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„A meg szó la lók is vissza em lé kez nek az evan -
gélikus lel ké szek re, evan gé li kus ta ní tók ra, 
akik sze re tet tel gaz da gí tot ták Weö res me ta fi zi kus
gon dol ko dás ra szü le tett köl tői lel két, hoz zá já rul va
a maj dan ki tel je se dő szel le mi egye te mes ség hez.”

WeöresSándorésazevangélikusok f 7.oldal

„Az evan gé li kus pré di ká ció a leg na gyobb nyil vá nos ság nak
szól min den idő ben. Nem vál hat „kon zerv nyelv vé” vagy
gon do lat tá, ha nem min den kép pen a mi mai ak tu á lis élet kér -
dé se in ket érin tő és ezek ben „út mu ta tó” jé zu si szó nak kell
len nie! Min den ki szá má ra ért he tő tar ta lom mal és for má val.”

Élményprédikáció f 5.oldal

Azöttalentumosszolga f 3.oldal
Kettősünnep f 7.oldal
EGOT2013 f 8–9.oldal
1850kmlélektőllélekig f 10.oldal
CikázásIstenteremtettvilágában f 12.oldal
Nálatoklaknak-eállatok? f 13.oldal

„Nor vé gi á ban az al kot -
mány tar tal maz za azt,
hogy a ki rály 
csak evan gé li kus le het!”
Optimizmustsugározva
megszólalni f 3.oldal

Az ige hir de tő, dr. Fabiny Tamás
püs pök mel lett a li tur gi á ban Greger-
sen-LabossaGyörgy lel kész, az MEE
Dia kó ni ai Bi zott sá gá nak ve ze tő je
vett részt. „Aki bol do gít mást, bol dog
csak az le het” – zen gett az ün ne pi
ének a dia kó nia nap ján. 

Fa bi ny Ta más Ézs 42,1 alap ján a
csen des szol gá lat ér té ke i ről pré di kált.
Jé zus szol gai for mát vett fel ér tünk,
halk és sze líd sza vú volt ak kor is, ami -
kor az öz ve gyet vi gasz tal ta, ak kor is,
ami kor a vád lói elé ve zet ték – és a fel -
tá ma dás cso dá já ban is. Jé zus nem
ural kod ni, ha nem szol gál ni jött. Ezt
kell szem előtt tar ta nunk nap mint
nap mind az egyé ni, mind az egy há -
zi szol gá lat ban – he lyez te a hall ga tó -
ság szí vé re a dia kó ni á ért fe le lős lel -
ké szi ve ze tő. „Mi is mos suk meg
egy más lá bát, te gyük te nye rün ket a
lá zas hom lo kok ra, és vál lal junk kö -

zös sé get a ki kö zö sí tet tek kel. Is ten
nem dob, nem ta szít el sen kit, szá má -
ra min den ki ér té kes. Mi is így te kint -
sünk em ber tár sa ink ra!” – buz dí tott
a püs pök.

Az ige hir de tés után kö zö sen vet -
tek úr va cso rát az egy más sal ily mó -
don tény le ge sen kö zös sé get vál la ló el -
lá tók és el lá tot tak. Az is ten tisz te le tet
kö ve tő en BudaAnnamária, az MEE
Dia kó ni ai Osz tá lyá nak ve ze tő je kö -
szön töt te a dia kó ni á ban szol gá ló kat
és a ven dé ge ket, kö zöt tük a szo ci á lis
és csa lád ügyért fe le lős ál lam tit kárt. 
SoltészMiklós kö szön tő jé ben az

egy há zak tár sa dal mi sze rep vál la lá sá -
ról és ki hí vá sa i ról be szélt. Hang sú -
lyoz ta, hogy a hit tel vég zett mun ka az
egész tár sa da lom szá má ra pél da ér té -
kű. A pél dát adó kat pe dig meg kell be -
csül ni – mon dot ta, s ezt a té zist
mint egy alá tá maszt va ke rült sor a dia -

kó ni ai dí jak át adá sá ra. (A dí ja kat Fa -
bi ny Ta más, Gre ger sen-La bos sa
György és Solt ész Mik lós ad ta át.)

Az idei év dia kó ni ai mun ka tár sa -
ként dí jaz ták KlingErika élel me zés -
ve ze tőt a Ka posszek csői Evan gé li kus
Dia kó ni ai Ott hon ból, KonczérLász-
lóné ta ka rí tót a Szom bat he lyi Evan -
gé li kus Dia kó ni ai Köz pont ból és
Nagy Istvánné kony hai ki se gí tőt a
nyír egy há zi Élim Evan gé li kus Sze re -
tet ott hon ból. 

Az év dia kó ni ai ön kén te sei vol tak:
a nyír egy há zi Em maus Evan gé li kus
Sze re tet ott hon ból Sándor József, a
Szom bat he lyi Evan gé li kus Dia kó ni -
ai Köz pont ból HegedűsLászló és az
oros há zi Győry Vil mos Evan gé li kus
Sze re tet szol gá lat tól LázárPálné.
BajákinéJuhászZsuzsanna a Gla -

u dio lis Fit Kft. kép vi se le té ben volt je -
len; a kft. a nyír egy há zi Élim Evan gé -
li kus Sze re tet ott hont tá mo gat ta, és
ez zel az év dia kó ni ai szpon zo ra lett.

A temp lo mi együtt lé tet a zen ge dez -
ni vá gyó dia kó ni ai mun ka tár sak ból
má jus ban ala kult DiakoBand szí ne -
sí tet te és hi te le sí tet te. Vé gül az ün nep -
lők ki vo nul tak a tér re, és a gyer mek -
men tő evan gé li kus lel kész, Szteh lo
Gá bor szob ra előtt éne kel ték el a
Him nuszt, és he lyez ték el ko szo rú i kat. 

g Ki nyik Ani ta

Akiboldogítmást,boldogcsakazlehet
AdiakónianapjaaDeáktéritemplomban

Október7.
„Milyensorsotreménylhetnénk
miazonesetre,haezenellenség
honunkon győzedelmeskedhet-
nék?Haegyőzedelemmásoknak
egyszeresbajvolna,tízszeresjaj
lenne nekünk! Ő evangelmi
anyaszentegyházunkszabadel-
vűségét, mint vad önkényével
összenemférőt,általábangyű-
löli;denemtölthetné-erajtunk
bosszúját,méginkábbezengőg-
jétalegnagyobbmértékbensér-
tő nemzeti mozgalom miatt,
melynek szítóit bennünk vélné
találni?”–HaubnerMátédu-
nántúlipüspök1848decemberé-
benírtsoraiaszabadságharcle-
veréseutánbeteljesültpróféciá-
váváltak.
Október 6-án emlékezzünk

meg arról, hogy a szabadság-
harc leverőinek bosszúja nem
csak egy napig tartott, és nem
csakazegyeseketérteutol.Azost-
romállapotkihirdetésévelazegy-
házönkormányzatátisfelfüggesz-
tették,megválasztottpüspökeités
világivezetőiteltávolították,gyű-
léseit betiltották. A megtorlás
utolsó következményeitől csak
1860-rasikerültevangélikusőse-
inknekmegszabadulniuk.
Gondoljunkmaazokrais,akik

október7.utánsemvoltakhaj-
landókfeladnimárcius15.sza-
badságát!

g Ker tész Bo tond

b A la jos ko má ri réz fú vó sok is mét fé nye sí tet ték hang sze re i ket, majd di -
a dal ma san meg is szó lal tat ták őket a De ák té ren szep tem ber 25-én, Szteh-
loGábor szü le tés nap ján. A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház (MEE)
éven te e na pon tar tott ün ne pén idén is kö zö sen ad tak há lát a dia kó ni -
á ban dol go zó mun ka tár sak, ön kén te sek és a rá juk bí zot tak kép vi se lői.
Az úr va cso rás is ten tisz te let előtt dia kó ni ai in téz mé nye ink ve ze tői kü -
lön is imád koz tak: erőt kér tek ah hoz, hogy az tán erőt ad has sa nak a sok -
szor erőt pró bá ló, de kin cse ket is rej tő sze re tet szol gá lat hoz.

Országosevangélizáció
Bu da pest, De ák té ri evan gé li kus temp lom, ok tó ber 12., 10–16 óra

Ajándékezanap–„…kegyelembőlvanüdvösségetekahitáltal…”(Ef2,8)

Program
09.45: Ének lés 
10.00: Kö szön tés, ima – SzemereiJános
Ige hir de tés: El fe lej tet te ke gyel mét az Is ten? (Zsolt 77,10) – CseriKálmán
Ta nú ság té tel – GyörfiMihály
11.30: Szek ci ók, ke rek asz tal-be szél ge té sek
Bib lia kör – CseriKálmán (temp lom)
A mag zat és a ke gye lem – dr.TolnayLajos szü lész 
(a gim ná zi um dísz ter me) 
Ke gye lem Lu ther sze rint – WeltlerSándor (tor na te rem) 
Ke gye lem – új já szü le tés – VámosBéla és CséfalvayTamás
(az ud var ról nyí ló klub)
Egy ház és ke gye lem – SzéllBulcsú (gyü le ke ze ti kis te rem)
A ke gye lem gyó gyí tó ha tá sa a lel ki gon do zás ban – RibárJános
(gyü le ke ze ti te rem) 
Is ten ke gyel me az éle tem ben – MalikPéter (alag so ri tor na te rem)
Med dig tart a ke gye lem? – LaczkiJános (gim ná zi um, 12-es tan te rem)
Ke gye lem és/vagy fe gye lem – Gerőfinédr.BrebovszkyÉva
(a temp lom sek res tyé je)
12.45: Ebéd szü net (az egy ház sze rény ven dég lá tást biz to sít)
14.00: Akegyelemgyermekei–evan gé li kus ci gány kö zös sé gek kö zös bi -
zony ság té te le BakayPéter ve ze té sé vel
15:00: Ige hir de tés – Ke gye lem ből van üd vös sé ge tek (Ef 2,1–10) – 
dr.FabinyTamás
Úr va cso ra 

Gyer mek fog lal ko zás lesz a Kis de ák-óvo da ter me i ben a gyer mek- és if -
jú sá gi osz tály mun ka tár sa i nak ve ze té sé vel. A 2–6 éve sek nek a má so dik
eme le ten, a 7–12 éve sek nek az el ső eme le ten. 

Az al ka lom ra min den kit sze re tet tel vár a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház Misszi ói Bi zott sá ga.

Hónapnyitány
„Istenélőlelke,jöjj!” – zen gett az ének a re for má ció ha vá nak meg -
nyi tó ün nep sé gén, ok tó ber el ső nap ján a De ák té ri evan gé li kus temp -
lom ban. A lap zár tánk után kez dő dött es ti együtt lé ten a ze néé volt
a fő sze rep. Az al ka lom ra hi va ta los test vér egy há zak – je le sül a bap -
tis ta, a me to dis ta, a pün kös dis ta és a re for má tus – egy-egy fő pász -
to ruk kal és gyü le ke ze ti kó ru suk kal ér kez tek. 

A há zi gaz da evan gé li ku sok szó szó ló ja GáncsPéter el nök-püs -
pök volt, trom bi ta szóval pe dig JohannGyula és fú vó sai szol gál -
tak. SteinbachJózsef re for má tus püs pök, a Ma gyar or szá gi Egy há -
zak Öku me ni kus Ta ná csá nak el nö ke hir de tett igét Fil 1,3–6 alap -
ján. A pá li le vél rész let ből a há la adás, a bi zo nyos ság és az imád ság
fo gal mát és mély sé gét tár ta fel, meg nyit va ez zel a hí vek szí vét a re -
for má ció ha vá ban „még han go sabb” ige be fo ga dá sá ra. 

g Ká roly György Ta más felvétele
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Az óko ri em ber vár ha tó élet tar ta ma
rö vi debb volt a ma i nál, en nek meg fe -
le lő en a nem ze dé kek is gyor sab ban
vál tot ták egy mást. Je ru zsá lem ben, a
Juh-ka pu kö ze lé ben, egy eső vi zet fel -
fo gó cisz ter na part ján har minc nyolc
éve fek szik be te gen va la ki. Kor tár sai
ennyi idő alatt a há zas ság kö tés től
akár a déd szü lő sé gig is el jut hat tak, de
a nagy szü lő sé gig bi zo nyo san, hogy a
szak má juk ban va ló fej lő dé sük ről vagy
a tár sa dal mi rang lét rán va ló elő me ne -
te lük ről ne is szól junk. 

A tét len ség és a fi zi kai le épü lés köz -
ben e be teg szá má ra ese mény te le nül
cam mog nak a na pok, he tek, hó na -
pok, évek és év ti ze dek a Kegyelemhá-
zane vet vi se lő tó part ján. Ri tu á lis sza -
bály volt, hogy a tó kül ső, túl fo lyó me -
den cé jén az ün ne pek előtt át haj tot -
ták a temp lo mi ál do zat ra szánt, hi bát -
lan hí zott bá rá nyo kat. Eb ből le he tett
a val lá si év me ne té re is kö vet kez tet -
ni, amely az át lag em ber szá má ra
nem könnyen kö vet he tő. Hi szen a zsi -
dó nap tár ki zá ró lag a hold hó na pok -
ra épül. Így a 354 na pos nor mál éve -
ket Ádár ha vá nak szö kő hó nap ként
va ló be ik ta tá sá val 384 na pos szö kő -
évek egé szí tik ki, hogy nagy já ból ki -
egyen lí tőd jék a nap év től va ló le ma -
ra dás. Ti zen ki lenc év alatt hét al ka -
lom mal is mét lő dik Ádár hó nap ja. 

Bet hes dá ban időn ként egy an gyal
ka var ta fel a bel ső me den cét, amely -
nek hul lá mai ilyen kor gyó gyu lást
hoz tak. En nek a cso dá nak a rend sze -
res sé gé ről nem tu dunk, le he tett éven -
te, ha von ta, rit káb ban vagy gyak rab -
ban, ki tud ja? (Na pon ként biz to san
nem, mert ak kor a szom ba ti mun ka -
vég zés sza bá lyát már más gyó gyu lás -
kor is meg sér tet ték vol na…)

A be teg ről nem tud juk, mi kor ve -
szí tet te el egész sé gét és mun ka ké pes -
sé gét. Gya nít ha tó an nem be te gen
szü le tett, mert az ilyes mit az evan gé -
lis ták em lí te ni szok ták. Ta lán gyer -
mek ként vagy if jú ként ér te a be teg -
ség: ez – akár csak a be teg csa lá di és
va gyo ni hely ze te vagy is ko lá zott sá ga
– rejt ve ma rad előt tünk. Ar ra le het
kö vet kez tet ni az evan gé li um sza va -
i ból és a ko ra be li szo ká sok ból, hogy
nincs sa ját csa lád ja, mert ak kor gyer -
me kei vagy uno kái kö zül ta lán len -
ne, aki be emel né a hul lá mok kö zé… 

Ar ról sincs em lí tés, hogy a zsi dó -
ság mely is ko lá já hoz vagy irány za tá -
hoz tar to zott. Időt len idők óta várt
tét le nül. A vi lág hí rei né mi ké sés sel
ta lán oda ér tek hoz zá, de az apa ti kus
vá ra ko zás ban lé vő ket le het, hogy
már sem mi sem ér de kel te iga zán.
Har minc nyolc év: tét len ség ben tölt -
ve fel fog ha tat la nul hosszú idő! (Ked -
ves Ol va só! Mi min den tör tént Ön -
nel 1975 óta? Ma gán em ber ként, gyü -
le ke ze ti tag ként, mun ká ban és köz -
élet ben? Jó? Rossz? Mind ket tő? Mi -
lyen arány ban? Mit ér té kelt át –
akár több ször is?) 

Az egyik val lá si ün nep előtt meg -
je lent egy ide gen. Biz to san az ün nep
von zot ta vi dék ről a fő vá ros ba és a
temp lom ba… A leg több arc is mert
volt az itt fek vők nek, a hoz zá tar to zó -
ké és is me rő sö ké, azo ké, akik gon dos -
kod tak a be te gek el lá tá sá ról. De
most egy vi dék ről ér ke zett is me ret -
len fér fi szól be te günk höz. 

Lát ha tó an tisz tá ban van a hely zet -
tel, tud ja, hogy nem egy ró mai für -
dő szi esz tá zó ven dé gé vel be szél.
Nem a múl tat fir tat ja. Nem kér de zi,
hogy mi kor, ho gyan, mi lyen tü ne tek -

kel és mi lyen ered mény te len te rá pia
után ke rült ide. Sem mi olyan kér dést
nem tesz fel, amely az ud va ri as
együtt ér zés vagy leg alább a jól ne velt -
ség lát sza tát kel te né. Kér dé se szimp -
la, majd nem ud va ri at lan: „Akarsz-e
meggyógyulni?”

A vá lasz nem ér zel gős, de nem is
in du la tos. Nem azt eme li ki, hogy év -
ti ze dek óta nem le beg más a sze me
előtt. Ehe lyett ob jek tí ven szól a tény -
ről, hogy nincs, aki be emel né a víz -
be. Jé zus vá la sza nél kü löz min den ha -
tás va dász ele met: „Keljfel,veddaz
ágyadat, és járj.” Sem mi va rázs ige,
sem mi szim bo li kus moz du lat. Bár -
ki mond hat ta vol na eze ket a sza va -
kat, csak az az erő, amely ezt a né -
hány szó ta got meg töl töt te, és a tét -
len ség nek vé get ve tett, nem volt
meg bár ki ben. Iga zá ból sen ki más -
ban, csak ab ban, aki Is ten Fi a ként fe -
let te áll e vi lág fi zi kai tör vé nye i nek. 

A gyó gyí tás ön ma gá ban nem kel -
tett szen zá ci ót. Az ese mény hír ér té -
két el nyom ta, hogy a ná zá re ti Mes -
ter a szom bat ri tu á lis tör vé nyé nek ha -
tá ra it is át lép te, sőt a meg gyó gyí tott
is ezt tet te az ő uta sí tá sá ra. Nem szá -
mít a fa ri ze u sok nak és az írás tu -
dók nak, hogy ez a be teg em ber
majd nem négy ezer (!) szom ba ton
át fe küdt itt tét le nül és esély te le nül.
Sze rin tük el len kez nie kel le ne az zal,
aki nek a pa ran csá ra most ha za ci pe li
az ágyát, aki min den ér tel met fe lül -
mú ló erő vel tud ta azt mon da ni ne -
ki, hogy: „Keljfelésjárj!”

A Bet hes da ta va ezen a szom ba ton
nem ka va ro dott fel, a je ru zsá le mi
han gu lat an nál in kább. Jé zus tet te
nem fért be le a kor el vá rá sa i ba. Mi -
előtt reflex ből, rö vid úton pál cát

tör nénk a ré gi ek fe lett, ér de mes be -
le gon dol ni, a mi el vá rá sa ink ke re teit
mennyi re fe szí te né szét egy ilyen
ese mény so ro zat. Jé zus át lé pi az em -
be ri tör vé nye ket. Eb ben per sze gyak -
ran kö vet jük, ha ér de ke ink nek ez fe -
lel meg, míg má sok tól el vár juk, hogy
az ál ta lunk meg fo gal ma zott sza bá lyo -
kat, ha gyo má nyo kat ko mo lyan ve -
gyék, azo kat szent nek és sért he tet len -
nek tart sák. 

Ér de mes még egy pil lan tást vet ni
a gyó gyult be teg re. Nem ro han, hogy
be pó tol ja mind azt az él ményt, amely
ki ma radt az éle té ből. Mi u tán ha za -
ment, még az ün nep alatt a temp lom -
ba megy, ahol is mét ta lál ko zik Jé zus -
sal. Ez most nem annyi ra sors for dí -
tó, mint az el ső ta lál ko zás – de nem
is ez a lé nyeg. 

Jé zus a tét len ség után fel ada tot ad,
mun ká ra küld. Nem csak e név te len
be te get. A tör té nel mi vál to zá sok
nyo mán bé nult tá vált egy há zunk is
dur ván négy év ti zed után tu dott új -
ból el in dul ni több mun ka te rü le ten.
A kér dés, hogy va ló ban el in dul tunk-
e, és já runk-e a ne künk ren delt pá -
lyán, vagy to vább ra is tét le nül me ren -
günk, mert nem fog tuk fel, hogy
töb bé nem va gyunk te he tet len ség re
kár hoz tat va!

g Dr. Lack ner Pál

Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus!
Mindenvárakozáséselképzeléskor-
látait áthágó szavadra van ma is
szükségünk, hogy bénultságunk el-
múltávalvégremegtudjunkmozdul-
ni, és el tudjunk indulni utadon,
szabadonszólvarólad.Ámen.

sZentHárOMságÜnnePeUtán19. vasárnaP–jn5,1–17

Felkavarógyógyítás
avasárnaPigéje

Bu da pest XVII. ke rü le té nek evan gé -
li kus gyü le ke ze ti éle te gaz dag a prog -
ra mok ban. Négy, SándyGyula ál tal
ter ve zett temp lo munk ban a va sár na -
pi is ten tisz te le tek pár hu za mo san
zaj la nak: Rá kos he gyen és Rá kos ke -
reszt úron, il let ve Rá kos csa bán és
Rá kos li ge ten. Két lel ké szünk – Nagy-
néSzekerÉva és KovácsÁron – fel -
vált va két-két he lyen szol gál nak. 

Hat kán tor tár sam mal együtt ve -
szünk részt a mun ká ban, ha vi be osz -
tás ban ké szü lünk va sár nap ról va -
sár nap ra. Az éne ke ket ál ta lá ban az
igaz ga tó lel kész vá laszt ja ki nagy
gond dal már jó pár nap pal az is ten -
tisz te let előtt, így ele gen dő időt ka -
punk ar ra, hogy ko mo lyabb mű vek
ját szá sá ra is fel ké szül hes sünk. 

A ke reszt úri gyü le ke zet na gyon
sze ret éne kel ni. Van olyan ko rál az
éne kes könyv ben, ame lyet rit kán éne -
ke lünk, de a gyü le ke ze ti ta gok nem
ri ad nak meg a ne he zeb ben meg ta -
nul ha tó, nem fül be má szó da ra bok -
tól sem, bát ran hasz nál juk őket.
Kán tor ként a va sár na pi is ten tisz te -
le te ken kí vül, hét kö zi al kal ma kon, va -
la mint pres bi te ri ülé se ken, gyer -

mek dél utá no kon és sze re tet ven dég -
sé ge ken is szol gá lunk.

Mind egyik szol gá la ti hely nek kü lön -
bö ző az at mo szfé rá ja, és min de nütt
más-más adott sá gú hang szer rel ta -
lál ko zunk. A rá kos ke reszt úri temp lom
hoz zá ve tő le ge sen ezer fő be fo ga dá sá -
ra al kal mas, itt egy két ma nu á los, pe -
dál so ros, hu szon négy re gisz te res or go -
na áll ren del ke zé sünk re, ame lyet
Angster József épí tett. Rá kos he gyen
jó ál la po tú, sok re gisz te res har mó ni um
van. A rá kos csa bai or go nát 1976-ban
avat ták fel, ez az egy ma nu á los, pe dál -
so ros, négy re gisz te res or go na Trajtler
Gábor ter vei alap ján ké szült. A rá kos -
li ge ti temp lom ban pe dig egy har minc -
éves, elekt ro mos Ya ma ha zon go ra áll. 

A kán tor nak te hát az ak tu á lis szol -
gá la ti hely hez kell iga zí ta nia a da rab -
vá lasz tást. Amíg pél dá ul a rá kos ke -
reszt úri or go nán szé pen meg szó lal -
tat ha tó egy pe dált igény lő Bach-
pre lú di um és -fú ga, ad dig ez a rá kos -
li ge ti elekt ro mos hang sze ren már
saj nos nem ki vi te lez he tő.

Gyü le ke ze tünk ének ka ra mai for -
má já ban 2003. feb ru ár 3-án ala kult
meg Marschalkó Gyula nyug dí jas

lel kész ve ze té sé vel. Vissza vo nu lá sa
után, 2012 feb ru ár já ban vet tem át
tő le a kar ve ze tés fel ada tát. He ten te
tart juk kó rus pró bá in kat, és ké szü lünk
az egy há zi ün ne pek re, va la mint egyéb
szol gá la tok ra. A böj ti és ad ven ti hét -
kö zi áhí ta tok va la me lyi kén és a Can -
ta te va sár nap ján meg ren de zett pes ti
egy ház me gyei kó rus ta lál ko zón egy -
aránt lel ke sen éne ke lünk. Igyek szünk
kü lön bö ző ko rok ból vá lasz ta ni kó rus -
mű ve ket a re per to ár ba, né ha or go na-
vagy más hang szer kí sé ret tel. 

Min den év ben fel lé pünk a rá kos -
csa bai gyü le ke ze ti „Ki mit tud?”-on,
amely re a gyü le ke ze ti ta gok kü lön bö -
ző mű sor szá mok kal ké szül nek. Eze -
ken az es té ken egy-egy ke vés bé is -
mert éne kes köny vi éne ket is meg ta -
nu lunk. A ke rü let ben szá mos öku -
me ni kus al ka lom is lé te zik, ezek kö -
zé tar to zik az ad ven ti ének lés Rá kos -
ke reszt úr fő te rén, ame lyen mi is
min dig részt ve szünk.

Egyéb ze nei szol gá la tok is van nak
gyü le ke ze tünk ben. Pár éve hús vét
haj na li is ten tisz te le tet is tar tunk. A
li tur gi á ban töb bek kö zött fel csen dül
a Krisztus,ártatlanBárány (EÉ 188)
ko rál or go na kí sé ret nél kül, egy oboa -
szó ló, a he ge dű hang ja, ta izéi éne kek
gyer tya gyúj tás alatt, az ének kar hús -
vét reg ge li té má jú éne ke; az is ten tisz -
te let vé gén pe dig Győzelmet vettél
(EÉ 388) éne künk or go na kí sé ret tel és
trom bi ta szó val hir de ti az öröm hírt.

Ha von ta egy szer tar tunk if jú sá gi
is ten tisz te le tet, ame lyen a sok szí nű
kán to ri szol gá la tot az if jú ság tag jai
vég zik. Az új éne ke ket gi tár ral, zon -
go rá val, ütő hang sze rek kel kí sé rik.
A jö vő ben sze ret nénk ala pí ta ni egy
olyan gyü le ke ze ti if jú sá gi ze ne kart,
amely igé nyes ke resz tény könnyű ze -

nét ját szik. Az ifi órá kon is az együtt
ze né lés örö mét át él ve ke rül he tünk
kö ze lebb Is ten hez.

Ter ve ink közt sze re pel, hogy rend -
sze re sen kán tor ta lál ko zót szer vez -
zünk a gyü le ke zet kán to ra i nak, ahol le -
he tő ség nyíl na ar ra, hogy az ak tu á lis
kér dé se ket meg vi tas suk, és kö zö sen ta -
lál junk ki új öt le te ket, ame lyek kel szí -
ne sít het nénk a gyü le ke zet ze nei éle tét.

Sze ret nénk meg ho no sí ta ni a rend -
sze res egy ház ze nei kon cer te ket a
kán to rok és az ének kar köz re mű kö -
dé sé vel; va la mint egy li tur gi kus gyer -
mek kó rus szer ve zé se is terv ben van,
amely a Gyülekezetiliturgikusköny-
vet hasz nál va gaz da gít hat ja az is ten -
tisz te le ti al kal ma kat. Az al ter natim
ének lé si gya kor la tot is sze ret nénk el -
sa já tí ta ni, ami kor a ko rál egyes vers -
sza ka it fel vált va ének lik a gyü le ke zeti
ta gok és az ének kar, or go na kí sé ret -
tel vagy anél kül.

Kán tor ként sze ret ném mi nél igé -
nye seb ben vé gez ni az egy ház ze nei
szol gá la tot, ezért is vé gez tem el az
Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem
kán tor sza kát. Va sár na pon ként egyik
hé ten a ke rü let négy temp lo má nak
va la me lyi ké ben, kö vet ke ző hé ten a
zug lói gyü le ke zet Gyar mat ut cai ká -
pol ná já ban kán to ri zá lok. Je len leg a
Ze ne aka dé mia egy ház ze ne–ének-
ze ne sza kán ta nu lok.

g Ta kács Dó ra,
arákoskeresztúrigyülekezet

egyikkántora

Arákosmentievangélikusokegyházzeneiélete

[Lel kész:] Mennyei Atyánk! Kö szön -
jük ne ked, hogy Jé zus Krisz tus ban el -
tö röl he tet le nül ki je len tet ted ne künk
üd vö zí tő aka ra to dat. Kö szön jük,
hogy lé tünk tel jes sé gé ért a Gol go tá -
ig me nő en sze ret tél ben nün ket. Kö -
szön jük, hogy kö nyör gé sün ket is
an nak tu da tá ban mond hat juk el ne -
ked, hogy te min den ben üd vös sé gün -
ket mun ká lod, és lé tünk tel jes sé gét
aka rod aján dé koz ni ne künk.

