vo nat ko zó je len tő sebb vár me gyei for -
rás már csak az 1880–1890-es évek ből
ta lál ha tó a tör vény ha tó sá gi bi zott ság
anya gai kö zött, ami kor is az idős ál lam -
fér fi előt ti tisz tel gés jel lem zi az ira tok
hang vé te lét. Így meg em lé kez tek nyolc -
va na dik és ki lenc ve ne dik szü le tés -
nap já ról; a vár me gye 1889-ben til ta ko -
zott ál lam pol gár sá gá nak el vé te le el len;
il let ve 1894-ben mél tó mó don meg -
gyá szol ták a me gye nagy szü lött jét.

Több Kos suth-irat ma radt fenn a
zemp lé ni te le pü lé sek kö zül Sá tor al -
ja új hely, To kaj, Tállya le vél tá ra i ban
is, ame lyek szin tén ku tat ha tók in téz -
mé nyünk ben. Ezek ből ki de rül pél dá -
ul, hogy Tállya evan gé li kus temp lo -
mát, amely ben Kos sut hot meg ke -
resz tel ték, Kos suth-temp lom ként is
em lí tik az 1890-es évek ben.

E rö vid át te kin tés ta lán ked vet
éb reszt az ér dek lő dők kö ré ben, hogy
meg is mer jék a le vél tár Kos suth-do -
ku men tu ma it.

g Oláh Ta más
osz tály ve ze tő fő le vél tá ros, 
Sá tor al ja új he lyi Le vél tár

A té má ról bő veb ben a szer ző Kos suth
La jos és Zemp lén vár me gye (Mis kolc,
2002) cí mű for rás ki ad vá nya szól.

b Nevesevangélikusszemélyisé-
gek emlékei, irathagyatékai is
fontosakmúltunkmegismerése,
hagyományaink megőrzése
szempontjából.Azevangélikus
arcképcsarnokegyikjelestagjá-
ról, Kos suth La jos ról szólunk
születésénekhónapjában,ssze-
retnénk felhívni a figyelmet
egyes,aKossuth-kutatásokhoz
nélkülözhetetlenforrásokra.
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Rovatgazda: Kovács Eleonóra

Meghívófótiférfikonferenciára
Fér fi kon fe ren ci át tar tunk ok tó ber 5–7. kö zött, pén -
tek dél től va sár nap dé lig Fó ton, a Kán tor kép ző In té -
zet épü le té ben (2151 Fót, Ber da Jó zsef u. 3.).

A prog ram ból: elő adás a fér fi ak hi té nek kér dé se -
i ről, a hit és ter mé szet tu do mány kap cso la tá ról, az isz -
lám ról mint fér fi as val lás ról, to váb bá áhí tat, sport és
ki rán du lás. Rész vé te li díj tel jes el lá tás sal 6800 fo rint.
Rö vi debb ide jű rész vé tel re is van le he tő ség.

Je lent kez ni le het a fe renc.ko hary@lu the ran.hu e-mail
cí men, il let ve te le fo non a 96/360-013-as vo na las vagy
a 20/824-7122 egy há zi mo bil szá mon. Min den kit
sze re tet tel vá runk!

h i r d e t é s

Kossuth nyomában
A Nyír egy há zi Evan gé li kus Kos suth La jos Gim ná zi -
um ta ná rai a gim ná zi um új ko ri tör té nel mé nek hu -
sza dik év for du ló ja kap csán meg lá to gat ták Kos suth La -
jos szü lő há zát Mo no kon. Az evan gé li kus egy ház húsz
év vel ez előtt kap ta vissza a gim ná zi u mot az ál la mo -
sí tás után, ez az ap ro pó ja a ju bi le u mi tan év nek, amely
a tan tes tü le ti ki rán du lás sal vet te kez de tét.

Kos suth-ira tok 
a Sá tor al ja új he lyi Le vél tár ban

A születési, házassági és halotti anya köny vek ben található rajzok

A Sátoraljaújhelyi Fióklevéltárban őrzött képeslapok gyűjteményéből

Kossuth kézjegye



Szentháromság ünnepe után 16. vasárnap. Liturgikus szín: zöld. 
Lekció: Lk 7,11–17; Ef 3,13–21. Alapige: Jer 14,7–9. Énekek: 355., 322.

Budavár,I.,Bécsikaputér de. 9. (úrv.) Bence Imre; de. 10. (német) Johannes
Erlbruch; de. 11. (úrv.) Bencéné Szabó Márta; du. 6. Bence Imre; Fébé,II.,
Hűvösvölgyiút193. de. 9. (úrv.) Veperdi Zoltán; Sarepta,II.,Modoriu.
6. de. 3/4 11. Szto ja no vics András; Pesthidegkút,II.,Ördögároku.9. de.
fél 10. (úrv.) Fodor Viktor; Csillaghegy–Békásmegyer,III.,Mezőu.12. de.
10. Donáth László; Óbuda, III.,DévaiBíróM. tér de. 10.; Újpest, IV.,
LebstückM.u.36–38. de. 10. Solymár Péter Tamás; Deáktér,V.,Deáktér
4. de. 9. (úrv.) Gerőfiné dr. Brebovszky Éva; de. 11. (úrv.) Smidéliusz Gábor;
du. 6. Gáncs Péter; Fasor,VII.,Városligetifasor17. de. fél 10. (angol nyelvű,
úrv.) Scott Ryll; de. 11. (úrv.) Aradi György; Józsefváros,VIII.,Üllőiút24.
de. fél 11. (úrv.) Románné Bolba Márta; VIII.,Rákócziút57/a de. 10. (szlovák)
Gu  lá  csi  né Fabulya Hilda; VIII.,KarácsonyS.u.31–33. de. 9. Románné Bolba
Már  ta; Ferencváros,IX.,Gátu.2.(katolikustemplom) de. 11. (úrv.) Koczor
Ta  más; Kőbánya,X.,Kápolnau.14. de. 10. Benkóczy Péter; Kelenföld,XI.,
Bocskaiút10. de. 8. Gáncs Tamás; de. fél 11. (úrv.) Gáncs Tamás; du. 6. (ves -
pe ra) Schulek Mátyás; XI.,Németvölgyiút138. de. 9. Missura Tibor; Buda-
gyöngye,XII.,SzilágyiE.fasor24. de. 9. (úrv.) Bencéné Szabó Márta; Buda-
hegyvidék,XII.,KékGolyóu.17. de. 10. (úrv.) Keczkó Szilvia; Angyalföld,
XIII.,KassákLajosu.22. de. 10. Grendorf Péter; Zugló,XIV.,Lőcseiút
32. de. 11. (úrv.) Tamásy Tamásné; XIV.Gyarmatu.14. de. fél 10. Tamásy
Ta  más  né; Pestújhely,XV.,Templomtér de. 10. (úrv.) Szabóné Mátrai Ma -
ri an na; Rákospalota,XV.,RégiFótiút73.(nagytemplom) de. 10. Po nicsán
Erzsébet; Rákosszentmihály,XVI.,Hősöktere10–11. de. 10. Börönte Márta;
Cinkota,XVI.,Rózsalevélu.46. de. fél 11. Vető István; Mátyásföld,XVI.,
Prodámu.24. de. 9. Vető István; Rákoshegy,XVII.,Tessediktér de. 9. Ko -
vács Áron; Rákoskeresztúr,XVII.,Pestiút111. de. fél 11. Kovács Áron; Rá-
koscsaba,XVII.,Péceliút146. de. 9. Nagyné Szeker Éva; Rákosliget,XVII.,
GózonGy.u. de. 11. Nagyné Szeker Éva; Pestszentlőrinc,XVIII.,Kossuth
tér3. de. 10. Győri Gábor; Pestszentimre,XVIII.,Rákócziút83.(református
templom) de. 8. Győri Gábor; Kispest,XIX.,Templomtér1. de. 10. Széll
Bulcsú; XIX.,Hungáriaút37. de. 8. Széll Éva; Pesterzsébet,XX.,AdyE.
u.89. de. 10. Győri János Sámuel; Csepel,XXI.,Deáktér de. fél 11. Zólyomi
Má tyás; Budafok,XXII.,Játéku.16. de. 10. Solymár Gábor; Budaörs,Sza-
badságút75. de. 10. Endreffy Géza; Pilisvörösvár(reformátustemplom)
du. 2.; Budakeszi,Főút155.(gyülekezetiterem) de. fél 10. (úrv.) dr. Lack -
ner né Puskás Sára.
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Összeállította: Boda Zsuzsa

