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„Érdekes,hogyazemberegyjóközösségben
milyenkönnyenfelültudkerekedniamásikkalvaló
különbözőségeken,ésmennyireaz»egyre«fókuszál.
Ehhezkellaközösügy,amelyamiesetünkben:
azÚristendicsőségénekszolgálata.”

Interjú Kovács Viktor egyetemi lelkésszel f 4. oldal

„Minélistentelenebbéválikavilág,
annálelvetemültebbé,gonoszabbálesz
azember.Istennélkülegyrejobban
erősödnek,egyrefejlettebbé,
kegyetlenebbéválnakabűnstruktúrái.”

Égtájoló f 3. oldal

Luther és Wesley f 5. oldal
Önként és dalolva f 6. oldal
Jetzt – dann aber f 7. oldal
Szentlélekkel töltekezni f 7. oldal
Bulival szolgáltak f 9. oldal
Ősz a Bibliában f 11. oldal

„Avalódimegtéréscsodáját
csakakkorélhettékát,amikor
megtapasztalták,hogyJézusnagy-
péntekibukásukbaniselfogadja
éstanítványainaktekintiőket.”

Hiteles megtérés f 2. oldal

b Akegyelemmisztériumánaknyo-
mába eredtek a szolgálattevők
október12-énazországosevan-
gélizációsnapon,amelynekhely-
színe–ahagyományoknakmeg-
felelően–afőváros„lutheránus
szigete”(InsulaLutherana)volta
Deáktéren.Mintköszöntősza-
vaibanazországosmisszióilel-
kész,SzeverényiJános isnyugtáz-
ta,atemplombanmégaroskadá-
sigteltkarzatokingatagpadlóza-
ta is igéreszomjashelykeresők
lépteitnyögte.Azistentisztele-
tekkelkeretezettmissziósalka-
lomramintegyezerötszázanér-
keztek egyházunk különböző
gyülekezeteiből.

AprogramnyitányakéntGáncs Pé -
ter elnök-püspökegyesernyőtnyúj-
tottátSzeverényiJánosnakazáldás
esőjét kívánva a missziói központ
szolgálatáraésazAján dék ez a nap
mottóvalmegrendezettemberhalá-

szóhatórára,Sze me rei Já nosmisszi-
óértfelelőspüspökpedigazeljöven-
dőkeresésének fontosságáról szólt
személyeshangon.
Avendég igehirdető idénanem

csakreformátuskörökbennépszerű

Cse ri Kál mán volt.APasarétiRefor-
mátusEgyházközségben2010-igszol-
gálónyugalmazottlelkipásztorZsolt
77,8–10 alapján arra világított rá,
hogyakegyelemtémájaigenis„tren-
di”, gyakorlati és időszerű. Három

történetetmondottel.Mindegyikkel
szolgálatasorántalálkozott,ésmind-
egyiknek az volt a tanulsága, hogy
bűnbocsánatot és békességet csak
Istentőlkaphatunk.Hogyakegyelmes
Istenrőlvalóbeszédnekobjektívalap-
javan,aztJézusKrisztusvállalásával,
tettévelindokolta.Úgybeszélt–tu-
datosan–akeresztényhitalapjáról,
minthaatemplombanülőkelőször
hallanák.Elölrőlkezdte,ésegyszerű-
en,logikusansoroltael,miértiskell
elfogadnunkakegyelmet.
IstenKrisztusbanmegbékítetteavi-

lágotönmagával.Areformátuslelkész
Lu ther egyiklevelétidézte,melyben
folytonvezeklőszerzetestársátbiztat-
ta.„Olyannálettél,amilyennemvol-
tál.”Ahitaz–szögezteleCseriKál-
mán–,haazembereztamondatot
önmagáraisérvényesnektekinti.Aki
nemhisz,aznemengedaFiúnak,és
ragaszkodikahhoz,hogyIstenvégre-
hajtsarajtaazítéletet.Azelengedett
adósságotkomolyankellvenni,ésmeg
kellköszönni.Akegyelemhálárasza-
badítfel.Kiemelagödörből,és–teo-
lógus szóhasználattal – megigazít,
utánamegszentel,azaz:ráállítazút-
ra,éserőtisadhozzá–magyarázta
areformátuslelkipásztor.
AzigehirdetésutánGyör fi Mi hály,

anyírtelekiFiladelfiaSzociálisKözpont
vezetőjetetttanúságot.Aszívekhús-
tábláit2Kor3alapjánemlegetőevan-
gélikuslelkészhuszonhatéveskorában
találkozottavalódiértelmetadóval,és
lettgeológusbólteológus.Avallomás-
salésanyírségihíradássaladélutáni
cigánymissziósblokkotisfölvezette.
2006-banugyanisNyírtelekenelindult
egykezdeményezésacigányokköré-
ben–kezdetbencsakzsíroskenyér-
rel barátságot keresve –, melynek
eredményekéntmamáracigánytest-
vérekkelközösendicsőítikIstent.
Atemplomiegyüttlétutánkilenc

szekcióközülválaszthattakarészt-
vevők.

Welt ler Sán dornyugalmazottevan-
gélikuslelkészLutherkegyelemfogal-
mátfejtettekielőadásában.Elmélked-
hettekakérdésrőlegyüttis,többekkö-
zöttMa lik Pé ter Ká roly lucfalvailel-
készbiztatására,akiazalagsoritorna-
terembenabátortalanokszólásrabí-
rásavégettaztazigéthangoztatta:„Le -
gye tek ké szen min den kor szá mot ad -
ni!” (1Pt 3,15) A Lucfalván egykor
szinténszolgálóSzéll Bul csú kispesti
lelkészazegyházoldalárólvizsgáltaa
kegyelemtémakörét.

Kegyelmesnap
Or szá gos evan gé li zá ció a De ák té ren

f Folytatás a 8–9. oldalon

b Többszörösünnepetültekok-
tóber13-ánakecskemétievan-
gélikusgyülekezetben.Atemp-
lom felszentelésének százöt-
venedikévfordulójaalkalmából
tartottünnepségegybenaratá-
sihálaadóistentiszteletisvolt,
ésazegyházközséghuszonöt
éveottszolgálóigazgatólelké-
szétisköszöntötték.

Ahírösvárosevangélikusgyüle-
kezete1850-benhatároztael,hogy
régiimaházahelyettújtemplomot
építtet;aszándékmegvalósulásá-
raazonbanbőegyévtizedetvár-
ni kellett. Tor kos Ist ván lelkész
1861.február23-ipestiútjánadott
megbízástakoregyiklegnagyobb
magyarépítészének,Ybl Mik lós -

nak a templom tervezésére. A
tervetagyülekezetközgyűlése–
költségvetésiokokból–améretek
negyedrésszel való csökkentése
mellettfogadtael.
Arégiimaházbontását1862ta-

vaszánkezdtékmeg,azújtemplom
ünnepélyesalapkőletételérejúlius
9-énkerültsor,amunkálatokatpe-
digakövetkezőévszeptemberére
fejezték be. A katolikus építész
egyetlen megvalósult protestáns
egyháziépületét1863.november1-
jénSár kány Sá mu el pilisilelkész,
későbbibányakerületipüspökszol-
gálatávalszenteltékfel.
Az országos aszályból fakadó

nehéz gazdasági helyzet miatt a
templommegjelenéseésfelszere-
léseszerényebblettatervezettnél.
Az oltár végleges kialakítására
gyűjtéstindítottak;azújistenházá-

baarégiszószéketésorgonát,illet-
vearégipadokatállítottákbe.
Azelmúltmásfélévszázadban

azépületettöbbszörisrenoválták,
azutóbbiévtizedekbenpedigkí-
vül-belülmegszépültatemplom–
szószéke azonban mindmáig
ugyanaz.ErreZsolt85,2.5és145,15
alapján tartott igehirdetésében
Gáncs Pé ter püspökkülönisfel-
hívtaafigyelmet.Mintmondta,ez
akehelyformájú,enyhénelőredő-
lő, százkilencven éves szószék
máramegjelenésévelisaztszim-
bolizálja:Istenazőszavára,aján-
dékairaszomjasembertmegkínál-
ja,hogybátrankortyoljonabbóla
forrásból,amelyáltalfelfrissülhet
–ésakapottkincsettovábbadva
másokatisfelfrissíthet.
A kecskeméti „ékszerdoboz”

legnagyobbkincseit–tettehozzá

aDéliEgyházkerületlelkésziveze-
tője–nemazélettelen,sokkalin-
kábbazélő kö vek jelentik:azoka
hívek,akikhétrőlhétremegtöltik,
ésazokakorábban,illetvejelen-
leghelytállószolgálattevők,akikaz
ajándékozóIstenreirányítjákafi-
gyelmüket.
AnegyedszázadaKecskeméten

szolgálóKis Já nost–apresbitérium
és a gyülekezet nevében –Krett
György felügyelő köszöntötte, a
gyermekekénekepedigazthangsú-
lyozta,hogyalelkészarspoeticája
Istenláttatásaésdicsőítése.
Ezen a vasárnapon díszítette

előszörazoltártésaszószéketaz
azújterítő,melynekmintájátSár -
kány Ti bor nyugalmazottesperes
rajzoltameg.

Élőköveka150éveskecskemétitemplomban

f Folytatás a 3. oldalon
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FüleLajos

Mindenkegyelem
Azembergyakranváltozik
Néhaégbeszállésálmodik

Máskorporbancsúszik,aligjár
Ésmindenefáj.