[Lek tor:] Kö nyör günk min den
em ber üd vös sé gé ért. Azo kért, akik
val lá su kat sze re tet le nül gya ko rol -
ják; azo kért, akik ke res nek té ged; azo -
kért, akik ed dig még nem hal lot ták
meg ke re ső sza va dat; azo kért, akik az
át élt fáj dal mak mi att nem tud nak bíz -
ni ben ned. Jé zus Krisz tu sért ké -
rünk…
[Gyülekezet:]Urunk,hallgassmeg

minket!
[Lek tor:] Kö nyör günk gyü le ke ze -

tün kért, egy há zun kért, az egész ke -
resz tény sé gért. Ké rünk, add meg
ne künk azt a böl cses sé get, hogy tud -
juk: mi kor kell szól nunk, és mi kor
kell hall gat nunk; mi kor kell cse le ked -
nünk, és mi kor kell vá ra koz nunk.
Add ne künk Szent lel ked egye sí tő
ere jét, hogy a kö zöt tünk meg lé vő kü -
lönb sé gek gaz da gít sák kö zös sé ge -
ink éle tét, és ne szét vá lassza nak
ben nün ket. Jé zus Krisz tu sért ké -
rünk…
[Gyülekezet:]Urunk,hallgassmeg

minket!
[Lek tor:] Kö nyör günk a vi lá gért,

ame lyet ott ho nul ad tál ne künk, és
azért, hogy gon doz zuk és ápol juk.
Add ne künk, hogy meg lás suk: sa ját,
szű kebb kör nye ze tünk ben is tu dunk
mit ten ni a tisz ta sá gért, az ott ho nos -
sá gért. Kö nyör günk ki útért ab ból
az ener gia vál ság ból, ame lyet át élünk,
és amely még előt tünk van. Adj
kész sé get az ön mér sék let re min -
den ki nek, aki föl dünk ja va i ból má so -
kat sze génnyé té vő mó don ré sze se -
dik. Jé zus Krisz tu sért ké rünk…
[Gyülekezet:]Urunk,hallgassmeg

minket!
[Lek tor:] Kö nyör günk azo kért,

akik má sok kö zö nyé től, go nosz in du -
la ta i tól szen ved nek. Kö nyör günk
azo kért, akik csa lád juk ban szen ved -
nek az erő szak tól. Kö nyör günk azo -
kért is, akik má so kat bán tal maz -
nak, kí noz nak, vagy sze re tet len sé -
gük kel mély ség be ta szí ta nak. Te gá -
told meg az em be ri go nosz ság és kö -
zöny ha tal mát, és add, hogy mi ma -
gunk is a bé kes ség esz kö ze i vé le hes -
sünk kö zös sé ge ink ben. Jé zus Krisz -
tu sért ké rünk…
[Gyülekezet:]Urunk,hallgassmeg

minket!
[Lek tor:] Kö nyör günk a be te ge -

kért, a nincs te lene kért, azo kért, akik -
nek lel két a gyász, az el ha gya tott ság
fáj dal ma ke se rí ti. Te adj vi gasz ta lást,
erő sí tést, re mény sé get min den ki -
nek, aki össze tört az élet ter hei alatt,
aki le győz he tet len be teg ség gel küzd.
Jé zus Krisz tu sért ké rünk…
[Gyülekezet:]Urunk,hallgassmeg

minket!
[Lel kész:] Mennyei Atyánk, kö -

nyör günk vé gül el jö ven dő or szá go -
dért, ahol szín ről szín re lát ha tunk té -
ged, ahol min de ne ket a te vég te len
sze re te ted tölt be, aho va mind annyi -
un kat vársz, hogy ná lad le gyen ott -
ho nunk örök kön-örök ké.
[Gyülekezet:]Ámen.

Oratio
œcumenica

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

Cantate
b Egy há zunk ban meg le he tő sen eset le ges, hogy me lyik gyü le ke zet nek

mi lyen a kán to ra (ha van egy ál ta lán). Va ló di, meg él he tést je len tő kán -
to ri ál lá sok alig lé tez nek; ha igen, ak kor is hit ok ta tás sal vagy ad mi -
niszt ra tív fel ada tok kal kom bi nál va. 2007-ben in dult el a kán tor
alap szak (BA) az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye te men. Az új kép -
zés – pá ro sít va hit ok ta tói, ének-ze ne ta ná ri vagy egyéb vég zett ség gel
– re mél he tő leg hoz zá se gít ah hoz, hogy a jö vő ben egy re töb ben er re
ala poz has sák eg zisz ten ci á ju kat. Eh hez per sze ar ra is szük ség van, hogy
na gyobb gyü le ke ze te ink el jus sa nak a fel is me rés re: nem csak lel -
készt, pénz tá rost vagy egy ház fit le het mun ka vi szony ban al kal maz ni,
ha nem kán tort vagy hit ok ta tót is. Most egy kán tor sza kot vég zett fi -
a tal kol lé ga be szá mo ló ját ol vas hat ják.
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A nyo mok min dig in for má ci ó kat
hor doz nak. Úgy is mond hat nánk,
hogy be szél nek. Per sze hogy ki nek,
mit és mennyit mon da nak el, az na -
gyon sok min den től függ. 

A hold la za ta la ja érin tet le nül őr -
zi a hold uta zó űr ha jó sok láb nyo mát,
mert lég tér hí ján nincs szél, amely be -
fúj ná, csa pa dék hí ján nincs eső, amely
el mos ná. Fur csa be le gon dol ni, hogy
év szá za dok, év ez re dek múl va is meg -
te kint he tő lesz, ha csak egy ég ből ér -
ke ző me te or nem hul lik ép pen rá.

A föl dön jó val ha ma rabb el tűn nek
a nyo mok. A bűn cse lek mé nyek fel de -
rí té sé nél a nyo mo zók ezért igye kez nek
si et ve szó ra bír ni őket, úgy mond ják,
„for ró nyo mon” in dul nak, amíg a
nyo mok ki nem hűl nek, vagy is amíg
a nyo mok sza va el nem hal kul. 

Nem csak a hó ban sik ló sí e lő nyo -
ma tű nik el a me leg től, ha nem szin -
te min den, amit az em ber ma ga mö -
gött hagy. 

A cser no bi li atom ka taszt ró fa után
az erő mű ki szol gá lá sá ra épí tett, majd
a bal ese tet kö ve tő en ott ha gyott be -
ton ren ge teg re, az el ha gyott vá ros ra a
ter mé szet már is rá tet te a ke zét. Az
egy kor for gal mas uta kat fel ver te a gaz,
a há zak om la nak, a ré sek ből fák nő -
nek. Egy idő után a vá ros tel je sen el -
tű nik majd. Per sze nem kell fel tét le -
nül atom ka taszt ró fa ah hoz, hogy az

enyé szet mun ká hoz lás son. Ha zánk -
ban is van nak el nép te le ne dett te le pü -
lé sek, saj nos van nak gaz dát lan ná vált,
ma guk ra és az enyé szet re ha gyott
temp lo mok, köz tük evan gé li ku sok
is. Ez utób bi ak om la do zó fa lai hal lot -
ták még a va la mi kor oda já ró gyü le -
ke zet éne két, evan gé li kus him nu -
szun kat, az ErősváramiIstenünket.

A nyo mok be szél nek. Né ha öröm -
te li, más kor szo mo rú tör té né sek ről.
Be szél nek kö zös sé gek és em be rek
sor sá ról, ér ték rend jé ről, hű sé gé ről
vagy ép pen a bű ne i ről. Ma, ok tó ber
6-án a sza bad ság ra áhí to zó ele ink re,
a sza bad sá gért ten ni aka rók ra és a
sza bad sá gért éle tü ket is adók ra em -
lé ke zünk. Olyan hő sök re, aki ket el -
ítél tek, de akik szá munk ra irány adó
pél da ké pek. 

Az el múlt he tek ben so kat for gat -
tam öreg anya köny ve ket, több száz
éves le vél tá ri ira to kat. Le het, hogy az
öre ge dé sem je le, de egy re job ban ér -
de kel nek az előt tünk jár tak em lé kei
és az ál ta luk ha gyott nyo mok be szé -
de. A ku ta tás te le van iz ga lom mal,
várt és nem várt in for má ci ók kal.

A ko ráb ban nem vagy alig is mert
ősök elő ke rü lé se, a ve lük kap cso la tos
in for má ci ók rend kí vül ér de ke sek.
Ám van olyan is, ami kor a hi á nyok be -
szél nek. A győ ri evan gé li kus anya -
köny vek ben pél dá ul több mint há rom

év ti zed nyi hall ga tás be szél ele ink éle -
té nek egy ne héz idő sza ká ról. A 18. szá -
zad má so dik fe lé ben MáriaTerézia
be til tat ta a vá ros ban az evan gé li kus hit
gya kor lá sát. Ezen idő szak nak evan gé -
li kus vo nat ko zá sú ada ta it vagy tá vo li
ar ti ku lá ris he lyek evan gé li kus gyü le -
ke ze te i ben, vagy kö ze leb bi ka to li kus
anya köny vek ben le het fel lel ni. A ka -
to li kus anya köny vek ben itt-ott van nak
olyan uta lá sok, ap ró meg jegy zé sek,
ame lyek evan gé li kus ele in ket eret nek -
ként, val lá su kat „sec ta Lu the ri”-ként
em lí tik. Az öku me né kor sza ká ból
vissza te kint ve nem le he tünk elég gé
há lá sak Is ten nek azért, hogy ele ink
azok ban az idők ben, ami kor hát rá nyos
meg kü lön böz te tés ben, aka dá lyoz ta -
tás ban és meg bé lyeg zés ben kény sze -
rül tek él ni, hű sé ge sen ki tar tot tak
evan gé li u mi hi tük mel lett. És nem le -
he tünk elég gé há lá sak azért sem,
hogy má ra na gyot vál to zott a vi lág.
Hogy a több év szá za dos el len sé ges vi -
szony után ma már egy mást va la mi -
vel job ban meg ért ve, test vé rek ként él -
he tünk egy más mel lett. 

Az ira tok so kat el mon da nak a
tol lat for ga tók ról is. Én nem va gyok
gra fo ló gus, de azt ama tőr ként én is
lá tom, hogy egy írást resz ke teg ke zek
for mál tak, ami, gon do lom, a szer ző
be teg sé gét, a Par kin son-kórt jel zi.
Egy ré gen élt lel kész a szám je gye ket

össze vissza ke ver te. Va ló szí nű leg
diszg rá fi ás le he tett. Sok min den ről
árul kod nak a mo ra li zá ló be jegy zé sek
épp úgy, mint az, hogy egy ál ta lán
mit tar tot tak fon tos nak fel je gyez ni. 

A nyo mok ke re sé se és fag ga tá sa va -
ló szí nű leg te rem tés be li prog ram ben -
nünk. Is ten nyo mát is sze ret nénk
meg lel ni, an nak üze ne tét is sze ret -
nénk meg hal la ni, meg ér te ni. Még sem
min dig si ke rül. Ta lán nem ar ra fi gye -
lünk, ami re kel le ne, ta lán mást vá -
runk, más ra fó kusz ál a fi gyel münk.

Na gyon sze re tem azt a bib li ai sza -
kaszt, amely ben Is ten meg mu tat ja
ma gát az el ke se re dett Il lés nek a Hó -
reb he gyén. „ÉsamikorelvonultazÚr,
nagyéserősszélszaggattaahegyeket,
éstördelteasziklákatazÚrelőtt;de
azÚrnemvoltottaszélben.Aszél
utánföldrengéskövetkezett;deazÚr
nemvoltottaföldrengésben.Aföld-
rengésutántűztámadt;deazÚrnem
voltottatűzben.Atűzutánhalkés
szelídhanghallatszott.” (1Kir 19,11–13) 

Nyo mo kat ke re ső igye ke ze tünk -
ben a jel zett ige ar ra ta nít, hogy a
nyo mok sok fé le kép pen be szél nek. 

A gi gan ti kus erők moz gá sa, a ter -
mé szet erő i nek pusz tí tó ha tal ma, az
ele mek rom bo lá sa meg tud ben nün -
ket ren dí te ni, fé lel met is tud ben nünk
kel te ni. Ugyan ak kor a sze re tet me leg -
sé gé re vá gyó, meg ér tés re szom ja zó

lel künk höz a ha tal mas Is ten nem
az erő és ha ta lom nyel vén, ha nem
halk és sze líd han gon szól.

A nyom ke re sés ben a föl di tör té ne -
lem for ró pont já hoz ér el az, aki a ke -
reszt nyo mát meg le li. Mert Is ten
halk és sze líd hang ja ott hall ha tó a
leg tisz táb ban.

Ami kor ve le szem ben erőt al kal -
maz az ér tet len em ber, ő még ott is,
a Gol go tán is, halk és sze líd szó val vá -
la szol. „Atyám,bocsássmegnekik,
mertnemtudják,mitcselekszenek.”
(Lk 23,34)

Ez a lel kü let, ez a sze re tet a mi re -
mé nyünk!

Beszédesnyomok égtájOló

SzemereiJánospüspök
Nyugati(Dunántúli)Egyházkerület

„A csor du lá sig meg telt” temp lom ban
FatalinHelga há zi gaz da lel kész kö -
szön töt te az egy be gyűl te ket, majd át -
ad ta a szót Cser háti Pé ter nek. A he -
lyet tes ál lam tit kár sze mé lyes hit val -
lás sal ki egé szí tett re fe rá tu má ban
nem csak az af ri kai kór ház ala pí tó
alak ját idéz te fel az élet raj zi ada tok
alap ján, de né hány pont ban ele mez -
te Al bert Sch we i tzer mai ha tá sát is.

Az ün nep ség kö zép ső ré szé ben a
hall ga tó ság Al bert Sch we i tzer re mint
Bach-ku ta tó és or go na épí tő ze nész re
em lé ke zett. LaukóLevente, a fóti gyü -
le ke zet kán to ra sa ját épí té sű or go ná -
ján szó lal tat ta meg a Sch we i tzer szá -
má ra is pél da ké pül szol gá ló, az ötö dik
evan gé lis ta ként em le ge tett J.S.Bach
két da rab ját. Mind ezt jól ki egé szí tet -
te a DomokosÉva kar nagy ve zet te fóti
gyü le ke zet kó ru sá nak szol gá la ta.

Az Észa ki Egy ház ke rü let ne vé -
ben dr.FábriGyörgy ke rü le ti fel ügye -
lő kö szön töt te az em lé ke ző gyü le ke -
ze tet. Fel szó la lá sá ban a né met tu dós
fi lo zó fu si ol da lát emel te ki, majd
fel tet te pro vo ká ló kér dé sét: va jon
evan gé li kus ként mi me rünk-e
olyan bát ran szót emel ni a tár sa -
dal mi igaz ság ta lan sá gok el len,
mint tet te azt a né hai No bel-bé -
ke dí jas pro fesszor?

A kö zel két órás temp lo mi ün -
nep ség – ame lyet meg tisz telt je -
len lé té vel dr. Stankovics Éva, a
hat va ni kór ház és ren de lő in té zet
fő igaz ga tó asszo nya is – Me kis
Ádám ige hir de té sé vel ért vé get.
Az esperes Jé zus ta len tu mok ról
szó ló pél dá za tá nak ver se it vet te
alap igé ül: „Mertúgyvanez,mint
amikoregyidegenbekészülőem-

berhívattaszolgáit,ésátadtanekik
vagyonát.Azegyiknekadottöttalen-
tumot(…)Az,akiazöttalentumot
kapta, azonnal elindult, vállalko-
zásba fogott velük, és nyert másik
ötöt.” (Mt 25,14–15a.16) Al bert Sch -
we i tzer ilyen öt ta len tu mos szol ga
volt – mu ta tott rá Mekis Ádám. Az
ő öt jel ké pes ta len tu mán a fi lo zó fia,
a teo ló gia, a ze ne tu do mány és or go -
na mű vé szet, va la mint az or vos tu do -
mány és az ár va há zi há ló zat ki ala kí -
tá sá nak a fel ira ta sze re pelt. Mind az
öt rá bí zott ta len tu má val jól bánt az
Úr száz har minc nyolc éve szü le tett
szol gá ja. Így nem le het vé let len,
hogy an nak a Ga bon ne vű or szág nak,
amely nek te rü le tén 1913-ban fel épí -
tet te kór há zát, la kos sá ga ma nyolc -
van szá za lék ban ke resz tény – emel -
te ki az ige hir de tő.

Az ün nep ség zá ró ak kord ja ként a
ven dé gek a ki csiny hat va ni gyü le ke -
zet bő sé ges ven dég sze re te tét te rí tett
asz ta lok mel lett él vez het ték.

g Bo da Zsu zsa

Azöttalentumosszolga
AlbertSchweitzer-emlékünnepHatvanban

b A hat va ni kór ház név adó ja, AlbertSchweitzer evan gé li kus lel kész, or -
go na mű vész, or vos az af ri kai ős er dő pe re mén, Lam be ré né ben száz év -
vel ez előtt ala pí tot ta kór há zát. A hat va ni evan gé li ku sok en nek ap ro -
pó ján szep tem ber 29-én, va sár nap dél után vár ták az ér dek lő dő ket, hogy
együtt em lé kez ze nek meg „Is ten öt ta len tu mos szol gá já ról”, aho gyan
Mekis Ádám Észak-Pest me gyei es pe res ne vez te ige hir de té sé ben
Schwe i tzer dok tort. Az ün ne pi al kal mon dr.CserhátiPéter egész ség -
po li ti ká ért fe le lős he lyet tes ál lam tit kár tar tott elő adást.

FatalinHelgaköszöntidr.CserhátiPé-
tert(papipadban)ésagyülekezetet
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A he lyi kán tor, KochBoglárka len dü -
le tes or go na já té ká val kí sért kez dő -
éne ket kö ve tő áhí ta tá ban SzabóVil-
mosBéla,Tol na-Ba ra nya es pe re se –
a pak si gyü le ke zet lel ké sze – 1Móz
50,15–21. ver se alap ján mond ta el
gon do la ta it a meg bo csá tás ról és az
ez zel szo ros kap cso lat ban lé vő tü re -
lem ről. Bár mi lyen ne héz is, pró bál -
juk meg a ben nün ket érő jó-rossz
ese mé nye ket Is ten szem szö gé ből
néz ni, mert ő az, aki ké pes jó ra for -
dí ta ni a rosszat. Ahol Is ten meg bé -
ké lést akar, ott az em ber ne szít son
bé két len sé get! – hív ta fel a fi gyel met
az ige hir de tő. Az áhí tat ban el hang zott
„Csak egy jó szót min den nap!” ké rés
so kunk nak jut tat ta eszé be az ez zel
szív be mar ko ló an egy be vá gó „egy
csepp em ber ség” tör té ne te ket…

A kon fe ren ci án el nök lő és mo de -
rá ló ke rü le ti fel ügye lő, RadosnéLen-
gyelAnna két iga zán ér de kes té má -
ban hí vott meg elő adó kat.
LezsákSándor, az Or szág gyű lés al -

el nö ke a hit és a tár sa da lom kap cso -
la tá ról, a hit és a köz élet kér dé se i ről
be szélt. Az egy ko ri pe da gó gus meg -
em lé ke zett a hi tük és egy há zuk vé del -
me mi att ül dö zött – töb bek kö zött
evan gé li kus – fő pa pok ról, és hang sú -
lyoz ta, hogy csak a szol gá ló kö zös ség
tud fenn ma rad ni. Le zsák Sán dor sze -
re tet tel em lé ke zett mű for dí tás sal is
fog lal ko zó volt ta ná rá ra, aki egy iro -
da lom órán – a Himnusz kap csán –
meg kér dez te di ák ja i tól, hogy tud -
ják-e kí vül ről Kölcsey ver sét. Ami kor
a di á kok kó rus ban mond ták, hogy kí -
vül ről tud ják a köl te ményt, a ta nár

csen de sen meg kér dez te: „És be lül -
ről?” E kér dést kö ve tő en nem csak az
egy ko ri osz tály te rem ben, ha nem a
szó ban for gó fel ügye lői kon fe ren cia
el ső ré szé nek he lyet adó temp lom ban
is meg sű rű sö dött a csönd…

Ta lán a be ve ze tő áhí tat ins pi rál ta
az elő adót, mert több ször szó ba
hoz ta a „po li ti kai öku me né” ki fe je -
zést. Rá mu ta tott a köz élet ből va ló ki -
vo nu lás ve szé lyé re: ar ra, ha a dön té -
se ket olya nok ra hagy juk, akik re nem
len ne sza bad ha gyat koz ni. Po li ti ku -
si vé ná ja is meg mu tat ko zott a rend -
szer vál tást meg ala po zó „sát ras” elő -
adó nak, ami kor meg je gyez te, hogy
„ma Ma gyar or szá gon nem kor mány -
vál tó, ha nem el len zék vál tó han gu lat
van”. Egy igen ér de kes in for má ci ót is
meg tud hat tak a fel ügye lők: Nor vé gi -
á ban az al kot mány tar tal maz za azt,
hogy a ki rály csak evan gé li kus le het! 

Elő adá sát – mely hez kap cso ló -
dó an a részt ve vők kér dé se ket is fel -
te het tek – az zal a gon do lat tal zár ta
Le zsák Sán dor, hogy ma, eb ben a vál -
sá gok kal súj tott vi lág ban a hit tel bí -
rók nak kell erőt, op ti miz must su gár -
zó an meg szó lal ni uk.

A két egy ház me gyei fel ügye lő,
Krizsán Zoltán (Pes ti Egy ház me -
gye) és AndorkaÁrpád (Tol na-Ba ra -
nya) tá jé koz ta tó elő adá sában ké pet
adott a gyü le ke ze tek éle té ről és az ér -
de ke sebb nép moz gal mi ada tok ról.
(Nem ke ve se ket le pett meg, hogy van
olyan gyü le ke zet, amely nek egy-egy
va sár na pi is ten tisz te le te akár két óra
hosszan is el tart!)

Egy va ló di pak si ha lász lé el fo -

gyasz tá sa után iga zán „va gány” elő -
adó tól hall hat tak ér dek fe szí tő elő -
adást a je len lé vők egy fi a ta los ügy ről:
a cser ké szet ről. A fel ügye lők kö zött
vol tak pá ran, akik – egy ko ri cser kész -
ként – be lül ről is is mer ték ezt az
1906-ban Ang li á ban el in dí tott, val -
lá sos (de nem csak ke resz tény/ke -
resz tyén) moz gal mat. A Ma gyar
Cser kész szö vet ség országos elnöke,
Buday Barnabás evan gé li kus lel -
kész (a Bor sod-He ve si Egy ház me gye
es pe re se) cser kész tisz ti egyen ru há -
ban osz tott meg ér de kes in for má ci -
ó kat a hall ga tó ság gal a cser ké szet
múlt já ról és je le né ről. 

Ma Ma gyar or szá gon mint egy
nyolc-tíz ezer cser kész te vé keny ke dik,
akik az ön kén tes ség, a po li ti ka men -
tes ség és a val lá sos ság (el vá rás az ak -
tív is ten kap cso lat) ta la ján „cser ke lik”
ma gu kat egész sé ges te vé keny sé gek -
kel (tú rá zás sal, ke rék pá ro zás sal, vi -
tor lá zás sal, bar lan gá szat tal stb.)
egész sé ges, tel jes em ber ré. Az or szá -
gos el nök a te le ví zió szá má ra ké szí -
tett fél per ces, a cser ké sze tet rek lá mo -
zó vi deo kli pet is be mu ta tó elő adá sa
vé gén fel hív ta a fi gyel met ar ra, hogy
gyü le ke ze te ink job ban ki hasz nál -
hat nák a cser ké szet nyúj tot ta misszi -
ói le he tő sé ge ket.

A kon fe ren cia Sza bó Vil mos Bé la
es pe res úti ál dá sa után az zal zá rult,
hogy a je len lé vők egy ön te tű en ki nyil -
vá ní tot ták: jö vő re is ren dez zék meg
az össze jö ve telt. A kö vet ke ző ven dég -
lá tó a cin ko tai evan gé li kus gyü le ke -
zet lesz.
g Pál mai Ist ván paksifelügyelő

Optimizmustsugározvamegszólalni
RegionálisfelügyelőikonferenciaPakson

b A Dé li Egy ház ke rü let két egy ház me gyé jé nek, a pes ti nek és a tol na-
Ba ra nya i nak a gyülekezeti fel ügye lői gyűl tek össze Pak son a szep tem -
ber 28-i szép, nap sü té ses szom ba ton, hogy meg tart sák im már ha gyo -
má nyos nak mond ha tó fel ügye lői össze jö ve te lü ket. A szü ret re va ló idő
el le né re szép szám ban jöt tek el a gyülekezetek vi lá gi ve ze tői, hogy az
egy más sal va ló jó ízű be szél ge té sek mel lett meg hall gas sa nak egy
meg in dí tó és el gon dol kod ta tó nyi tó áhí ta tot, két nagy sze rű elő adást,
és tá jé koz ta tást kap ja nak – a két egy ház me gyei fel ügye lő től – a pes -
ti és tol na-ba ra nyai evan gé li kus gyü le ke ze te ket érin tő tör té né sek ről,
nép moz gal mi ada tok ról.
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Va dász nap ke re té ben ad ták át
szep tem ber 28-án, szom ba ton
Al só pe rén a Ba kony Zöld Szí ve
Köz pon tot. A HM Ver ga Veszp -
ré mi Er dő gaz da ság Zrt. ál tal tá -
mo ga tott be ru há zás ke re té ben
ká pol na és fe dett sza bad té ri szín -
pad épült, és fel újí tot ták a Ná -
dasdy-ar bo ré tu mot, ahol az újon -
nan ki ala kí tott Pél da ké pek em lék -
park ja is he lyet ka pott.

Az ava tá si ün nep sé gen töb bek
kö zött be szé det mon dott Navra-
csics Tibor mi nisz ter el nök-he -
lyet tes, köz igaz ga tá si és igaz ság -
ügyi mi nisz ter. Az öku me ni kus

Szent Im re-ká pol nát MárfiGyu-
la veszp ré mi ér sek szen tel te fel,
majd SteinbachJózsef du nán tú li
re for má tus püs pök és SzemereiJá-
nos, a Nyu ga ti (Du nán tú li) Evan -
gé li kus Egy ház ke rü let püs pö ke
mon dott ál dást. Köz re mű kö dött
a veszp ré mi ba zi li ka Szent Mi hály
kó ru sa.

Sze me rei Já nos Zsid 13,14 alap -
ján a temp lom hár mas funk ci ó -
já ról be szélt, majd azt kí ván ta: a
ká pol na tölt se be hi va tá sát, és le -
gyen jel, kö zös sé gi hely és al ka lom
az Is ten nel va ló ta lál ko zás ra.

g Adá mi Má ria felvétele

ÖkumenikuskápolnátadtakátAlsóperén

„A kö zös pont, a ve zér fo nal min den
itt vég zett és ide jö vő di ák nak az, amit
a kol lé gi um fa lai üzen nek, amit a ta -
ná rok to váb bí ta nak: áll ja tok elő Is ten
igé jé vel, hir des sé tek az evan gé li u mot!
Ez az az élet rit mus, ami ide hoz za, itt

tart ja, majd ki bo csát ja a di á kok so -
ka sá gát úja és új ra&qu ot; – mond ta
ige hir de té sé ben BölcskeiGusztáv ti -
szán tú li re for má tus püs pök a Nagy -
temp lom ban tar tott szom bat dél -
előt ti is ten tisz te le ten, ame lyen há lát
ad tak a Deb re ce ni Re for má tus Kol -
lé gi um fenn ál lá sá nak 475. és a Dó czy
Gim ná zi um lét re jöt té nek 175. év -
for du ló já ért.

Az ün ne pi al kal mon dr. Fekete
Károly rek tor, a kol lé gi um igaz ga tó -
ta ná csá nak el nö ke mon dott kö szön -
tő be szé det. Ki fej tet te, hogy a kol lé -
gi u mok hoz kö tő dő is ko la rend szer
ki épü lé se ab ból az alap ve tő fel is me -

rés ből fa kadt, hogy a Bib li át is me rő
lel ki pász tor és a Bib li át ol va só gyü -
le ke zet együtt har col hat a ba bo nák,
a tév ta ní tá sok, a szel le mi ma ni pu lá -
ci ók el len. Is ten igé je nem le het csu -
pán ke ve sek pri vi lé gi u ma. Ezért ala -

kult meg a Deb re ce ni Re for má tus
Kol lé gi um.

Az ün nep sé gen em lék be szé det
mon dott Győri János, a Deb re ce ni
Re for má tus Kol lé gi um Gim ná zi u -
má nak ta ná ra, a kol lé gi um ku ta tó in -
té ze té nek ve ze tő je. A sors for dí tó
mo men tu mo kat emel te ki a kol lé gi -
um tör té nel mé ből, és hang sú lyoz ta,
hogy a kol lé gi u mot a ke resz tyén
szem lé let tar tot ta fönn az év szá za dok
so rán, és Is ten ke gyel mé ből ma rad -
ha tott meg a mai na pig.

Az is ten tisz te let vé gez té vel át ad -
ták a kol lé gi u mi dí ja kat és ju bi le u mi
em lék ér me ket is, majd a Ti szán túli

Re for má tus Egy ház ke rü let gyü le ke -
ze tei, a ha tá ron tú li és kül föl di test -
vér in téz mé nyek, a Ge ne rá lis Kon vent
rész egy há zai, a ha zai re for má tus
kol lé gi u mok, az egy ko ri par ti ku lák,
a Deb re ce ni Egye tem és a Ti szán túli
Re for má tus Egy ház ke rü let egész kö -
zös sé ge ne vé ben hang zot tak el kö -
szön té sek. 

Az ün ne pi al ka lom részt ve vői a
temp lom ból a kol lé gi um épü le té -
hez vo nul tak, és meg ko szo rúz ták a
kol lé gi u mi di á kok el ső vi lág ta lál ko -
zó já nak em lék táb lá ját.