Lack ner Pál a ta nács ko zás nak a Cso -
mó pon tok ve ze tés köz ben cí met ad -
ta, amellyel azt je lez te, hogy az es pe -
re sek mun ká juk vég zé se köz ben
olya nok, mint a köz le ke dés ben részt
ve vők, akik új ra és új ra dön té si hely -
zet ben ta lál ják ma gu kat. En nek a
hely zet nek ve szé lyei és le he tő sé gei
egy aránt van nak. A ve ze tés konflik -
tu sok kal is jár, hi szen nem csak nép -

sze rű fel ada to kat lát nak el, ám eze -
ket a hely ze te ket nem ki ke rül ni kell,
ha nem fel ké szül ten meg ol da ni őket.

A fel kért elő adók sok min den re ki -
tér tek. Bak Pé ternek, a Dél-pesti
Egy ház me gye fel ügye lő jé nek elő -
adá sa a fel adat sza bás ról, -ter ve zés ről
és -el len őr zés ről szólt. Krá mer
György püs pök he lyet tes az ön is me -
ret ről és a hely zet fel is me rés ről be -

szélt. Dr. Orosz Gá bor Vik tor, az
Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem
(EHE) Rend sze res Teo ló gi ai Tan -
szé ké nek ad junk tu sa pe dig a ha ta lom
mint cél té má ját jár ta kö rül. 

Ifj. dr. Ha fen scher Ká roly, rév fü lö -
pi ok ta tá si köz pon tunk igaz ga tó ja a ve -
ze tés ne héz sé ge i vel kap cso lat ban a vi -
zi tá ci ók és a sze mély ügyek prob lé ma -
kö rét érin tet te. Dr. Sza bó né Mát rai
Ma ri an na, az EHE Gya kor la ti In té ze -
té nek ve ze tő je az ön kép zés ről és a kol -
lé gák kép zé sé ről fej tet te ki vé le mé nyét. 

Si ke rült elő adó nak fel kér ni dr.
Rét he lyi Mik lós egye te mi ta nárt, volt
nem ze ti erő for rás-mi nisz tert is, aki a
köz igaz ga tás ban szer zett ta pasz ta la -
ta it osz tot ta meg hall ga tó i val, ami kor
a kon zek vens ve ze tés ről és a konflik -
tus mi ni ma li zá lás fon tos sá gá ról be -
szélt. Egy má sik „kül sős” elő adó is
meg osz tot ta gon do la ta it a részt ve -
vők kel. Dr. Kor zensz ky Ri chárd, a Ti -
ha nyi Ben cés Apát ság per je le elő adá -
sá ban a pász to ro lás és a ve ze tés dia -
lek ti ká já nak kér dé se it bon col gat ta.

A reg ge li és es ti el mél ke dé se ket
egy há zunk püs pö kei és Ben c ze And -
rás püs pök he lyet tes tar tot ta Pál
apos tol Ti mó te us hoz írott el ső le ve -
lé nek 3. és 4. fe je ze te alap ján. 

Gáncs Pé ter el nök-püs pök áhí ta tá -
nak hely szí ne ként az egyik rév fü lö pi
rom temp lo mot vá lasz tot ta (képünkön).

g Kiss Mik lós

Az es pe re sek is el kezd ték…

A hat van egy év vel ez előt ti drá mai
fej le mé nye ket, az in té zet szü le té sé nek
kö rül mé nye it Bé kés Ta más, a pest hi -
deg kú ti gyü le ke zet fel ügye lő je ele ve -
ní tet te fel. 

Az Ál lam vé del mi Ha tó ság már el -
le he tet le ní tet te Szteh lo Gá bor vö rös -
ke resz tes mun ká ját, mert meg tud ta,
hogy az em ber men tő evan gé li kus lel -
kész a Szi bé ri á ba hur col tak és a po li -
ti kai okok ból be bör tön zöt tek gyer me -
ke i nek is me ne dé ket adott. Már köl -
töz nie kel lett a sop ro ni teo ló gi á nak, fel -
osz lat ták – a rend há zak kal együtt – a
Fé bét, majd ál la mo sí tot ták a di a ko -
nisszák pest hi deg kú ti in gat la na it, mert
at tól tar tot tak, hogy az ide köl tö ző
teo ló gu sok vissza csem pé szik a di a ko -
nisszá kat az épü let be. 

Az ak ko ri egy há zi ve ze tés – a rá
egyéb ként nem min dig jel lem ző ta -
lá lé kony ság gal – mes te ri hú zás sal

húz ta ke resz tül a sö tét ter ve ket: egy
ki köl tö ző teo ló gus he lyé re há rom
fo gya té kos gyer mek ke rült, így be né -
pe sült az ott hon. E fej le mé nyek lát -
tán te he tet len volt az egy há zat el le -
he tet le ní te ni igyek vő ha ta lom.

Az ott hon mél tó a hí res előd,
Szteh lo Gá bor mun kás sá gá hoz. Ál lan -
dó a hely hi ány, át la go san két évet vár -
nak fé rő hely re a rá szo rul tak, s a bő -
ví tés azért is in do kolt, mert kor sze rű -
sí te ni kell a fo gya té kos gyer me kek
ápo lá sá nak he lyet adó rész le get. 

A ven dé gek az is ten tisz te le ten és az
azt kö ve tő vi dám ker ti ün nep sé gen is
meg győ ződ het tek a bő ví tés fon tos sá -
gá ról: szűk nek bi zo nyult a temp lom,
so kan ki szo rul tak, csak a kar za ton
kap hat tak he lyet. A he lyi gyü le ke zet
tag jai ar ról me sél nek, hogy más kor is
el jön nek a fo gya ték kal élők a temp -
lom ba, de most ün nep lő be öl töz ve

még azok is be sán ti kál tak, vagy be gör -
dül tek to ló szék kel, akik más kor in kább
szo bá juk ban imád koz nak. 