JólcsakazIstenlátjaőt,
Kikézbentartjaazidőt,
Múltat,jelentésjövőt

Együttlát…

Utakváltakoznak,fény,mélységeséj
Demindenkegyelem,mindenkegyelem,nefélj!
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Azevangéliumoknemrejtikvékaalá,
hogyatanítványok–Jézusföldimű-
ködésénekidejénis–állandóanve-
télkedtekegymással:kiközöttükana-
gyobb.Zebedeuskétfia–JánosésJa-
kab–Isteneljövendőországábana
főhelyen, Jézusbaljaés jobbja felől
szeretettvolnaülni.DePétersemvolt
kivétel.Amikoramásnapikínszen-
vedéséreéshalálárakészülőJézusaz
utolsóvacsoraasztalánálarrólbeszél,
hogyasátánazapostolokatispróba-
tételnekfogjaalávetni,Pétermagabiz-
tosanfogadkozik:„Uram, kész va gyok
ve led men ni akár a bör tön be vagy a
ha lál ba is!” Lukácsemlékezetesze-
rintnemteszihozzá,hogy„ha a töb -
bi ek mind el is hagy ná nak, én ak kor
is a ha lá lig ve led tar tok”.Mátéazon-
banapárhuzamoshelyenígyörökíti
meg Péter szavait: „Ha min den ki
meg is bot rán ko zik ben ned, én so ha
meg nem bot rán ko zom.” (Mt26,33)
Péterezzelaválaszávalatöbbitanít-
vány fölé emeli magát: ha a társai
mindnyájanelbuknakisapróbatétel
idején,őakkorisállvafogmaradni.
Márasajnosmáregyházunkbanis

szinteuralkodóválettazateológia-
inaknehezenmondható,legfeljebb
csakabulvárteológiatitulusávalillet-
hetődivatirányzat,amelyszerinta
megtérésnemegyéb,mintazember
kinyilvánítottdöntéseamellett,hogy
JézusKrisztust „elfogadjaUrának”.
Nos,ennekszellemébenazutolsóva-
csora asztalát körülülő apostolok
mindegyikét–mégazárulóJúdástis
–megtérthívőnekkellenetekinte-
nünk.Hiszenkorábbanvalamennyi-
en elfogadták Jézust Uruknak és
Mesterüknek. Legalább a szavak
szintjén Júdás is elfogadta. Jézus

ezeknek a „megtért” embereknek
mondja:„Íme, a Sá tán ki kért ti te ket,
hogy meg ros tál jon, mint a bú zát.”
Vagy miként Máténál olvassuk:
„Mind nyá jan meg bot rán koz tok ben -
nem ezen az éj sza kán…”
Jézusezzelnemkevesebbetmond,

minthogyezekaszüntelenülegy-
mássalvetélkedő„megtértemberek”
Mesterük elfogatását látva vala-
mennyien el fognak bukni. Vala-
mennyienáthullanak,vagy–akinek
ígyjobbantetszik–valamennyien
fennakadnakasátánrostáján.Alé-
nyeg,hogyegyiküksemálljakiapró-
bát. A valódimegtérés ezértmég
hátravanazéletükben.Péterébenis.
Igaz,ebbenvalóbanőleszazelső,
mert ő azonnal meg fogja bánni
árulását,amikormegszólalakakas,
éstekintetetalálkozikanagytanács
előlmegkötözvekivezetettJézuste-
kintetével. Jézus ezért is mondja
neki: „Ha majd meg térsz, erő sítsd
atyád fi a it.”
Sokakatfoglalkoztatottmárakér-

dés,hogymitislátottPéterazona
hajnalonJézustekintetében.Vádat?
Vagycsakszomorúságot,amelyar-
ra emlékeztette, hogy Jézus előre
megmondta:nemfogjakiállniapró-
bát,mertháromszorislefogjatagad-
ni,hogyismeriőt?Vagytalánaztis
kiolvastaJézustekintetéből,hogyő
akkorsemtagadjameg,akkorisel -
fo gad ja tanítványának,haazimént
háromszor is megtagadta? Hitem
szerint Péter mindezt egyidejűleg
látta.Bukásátátélveezértnemtett
kártmagában,mint Júdás, hanem
vétke keserves siratásába kezdett.
Annakbizonyosságakényszerítette
erre,hogyaMesteratörténtekelle-

néreistanítványánaktekintiőt,aki-
nekavacsoránálmárelőrekijelölte
feladatát:„Erő sítsd atyád fi a it!”Töb-
bénevetélytárskénttekintsrájuk,ne
legyőzniakardőket,hanemerősítsd
őket a hitben, hiszen rászorulnak,
mertőkiselbuktakapróbán,amely-
nekasátánIstenengedélyévelvetett
alábenneteket.

„Erő sítsd atyád fi a it!” Erreajézu-
siparancsramindenidőbensüketa
fülükazoknak,akik–mivelúgyvé-
lik, hogymár elfogadták Jézust az
UruknakésMegváltójuknak–ma-
gukat sorolják a megtértek közé,
akikhezaztánvetélytársakkéntviszo-
nyulnak.
Bizonyosmértékbenperszeigaz,

hogy Péter és az apostolokmár a
nagypéntekrevirradóéjszakaelőttel-
fogadtákJézustUruknakésMeste-
rüknek.Deazonazéjszakánfényde-
rültrá,hogyelfogadásukcsakake-
reszt nélküli Krisztusra terjed ki.
Amintazonahajnalonmegpillantot-
ták akereszt előrevetülő árnyékát,
mindnyájanmegtagadtákéselárul-
tákUrukat.Ezabizonyítékaannak,
hogyazamintegyháromesztendő-
velazelőttinap,amikorelfogadtákJé-
zust Uruknak, és a tanítványaivá
lettek,nemamegtérésüknapjavolt!
Avalódimegtéréscsodájátcsakak-

korélhettékát,amikormegtapasztal-
ták,hogyJézusnagypéntekibukásuk-
baniselfogadjaéstanítványainakte-
kintiőket.Innentőlkezdvetudták,és
hirdettékis,hogyöröksorsukataza
pillanathatároztameg,amikorbuká-
sukóráján Jézus rájuk tekintett, és
mellettükdöntött.Akkortértekcsak
meg,amikorakeresztKrisztusa–mi-
utánföltámadtahalálból–rájukte-

kintett,ésfelelősségrevonásvagyel-
bocsátáshelyettújraőketbíztameg
nyájalegeltetésével.
Azótaisígyvan:akimegtapasztal-

ja,hogyazIstenellenilázadásbuká-
sábanIstenakeresztKrisztusánakte-
kintetévelkeresiésmagáhozvonja,
elfogadja és gyermekének tekinti,
annakéletébenkezdetétvetteava-
lódimegtérés.Ettőlfogvaakereszt
Krisztusaáltalelfogadottnak,Isten
gyermekénektudjamagát,akinekaz
adolga,hogymiközbenittaföldön
akeresztfelétartóKrisztuslábnyo-
mátköveti,erő sít se aty ja fi a it.
Amegtérésezértnemmás,mint

avilágszélesútjárólakeresztfelétar-
tóKrisztuskeskenyéstövisesútjára
valótérés.Amindenkimásbanve-
télytársatlátóönzés,azönmegvaló-
sításésönkiteljesítésútjárólazön-
magátelégetőésmá sok erő sí té sé ben
önmagátfelélőszeretetútjánvalóna-
ponkéntielindulás.
Ezazútahitnekazútja.Azéahi-

té,amelyamegígért,detestiszem-
melnemlátottdolgokvalóságárólvan
meggyőződve.Arról,amitJézusígy
fejezettki:„Aki meg akar ja tar ta ni az
éle tét, el vesz ti, aki pe dig el vesz ti, meg -
tart ja azt.” (Lk17,33)VagymikéntMá-
ténál olvassuk: „Ha va la ki én utá -
nam akar jön ni, ta gad ja meg ma gát,
ve gye fel a ke reszt jét, és kö ves sen en -
gem. Mert aki meg akar ja men te ni az
éle tét, el vesz ti, aki pe dig el vesz ti az éle -
tét énér tem, meg ta lál ja. Mert mit
hasz nál az em ber nek, ha az egész vi -
lá got meg nye ri, lel ké ben pe dig kárt
vall? Vagy mit ad hat az em ber vált -
ság dí jul a lel ké ért?” (Mt16,24–26)

g VéghelyiAntal
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Hitelesmegtérés
a va sárnap ig éje

b Áttekintősorozatunkbaniskola
utánújratemplom:maakelenföl-
digyülekezetorgonista-kántorá-
nakbeszámolójátolvashatják.

Azidénnyolcvanötévesfennállását
ünneplőkelenföldievangélikustemp-
lomegyházzeneitörténeteigengaz-
dag.Legmeghatározóbbegyénisége
Su lyok Im re, akinemcsakgyülekeze-
tünkötvenháromévenáthűségesen
szolgálókántoraéskarnagyavolt,ha-
nemnevesorgonaművész,zeneszer-
zőészenetörténészis.Ránk,utóda-
ira csodálatos életművet hagyott:
számtalanorgona-,kórus-észeneka-
riműve–melyeketkorálokdallama-
ira,illetvebibliaiszövegekreírt–ki-
válóan illeszkedik az istentisztelet
liturgiájába,éselőadhatótemplomi
hangversenykeretébenis.Azőzenei
hagyatékánakőrzéseésápolásaked-
vesfeladatainkközétartozik.
Kelenföldönmindigtöbblelkész

szolgáltegymásmellett.Jelenlegkét
parókuslelkészésegymásodlelkész
vankinevezve.Munkájukatdiakónus
lelkész és hitoktató segíti. Smivel
nemcsak a Bocskai úti templom-
ban,hanemafarkasrétikápolnában
isvannakistentiszteletek,többmun-
katársnak,gyülekezetitagnakisfon-
tosagyülekezetegységénvalómun-
kálkodás.Sokcsaládkötődikahely-
hez, generációk érzik magukénak
Buda legnagyobbevangélikusegy-
házközségét.
Kántortársammal,dr. Ben ce Gá -

bor ral –akihosszúévekenátdolgo-

zott Sulyok Imre mellett – meg-
osztva látjuk el az istentiszteleti,
gyülekezetizenésszolgálatokat.Jó-
magam elsősorban az orgonista-
kántorifeladatokért,azenésistentisz-
teletekszervezéséért,azorgonaszak-
maifelügyeletéértvagyokfelelős,és
azeneiegyüttesekmunkájátsegítem.
Gáborakórusésazenekar,valamint
avesperásistentiszteletekszervező-
jeészeneivezetője.
Azének-észenekarrendszeresen

szolgálazistentiszteletialkalmakon,
évente kétszer pedig egyházzenei
hangversenytad.Ezekközülkiemel-
kedikazoktóberitemplomszentelé-
siévfordulóhozkapcsolódógyüleke-
zetihétvégekoncertje(idénoktóber
12-énvolt).Ilyenkorolyannagysza-
básúműveketishallhataközönség,
melyekmegszólaltatásáraistentisz-
teletikeretekközöttnemvolnalehe-
tőség. Így rendszeresen kantáták,
motetták,oratóriumokésverseny-
művekszólalhatnakmegzeneiegyüt-
teseinkésvendégművészekelőadá-
sában.
Mivelazegyházzenéneknagyaha-

gyományaKelenföldön,többolyanli-
turgikusalkalomisvan,amelybena
mu si ca sac ra valóbanaliturgiaszer-
vesrészévétudválni.AFő vá ro si pro -
tes táns kán to rá tus 1996 óta végez
hetirendszerességgelliturgikusszol-
gálatotavasárnapestivesperán.Eré-
gi protestáns hagyományt követő
zsoltározóistentiszteletenakántorá-
tusésagyülekezetközösenéneklia
zsoltárokat,deemellettakántorátus
igényeskorálfeldolgozásokatésheten-
teváltozódíszesmotettákatisénekel.