Az ün nep ség re je lent meg egy-
egy, a Dó czyt és a kol lé gi um gim ná -
zi u mát be mu ta tó ki ad vány is. A kol -
lé gi um tör té ne tét fel dol go zó so ro -
zat ne gye dik, két kö te tes da rab ját
Győ ri Já nos, a szer kesz tő – és a mun -
ka társ szer ző je –, va la mint Bölcs kei
Gusz táv püs pök mu tat ta be pén te ken.
A Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház
Zsi na tá nak lel ké szi el nö ke mél tat ta a
kol lé gi u mot, mert az min dig szem be
tu dott száll ni a kor szel lem mel, ha
szük sé ges volt, és ez a jó ér te lem ben
vett „ma ra di ság” min dig se gí tett át vé -
szel ni a ne héz tör té nel mi ko ro kat is.

d Forrás:reformatus.hu

Jubileumihálaadás
„azországiskolájáért”

A Deb re ce ni Re for má tus Kol lé -
gi um fenn ál lá sá nak 475. év for du -
ló ját az in téz mény hat év fo lya -
mos, ko e du kált Dó czy Gim ná zi -
u má ban együtt ün ne pel ték szep -
tem ber 28-án, szom ba ton az
egy ko ri Re for má tus Le ány ne -
ve lő In té zet 175. tan évé vel. Dr.
BölcskeiGusztáv kö szön tő sza -
va it az épü let fo lyo só ján Csikos
Sándor szín mű vész (aki ép pen az
író nő Régimódi történet cí mű

da rab ját ren de zi a Cso ko nai
Szín ház ban) ava tó be szé de kö vet -
te. Ez után az in téz mény igaz ga -
tó ja, dr.KorsósBálint és Csete
Örs, az EM MI Tá mo ga tás ke ze -
lő fő igaz ga tó ja lep lez ték le Var-
gaImre szob rász mű vész nek az
in té zet leg ne ve sebb di ák já ról és
ta ná rá ról, Sza bó Mag dá ról még
éle té ben ké szült mell szob rát. 

g Boll mann Gáb ri el 
felvétele

LelepleztékSzabóMagda
mellszobrátvoltalmamaterében,

adebreceniDóczyban
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Bethánia-csendesnap
Sze re tet tel meg hív juk a BethániaCESzövetség bu da pes ti csen des nap -
já ra, amely nek cí me: Életutak, alap igé je: „Bölccséteszlek,ésmegtaníta-
lak,melyikútonkelljárnod.” (Zsolt 32,8)

Al kal mun kat ok tó ber 5-én, 10–15 óra kö zött ren dez zük meg a Bu da -
pest VI II. ke rü let, Sa lét rom u. 5. alat ti re for má tus temp lom ban. Ebéd -
szü net ben szend vi csek kel és te á val tu dunk szol gál ni a részt ve vők szá -
má ra. Gyer me kek ré szé re bib li ai és kéz mű ves-fog lal ko zá so kat tar tunk.
Bő vebb in for má ció: www.ce-union.hu

Meghívógyülekezetihétvégére
A Bu da pest-Ke len föl di Evan gé li kus Egy ház köz ség ok tó ber 11–13-án tart ja
temp lo ma fel szen te lé sé nek 85. év for du ló ja al kal má ból idei őszi gyü le ke zeti
hét vé gé jét, mely re min den ked ves ér dek lő dőt sze re tet tel hí vunk és vá runk. 

Azegyházközségelnöksége
Program

Október11.,péntek
18.00 óra, ta nács te rem: ká vé zás és be szél ge tés az er dé lyi és finn test vér-
gyü le ke ze ti ta gok kal. A hét vé ge meg nyi tá sa: BlázyÁrpád • 19.00 óra, ta -
nács te rem: elő adás meg be szé lés sel: Reformációéskultúra–dr.ReussAnd-
rás teo ló gi ai ta nár

Október12.,szombat
10.00 óra, gyü le ke ze ti te rem: gyer mek dél előtt – szer ve zi: GáncsTamás
• Vá ros né zés az er dé lyi és finn test vé rek kel – há zi gaz da: BlázyÁrpád-
né • 18.00 óra, ta nács te rem: OlescherTamás kép ző mű vész Parabolák,
tekercsképek és oltárok cí mű ki ál lí tá sá nak meg nyi tó ja – meg nyit ja
ZászkaliczkyZsuzsannamű vé szet tör té nész • 19.00 óra, temp lom: egy -
ház ze nei hang ver seny • Köz re mű kö dik a hert to ni e mi (Hel sin ki) evan -
gé li kus gyü le ke zet ének ka ra és szó lis tái KirsiLemponen ve ze té sé vel és
a ke len föl di evan gé li kus gyü le ke zet ének- és ze ne ka ra, ve zé nyel Bence
Gábor. Igét hir det ZelenákJózsef püs pök he lyet tes (Er dély)

Október13.,vasárnap
10.30: ün ne pi is ten tisz te let, igét hir det MarkkuRautiainen igaz ga tó lel -
kész • 12.00 óra: kö zös ebéd a ta nács te rem ben • 19.00 óra: gyü le ke ze -
tünk szín ját szó kö re elő ad ja A.P.Csehov Háromnővér cí mű drá má ját
két fel vo nás ban – ren de ző PappDóra • 21.00 óra: a hét vé ge zá rá sa

Felhívásazevangélikusgyülekezetekhezésiskolákhoz
Énekeljünkegyütt!–Korálünnep-staféta,2013–

térenésidőnátívelőénekesközösség

A re for má ció egyik nagy ered mé nye azt volt, hogy a gyü le ke ze ti éne ket –
más né ven ko rált – az is ten tisz te let szer ves ré szé vé tet te. Egy há zunk re for -
má ci ói em lék bi zott sá ga ezért azt a célt tűz te ki, hogy 2017-ig, a re for má ció
kez de té nek öt szá za dik év for du ló já ig min den év ben ren dez zünk egy ko rál -
ün ne pet, mely nek lé nye ge, hogy mi nél töb ben ér té kes ze nét éne kel je nek.
Idén a köz pon ti al ka lom ok tó ber 13-án Orosz lány ban lesz, ahol az össze -
gyűlt gyü le ke ze ti ta gok és kó ru sok hat ko rált szó lal tat nak meg vál to za -
tos for mák ban:
• Örömvannálad (EÉ 364)
• Áldjad,énlelkem,adicsőségörökKirályát (EÉ 57)
• KidolgátmindazÚrrahagyja (EÉ 331)
• Mindjöjjetek,örvendjetek (GyLK 814)
• Mondjatokdicséretet (EÉ 276)
• Márkihunytaszépnapfénye (GyLK 794)
Ja vas la tunk az, hogy csen dül jön fel ez a hat ének ok tó ber ben vagy no -
vem ber ben mi nél több he lyen va la mi lyen gyü le ke ze ti, kö zös sé gi al kal -
mon! Akár egy sze rű en gyü le ke ze ti ének ként, akár va la mi lyen fel dol go -
zás sal szí ne sít ve (né hány egy sze rűbb har mo ni zá ció ha ma ro san el ér he -
tő lesz a kantorkepzo.lutheran.hu ol da lon); akár mind a ha tot, akár csak
egyet meg szó lal tat va: kap cso lód junk be le eb be a té ren és időn át íve lő éne -
kes kö zös ség be!
Azt kér jük csak, hogy ha éne kel nek, ér te sít se nek ben nün ket az ezsu@lu -
the ran.hu cí men, és osszák meg a hírt a Facebookon! Így lát juk majd, mi -
kor és mi csen dült fel, és mek ko ra ez a nagy föl di kó rus.
Vár juk a hír adá so kat!

AkorálünnepszervezőiaKántorképzőIntézetben

Meghívóteológiaikonferenciára
A Ma gyar or szá gi Me to dis ta Egy ház, a Wes ley Teo ló gi ai Szö vet ség és az
Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem sze re tet tel hív LutherésWesley cí -
mű teo ló gi ai kon fe ren ci á já ra.

Hely szín: az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem dísz ter me (1141 Bu -
da pest, Ró zsa völ gyi köz 3.)

Idő pont: ok tó ber 11., pén tek 10 óra

Program
10.00 Kö szön tés: dr.SzabóLajos rek tor és CsernákIstván szu per in ten -
dens • 10.30–13.00 Elő adá sok · Manfred Marquardt: Deus semper
creansetsalvificans–LutherundWesleyüberGottesHandelnzumHeil
· WolfgangBreul:AugustHermannFranckeundderHalleschePietismus
–zwischenLutherundWesley·MikesyAndrás:LutherelőszavaaRómai
levélhez–hatástörténetimegközelítésben • 13.00–14.00 Ebéd szü net •
14.00–14.40 Elő adá sok · KhaledA.László:Találkozásokalutheránusspi-
ritualitással–evangélikushatásokametodistaébredésimozgalomveze-
tőjére1738-ban · KovácsZoltán:Homouniuslibri:JohnWesleyésaSzent-
írás • 14.40–15.30 Ke rek asz tal-be szél ge tés

h i r d e t é s e k

b Kö zel fél év ez re de hir de ti Is ten igé jét ha zánk  leg ré gebb óta – fo lya -
ma to san – mű kö dő ok ta tá si in téz mé nye, a Deb re ce ni Re for má tus
Kol lé gi um. Az in téz mény ala pí tá sá nak 475. év for du ló já ra is ko la tör -
té ne ti ki ad vánnyal és há la adó is ten tisz te let tel em lé kez tek szep tem -
ber 27–28-án.
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g Dr. Sza bó La jos

El ső lá tás ra kis sé pro vo ka tív nak tű -
nő cím mel – Élményprédikáció –
ren dez ték meg szep tem ber 16–18.
kö zött a né met or szá gi Bra unsch -
weig ben a 4. nem zet kö zi Bu gen ha -
gen-szim pó zi u mot. Több mint hat -
va nan vol tunk együtt olya nok, akik
va la me lyik eu ró pai evan gé li kus teo -
ló gi ai fel ső ok ta tá si in téz mény ben az
ige hir de tés tu do má nyá nak klasszi kus
tan tár gyát, a ho mi le ti kát ta nít juk. 

A tu do má nyos együtt lé tet Ale-
xanderDeeg lip csei gya kor la ti teo ló -

gus-pro fesszor ve zet te, és ak tí van
köz re mű kö dött Martin Nicol er -
lange ni gya kor la ti teo ló gus is, akit
Ma gyar or szá gon töb ben is na gyon jól
is mer nek. Meg bíz ha tó szak mai hát -
te ret je len tett a vé gig je len lé vő Mi-
chaelMeyer-Blanck bon ni gya kor lati
pro fesszor, aki ma az egyik leg töb bet
pub li ká ló és leg in kább el is mert szak -
em ber a gya kor la ti teo ló gia te rü le tén. 

Már a hely szín ki vá lasz tá sá nak is
fon tos sze re pe volt, hi szen Bra unsch -
weig ben több éve mű kö dik a hí res
Evan gé li kus Teo ló gi ai Cent rum,
amely ben to vább kép zé sek so ka sá gát
ren de zik meg, és amely ku ta tá sok nak
is hely szí ne. Wit ten berg mel lett Bra -
unsch weig ad ott hont a Né met or szá -
gi Pro tes táns Egy ház (EKD) nagy si -
ke rű, a mo dern em ber meg szó lí tá sát
kö zép pont ba ál lí tó, kom mu ni ká ci ós
és ige hir de té si kér dé sek kel fog lal ko -
zó spe ci á lis prog ram já nak is.

A bra unsch weigi cent rum ban teo -
ló gi ai ta ná rok irá nyí tá sá val fo lya -
ma tos és ma gas szín vo na lú pré di ká -
ci ós to vább kép zé sek vár ják a lel ké sze -
ket, de a la i kus ige hir de tő ket is. Az
in té zet ars po e ti cá ja, hogy egyet len
egy ház ban sem ke rül het tá vol egy -
más tól a tu do má nyos szak mai kép -
zés, az is me ret bő ví tés és a min den -
na pi gya kor la ti gyü le ke ze ti élet.

En nek a kö zel ség nek épp az ige hir -
de tés a leg ele ve nebb pél dá ja. De
ugyan ilyen fon tos az is, hogy a pré di -
ká ció mind szín vo na lát, mind tar tal -
mi fris ses sé gét te kint ve szink ron ban
le gyen a mai tár sa da lom és kul tú ra ak -
tu a li tá sa i val. Nem vé let le nül lá to gat -
nak ide éven te né met lel ké szek szá zai,
hogy fel fris sül jön, meg újul jon és szí -
ne sed jen pré di ká ci ós gya kor la tuk.
Hi szen az ige hir de tés leg in kább az a
lel ké szi mun ka te rü let, ahol a ta nu lás
és a „fris sí tés” hi á nya azon nal lát ha -
tó, hall ha tó, a szín vo nal esés pe dig ne -
he zen el vi sel he tő. Él ményt is csak a
nap ra kész és szel le mi leg ko mo lyan
meg ala po zott pré di ká ció je lent het. 

Élő il luszt rá ció volt a szak mai ta -
lál ko zó részt ve vői szá má ra az, aho -

gyan a vá ros evan gé li kus temp lo mai
már évek óta nem kis si ker rel kí nál -
nak rend ha gyó, for mai meg ol dá suk -
ban a mi ko runk hoz „il lesz tett” al kal -
ma kat ke re sők nek, ér dek lő dők nek és
a ha gyo má nyos gyü le ke ze ti élet be
már be épül tek nek egy aránt. A vá ros
Eu ró pa-hí rű evan gé li kus dóm já ban
pél dá ul már egy év ti ze de min den dél -
után öt óra kor öt per ces áhí tat hang -
zik el a min den na pok nyel vén.

„Min den nap 5 óra kor 5 perc a
dóm ban!” – szim pa ti kus kis pla ká tok
hir de tik min de nütt ezt a le he tő sé get
a vá ros ban. Nem kis si ker rel, hi szen
azok ban a na pok ban is, ami kor meg -

lá to gat tuk eze ket az öt per ce ket, leg -
alább het ven-nyolc van em ber ült a
temp lom ban. Friss, ma gas szín vo na -
lú me di tá ci ót és pár pil la nat nyi nyu -
godt, ked ves ko rál ze nét is hall gat -
hat tunk, utób bit is ha son ló mi nő ség -
ben. Az öt perc ma radt öt perc, az él -
mé nye pe dig most is ben nem van
ének kel és igé vel egy aránt. El gon dol -
kod tam megint, hon nan az a bá tor ság
és is me ret, amellyel itt hon so kan – és
elég gé könnyel mű en – csak a nyu gat-
eu ró pai evan gé li kus temp lo mok ki ürü -
lé sé ről ké pe sek szól ni, de nem ve szik
ész re, mennyi po zi tív, sőt min ta sze rű
újí tás és lel ki-szel le mi fris ses ség van je -
len ott – vi szont ezek nek a csí rá ja is
alig érez he tő ná lunk. 

A bra unsch wei gi cent rum ban mű -
kö dik nép sze rű kur zu sa i val az Atelier
Spracheel ne ve zé sű ho mi le ti kai mű hely
is, ahol egy ér tel mű en az a meg győ ző -
dés áll a tu do má nyos ku ta tás kö zép -
pont já ban, hogy ko runk ban nem le het
a meg szo kott, bel ter jes egy há zi as nyel -
ven pré di kál ni, ha nem meg kell ta lál -
ni a ma élő em be rek szó hasz ná la tá nak
meg fe le lő nyel vet, amely azon nal ért -
he tő sza vak kal és ki fe je zé sek kel dol go -
zik. Nem vé let len, hogy a kor társ iro -
da lom és mű vé szet, azon be lül a film -
mű vé szet, szín ház kü lön is az ér dek lő -
dés hom lok te ré be ke rült. Ez zel is alá -
húz va azt, hogy az iga zi pré di ká ció
min dig élet re kell, hogy kel jen a szó szé -
ken és utá na is – aho gyan Lutherma -
ga is egye di és cso dá la tos ese mény ként
de fi ni ál ta a pré di ká ci ót. Ezt pe dig csak
fris sen és kon tex tu á li san le het el ér ni.
Két ség sem fér hoz zá, hogy a re for má -
tor be szé dei iga zi ese mé nyek vol tak! Ki -
su gár zás sal és át ütő erő vel.

A szim pó zi u mon el hang zott ki lenc
elő adás mind egyi ke az ige hir de tés mai
hely ze tét és le he tő sé gét ku tat ta. Mé dia -
szak ér tők, iro da lom tu dó sok és pszi cho -
ló gu sok mel lett még is több sé gé ben
teo ló gu sok ele mez ték a mai ak tu á lis ige -
hir de té si és ige hir de tői ál la po to kat.

Há rom, a né met nyelv ben kü lö nö -
sen jól egy más mel lé ál lít ha tó ki fe je zés
elem zé se ke rült elő na gyon sok szor:

Ereignis,Erfahrung és Erlebnis, az az:
esemény,tapasztalat és élmény.Va jon
mi ma ho gyan gon do lunk leg gyak rab -
ban a pré di ká ci ók ra? Mit je len te nek
ezek a be szé dek a gyü le ke ze ti élet ben?
Mint nyil vá nos be szé dek nek mi lyen a
tár sa dal mi ki su gár zá suk? Van-e ha tá -
suk, és ér vé nye sül-e az ere jük a temp -
lom fa la in kí vül is, vagy csak egy vé dett
és zárt hely sa já tos kom mu ni ká ci ós
for mái, ame lye ket más kör ben nem ér -
te nek, és nem is gya ko rol nak? 

Az evan gé li um hir de té sé nek pe dig
ma is az a leg fon to sabb sza bá lya, hogy
mi nél több em ber nek és mi nél több vá -
rat lan hely zet ben szó lal jon meg, hogy

sok em ber szá má ra le gyen élet for dí -
tó esé lyük az el hang zó sza vak nak. Az
evan gé li kus pré di ká ció a leg na gyobb
nyil vá nos ság nak szól min den idő ben.
Nem vál hat „kon zerv nyelv vé” vagy
gon do lat tá, ha nem min den kép pen a
mi mai ak tu á lis élet kér dé se in ket érin -
tő és ezek ben „út mu ta tó” jé zu si szó nak
kell len nie! Min den ki szá má ra ért he -
tő tar ta lom mal és for má val. 

Ma gas az el vá rás, de nagy a hoz -
zá fű zött ígé ret is. Jó len ne ezt a szí -
vün kön hor doz ni, akár ige hir de tők
va gyunk, akár ige hall ga tók. A kül de -
tés és a fe le lős ség is kö zös. 

En nek a kon fe ren ci á nak egy mel -
lék szá la ként je lent meg csu pán, de fel -
tű nő lett egy gon do lat: az ige hir de tés
sze re te te és meg be csü lé se szo ro san
össze függ az ige hall ga tók és ige hir de -
tők köl csö nös meg be csü lé sé vel és
sze re te té vel. A Szent lé lek aján dé ka kö -
zö sen szól eb ben a hár mas érin tett ség -
ben mind egyi künk szá má ra. Mert
le het örül ni, és sza bad könnyez ni, le -
het fel emel ked ni, és le het le eresz -
ked ni egy pré di ká ció hall ga tá sa vagy
el mon dá sa köz ben. Ér zel mek do mi -
nál hat nak, és az ér zel mek vissza fo got -
tab bak is le het nek, de je len lé tük és
hall ha tó sá guk vagy lát ha tó sá guk nem
gyen gí ti, ha nem erő sí ti a pré di ká ci ós
at mo szfé rát temp lo ma ink ban. 

Él ménnyé azon ban az egy ér tel mű
és mi nő sé gi teo ló gi ai tar ta lom emeli
az ige hir de tést, ha jól ért he tő és a mai
kor min den em be re szá má ra is érez -
he tő a meg szó la lás a szó szé ke ken. Él -
mény sze gény kör nye zet ben na gyon
fon tos kül de té sük van a min den hall -
ga tó szá má ra nyúj tott, ér té kes él -
ményt je len tő „nyil vá nos” ige hir de té -
sek nek! Ne fél jünk et től, ha nem örül -
jünk ne ki, ha ilyen meg szó la lá sok ér -
nek el min ket, és le gyünk há lá sak Is -
ten nek eze kért a „spe ci á lis aján dé ko -
kért”. Ige hir de té si él mé nye in ket pe dig
osszuk meg bát ran egy más sal ma is!

AszerzőazEvangélikusHittudomá-
nyiEgyetemrektora

Élményprédikáció

Ózditeremtésünnep

Az egy há zak el ső eu ró pai öku me ni kus kon fe ren ci á já tól hosszú út ve ze -
tett a te rem tés egy há zi ün nep kö ré nek meg hir de té sé ig. A Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház Észa ki Egy ház ke rü le té nek szék he lyé től, Bu da pest től
az au tó busz út is csak nem há rom órán át tart Óz dig. A Jé zus Test vé rei Öku -
me ni kus Dia kó ni ai Rend szol ga tár sai es pe re si, sőt püs pö ki tá mo ga tás sal
ju tot tak el a haj dan ne ves ipa ri vá ros ba és an nak ma is hű sé ges evan gé li -
kus gyü le ke ze té be, hogy szep tem ber 28-án is ten tisz te let tel ün ne pel jék a
te rem tés he té nek kez de tét. 
TóthMelinda lel kész nő már az evan gé li kus egy ház Ül lői úti köz pont -

já ban tar tott te rem té si ün ne pen meg is mer te a te rem té si mű le írá sát is
adó li tur gi kus szö ve get, az ün ne pi is ten tisz te let ven dég ige hir de tő je ként
pe dig SzécheyBéla cím ze tes egye te mi ta nár, lel kész köz ve tí tet te az öröm -
hírt: a meg vál tó és „te rem tés-vég re haj tó” Krisz tus hoz té rés le he tő sé gét.

A kö zös ebéd után a rend spi ri tu á li sa, BiczóDénes adott tá jé koz ta tást
a kör nye ze ti ügye kért fe le lős ál lam tit kár ál tal szer ve zett kon zul tá ci ó kon
el hang zot tak ról. En nek so rán dr.IllésZoltán kész nek mu tat ko zott ta nul -
má nyoz ni a rend nek a te rem tés gon do zás gaz da gí tá sá ra tett aján lá sa it is.

g Jáki András Dániel felvétele

A há rom éven át vi sel he tő ökogyüle-
kezet cí met ta valy el nyert Haj dú ná ná -
si Re for má tus Egy ház köz ség temp lo -
ma volt hely szí ne múlt
va sár nap a te rem tés
he te or szá gos nyi tó is -
ten tisz te le té nek. 

A ha zánk ban öt év -
vel ez előtt az Eu ró pai
Egy há zak Kon fe ren ci -
á ja és az Eu ró pai Ke -
resz tény Kör nye zet vé -
del mi Há ló zat aján lá -
sá ra meg ho no so dott
te rem tés vé del mi hét
ere den dő en or to dox
egy há zi kez de mé nye -
zés. Ke le ti ke resz tény test vé re ink
szep tem ber egész hó nap ját a te rem -
tett vi lág meg őr zé sé nek je gyé ben
„ün nep lik”, há lát ad va Is ten nek a te -
rem tés aján dé ka i ért. Mi vel az ara tás
vé gez té vel – a be ta ka rí tás idő sza ká -
ban – a kon ti nens nyu ga ti fe lén több -
sé gi ke resz tény fe le ke ze tek ben is ősi
ha gyo mány a TeDeum a meg mű ve -
lés re ka pott ter mé szet gyü möl cse i ért,
e kér dés ben nem volt ne héz kö zös
(hit)el ve ket ki nyil vá ní ta ni…

Köz meg egye zés ered mé nye ként
az öku me ni kus te rem tés vé del mi hét
ná lunk min dig szep tem ber utol só

va sár nap já val kez dő dik. Te ma ti ká ját
év ről év re az ak tív evan gé li kus rész -
vé tel lel mű kö dő – ter mé sze te sen

szin tén öku me ni kus
– te rem tés vé del mi
mun ka cso port ál lít ja
össze. Idén az él te tő
víz áll a prog ra mok
fó ku szá ban, az eti óp
kincs tár nok Fü löp höz
in té zett sza va it vá -
laszt va a gaz dag bib li -
kus for rá sok ból is me -
rí tő té ma mot tó já ul:
„Nézd,ittavíz!”

Az or szá gos nyi tó
is ten tisz te let ige hir -

de tő je a vi szony lag kö ze li Deb re -
cen ből ér ke zett Réz-Nagy Zoltán
evan gé li kus lel ki pász tor volt (ké-
pünkön), de az egy há zun kon be lül
Ara rát né ven is mert te rem tés vé del -
mi mun ka cso port ve ze tő je, Kodácsy-
SimonEszter lel kész (hit tu do má nyi
egye te münk ta nár se géd je) is je len
volt a rend ha gyó li tur gi á val meg tar -
tott ün ne pi al kal mon, amely nek vé -
gén – a víz té ma kö ré ben ké szí tett –
gyer mek raj zok ból nyílt ki ál lí tás a
Haj dú ná nás fő te rén copf stí lus ban
pom pá zó re for má tus temp lom ban.

g T. Pin tér Ká roly felvétele

Ökogyülekezetben
tartották

ateremtéshetének
országosmegnyitóját

b Gyógy ha tá sú ter mál víz zel büsz kél ke dő für dő vá ros im po záns re for -
má tus temp lo má nak fa lai vissz han goz ták szep tem ber 29-én a János
evangéliumából idé zett igét: „Adjinnom!”Az evan gé li um 4. ré szé nek
4–7. ver se an nak a pré di ká ci ó nak az alap já ul szol gált, amely nek üze -
ne te a kö zel jö vő egyik leg sú lyo sabb nak ígér ke ző prob lé má ját, az ál -
ta lá nos víz hi ány ré mét ál lí tot ta pár hu zam ba az ugyan csak egye te mes
lel ki szom jú ság csil la pí tá sá nak sok kal, de sok kal jobb esé lyé vel…

f
o

tó
: 

B
r

A
u

n
s

c
h

w
e

ig
 s

tA
d

t
m

A
r

k
e

t
in

g
 g

m
B

h

Aszombatdélelőttirendhagyóistentiszteletenközösenosztottúrvacsorát
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Ha él ne, még min dig csak het ven hat
éves len ne. Ha itt hon ma radt vol na,
leg alább ak ko ra ün ne pet ka nya rí tot tak
vol na kö ré je, mint bár mely
ko szo rús köl tőnk kö tet be -
mu ta tó ja vagy szü le tés nap ja
kö ré. Szá mos aka dé mi ai és
köz jo gi mél tó ság, mű vész tár -
sak és kri ti ku sok kö szön te nék.
És ott hem zseg ne kö rü löt te a
ta nít vá nyok so ka sá ga is. De
PátkaiErvint Ma gyar or szá -
gon alig is me rik…

Van nak azon ban el szán -
tak, akik nem hagy ják, hogy
ne ve, mű vé sze te fe le dés be
me rül jön. An nak el le né re
nem hagy ják, hogy a Mű -
csar nok 1970-ben ren de zett,
nagy sza bá sú ki ál lí tá sán, amely re a
szór vány ma gyar ság kép vi se lő it hív ták
meg, Pát kai mű vei nem sze re pel tek.
Nem sze re pel het tek. Ak kor ugyanis
még na gyon rosszul csen gett, hogy va -
la ki ’56-ban hagy ta el az or szá got. 

Mi re Pát kai ha za tér he tett vol na a
ha zai kul tu rá lis köz tu dat ba, egy sze -
ren csét len bal eset mi att – gáz rob ba -
nás kö vet kez té ben – éle tét vesz tet te.
A tor zó ban ma radt élet mű to váb bi
tra gé di á ja, hogy a ré gi mű ter met az -
előtt túr ták fel a bul dó ze rek, hogy a
mű ve ket ki me ne kít het ték vol na a
csa lád ta gok.

Eu ró pa nyu ga ti fe lén – el ső sor ban
Fran cia or szág ban – azon ban tud -
ják, ki volt Pát kai Er vin. Az ál ta la
meg ál mo dott vá ros ré szek ben ma is
él nek em be rek, má sutt mo nu men tá -
lis köz té ri szob rai meg ke rül he tet le nek
– a szó va ló di és át vitt ér tel mé ben
egy aránt.

És mi a hely zet ide ha za? 1982-ben
ő volt a dísz ven dé ge a Bu da pes ti Ta -
va szi Fesz ti vál nak. Ez után éle té ben
még egy, ha lá la után ta lán öt ki ál lí -
tá sa volt Ma gyar or szá gon. Mind -
össze négy-öt mű ve van ha zai gyűj -
te mé nyek tu laj do ná ban. El ső sor ban
nem ez te hát az al kal mas mód szer,
hogy em lé két mél tón őriz zük.

Az evan gé li kus egy ház bé kés csa bai
is ko lá ja – ta lán egy re töb bek előtt is -
mert – ma gas szin tű kép ző- és ipar -
mű vé sze ti ok ta tást foly tat. 2011-ben
re giszt rál ták az ott mű kö dő te het ség -
pon tot, s még eb ben az év ben meg is
tör tént a név adás. Egy részt bi zo nyít -
va, hogy szü lő vá ro sa, Bé kés csa ba
nem fe led te el vi lág já ró fi át, más -
részt fel ada tot tűz ve ki: ápol ni Pát kai
mű vé szi örök sé gét, har mad részt tud -
va azt, hogy Pát kai em lé ké nek meg őr -
zé sé ért a leg töb bet azok a fi a tal te het -
sé gek te het nek, akik ha nem is ta nít -
vá nya i ként, de szel le mi örö kö se i ként
in dul nak el a pá lyán.

Mind eb ből per sze még nem szü -
let he tett vol na meg a kö tet, amely nek

be mu ta tó já ra szep tem ber 27-én je les
tár sa ság gyűlt össze a Ma gyar Kép ző -
mű vé sze ti Egye tem ta nács ter mé ben.