A né met test vér in téz mény idén is
kép vi sel tet te ma gát, Frau Za de mack
lel kész a gyen gé ket erő sí tő hit ről be -
szélt. Pré di ká ci ó ját Sztoj ano vics And -
rás, a Sa rep ta igaz ga tó lel késze for dí -
tot ta ma gyar ra. Za de mack asszony
ked ves köz vet len ség gel szólt ar ról,
hogy Jé zus min dig fel ka rol ta a gyen gé -
ket és el eset te ket, s az Ószö vet ség csak
el ső pil lan tás ra szól a nagy hő sök ről, hi -
szen pél dá ul Mó zes és Dá vid is küz dött
gyen ge sé ge i vel: a né pét az ígé ret föld -
jé re ve ze tő pró fé ta be széd hi bás volt,
Dá vid pe dig ki csiny gyer mek ként küz -
dött Gó li át tal. Az is ten tisz te le ten el ső
íz ben szol gált a pest hi deg kú ti gyü le ke -
zet ének ka ra – Haydn-, Cle mens-,
Bach- és Schu bert-mű veket ad tak elő.

Üdí tő volt lát ni, hogy mi lyen sok in -
téz mény kép vi sel tet te ma gát az év for -
du lón. Je ge si Zol tán né ott hon ve ze tő
mu tat ta be az ün ne pet kö szön tő ve -
ze tő ket, kö zöt tük Ká kay Ist vánt, az or -
szá gos iro da igaz ga tó ját és dr. Ka li na
Ka ta lint, a Szteh lo Gá bor Evan gé li kus
Óvo da, Ál ta lá nos Is ko la és Gim ná zi -
um igaz ga tó ját. Utób bi be szá molt
ar ról, hogy az is ko lá ban dia kó ni ai
kép zés is in dul ha tott. 

Kö szön töt te az ott hont a hi deg kúti
rész ön kor mány zat ve ze tő je, Csa bai
Pé ter, majd Bé kés Ta más gyü le ke zeti
fel ügye lő tol má csol ta Né me thy né Uzo -
ni Han na üd vöz le tét, mi vel az egy ház -
me gyei fel ügye lő – be teg sé ge mi att –
nem tu dott részt ven ni az ün nep sé gen.
Üd vöz lő sza va kat mon dott Fo dor Vik -
tor hi deg kú ti lel kész és Porcs almy
Zsó fia, a Jo han ni ta Se gí tő Szol gá lat
mun ka tár sa is. A jo han ni ta fi a ta lok
rend sze re sen be jár nak az ott hon ba, lel -
ki tá maszt nyúj ta nak a gon do zot tak -
nak, szí ve sen vég zik ál do za tos mun ká -
ju kat. Vé gül egy ré gi is me rős, Gert rud
He ub lein mu tat ta be di a ko nissza tár -
sa it, s ma gyar mon da to kat is be le szőtt
mon dan dó já ba. Nagy taps fo gad ta,
ami kor kis sé né me tes ki ej tés sel, de
min den ki szá má ra ért he tő en mond ta
a kö szön tést: „Erős vár a mi Is te nünk!” 

g B. Wal kó György

Ígé re tes pest hi deg kú ti szü le tés nap
b Hatvanegyévvelezelőttamindignagyonfontosdiakóniaiszolgálat
mellettakármentés,aFébé-egyesületakkorállamosítottépületei
megmentésénekcéljavezérelteapesthidegkútievangélikusszeretet-
otthonlétrehozóit.AzelmúltvasárnapaSareptaBudaiEvangélikus
Szeretetotthonfennállásánakévfordulójántartottbensőségesünnep-
ségenmárazintézménybővítésérőlisbeszámolhattakazotthonve-
zetői.Azünnepségenelhangzottköszöntőknemcsakahatévtizedes
munkátméltatták,nemcsakafogyatékkalélőkésidősekgondozásá-
nakfontosságáthangsúlyozták,hanemnagyívűtervekrőlisszólhat-
tak.Ká kay Ist ván, egyházunkországosirodájánakigazgatójamegerő-
sítette,hogyazimmárszűknekbizonyulóotthonújabbingatlannal
gazdagodik.Azenéskertimulatságonanépesvendégseregmegtekint-
hetteazújépületterveit,megkóstolhattaazerdélyiszakácsnőktöl-
töttkáposztáját,anémetküldöttségbratwurstját,ésvásárolhatottaz
otthonlakóinakkézművesmunkáibólis.
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b Aligkéthéttelaháromegyházkerületmunkaévkezdőlelkészkonferen-
ciáiutánegyházunkespereseiisarévfülöpiOrdassLajosEvangélikusOk-
tatásiKözpontbangyűltekössze,hogyközösszellemi-lelkitréninggelkezd-
jékelakövetkezőmunkaévet.Ennekatréningnekamegtartásátmégaz
előző,aszóditanácskozásukondöntöttékelazesperesek.Aprogramössze-
állításáradr. Lack ner Pálországosprogramkoordinátortkértékfel.Aszep-
tember9–11.közöttrendezetttanácskozásonértékeselőadásokatésnagy-
szerűelőadókathallgathattakmegegyházunkközépvezetői.
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A két vi lág há bo rú kö zöt ti mu lat sá gok nyo mán ren de zi meg 2003 óta min -
den év ben a Vaj da Sá ra If jú sá gi és Kul tu rá lis Egye sü let a pöttyös bá lo kat Pusz -
ta föld vá ron. A hu sza dik szá zad ele jén a he lyi evan gé li kus fi a ta lok tár sa sá gi
ese mé nye volt az est a Bé kés me gyei fa lu ban. A szep tem ber 15-én tar tott, ti -
ze dik „új ko ri” pöttyös bál dísz ven dé ge Sit kei Jó zsef né és Var ga Sán dor né volt.
A „pöttyös né nik”, akik már hét év ti zed del ez előtt is pöttyös ben mu lat tak,
nem mel lé ke sen a he lyi evan gé li kus gyü le ke zet 91. élet évü ket be töl tött, tisz -
te let be li pres bi te rei. A bál ban együtt mu la tott a fa lu ap ra ja-nagy ja, kö zel két -
száz ven dég. A szer ve zők aján dék kal kö szön töt ték a leg if jabb bá lo zót, a ti -
zen egy hó na pos Nó ri kát, aki ma ga is pöttyös ru hát öl tött az ün ne pi es té re.

g –ó –ő –a

Ti zed szer is pöttyös ben

adiakónianapja
Tisz te let tel és sze re tet tel vár juk szep tem ber 25-én a De ák té ri evan gé -
li kus temp lom ba a dia kó nia nap já ra, a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház dia kó ni ai szol gá la tá nak ün ne pé re. 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.

azünnepprogramja
13.00: Ün ne pi úr va cso rás is ten tisz te let. – Az ige hir de tés szol gá la tát dr.
Fa bi ny Ta más, az Észa ki Egy ház ke rü let püs pö ke vég zi. Az is ten tisz te -
let ke re té ben ke rül sor Az Év Dia kó ni ai Mun ka tár sa, Az Év Szpon zo ra
és Az Év Ön kén te se dí jak át adá sá ra. Kö szön tőt mond Solt ész Mik lós, az
Em be ri Erő for rá sok Mi nisz té ri u má nak ál lam tit ká ra.
15.00: Az An cil la Do mi ni – Túr me zei Er zsé bet-em lék könyv be mu ta tó -
ja. – A köny vet be mu tat ja Ra dos né Len gyel An na, a Dé li Evan gé li kus Egy -
ház ke rü let fel ügye lő je, az MEE or szá gos fel ügye lő-he lyet te se.
15.30: Ko szo rú zás Szteh lo Gá bor szob rá nál. – 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.
16.00: Fo ga dás a De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um dísz ter mé ben.