Tavalyúj,zenésistentiszteletifor-
mávallettünkgazdagabbak:minden
hónapharmadikvasárnapjánénekes
és hangszeres szólisták szolgálnak
muzsikávalafőistentiszteleten.Neves
művészekvoltakmárvendégeink,de
többízbenhallhattukgyülekezetünk
aktívmuzsikusaitszeneipályáraké-
szülő tehetséges növendékeket is.
Apákésfiak,testvérekésunokatest-
vérek,tanárokéstanítványaikszólal-
tattákmegnálunkazeneirodalomlel-
ketfelemelő,csodálatosműveit.
Nagy ünnepek másodnapján

„örömzenélésre”hívjukagyülekezet
kottaismerőtagjait,akikéneklésük-
kelvagyhangszerjátékukkalkapcso-
lódhatnakbeazünnepiistentisztele-
tenmegszólalózeneműelőadásába.
Ilyenkoregyetlenpróbavanközvet-
lenülazistentiszteletelőtt,amelyen
egy-egynépszerű–korábbantöbb-
szörelőadottvagyéppenújdonságá-
valizgalmas,demindenképpenegy-
szerűenmegvalósítható–zeneműbe-
tanulásáravanlehetőség.
Havontaegyszercsaládiistentisz-

teletvanatemplomban:itthangszer-
játékosifjakbólállóegyütteskísériaz
ifjúságiénekeket.Aliturgiaalkalmaz-
kodikakicsikhez,hiszensokolyan
formai elem van benne, amely a
gyerekeketszólítjameg,éstesziazis-
tentiszteletaktívrésztvevőivé.
Böjtbenésadventbenmárévekóta

hagyományakelenfölditemplomban
amuzsikálás.Ezekenahétköznapesti
áhítatokon az adott ünnepkörhöz
kapcsolódóanegy-egyzeneitemati-
kakörészerveződnekazelmélyülés
éslelkielcsendesedésórái.

Egyszámomrajelentősüzenetet
közvetítő,közösség-éskultúraépítő
alkalomról szeretnékmégemlítést
tenni. Idén harmadik alkalommal
kapcsolódtunkaszak rá lis mű vé sze -
tek he te országosrendezvénysorozat
nyitónapjához,a(nyitott)temp lo mok
éj sza ká já hoz.ATánc – ze ne – be széd
sorozatszervezőjekéntnagyonfon-
tosnaktartom,hogyolyanprogra-
mokkal várjuk a hozzánk betérő-
ket,amelyekgyülekezetünkszellemi
ésépítészetiértékeimellettmásfe-
lekezetekkulturálisésvallásiértékeit
isbemutatják.Ebbenaszellembenaz
idei téma–Asszo nyok, szent sé gek,
imák –ahitmegnyilvánulásánakfe-
lekezeteken túlmutató egységére
hívtafelafigyelmet.
Orgonistaként,egyházzenészként

rendkívüliértéknektartomaszent ze -
ne jelenlététazistentiszteletiliturgi-
ában.Kelenföldönmindenlehetőség
nyitvaáll:ígylegyenelődeinkérték-
teremtőmunkájaazinspirációésaz
igényességforrása.
Zárógondolatként álljon itt egy

idézetLu ther Már ton tollából,akiígy
írazenéhezfűződőviszonyáról:„Én
magammindigszerettemazenét;ki-
nekvantehetségeeművészethez,az
jótermészetű,alkalmasmindenfel-
adatra.Zenétkellenetanítanunkaz
iskolákban;aziskolamesternekbír-
niakellazenétis,vagyelőttemmeg
nemáll;amikéntolyanfiatalemberek
seprédikálhassanak,kiknemkellő-
engyakorlottakazenében.”

g PálDiana
or go na mű vész, egy ház ze nész

Zenével,liturgiában–
amuzsikaszolgálataKelenföldön

[Lelkész:] Szerető mennyei Atyánk!
Köszönjük neked a hit ajándékát,
amelyáltalteljesbizalommalállhatunk
megelőtted.Köszönjük,hogytema-
gadteszelmegmindentezértazaján-
dékért.
Kérünktégedazönmagábanésate-

remtményekbenbízóemberiségért.Te
gátoldmegazemberinagyravágyás,
amagabiztosság,azönzéspusztítóere-
jét.Teadjújésúj lehetőségetarra,
hogymindtöbbenvegyékészreavi-
lágkincseimögöttazazokatnyújtóke-
zedet.Figyelmeztessbennünketarra,
hogymindenünketajándékbakaptuk
tőledazért,hogy irántadvalóésaz
egymásirántiszeretetteléljünkvelük.
JézusKrisztusértkérünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!
[Lektor:]Könyörgünkazokért,akik

életükterheimiattnemtudnakrád
mintszeretőAtyjukratekinteni.Kö-
nyörgünkazokért,akikmegkesered-
tek,akikazemberibűnpusztításátraj-
tadkérikszámon.Segítsahitetlenség
éskétségmélységében.Üresítsdmeg
azoklelkét,akikbenreménytelenfáj-
dalom, magabiztosság vagy harag
uralkodik. Könyörgünk azokért is,
akikéletükterheialattishozzádkiál-
tanak.Neengedjsenkiterejénfelülkí-
sérteni.Kérünk, teadjerőt,hogya
hozzádkiáltóktürelemmelésbizalom-
maltudjákmegtalálniaszabadulásút-
ját,amelyetelkészítettélszámukra.Jé-
zusKrisztusértkérünk…

[Gy.:] Urunk, hall gass meg min ket!
[Lektor:]Könyörgünkegyházadért.

Teújítsdmegahitben,aszeretetben
ésareménységben.Neengedd,hogy
emberikezeinkeltakarjákbenneazt,
amireteelhívtad.Addmegegyházad-
nak,hogyéletteltelivé,hozzádveze-
tővé,sóváésvilágossággálegyenmin-
denütt,aholteösszegyűjtöttedésigéd
hirdetőjévé tetted. Kérünk, tanítsd
egyházadat és minden szolgálattal
megbízotttestvérünketahozzádva-
lóhűségre,azérthetőbeszédre,amá-
sikemberterhéthordozószeretetre.
Kérünk, bocsásd meg kegyelmesen
egyházadbűneit,ésneengedd,hogy
hamis tisztaságtudatból takargassa
őket;deaztse,hogyamúltbanvagya
jelenbenelkövetettbűneinekfoglyává
váljon.Mutasdmegújraésújra,hogy
egyházadatazérthívodel,hogyben-
neújélettámadjonigédésszentsége-
idáltal.JézusKrisztusértkérünk…

[Gy.:] Urunk, hall gass meg min ket!
Könyörgünk saját gyülekezetün-

kért.Add,hogyközöttünkmindenszó,
mindentett,mindenalkalomhozzád
vigyenközelebb.Add,hogymindnyá-
jan,akikrésztvállalnakgyülekezetünk
életében,átérezzék,hogyalegkisebb
dologgal is neked szolgálnak. Ké-
rünk,add,hogymegtudjukbecsülni
mindenkibenagyülekezetünkértvég-
zettmunkát,szolgálatot.JézusKrisz-
tusértkérünk…

[Gy.:] Urunk, hall gass meg min ket!
[Lektor:]Könyörgünkmagunkért.

Telátod,hamegkopotthitünk,vagy
hamártúltermészetesnekvesszük,
hogy szerető Atyánknak szólítha-
tunk.Kérünk,ajándékozzmegújra
ésújraahitelevenségével.Telátod,
hakétségeinktámadnak,éserőtlen-
ségeink erőt vesznek rajtunk. Te
biztassújraésújraigéddel:erődaz
erőtlenségáltalércélhoz–amiéle-
tünkbenésüdvösségünkbenis.Jézus
Krisztusértkérünk…

[Gy.:] Urunk, hall gass meg min ket!
[Lelkész:]Köszönjük,Atyánk,hogy

teljesbizalommalmondhattukelne-
kedkéréseinket.Hallgassmegbennün-
ketJézusKrisztus,amiUrunkáltal.
Ámen.
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Azzal vádolhatna a kedves olvasó,
hogynagyonelfogultvagyok,amikor
aztírom,hogyszámomraavilágleg-
szebbvárosaBudapest.Vállalomaz
elfogultság ódiumát, mert nagyon
szeretemBudapestet,nekem,a„vi-
dékimagyarnak”ezavárossokkal
többetjelent,mintegyelragadótu-
risztikailátványosság,mintacsodá-
latos,Dunáranyílópanoráma.
Szeretemavárosnyüzsgését,füs-

tös illatát, különös hangulatát, a
bennelüktetőéletet.Szeretemígyis:
rengeteglepukkantbérpalotájával,fe-
lelőtlenülelhanyagolt,összekoszolt
utcáival, a romkocsmák titkaival,
mertennekellenéreszép,ésmindig
tartogatmeglepetéseket.
Eljátszadoztamagondolattal:ha