A kö tet hez – a szer kesz tő, BakayPé-
ter ta nú sá ga sze rint – szük ség volt egy
jó ked vű asz tal tár sa ság ra, ahol is ko la -
igaz ga tó, mű vész ta ná rok, öreg di á -
kok ücsö rög tek bar na sör mel lett.
Szük ség volt ar ra is, hogy az öreg di -
á kok közt Pát kai egyik leg ked ve sebb
gye rek ko ri ba rát ja, SzeberényiAndor
és Er vin test vér báty ja, az ol va sóink ál -
tal is jól is mert lon do ni nyu gal ma zott
püs pök, PátkaiRóbert is ott ül jön. És
per sze nagy szük ség volt ar ra, hogy
le gyen va la ki, aki lel ke sen be le vág egy
– az asz tal mel lől fel nem mér he tő –
te kin té lyes mun ká ba. (Mert a Pát kai-
iro da lom te te mes ré sze itt hon nem
fér he tő hoz zá, és mert fő képp fran -
cia nyel vű, mert mű ve i nek nincs
még tisz tes sé ges ka ta ló gu sa, és mert
kö zü lük sok már jó vá te he tet le nül
el pusz tult. Hogy a ki adó ok ta tá si
in téz mény anya gi le he tő sé ge it ne is
ecse tel jük!)
Távlatot kapott élet. A kö tet a

test vér báty han gu la tos vissza em lé ke -
zé se i nek cí mét kap ta. Frap páns, va -
ló di táv la tot nyi tó, sőt für ké sző, az ol -
va só hoz zá ál lá sát meg ha tá ro zó cím
ez. Szim bo li ku san is össze fog lal ja
mind azt, ami vel a könyv ben ta lál ko -
zunk: sze mé lyes vissza em lé ke zé se ket
és szak mai ér té ke lé se ket, a szob rász
ver se it és al ko tá sa i nak re pro duk ci ó -
it, a gaz dag jegy zé ke ket és a re mek fo -
tó anya got. Mind ezt igé nyes tör de lés -
ben, arányt tar tó és har mó ni át te rem -
tő, íz lé ses ki vi tel ben. (A kö tet kül le -
me FlóraVirágot di csé ri.)
Távlatot kapott élet: tör té nel mi

tény. So kak mel lett Pát kai Er vin sem
ma rad ha tott Ma gyar or szá gon az 1956-
os for ra da lom ban va ló rész vé te le mi -
att. Jobb nak lát ta Nyu gat ra szök ni.
Mi u tán má so dik kí sér le te si ke rült,
nagy sze rű le he tő sé ge tá madt: az itt -
hon ab ba ma radt ta nul má nyo kat Pá -
rizs ban, az École des Beaux Arts-ban
foly tat hat ta. Va ló di táv la tok nyíl tak
előt te, ki ke rül ve a „há rom T” kul túr -
po li ti ká já nak nyo má sa alól. 

A kö tet ol va sói be te kin tést nyer het -
nek egy bo hém és nél kü lö ző, meg él -
he té si és mű vé szi kí sér le te ket foly ta -

tó vi lág ba, ab ba a szel le mi
pezs gés be, amely ből – töb -
bek kö zött – a pá ri zsi Ma-
gyarMűhely,PappTibor és
ParancsJános,SárköziMá-
tyás és KonokTamásmű vé -
sze te nőtt ki.
Távlatotkapottélet. Vi -

gasz ta ló sza vak: a foly ton kí -
sér le te ző Pát kai mű ter me
egy óvat la nul meg gyúj tott
ci ga ret ta mi att rob bant föl,
sa ját mű vei tör me lé ke alá te -
met ve azt a lo bo gó, va rá zsos
mű vészt, akit a szak írók ta -
nul má nya i ból és a ha tal mas

kí sé rő kép anyag se gít sé gé vel meg is -
mer he tünk. Konst ruk tív szel lem volt,
új uta kat ke re sett a szob rá szat ban,
nem csak a for ma nyelv, ha nem az
anyag hasz ná lat le he tő sé ge it ku tat -
va, ha tá ra it fe sze get ve. 

1961-ben ne gyed ma gá val ké szí tett,
óri á si plasz ti ká ja, a Kozmosz, a vi lág ta -
lán el ső jár ha tó szob ra a II. pá ri zsi bi -
en ná lén el ső dí jas lett. A fran cia ál lam
meg is vá sá rol ta – s az élet fur csa fin -
to ra, hogy évek kel ké sőbb tá ro lá si ne -
héz sé gek (!) mi att el kel lett pusz tí ta ni.
„Szel le me azon ban örök ké él” –
mond hat nánk a Kozmoszról eny he
ci niz mus sal, és nem té ved nénk na gyot.
A mű vész ugyan is köz té ri szob rok ban,
ha tal mas, ős erőt su gár zó kom po zí ci -
ók ban, konst ruk tív, ugyan ak kor ér -
zel me ket kel tő mű vek ben fo gal ma -
zott ez után. Vá ros ter vei azon az ide án
épül tek fel, hogy vissza ad jon va la mit az
el lé lek te le ne dett, ur bá nus vi lág nak a te -
rem tés rend jé ből és har mó ni á já ból.

Távlatotkapottélet. Ígé re tes sza vak.
A bé kés csa bai gim ná zi um Pát kai-te -
het ség pont ja olyan hely ma rad, ahol
nem csak meg em lé kez nek idő ről idő -
re a Nyu gat ra sza kadt ha zánk fi á ról.
Nem csak meg em lé kez nek ró la, ha -
nem em lé kez nek rá. Ahol mű ve it is -
me rik, is mer ni kez dik leg alább is, mű -
vé sze té nek ta nul sá ga it meg fon tol ják,
örök sé gét fel mu tat ják. Pát kai ne vét vi -
sel ni ugyan is nem csak ran got, ha nem
fel ada tot is je lent szá muk ra. 

A könyv meg je le né se és be mu ta -
tó ja mél tó je le en nek a kül de tés tu dat -
nak. So kat tesz. Amel lett, hogy frap -
pán san és sze mé lye sen ta nít ja az ol -
va sót a hat va nas, het ve nes évek ről,
és vál lalt tö re dé kes sé ge el le né re fáj -
dal ma san gyö nyö rű gyűj te mé nye
egy ra gyo gó an te het sé ges em ber
mű vé sze té nek, tük röt is tart elénk.
Hi tünk és ké tel ke dé sünk, meg al ku -
vá sa ink és sza bad ság vá gyunk elé.
De nem csak szem be sít, ha nem vi -
gasz tal, kö te lez és szár nya kat ad. 

g Zász ka licz ky Zsu zsan na

Távlatotkapottélet–PátkaiErvin.
SzerkesztetteBakayPéter.Békéscsabai
EvangélikusÁltalánosIskola,Gimná-
zium,MűvészetiSzakközépiskolaPát-
kai-tehetségpontja,Békéscsaba,2013.

Távlatotkapottkötet
APátkaiErvin(1937–1985)emlékérekészültkönyvbemutatójához

A haj lék zsú fo lá sig meg telt
csa lád ta gok kal (köz tük a hét
uno ká val), ba rá tok kal, gyü le -
ke ze ti és egy ház ta gok kal, va -
la mint az építészszak ma kép -
vi se lő i vel.

A fel szó la lók mind egyi -
ke ki emelt egy-két, Ben -
czúr Lász ló ra jel lem ző tu laj -
don sá got, me lyek egy kö zös
szó ban fog lal ha tók össze:
sze re tet. 

Fa bi ny Ta más püs pök el -
mond ta: egy ko ri el nök tár sát
úgy is me ri, mint aki nek min -
dig van ide je a má sik ra, és fél -
re tud ja ten ni az ép pen vég -

zett mun ká ját. Fáb ri György az áll ha ta tos sá got, Pa zár Bé la a sze re te tet és alá za -
tot, Ken deh K. Pé ter pe dig a jó sá got emel te ki Ben czúr Lász ló val kap cso lat ban. 

Az al ka lom vé gén mon dott sze mé lyes han gú fel szó la lá sá ban az ün ne pelt el -
mond ta: ő nem ér zi úgy, hogy ki ér de mel te vol na azt a nagy sze re te tet, ame lyet
a kö zös ség től kap és ka pott. Csak azt tet te, amit Is ten rá bí zott: ter ve ző mun ká -
já val, csa lád ban és egy ház ban egy aránt. A sze re tet kap csán meg je gyez te: „A lel -
ke tek ből lett a lel kem.”

A há la adó ün nep lés – a nyom dá ból fris sen ér ke zett – köny vek de di ká lá sá -
val és ba rá ti együtt lét tel zá rult.

g Horváth-Hegyi Áron felvétele

Hétdekád,héttemplom
ésaszeretetkönyve

b BenczúrLászlót, az Észa ki Egy ház ke rü let tisz te let be li fel ügye lő jét het -
ve ne dik szü le tés nap ja al kal má ból könyv vel lep te meg csa lád ja, a Lu -
ther Ki adó val szo ros együtt mű kö dés ben. A BenczúrEmese kép ző mű -
vész és ifj.BenczúrLászló épí tész ál tal szer kesz tett kö tet be mu ta tó -
já ra az ün ne pelt ál tal ter ve zett bu da hegy vi dé ki evan gé li kus temp lom -
ban ke rült sor szep tem ber 25-én. Az ün ne pel tet az egy ház ke rü let el -
nök sé ge – dr.FabinyTamás püs pök és dr. FábriGyörgy fel ügye lő –
kö szön töt te. A gaz da gon il luszt rált kö te tet PazárBéla épí tész és Ken-
dehK.Péter, a Lu ther Ki adó igaz ga tó ja mél tat ta.

A bu da hegy vi dé ki evan gé li kus temp lom ban je les köl tőnk és mű for dí tónk,
DevecseriGábor vers so ra ju tott eszem be: „A bol dog sá got el vi sel ni le gyen
erőd.” BenczúrLászlót a ma ga ter vez te temp lom ban kö szön töt te szep tem -
ber 25-én csa lád ja, és kö szön töt ték ba rá tai s a hí vek is szép szám ban.

Is ten zsú folt há zá ban J.S.Bach ko rál ja csen dült föl, majd a tö ré keny
fu vo la di a dal mas szó ló ja. Dr.FabinyTamás püs pök az Is ten te rem tet -
te tér ről és idő ről be szélt. Ben ne az em ber ről, aki pró bál ja be töl te ni az
egé szet. Az épí tész ég be tö rő temp lo ma i val az időt len ség üze ne tét hor -
doz za. Mint ha a most het ven éves Ben czúr Lász lót az a gon do lat ve zé -
rel né, hogy a temp lo mok ma gá nyos fa óri á sok, és ősi koz mi kus üze ne -
tet köz ve tí te nek. Egy-egy vi lág -
mo dell mind egyik. És ke re ső szí -
vünk raj tuk ke resz tül kap cso la tot
ta lál a min den ség gel.

Ben czúr Lász ló szé pen, pon to san
il lesz tett vö rös tég la fa lai kö zött a bé -
kes sé get él het jük meg. „Mint egy
nagy bár ká ban – ír ta Pilinszky –,
mennyei ha jón, mely most ké szül fel -
szed ni hor go nyát, ki csi nyek-na gyok
mind annyi an együtt va gyunk.”

Meg ha tó volt, mi kor az ün ne pelt
el me sél te, hogy fia és lá nya ti tok -
ban szer kesz tet te a ró la szó ló köny -
vet, ame lyet a Lu ther Ki adó na gyon
szép al bum ként je len te tett meg.
PazárBéla épí tész a sze re tet köny -
vé nek ne vez te a ki ad ványt. Ar ról
be szélt, hogy a ter ve ző egyé ni sé ge
ott van a mun ká já ban. Sze re tet és har mó nia árad Ben czúr Lász ló épü -
le te i ből. Aho gyan a ré gi, név te len kő fa ra gók rak ták a há zak fa la it, úgy
épít ke zett ő is: fá rad ha tat la nul. Ál do zat ho za tal, áll ha ta tos ság a fő jel lem -
zői. És a hű ség, mun ká já hoz és evan gé li kus egy há zá hoz, ahol ti zen két
éven át volt egy ház ke rü le ti fel ügye lő. Szem előtt tart va Pálapostolko-
rinthusiakhozírtelsőlevelének in tel mét: „Mertmásalapotsenkisemvet-
hetameglevőnkívül,amelyaJézusKrisztus.”(1Kor 3,11)
CsászárAngela szín mű vész BabitsMihályZsoltárférfihangra cí mű

ver sé vel kö szön töt te a ked ves ba rá tot. A misz ti kus so rok föl erő sí tet ték
Ben czúr Lász ló gaz dag éle tét: „Ma dár ka tol la se hull ki – ég se zeng –
föld se re meg, / hogy az Is ten rád ne gon dol na.”

Szép, him ni kus zen gé sű sza ka szok, én még is KányádiSándorKósKá-
roly arcképealá cí mű ver sét kül döm a je les na pon, az zal a vál toz ta tás sal,
hogy ő örök if jú fér fi, az er dé lyi po li hisz tor ezer rán cú mes ter. Íme a vers:
„Haj lé kot Is ten nek, / haj lé kot em ber nek / kő ből, fá ból / há zat, / rak tál a
lé lek nek / kő nél, cse re fá nál / erő sebb igék ből / vá rat. // Áld jon ér te Is ten,
/ áld jon ér te em ber; / Is ten és em ber / dol ga. / Fa lak omol hat nak, / kö vek
is vás hat nak, / ma gas lik, nem por lad / a meg tar tó pél da. // Ba ráz dált or -
cád ról / az idő alá foly, / mint az ol va dó hó / a vén Mag urá ról.”

g Feny ve si Fé lix La jos
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g Ri bár Já nos

Azért is idéz het jük fel könnyen
mind ezt, mert ren del ke zé sünk re áll -
nak SzerdahelyiPál evan gé li kus lel -
kész (1922–1997) iro dal mi ér té kű
anya gai. (1970–80 kö zött ő volt az
utol só csön gei pa ró kus; ezen kí vül
hely tör té nész, ku ta tó, for dí tó, em lék -
ér mek és dí jak tu laj do no sa.)

Em lé ke zé se i hez az ér dek lő dő ol va -
só is hoz zá fér het: elő ször 1978-ban je -
lent meg az „…ámul széles ország,
büszke lehetCsönge” cí mű írá sa (a
meg fo gal ma zás Csukás Istvántól
szár ma zik) a szom bat he lyi Életünk
cí mű fo lyó irat ban, majd a Magyar
Orpheus cí mű, „Weö res Sán dor em -
lé ke ze té re” írt kö tet ben is (szer kesz -
tet te DomokosMátyás, Szép iro dal -
mi Könyv ki adó, 1990).

Szer da he lyi Pál Weö res Sán dor
gyer mek ko ri ját szó tár sa it és a ba rá -
ta it szó lal tat ta meg eb ben az írá sá ban.
Nagy sze rű dol go kat ol vas ha tunk
„Cin áról” – mert a haj da ni tár sak így
em le ge tik őt több év ti zed táv la tá ból
vissza te kint ve is. Ér de mes az ap ró,
még is meg ha tó rész le te ket fel idéz ni
az em lé ke zé sek ből, ame lyek azt pél -
dáz zák, ho gyan járt együtt a já té kos -
ság és a szel le mi ko moly ság a köl tő
gyer mek- és if jú ko rá ban. 

A ko moly ság je le, hogy hét-nyolc
éve sen a csön gei evan gé li kus lel -

kész től, Hutter Zsigmondtól köl -
csön kért Shakes peare-drá má kat ol -
vas ta nagy fi gye lem mel, de az em lé -
ke zé sek el len pont ként fel idé zik a
Rá ba-par ti für dé sek él mé nye it és
azt is, hogy Ci na ki vá ló ver se ket
rög tön zött em lék köny vek be. 

Az írás ban még sok ked ves ap ró -
ság ol vas ha tó, me lyek mi att az em -
lé ke zők nagy sze re tet tel em le get ték
Weö rest, áhí tat tal ejt ve ki a ne vét. A
meg szó la lók is vissza em lé kez nek az
evan gé li kus lel ké szek re, evan gé li -
kus ta ní tók ra, akik sze re tet tel gaz da -
gí tot ták Weö res me ta fi zi kus gon -
dol ko dás ra szü le tett köl tői lel két,
hoz zá já rul va a maj dan ki tel je se dő
szel le mi egye te mes ség hez. (A köl tő
édes any ja mé lyen hí vő ka to li kus
volt, édes ap ja evan gé li kus, egy ko ri
csön gei gyü le ke ze ti fel ügye lő.) 

Csön ge lel ké sze ként Szer da he lyi

Pál sze mé lyes kap cso lat ba ke rült a
nagy köl tő vel és szin tén köl tő fe le sé -
gé vel, KárolyiAmyval.A lel kész Vonj
sugaradba Istenem cí mű, Weöres
Sándorvallásosságaésvallásosköl-
tészete al cí mű ta nul má nya (meg je lent
a már em lí tett szom bat he lyi Életünk
fo lyó irat 1994/5–6. szá má nak 564–
570. ol da lán) a for rá sok mel lett a
sze mé lyes em lé kek re is tá masz ko dik. 

A köl tő nek egész éle té ben vol tak
evan gé li kus is me rő sei, kap cso la tai.
Tíz-ti zen öt éve sen KapiBélapüs pök -
kel volt al kal ma teo ló gi ai esz me cse rét
foly tat ni szü lei csön gei „kas té lyá ban”
(csön gei em lé ke zők em le ge tik így az
épü le tet), de „jó né hány evan gé li kus
lel készt is mer – ol vas suk a ta nul -
mány ban –, fő leg bu da pes ti e ket, kö -
zü lük né há nyat jó ba rát já nak ne vez”,
és szí ve sen ol vas ta az evan gé li kus
köl tők ver se it is. Töb bek kö zött az er -
dé lyi ReményikSándor, il let ve Kutas
Kálmán lel kész köl tő ne ve ke rül elő. 

1970-ben a Va ti ká ni Rá dió is mert
szel le mi ve ze tő je, SzabóFerenc je zsu -
i ta szer ze tes ké szí tett rá dió in ter jút
Weö res sel. So kan, akik meg él tük,
még em lék szünk en nek az idő szak -
nak a po li ti kai konst ruk ci ó já ra: igen -
csak tisz te let re mél tó bá tor ság kel lett
ah hoz – a pu hu ló dik ta tú ra el le né re
is –, hogy va la ki ép pen ek kor és ép -
pen en nek az adó nak be szél jen a val -
lá sos sá gá ról. Weö res Sán dor ez al ka -
lom mal el mond ta: mély sé ge sen tisz -

te li és is me ri is a ka to li ciz must, „an -
nak el le né re, hogy evan gé li kus-lu the -
rá nus va gyok”. S ezt a ked ves mon da -
tot ol vas hat juk a ta nul mány ban:
„…nem sza kí tot ta meg, sem nem la -
zí tot ta a kap cso la ta it az evan gé li kus
egy ház zal, de min de nek előtt a csön -
gei gyü le ke zet tel és an nak lel ké sze -
i vel tar tott szo ros kap cso la tot.” 

Ha fel la poz zuk Evangélikusénekes-
könyvünkÉnekszerzők,énekfordítók,
énekforrások cí mű ré szét, ak kor Weö -
res Sán dor ne ve után négy éne kün -
ket lel jük meg. (A 432., „Kí nok ár nyé -
ka i ból…” kez de tű ének kot tá ját –
SulyokImre dal la mát – az Evangéli-
kusÉlet 2013. jú ni us 30-i szá má nak
cím lap ján is lát hat tuk a csön gei ün -
nep ről szó ló tu dó sí tás mel lett.) 

Szer da he lyi Pál ta nul má nyá ban
ma ga a köl tő így nyi lat ko zik: „Evan -
gé li kus va gyok, so ha sem tér tem át

más hit re.” Hang sú lyoz za öku me ni -
kus és egye te mes nyi tott sá gát, s nem
ta gad ja, tá vol áll tő le a dog mák vi lá -
ga; kü lö nö sen a Szent há rom ság fo gal -
ma okoz ne ki fej tö rést, „nem tud ja
ésszel fel fog ni”. A ta nul mány író er re
így re a gál: „Mint pap ja igye kez tem
meg győz ni…, hogy én sem ér tem
ugyan, mert sen ki nem is ér he ti fel
ésszel a Szent há rom ság tit kát, mert…
ez a hit szfé rá já ba tar to zik.” Ezek után
in kább a hit va ló sá gá ra te re lő dött a
szó; hi tét a köl tő „üres edény nek” ne -
vez te: „A hi tem olyan, mint egy üres
edény… csak be fo gad ni igyek szik.”

Ta lán az egyik leg fon to sabb hit té -
te le Jé zus alak ja. A brit BBC rá dió ma -
gyar mun ka tár sá nak, Cs.SzabóLász-
lónak a kér dé sé re Weö res ezt a vá laszt
ad ta: „Sze rin tem csak egyet len em ber
lé te zik, s ez Jé zus.” En nek nem a dog -
ma ti kai hát te re a fon tos, ha nem az az
eti kai cél, hogy min den ki nek olyan -
nak kel le ne len nie, mint Jé zus. Olyan
em ber nek! (Nincs a ta nul mány ban, de
itt meg em lít het jük, hogy a tel je sen
más lel kü le tű Pi lá tus is ezt fe jez te ki
a ma ga mód ján, ami kor – ta lán – nem
is tud va, mit be szél, ezt mond ta: „Ec -
ce ho mo!” Van nak, akik úgy ér tel me -
zik ezt az ön tu dat lan pi lá tu si té telt:
„Néz zé tek, ilyen egy iga zi em ber!” Más
kér dés, hogy en nek az „iga zi em ber -
nek” a tit ka az ő istenfiúsága, de ez
most nem tar to zik a té mánk hoz.)

Weö res Sán dor is Jé zus ról igye ke -
zett le ol vas ni az igaz em ber ség alap -
ve tő min tá ját – ezt ol vas suk tő le:
„Azért írok, hogy ezt a jé zu si ele met
va la ki ből, akár ki ből, ma gam ból vagy
más ból job ban ki fejt hes sem, job ban
meg kö ze lít hes sem… Az a cé lom,
hogy a jó szán dé kú és jó ér zé sű ol va -
sót kö ze lebb tud jam vin ni eh hez a jé -
zu si azo nos ság hoz.” Ha son ló an nyi -
lat ko zott 1970-ben a Vigília fo lyó irat
de cem be ri kör kér dé sé re – „Ki ne kem
Jé zus?” – is, Jé zus ban je löl ve meg a
mi nő sé gi em ber leg fel ső fo kát. 

Szól még a ta nul mány Weö res Sán -
dor nak a Bib li á hoz va ló kö tő dé sé ről,
és igyek szik sor ra ven ni a köl tő val lá -
sos ver se i nek fü zé rét, de ezek re most
nem té rünk ki, bár ér de mes len ne. Az
evan gé li kus kö tő dés nek egy szo mo rú,
de hit ben hor do zan dó vo nat ko zá sát
idéz zük fel in kább, ép pen az Evangé-
likusÉlet egyik írá sa alap ján. 
Madárdal a temetőben cím mel

je lent meg a lap 2013. jú ni us 9-i szá -
má ban FenyvesiFélixLajos in ter jú ja
DeménéSmidéliuszKatalinnal. Az
evan gé li kus lel kész fel idé zi a köl tő te -
me té sét, ami kor – ben cés atyák kal
kö zö sen – ott kel lett áll nia Weö res
Sán dor ra va ta lá nál és szól nia Is ten
igé jét. Mert a ne héz idő szak után tá -
vo zó köl tő az evan gé li kus szer tar tás -
hoz is ra gasz ko dott. 

Szer da he lyi Pál lel kész ta nul má nya
vé gén KárolyiAmynak a sza va it idé -
zi fel, aki a kö vet ke ző kép pen ad ta tud -
tul fér je ha lál hí rét: „Weö res Sán dor
ha za tért. En ged jük el Is ten ne vé ben.” 

Há lát adunk Is ten nek, hogy Weö res
Sán dor köl tő nek evan gé li kus kö tő dé -
se is volt, és min den ki hez szól ni akart,
hogy a jó ér zé sű és jó szán dé kú em be -
rek vi lág ké pét tá gít sa a köl té szet cso -
dá la tos esz kö zé vel, s leg főbb cél ja volt
a jé zu si em ber min ta meg kö ze lí té se. 

Aszerzőnyugalmazottevangélikus
esperes

WeöresSándorésazevangélikusok
b Mél tó meg em lé ke zés so ro za tot kö vet het tünk fi gye lem mel ez év ta va -

szán-nya rán az EvangélikusÉlet ol da la in ab ból az al ka lom ból, hogy
száz esz ten dő vel ez előtt szü le tett a ma gyar köl té szet egyik múlt szá za -
di óri á sa – Csön ge büsz ke sé ge, a „pan non va rázs ló” –, WeöresSándor
(1913–1989), aki a ma gyar szel le mi jö ven dőt ma ra dan dó mó don ala kí -
tot ta pá rat lan szép sé gű, mély sé gű, ér té kű köl té sze té vel. A fi gye lem -
re mél tó meg em lé ke zé sek majd nem mind egyi ke érin tet te a köl tő val -
lá sos sá gát, és több ször ol vas hat tunk ar ra va ló uta lást is, hogy mi lyen
szel le mi és lel ki érint ke zé si pont jai vol tak a köl tő óri ás nak a ha zai evan -
gé li kus ság gal. Az aláb bi írás ban – a tel jes ség igé nye nél kül – össze fog -
lal va kí ván juk tu da to sí ta ni, hogy Weö res so ha, még ké nyes hely ze tek -
ben és ne héz idők ben sem ta gad ta meg evan gé li kus gyö ke re it. 

WeöressándOr100

A 20. szá za di ma gyar köl tők ver seit
meg szó lal ta tó Poézis est jé re meg telt
a pest szentlő rin ci temp lom. A Weö -
res-mű vek re kom po nált da lok ze né -
jét az együt tes ala pí tó ja és ve ze tő je,
KákayIstván ír ta és hang sze rel te.

El ső ként Weö res mé lyebb tar tal -
mú, az em be ri lét örö me i vel és ke ser -
ve i vel – az el mú lás sal, az örök lét hez
va ló vi szo nyu lás sal, ma gánnyal, ki tel -
je se dés sel, át ala ku lás sal, vá gya ko -
zás sal, hi ánnyal… – fog lal ko zó ver -
sei érint het ték meg a je len le vő ket. Az
ének szó és az akusz ti kus ze nei kí sé -
ret se gí tet te a gon do la tok ér zel mi át -
élé sét. A he ge dűk, a csel ló, a gi tá rok,
a fu ru lyák, a fu vo la, a száj har mo ni -
ka és a rit mus hang sze rek szó la mai
hű en köz ve tí tet ték a köl tő nyel ve ze -
té nek dal la mos sá gát, já té kos sá gát,
rit mi ká ját. (Az es té hez a Hárman-né-
gyen erő tel jes gi tár mo tí vu mai ad ták
meg a fel ütést.) 

A lí rai han gu lat vé gig kí sér te a
kon cert el ső ré szét. Fő ként a he ge dű,
a csel ló és a fu vo la dal lam ívei bon tot -
ták ki a fi lo zo fi kus weö re si vi lá got. 

Szép ség és me lan kó lia ért össze az
Idyllium, a Kétcsönd, a De és a Bo-
lero cí mű ver sek meg szó lal ta tá sá ban,
ame lyek kel az együt tes tag jai el -
hunyt mu zsi kus tár sa ik ra em lé kez tek.
A két utób bi szám acappella ha tolt
a kö zön ség lel ké ig. A De bol dog ta lan -
sá gá nak fáj dal mát Ká kay Ist ván szó -
lisz ti kus elő adá sa fo koz ta to vább. A
gyász az el mú lás spa nyo los lük te té -
sű, mé la bús si ra tó da lá ban tel je se dett
ki a Bolero meg szó la lá sá val. (A bal -
la gó lel kek tán cát a ka ma ra kó rus
„Mind el me gyünk” ének lé se ele ve ní -
tet te meg.)

A kon cert má so dik fe lé ben ke rült
sor Ke nye res Zol tán WeöresSándor
cí mű köny vé nek be mu ta tá sá ra. A
szer ző mun kás sá gát dr.KalinaKata-
lin, a Szteh lo Is ko la igaz ga tó ja is mer -
tet te, majd az iro da lom tör té nész-
pro fesszor szólt a je len le vők höz. A
Weö res-mű vek több sé gé re jel lem ző
a ma gya ros, ütem hang sú lyos ver -
se lés. Mű vei olyan szo ro san fű ződ -
nek a ze né hez, mint ha egy dal szö -
veg kí sé re tei len né nek – fej tet te ki Ke -
nye res Zol tán. Utalt ar ra, hogy Ko -
dály Zol tán több ször is meg ze né sí -
tett Weö res-ver se ket. A köl tő ti zen -
öt éve sen írt mű ve, az Öregek cí mű
volt az el ső, amely re Ko dály kó rus -
mű vet kom po nált.

A Weö res Sán dort gyer mek ko -
rá tól fog va sze mé lye sen is me rő iro -
da lom tör té nész kö szö ne tet mon -
dott a Po é zis együt tes nek az igé nyes

iro da lom tör té ne ti, fi lo ló gi ai mun -
ká ért és a ver sek re szé pen il lesz ke dő
ze nei „ru há ért”. 

A könyv be mu ta tó után is mét a ze -
ne „ka pott szót”. A dal est má so dik ré -
szé ben a lí rai hang vé te lű vers da lok
mel lett já té kos gyer mek köl te mé nyek
is el hang zot tak. Nemcsak klasszi kus
ze nei ele mek, né pi mo tí vu mok, ha nem
könnyű ze nei „idé ze tek” (reg gae, rock
’n roll) is fel csen dül tek a kon cer ten. 