Kér jük, hogy rész vé te li szán dé kát je lez ze a fel nott kep zes@lu the ran.hu
e-mail cí men vagy az 1/486-3548-as fax szá mon szep tem ber 21-ig.

E v a n g E l i k u s E l E t . h u
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Még bár ki szá má ra in gye ne sen le tölt -
he tő a Mic ro soft Win dows, az az
„Ab la kok” ne vű ope rá ci ós rend sze -
ré nek 8-as vál to za ta, amely per sze
csak „fej lesz tői elő ze tes”, és az ok tó -
be ri hi va ta los pre mi er után már
nem fog mű köd ni. A hoz zá ér tők
egy vir tu á lis gép be te le pít ve meg néz -
he tik, mi ként is kép ze li el a red mon -
di cég ve ze tő sé ge az in for ma ti ka
ala ku lá sát a kö vet ke ző évek ben.

A Mic ro soft a Win dows 95 csak -
nem húsz év vel ez előt ti meg je le né -
sé vel tört be iga zán a ház tar tá sok vi -
lá gá ba, az el múlt idő szak ban azon -
ban bra vú ro san fel épí tett üz le ti el -
kép ze lé se ik egy sze rű en lég üres tér -
be ke rül tek. A Mic ro soft ope rá ci ós
rend sze rét hasz nál ják a leg töb ben a
vi lá gon, és még ma nap ság is so kak
szá má ra a Word a szö veg szer kesz tő,
az Ex cel pe dig a táb lá zat ke ze lő szi -
no ni má ja. A we bes iro dai al kal ma zá -
sok meg je le né sé vel mind két fron ton
egy szer re kény sze rült harc ra a cég: az
in ter ne tes tar tal mak fo gyasz tá sá hoz
szük sé ges kon ku rens bön gé sző prog -
ra mok min den plat for mon ugyan úgy
ke zel he tők, a ve lük el ér he tő on-line
prog ra mok pe dig fe les le ges sé te szik
egy do bo zos szoft ver meg vá sár lá sát
és te le pí té sét.

A csak nem ti zen egy éve ki adott
Win dows XP ép pen ezért bő ven
meg fe le lő még bár ki szá má ra, hi szen
ezen az ope rá ci ós rend sze ren játsz -
va el fut a Go og le Ch ro me vagy a Mo -
zil la Fi re fox leg újabb vál to za ta is. A
Win dows XP utód ja ként ki adott
Win dows Vis ta csú fos ku dar ca után
a Win dows 7 össze ra ká sa tény leg jól
si ke rült, ép pen ezért még ke ve seb ben

gon dol hat ják úgy, hogy ar ról fris sí -
te ni ük kel le ne. 

Még in kább ezt az el kép ze lést
erő sí ti meg az az in for má ció, hogy a
Win dows XP-ről tör té nő vál tás is
rend kí vül las sú, hi szen egé szen mos -
ta ná ig ez volt a leg több gé pen fu tó
ope rá ci ós rend szer vi lág vi szony lat -
ban. A ma gyar or szá gi hely zet kép
(www.ran kings.hu/hu/rank ings/ope -
rat ing-sys tems.html) még min dig az
XP elő nyét mu tat ja (47,96%) a 7-es -
sel szem ben (42,06%), így könnyen
el kép zel he tő, hogy az új ope rá ci ós
rend szer ese tén is csak las sú nö ve ke -
dés re le het majd szá mí ta ni.

Ré geb ben az új ope rá ci ós rend -
szer új le he tő sé ge ket is je len tett, most
azon ban már időnk nagy ré szét a ne -
ten lóg va tölt jük, ezért leg in kább a
bön gé szőnk ké pes sé gei szá mí ta nak. A
web fej lő dé se szin tén mér föld kő höz
ér ke zett, ugyan is a HTML5 ne vű nyílt
szab vány di a da la a Flash-al kal ma zá -
sok fe lett im már vég le ges, ugyanis
nem rég az azt fej lesz tő Ado be cég be -
je len tet te, hogy im már ők is HTML5-
esz kö ze ik re fog nak kon cent rál ni.

A Flash-ani má ci ók és -al kal ma -
zá sok ki csit min dig is ki lóg tak a tel -
je sen nyi tott web kö ze gé ből. Ko ráb -
ban a bön gé szők kor lá to zott ké pes sé -
gei mi att le he tett el ső sor ban szük ség
ar ra, hogy a lát vá nyos ele me ket fel vo -

nul tat ni ké pes Flash-prog ra m ot épít -
se nek be az ol dal ba, azon ban ezek
nem csak ko moly erő for rá so kat fog lal -
tak le a gép tel je sít mény éből, de leg -
több ször a web mű kö dé sé től ide gen
ke ze lő fe lü let tel még egyéb ként is
meg ne he zí tet ték a hasz ná la tot. Vé gül
úgy tűnt, az in ter ne tes já té kok, il let -
ve a vi de o le ját szás az a te rü let, ahol a
Flash meg ta lál ta a he lyét, de a HTML-
szab vány leg újabb ge ne rá ci ó ja eze ket
a le he tő sé ge ket is nyújt ja. 

A Flash nyil ván va ló ha nyat lá sa
2007-re te he tő, ami kor az App le ak -
ko ri ve ze tő je, Ste ve Jobs az evo lú ci -
ós ug rást je len tő iP ho ne-ból egy sze -
rű en ki hagy ta a Flash le ját szá sá nak
le he tő sé gét, és eh hez a dön té sé hez
éve ken át ra gasz ko dott is. Oly annyi -
ra be vált ez a szá mí tá sa, hogy bár a
ri vá lis And ro id ope rá ci ós rend szert
fej lesz tő Go og le is ki állt a Flash
hasz ná la ta mel lett, idő vel ők is le tet -
tek en nek al kal ma zá sá ról.

A HTML5 le he tő sé gei vi szont asz -
ta li szá mí tó gé pen, okos te le fo non és
táb la gé pen egy aránt ki hasz nál ha -
tók, így va ló já ban egy jó bön gé sző -
re van csak szük ség ah hoz, hogy lé -
pést tart sunk az in for ma ti kai fej lő -
dés sel. A Mo zil la a Fi re fox OS ne vű
rend sze ré vel egye ne sen olyan új kör -
nye ze tet cso ma gol össze, amely ben
a kép er nyőn meg je le nő min den egyes
in for má ció egy bön gé sző ben fel dol -
go zott ol dal ként je le nik meg. A jö vő
nem fel tét le nül lesz azon ban ilyen –
min den eset re azok nak, akik fő leg
csak in ter ne te zés re hasz nál ják a gé -
pü ket, nin csen iga zán okuk az ope -
rá ci ós rend szer fris sí té sé re.

g N. B.