úgyegyszerhirtelenjében–sadjaIs-
tenmihamarabb–Bécshez,Prágához
hasonlóanmegráznámagát,felébred-
neCsipkerózsika-álmából,éstökéle-
tesenmegújulna,megszépülne,akkor
újszínt,újéletetkapvatárulkoznapá-
ratlanszépségévelavilágfelé,ésva-
lóbanméltólennea„Donaukönigin”
(aDunakirálynője)névre.Akkorle-
het,hogynemPestlenneakisPárizs,
hanemPárizstneveznékaSzajna-par-
tiBudapestnek.
Szépség idevagyoda, azutóbbi

időbenegynagyonszomorúdolog
aggasztafővároséletévelkapcsolat-
ban. Nevezetesen az úton-útfélen
megjelenő,egyresúlyosabb,egyrelát-
ványosabbdurvaság,agresszivitás,az
egyrekeményebbbűnözés.Mintha
azemberekbőlkifogyottvolnamin-
denfajtatürelem,jókedv,humorér-
zék,atermészetesudvariasság,aza
kis jóindulat, előzékenység, amely
jobbá,könnyebbétesziszürkemin-
dennapjainkat. Döbbenten nézem

példáulaközlekedésbenmegnyilvá-
nulóholverbális,holtettlegesdur-
vaságot,aztazalpári,nyomdafesté-
ketnemtűrőstílust,amellyelegy-egy
ifjúizomagy–egy-kétpofonkísére-
tében–letámadjaa„vétkest”,főleg,
haazvédtelennővagymagatehetet-
lenöreg.Sazemberek,minthamise
történne,hirtelenmás iránybabá-
mulnak, vagy valamit dünnyögve
odébbállnak.
Szeretek,jobbanmondva:ezidá-

ignagyonszerettemgyalogróniavá-
rosutcáitéjjel-nappal,denemcsak
ott, ahol turistáknak szánt látvá-
nyosság és biztonság van. A gond
újabban az, hogy egyes helyeken
egyrekevésbéérzemmagambizton-
ságban,segyrekevésbévankedvem
előrenemlátható,veszélyeskalan-
dokba bocsátkozni önfeledt sétái-
mon. És egyre több az ilyen hely.
Azonsemcsodálkozom,hogyhétről
hétre borzalmasabbnál borzalma-
sabbbűnügyihírekérkeznek.Holegy
szerencsétlen hajléktalant ütnek
agyon szórakozásból „fiatalembe-
rek”,holmagatehetetlenöregekpén-
zét,életétraboljákelhallatlanbru-
talitással,holtizenháromévesgye-
reket rugdosnak félholtra fényes
nappal a XVII. kerületi Népkert-
ben,holavillamosontámadnakmeg
valakitmindenkiszemeláttára.
Alegborzasztóbbaszeptember25-

éntörténtsoroksárigyilkosságvolt.
Kar dos Krisz ti na, harminchatéves,
életvidámédesanyaesettáldozatául
valami kimondhatatlan, állati ke-
gyetlenséggelelkövetettgyalázatos
gyilkosságnak.Störténtezöt-hatszáz
méterreazáldozatházától,egybé-
kés,biztonságospolgárinegyedben,
a21.századszépBudapestjén.

Nemtudokésnemakarokegysze-
rűennapirendretérniazesetfölött.
Hiábamindenminiszteriígéretakét-
hetesmegoldásról,semkéthét,sem
három,semkéthónap,semkétév
alattnincsenmegoldvaatisztességes
emberek biztonsága.Hat nappal a
borzalmastörténtekutánaMagyar
TáviratiIrodánálmegjelentahivata-
losrendőrinyilatkozat,melynélna-
gyobbbutaságotritkánolvastam,s
nevetnitudnék,hanemegytragédi-
áróllenneszó.Akövetkezőállanyi-
latkozatban:„Ahatnapjaelkövetett
soroksári emberölés kivételével a
fővárosban az idén ismertté vált
mindenemberöléselkövetőjétfelde-
rítetteaBRFK.”
Ezaztán„megvanmondva”,ettől

megnyugodhatKardosKrisztinafér-
je,kisfia,azegészkörnyék,sőtafő-
városmindenlakója.Nekemmégisaz
azaggályom,problémám–ésgondo-
lom, minden normális emberé –,
hogyhapéldáulidősédesanyámat,
feleségemet,védtelengyermekemet
megöltékvagymegbecstelenítették
az „elkövetők”, a „fiatalemberek”,
akkormitérekénazzal,hogy„fel-
derítették” a kedves bűnöző sze-
mélyazonosságát?Ezvajonvissza-
hozzaszeretteimet,visszaadjaaző
életüket,épségüket?Esetlegbefizet-
hetnék az elkövetők számára egy
svájcikirándulásraavizsgálatiidő
négy éve alatt? Ne unatkozzanak
idehazaavizsgálatifogságban…Vi-
gasztalilyenesetbenvalakitazegy-
rejobbstatisztika,méghaigazis?
Pótoljaazárvánmaradtkisfiúszá-
máraazédesanyát,aférjszámáraa
szeretőtársat?Ajárőrözésistatisz-
tikasemmitsemjavít,haabajtéged,
személyesentégedérint.

So ha ne add fel! – Part ner kap cso -
la ti ta lál ko zó Bra zí li á ban címűírá-
sában(EvÉ let, szeptember29.,7.o.)
Cse lovsz kyné dr. Tarr Klá ra arról
számoltbe,hogyamagyarországiro-
maésnemromabűnözéseltörpül
amellett,amiBrazíliában,egyáltalán
Dél-Amerikaországaiban„farkastör-
vényként” működik. Ez biztos így
igaz,deeztabbanapillanatbannem
ígyérzed,haatragédiatégedszemé-
lyesenérint.Kérdezemén,hogyan
éreznek ameggyilkolt huszonéves
rendőrlány, Bándy Ka ta szülei, a
megvert tizenhárom éves gyerek
édesanyja, a kirabolt, megcsonkí-
tott,megbecstelenítettidősáldoza-
tokszerettei?KardosKrisztinafér-
jecsakennyitmondottakőkemény
valóságról: „Nem kívánom senki-
nek, hogy átélje ezt a borzalmat.
Minthanégy-ötnapigapokolbanlett
volna a lelkem, úgy, hogy közben
élek,ésmegpróbálokvisszajönnia
fényreakisfiammiatt.”
Hányembernekkellmégezután

megjárniaapoklot?Hánymeghány
tisztességes,szerencsétlenembernek
kell szadista gyilkosok áldozatává
válnia,hogyvalamiigazánhatékony
közbiztonságmegteremtődjék?Egy
tény:minélistentelenebbéválikavi-
lág, annál elvetemültebbé, gono-
szabbá lesz az ember. Istennélkül
egyrejobbanerősödnek,egyrefejlet-
tebbé,kegyetlenebbéválnakabűn
struktúrái.
Mileszebbenagyönyörűszépvá-

rosban,országbangyermekeink,uno-
káinkjövőjével,haminemteszünkva-
lamit, ha bezárkózunk félelmünk,
önzésünkszűkvilágába?Hanemér-
dekelaközsorsa,amásikember?
Nincsen pontos receptem, nin-

csenkielégítőjóválaszom,deazttu-
dom,hogylegelsősorbanlekelldön-
tenünkahallgatásfalát,lekellgyőz-
nünkfélelmünket,kényelmünket,és
sokkal,desokkaljobbanodakellfi-
gyelniegymásra.Odafigyelniésvi-
gyázniegymáséletére,testiépségére,
biztonságára;törődni–aszólegne-
mesebb értelmében – egymással.
Mertazösszetartóközösségóriásierő,
csodákraképes!Ajövőt,jövőnketil-
letőenjobbanszeretnémaztolvasni
aBRFKjelentésében,hogyatündér-
szép Budapesten nem követtek el
egyetlenemberöléstsem,mertolyan
erős a közösség visszatartó ereje, a
rendőrségjelenléteéshatékonysága,
hogyabűnözőkörökreelköltöztek.
AviláglegszebbvárosaBudapest,

deszeretném,hanéhányévmúlvaazt
isleírhatnámanélkül,hogytúlzásnak
hatna:aviláglegbiztonságosabb,leg-
tisztább, legélhetőbb városa a mi
gyönyörű,páratlanBudapestünk.

Aviláglegszebbvárosa é gtájOLó

Adorjáni Dezső Zoltán püspök
Romániai Evangélikus-Lutheránus

Egyház

b A templomépítő Salamon ki-
rály zsoltára, aZarándokének
feliratú127.zsoltárverseihan-
goztakaszószékrőloktóber13-
án, vasárnap délután a galga-
györki evangélikus templom
megújulásáért tartott hálaadó
ünnepen.A18.századi,barokk
stílusú templomhoz száz lép-
cső vezet fel aparókiától.Egy
zsoltárnyi–vagyéppegyének-
nyi–út,melyelegendőahhoz,
hogyazistentiszteletreigyekvő
lelkilegráhangolódjonatalálko-
zásra:Istenneléshittestvérekkel.