Az együt tes há rom új mű vet is
meg szó lal ta tott: a Versaszínházról,
a Dombtövén és a KenyeresZolinak
cí műt. Utób bit – ame lyet Weö res az
ak kor öt éves gyer mek nek írt – ki fe -
je zet ten az ün ne pi al ka lom ra ze né -
sí tet te meg Ká kay Ist ván. 

A kon cer ten köz re mű kö dött Ká-
kayKatalin és IllésPéter, a Ma gyar
Ál la mi Ope ra ház ének mű vé szei, Ká-
kayViola he ge dűn, gi tá ron, Nagy-
KákayZsófia fu vo lán, fu ru lyán, gi tá -
ron, va la mint rit mus hang sze re ken,
KissMelinda he ge dűn, TolnaiJudit
csel lón, GyőriDávid és MohaiTibor
gi tá ron, a ze ne szer ző, Ká kay Ist ván
pe dig gi tá ron és száj har mo ni kán; az
együt tes ala pí tó ja, il let ve le á nyai
ezen kí vül ter mé sze te sen éne kel tek is. 

Az es tet DeákGabriella, a Szteh -
lo Is ko la ének-ze ne ta ná ra mo de rál -
ta, GyőriGábor es pe res han go sí tott.
(Az of fer tó ri u mot a Po é zis együt tes
a Szteh lo Is ko la egy nem ré gi ben el -
hunyt mun ka tár sá nak csa lád ja szá -
má ra aján lot ta fel.) 

A csa lá di as han gu la tú, bár telt há -
zas kon cert (a hall ga tó ság az or szág kü -
lön bö ző pont já ról ér ke zett) iga zol ta
Weö res Arspoeticáját: „Örök lé tet da -
lod nak em lé ke zet nem ad hat… Da lod
az örök lét ből tán egy üsz köt lo bog tat.” 

g Bal la Má ria

WeöresSándorjobbjánfelesége,KárolyiAmy,baljánSzerdahelyiPál lelkész

Kettősünnep
Evangélikuspoétaverseitdallamosította

továbbPestszentlőrincenaPoézis

b WeöresSándor evan gé li kus köl tő szü le té sé nek szá za dik év for du ló ja al -
kal má ból a Poézis együt tes im po záns dal es tet adott a pest szent lő rin ci
evan gé li kus temp lom ban. A szep tem ber 29-én ép pen har minc három éves
együt tes har minc há rom Weö res-dal lal ké szült az ün ne pi al ka lom ra. Az
est dísz ven dé ge dr.KenyeresZoltán, az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye -
tem Mo dern Ma gyar Iro da lom tör té ne ti Tan szé ké nek pro fes sor eme ri -
tu sa volt, aki nek ez év ben meg je lent Weö res-mo nog rá fi á ját is be mu tat -
ták az est fo lya mán. (AzEvÉletolvasóilapunkjúnius2-aiszámának6.
oldalánolvashattakinterjútaSzéchenyi-díjasprofesszorral.)

KenyeresZoltán legújabbkötetével
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A hi va ta los-li ne á ris tu dó sí tói at ti tű -
döt – en ge del mük kel – ez út tal el -
hagy juk, az evan gé li kus gim ná zi u -
mok or szá gos ta lál ko zó ja (EG OT)
ugyan is nem a for ma li tá sok te re pe.
Di ák ba rát fesz ti vál ról pe dig csak di -
ák ba rát mó don ér de mes szól ni.

FigyelőszemekOrosházafelett
Az új ság írás-works hopra össze állt
ti zen öt fős gár da le he tő sé get ka pott
ar ra, hogy az OrosháziÉlet cí mű he -
ti lap on-line fe lü le tén, az OrosCafé
cí mű, he lyi ese mé nyek re kon cent rá -
ló hon la pon pub li kál jon. A lel kes
csa pat to vább osz tó dott: volt, aki
hír szer kesz tés sel, volt, aki in ter jú -
zás sal vagy ri port ké szí tés sel töl töt -
te az ide jét. 

A bá zis gép mö gött (az új épü let
föld szin ti ter mé ben) min dig ült va -
la ki, ilyen mó don az ol dal fo lya ma -
tos bő vü lé sét kö vet ve oly bá tűnt,
mint ha az is ko lai ese mé nyek ről egy
min dent lá tó szem tu dó sí ta na. A
gép mö gött ülő rej té lyes ala kok egyi -
ke ma gát az új ság író-works hop ban
tör té nő mun kát is rög zí tet te. Ez
időn ként igen hu mo ros ha tást kel tett,
pél dá ul a kö vet ke ző be jegy zés ben: „A
mé dia szek ció ter me új ra üres. Az új -
ság író-pa lán ták új ra te re pen, ki vé ve
az az egy, aki ép pen ír. Va la ki éles for -
ga tá son van Gyo pá ros für dőn, má sok
De ák Lász ló val, az is ko la volt lel ké -
szé vel ké szí te nek in ter jút, Ani ta és
Ági pe dig a hír adós anya got vág ja elő,
míg Ger gő ép pen for ró cso kit iszik.”

Ta lán ez a köz vet len „ger gő zés” az
EG OT lé nye ge. Mi ma gunk ké szít jük,
mi mu tat juk meg: mi ezek va gyunk.
A két éven te min dig más evan gé li kus
ok ta tá si in téz mény ben meg ren de zett
EG OT amel lett, hogy élet re szó ló él -
ményt ad a di á kok nak, ön is me re ti
tré ning is és – nem utol só sor ban –
iden ti tás erő sí tő prog ram, ahogy er -
re a pén tek es ti áhí ta ton LázárZsolt
is rá vi lá gí tott. 

A Nyu gat-bé ké si Egy ház me gye
es pe re se, aki a deb re ce ni „re fi ben”
töl töt te gim ná zi u mi éve it, egy chi ca -
gói em lé két osz tot ta meg a tü rel met -
len hall ga tó ság gal. Csu pán hét órá -
ja tar tóz ko dott a vá ros ban mint ösz -
tön dí jas teo ló gus, ami kor egy ame -

ri kai há zas pár párt fo gá sá ba vet te, és
vé gig ve zet te őt a ne ve ze tes hely szí -
ne ken. Mi kor meg hal lot ták, hogy
ma gyar, csak úgy lel ken dez tek az
Ál la mok ban élő és ép pen Chi ca gó -
ban „atom ma got hasí tó”, a Fa sor ban
vég zett tu dó sok ról, „Eu ge ne Wig ner -
ről” és „Ed ward Tel ler ről”. „Büsz kén
járj is ko lád ba!” – buz dí tot ta a már
job bá ra EG OT-os egyen pó ló ban fe -
szí tő fi a ta lo kat a lel kész. 

Üveg,lencse,szegek
Oros há za fő te rén egy óri á si, üveg -
ből ké szült, éj jel ki vi lá gí tott kör te -
fa áll. 1744-ben a Zom bá ról ér ke ző
ősö ket ugyan is – a mon da sze rint –
egy ma gas, te re bé lyes kör te fa vár ta.
En nek em lé ké re emel ték az al ter na -
tív üveg töm bö ket. Az uni ós pén zek -
ből új já va rá zsolt, ki csiny víz esé -
sek kel ke re te zett fő te ret – mely nek
min den út ja a kör te fá nak fut –
2010-ben ad ták át. Gyer me kek nek,
idő sek nek egy aránt pa ra di cso mi a
kör te bi ro da lom.

Az EG OT élel mes le si fo tó sai el-el -
csíp tek itt is egy-egy mu lat sá gos pil -
la na tot, s eze ket az tán a szom bat es ti
gá lán nagy de rült ség kí sér te – Oros -
há za spon tá nul meg örö kí tett macs -
ká it épp úgy, mint a gé pét ép pen
nyelv ki fic cent ve igaz ga tó má sik fo -
tós ról ké szült ké pet. 

A fo tó szak kört az EvangélikusÉlet
egy ko ri fo tó sa, az EG OT-on új ra „hi -
va tal ba lé pő” Botta Dénes tar tot ta.
Meg ha tot tan vet te tu do má sul, hogy

a már if jan kat tint ga tók ugyan azo kat
a kö rö ket te szik meg, mint egy kor ő
ma ga: meg le sik a pi ac ele ven vi lá gát,
le kap ják a dús ter mést igaz ga tó fej ken -
dős né ni ket, vagy akár csa tor ná ba
mász nak egy jó szö gért…

ecsettelpepecselők
A kéz mű ves ke dés ben uta zók két
csa pat és tech ni ka kö zül is vá laszt hat -
tak. Az ak va rel lel dol go zó kat Pribék
Endre fes tő mű vész irá nyí tot ta, vagy
in kább biz tat ta, hisz „fes tői” lé nyé től
a túl éles kon tú rok messze áll nak, a
sza bad mű vé szet re es kü szik. 

A ta nár úr sze rint nem szé gyen a
má so lás, ezért nagy adag kész ak va -
rel lel ér ke zett. El ső gya kor lat ként a
csa pat ban min den ki vá lasz tott va la -
mit – leg gyak rab ban csend éle tet
vagy port rét –, azt pró bál ta mi nél hí -
veb ben vissza ad ni. Az tán sza ba dab -
ban szár nyal ha tott a fes tői kép ze let
a ta nár úr el mon dá sa sze rint „na gyon
ked ves” dél után fo lya mán…

Ha tá ro zot tabb kon cep ci ó val ér ke -
zett a tex til fes tő CeluskánéCsepre-
gi Alicia és Kaczkó Rita, akik az
óko ri Egyip tom vi lá gá ban me rül tek
el, meg mun ká lás előtt vi asz ba me rít -
ve a tex til da ra bo kat. El mon dá suk
alap ján – és a vég ered ményt el néz -
ve – a több lé pés ből ál ló tech ni ka el -
sa já tí tá sa nem tűnt ör dön gös ség nek
a di á kok szá má ra. 

A gá lán Kle o pát ra is meg je lent a
kort idé ző ru há ban, Kle o pát ra-haj -
jal. A ve tí tőn a csa pat be szá mo ló ját
hall gat va ró la ké szült fo tó mon tá -
zso kat lát ha tott a kö zön ség, pél dá -
ul ahogy a Khe opsz-pi ra mis őr ző jé -
vel csó kot vált…

Fülsüketítők
A ze ne ba rá tok há rom szek ció kö zül
is vá lo gat hat tak a ren dez vé nyen.
Vár ták őket Kőszegi-NémethJózsef és
LestyánMihályné(Anikó) ze ne ta ná -
rok – a ta nár úr „kó rus”, a ta nár nő
„ko moly ze ne” cím szó alatt –, to -
váb bá a ke resz tény könnyű ze ne
krém je HuszákZsolt„Maci” ve ze té -
sé vel és a he lyi Credo ze ne kar köz re -
mű kö dé sé vel. 

Ne héz a gá lán föl csen dü lt há rom
pro duk ci ót össze ha son lí ta ni, de ta -
lán nincs is rá szük ség. Mind egyik
mást adott. Kő sze gi ta nár úrék kó ru -
sa – a pén tek es te föl lé pő Kiskőrösi
GospelSasokkal kon ku rá ló Oroshá-
ziSólymok – va ló ban úgy zen gett,
mint ha tag jai évek óta együtt éne kel -
né nek. A hi te le sen hal le lu já zók szín -
pa di moz gás sal fo koz ták a kö zön ség
örö mét, és nem tet tek más ként más -
nap, a temp lo mi szol gá lat so rán sem,
be hoz va a szak rá lis tér be is az EG OT
fi a ta los len dü le tét. 

Les tyán Mi hály né és há rom fu vo -

E G O T - M Ó
Evangélikusgimnáziumok  

FehérBorbála,avendéglátóintézményigazgatójaharanglábépítésre(azEGOT
jelképe)szólítottaagimnazistákat

b Az idei EG OT-ról (evangélikusgimnáziumokországostalálkozója) tu -
dó sí ta ni „le rá gott csont”, hisz a részt ve vők egy ré sze ma ga is azon fá -
ra do zott, hogy a szep tem ber 28-án – a há rom na pos ta lál ko zó má so -
dik nap ján – kéz zel, láb bal, ecset tel, ob jek tív vel vagy szub jek tí ven al -
ko tó cso por tok jel leg ze tes, je les pil la na ta it meg örö kít se. A hely szí nen,
az oros há zi Szé kács Jó zsef Evan gé li kus Óvo da, Ál ta lá nos Is ko la és Gim -
ná zi um ban buz gó al kal mi tu dó sí tók és fo tó ri por te rek jár tak te rep ről
te rep re, te rem ről te rem re. Ha az oroscafe.huol da lon fo lya ma to san meg -
je le nő rö vi debb lé leg ze tű be jegy zé sek he lyes írá si hi bá i tól el vo nat koz -
ta tunk, bi za ko dón azt mond hat juk: bi zo nyá ra lesz után pót lá sa a he -
ti la pun kat ké szí tő csa pat nak is! 

Elölpörköltözés,hátuljobbraaSzélrózsaBandpakol

„Mégaztmondják…”–anéptáncszekcióprodukciójaRavasznéHorváthMa-
riannairányításával.KépünkelőterébenazMEEoktatásiosztályátképvi-
selőRozs-NagySzilviabújikelőazöldágalól

Apszichodrámacsoportegyikakciója
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Aszélrózsamindenirányából,tizenhatevangélikusgimnáziumbólérkeztek
azEGOT-raAszód,Békéscsaba,Bonyhád,Budapest,Győr,Kiskőrös,Kőszeg,
Mezőberény,Miskolc,Nyíregyháza,Orosháza,Sopron,Szarvasdiákjai
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Ó K A - T á r

lis tá ja – kö zöt tük IttzésSzilviával, a
fa so ri gim ná zi um an gol ta ná rá val –
nem csak lágy me ló di ák kal ké szült.
El rin gat ták ugyan a kö zön sé get
Brahms jól is mert al ta tó já val, de
utá na kö nyör te le nül föl is éb -
resz tet ték Szelényi István Tik-
tak cí met vi se lő zon go ra da rab já -
val. Eh hez spon tán per for mansz-
szal já rult hoz zá az egyik ta nár nő:
a ze ne üte mé re egy éb resz tő órát
tán col ta tott meg, majd he lye zett
a zon go ra te te jé re a kö zön ség
nagy de rült sé gé re. 

A fi ná lé ban nagy ová ci ó tól kí -
sér ve a Mézgacsalád ze né jét ját -
szot ták el a már nem épp ko moly
ze né szek. Méz gá ék után Ma ci ék
kö vet kez tek, akik jól is mert új
éne kek kel és PintérBélaTáncol
amenny cí mű da lá val a kö zön sé -
get is tánc ba hív ták. 

Csöndzsákolók
A leg csön de sebb a VargaZoltán,
a Kos suth rá dió mun ka tár sa és a
he lyi sza va ló ver seny ál lan dó zsű -
ri el nö ke ál tal ve ze tett köl tői szek -
ció volt. A „lí rai al ka tok” a föld -
szin ti csen des szo bá ban kap tak
he lyet időt le nebb el mél ke dés re, pél -
dá ul ar ra a vi lág iro da lom ban már né -
hány szor föl tett kér dés re ke res ve a

vá laszt, hogy a ver sek ál tal le het-e
jobb a vi lág. 

A ma gyar nyelv egye di sé gé re, a
for dí tás ne héz sé ge i re, a kul tú ra kin -
cse i re irá nyí tot ta a ta nu lók fi gyel mét

az egyik hall ga tó sze rint „álom ba rin -
ga tó an kel le mes” han gú ta nár úr,
aki nek vi gyá zó sze me i től kí sér ve

több ere de ti vers sor is szü le tett. Sőt
egy ki for dí tott, hét Hó fe hér ké vel és
egy tör pé vel ope rá ló me se já ték is,
mely nek bú csú mon da ta a „zá rul az
evan gé li ku sok mó ka tá ra” mon dat
volt. (Per sze az csak va sár nap dél után
zá rult.)

töriéscipótörés
El len ben ki nyi tot ta ka pu it a Szán tó
Ko vács Já nos Mú ze um, ahol Erostyák
Zoltán mu zeo ló gus, ta nár tar tott
rend ha gyó tör té ne lem órát a di á kok -
nak. A ré gé szet ben mély fú ró „kő kor -
sza ki sza ki” rá vi lá gí tott ar ra, hogy a
bronz kor tu laj don kép pen nincs is
olyan messze tő lünk, el vég re ugyan -
azok az utak jár ha tók ma is a tér ség -
ben, mint ak kor. Tu laj don kép pen az
em be rek sem vál toz tak az óta, ugyan -
úgy gyű löl tek, sze ret tek, irigy ked -
tek, mint ma… Kéz zel fog ha tó an ke -
rült te rí ték re a bog rács, az üst és a fa -

zék tör té ne te (azelőadóközépső
képünkön). 

De nem csak a vá sár na pok kal
vagy a gu a nó el mé let tel kap cso la -
tos ér de kes ada lé kok han goz tak el,
ha nem bi zony az üst ből al vi lág ba
já ró HétszűnyűKapanyányimo-
nyók is szín re lé pett… A mú ze um -
pe da gó gi ai szek ció se gí tői vol tak
még a ci pó da gasz tó JózóTamás-
né,Katinkamú ze um pe da gó gus és
TóthJudit ta ní tó nő. A gá lán a ha -
tal mas ra da gadt ci pók mö gül alig
lát szott ki a gye re kek fe je…

A ré gé sze ti fel tá rá sok hoz ha -
son ló mély fú rást vé gez tek ma -
guk ban a pszi cho drá ma cso port
részt ve vői PesicsZsuzsanna pszi -
cho ló gus ve ze té sé vel, aki a tet tek
em be re. Ki fe je zet ten konflik tus -
ke re ső. A pszi cho drá mát ku ta tók
vé le mé nye sze rint ugyan is a
konflik tu so kat, a tár sas vi sel ke -
dé si re ak ci ó kat tu da to sít va fej lőd -
het leg in kább az egyén. A csa pat

tag jai te hát órá kon ke resz tül csak ve -
sze ked tek.

g Ki nyik Ani ta

 kországostalálkozója2013

BalogEszteriskolalelkészháromigenelevennekmondhatócsemetéjemos-
tanramármindenbizonnyalvárosképielemnekszámítOrosházán.Nem
voltezmásképpazEGOT-onsem,holazegyik,holamásikszaladtbe-
leaképbe,számtalanfotónottvigyorognakagimnazistákEGOT-map-
páibanis.ÖrdögEndreigazgatólelkész–akiellenbenkétangyalikis-
lányávalérkezett–agálátmegelőzőudvaripörköltköltésközbenazépp
zenélőSzélrózsaBandelőttrohangálógyermekekrepillantvamegisje-
gyezte:„Mindigapapgyerekekrandalíroznak.”

A „bé ke kö ve tei” is meg tet ték a ma gu két a ta lál ko zón. Az EG OT meg -
nyi tó ján GáncsPéter el nök-püs pök tar tott áhí ta tot az idei tan év igé je (1Jn
4,8) alap ján: „… mertIstenszeretet.” A fő név ből el vé ve és hoz zá ad va is
cse lek vő ige lesz: Is ten sze re tett és sze ret. Sze re te te kör be ölel ben nün -
ket. Az EG OT ven dé ge it ar ra buz dí tot ta a püs pök: él jék át a cso dát, és
kap cso lód ja nak be Is ten sze re te té nek él te tő vér ke rin gé sé be!

Ha bár nem egy há zi mél tó ság, még is fon tos do log ra vi lá gí tott rá Oros -
há za pol gár mes te re, dr.DancsóJózsef, aki to vább fűz ve a püs pö ki gon -
do la me ne tet a „sze re tett” be fe je zett mel lék né vi igen evet hoz ta be a hall -
ga tó ság in tel lek tu á lis te ré be, ért ve ezt el ső sor ban a be fo ga dó vá ros ra, Oros -
há zá ra, ahol biz to san min den ven dég „sze re tett” lesz…
BalogEszter is ko la lel kész kap ta a könnyű nek ba jo san mond ha tó fel -

ada tot, hogy a szom bat es ti gá la után le csen de sít se a fel aj zott gim na zis -
tá kat. Az egy ko ri fa so ri di ák Mt 5,13-at he lyez te a hall ga tó ság szí vé re: „Ti
vagytokaföldsója.”Ki tar tó kö zös ség épí tés re bá to rí tott, le gyen szó a csa -
lád ról, osz tály ról, gyü le ke zet ről vagy ma gá ról az egy ház ról. 

A ta lál ko zót le zá ró úr va cso rás is ten tisz te le ten is Ba log Esz ter pré di -
kált, az idei EG OT mot tó ját vizs gál ta meg kö ze lebb ről az ese mé nyek tük -
ré ben: „…viseljétekelegymástszeretettel…” (Ef 4,2) Ar ról be szélt, hogy
a kö zös ség épí tés ben ső dön tés ered mé nye. Ah hoz, hogy be tud junk kap -
cso lód ni, fel kell ad nunk azt a gon do la tot, hogy má sok majd el vég zik he -
lyet tünk a fel ada tot – ál lí tot ta. Az em ber nek elő ször sa ját kin cse it kell
fel is mer nie, ame lye ket az tán be tud ad ni a kö zös be. Ha ke vés nek vagy
ki csi nek tű nik is az a kincs, tud nunk kell, min den nagy do log elő ször egé -
szen ki csi ben mu tat ko zik meg. Min den ki re egy től egyig szük ség van. Ige -
hir de té sét egy olyan imá val zár ta, ame lyet min den nap el mond hat nánk:
„Uram, éb reszd egy há za dat, és kezdd raj tam! Uram, építsd gyü le ke ze -
te det, és kezdd ve lem! Uram, bé kes sé ged öröm hí rét jut tasd el min de -
nütt a föl dön, és kezdd ná lam! Uram, gyújtsd meg sze re te ted tü zét min -
den szív ben, és kezdd ben nem!”
(AzEf4,2igehelyútmutatásátatudósítóabudapestigimnazistákkal

közösenmegtettháromórásútonigyekezhetettgyakorlatbaültetni…)
g – ka nyi ka –

„Klassz hely le het az az Oros há za!” – mond ták ott hon
a gyer me ke im, mi kor vég re ha za ér tem va sár nap es te.
Pén tek reg gel lát tam őket leg utóbb, az ott ho ni hét vé -
ge egész jól le zaj lott anyai el lá tá som nél kül – per sze túl
gyak ran ne csi nál jak ilyet, hogy le cse ré lem őket tíz fa -
so ri gye rek re. Ki csit sér tő rá juk néz ve, hogy őhe lyet tük
in kább ama zo kat kí sér get tem a szál lás ról ki-be, ama -
zo kat hall gat tam a nap vé gén, ama zok kal fe dez tem fel
a ne künk tá vo li tá jat. Ki csit bán tó, de vé gül jól jár tak,
me he tek más kor is! Men jek, és leg kö ze lebb is hoz zak
egy nagy, ke rek, cif ra fo ná sú és fő leg fi nom ka lá csot! 

Hon nan a ka lács? Ahon nan az összes töb bi, szí vet
me len ge tő jó él mény: az oros há zi ak ked ves ven dég sze -

re te té ből. Ahogy örül tek min den egyes ta nár nak, is -
ko lá nak; ahogy ki gon dol ták a sok le he tő sé get, hogy
min den ki olyan prog ra mot ta lál jon ma gá nak, ame lyet
él vez ni is fog; ahogy a leg fi no mab ba kat kap tuk reg gel,
dél ben, es te; ahogy meg nyíl tak a ka puk vá ros szer te min -
de nütt: ze ne is ko lá ban, mú ze um ban, mű vé sze tek há -
zá ban, a saj tó ban; és vé gül ahogy min den részt ve vő ta -
risz nyá já ba ke rült egy nagy, ke rek ka lács – en nek mind
mi vol tunk a nyer te sei.

El men tünk, el hoz tuk a ka lá csot és ve le együtt egy fa -
lat oros há zi sze re te tet. Kö szö net ér te!

g Itt zés Szil via 
Budapest-FasoriEvangélikusGimnázium

VargaZoltánletoljaszemüvegét,hogyjobbanhalljon

ErostyákZoltánmuzeológus,tanár,fotográ-
fusésökölvívóedző(!)

Akomolyzeneiszekcióbanjobbszélenesorokírója

Afőtérenléggömberegetésselbúcsúztaka2013-asEGOT-tól
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g Dr. Fa bi ny Ta más

Öt év után új ra Nor vé gi á ban jár hat -
tam ab ból az al ka lom ból, hogy a
Mø rei Egy ház ke rü let har minc éves.
Az észa ki egy há zak és az ang li ká nok
kö zöt ti úgy ne ve zett por vooi egyez -
mény je gyé ben nor vég ba rá ta ink
kap cso la tot ápol nak a New castle-i
Egy ház ke rü let tel, ahon nan Martin
Wharton püs pök és fe le sé ge ér ke zett
Mol dé ba. Ré szünk ről fe le sé gem és
Pál Ma ri et ta mel lett GryllusDániel

is a kül dött ség tag ja volt, mi vel a szer -
ve zők azt kér ték, hogy az ün ne pi kul -
tu rá lis mű sor ke re té ben a Kos suth-
dí jas evan gé li kus mű vész szó lal tas -
sa meg bib li kus da rab ja it. Ami kor a
ven dég lá tók har sány lel ke se dés sel
ének lik a zsol tá rok ref rén jét, érez het -
jük, hogy va ló já ban ko ránt sem olyan
hű vö sek ezek az észa ki ak… 

stratégiaipillérek
A hi va ta los meg be szé lést a püs pö ki
hi va tal ban tart juk. A fa lon itt is be -
ke re tez ve lát ha tó az együtt mű kö -
dé si szer ző dés, alat ta a táb la: Bu da -
pest 1850 km. A jó han gu la tú tár gya -
lá son át te kint jük, hogy a szer ző dés
egyes ré szei mi ként va ló sul tak meg.
Meg ál la pít hat juk, hogy mennyi re
va ló ság gá vált az együtt mű kö dés nek
az az el ső pont ja, hogy imád ság ban
hor doz zuk egy mást: ven dég lá tó ink
ugyan is nagy há lá val em lé kez tek
még most is ar ra, hogy a két év vel ez -
előt ti nor vé gi ai tö meg gyil kos sá got
kö ve tő en – ami kor a szél ső jobb ol da li
Breivik het ven hét fi a talt lőtt agyon
Utøya szi ge tén – mi gyász is ten tisz -
te le tet tar tot tunk Bé csi ka pu té ri
temp lo munk ban.

Az együtt mű kö dés ben per sze még
min dig van nak tar ta lé kok, pél dá ul
teo ló gi ai vagy kul tu rá lis te rü le ten.
Ér de kes egy be esés, hogy a mø re i ek is
öt stra té gi ai te rü le tet je löl nek meg: az
is ten tisz te le ten az igé vel és szent -
ség gel va ló élés mel lett a nem ze dé kek
ta lál ko zá sá ra te szik a hang súlyt. Az
egy ház ze né ben és a kul tú rá ban a
kre a ti vi tást eme lik ki. A misszió te rü -
le tén be szél nek – az evan gé li um hir -
de té se mel lett – ar ról, hogy az egész
vi lá got át íve lő egy ház ban élünk. A dia -
kó ni á ban a gyü le ke zet ben élő ma gá -
nyo sok ra és rá szo ru lók ra
irá nyít ják a fi gyel met, míg a
gyer mek- és if jú sá gi mun ká -
ban a hit éb resz tés és ta ní tás
össze füg gé sét hang sú lyoz -
zák. Vá lasz ként öröm mel
mu ta tom be a ma gam egy -
há zá nak stra té gi ai pil lé re it. 

Megújítottszövetség
A ju bi le u mi is ten tisz te le -
ten Ingeborg Midtømme
püs pök pré di kál, mi, ven dé -
gek a li tur gi á ban szol gá -

lunk. A rend kí vül igé nye sen elő ké szí -
tett al ka lom ke re té ben az ének kar
meg szó lal tat ja azt a ze ne mű vet, ame -
lyet a szé kes egy ház né met kán to ra
kom po nált. Az is ten tisz te let után
előbb KjellMagneBondevik ko ráb -
bi mi nisz ter el nök és OleNordhaug
nyug dí jas püs pök kö szön ti a je len le -
vő ket, majd ünnepélyeskeretekközött
újabb öt évre szólóan aláírjuk az
együttműködésiszerződést.

A fi a tal egy ház ke rü let ju bi le u mi
ün nep sé ge it tu da to san kö tik össze
egy if jú sá gi ta lál ko zó val. A han gu la -
to san be ren de zett klub he lyi ség ben a
fia ta lok a kon fir má ci ó val kap cso la tos
em lé ke i ket oszt ják meg egy más sal és
ve ze tő ik kel, majd cso por tok ban a
há rom je len lé vő püs pök kel be szél -
get nek. Im po ná ló a nyelv tu dá suk,
köz vet len sé gük és talp ra esett sé gük. 

Há rom na pos lá to ga tá sunk ke re -
té ben több gyü le ke ze tet is meg lá to ga -
tunk. Ter mé sze te sen ha jó val, hi szen
a fjor dok vi lá gá ban ez a leg fon to sabb
köz le ke dé si esz köz. Kris ti ans und ban
egy egé szen mo dern temp lo mot is -
mer he tünk meg, a ko ráb bi épü let
ugyan is meg sem mi sült a má so dik
vi lág há bo rú ban. Smø la szi ge tén (ké-
pünkön) egy cso dá la tos kis ká pol nát
és egy sza bad té ri szín há zat ke re sünk
fel. Ez az a hely, ahol több mint ezer

esz ten dő vel ez előtt par tot ér tek az el -
ső ke resz tény misszi o ná ri u sok. 