Nem csak ki né zünk az ab la kon, 
ki is má szunk raj ta

egyházésvilágháló

Rovatgazda: Nagy Bence

harcbanakorszellemmel
Kap cso lat épí tő kur zus

Elő adás-so ro zat 2012 őszén–te lén a Rá day Kol lé gi um dísz ter mé ben (Bu -
da pest IX. ker., Rá day u. 28.) hét fő es tén ként 18 órai kez det tel. Elő adó: dr.
Pál he gyi Fe renc.
Ok tó ber 29. – Kap cso la tunk sza kí tó pró bái
No vem ber 5. – A hűt len ség el len sze re
No vem ber 12. – Ter hes örök sé ge ink
No vem ber 19. – Csa lá di sze rep osz tás
No vem ber 26. – Konflik tus ban ön ma gam mal és a tár sam mal
De cem ber 3. – Va ló ban ment he tet len a há zas sá gunk?
De cem ber 10. – Meg bo csá tás és pa rancs ba ka pott sze re tet

Jó té kony sá gi fel hí vás
Ne me re Dó ra né hány év vel ez előtt úgy dön tött, ki akar ja ma gát pró bál -
ni, megtapasztalva, ho gyan tud se gí te ni má sok nak. Ön kén tes nek sze -
gő dött, és a sor sa Ha i ti be vit te, ahol ugyan nem ép pen az vár ta, ami re
szá mí tott, de nem for dult vissza. 

Hu szon öt éve sen több nyi re ma ga te he tet len, kü lön bö ző sé rü lé sek kel
passzí van élő ár vák el lá tá sá ban kez dett se géd kez ni, majd né hány el ka -
pott „épp hogy mo soly” ar ra kész tet te, hogy ne nyu god jon be le az ele -
ve el ren delt nek tű nő sor sok ba. A vi lág má sik fe lén, tel je sen más kul tú -
rá jú, fel fo gá sú em be rek kö zött el ve tet te a fej lesz tés, a te rá pia gon do la -
tá nak mag va it. Ze ne- és tánc te ra peu ták kal együtt mű köd ve fog lal ko zá -
sok kal, ki rán du lá sok kal, akik nél le het, ta nít ta tás sal ad re mény su ga rat és
ki lá tást egy jobb élet re az ot ta ni vi lág ár vá i nak ez a ma gyar lány, aki tel -
je sen egye dül, Bu da pest ről in dult, és ma Ha i tin a sé rült gye re kek la kó -
ott ho ná nak igaz ga tó ja.

Ősztőltervezettprojektjeiakövetkezők:
• Rend sze res fi zi ko te rá pia több he lyi mun ka társ be vo ná sá val, aki ket a
kül föl di cso por tok ta ní ta nak be.
• Te rá pi ás szo ba épí té se, be ren de zé se a sé rült gye re kek fej lesz té se ér de -
ké ben.
• Tánc- és ze ne ta ní tás az egész sé ges és sé rült gyer me kek ré szé re.
• Öt sé rült gyer mek ott ho ni ta nít ta tá sa.
• Há rom sé rült gyer mek is ko láz ta tá sa egy spe ci á lis is ko lá ban.
• Spe ci á lis edzé sek be in dí tá sa, a fo gya té kos gye re kek spor to lá si le he tő -
sé gé nek biz to sí tá sa.

Ezek hez a pro jek tek hez gyűjt Dó ra most ado mányt több fé le mó don.
Az ott hon la kói szá má ra ado mány gyűj tő es tet ren dez szep tem ber 26-

án 19 órá tól az Öt kert ben (1051 Bu da pest, Zrí nyi u. 4.).
A prog ram: kép ve tí tés, film ve tí tés, be szá mo ló, tűz tánc, tom bo la és fel -

lé pők (Cher ry Bomb, Pe et Pro ject, Gáj er Bá lint, Sző ke Ni ko let ta, Bil ling
Bo di es, Be be, Bo gi, Frenk, Sza bó Ba lázs, Mi há lyi Ré ka).

Szpon zor prog ra mot ho zott lét re az ala pít vány, amely a gyer me kek ál ta -
lá nos el lá tá sá ra irá nyul (in for má ci ók: www.usfch.org/spon sorsh ips.htm).

Ez a prog ram ki zá ró lag a sé rült gye re kek ok ta tá sá ra jött lét re. Ezek a gye -
re kek ed dig sem mi fé le ok ta tás ban nem ré sze sül tek, pe dig kö zü lük szá mo -
san ma gas szin ten fej leszt he tők, ezért na gyon so kat je lent ne kik az ok ta -
tás le he tő sé ge. Né me lyi kü ket a tel jes, ön ál ló élet re is fel le het ké szí te ni.

Egy gye rek ott ho ni ta nít ta tá sa ha vi 50 dol lár, is ko lá ba já ra tá sa ét ke -
zés sel és köz le ke dés sel együtt ha vi 100 dol lár. Mi ni mum ha vi 3000 fo -
rint be fi ze té sé vel már bár ki tá mo gat hat ja ezt a prog ra mot, és a párt fo -
golt gye rek kel sze mé lyes kap cso la tot is ki ala kít hat. Há rom ha von ta, ami -
kor az is ko lá ban ér té ke lés van, a szpon zor is ké pes be szá mo lót kap, hogy
tud ja, ho gyan tel je sít az ál ta la párt fo golt gyer mek. 

Na gyon so kat je lent a gye re kek nek, hogy va la hol a vi lág ban van egy
em ber, aki nek ők fon to sak. Ők úgy  hív ják a se gí tő i ket, hogy „ma ma blanc”
vagy „pa pa blanc”, és öröm mel ké szí te nek ne kik ki sebb aján dé ko kat.

Ha ér dek li ez a prog ram, ké rem, ír jon a dne me re@ya hoo.com-ra.

h i r d e t é s

Me zei Me lin da, a tá bor ze nei ve ze -
tő je az ének kart ve zé nyel te, emel lett
szol fézst és zon go ra já té kot ok ta tott.
Ki rály Dó ra a fa fú vó so kat, Láng An -
na má ria a zon go ris tá kat, Ló csi Le -
ven te a gi tá ro so kat, ma gam pe dig a
har mó ni u mon ta nu ló kat se gí tet tem
ab ban, hogy a meg fe le lő han gok a
meg fe le lő idő ben szó lal ja nak meg. A
tá bor ba az egy ház me gye ha tá ra in kí -
vül ről is ér kez tek né há nyan. A har -
minc öt fős kö zös sé get erő sí tet te,
szí ne sí tet te az is, hogy más fe le ke ze -
tű, fő ként ka to li kus tá bor la kók is
vol tak ve lünk. 

Egy ház ze nei tá bort szer vez tünk.
Mind két szó hang sú lyos.