Adombtetőnállóősitemplomésa
zsoltárkapcsánFa bi ny Ta más püs-
pökigehirdetésébenatemplombaér-
kezésmozzanatait elevenítette fel,
megszólítvaagyülekezetet:„Tiétekez
amegújulthajlék,delegyenbármi-
lyenszép,haüresenkong,akkoraz
fájdalmas.”Majdhozzátette:„Hiába
telikmegatemplom,hanemhiszi-
tek,hogyJézusKrisztusfeltámadt.Jé-
zusnélkülmindenhiába:azépítke-
zés,azőrzés,aprédikálás,azember-
halászat,acsupánvasárnapikeresz-

tyénség.DeakikazÚrbanbíznak,
azoknakálmukbanisadeleget.”
Azünnepresokatvártakagalga-

györkiek,hiszena2008-banbeadott
európaiuniósLeaderpályázatsorán
amegpályázottpénznekcsupánhat-
vanszázalékátnyertékel,ígyakivite-
lezésévekremegtorpant.Olykormég
aprojekt„lefújásával”iskénytelenek
voltakszámolniavezetők.Végülisa
tenniakarásgyőzött.Akövetkezőne-
kirugaszkodáskorújpályázatírócég-
gel–ésimmáronegyszerűsítettter-
vekkel–folytatódottaküzdelem.
Az elnyert huszonhétmillió fo-

rintbirtokában2012tavaszánvako-
latleverésselkezdődtekmegamun-
kálatok.Továbbikilencmillióforint
támogatásösszegyűjtésével(hívektől,
az országos egyháztól, az önkor-
mányzattól)sokfontoskülsőésbel-
sőmunkátsikerültelvégezni.Akivi-
telezésatemplomkertrendezésével
(többekközöttkétezernövényülte-
tésével)szeptemberbenfejeződöttbe.
ANe mecz At ti la felügyelőáltalve-

zetettünnepiközgyűlésenBát fai Lász -
ló, afelújítástervezőjeésműszakiel-
lenőreazelmúltötéveseményeiről
adottrészletesésszakszerűtájékozta-
tást,Te dás Jó zsef né pedigatemplom

történetétismertette,amelybőlkide-
rült,hogyszintenemteltelúgyévti-
zed,hogyvalamineújultvolnamegaz
épületen.Kos suth Mi hály né aközre-
működőknek,köztükakétkezimun-
kájátfelajánlószámosgyülekezetitag-
nakmondottmeleghangúköszönetet.
VégülPin tér Já nos, agyülekezetben
1986ótaszolgálólelkészszólt,akiIs-
tennek adott hálát az eredményes
küzdelemértésaszéleskörűösszefo-
gásért.

g Horváth-HegyiÁron

Elveszett-megtaláltgalgagyörkiálom
AzünnepiistentiszteletenSze me rei
Já nos, aNyugati(Dunántúli)Egy-
házkerületpüspökehirdette Isten
igéjét. A liturgiában Smi dé li usz
And rás helyi lelkész mellett Kiss
Mik lós győr-mosoniesperes,vala-
mint Jan ko vits Bé la nyugalmazott
esperes, korábbi kajárpéci lelkész
működöttközre.
Ameghívón szereplő ige (Zsolt

90,1)alapjánapüspökarrólbeszélt:
mindentemplomarrólteszbizony-
ságot, hogy az Úr az örökkévaló
hajlék.Őjelentoltalmatéletünkvi-
haraiban.
AközgyűlésenSmidéliuszAndrás

képösszeállítássegítségévelismertet-
teazegyházközségésatemplomtör-
ténetét,majdagitársuli tanulóival
közösen ifjúsági éneket adott elő.
Ezek után köszöntőt mondott dr.
Smi dé li usz Lász ló egyházkerületi
másodfelügyelő,Rátz And rás egy-
házmegyeifelügyelőésKissMiklós
esperes is. La ki György, a község
polgármesterekiemelteazösszefo-
gás fontosságát, amelyre a mind-
összehúszhétalattelkészültépület
isfelhívjaahívekfigyelmét.Jankovits
Bélaazemlékezésjelentőségéthang-
súlyozta, hozzátéve a tanulságot:
múltnélkülnincsjövő.

Végül Szemerei János püspök
szólt,megragadvaazalkalmatarra,
hogyatelepülésszülöttének,Vi kár
Ti bor helytörténésznek átadja az
egyházkerület Gyurátz Ferenc-dí-
ját,mellyelapéldamutatópedagógu-
sokmunkájátismerikel.
Az ünnepséget szeretetvendég-

ségkövetteahelyiművelődésiház-
ban,majdazérdeklődőkVikárTibor
vezetésévelmegtekinthettékaKajár-
péc történetét bemutató kiállítást.

g AM

Kétszázhuszonötéves
akajárpécitemplom

b Templomafennállásánakkétszázhuszonötödikévfordulójárólemlé-
kezettmegoktóber13-án,vasárnapdélelőttakajárpécievangélikus
gyülekezet.Az1788-banfelszentelt,későbarokkstílusúépületakö-
zösségelsőkőtemploma,történetesoránpedigharmadikistentisz-
teletihelye.Azévfordulórakészülvemegtörténtaszószékoltárésaz
orgonaszekrényhelyreállítása,illetverégipompájábantündökölaJé-
zustaGecsemáné-kertbenábrázolóoltárképis.

A hálaadó istentisztelet végén
mindenmeghívottésmindencsalád
ajándékbakapottegy-egypéldánytaz
erreazalkalomramegjelentünnepi
kiadványból.Agyülekezetlelkészei
–Kis Já nos parókusésHu lej Eni kő
másodlelkész – által szerkesztett,

Is ten ál dá sá val… – 150 éves a kecs ke -
mé ti evan gé li kus temp lom címűkö-
tetben egyformán nagy hangsúlyt
kapottatöbbmintkétszázhúszéves
gyülekezetmúltjánakfelidézése,az
„ünnepelt”ésatöbbihelyievangéli-
kusépülettörténeténekésművészet-
történetijelentőségénekismertetése,
azutóbbihuszonötévkrónikájaésa

közösségjelenének(gyermek-ésif-
júsági munka, az idősek napközi
otthona,aGló ria énekkarszolgála-
ta)bemutatása.
Ahogy az alkalomés a könyv is

tükrözi: a kecskeméti evangélikus
gyülekezetbenmindenIstendicső-
ségéreésazőáldásávaltörténik.

g V.J.

Élő kö vek a kecskemé ti templom ban
f Folytatás az 1. oldalról

a
 s

Z
e

r
Z

ő
 f

e
lv

é
t

e
le

a
d

á
M

i 
M

á
r

ia
 f

e
lv

é
t

e
le



 e 2013.október20. EvangélikusÉletkeresztutak

Mintezévfebruárjábankétszerisbe-
számoltunk róla lapunkban (Ide a
slussz kul csot!, február10.,7.o.;Egy -
elő re ma rad hat a slussz kulcs, febru-
ár17.,4.o.),veszélybekerültatanya-
gondnoki szolgálat fenntartása a
szabolcsi megyeszékhelyet övező
bokortanyákban,mertaNyitötvárat-
lanulhatározatiútonkérteaszolgá-
latbanhasználtgépkocsileadását.
Téliírásainkrészletesenfeltártáka

JoóbOlivérGondozóésRehabilitáci-
ós Szeretetintézmény, illetve fenn-
tartója,akertvárosievangélikusgyü-
lekezetálláspontjátajogilagsemegy-
értelműhelyzetről.Utóbbpedigarról
tudósítottunk,hogyaNyitöttársulási
tanácsaatélikrízishelyzetrevalóte-
kintettelúgydöntött,aslusszkulcsát-
adásávalvárjákmeg,amígazegyház-
nak,illetveafenntartógyülekezetnek
módjábanleszújgépkocsitaszolgá-
latrendelkezésérebocsátani.
NohaLa borczi Gé za igazgatólel-

készaGondviselőbevetetterőshit-
telmárfebruárban,azezzelkapcso-
latoselsőpresbiteriülésutánegyér-
telműenbiztosítottbennünket,hogy
„megfogjukoldani”,azújabbfordu-
latramostanáigvárnunkkellett.
– A belső egyeztetések azonnal

megkezdődtek, igyekeztünkmiha-
marabbmegoldásttalálniakialakult
helyzetre,hogytovábbraisgondos-
kodhassunkaránkbízottidősembe-
rekről–tekintvisszamostLaborczi
Géza.–Előszörazagondolatunktá-
madt,hogyvisszatérítendőtámoga-
tástkérünkazegyházországosköz-
pontjától.Azerrőlkezdeményezett
beszélgetésekazonbanFa bi ny Ta más
püspökúrralegymásiklehetőséget
rajzoltakelénk:azt,hogynémettest-
véreinksegítségétkérjük.
A Martin-Luther-Bund (Luther

MártonSzövetség)azEgyesültNémet
EvangélikusEgyház(VELKD)segély-
szervezetekénthosszúidőótatámo-
gatjaaközép-európaidiaszpórát.A
szétszórtságbanélőkicsinyevangéli-
kusközösségekhezpartnerszervezete-
ik és magánszemélyek adományait
juttatjákeltiszteletreméltómódsze-
rességgel,aprólékosankidolgozottcé-
lokmegvalósításának támogatására.
–Már2010-benjeleztékaszövet-

ségmunkatársai,hogylegközelebb
ideszánjákatámogatást,errekészül-
vedolgoztukkiaKe nyér és re mény el-
nevezésűprojektetSu lyok An na lel-
kipásztorralBátonyterenyeésSzúpa-
takevangélikusgyülekezeténekmeg-
erősítésére,anehézhelyzetbekerült
emberekgondjainakenyhítésére–

fűzitovábbatörténetetCse lovsz kyné
dr. Tarr Klá ra, azMEEÖkumenikus
ésKülügyiOsztályánakvezetője.–A
gondosan előkészített projektben
kenyérosztási akciók, gyülekezeti
munkatársképzésénektámogatása,
nyári gyermektáborok szerepeltek
egytanyagondnokiszolgálatotmeg-
alapozó gépkocsi beszerzése mel-
lett.Szinteegyszerreálltelőazonban
azahelyzet,hogyazanyaginehéz-
ségekmiattmostnincsmódegyhá-
zunkbanújdiakóniaiszolgáltatások
indítására,éshogykomolyveszély-
bekerültatanyagondnokigépkocsi
elvesztésemiattegymárkiépített,jól
működőszolgálatléteNyíregyházán.
Ebbőlazonbancsakgondolatban

könnyűkihozniamegoldást,hogya
Ke nyér és re mény projektkeretében
anógrádilankákhelyettfussonaza
németeurókbólmegvásároltkocsia
nyírségi homokon a bokortanyák
között.Avalóságbanaprojektalapos
átdolgozásáraésazérintettekérde-
keit szem előtt tartó egyeztetésre
voltszükség.
–Aprojektmódosításávalelőtérbe