Ked ves em lé kek idé zé sé re is le he -
tő ség nyí lik: az es pe res asszonnyal
együtt vet tünk részt a Lu the rá nus Vi -
lág szö vet ség 1984-es bu da pes ti nagy -

gyű lé sén, egy idő sebb hölgy
pe dig el mond ja, hogy ezen
a vi dé ken TerrayLászló lel -
kész mun ka tár sa volt. 

Egy fes tői szép sé gű kis -
vá ros, Bud temp lo má ban az
a fi a tal lel kész fo gad, akit a
ta va szi bu da pes ti lá to ga -
tás so rán annyi ra meg in dí -
tott a Sa rep ta-ott hon ban
fo lyó mun ka, hogy az egy -
ház me gye gyü le ke ze te i ben
gyűj tést kez de mé nye zett
er re a cél ra. 

szeretethíd
Ha jónk kal is mét Mol de kö ze lé ben va -
gyunk. Egyik ol da lon hét ág ra süt a nap,
a má si kon vi har fel hők gyü le kez nek.
Nem cso da, hogy gyö nyö rű szi vár vány
fe szül az ég re, ép pen a szé kes egy ház
fö lött. Az Is ten és az em ber kö zöt ti
szö vet ség má ig ér vé nyes je le ez. A te -
rem tő és a te remt mény, atya és a gyer -
me kei ren de zett kap cso la tá ból kö vet -
ke zik a test vé rek kö zötti jó együtt mű -
kö dés is. Ez a sze re tet híd 1850 ki lo mé -
ter hosszan ível, egy ház ke rü let től
egy ház ke rü le tig, lé lek től lé le kig. 

AszerzőegyházunkÉszakiEgyház-
kerületénekpüspöke

1850kmlélektőllélekig
b Szék há zunk elő te ré ben kis irány jel ző táb la mu tat stí lu so san észak -

ra, raj ta a fel irat: Mol de 1850 km. Az egyik he lyi ség fa lán pe dig be -
ke re tez ve lát ha tó az öt év vel ez előtt alá írt együtt mű kö dé si szer ző dés
a nor vé gi ai mø rei püs pök ség és az Észa ki Evan gé li kus Egy ház ke rü -
let kö zött. Ör ven de tes, hogy eb ben az idő ben mennyi re si ke rült tar -
ta lom mal meg töl te ni ezt a meg ál la po dást. Cse re kap cso lat ke re té ben
lel ké szek lá to gat ták meg két-két hét re egy más gyü le ke ze tét. Ta valy -
előtt tő lünk if jú sá gi cso port uta zott a fjor dok or szá gá ba, on nan pe -
dig a püs pö ki hi va tal mun ka tár si gár dá ja jött hoz zánk amo lyan kö -
zös ség épí tő al ka lom ra. Nyá ron a nor vég lel ké szek le he tő vé te szik, hogy
sza bad sá guk ide jén a pa ró ki á ju kon üdül je nek ma gyar lel kész csa lá -
dok. Idén ta vasszal az es pe res ve ze té sé vel egy egész egy ház me gye lel -
ké szi ka ra lá to ga tott Ma gyar or szág ra, el ső sor ban az it te ni dia kó ni -
ai mun ka ta nul má nyo zá sá ra. PálMarietta sze mé lyé ben mi egy if jú -
sá gi ve ze tőt küld het tünk észak ra, aki ma gya ros tem pe ra men tum mal
szol gál a so kak ál tal hű vös nek tar tott nor vé gok kö zött. Az egy ház ke -
rü le tek ke re te it pe dig már szét fe szí tet te az a lá to ga tás, amely nek so -
rán idén au gusz tus ban a tel jes nor vég püs pö ki kar ha zánk ba ér ke zett.
Négy nő és nyolc fér fi püs pök – va la mint az or szá gos iro da igaz ga tó -
ja – lel ki gya kor la to zott és ta nács ko zott Rév fü lö pön, előt te azon ban
el lá to gat tak az Észa ki Egy ház ke rü let szék há zá ba. Ott nem csak a ma -
gyar evan gé li kus ság múlt já val és je le né vel is mer ked tek, ha nem be -
te kint het tek a ké szü lő Lu ther-rajz film mű hely mun ká i ba is. 
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Aláírjukazújabbötévreszólóegyüttműködésiszerződést
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„Mindenkivárakozvanézrád,Uram,
és te idejében adsz nekik eledelt.”
(Zsolt 145,15)

Szent há rom ság ün ne pe után a 19. hé -
ten az Útmutató reg ge li és he ti igéi az
Úr is ten gond vi se lő mun ká já ért há la adás ra hív nak, és fel szó lít ják az ő gyer me -
ke it, jár junk el hí vá sunk hoz mél tó an a mun ká ban. Jé zus Urunk be tel je sí ti Aty -
ja aka ra tát e vi lág ban: „AzénAtyámmindezideigmunkálkodik,énismunkál-
kodom.” (Jn 5,17) „No ha Is ten mun ka nél kül sem mit sem ad, még is az Is ten ál -
dá sa tart ja el az em bert, ha úgy lát szik is, hogy a tu laj don mun ká ja táp lál ja” –
ta nít ja dr.Luther. „Jó az Úr, örök ké tart az ő ke gyel me és hű sé ge nem ze dék ről
nem ze dék re.” (Zsolt 100,5; LK) „Jó sá god az év ko ro ná ja, bő ség fa kad ös vé nye -
i den.” (GyLK 717) Ara tá si há la adó ün ne pün kön Jé zus fi gyel mez tet: „Vigyázza-
tok,ésőrizkedjetekmindenkapzsiságtól,merthabőségbenélisvalaki,életétak-
korsemavagyonatartjameg.” (Lk 12,15) És a bo lond gaz dag pél dá já val ér zé kel -
te ti, Is ten sze rint gaz dag gá úgy lesz az em ber, ha a föl di va gyo nát má sok kal is
meg oszt ja. Az ada ko zás ál dá sa: „ajókedvűadakozótszeretiazIsten”; s ne ki „van
hatalmaarra,hogymindenkegyelmétkiárasszarátok,hogymindenüttminden-
kormindenszükségesselrendelkezzetek(…)HálalegyenazIstennekkimondha-
tatlanajándékáért!” (2Kor 9,7.8.15) Jé zus föl di mun ká ja a ke resz tig ez volt: ta -
ní tott, hir det te az evan gé li u mot, gyó gyí tott (lásd Mt 4,23). Kér het jük: „Gyógyíts
meg,Uram,akkormeggyógyulok,szabadítsmeg,akkormegszabadulok,csakté-
geddicsérlek.” (Jer 17,14) A vak Bar ti me us ki tar tó an ki ál tott Jé zus hoz, kér te, hogy
új ra lás son. Ő így szólt hoz zá: „Menjel,ahitedmegtartotttéged.” (Mk 10,52) S
a kol dus meg nyílt tes ti-lel ki szem mel kö vet te gyó gyí tó ját. A lep rás is hit tel kér -
te: „Uram,haakarod,megtudsztisztítaniengem.” Jé zus meg érin tet te, és ki mond -
ta: „Akarom,tisztuljmeg!” (Lk 5,12.13) Is ten fé lel me és meg elé ge dés töl ti be a ke -
resz tyé nek szí vét föl di éle tük vé gé ig, mert az Úr Jé zus az élet ke nye re ként táp -
lál min ket az örök élet re. „Aporvisszatéraföldbe,olyanlesz,mintvolt,alélek
pedigvisszatérIstenhez,akiadta.” (Préd 12,7) Jé zus ket te sé vel küld te ki ta nít vá -
nya it, hogy foly tas sák mun ká ját, azok „pedigelindultak,éshirdettékazembe-
reknek,hogytérjenekmeg;sokördögötkiűztek,sokbetegetmegkentekolajjalés
meggyógyítottak”. (Mk 6,12–13) A sá tán föl di mun ká ja kez de tén s vé gén meg akar -
ta aka dá lyoz ni kül de té se tel je sí té sé ben az Úr Jé zust: „HaIstenFiavagy…” (Mt
4,3.6); ke reszt je alatt ká ro mol ták, ezt mond ták: „…mentsdmegmagadat,haIs-
tenFiavagy,ésszálljleakeresztről!” (Mt 27,40) Pál meg gyó gyí tott egy sán ta em -
bert Liszt rá ban: „Álljalábaidraegyenesen!”A bál vány imá dás és ál do za ti kul -
tusz el len is szót emel tek ott az apos to lok: „…aztazevangéliumothirdetjüknek-
tek,hogyezekbőlahiábavalódolgokbóltérjetekmegazélőIstenhez.Őjótevő-
tökvolt…;bővenadottnektekeledeltésszívbéliörömet.” (Ap Csel 14,10.15.17) Ezért
mi is „Já rul junk buz gó há la dás sal / Az ara tás nak Urá hoz, / Ki meg vi dít gaz dag
ál dás sal, / S erőt nyújt min den mun ká hoz…” (EÉ 491,1)

g Ga rai And rás

HETI ÚTrAVALÓ

„Mind ezek ből je gyez zük meg a kö vet -
ke ző ta ní tást: kö nyö rög nünk kell,
hogy a go nosz ne ve gyen erőt raj tunk,
és amennyi re csak tu dunk, őriz ked -
nünk kell tő le. Ha az Is ten hoz za ránk
a bajt, ak kor elő vi gyá za tos sá gunk sem
fog raj tunk se gí te ni. Ki-ki nyu god jék
be le: ha kö te le zett sé ge van, és a ha lá -

los ve sze de lem ide jén a la kó he lyén kell ma rad nia, hogy a fe le ba rát ját szol gál -
ja, ak kor bíz za ma gát Is ten re, és mond ja: »Uram, ke zed ben va gyok, te en gem
ide kö töt tél, le gyen meg a te aka ra tod. Én a te sze gény te remt mé nyed va gyok.
El ve he ted vagy meg tart ha tod az éle te met épp úgy, mint ha tűz höz, víz hez, szom -
jú ság hoz vagy más ve szély hez len nék hoz zá köt ve.« Ha vi szont sza bad, és el -
me ne kül het, ak kor is bíz za ma gát Is ten re, és mond ja: »Uram Is te nem, gyen -
ge va gyok és fé lek, ezért me ne kü lök a baj elől, és annyi min dent te szek el le ne,
amennyit csak tu dok, hogy meg őriz zem ma gam. En nek el le né re a te ke zed ben
va gyok; eb ben és min den nyo mo rú ság ban, amely ben csak ré szem van, le gyen
meg a te aka ra tod.« A me ne kü lés ugyan is ma gá ban sem mit sem se gít, mert min -
de nütt csak go nosz ság és ve szély le sel ke dik, hi szen az ör dög nem pi hen és nem
al szik, mert ő kez det től fog va gyil kos, és min dig csak azt le si, hol gyil kol hat,
és hol okoz hat sze ren csét len sé get.” 

d LutherMárton: El me ne kül he tünk-e a ha lál elől? 
(KovácsÁronfordítása)

seMPerreFOrManda

Húzd ki ma ga dat, test vé rem! Te már
nagy ál do za tot hoz tál ba rá ta i dért, jó
ügye kért és Is ten or szá gá ért is… Va -
ló ban így van? Ha ál do zat volt, va la -
mi nincs rend jén. Ha ne héz volt, nem
szí ve sen tet ted, vagy sok ba ke rült ne -
ked, ak kor szol gá ló éle ted nincs iga zán
rend jén. Mert ha szív ből te szel va la -
mit egy jó ügyért, lel ke sen az Is ten dol -
ga i ért, ak kor ott na gyobb az öröm,
mint az ál do zat. Az ál do zat ho za tal ne -
héz sé gét el nyom ja az az öröm, jó ér -
zés, hogy Is ten be le vont az ő nagy és
szép ügyé be. És már nem is ál do zat,
ha nem ki vált ság az, amit te het tél. 

Ilyen ál do za tok ban gyö nyör kö dik
Is te nünk. Ame lyek nem is ál do za tok
a szí vünk mé lyén. Ha nem kül ső leg
adsz csu pán va la mit, ha nem a szí ved -
ből fa kad a cse lek vés. Sze re tet től buz -

gó szí ved ből árad a jó, és a cse lek vés
már csu pán há la ál do zat. Mert Is ten -
től kap tál min dent, és csak ab ból adsz
vissza va la mit má sok nak.

A jó té kony ság azt je len ti, hogy va -
la mit te szek sze re tet ből a má si kért; az
ada ko zás pe dig azt, hogy va la mit, ne -
tán pénzt adok a rá szo ru ló nak. A
ket tő ki egé szí ti egy mást. Pél dá ul nem
le het pénz zel meg fi zet ni, ha va la ki
egye dül van, és rá szo rul egy be szél ge -
tés re. Nem le het meg fi zet ni a temp -
lom kert ta ka rí tá sát az zal, hogy nap szá -
mot adok va la ki nek. A sa ját cse le ke -
de tem, a be szél ge tés a töb bi ek kel, a
temp lom még in kább va ló meg sze re -
té se a hely szín hez kö tő dik. A kö zös -
ség a kö zös fel adat és mun ka ál tal épül
leg in kább. És két ke zi mun kánk ered -
mé nyét lát va mennyi vel ked ve sebb lesz

a temp lom épü le te is! Van, aki ta lán
azért nem ér zi ma gát ott hon a temp -
lom ban, mert még nem tett ér te sem -
mit. „Csak” el jött, be ült a pad ba, és vár -
ta, hogy mit kap.

Az ada ko zás sem csak azt je len ti,
hogy va la mennyi pénzt adok egy jó
ügy re. A bib li ai öz vegy asszony a két
egy fil lé re sét dob ta a per sely be. Te hát
a fe lét meg tart hat ta vol na. De ő min -
den va gyo nát a per sely be tet te. Mert
há lás volt az őt ad dig meg tar tó Is ten -
nek, és bí zott ben ne. Ab ban, hogy ez -
után is meg fog ja se gí te ni. 

A meg spó rolt pénzt is el le het ve -
szí te ni. Jön egy inflá ció vagy gaz da sá -
gi vál ság, és a há zad már is ve szít az ér -
té ké ből. Jön egy be teg ség, és a gyó gyí -
tás min den össze spó rolt pénzt el visz.
Jön a vég ső el szá mo lás, Is ten elé ál lás,

és – ahogy mond ják – a ha lot ti ing nek
nincs zse be: sem mit sem vi hetsz ma -
gad dal, sem mi vel sem se gít he ted meg
ma ga dat. 

Csak egy va la ki áll hat mel let ted: az
Úr Jé zus, a te Meg vál tód. Ezért őt hívd
be az éle ted be, és ma rasz tald ott. És ha
ő ott van, ak kor van ki től se gít sé get
kér ni, van ki nek az ol tal ma alá he lyez -
ni ma ga dat, és van ki ben bíz ni. Ő az
éle tét ad ta oda ér ted, hát te is add ke -
zé be az éle te det, ter ve i det, pén ze det,
ké pes sé ge i det, idő det. Majd ő jól be -
oszt ne ked min dent, jól el ren de zi út -
ja i dat. Az ő ál do za tá ból tudsz ál do zat -
ér zés nél kü li ál do za tot hoz ni.

Temp lo ma ink ban sok fe lé van ol tár.
Ez más, mint né mely nagy egy ház nál.
Ez jel ké pes há la ol tár. Há la ál do za tun -
kat visszük imád ság ban az Úr elé.

Azt fe je zi ki, hogy oda szán juk ma gun -
kat őne ki, tel jes szív ből. Ezen kí vül
jel ké pe sen Is te nünk je len lé tét is ki fe -
je zi: „Itt az Is ten köz tünk.” (EÉ 280) Így
foly ta tó dik: „Jer tek őt imád ni, / Hó do -
lat tal elé áll ni! Szent a je len lé te. /
Min den csend re tér ve, / Őe lőt te hull -
jon térd re! (…) Jöjj, la koz zál ben nem,
/ Hadd le gyen már itt lenn / Temp lo -
mod dá szí vem-lel kem!”

A jel ké pes ol tár is fi gyel mez tet:
Csak egy ál do zat van, az ér tünk vé rét
ki on tó Úr Jé zus Krisz tu sé. Csak egy -
fé le jó té kony ság és va ló di ada ko zás
van: amely ab ból a szív ből fa kad,
mely ben Jé zus vett la ko zást. Ez az ál -
do za tos ma ga tar tás, amely ma gát
nem kí mé lő, a ne he zet is szí ve sen
meg cse lek vő oda szá nást je lent.

g Széll Bul csú

Ahónapigéje „Ajótékonyságrólésazadakozásrólpedigelnefeledkezzetek,
mertilyenáldozatokbangyönyörködikazIsten”(Zsid13,16)

A nyár fo lya mán – fes tés és a nyí lás -
zá rók ja ví tá sa után – meg újult a
Bu da vá ri Evan gé li kus Egy ház köz -
ség hez tar to zó bu da gyön gyei ká pol -
na. Utol só moz za nat ként he lyé re
ke rült az ad dig csak ide ig le ne sen
fal ra akasz tott gobe lin is, ame lyen a
mag ve tő pél dá za tá nak egy mon da ta
ol vas ha tó: „És terem némely száz

annyit,némelyhatvanannyit,némely
pedigharminczannyit” (Mt 13,23b;
Ká ro li-for dí tás). 

A falikár pit ot MartosKatalin tex til -
mű vész, a sze ge di Tö mör kény Ist ván
Mű vé sze ti Szak kö zép is ko la ta ná ra ké -
szí tet te im má ron ti zen hét éve, és aján -
dé koz ta egy ko ron a kö zös ség nek. A
mos tan tól lé nye gé ben ol tár kép ként

is szol gá ló mű vet FabinyTamás püs -
pök (képünkön)ál dot ta meg a szep tem -
ber 29-i is ten tisz te let ke re té ben.
Ugyan csak ek kor vet te elő ször hasz ná -
lat ba a gyü le ke zet azt a ke rá mia úr va -
cso rai kész le tet, ame lyet az egy ház ke -
rü let idén ta vasszal az io wai (ame ri kai)
evan gé li kus test vé rek től ka pott.
g Hor váth-He gyi Áron felvétele

Megújultabudagyöngyeikápolna

Szép cso kor ban, könnye dén, csil log -
va cso da szép, ke re te zett és egy sze -
rű, ke ret nél kü li tük rök lóg tak a
nagy te rem ben. S ott ül ve azon gon -
dol kod tam, me lyik be néz nék be le
kö zel ről szí ve sen – a ci kor nyás,
ko vá csolt vas ke re tűt vá lasz tot tam
ma gam ban, mert ab ban „job ban

ér zem ma gam”. Bár igaz, hogy
mind egyik ből ugyan az az em ber,
ugyan az az arc néz ne vissza. Ak kor
meg mi nek vá lo ga tok…?!

Még ele ve nen él ben nem a hét vé -
ge, hisz né hány órá ja ér kez tem ha za.

A Ba la ton szár szón szep tem ber 27–
29. kö zött meg ren de zett he te dik or -
szá gos pap né ta lál ko zón kö zel öt ven
sors tár sam mal együtt tölt het tem
szo ká sos töl te ke zős nap ja in kat. Szá -
mom ra min dig nagy él mény az ott -
lét, hisz a min den na pok ból ki sza kad -
va a kap ko dós meg ér ke zés után egy -

re in kább be le las su lunk,
be le si mu lunk eb be a fe lejt -
he tet len két nap ba. Idén
ma gunk ra, ma gunk ba
néz tünk: „Tüköráltal…”

A szá mom ra re mek fel -
ütést adó el ső es ti ke rek -
asz tal-be szél ge tés (há rom
gya kor ló, vér be li pap né -
val) vé gig kí sér te az egész
hét vé gét, és in nen csak
egy re több él ménnyel
gaz da god tam. Kör be jár -
tuk a pap né lét kér dé se it,
örö me it, ne héz sé ge it, di -
lem má it. Néz tünk ma -
gunk ba, a mel let tünk ülő -
re, a tá vol ban ha gyott
sze ret te ink re. Fi gyel tünk
egy más ra, mert va la mi -
lyen szin ten min den ki
tük röt tar tott elénk – si -
ke res-bol dog éle té vel,
küsz kö dé se i vel, krí zis -
hely ze te i vel, ta lá lé kony sá -
gá val. A szom bat dél előt -

ti, for gó szín pad sze rű en meg ol dott
cso port be szél ge té sek pe dig jó ér te -
lem ben boly gat ták meg gon do la ta -
in kat, ér zé se in ket. Re mé lem, er re
min den ki so ká ig és szí ve sen em lék -
szik vissza, me rít be lő le.

Az áhí ta tok, a va sár na pi is ten -
tisz te let is a tük rök fé nyé ben tel tek –
csak sok kal vi lá go sab ban és ta lán ke -
vés bé ho má lyo san, de min den kép pen
re mény te lib ben gon dol hat tunk éle -
tünk re. 
„Akiaszabadságtökéletestörvé-

nyébe tekint bele, és megmarad
mellette,úgy,hogynemfeledékeny
hallgatója,hanemtevékenymegva-

lósítója:aztboldoggáteszicseleke-
dete.” (Jak 1,25)

Sok időnk ma radt a sors tár si be -
szél ge té sek re, es ti csa cso gás ra, tánc -
ház ra, egy kis mű ve lő dés re a Jó zsef
At ti la-em lék ház ban, tü kör ké szí tés -
re, jó té kony sá gi vá sár ra, be le fe led ke -
zés re a Ba la ton si ma víz tük ré be. Ez
így volt ke rek. Na gyon ke rek.
g Czön dör né Hor váth Esz ter

„Tüköráltal…”
VII.országospapnétalálkozó
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A vi lág leg ki sebb em lős ra ga do zó ja.
Nyá ri bun dá já ban na gyon ha son lít rá
a her me lin, de fe ke te far ka vé ge biz -
to san meg kü lön böz te ti.

A me nyét or szág szer te el ter jedt –
nyílt te rü le te ken, me ző gaz da sá gi föl -
de ken, bok ro sok kö ze lé ben, ga zos
árok par tok men tén bár hol ta lál koz -
hat tok ve le. A zárt er dőt ke rü li, vi -
szont gyak ran fel buk kan a ta nyák és
fal vak kö ze lé ben.

Fő táp lá lé kát az ap ró rág csá lók,
poc kok és ege rek je len tik. Sok pat -
kányt pusz tít el, és bár jó val na -
gyobb ná la, meg öl he ti az üre gi
nyu lat és a pézs ma poc kot is. A
ba rom fi ak kö zött csak ott te het
kárt, ahol az ól aj ta ját es te el fe lej -
tet ték be zár ni.

El ső sor ban az es ti szür kü let ben és
éj sza ka va dá szik, de mert örök ké
éhes, nap pal is gyak ran ku tat zsák -
mány után. Kar csú, haj lé kony tes té -
vel a me ne kü lő poc kot a föld alá is

kö ve ti; ami kor köly kei van nak, akár
tu cat nyit is el pusz tít hat na pon ta.

A va dá szó ál la tot az egér cin co gá -
sát utá noz va kö zel re le het csa lo gat -
ni. Ez jó né hány szor ne kem is si ke -
rült. Ami kor cin cog ni kezd tem, a gaz
kö zött moz gó ál lat úgy per dült meg,
mint ha vil lám csa pás ér te vol na, és
nyom ban meg in dult fe lém. A me -
nyét fé lék re jel lem ző, lom há nak tű nő,
még is gyors ug rá sok kal kö ze le dett.
Nyíl tan áll tam, biz to san lá tott, de a
cin co gás úgy von zot ta, mint a mág -
nes a va sat. Ami kor tíz-ti zen öt lé pés -
nyi re ért, még is gya na kod ni kez -
dett. Meg állt, majd két láb ra emel -
ked ve fe hér mel lény ké jét mu tat ta
fe lém. Töp ren gett né hány pil la na tig,
az tán hir te len meg for dult, és el sza -

ladt. Ez után már hi á ba cin cog tam,
töb bé nem hagy ta ma gát rá szed ni.

A nős té nyek kö rül be lül har minc -
öt na pi vem hes ség után ta vasszal
hoz zák vi lág ra köly ke i ket, ame lyek
szá ma négy től ti zen ket tő ig ter jed het.
Az öre gebb ál la tok éven te két szer is
köly kez het nek. A ki csi nye ket oda -

adó an gon doz zák, szop tat ják, de
két he tes ko ruk után már poc kot és
ege ret is hoz nak ne kik. A már ön ál -
ló vá vált fi a ta lok egy ide ig a kör nyé -
ken ma rad nak, majd el szé led nek.

A me nyét nem vé dett, de nem is
va dász ha tó.

g Sch midt Egon

kérdések
1. Mi lyen sú lyú egy me nyét?
2. És a fris sen szü le tett kö lyök?
3. Mi kor nyí lik ki a fi a ta lok sze me?

Menyét

Válaszok:1.anőstény40–80gramm,
ahím100–200gramm;2.1gramm;
3.3–4hetesen.

Szerkesztette: Boda Zsuzsa

MesélnekaZállatOk

2.

Jé zus egy szer Ga li le -
á ban egy he gyen ta -
ní tot ta az em be re -
ket. Töb bek kö zött
ezt mond ta ne kik:

„Ti vagy tok a föld
só ja. Ha pe dig a só
meg ízet le nül, mi vel
le het ne ízét vissza -
ad ni? Sem mi re sem
va ló már, csak ar ra,
hogy ki dob ják és el ta -
pos sák az em be rek.

Ti vagy tok a vi lág
vi lá gos sá ga. Nem
rejt he tő el a he gyen
épült vá ros.

A lám pást sem
azért gyújt ják meg,
hogy a vé ka alá, ha -
nem hogy a lám pa -
tar tó ra te gyék, és ak -
kor vi lá gít min den ki -
nek a ház ban. Úgy
ra gyog jon a ti vi lá -
gos sá go tok az em be -
rek előtt, hogy lás -
sák jó cse le ke de te i te -
ket, és di cső ít sék a ti
mennyei Atyá to kat.”

Ke res sé tek meg a
két kép kö zöt ti hat
kü lönb sé get!

Jézustanításai gyerMekvár
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Biz to san töb ben hal lot ta tok már ar -
ról, hogy eb ben a tan év ben egy új, ke -
resz tény gyer mek ma ga zin in -
dult út já ra FamilyCikCakk–
Játék,hit,nevetés,tudás cím -
mel. A Har mat Ki adó gon do -
zá sá ban két ha von ta meg je -
le nő új ság ban sok ér de kes ség -
ről ol vas hat tok. A szep tem -
ber ben meg je lent, el ső, in -
gye nes szám ban pél dá ul ar ról,
hogy mi lyen a Mars boly gó,
ho gyan néz nek ki a csont ja ink
be lül ről, vagy hogy ki az, aki
az em ber evők föld jé re vit te el
Jé zus hí rét. Emel lett sok szí -
nes kép és ér de kes rejt vé nyek
is vár nak rá tok.

És ki nek ér de mes elő fi zet -
nie a ma ga zin ra? Min den ál -
ta lá nos is ko lás gye rek nek, aki
szí ve sen ol vas na mind ar ról,
amit a szer kesz tők így aján la -
nak az el ső CikCakk be kö -
szön tő jé ben: „Sze re ted a nagy
ka lan do kat? Eszed be ju tott
már, hogy jó len ne meg is mer ni a vi -
lág száz és ezer cso dá ját? Be ba ran gol -
ni a föl det, re pül ni a csil la gok kö zött

vagy még azo kon túl is? Mi lyen ér -
de kes le het be les ni hí res tu dó sok és

mű vé szek mű he lyé be! Vagy meg -
tud ni egy olim pi ai baj nok edzés ter -
vét! Ne tán kéz mű ves ked ni vagy főz -

ni sze ret nél? Ha mind ez ér de kel,
ak kor gye re ve lünk! Sá ri és So ma

meg mu tat ja ne ked, mi lyen
cso dá la tos és gaz dag Is ten te -
rem tett vi lá ga, amely be mind -
annyi an be le tar to zunk.”

A CikCakkma ga zin ok tó ber
15-én meg je le nő má so dik szá -
má ban töb bek kö zött Walt
Disney cso da bi ro dal má ról, az
el ső szá mí tó gép ről és a vi lág há -
ló ki ala ku lá sá ról ol vas hat tok.
De szó lesz a ré gi jár mű vek ről
és ar ról is, ho gyan men tet te
meg egy af ri kai rab szol ga száz -
ez rek éle tét. Emel lett ter mé sze -
te sen a Bib lia kin cse i ről is sok
min dent meg tud hat tok.

A 2013/2014-es tan év ben
össze sen hat szám fog meg je -
len ni, és mind egyik ben egy-
egy posz tert is ta lál tok. Ha ne -
ked nem ju tott az in gye nes el -
ső szám ból, ne bú sulj! Meg -
néz he ted az in ter ne ten. A
www.cikcakk.hu hon la pon rá -

adá sul elő is tudsz fi zet ni a CikCakk
ma ga zin ra. Ci kázz te is!

g – B. Zs. –

MagaZinajánló

CikázásIstenteremtettvilágában

b Mos ta ni hat ré szes so ro za tunk ban Jé zus ta ní tá sai kö zül ele ve ní tünk
fel né há nyat. Mind egyik rész nél egy-egy fel ada tot is meg old hat tok.
A he lyes meg fej té se ket 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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Ha az em ber a falu szót meg hall ja,
rög tön az ál la tok jut nak az eszé be.
Ka pir gá ló tyú kok, tur ká ló disz nók,
ké rő dző te he nek, le ge lé sző kecs kék
ké pe je le nik meg a sze münk előtt. Pe -
dig a hely zet ma már en nél sok kal ár -
nyal tabb. 