Egy ház ze nei, mert mind a hang -
sze res, mind az ének ka ri mun ka
tar tal ma és cél ja az egy ház ze né jé -
nek meg is mer te té se, meg sze ret te té -
se. Mi nél fi a ta labb kor ban kez di

ezt el va la ki, an nál in kább ze nei
kul tú rá já nak ré szé vé vá lik. Fó ti kán -
tor kép zős ta pasz ta lat, hogy az ott ta -
nu lók több sé ge szá má ra nem ide -
gen, ha nem ter mé sze tes az ének -
kincs és a szí ne sebb li tur gia is me re -
te, hi szen ze nei szo ci a li zá ci ó juk ré -
szét al kot ja, mely hez sze mé lyes él -
mé nyek is kö tőd nek.

Tá bor – nem ze ne is ko la, de nem
is kán tor kép ző. Nem kí ván és nem is
tud kon ku rál ni Fót tal, vi szont ki fe je -
zett cél ja, hogy po zi tív él mé nye ket és
in dít ta tást ad jon a ma ga sabb szin tű
ze ne ok ta tás hoz, és a kö zös ének lés -
ben és ze né lés ben szer zett kö zös ség -
él mény irán ti vá gyat is föl kelt se és
táp lál ja. A hang sze res és ze ne el mé -
le ti ok ta tás mel lett (óra rend sze rint)
reg ge li és es ti áhí ta to kat is tar tot tunk,
de ter mé sze te sen sza bad prog ra mo -
kat is, így pél dá ul egyik dél után a ká -

ni ku lai me leg ben a Va dá sa-tó hűs vi -
zé ben ta lál tunk me ne dé ket.

Kü lön le ges él ményt je len tet tek ki -
csik és na gyok szá má ra egy aránt a Me -
visz (Ma gyar or szá gi Evan gé li kus If jú -
sá gi Szö vet ség) Bár ka moz gás sé rült -
tá bo rá val kö zö sen szer ve zett ve tél ke -
dők. A fa lu te rü le tén és a moz gás sé -
rül tek tá bo rá ban öt le tes fel ada to kat ol -
dot tak meg a ze nei tá bor részt ve vő i -
ből és a moz gás sé rül tek ből össze ál ló
csa pa tok. A moz gás sé rül tek kel va ló ta -
lál ko zás el ső per ce i nek ért he tő vissza -
fo gott sá ga sem mi vé fosz lott, és a
szom ba ti fa lu na pon már is me rős ként
be szél get tek, ját szot tak a két tá bor
részt ve vői. (Kö szö net a szer ve zé sért
Pet hő-Ud var di And rea lel kész nő nek,
aki ko ráb ban a moz gás sé rült tá bo rok
ve ze tő je volt, és a ze nei tá bor ban is
szív vel-lé lek kel vett részt.)

A tá bor au gusz tus 5-én, va sár nap
a gyü le ke ze ti is ten tisz te let tel zá rult,
ame lyen a tá bor la kók ének ka ri mű -
vek kel és hang sze res ze né vel gaz da -
gí tot ták a li tur gi át. Ta ná rok és ta ní -
tók egy be hang zó an így kö szön tünk
el egy más tól: Jö vő re foly tat juk!

g Ko vács Lász ló lel kész,
a Va si Egy ház me gye ze nei fe le lő se

EgyházzeneitáborŐrimagyarósdon

Meghívótemplomszentelésre
„Én va gyok az Úr, min den élő nek az Is te ne. Van-e szá -
mom ra le he tet len?” (Jer 32,27)

A Szü gyi Evan gé li kus Egy ház köz ség ne vé ben sze -
re tet tel meg hív juk meg újult temp lo munk új ra szen te -
lé si is ten tisz te le té re, me lyet dr. Fa bi ny Ta más püs pök
úr szol gá la tá val tar tunk szep tem ber 23-án, va sár nap
15 óra kor. Erős vár a mi Is te nünk!

A szü gyi gyü le ke zet el nök sé ge

b AzőrimagyarósdievangélikusgyülekezetÉletfavendégházaanyárkö-
zepénegyhétenátadottotthontaVasiEgyházmegyeújjászerveződő
egyházzeneitáborának.Atöbbévesszünetutánmegújultkörnyezet-
benésarégilelkesedésselfolytattákazenetanítástazokafiatalok,akik-
nekazéletébenmélynyomothagytakazittrendezettkorábbitáborok.

Meghívó
lepramisszióicsendesnapra

A Lep ra misszió őszi csen des nap ra és rö vid köz gyű -
lés re vár ja tá mo ga tó it és az ér dek lő dő ket ok tó ber
1-jén, hét főn 10 órá ra a Re for má tus Misszi ói Köz -
pont (Bu da pest XV. ker., Alag u. 3.) nagy ter mé be.
A kí nai lep ra misszi ós mun kát Risk óné Fa ze kas
Már ta igaz ga tó mu tat ja be ké pes be szá mo ló val. Az
al ka lom sze re tet ven dég ség gel zá rul.

h i r d e t é s
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VASÁRNAP

6.00/Bartókrádió
Mu zsi ká ló reg gel
Ben ne:
Va sár na pi or go na mu zsi ka
8.00/CivilRádió(Budapest)
Lé lek han go ló
Az Evan gé li kus Rá dió misszió
össze ál lí tá sa
(www.ci vil ra dio.hu, 
is mét lés: 22.00)
8.30/DunaTv
Is ten ke zé ben
9.05/M1
Kér dé sek a Bib li á ban
15.00/Magyar
KatolikusRádió
Nyelvédesanyánk
Anyanyelvi műsor
a családoknak
15.05/Bartókrádió
Ju bi la te Deo
Év szá za dok egy há zi
muzsikája

HÉTFŐ

9.30/DunaTv
Élő egy ház
(val lá si hír adó)
13.30/Kossuthrádió
Erős vár a mi Is te nünk!
Az evan gé li kus egy ház 
fél órá ja
20.10/DunaTv
Pe tő fi
(ma gyar té vé film so ro zat)
Fel tá ma dott a ten ger
21.15/Bartókrádió
Úri mu ri
Mó ricz Zsig mond 
re gé nyé nek rá dió vál to za ta
21.40/DunaTv
Vég vá ri ak
(ma gyar do ku men tum film)
23.00/Rádió17(Budapest)
Lé lek han go ló
Az Evan gé li kus Rá dió misszió
össze ál lí tá sa
(www.ra dio17.hu)

KEDD

10.00/M1
Ke rék pár tú ra (bi cik l is ma ga zin)
10.40/M2
Min den tu dás Egye te me 2.0
(tu do má nyos is me ret ter jesz tő
mű sor)
12.05/Bartókrádió
Bu da pes ti Bach-hét, 2012
Vár dai Ist ván 
gor don ka hangver se nye 
a De ák té ri evan gé li kus
temp lom ban
15.00/M2
A nap su gár nyo má ban
Rocken ba u er Pál so ro za ta
20.00/CorvinusRádió
Lé lek han go ló
Az Evan gé li kus Rá dió misszió
össze ál lí tá sa
(www.cor vi nus ra dio.hu)
20.06/Kossuthrádió
Arany alap
(kul tu rá lis ma ga zin mű sor)