kerülhetettaLutherMártonSzövetség-
nekazaszándéka,hogytámogatásuk
révénegyüttműködésalakuljonkiegy
nagyobbésegykisebbgyülekezetkö-
zött.Anyíregyháza-kertvárosiközös-
ség ígymentoráljaabátonyterenye-
szúpatakigyülekezetet,annálisinkább,
mertakertvárosiakmárvalóbanko-
molytapasztalatratettekszertagyer-
mekektáboroztatásábanis.Ittminden
oldalrólfontosaszolidaritásjelenlété-
nekmegtapasztalása–hangsúlyozta
Cselovszkynédr.TarrKlára.
A projekt ebben a formában a

fenntarthatóság szempontjának is
jobbanmegfelel,sbárújautómeg-
vásárlásáragondolnisemlehetett,ki-
derült,aközbeszerzésmódotadar-
rais,hogyacélokatésalehetősége-
ketésszerűenhangoljaössze.Napok
alattmegtaláltáka48ezerkilométert
futott,kétévesVWTransportert,és
aszükségeshatóságiengedélyeketis
megszerezték,ahelyzethezigazítva
módosítottákaműködésiengedélyt.
Ígyismétjöhetatél,atélikrízis:a
Nyíregyháza környéki huszonhét
bokortanya idős, magányos lakói
biztonszámíthatnakatanyagondnok
ésegyházukgondoskodására.
AtörténetlezárásakéntaFordotis

leadták:akocsivalérkeződolgozóta
Nyitötmunkaszervezeténélamegye-
székhelypolgármesterihivatalához
irányították…

g VeszprémiErzsébet

AFordment,aVWjött
Za var ta lan a ta nya gond no ki el lá tás

b MegoldódottatanyagondnokiszolgálatproblémájaNyíregyházán,meg-
szűntabokortanyákbanélőidősemberekellátásátveszélyeztetőbizony-
talanság.SzeptemberbenszolgálatbaálltaJoóbOlivérGondozóésRe-
habilitációsSzeretetintézménykötelékébenazaVolkswagenTranspor-
ter,melyezentúlKosinaAndrás tanyagondnokmunkaeszközelesz.Ez-
zelegyidejűleg–elegettéveaNyírségiTöbbcélúÖnkormányzatiTár-
sulás(Nyitöt)társulásitanácsahatározatának–agyülekezetátadtaaz
eddighasználtFordTransitotanyíregyháziönkormányzatnak…
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– A nem zet kö zi és fe le ke zet kö zi ta -
lál ko zó re for má tus kez de mé nye zés re
jött lét re. Mi volt az el in dí tó ja?
– Egy kósza mondat, amely dr.

Krasz nai And rea reformátuslelkész-
nő fülétmegütötte, és amely arról
szólt,milyenjóvolna,haazegyhá-
zakvalóbanegyütttudnánakműköd-
ni.Ezakárbanalitásnakistűnhet,de
tekintveazeddigipapírízű,„tessék-
lássék”együttműködéseket,érthető,
hogymélységevan.Magamisátér-
zema(s)óhajt,talánezértiskerültem
aszervezőgárdába.

– Ki ket ta lál ha tunk még a „ke mény
mag ban”?
–Andreán,afőszervezőnésraj-

tamkívülháromortodoxlánytazOr-
todoxIfjúságiSzövetségtől:Kau lics
Irént, Sin ka Bor bá lát és Im ré nyi
Zsó fi át. Fia lovsz ky Dó ra katolikus
részről,Bart ha Ákos ésHe ge dűs Já -
nos aBaár–MadasReformátusGim-
náziumból,Feld máj er Má té ésHu -
szár And rás pedigaMagyarországi
ZsidóHitközségekSzövetségétől–
Mazsihisz–érkezettacsapatba.

– Ho gyan fog tak az öt let meg va ló -
sí tá sá hoz?
–Andreamindenegyházathiva-

talosan megkeresett, és kereste a
metszéspontokatis,azegyüttműkö-
déslehetőségeit.Aztánmitízencsa-
patépítőtréningenvettünkrésztNá-
gocson(köz ség So mogy me gyé ben –
K. A.) Zi chy Lász ló pszichológus,fi-
zikus jóvoltából, aki a történelmi
Zichycsaládleszármazottja,ígysa-
ját örökségeként mutathatta meg
nekünkahelyiZichy-kastélyt,ahol
egypszichológiaitréningközpontot
próbállétrehozni.
A hétvégén hamarmegnyíltunk

egymásnaknemcsak„teológiaiszem-
pontból”,hanemszemélyeséletünket
tekintveis.Érdekes,hogyazember
egyjóközösségbenmilyenkönnyen

felültudkerekedniamásikkalvaló
különbözőségeken,ésmennyireaz
„egyre”fókuszál.Ehhezkellaközös
ügy,amelyamiesetünkben:azÚr-
istendicsőségénekszolgálata.Ahét-
végétkövetőenhetenteösszeültünk
egyeztetésreakonferenciatartalmi
részleteitésakivitelezésszempont-
jaitmegbeszélve.

– Szá mos öku me ni kus kez de mé -
nye zés lá tott már nap vi lá got. Mi ben

más, mi ben új a Hit és egy ség Kö zép-
Eu ró pá ban?
–Akonferencianemahivatalos,

hanematénylegesegyüttdolgozást
szorgalmazza,ésnemcsakszakmai,
hanem – elsősorban – személyes
alaponszerveztük.Ittvalóban
találkozhatnak egymással a
résztvevők, a szó eredeti és
közvetlenértelmében.

– Mi lyen prog ra mok vár ták
a föld raj zi lag négy fe lől, fe le ke -
ze ti leg még több irány ból ér ke -
zet te ket?
– A konferenciát a sok

összekovácsoló,színesésnem
melleslegavisegrádinégyek
történetiösszetartozásáthang-
súlyozó és feltáró program
mellett–példáulhajózásaz
egykorikirálytalálkozóhelyszí-
nére,Visegrádra,várjáték,lo-
vagitorna,reneszánszebéd,
piknik a Mátyás-templom
előtt–elsősorbanworksho-
pokköréépítettük.Előkerült
azeurópaiidentitáskrízise,a
maiegyháziproblémákköre,
acigánykérdésésmégszám-
talanaktuálistéma.Evangéli-
kus részről Sze me rei Já nos
püspökálltatalálkozómellémintfő-
védnök.Workshopottartottdr. Fa -
bi ny Ta más püspök,dr. Ko dá csy-Si -
mon Esz ter, azEHEGyakorlatiTan-
székénekoktatója,Ba kay Pé ter orszá-
goscigánymissziósreferens,Za ha ria
Jú lia teológushallgatóésjómagam.És
olyanelőadókkal isbüszkélkedhet-
tünk, mint Je le nits Ist ván piarista
szerzetestanárvagyakonferenciát
megnyitóAr sze ni osz Kar da mák isz or-
todoxegyházivezető.

– Az Ön works hop ja mi ről szólt?
–Hatvanpercalattheten–két

szlovák ortodox teológushallgató,
egycsehzsidófiú,egylengyelevan-

gélikus lány, egymagyar katolikus
lányésmi,Port ik Ág nes projekttár-
sammal,akiakelenföldievangélikus
gyülekezet tagja – megpróbáltuk
felrajzolniEurópatérképét,rajtaafe-
lekezetimegoszlástbejelölni,majd
megsaccolniaszámarányokat,végül
elgondolkodniazon,miértmutathat
mailyenmintázatotatérkép,ésakü-
lönbözőfelekezeteknekvajonmikaz
erősségei,gyengeségei,lehetőségeiés

veszélyei.Nagyonizgalmaséstanul-
ságosbeszélgetésvolt!

– Mi re ju tot tak?
–Talánillikisatoleranciaévéhez

atanulság:azegységnemjelentiaha-
tárok elmosását – harmonikus

együttélést jelent úgy, hogy min-
denkimegtartjaasaját identitását.
Eztmiaháromnapalatt–hacsak
százanis–megvalósítottuk.Ezlehet
azelsőlépés.

– Mer re?
–Anemzetköziésfelekezetközi

ellentétekmegszüntetésénekirányá-
ba.Aztismegállapítottukpéldáula
konferencián szerzett – mondha-
tomígy–barátokkal,hogyakörnye-
zőországokbantömegesenjelentke-
zőnagyfokúnacionalizmusisegyfaj-
tavallásipótlék.Személyeskapcso-
latokkialakításávalezekafélelemből
fakadóreakciók–amelyekazisme-
retlennegatívnaktételezésébőladód-
nak – egykettőre feloldhatók, ezt
mostmársajáttapasztalatbólállítha-
tom.