A mi csa lá dunk im már ti zen hat
éve él egy du nán tú li kis fa lu ban, de
hoz zánk va la hogy egé szen más fé le ál -
la tok vo nul tak be. Kö zös éle tünk
kez de tén a pa ró kia volt az ott ho nunk,
egy ked ves kis pa raszt ház a fa lu kö -
ze pén. Öre gecs ke aj tó ink, ab la ka ink
oly annyi ra tes sék-lás sék zár tak, hogy
na gyon meg sem le pőd tünk, ami kor
ész re vet tük el ső la kó tár sa in kat, a
ro va ro kat. Sok-sok ro var volt: nü nü -
kék (ame lyek ked ves kis ne vük
el le né re meg le he tő sen ron da,
sok lá bú, te ker gő dző fér gecs -
kék), fá tyol kák, ame lyek ara nyos
sze mük kel gyá mol ta la nul bá -
mul nak a lám pa fény re me red -
ve, no meg pin ce bo ga rak, ame -
lyek a vá lyog fal re pe dé se i ből a
sö tét ben búj nak elő, nagy fe ke -
te fe ne kü ket emel get ve az ide -
ge nek el ri asz tá sá ra. 

És per sze a nyest, aki a pad -
lá son olyan ran da lí ro zást csa -
pott éj je len te, hogy már min -
den fé le rém ség eszünk be ju -
tott, míg csak egy nap szem től
szem ben meg nem lát tuk a kar -
csú tes tű, für ge kis ál la tot. 

Még „kí sér te tünk” is volt.
De nem af fé le ál szel lem ám, le pe dők -
ből meg zseb lám pák ból, nem! Ha -
nem iga zi, ti tok za tos és mély ről jö -
vő mo tosz ká lás ra ké pes. A gáz ka zán
bé lelt ké mé nye ugyan is nagy ka -
land nak tűnt egy-egy fi a ta labb ve réb -
ké nek, de saj nos csak le fe lé ta lál ták
meg az utat, fel fe lé már meg állt a tu -
do mány. A kály ha cső ben ri ad tan
rep des tek, ver gőd tek, a gye re kek
meg ijed ten néz tek rám: mi le het ez
a ször nyű zaj. Nem is tar tot tuk őket
so ká ig bi zony ta lan ság ban, fel emel tük
a ko rom zsák fe de lét, ki tár tunk aj tót-
ab la kot, és a pi he gő kis toll cso mót
gyor san sza ba don en ged tük, hadd re -
pül jön. 

***

Az tán nőtt a csa lád, és na gyobb,
újabb ház ba köl töz tünk. Új nyí lás zá -
rók, mo dern, mű anyag aj tók. Ég ve -
le tek, min den fé le te remt mé nyek, ez
a ház már csak is az em ber szol gá la -
tá ra áll majd – gon dol tuk. 

Ám ab ban az év ben sok eső esett.
Rend kí vül sok, az ősz pe dig ir gal mat -
la nul ha mar meg hoz ta az éj sza kai fa -
gyo kat. El ső be já ró ven dé ge ink en nél -
fog va ha ma ro san a bé kák let tek. 

Elő ször a gye re ke ket vá dol tuk,
hogy biz to san nyit va hagy ják az aj tót,
de egy ket tő re fény de rült a ti tok ra: az
aj tó, mely amúgy tény leg tö ké le te sen
zárt, csak egyet len pont ján, a sa rok -
nál ha gyott egy – a for du ló mi att el -
en ged he tet len – hü velyk ujj nyi kis rést
alul. Ép pen egy bé ká nyi rést. A fa gyok
elől a kis két él tű ek eb be a nyí lás ba áll -
tak be egy más há tá ra, ara nyos Pez
cu kor ka sze rű sor ban. És min den aj -
tó nyi tás meg ráz ta annyi ra a bé ka tor -
nyot, hogy a leg fel ső le pottyant a
föld re, per sze a há zon be lül. A ma -
gam ré szé ről nem fé lek tő lük, de egy -
szer-két szer azért a frász tört ki a ház -
ban ran da lí ro zó ned ves bő rű kis lá -
to ga tók tól.

Per sze egy idő után már ösz tö nö -
sen nyúl tunk az aj tó nyi tá sa után a le -
pottyant bé ká ért, hogy ki te gyük a
szű rét kis bi ro dal munk kü szö bén
kí vül re, meg hát a tél is a se gít sé günk -
re volt. El bék át la nod tunk. 

***

Ta valy vi szont annyi ra ke vés volt a
csa pa dék, hogy ilyen gon dunk nem
le he tett. A kert ben ren dü let le nül
lük te tő éj je li tü csök ze ne meg a rozs -
da far kú ak za jos, szü net nél kü li fi ó ka -

ete té si per pat va rai je lez ték csak,
hogy nem va gyunk egye dül. 

És ak kor fel buk kant Má so dik And -
rás. Aki – hoz zám ha son ló an – már
ré geb ben ta nult tör té nel met, an nak
a ked vé ért el mon dom, amit a szo ba -
tár sa meg osz tott ve lem. Hogy tud ni -
il lik a nagy ki rály hí res volt ke resz tes
had já ra ta i ról, és si ke res had ve zér ként

sok-sok csa tát vitt di a dal ra. Noémi lá -
nyom, aki együtt la kott Má so dik
And rás sal, sok ha son ló sá got vélt fel -
fe dez ni őkel me és a nagy előd kö zött.
A mi And rá sunk is ke resz tes
volt ugyan is, és si ke res: egy
ki rá lyi cím re ér de mes pók. 

A te tő té ri ab lak nyí lá sá -
ban szőtt ma gá nak ta ka ros kis
há lót, és nagy si ker rel töl töt -
te meg új ra és új ra ben dő jé -
nek ked ves en ni va lók kal. Ha
esett, ha fújt, ha ége tett a
nap, azt az ab la kot em ber be
nem zár hat ta he te kig, ne -
hogy Má so dik And rás re -
mek mű ve szer te fo szol jon. 

Az tán el jött a nyá ri tá bor -
sze zon, és egy nap a ru tin
még is csak úgy hoz ta, hogy
pók úr kí vül ta lál ta ma gát a
fák kö zött. Va ló szí nű leg ott is
si ke res és ne vé hez mél tó an jó
ke resz tes lo vag ma radt. 

***

Má ig sem tu dom, a kö vet ke ző ven -
dé günk hogyan ke rült a ház ba. Ami -
kor meg hal lot tam, hogy a te tő tér ben
nyá ron ege ret lát tak a lá nyok, jobb
volt, hogy nem tud tam meg szó lal ni
a meg le pe tés től, mert va ló szí nű leg
nem a há la adás hang jai tör tek vol na
fel be lő lem. 

Az ege rek től té len-nyá ron ir tó -
zom, a nagy hi deg ben még is va la mi -
fé le fel men tést adok ne kik. Per sze
olyan kor is mi ha ma rabb igyek szem
meg sza ba dul ni tő lük, de azért meg
tu dom ér te ni, hogy me leg ség re vágy -
nak. De nyá ron! És rá adá sul a te tő -
tér ben, ahol még nyo masz tóbb a
for ró ság, mint kinn? Nem, ez már
több volt a sok nál. Ez egy el ve te mült,
go nosz egér, vé gez zünk ve le, ami lyen
gyor san csak le het. 

Elő ke rül tek a fél di ók meg a be főt -
tes üve gek, és a csap dák ha té ko nyak
is vol tak, alig né hány óra múl va ott
csü csült az egyik üveg al ján egy ri -
adt sze mű, re me gő ba ju szú kis szür -
ke ci ni. A gye re kek ki ke re ke dett
szem mel bá mul ták. Messzi ről va la -
hogy sok kal un do rí tóbb nak meg fé -
lel me te sebb nek tűnt. Így, hogy az
üveg fog va tar tot ta, sza bá lyos szim -
pá ti á val szem lél ték. Én meg öröm -
mel kons ta tál tam, hogy túl va gyunk
a dol gon. De rék macs kánk majd el -
vég zi a töb bit, már csak ki kell vin -
ni ne ki az ud var ra. 

Nem is gon dol tam töb bé az egér -
re – csak két nap pal ké sőbb, ami kor
az éj jel nyi tott ab la kot nap pal ra be
sze ret tem vol na zár ni, és csak nem
fel rúg tam egy be főt tes üve get, ame -
lyik va la hogy ott ma radt fi no man a
sa rok ba tol va. És igen, ott la pult
alat ta „szür ke test vér”, még pe dig él -
ve. Előt te né mi Cam ping sajt, de

nem azt et te, ha nem a pad lót
rág ta el mé lyül ten. Ak kor ra per -
sze már a köl kök is elő ke rül tek. 

– Anyu, olyan ara nyos ez az
egér, Sám son nak hív juk, nézd
meg, még fog ság ban is mi lyen
bát ran vi sel ke dik. Nem tart -
hat nánk meg? Vi gyáz nánk rá,
hogy ne szök jön el. 

Taj ték zot tam. Nem, nem és
nem! Vá lassza nak, vagy az egér,
vagy én. Er re a le he tő ség re már
az ap juk is elő ke rült, de mi vel
Sám son – ne vé hez mél tat la -
nul – igen csak úgy fes tett, mint
aki anyai örö mök elé néz ha ma -
ro san – én ma rad tam. 

***

Már úgy tűnt, egyéb meg le pe tés
nem ér het ben nün ket, ami kor egy es -
te nyo masz tó és ti tok za tos vi sí to zás
és pö fö gés hal lat szott, meg le he tő sen

han go san, a há zunk elől. Kó bor ku -
tyák ve re ked tek össze, vagy Kug lóf
kan dúr pü fö li va la me lyik ve tély tár -
sát? Egy ál ta lán ki men jünk, vagy jobb,
ha nem? 

Vé gül győ zött a kí ván csi ság. Zseb -
lám pá val és part vis sal fel fegy ver kez -
ve oda bá tor kod tunk a ke rí tés hez. A
szem be szom széd dal egy szer re ér -
tünk oda. Így együtt döb ben het tünk
meg a pá rat lan lát vá nyon: két
sün disz nó a dél utá ni fű nyí -
rás kor a ke rí té sünk eső ki fo lyó -
ja elé gör dí tett kö vet pró bál ta
el hen ge rí te ni he ro i kus erő fe -
szí tés sel. Úgy lát szik, a ki fo lyón
át köz le ked tek ki-be, mert
ami kor egyi künk könnye dén
el emel te a lyuk elől az aka dályt,
azon nal el hall gat tak, és az
őket cso dál koz va szem lé lők kel
mit sem tö rőd ve, elé ge det ten
szu szog va be bal lag tak a ker -
tünk be. Ne vük is lett rög tön:
Len ke és Bo risz.

Ter mé sze te sen na gyon
büsz kék vol tunk, ami ért a
sün disz nók ennyi re fon tos -
nak tar tot ták, hogy be jus sa nak
hoz zánk. De – mint ké sőbb
ki de rült – azért töb bünk ben fel me -
rült a ké tely, hogy va ló ban ez volt-e
a küsz kö dés iga zi oka, vagy csak
meg ijed tek tő lünk, még ha ezt arisz -
tok ra ti ku san pa lás tol ták is. 

Más nap éj jel azon ban fény de rült

az igaz ság ra. Ahogy a hold fel kelt, ha -
tal mas nyö ször gés és vi son gás tá -
madt a ke rí té sünk előtt. És igen, ott
volt is mét a két sün. Meg a kő. Ki volt
az a di lis, aki oda tet te? Vé gül a kí sér -
le te zés re leg in kább haj la mos gye -
re künk val lott. Mi pe dig is mét el hen -
ge rí tet tük az aka dályt az út ból, és
Len ke meg Bo risz – né mi szem re há -
nyás sal a te kin te té ben – új fent di a -
dal ma san be vo nult hoz zánk. Né -
hány szor hal lot tuk még elé ge dett
szu szo gá su kat és szösz mö tö lé sü ket
éj je len te, de a kő re most már na gyon
vi gyáz tunk, hogy so ha ne le gyen ne -
kik út ban. 

***

Ön kén tes me te o ro ló gu sun kat, Gál -
áront egy bo ron gós dél utá non fe dez -
tük fel a ház előt ti fa fé nyes, bar na
ágá hoz si mul va. Gyö nyö rű, csil lo gó
bő rű kis zöld bé ka volt. Arany ke re -
tes sze me it gya na kod va for dí tot ta
ránk, de azért csak éne kel ge tett to -
vább. Szem mel lát ha tó an bol dog
volt. Eső már he tek óta nem esett,
nem is tu dom, hol vé szel het te át
azt a ne héz idő sza kot. Min den eset -
re mi egé szen ad dig a na pig a lé te zé -
sé ről sem tud tunk, csen de sen, vissza -
vo nul tan él he tett, és sze ré nyen a

hát tér ből fog dos hat ta a le -
gye ket a ker tünk ben. Most
azon ban da los ked ve tá madt.
Mél tó ság gal, fon tos sá ga tel jes
tu da tá ban, nagy-nagy ko moly -
ság gal is mé tel get te gur gu lá zó
éne két a zöld lom bok ár nyé -
ká ban.

Egy da ra big bá mul tuk, az tán
ki-ki foly tat ta a mun ká ját. Én
ép pen te re get ni ké szül tem,
nem tud tam el dön te ni, hogy ki
az ud var ra vagy be a te rasz ra
te gyem a ru há kat. Az tán Gál -
áron ki tar tó var tyo gá sa mi att
vé gül még is a te tő alá te re get -
tem. És jól dön töt tem, mert ha -
ma ro san va ló ban nagy csep -
pek ben le zú dult az eső. A föld
mo hón it ta az oly ré gen várt él -
te tő vi zet, a nö vé nyek bol do gan

nyúj tóz kod tak, a le ve gő meg telt friss,
zöld il lat tal. Gál áron pe dig elé ge det -
ten ku ruttyolt a fán. 

Az óta is ott él het va la hol. Nem za -
var juk, ne hogy el men jen. Vi szont
fi gye lünk rá. Sok kal in kább, mint a
tá vo li fő vá ros ban élő dru szá já ra. Ha
a mi bé kánk bre keg, ak kor Ten ge li -
cen eső lesz, az fix. 

***

Nya runk egyik csúcs pont ja min den
év ben a hit tan tá bo runk. Na gyon
sze re tünk rá ké szül ni, és ret ten tő en
él vez zük az egész he tet. A sok gye -
re ket, a já té ko kat, az ének lé se ket, tré -
fá kat. 

Leg utóbb ki pró bál tuk, mek ko ra
csir ke fo gók a tá bo ro zó ink. Eh hez
per sze két csir ke kel lett, ame lye ket
meg le het fog ni. Sze rez tünk is két na -
gyob bacs ka fe hér csir két: Ku ko ri ca
Já nos és Ve ge tá ri Já nos né ven mu tat -
tam be őket a tá bo ro zók nak. Az tán
jó kat ne vet tünk, mert előbb a gye re -
kek ker get ték a csir ké ket, az tán a csir -
kék a gye re ke ket, vé gül én a csir ké -
ket, mert per sze át men tek a szom -
széd ba a csa lá no son át. Min den ki
épen meg úsz ta, én meg be biz to sí tot -
tam ma gam ala po san re u ma el len.
Min den jól is vég ző dött vol na, csak
hát mi le gyen a csir kék kel a já ték
után? 

„Együk meg őket” – gon dol tam jó -
zan pa rasz ti eszem mel. De ak kor
per sze nem volt idő azon nal csir két
vág ni. Amíg pe dig mi a töb bi já ték -
kal gör get tük to vább a tá bo ri prog -
ra mot, Borsika lá nyunk meg ba rát ko -
zott a két csir ké vel. Et tek, it tak, jól
mu lat tak a szár nya sok, még új ne vet
is kap tak: Len cse és Ka lóz. Na már
most: ezek után ki eszi meg a ba rá -
ta it? Per sze, hogy sen ki ép lel kű em -
ber. Ám Len cse és Ka lóz meg tar tá -
sá nak is volt né mi aka dá lya. Pél dá ul
hogy még nincs tyúk ólunk, meg ép -
pen el utaz ni is ké szül tünk. Vé gül
vissza vál tot tuk a csir ké in ket, és má -
sik ket tőt főz tünk meg a tá bor utá -
ni va sár nap ebéd re.

***

Ta valy a nyár utol só két he té ben új
la kók köl töz tek be hoz zánk: Zsüli e -
nék. Úgy kez dő dött, hogy Anna lá -
nyom, aki akkor im már a ha to dik
osz tályt kezd te, az elő ző tan év ben ki -
csit gyen géb ben tel je sí tett a ter mé -
szet is me ret-órá kon, és így né gyest
ka pott év vé gén. 

Idén bi ztos ra akart men ni. Ami kor
meg kap ták az új tan köny ve ket, el -
szán tan rög tön az el ső lec ké hez for -
dí tott: ő bi zony most elő re fog ké szül -
ni, bár mi le gyen is az el ső anyag.
Gyűjt mak kot, fa le ve let, sze rez brok -
ko lit, zsur ló fü vet vagy ami ről ta -
nul ni fog nak. Bár mit. 

És az el ső lec ke a hu musz volt a
könyv ben. „Kom posz tálj há zi lag, a
fo lya ma tot gyor sít ják a szor gos föl -
di gi lisz ták” – ál lí tot ta a tan könyv. És
An na már nem is kér de zett sem mit,
ha nem be je len tet te, hogy eb ben a be -
főt tes üveg ben má tól gi lisz tá kat tart.
Igen, itt bent a kony há ban. Egy kis
ször nyül kö dés után vé gül ar ra ju tot -
tam, hogy a do log azért nem annyi -
ra bor zasz tó, hi szen a gi lisz ták föld -
ben lak nak… Szó val az em be ri ség
nem fog ér te sül ni ró la, hogy a kony -
há ban gi lisz tát te nyész tünk.

Hát így kez dő dött. Per sze a do log
azért mind vé gig nem volt ennyi re
egy sze rű, hi szen Zsüli e nék (lásd:
Gi li, mint gi lisz ta, ejtsd: zsü li, sze rin -
tünk fran ci á san) előbb agyon let tek

ön töz ve, és föl puf fad va, élet -
te le nül úsz kál tak a sá ros lé te -
te jén. Majd né há nyan va la mi
ti tok za tos ok ból meg szök -
tek, a pad lón lel tünk rá juk ki -
szá rad va. 

De min den jó, ha jó a vé -
ge: hár man túl él ték a kony hai
ka lan dot, és An na most bol -
do gan vár ja, hogy a kom -
posz tá lás hoz és a gi lisz ták hoz
ér je nek a tan könyv ben. Mert
előbb a má so dik lec két ve -
szik, amíg van nak a fá kon le -
ve lek, és élő ben le het lát ni az
alak ju kat. Úgy hogy ki tar tás,
még két-há rom hét, azt már
akár gi lisz ták kal együtt is ki -
bír juk.

És hogy mind eb ből mi a ta -
nul ság? Hogy az élet nem ro man ti -
kus fa lu si idill, de az ál la tok szeb bé,
gaz da gab bá és vi dá mab bá te szik az
éle tün ket. Há la Is ten nek, hogy van -
nak. Be csül jük meg őket!

g Fül ler Tí mea
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D. dr. Nagy Gyula nyu gal ma zott
evan gé li kus püs pök szep tem ber 22-én
ün ne pel te 95. szü le tés nap ját. Eb ből az
al ka lom ból fel ke res te őt két utó da: D.
Szebik Imre, az Észa ki Evan gé li kus
Egy ház ke rü let nyu gal ma zott, il let ve
dr.FabinyTamás, a ke rü let je len le gi

püs pö ke, va la mint Benczúr László
tisz te let be li egy ház ke rü le ti fel ügye lő.
A test vé ri be szél ge tés ke re té ben a
ven dé gek együtt imád koz tak az ün ne -
pelt tel, majd át ad ták ne ki az egy ház -
ke rü let aján dé kát.

g Ben czúr Lász ló felvétele

Dr.NagyGyulaköszöntése
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Összeállította: Balla Mária

h i r d e t é s

ToveSkarstein,Nor vé gia új ma gyar -
or szá gi nagy kö ve te és he lyet te se,
ArildMobergSande ta ná csos be mu -
tat ko zó lá to ga tást tett GáncsPéter el -
nök-püs pök hi va ta lá ban szep tem ber
24-én. Át te kin tet ték a két or szág és a

két evan gé li kus egy ház ed di gi kap cso -
la ta it és az együtt mű kö dés to váb bi le -
he tő sé ge it. A nagy kö vet asszony je lez -
te, hogy a kö zel jö vő ben meg sze ret -
né lá to gat ni a De ák té ri evan gé li kus
mú ze u mot és temp lo mot.

Anorvégnagykövetlátogatása

Az idő já rá si elő re jel zés ko mor időt
ígért. Tré fá san be szél tünk is ar ról,
hogy ven dé ge ink szá má ra ki fe je zet -
ten ott ho nos lesz az őszi idő, de
azért re mény ked tünk, hogy az őszi
nap sü tés ál tal elő csalt, gyö nyö rű szí -
ne i ben mu tat ja be ma gát vi dé künk.
Re mény sé günk nem szé gye nült meg.

Szom ba ton gyü le ke ze ti na pon ta -
lál koz tak a Ne mes kol tán és a hoz zá
tar to zó szór vány ban élő evan gé li ku -
sok, és né hány Ne mes kol tán szü le -
tett, de most tá vo lab bi gyü le ke zet ben
(pél dá ul Szom bat he lyen) élő test vé -
rünk is el jött. 

Észt test vér gyü le ke ze tünk lel ké sze
és fel ügye lő je ér de kes, ér té kes és ta -
nul sá gos in for má ci ó kat osz tott meg
a gyü le ke zet tel Észt or szág ról és az
észt evan gé li ku sok éle té ről. Ki de -
rült, hogy sok a pár hu zam ha zánk
tör té nel mi múlt já ra néz ve, de mai
egy há zi éle tünk re te kint ve is. 

Észt test vér gyü le ke ze tünk hoz -
zánk ha son ló an szór vány hely zet ben
él, nap ról nap ra ke res ve, ter vez ve a
gyü le ke ze ti élet to váb bi lé pé se it. A
lel készt sze mé lye sen el kö te le zett és
oda szánt éle tű mun ka tár sak se gí -
tik, akik öröm mel szán ják ere jü ket,
ide jü ket – és oly kor még la ká su kat is
– a gyü le ke zet ügyé re. Egyi kük pél -
dá ul – gyü le ke ze ti he lyi ség hí ján – sa -
ját kis la ká sán fog lal ko zik hit ta nos
gyer me kek kel. Egy má sik idős test vér
pe dig az er dő mé lyén, tó part já ra
épült há zá ban ad ott hont bib lia órá -
nak. Van mit ta nul nunk tő lük, no ha
ná lunk szer ve zett mun ka társ kép zés -
re is van le he tő ség. Az biz tos, hogy a
szór vány gyü le ke ze tek jö vő je ná lunk

is el kép zel he tet len oda szánt éle tű
mun ka tár sak nél kül. 

A temp lo mi be szél ge tés köz ben el -
ké szült az ebéd is, me lyet a gyü le ke -
zet együtt ma rad va fo gyasz tott el a
föl ál lí tott sá tor alatt. 

Va sár nap Csem pesz ko pács Ár -
pád-ko ri temp lo má ban és Ne mes kol -
tán az is ten tisz te le ten Mart Jaan son
lel kész hir det te az igét. Az észt nyel -
ven el hang zott mon da to kat PapKin-
gaMarjatta, az or szá gos iro da öku -
me ni kus és kül ügyi osz tá lyá nak re -

fe ren se for dí tot ta ma gyar ra. Ő már
a szom ba ti gyü le ke ze ti na pon is tol -
má csolt, és már ed dig is so kat se gí -
tett a test vér-gyü le ke ze ti kap cso lat ki -
ala kí tá sá ban.

Va sár nap a ne mes kol tai gyü le ke -
zet ve ze tő i vel el köl tött ebéd után és
hét főn be jár tuk a tá gabb kör nyé ket,
Kő szeg től a Ba la ton-fel vi dé kig. Az
utol só szép, ko ra őszi na pot aján dék -
ba kap tuk, hi szen ked den már zu ho -
gó eső ben in dul tak ha za észt test vé -
re ink. A ki rán du lás ide jén a kap cso -
lat el mé lyí té sé nek mi ként jét is ter vez -
get tük. Az biz tos, hogy a szán dék

köl csö nös, a nagy tá vol ság el le né re is.
(Az együtt töl tött na po kon ké szült
ké pek meg te kint he tők egy há zunk
köz pon ti por tál ján, az Evangéli-
kus.hu-n.)

g Ko vács Lász ló lelkész
(Nemeskolta)

Párhuzamosutakon
ÉsztvendégekNemeskoltán

b Jú ni us ban volt ol vas ha tó hír adás az EvangélikusÉletha sáb ja in ar ról, hogy
a ne mes kol tai gyü le ke zet (Va si Egy ház me gye) test vér-gyü le ke ze ti kap -
cso la tot ke re sett és ta lált Észt or szág ban. Nyár ele jén az észa ki or szág déli
te rü le tén fek vő Nõo evan gé li kus gyü le ke ze té ben járt ma gyar kül dött ség
– szep tem ber 13–16. kö zött pe dig a nõói gyü le ke zet lel ké sze, MartJaan-
son, va la mint a fel ügye lő, MadisKanarbik lá to ga tott el Ne mesk ol tá ra.

Észtlelkészvendégünkésafelügyelő(szemüvegben)

k
is

s
 t

A
m

á
s

 f
e

lv
é

t
e

le

A
 s

z
e

r
z

ő
 f

e
lv

é
t

e
le



Evangélikus Élet 2013. október 6. f mozaik

An nak ide jén üdí tő en ha tott e so rok
író já ra Gary Chapman Egymásra
hangolva cí mű köny ve, amely dur va
meg kö ze lí tés ben ar ról szól, hogy
min den em ber az ötszeretetnyelv va -
la me lyi kén be szél és ért a leg job ban.
Az Elismerőszavak, a Minőségiidő,
az Ajándékozás, a Szívességek és a
Testiérintés fe je zet cí mek mu tat ják,
mi ként is fe jez het jük ki a má sok
irán ti sze re te tün ket, il let ve mi ként
kap hat juk ezt meg má sok tól.

Az in ter net és a ve le kap cso la tos
füg gő sé gi prob lé mák leg in kább a
mi nő sé gi idő el len sé gei – ez ugyan -
is azt je len te né, hogy „osz tat lan fi -
gyel met szen te lünk va la ki nek. (…) A
mi nő sé gi idő lé nye ge az együtt lét, ez
nem csu pán fi zi kai kö zel sé get je -
lent… Az együtt lét hez nél kü löz he tet -
len az egy más ra for dí tott fi gye lem.”

A fi gye lem pe dig a leg in kább ve szé -
lyez te tett erő for rá sunk. A mo dern
élet leg több kel lé ke – e-mail, sms,
chat, ál lan dó je len lét az in ter ne ten –
ar ra épül, hogy egy gomb nyo más sal
va ló sá gos in for má ció ára da tot zú dít -
sunk ma gunk ra. Egy-egy Twit ter-
üze net vagy fa ce boo kos jel zés pe dig
már is ar ra csá bít, hogy nem csak azt,
ha nem az összes az na pi in for má ci ót
át néz zük. A „kü tyük” ko rá ban na gyon
könnyű fo lya ma to san el ér he tő nek
len ni, de ez saj nos azt is je len ti, hogy
fo lya ma to san meg is sza kít hat ják fi -
gyel met igény lő ten ni va lón kat.

A ka li for ni ai Ir vi ne Egye te men vég -
zett fel mé rés sze rint egy át la gos ame -
ri kai üz let em ber mind össze tizenegy
percig ké pes a meg sza kí tás men tes

mun ka vég zés re. 2006-ban a Timema -
ga zin is idé zett a fen ti ta nul mány ból,
nem ke ve seb bet ál lít va, mint hogy a si -
ker hez ve ze tő egyik kulcs az, ha ezek -
től a za va ró té nye zők től tá vol tart juk
ma gun kat. Ami kor a NewYorkTimes
ri por te re in ter jút ké szí tett olyan hí res -
sé gek kel, akik meg nyer ték a Ma cArt -
hur-dí jat, va la mennyi en ar ról szá mol -
tak be, hogy ami kor ha té ko nyan sze -
ret nék vé gez ni a mun ká ju kat, ak kor
nem tart ják ma guk mel lett a mo bil ju -
kat és egyéb elekt ro ni kus esz kö ze i ket.

Ha a Chrome (vagy Linux alatt a
Chromium) bön gé szőt hasz nál juk,
ér de mes te le pí te ni a StayFocusd ne -
vű plu g int. Meg ad hat juk, hogy
mennyi ide ig akar juk meg vé det ni
ma gun kat a fi gye lem el te re lő web ol -
da lak tól, il let ve egy lis tá ban ke zel het -
jük eze ket is. Ha a mun kánk hoz fel -
tét le nül szük sé ges a Facebook vagy
né hány hír ol dal el éré se, ak kor azo kat
meg kí mél het jük a szű rő ha tá sá tól.