SZERDA

13.30/Kossuthrádió
„Te ben ned bíz tunk 
ele i től fog va…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
14.00/PaxTv
Az anya méh gyü möl cse 
ju ta lom (csa lád ter ve ző so ro zat)
14.25/RTLKlub
A múlt tit kai
(ame ri kai film, 1996) (86’)
15.00/DunaTv
A Hi ma lá ja ös vé nye in
(dél-ko re ai is me ret ter jesz tő
so ro zat)
20.50/DunaWorld
Hor vát or szág ék kö vei
(ma gyar is me ret ter jesz tő
film)
21.00/Bartókrádió
Mes ter mű vek – mes ter fo kon
Ben ne:
Bach: d-moll zon go ra ver seny
BWV 1052

CSÜTÖRTÖK

9.30/DunaTv
Tíz év múl va
(ma gyar 
do ku men tum film-so ro zat)
Csa lád tör té ne tek
12.44/Bartókrádió
Hang ver seny dél idő ben
A Bé csi Con cen tus Mu si cus
ját szik
19.35/Bartókrádió
Brahms: Né met rekvi em
20.35/M2
Mo lière: A kép zelt be teg
(ma gyar té vé já ték, 1971) (86’)
21.40/DunaWorld
Lyu kas óra (iro dal mi mű sor)
23.30/Bartókrádió
Ars no va
Ben ne:
Szo ko lay Sán dor: Pál ma
(kan tá ta)
23.40/M1
An gi je len ti
An gi a ta nyán

PÉNTEK

5.20/M1
Haj na li gon do la tok
9.00/Bartókrádió
Hang-fo gó
Ben ne: Gold mark: 
Sá ba ki rály nő je (rész le tek)
9.30/DunaTv
A Habs bur gok és Ma gyar or szág
(ma gyar is me ret ter jesz tő
soro zat)
10.30/DunaTv
Me sé lő cég táb lák
(ma gyar is me ret ter jesz tő
soro zat)
A Gel lért
19.05/DunaTv
Negy ven éves 
a tánc ház moz ga lom
22.00/Bartókrádió
Cel lu lo i dák
A leg jobb film ze nék
23.20/M1
Mi ket ten
(an gol film víg já ték, 1987) (10’)

SZOMBAT

9.10/DunaTv
Is ten ke zé ben
Kó rus ta lál ko zó
9.30/Rádió17(Budapest)
Lé lek han go ló
Az Evan gé li kus Rá dió misszió
össze ál lí tá sa
16.15/DunaTv
Ál mo doz ni le het
(fran cia já ték film, 1991) (93’)
20.30/Kossuthrádió
Es ti sé ta
Ri por tok, be szél ge té sek,
művek a kul tú ra ös vé nye in
21.20/DunaTv
Na pok, évek, év szá za dok
Tő kécz ki Lász ló mű so ra
22.30/DunaTv
Mü pArt
New Or leans Swing
24.00/Bartókrádió
Dzsessz kon cer tek
Ka ni zsai nem zet kö zi
dzsessz- és vi lág ze nei fesz ti vál

VASÁRNAP

9.30/Rádió17(Budapest)
Lé lek han go ló
Az Evan gé li kus Rá dió misszió
össze ál lí tá sa
(www.ra dio17.hu)
10.25/M1
Re for má tus ma ga zin
15.05/Bartókrádió
Be szél ge té sek az egy ház ze né ről
Zsi dó és ke resz tény ün ne pek
20.00/DunaTv
Szé kely Já nos: 
Ca li gu la hely tar tó ja
A Kecs ke mé ti Ka to na Jó zsef
Szín ház elő adá sa fel vé tel ről
20.15/DunaWorld
„Ma ra dok, más ként 
nem tehe tek” – 
In me mo riam Sü tő And rás
(ma gyar do ku men tum film)
22.00/Bartókrádió
Az em be ri hang di csé re te
Ben ne:
Hän del: Kar me li ta ve cser nye

vasárnap(szeptember23.)
Én va gyok az Úr, min den élő nek az Is te ne. Van-e szá mom ra le he tet len? Jer
32,27 (Jel 1,8; Jn 11,1/2/3.17–27/41–45/; 2Tim 1,7–10; Zsolt 42) Köz vet le nül
az után, hogy a ba bi lo ni ak kö rül zár ták Je ru zsá le met, Is ten ar ra uta sí tot ta Je -
re mi ást, hogy vá sá rol jon szán tó föl det ősei bir to kán. A pró fé ta tud ta, hogy
az or szág het ven év re az el len ség ke zé re ke rül, a né pet pe dig fog ság ba hur -
col ják. De Is ten meg ér tet te ve le en nek az ér tel met len nek tű nő bir tok vá sár -
lás nak az üze ne tét: el jön az idő, ami kor a most fog ság ba me nő nép új ra ősei
föld jén fog szán ta ni és arat ni. Mert Is ten szá má ra nincs le he tet len. 

Ugyan er re gon dolt Aqui nói Ta más, a kö zép kor teo ló gus fe je del me, majd
nyo má ban Lu ther is, ami kor ar ra a kér dés re, mit ten né nek, ha tud nák, hogy
más nap be kö szönt a vi lág vé ge, mind ket ten azt fe lel ték: még az nap el ül tet -
né nek egy al ma fát. Így fe jez ték ki hi tü ket, hogy Is ten meg tart ja ígé re tét, és
új vi lá got te remt, ahol bi zo nyo san ott lesz az ő al ma fá juk is, és ehet nek a gyü -
möl csé ből. Mert Is ten szá má ra nincs le he tet len. 

Ami kor nap ja ink ban so kan gon dol nak ag go da lom mal a de cem ber 21-én kor -
sza kot zá ró ma ja nap tár rej té lyes üze ne té re, és fél ve la tol gat ják egy vi lág vé gé -
vel fel érő koz mi kus ka taszt ró fa le he tő sé gét, a hit ben nün ket mun kánk to váb -
bi vég zé sé re kell, hogy ösz tö nöz zön az zal a re mény ség gel, hogy amit ma te szünk,
ak kor sem ér tel met len, ha a vi lág vé ge akár már hol nap be kö vet ke zik. Meg fog -
juk íz lel ni mun kánk gyü möl csét, mert Is ten nek sem mi sem le he tet len.

hétfő(szeptember24.)
Hi szen olya nok vagy tok a ke zem ben, mint az agyag a fa ze kas ke zé ben. Jer 18,6b
(Fil 2,13; Róm 6,18–23; Jer 27,1–22) Mi szün te le nül va la mi vé vál ni, va la ki vé
len ni sze ret nénk, az agyag vi szont – anél kül, hogy be le szól hat na – az zá vá -
lik, ami vé a fa ze kas ala kít ja. A pró fé ta ki je len té sét csak a te remt mény Te -
rem tő je előt ti alá za tá val, iga zi gyer me ki hit tel le het el fo gad ni.