– Hát a kö vet ke ző lé pés?
– Reménység szerint évről évre

más-másV4országleszakonferen-
ciaházigazdája,jövőreSzlovákia.A
csehek példaadók lehetnek: már
most összefogtak, és ökumenikus
konferenciára készülnek odahaza.
Nálukugyeérdekes,hogynincski-
mondottanprotestánsegyház:huszi-
tákmegCsehTestvérekvannak.A
Mazsihiszkilátásbahelyezte,hogy
vendégül látnabennünketszarvasi
üdülőjébenjövőáprilisbanegyrövi-
debblélegzetűtalálkozóerejéig.
Amagyarszervezőbizottságúgy

tervezi,hogyhamarosanagyakorlat-
banismegmutatjaahitbéliegységet:
karácsony előtt ökumenikus étel-
osztástszeretnénktartanivalaholvi-
déken.Ezenkívülmeghívástkaptam
a2014-es„lengyelSzélrózsára”,ame-
lyetnemzetközivészeretnénekten-
ni.Nagyörömmelvállalomaszolgá-
latot.Ésperszevárjukavisszajelzé-
seket!

g KinyikAnita

Négyazegyben
In ter jú Ko vács Vik tor egye te mi lel késszel, ze nésszel, 

kon fe ren cia szer ve ző vel

b Ökumenikus,angolnyelvűkonferenciáttartottakHitésegységKö-
zép-Európában címmeloktóber11–13.közöttBudapestenavisegrá-
dinégyekországaibólérkezettfiatalokrészvételével.Arendezvényün-
nepélyesmegnyitójánakaParlamentadotthelyet.Azalulrólinduló
ifjúságimozgalommellésokprominensegyháziszemélyiségisoda-
állt–mondtaKovácsViktor, azEvangélikusHittudományiEgyetem
(EHE)beosztottlelkésze,számoskeresztényifjúságiprojektlelkeshaj-
tómotorja.Mintakonferenciatíztagúszervezőbizottságánakegyet-
lenevangélikusképviselőjétkérdeztemakezdeményezéseszmeisé-
géről,céljairólésjövőjéről.
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AzEvangélikusHittudományiEgye-
temésaMagyarországiMetodista
Egyházmellett akonferencia társ-
szervezőjeaWesleyTeológiaiSzövet-
ségvolt,amelyolyankisegyházakat,
szervezeteketegyesít,melyek John
Wesleyteológiaiörökségétápolják.
Awesleyánustagegyházaktörténe-
tearraemlékeztetbennünket,hogy
a reformáció nem befejezett tény,
nem olyan kiemelkedő történelmi
esemény, amelyet időről időre fel-
idézhetünk, esetleg újragondolha-
tunk,hanemfolytonosanzajlófolya-
mat.Sakereszténységigaziformá-
jánakkeresése,aSzentírásértelme-
zése és tisztaságának megtalálása
mindenkorbanfelszínrehozújabbés
újabbkegyességimozgalmakat,ame-
lyekkelszembenazegyedülhelyes
protestánsmagatartásamegértésés
apárbeszédrevalónyitottságlehet.

elő re ha lad ni 
a meg szen te lő dés út ján
AkonferenciaelsőelőadójaMan fred
Mar qu ardtmetodistateológusvolt,
areutlingenimetodistaszeminárium
rendszeresteológia-tanára,egyidő-
benigazgatójais,számosegyháztör-
ténetiésteológiaimunkaszerzője.A
németprofesszorbevezetőbensze-
mélyeskötődésérőlszólt.Lutheránus
teológusoktól tanultTübingenben,
lutheránuskonzulensvezettedokto-
ri kutatásait, ezért lélekben épp
annyiralutheránus,mintmetodista.
Örömétfejeztekiamiatt,hogy–bár
a protestáns egyházak között is
hosszú éveken át az egymás iránti

meg nem értés, az egymás állás-
pontjairántiközömbösséguralkodott
–azutóbbiévtizedekbenelindulta
párbeszéd,ésezatestvérikapcsola-
tokmegerősödéséthozta.„Aprotes-
tánsteológiapárbeszédnélkülnem
lehetsikeres”–valljaaprofesszor.
Előadásábana16.századiLuther

Mártonésa18.századiJohnWesley
tanításánakközössarokpontját,azIs-
tenáltalmunkáltüdvösségtanítását
vetteszemügyre.Akonferenciasorán
többeniskitértekakétreformátor
életénekpárhuzamaira.Marquardt
professzorisnagyjelentőségettulaj-
donítottannakaténynek,hogymind-
kettenmárnemigazánfiatalon–har-
mincaséveikderekán–,hosszútanu-

lásésbuzgókeresztényéletutánta-
pasztalták meg saját igyekezetük
elégtelenségétsvégülIstenérdemte-
lenüladottkegyelmét.
Nemvéletlen,hogyWesleyerről

azélményérőlírvafontosnaktartot-
tamegjegyezni:azAldersgateutcai
közösségestialkalmánLutherRó mai
le vél hez írtelőszavátolvastáképpen.
Azarész,amelyaszívmegváltozá-
sáttaglaltaaKrisztusbavetetthitál-
tal,sokévesgyötrődéstőléskételytől
szabadította meg, s elindította az
evangélium hirdetésének örömteli
útján.Báralelkivívódásokéletevé-
géigelkísérték,teológiailátásaegy-
rehatározottabbformátöltött,sha
lényegespontokbannemtértisela
reformációfőáramától,egyéniszíne-
zetetöltött.
Wesleynemhallgattael,hogyné-

hánypontonelégedetlenvoltLuther
megállapításaival:nemcsakahitál-
talimegigazulást,deahitáltalimeg-
szentelődést ishirdette.Lutherhez
hasonlószenvedélyességgeltámad-
ta azokat, akik Luther tanításának
központielemétabszolutizálták,és
a hit általi megigazulást hirdetve
mindenfajtajócselekedetetelvetet-
tek.Wesley azáltal lett kora egyik
meghatározóalakjává,hogyazIsten
kegyelmébőlmegigazultemberfel-
adatává tette, hogy élete során a
megszentelődés útján előrehalad-
jon,Istenjóságárajócselekedettelvá-
laszoljon,ésfelebarátjairántiszere-
tetevalóscselekedetekbennyilvánul-
jonmeg.Aszeretetáltalmunkálko-
dóhittettetársadalomformálóerő-
véametodizmustazipariforradalom
Angliájábanésszámosmáshelyen.

Új im pul zu sok
Wolf gang Bre ul evangélikusegyház-
történész,teológus,amainziJohan-
nesGutenbergEgyetemprofesszora
ahalleipietizmusnagyalakjáról,Au -
gust Her mann Franc ké ról tartottelő-
adást,akimintegyfélútonLutherés
Wesleyközöttsajátoskapcsotképe-
zettareformációáramlataiközött.Az
egyedülhitáltalelnyerhetőüdvösség
hangsúlyozásávalLutherteológiájá-
ban háttérbe szorult a keresztény
emberéletgyakorlata.Anémetpie-
tizmusviszontéppazéletgyakorlat
megújításátigyekezettelérni,sezzel
tudottnagyhatástgyakorolniameg-
újulásravágyó18.századianglikánok-
ra,köztükJohnWesleyreis.Francke
cselekvő,koratársadalmiproblémá-
ira,igényeirenyitott,teológiaitudás-
salésmélykegyességgelfelvértezett
férfikéntkivételeshatástgyakorolta
némettársadalomra.Reformgondo-
latai anémet fejedelemségeken túl
Európa több államában, az észak-
amerikaigyarmatokonisvisszhang-
rataláltak,ésújimpulzusokatadtak
aprotestánskereszténységnek.

Mi kesy And rás fiatalevangélikus
teológusLu ther Ró mai le vél hez írtbe-
vezetőjénekangolfordításátvetette
összeanémeteredetivel.Luthernek
ejelentősteológiaimunkájaösszekö-
tőkapocsareformációlutheriésan-
golágaközött,melynemcsakWesley-
regyakoroltmélyhatást,hanemmár
korábbanafordítóra,Matt hew Tin -
dal ra is,akit„azangolLutherként”
emlegetnek.Azelőadásbólérdekes
adalékokatkapottahallgatóságarra
nézve,hogyanterjedtareformációta-
nításaországrólországra.
Tindalafordítástcsakkirályienge-

déllyel kezdhette volna meg, erre
azonbannemvoltremény,ezértNé-
metországbautazott,ésottkészültel
művével.Őis,mintakorbanminden-
kimás,meglehetősenszabadonbánt
a„nyersanyaggal”,afordítássoránma-
gyarázottisolvasóinak,többhelyen
szemléletesképekkelegészítettekiLu-
ther mondanivalóját. Szóhasznála-

tával,azzal,amitkihagyottvagyhoz-
zátett,továbbgondoltaLutherteoló-
giáját.Shozzátehetjük:ezamegter-
mékenyítőpárbeszéd,folytonosköl-
csönhatástartottamozgásbanarefor-
mációtévszázadokonát.

Köz üggyé lett a hit
Délutánkétfiatalmetodistateológus
szőttetovábbakonferenciatémáját.
Kha led A. Lász ló metodistalelkész,
egyháztörténész Wesley életének
egyeseménydúsévéről,1738-rólbe-
szélt,melyegészéletérekihatóvál-
tozásokathozott.Azérdekestörté-
netipárhuzamokrévénazabenyo-
máserősödhetettahallgatóságban,
hogyareformációnemegyeskiemel-
kedő,rendkívüliképességűemberek
ügye volt, hanem egész Európát,
széles társadalmi rétegeket lázba
hozó mozgalom. A keresztény hit
kérdései kikerültek a templomok,
kolostorokfalaiközül,ésközüggyé
váltak.LutherésWesleyegyarántso-
kattettazért,hogyezígy lehetett.
KhaledA.László előadása elején

emlékeztetettarra,hogyanáciNémet-
ország bukása után Luther angliai
„rehabilitációját”kétmetodistateoló-
gusvégezteel,akiksokhasonlóságot
láttakLutherésWesleyközött.Mind-
kettenlelki,imádkozóalkatokvoltak,
páli, ágostoni élményeket éltek át
(„toronyélmény”), másokért éltek,
egyszerűségretörekedtek,ésszegények
maradtak.Nemállttávoltőlükahu-
mor,ésörömükaszószékvolt.
Érdekes távlatot adott Luther és

Wesleypárosarcképénekamagyar-
országi kitekintés. Ugyanabban az
évben, amikor Wesley pályafutása

döntőfordulatotvett,egymagyaror-
szági lelkész Németországból kért
segítségetegykönyvkiadásához.Ne-
vezetesenJo hann Arndt Igaz ke resz -
tény ség címűmunkájátkészültekki-
adni,amelyamegéltkereszténység
egyikfontosalapműve.Ugyanazthir-
dette,mintamitWesleyistanításakö-
zéppontjába állított. Mindaz, ami
Angliában történt, az európai ke-
reszténységnagyáramlataihozillesz-
kedett.AhogyKhaledLászlófogalma-
zott,ametodistamozgalom,mintegy
kohó,olvasztottamagábaazanglikán,
puritánéspietistakegyességet.Elő-
adásábanajelenlévőkhallhattakame-
todizmusésalutheriirányzatlegköz-
vetlenebbkapcsolatairól:Wesleymár
említett„megtéréséről”,németorszá-
giutazásáról,aherrnhutitestvérkö-
zösségben szerzett élményeiről és
halleilátogatásáról.