Ha son ló ha tást ér he tünk el a Strict
Workflow ne vű ki egé szí tő hasz ná la -
tá val, ez ugyan ak kor se gít a ha té kony
mun ka vég zés ben is, mi vel a nép sze -
rű po modo ro tech ni ka al kal ma zá sá -
ra vesz rá. A po modo ro mód szer a
pa ra di csom for má jú kony hai éb -
resz tő órá ról kap ta a ne vét, amellyel

a há zi asszo nyok a sü tés hát ra lé vő ide -
jét mé rik. A lé nye ge, hogy a mun ka -
időt hu szon öt, il let ve öt per ces sza ka -
szok ra oszt juk: min den hu szon öt
perc el fog lalt ság ra öt perc pi he nő jut,
ami kor ér de mes fel kel ni a szá mí tó -
gép től és más hasz nos te vé keny sé get
vé gez ni, vagy csak egy sze rű en pi hen -
ni. Bár a kre a tív mun ka vég zés ese tén
né ha za va ró le het, ha az óra ural ja a
mun ka be osz tá sun kat, vi szont a min -
den na pos ad mi niszt rá ci ós fel ada -
tok el vég zé se ese tén rend kí vül ha té -
kony tud len ni a szi go rú be osz tás.

Az egyik leg jobb ta nács: ha el akar -
juk ke rül ni, hogy za var ja nak ben nün -
ket, ne le gyen fo lya ma to san nyit va az
e-mail kli en sünk, vagy ha ez nem
old ha tó meg, órán ként leg fel jebb csak
egy szer néz zünk rá. Ha még is nyit va
kell tar ta nunk az al kal ma zást, ak kor is
el ér het jük, hogy ne le gyen fo lya ma to -
san a sze münk előtt. Eh hez nincs is
más ra szük sé günk, mint pár vir tu á lis
kép er nyő re, ame lye ken té ma vagy
fel adat sze rint cso por to sít juk az ab la -
ka in kat. Majd nem úgy, mint ha több
mo ni to runk len ne, ame lyek egyi kén
csak az ép pen ak tu á lis fel ada tok hoz
szük sé ges dol gok fut nak. Szá mos
ilyen al kal ma zás lé te zik, töb bek kö zött
– Windows alatt – a Dexpot (dex-
pot.de)prog ra mot ér de mes ki pró bál -
ni. Nem fog lal sok me mó ri át, és a kez -
dők nek sem kell meg ijed ni ük tő le.

A fen ti bön gé sző mo du lok és a
töb bi desk top al kal ma zá sá val már pár
nap el tel te után le het érez ni, hogy ja -
vul a kon cent rá ci ónk.

g N. B.

Minőségiidő
egyHáZésvilágHáló

Rovatgazda:NagyBence

2013-ban a kul tu rá lis örök ség nap ja -
i nak egyi kén, szep tem ber 21-én tar -
tot ták Szé csény ben a templomokéj-
szakája ren dez vé nyét, mely hez az
evan gé li kus hí vek is csat la koz tak. A
temp lom ko ra dél után tól ké ső es tig
nyit va állt, és vár ta a lá to ga tó kat.

A gyü le ke zet 19 órá tól mu tat ko zott
be az ér dek lő dők szá má ra. Az „Erős
vár a mi Is te nünk…” kez de tű ének
után el ső ként Túrmezei Erzsébet
Otthonom cí mű ver sé vel kö szön töt -

te a meg je len te ket Csatlós Noémi
gyü le ke ze ti tag, majd is mer tet te a szé -
csé nyi evan gé li kus gyü le ke zet és a
temp lom tör té ne tét. Mind ezek után
meg nyílt az er re az al ka lom ra ké szült
ki ál lí tás. A tár la tot Bartha István
lel kész aján lot ta a je len lé vők fi gyel mé -
be. A prog ram zá rá sa ként Feketéné
BenkóKatának, a gyü le ke zet kán to -
rá nak cso dá la tos or go na kon cert jét
hall gat hat ták meg az egy be gyűl tek.

g Csat lós No é mi

Templomokéjszakája
Szécsényben
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Ked ves Ba rá ta ink!
Azt gon do lom, az egész vi lág meg döb -
be nés sel hall gat ta a múlt hé ten Nai ro -
bi ban tör tént ter ror cse lek mé nyek ről
szó ló hír adá so kat. Min den ki, olya nok
is, akik nek sem mi lyen sze mé lyes kö -
tő dé sük vagy él mé nyük nem volt ed -
dig Ke nya fő vá ro sá val kap cso lat ban.
Azon ban akik nek ezt a le ve let kül döm,
min den bi zonnyal fo ko zot tan fi gyel ték
az ese mé nye ket, hi szen az ár va gyer -
me kek tá mo ga tá sán, az ér tük mon dott
imád sá go kon ke resz tül Nai ro bi má ra
el fog lalt egy kis he lyet a szí vük ben.

Ne künk vi szont a hír iga zi meg döb -
be nést, ko moly meg ráz kód ta tást je len -
tett. Már az el ső ké pe ken, ame lye ket
lát tunk, mi előtt hal lot tuk vol na, me lyik
be vá sár ló köz pont ról van szó, azon nal
fel is mer tük: „Ez a West ga te!!!”

A West ga te be vá sár ló köz pont,
amely nek kö zel nyolc évig a kö ze lé ben
lak tunk, amely a sze münk előtt épült
fel. Az el sők kö zött vol tunk, akik el -
kezd ték hasz nál ni, és át adá sát kö ve tő -
en, 2007-től éle tünk egyik fon tos szín -
te ré vé vált: rend sze re sen ott vá sá rol -
tunk, in téz tük ügye in ket, ta lál koz -
tunk is me rő sök kel egy ká vé ra – és ül -
dö gél tünk azon a te ra szon, ame lyet
most a ter ro ris ták el ső ként lőt tek és
rob ban tot tak az ut ca fe lől. Min den
szeg le tét is mer jük, de ami a leg fá -
jóbb: sze mé lye sen is mer tük a biz ton -
sá gi őrö ket, a szu per mar ket pénz tá ro -
sa it, a pék ség el adó it, és so rol hat nám.
Va jon mi tör tént ve lük?

Há la Is ten nek, kö ze li is me rő se ink
kö zül sen ki nem volt ott, né hány tá vo -
lab bi azon ban éle tét vesz tet te. Gyü le -
ke ze tünk ből vagy az egy há zi al kal ma -
zot tak kö zül sen ki sem érin tett. Az ár -
vák nak és öz vegy asszo nyok nak az
élet te re pe dig tá vol esik in nen, ők
nem jár nak ef faj ta he lyek re.

Egyik köz vet len mun ka tár sunk és
ba rát nőnk, egy ame ri kai misszi o ná ri -
us nő más nap így szá molt be e-mail ben:
„Ép pen a West ga te-ben vá sá rol tam
szom bat dél táj ban, és még be akar tam
men ni a köny ves bolt ba, ami kor ne héz,
nyo masz tó fá radt ság te le pe dett rám.
Úgy dön töt tem, in kább ha za me gyek.
Az ut cán fegy ve res, ka to nák nak ki né -
ző cso por tot lát tam kö ze led ni a West -
ga te fe lé. Nem he de rí tet tem rá juk,
Nai ro bi ban nem rit ka lát vány ez.
Azon ban ha ma ro san rá kel lett jön nöm:
ők vol tak a ter ro ris ták! Is ten meg -
men tet te az éle te met.”

Jól le het hi á nyoz nak ke nyai ba rá ta -
ink és a kis ár va gyer me kek, most tel -
jes szív ből há lát adunk azért, hogy itt -
hon le he tünk, nem test kö zel ben kel -
lett át él nünk ezt a tra gé di át. És is mét
azért is há lát adunk Is ten nek, hogy oly
so ká ig – há rom ve szé lyes or szág ban
össze sen kö zel 18 éven át – meg őr zött
min ket min den bán tó dás tól.

g Szeretettel: Bea

AszerzőazEvangélikusKülmissziói
EgyesületKenya-referense

„nektekPedigMégaHajatOksZálaiis
MindsZáMOnvannaktartva”(Mt10,30)

BálintZoltánnéKisBeátalevele

Kell-e olyan Is ten, aki „nem tud ma gya rul”? – cseng het a fü -
lünk ben VikidálGyulamély, iga zán „ős ma gya ros” te nor ja.
A rock ope rát so kan fúj ják kí vül ről, de va jon ar ról tud nak-
e, hogy SíkSándorpi a ris ta szer ze tes, köl tő, esz té ta, ta nár is
írt drá mát (1933-ban) a ke resz tény ség fel vé te lé nek idő sza -
ká ról? Az Istvánkirályt 1996-ban vit te szín re az Evan gé li -
um Szín ház, még UdvarosBéla ren de zé sé ben. PatakiAnd-

rás, aki 2011 óta a szín ház mű vé sze ti ve ze tő je, új ra elő vet -
te a da ra bot, így az idei éva dot szep tem ber 29-én a Bu da -
pest-Fa so ri Evan gé li kus Gim ná zi um dísz ter mé ben Vajk Ist -
ván ná és a ma gyar ság ke resz té nyé vá lá sá nak drá má já val nyi -
tot ták meg a nép sze rű rock ope ra Ist ván-ar cá val, Pelsőczy
Lászlóval (aki nek hang ja VargaMiklós volt) a fő sze rep ben.
Az elő adás ra lapunk ban még visszatérünk.

Istvánkirály
azEvangéliumSzínházban

Kezd jük a kö zép ko ri szer ze te sek nél! Al -
kot tak, má sol ták a kó de xe ket – de a ne -
vü ket ho mály fe di. A sze mély el tűnt az
al ko tás mö gött. Ha gre go ri án éne ket
hal lunk, nem tud hat juk, há nyan éne -
kel nek: az a jó éne kes, aki nek nincs
egyé ni hang szí ne, aki nek hang ja be le -
ol vad a nagy egész be. Aki úgy érez te,
fon tos, hogy a vi lág tud ja, ő az al ko tó,
az a ke vély ség bű né be esett.

Ek kor – és az új kor haj na lán – még
nem volt kér dé ses, hogy ki az iga zi al -
ko tó. A mű vé szek nem tö re ked tek ar -
ra, hogy olyan té mát ta lál ja nak ki,
amely csak és ki zá ró lag az övék – a
té ma és a mű sza bad pré da volt…

Ké sőbb a szer ző, az al ko tó fon tos sá
vált: már nem volt mind egy, hogy ki al -
kot. Meg je len tek a sze mé lyi sé gi és
szer zői jo gok. Az el ső ilyen jel le gű
jog vi ta Ma gyar or szá gon a 19. szá zad
ele jén volt, ami kor egy for dí tó, Vályi
NagyFerenc–Kazinczyköz ve tí té sé vel
– Kölcsey Ili ász-for dí tá sát is be le vet te
a for dí tá sá ba, és Ka zin czy nem ér tet -
te, mi ért van Köl csey fel há bo rod va. Mi
már ért jük: az al ko tás és az al ko tó a mi
sze münk ben össze függ. 

Ez zel együtt – vagy ez után – el in -
dult a sztár kul tusz: a mű vé szek ne vét
meg je gyez zük, fon tos sá vá lik nem csak
al ko tá suk, ha nem egész éle tük, mi nél
töb bet aka runk tud ni ró luk. Hi szen az,
aki ilyen fest ményt fest, ilyen ze nét

sze rez, ilyen ver set ír, az al ko tá sán túl
is mél tó a fi gye lem re: ér de kes lett a
sze rel mi éle te, a hob bi ja, az, hogy mi -
lyen ételt eszik, mi ről be szél get a ba -
rá ta i val, és így to vább. A sze mély és az
al ko tás a köz is mert ség szem pont já ból
egy más mel lé ke rült. 

Újabb lé pés volt a 20. szá zad el ső
év ti ze de i ben egy epi zód, amely re
KarinthyFrigyes is fel fi gyelt: egy fi -
a tal em ber egy szen zá ci ós (bot rá -
nyos) cse le ke det tel fel hív ta ma gá ra a
fi gyel met, majd ami kor a fi gye lem
kö zép pont já ba ke rült, be je len tet te,
hogy fris sen szer zett is mert sé gét
egy maj dan meg íran dó re gény nép -
sze rű sí té sé re akar ja fel hasz nál ni. 

Ka rin thy kis sé iro ni ku san mond -
ja: mi cso da új gon do lat! Ed dig a már
fel mu ta tott mű mel lé rak ták az is -
mert sé get – mos tan tól elő ször jö het
az is mert ség, és utá na jö het a mű. 

Sze gény Ka rin thy nem is sej tet te,
hogy ez után még jön a kö vet ke ző
lép cső fok, ame lyet úgy hí vunk: ce leb -
vi lág. Ek kor már a hír név nem az al-
kotó em ber hez, ha nem csak az em ber -
hez kö tő dik – rá adá sul anél kül, hogy
akár előt te, akár utá na meg szü let ne a
nagy mű: nem azért hí res va la ki, mert
va la mi kü lön le ge set tett, ha nem azért,
mert sze re pel a té vé ben. Az is mert ség
nem esz köz vagy a mű vel együtt já ró
je len ség lesz, ha nem ön cél.

Pár éve azt hit tem, itt ér tünk el a
lép cső te te jé re. A té vé ben néz zük
azo kat, akik egyet len do log mi att
van nak ben ne: mert be le vet ték őket.
Ma már tu dom, van még egy lép cső -
fok. A Facebook ko rá ban ugyan is
nincs már szük ség ar ra, hogy a mé -
dia se gít sen hí res sé vál ni – én ma gam
is meg te he tem ma gam mal ugyan ezt.
Fel töl töm a Youtube-ra,meg osz tom
a Facebookon, hogy… 

Iga zá ból mit is? Az al ko tá so mat,
azt, ami vel gaz da gí tot tam ezt a vi lá -
got? Vagy csak azt te szem vi lág szer -
te is mert té, hogy lé te zem, no meg van
egy mo bi lom és egy tük röm a für dő -
szo bá ban? Azt, aki ön ma gá ról tesz föl
mi nél több ké pet, meg oszt ja a vi lág -
gal, hogy ép pen fel kelt, nát hás vagy
szo mo rú – azt va jon mi hajt ja? 

Ta lán azt hi szi, hogy enél kül lé nyeg -
te len né, ér ték te len né tör pül az éle te, a
min den na pi élet hét köz na pi vá szür kül?
Hát ennyi re nem hi szünk ab ban, hogy
Te rem tőnk nek fon to sak va gyunk?
Mu száj er ről ál lan dó kül ső meg erő sí -
tést kö nyö rög ni – láj kok for má já ban?

Meg ér tem, hogy az al ko tás nyil vá -
nos ság után ki ált, de ha nincs al ko tás,
amely so kak hoz szól, ak kor mi ért
fon tos az is mert ség? Né ha úgy ér zem,
vissza kí ván ko zom a kö zép ko ri szer ze -
te sek kö zé…

g He ge dűs At ti la
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Elő fi zet he tő köz vet le nül a ki adó nál vagy pos ta utal vá nyon. Az elő fi ze té si díj bel föl dön (illetve Románia és Szlovákia
területén) ne gyed év re 3575 Ft, fél év re 7150 Ft, egy év re 14 300 Ft, európai országba egy évre 48 100 Ft (172 euró), egyéb
külföldi országba egy évre 56 320 Ft (201 euró). Csak a min den hó nap 15-ig be ér ke ző le mon dá so kat tud juk az azt kö ve tő hó -
nap el se jé vel regisztrálni, el len ke ző eset ben még egy hó na pig jár az új ság. Be kül dött kéz ira to kat nem őr zünk meg és nem
kül dünk vissza. Az adott lap szám ba szánt kéz ira to kat a meg elő ző hét csü tör tö ké ig kér jük le ad ni! A hét fő dél utá ni lap zár ta kor
ki zá ró lag a hét  vé gi ese mé nyek kel össze füg gő (és a szer kesz tő ség gel elő ze te sen egyez te tett) írá so kat tud juk fi gye lem be ven ni.
Az e-ma il ben küldendő kéziratokat az eve let@lu the ran.hu, a hirdetéseket a hirdetes@evelet.hu címre várjuk.

VASÁRNAP

8.15 / Duna Tv
Világ-Nézet–Püspökkenyér
9.30 / Rádió 17 (Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
9.30 / Bartók rádió
MusicaSacra
(egyházzeneimagazin)
12.05 / Bartók rádió
Bravissimo!
Druschetzky: 
B-dúr missa solemnis
14.55 / M1
Lenkeytábornok
(magyartévéjáték,1985)(82’)
21.15 / Duna Tv
Szirmok,virágok,koszorúk
(magyarjátékfilm,1984)(102’)
23.05 / M1
Éhség
(ír–angoltörténelmidráma,
2008)(92’)

HÉTFŐ

13.06 / Kossuth rádió
Rádiószínház
Garaczi László: Mintha élnél
13.30 / Kossuth rádió
ErősváramiIstenünk!
Az evangélikus egyház félórája
13.30 / Bartók rádió
AWeiner–Szász
Kamaraszimfonikusok
hangversenye
21.15 / Duna Tv
BajbanaFöld
(franciadokumentumfilm-
sorozat)
23.00 / Rádió 17 (Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(radio17.hu)
24.00 / M1
KorTárs
(kortársképzőművészeti
magazin)

KEDD

7.35 / Duna Tv
Krisztusvándorai
(magyardokumentumfilm-
sorozat)
10.00 / Bartók rádió
Hang-fogó
Bach: Alles nur nach Gottes
Willen – 72. kantáta
18.30 / M1
Akövetkező(kvízműsor)
20.00 / Pax Tv
Kút(élőinteraktívműsor)
Műsorvezető: Deák László
evangélikus lelkész
20.00 / Corvinus Rádió
(Sopron)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(corvinusradio.hu)
23.40 / M1
BudapestUnderground
(magyarismeretterjesztőfilm)

SZERDA

5.35 / Duna World
Magyartörténelmi
arcképcsarnok
Szent István (1000–1038)
13.15 / Duna World
Istenkezében
13.30 / Kossuth rádió
,,Tebennedbíztunk
eleitőlfogva...’’
A református egyház félórája
19.35 / Bartók rádió
29.régizeneinapok
A Capella Savaria
hangversenye
23.00 / Bartók rádió
Arsnova
Improvizációk Bach-témákra
23.30 / RTL Klub
AzénAmerikám
(magyardokumentumfilm,2011)
23.55 / M1
Történetekanagyvilágból
(nemzetköziriportmagazin)

CSÜTÖRTÖK

5.20 / M1
Hajnaligondolatok
12.05 / Bartók rádió
Hangverseny-különlegességek
Bach: 
Magnificat BWV. 243.
18.10 / M2
Magyarnépmesék
(magyarrajzfilmsorozat)
21.15 / Duna Tv
Atanú
(magyarjátékfilm,1969)
(104’)
22.50 / M1
NemzetiNagyvizit
A török kiűzése
Magyarországról
0.05 / M1
Azéltetővíz
(kanadaiismeretterjesztő
film)
1.30 / Duna Tv
MüpArtclassic
Schubert remekművei

PÉNTEK

11.25 / Agnus Rádió
(Kolozsvár)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(agnusradio.ro)
13.25 / M1
VirágzóMagyarország
(magyarismeretterjesztőfilm)
Sarkad
17.00 / Viasat History
AzéletJézusidejében
(amerikaidokumentumfilm-
sorozat)
20.11 / Kossuth rádió
Belépő (kulturálismagazin)
21.05 / Bartók rádió
Bach-hét2013
Koroknai Anikó orgonál 
a Deák téri evangélikus
templomban
23.00 / Duna World
Magyarországtörténete
A magyar szentek évszázada

SZOMBAT

8.10 / Duna Tv
Élőegyház (vallásihíradó)
9.30 / Rádió 17 (Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(radio17.hu, ismétlés: 23.00)
12.15 / M1
Másfélmilliólépés
Magyarországon–
32évmúlva
(magyarismeretterjesztő
sorozat)
Tavasz az Alpokalján
14.19 / Bartók rádió
KállayGáborésCzidra
Lászlóblockflötézik
21.15 / Duna Tv
Temetőfejfáknélkül
(francia–olaszjátékfilm,
1969)(86’)
22.55 / Duna Tv
MüpArt
Magna Cum Laude

VASÁRNAP

6.00 / Bartók rádió
Muzsikálóreggel
Vasárnapi orgonamuzsika
8.30 / Régió Rádió 1485
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
9.30 / Rádió 17 (Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(radio17.hu)
10.50 / M1
Bibliaaképzőművészetben
11.40 / M1
Híresevangélikusok
14.00 / Budaörs Rádió
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(budaorsradio.hu)
21.15 / Duna Tv
Húszóra
(magyarjátékfilm,1964)(108’)
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Fo ga dó órá mat min den hó nap
el ső hét fő jén tar tom. Min den kit
sze re tet tel vá rok dél után há rom
órá tól öt órá ig a Dé li Egy ház ke -
rü let szék há zá ban (1088 Bu da -
pest, Pus kin u. 12.).

RadosnéLengyelAnna
országosfelügyelő-helyettes,

aDéliEgyházkerületfelügyelője

h i r d e t é s

vasárnap(október6.)
Merténveledvagyok,megőrizlektéged,akárhovamégy. 1Móz 28,15a (Zsid
11,8; Lk 12,/13–14/ 15–21; 2Kor 9,6–15; Zsolt 67) Hol van Is ten? Hol van Jé -
zus? Be szél get tünk a gye re kek kel, és a leg kü lön bö zőbb vá la szok szü let tek.
A temp lom ban, a szí vünk ben, a menny ben, a hit tan órán, az ének lés ben. A
leg ked ve sebb az volt, ami kor a gye re kek azt mond ták, ott ül ve lünk az ebéd -
lő asz tal nál, azon a szé ken, ahol épp sen ki sincs, és az, hogy ott ül ve lünk az
au tó ban, ami kor uta zunk. Mind eb ből nem az kö vet ke zik, hogy mind un ta -
lan, min de nütt ve lünk van? De igen. Merténveledvagyok,megőrizlektéged,
akárhovamégy.

Hétfő(október7.)
DevanIstenamennyben,akiatitkokatfeltárja.Dán 2,28a (Kol 1,26–27; Mk
10,46–52; Zsid 11,8–22) Dá ni el pró fé ta szá má ra Is ten le he tő vé te szi, hogy meg -
fejt se az ál mo kat: azok nak a tit ka fel tá rul előt te. Annyi ti tok van kö rü löt tünk,
me lye ket is mer ni, meg fej te ni sze ret nénk, olyan sok szor nem ért jük, mi mi -
ért tör té nik ve lünk! Meg győ ző dé sem, hogy mind azt, amit va ló ban is mer nünk
kell, Is ten fel tár ja szá munk ra, de bi zony hí vő em ber ként el kell tud ni fo gad -
ni, hogy most még annyi min dent tü kör ál tal ho má lyo san lá tunk. Egy kor pe -
dig ott ál lunk majd az Úr előtt, szín ről szín re lá tunk – vagy már nem is lesz -
nek kér dé se ink…

kedd(október8.)
ÉsláttaIsten,hogyminden,amitalkotott,igenjó. 1Móz 1,31a (1Tim1,17; Lk
5,12–16; Zsid 11,23–31) Ilyen kor ősszel már el búj nak a gyí kok a hi deg elől,
vi szont ha hosszabb idő re ki süt a nap, és a rej tek he lyük kö ze lé ben lé vő kö -
vek fel tud nak me le ged ni, új ra fel-fel buk kan nak. Ami kor hosszú per ce kig né -
zem a süt ké re ző gyí kocs ká kat, azt lá tom ben nük: olyan tö ké le tes a te rem -
tett vi lág. Az után to vább in du lok, és már sem mit sem lá tok tö ké le tes nek. Pe -
dig min den, amit Is ten al ko tott, jó! Igen jó. Ezt kell fel is mer nünk ma gunk
kö rül és ma gunk ban: hogy Is ten min den al ko tá sa jó. Er re rá cso dál koz ni, ezért
há lát ad ni, en nek ör ven dez ni, ezt hir det ni.

szerda(október9.)
Tirosszatterveztetekellenem,deIstentervejórafordítottaazt. 1Móz 50,20a
(Kol 3,13b; Préd 12,1–7/8/; Zsid 11, 32–40) A jól is mert Jó zsef-tör té net zá -
ró ak kord ja áll itt előt tünk, a meg döb bent, fé lő, resz ke tő test vé rek, ve lük szem -
ben a meg ren dült Jó zsef. A meg bo csá tás pil la na ta. De ne gon dol juk, hogy
Jó zsef olyan könnye dén meg bo csá tott a test vé re i nek, hisz mennyi nyo mo -
rú sá got kel lett el szen ved nie mi at tuk. Sok szor ne künk sem könnyű a meg -
bo csá tás. Nem könnyű sze ret ni azt, aki be lénk rúg, át gá zol raj tunk, ke reszt -
be tesz ne künk. Még is ab ban kell bíz nunk, hogy Is ten ezek ből a dol gok ból
is ké pes jót te rem te ni, olyat meg mu tat ni, ami ja vunk ra van, ami még is bé -
kes sé get te remt.

Csütörtök(október10.)
JézusígyválaszoltPilátusnak:„Énazértszülettem,ésazértjöttemavilág-
ba,hogybizonyságottegyekazigazságról:mindenki,akiazigazságbólva-
ló,hallgatazénszavamra.” Jn 18,37b (Zak 10,2a; Mk 6,7–13; Zsid 12,1–11)
Jé zus min den sza vá ban, min den rez dü lé sé ben Is ten re irá nyí tot ta az em -
be rek fi gyel mét. A be szé dek ben, ta ní tá sok ban, a gyó gyí tá sok ban, a cso dák -
ban, a pél dá za tok ban, a kü lön le ges be szél ge té sek ben és vé gül ha lá lá ban és
fel tá ma dá sá ban. Azért jött, hogy bi zony sá got te gyen az igaz ság ról, és ezt
a vég ső kig meg tet te. Jé zus va ló ban ki rály volt, de nem ab ban az ér te lem -
ben, ahogy gon dol ták ró la. Ha nem ahogy egyik éne künk is vall ja: „Úr, Ki -
rály! Fel sé ges Úr Ki rály! Is ten Fia, ti éd min den ma gasz ta lás!” Ki rály, mert
az Is ten Fia.

Péntek(október11.)
ArádbízottdrágakincsetőrizdmegabennünklakozóSzentlélekáltal. 2Tim
1,14 (Zsolt 119,6; Mt 27,39–44; Zsid 12,12–24) Pál apos tolt sok tá ma dás, vád
és ül döz te tés ér te, a rá bí zott drá ga kincs re még is min dig na gyon vi gyá zott,
er re vi gyá zott a leg job ban. Jé zus Krisz tus evan gé li u ma ne csor bul jon, és hir -
det tes sen min de nütt a vi lá gon! Még ül dö zés és nyo mor gat ta tás kö ze pet te
sem le het ezt a kin cset el her dál ni, min den nél job ban kell vi gyáz ni rá. Ezt he -
lye zi Pál Ti mó te us szí vé re, de a mi énk re, mai evan gé li um köz ve tí tő ké re, Krisz -
tust kö ve tő ké re ugyan úgy. A ben nünk la ko zó Szent lé lek fog min ket meg erő -
sí te ni eb ben a küz de lem ben.

szombat(október12.)
HatehátszáddalÚrnakvallodJézust,ésszíveddelhiszed,hogyIstenfeltá-
masztottaőtahalálból,akkorüdvözülsz.Róm 10,9 (Zsolt 77,10; Ap Csel 14,8–
18; Zsid 12,25–29) Nem ele gen dő az egyik! Szív vel hin ni és száj jal val la ni!
Mit ér, ha szád dal val lod, hir de ted, de a szí ved ben mást gon dolsz, éle ted -
nek még is más alap ja van? Ha az, aho gyan élsz, nem egye zik az zal, ami ről
be szélsz? És mit ér, ha szív vel hi szed, de meg so ha nem val lod, el so ha nem
mon dod, ki cso da ne ked a fel tá ma dott Krisz tus? Ha nem te szel bi zony sá -
got ró la, a szív bé li hi ted mit sem ér. E ket tő együtt je len ti szá mod ra az üd -
vös ség el nye ré sét. Ne félj ki mon da ni mind azt, ami ről meg győ ződ tél, és ne
menj más fe lé, ha szí ved ben már egy szer Urad nak és Meg vál tód nak fo gad -
tad el őt!

g Kecz kó Szil via

Újnap– újkegyelemHÍREK, HIRDETÉSEK

taizé-ima
ésénekegyüttlét

A rá kos szent mi hály–sas hal mi
evan gé li kus gyü le ke zet ben (1161
Bu da pest, Hő sök te re 10–11.)
min den hó nap má so dik kedd jén,
leg kö ze lebb október 8-án, 19
órá tól Ta izé-ima és ének együtt -
lét. Min den al ka lom mal van ige -
hir de tés is. In for má ció: 
gyertyafeny.lutheran.hu.

Mitőlleszünkkeresztyének?
Dr.PálhegyiFerenc ke resz tyén pszi cho ló gus, csa lád gon do zó tart elő adást
a Rá day-kol lé gi um (Bu da pest IX. ker., Rá day u. 28.) dísz ter mé ben ok tó ber
14-én, hét főn es te 18 órai kez det tel. Téma: Mitőlkeresztyénapedagógia?

Pályázatifelhívás
A Csil lag he gyi Evan gé li kus Egy ház köz ség pá lyá za tot hir det a Ga u dio -
po lis Bé kás me gye ri Evan gé li kus Sze re tet ház intézményvezetői mun ka -
kö ré nek be töl té sé re. A pá lyá zat rész le tes ki írá sa a www.gaudiopolis.hu
hon la pon ol vas ha tó. Be nyúj tá si ha tár idő: ok tó ber 18.

tárlatvezetés
FabinyTamás evan gé li kus püs pök tár lat ve ze tést tart az ÁmosImreés
aXX.század kor társ össz mű vé sze ti ki ál lí tá son.
Idő pont: ok tó ber 14., hét fő 16.00
Hely szín: Bu da pest, Rum bach Sebestyén ut cai zsi na gó ga