kedd(szeptember25.)
Bi zony, a ti gon do la ta i tok nem az én gon do la ta im, és a ti uta i tok nem az én uta -
im – így szól az Úr. Ézs 55,8 (Mk 1,17–18; Ap Csel 21,8–14; Jer 28,1–17) Te remt -
mé nyi alá zat ra, ugyan ak kor gyer me ki bi za lom ra van szük sé günk, hogy Is ten
út ján en ged jük ve zet ni ma gun kat. Mert em be ri ér tel münk sze rint Krisz tus nyom -
do ká nak kö ve té se az élet el vesz té sé hez ve zet, és csak hi tünk bi zo nyo sod hat meg
ró la, hogy az örök élet el nye ré sé nek ez az egyet len le het sé ges út ja.

szerda(szeptember26.)
Ezért a na gyok kö zött adok ne ki részt, a ha tal ma sok kal együtt ré sze sül zsák -
mány ban, hi szen ön ként ment a ha lál ba. Ézs 53,12 (Mt 11,27; Mk 5,21–24.35–
43; Jer 29,1–14) A ke resz té nyek ezt a pró fé ci át min dig Krisz tus ra vo nat koz -
tat ták. A mon dat úgy is for dít ha tó, hogy Is ten a na gyo kat ad ja ne ki osz tály -
ré szül, és a ha tal ma so kat zsák má nyá ul – az az ön ként vál lalt ha lá lá ért min -
den el len sé ges ha ta lom fö lött Úr rá te szi.

Csütörtök(szeptember27.)
Tarts élet ben ben nün ket, és mi se gít sé gül hív juk ne ve det. Zsolt 80,19b (Mk 10,52;
Fil 1,19–26; Jer 30,1–3;31,1–14) Is ten el vár ja tő lünk, hogy a ve sze de lem ben se -
gít sé gül hív juk, és ez zel őt di cső ít sük. A zsol tá ros is eb ben bí zik, ezért for dít -
ja meg a sor ren det: Tarts élet ben ben nün ket, és mi se gít sé gül hív juk ne ve det.

Péntek(szeptember28.)
Nem vét ke ink sze rint bá nik ve lünk, nem bű ne ink sze rint fi zet ne künk. Zsolt
103,10 (1Jn 4,10; Jn 18,3–9; Jer 31,18–20.31–37) A zsol tá ros ál lí tá sát a kö vet -
ke ző vers ben meg fo gal ma zott ta pasz ta la tá ra ala poz za: „Mert ami lyen ma -
ga san van az ég a föld fö lött, olyan nagy a sze re te te az is ten fé lők iránt.” Bá -
to rí tá sa te hát nem a bűn ben meg átal ko dot tak nak, ha nem az is ten fé lő, más
szó val bűn bá nó, meg té rő bű nö sök nek szól.

szombat(szeptember29.)
Még a gó lya is az égen tud ja köl tö zé se ide jét, a ger li ce, a fecs ke és a da ru is
vi gyáz, mi kor kell meg jön nie, csak az én né pem nem is me ri az Úr tör vé nyét.
Jer 8,7 (Lk 6,46; Lk 10,17–20; Jer 36,1–32) A ma da rak nak gén je ik be van kó -
dol va az Is ten rá juk vo nat ko zó tör vé nye. Ezért ösz tö nö sen tel je sí tik. A mi
gén je ink be a bűn tör vé nye van kó dol va, ezért ösz tö nö sen an nak kí ván sá gát
akar juk tel je sí te ni. Is ten ezért a szí vünk be ír ja tör vé nyét, hogy mi ne ösz tö -
nö sen, ha nem tu da to san és kész ség gel cse le ked jük aka ra tát.

g Vég he lyi An tal

Hibajavítás
Az elő ző szám Új nap – új ke gye lem ro va tá ban a fenti so rok szer ző je ál tal
a hét fői (szeptember 17.) igé hez írt ma gya rá za t el ső mon da tá ból saj ná la tos
mó don ki ma radt a pró fé ta szó. A mon dat he lye sen: „Haj la mo sak va gyunk
rá, hogy úgy hall gas suk Is ten nek a pró fé ta szá já ba adott igé jét, mint ami nem
ne künk szól, ha nem a bű nö sök nek.”

Új nap – új kegyelem

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból szeptember 23-ától szeptember 30-áig

HÍREK, HIRDETÉSEK
GyÁSZ HÍR

„Sen ki nek se tar toz za tok sem mi vel, csak az zal, hogy egy mást sze res sé tek.”
(Róm 13,8)

Mély fáj da lom mal, de Is ten aka ra tá ban meg nyu god va tu dat juk mind -
azok kal, akik sze ret ték és is mer ték, hogy Po nicsán Im ré né szü le tett Szi rácz -
ky Ka ta lin – sze re tett édes anyánk, nagy ma mánk, déd nagy ma mánk – szep -
tem ber 11-én ha za tért meg vál tó Urá hoz. Utol só út já ra a kis kő rö si evan gé -
li kus te me tő ra va ta lo zó já ból szep tem ber 21-én 14 óra kor kí sér jük el. 

A gyá szo ló csa lád

GyÁSZ HÍR
„Le nyúlt a ma gas ból, és föl vett
en gem…” (Zsolt 18,17)

Szo mo rú szív vel tu dat juk, hogy
Wisz ki densz ky And rás La jos szep -
tem ber 5-én, éle té nek 65. évé ben
vissza ad ta lel két Te rem tő jé nek.
Fe lejt he tet len ha lot tunk tól szep -
tem ber 27-én, csü tör tö kön 14
óra kor ve szünk vég ső bú csút a
De ák té ri evan gé li kus temp lom -
ban (Bu da pest V. ker., De ák Fe -
renc tér). Kér jük, a vi rág ra szánt
össze get a temp lom ban el he lye -
zett per sely be le gye nek ked ve sek
be dob ni. Az össze gyűlt pénzt a
rá kos ke reszt úri Pod ma nicz ky Já -
nos Evan gé li kus Ál ta lá nos Is ko -
la ja vá ra ajánl ja fel a csa lád.

El jött a bú csú ide je…
Gyá szol ják: fe le sé ge, gyer me -

kei, ro ko nai, ba rá tai és a gyü le -
ke zet tag jai.

Táv irat cím: Wisz ki densz ky,
1172 Bu da pest, Ro bo gó u. 19.

„Ma gasz tal lak, Uram, a né pek kö zött, zsol tárt ének lek ne ved nek.” (Zsolt
18,50) Is ten irán ti há lá val és öröm mel ad juk hí rül, hogy au gusz tus 28-
án meg szü le tett har ma dik fi unk, Do mon kos.

Sza bó Fe renc és Sza bó né Nyitrai Már ta lel ké szek

evangélikusmagazinaMagyarTelevízióban
Szep tem ber 23-án, va sár nap az M1-en 9.15-kor, az M2-n 12.10-kor Evan -
gé li kus ma ga zint lát ha tunk, mely ben be szá mo lunk a Kis kő rö si Pe tő fi Sán -
dor Óvo da, Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um és Ker té sze ti Szak kö zép is ko -
la év nyi tó já ról, Mé szá ros Ta más egy ház ke rü le ti fel ügye lő be ik ta tá sá ról
és a Wal len berg-meg em lé ke zés ről. Szer kesz tő: Nagy Lász ló.

F i z E s s E n  E l ő  l a p u n k r a !