Ol vas ni kö te le ző
Ko vács Zol tánmetodistalelkész,teo-
lógusWesleyésaSzentíráskapcsola-
tárólbeszéltametodistákkörébenélő
mítoszokfényében.Wesleyelőszere-
tettelneveztemagát„egykönyvem-
berének”, aki mindenben a Szent-
írásttartottaazsinórmértéknek.Kö-

vetői ezért gyakran minden más
könyvolvasásátfeleslegesnektartot-
tákaBibliánkívül–holottWesley
könyvtárábanottvoltkoramindenis-
mert szépirodalmi és tudományos
munkájaazókortólkezdve,segazdag
könyvtáratmérhetetlenszorgalommal
használtais.Ahasznoskönyvektanul-
mányozásátaprédikátorokszámára
iskötelezővétette,snapiötóraolva-
sástírtelőszámukra.
A metodista káté elegendőnek

tartjaaSzentírásismeretétazüdvös-
séghez, de Wesley gyakran citált
apokrifiratokatis.Areformációkö-
zéppontbaállítottaaSzentírást,ame-
lyetmindenkérdésbenmegkérdője-
lezhetetlentekintélynektartott.Wes-
leyazonbankorának,afelvilágoso-
dásnakisgyermekevolt,satapasz-
talat,ajózanészésahagyományszű-
rőjétisfelhasználtaegy-egykérdés
megválaszolásához.
A mítoszok közelebb hozzák a

múlt ködében felsejlő alakokat, de
sokszornehezítikisatisztánlátást.
Azonbannemkell,hogyelbátortala-
nítsaakutatót,haazigazságkevés-
bélátványosavártnál.

Köl csö nö sen for má ló 
ta lál ko zá sok
Azelőadásokathallgatvaazabenyo-
máserősödhetettajelenlévőkben–s
eztCsernákIstvánzárszavábanmeg
isfogalmazta–,hogyametodistata-
nításbanigazábólnemvoltsemmi,ami
korábbanmegnefogalmazódottvol-
na.ASzentírásigazságaiholrejtve,hol
nyíltanmindigisottéltekazegyház-
ban,areformációcsakfelszínrehoz-
taőket,sazegyesirányzatokelőtér-
beállítottákegyikvagymásikelemét.
Akonferenciavégénarövid„kerekasz-
tal-beszélgetés”egyikmegválaszolat-
lankérdésemaradt,hogymiközben
Lutherkétségtelenülnagyhatástgya-
korolt Wesleyre, vajon a metodiz-
mushatott-ealutheranizmusra.
Talán ez a tanácskozás is példát

szolgáltatarra,hogymindentalálko-
zás,akárgyülekezetikeretben,akár–
mint ez alkalommal– tudományos
eszmecseresorántörténik,kölcsönö-
sen formál bennünket. Mindig ta-
nulhatunkegymástól,ésbiztató,hogy
vanmondanivalónkegymásszámára.
Nyomós érv kell, hogy valaki egy
napsütésesőszidélutántegytudomá-
nyoskonferenciántöltsön–mondta
SzabóLajosrektor.Akölcsönösérdek-
lődésszolgáltathattaeztazérvet,hi-
szenakonferenciaötelőadásátszép-
számúhallgatóságkísértefigyelemmel.
Ahajthatatlan,szenvedélyesLu-

thertalánnemnyújtottvolnakezet
agondolataittovábbfűzőJohnWes-
leynek. A mások meggyőződését
tisztelettelhallgató,bárnemkevés-
béhajthatatlanWesleyvalószínűleg
igen.Azutókornemvéletlenülállít-
jaegymásmelléekétreformátort.
Mindkettenavitáktüzébentudtak
igazánszenvedélyesenéshatásosan
érvelni,életüketszüntelentanítással,
írással töltötték. Tépelődő alkatuk
tettrekészséggelpárosult,snemfu-
tamodtakmegaharcokelől.
Leginkábbazonbanabbanhason-

lítegymásraLutherésWesley,hogy
ateológiátnemönmagáértművelték.
Ateológiaiigazságokkereséseésa
Szentírásigaziértelménekkutatása
gyakorlaticéltszolgált,amelynekaz
emberésIstenkapcsolatábankellett
kifejteniehatását.Tanításukmáigins-
piráló,elevenbeható,mindazegy-
ház,mindakeresztényemberszemé-
lyeséleteszámára.

g Dr.LakatosJudit
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Teológiaazüdvbizonyosságfényében
Evangélikus–metodista tudományos konferencia hittudományi egyetemünkön

b Areformációhónapjábanrendhagyóteológiaikonferenciánakadotthe-
lyetazEvangélikusHittudományiEgyetem.Azintézménykét–ama-
gakorábanegyarántnagyhatású–reformátoralakját,tanításáthelyez-
teaközéppontba.AhogySzabóLajos rektorbevezetőjébenelmondta,
CsernákIstvánmetodistaszuperintendenstőljöttazötlet,hogyarég-
ótatestvérikapcsolatokatápolóevangélikusésmetodistaegyháztudo-
mányoskonferenciakeretébencseréljeneszméthitről,tanításukközös
gyökereiről.Sakezdeményezésazonnalkedvezőfogadtatásratalált,hi-
szenametodistalelkészjelöltekhosszúévekótaazEvangélikusHittu-
dományiEgyetemenszereznekdiplomát,azevangélikusteológusokpe-
digrendszereselőadóiametodistatalálkozóknak,ígyidőszerűvévált,
hogyatudományterületénfolytatódjonapárbeszéd.Háromévvelez-
előttaKálvin-éveseményeihezkapcsolódvaametodistamozgalomkál-
vinistagyökereitvizsgáltaegykonferenciakálvinistateológusoksegít-
ségével,mígmostalutheránusgyökereket,kapcsolódásipontokatál-
lítottákaközéppontbaazevangélikusésmetodistateológusok.Bára
kétreformátorkapcsolatanyilvánvalóancsakegyoldalúlehetett–em-
lékeztetettCsernákIstván–,hiszenJohnWesley (1703–1791)majdkét-
százévvelkésőbbélt,mintLuther (1483–1546),akétegyházmégista-
nulhategymástól,teológiaiéskegyességihagyományaikmáigösztönöz-
hetikegymást,éssegíthetikazevangéliumhirdetésénekmegújítását.

idé ze tek john Wes ley nap ló já ból
„EstenagyonkelletlenülmentemelegytársaságbaazAldersgateutcába,
aholvalakiLu ther Ró mai le vél hez írottmagyarázatábólazelőszótolvas-
tafel.Háromnegyedkilenckörül,amintéppenaztírtale,Istenmunkája
milyenváltozástidézelőaszívenaKrisztusbanvalóhitáltal,szívemetszo-
katlanmódonátmelegedniéreztem.Úgyéreztem,hogyrábíztammagam
Krisztusra,ésegyedülcsakKrisztusraüdvösségemtekintetében:ésbizo-
nyosságotnyertemarranézve,hogymindenbűnömet,azénbűneimetel-
vette,ésmegszabadítottabűnéshaláltörvényétől.”

john Wes ley pré di ká ci ó ja az egye te mes lel kü let ről
„Énnemmerészelemtehátráerőltetnisenkimásraamagamistentiszte-
letiszokását.Hiszem,hogyazazigazánősiésapostoli.Azénhitemazon-
bannemtörvénymásszámára.Akiveltehátegyakaroklenniszeretetben,
attólnemaztkérdezem:»Azénegyházamhoztartozol-e?Azéngyüleke-
zetemhez?Azegyházikormányzásugyanolyanformájátésugyanazonegy-
házitisztségviselőketfogadod-eel,mintén?Csatlakozol-eahhozazimád-
sághoz,amelyáltalénimádomIstent?«[…]Hagyjukedolgokatvárni:ha
szükséges,találunkrámódot,hogybeszéljünkróluk.Azegyetlenkérdé-
semjelenlegez:»Olyanőszinteszívvelvagy-eirántam,amilyenőszinte
szívvelvagyokénteirántad?«”
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 e 2013.október20. EvangélikusÉletkeresztutak

Meg hí vó ün ne pi is ten tisz te let re
„Az Én há za mat imád ság há zá nak ne ve zik…” (Mt 21,13)
Szeretettelmeghívjukadunaföldvárievangélikustemplommegépülé-
sének110.évfordulójaalkalmábólrendezendőünnepiistentiszteletre(ok-
tóber20-án,vasárnap10órakor)ésaztkövetőhangversenyünkre(15órá-
ra)azevangélikustemplomba(Dunaföldvár,Templomutca36.).
Közreműködnek:Fa ra gó Dó ra (gitár,ének),Kő bá nyai Ág nes (fuvola),

Pe ré mi Er zsé bet (orgona),Bo do lai Pé ter (orgona),Bo do lai György (ének,
orgona).Ahangversenyreabelépésdíjtalan.ErősváramiIstenünk!

Meg hí vó könyv be mu ta tó ra
AzAsztaliBeszélgetésekKulturálisAlapítvány,aCorvinaKiadó,aLu-
therKiadóésaMagyarországiEvangélikusEgyháztisztelettelmeghív-
jaazÁmos Im re és a 20. szá zad – kor társ össz mű vé sze ti ki ál lí tás című
albumünnepélyesbemutatójára.Akötetetbemutatja:Fa bi ny Ta más evan-
gélikuspüspök.Zeneimegnyitó:Dés Lász ló ésaSzent Ef rém Fér fi kar.
Helyszín:Budapest,RumbachSebestyénutcaizsinagóga.Időpont:ok-

tóber27.,vasárnap16óra.

Meg hí vó le mez be mu ta tó ra
Szvo rák Ka ta lin ésKud lik Jú lia lemezbemutatóhangversenyeleszabu-
davárievangélikustemplombanoktóber20-án,vasárnap19.30-kor.Kö-
szöntőtmond:Döb ren tey Il di kó. Arendezvényingyenes!

Jó kai An na szavaiaSze re tet tel címűalbumhoz:„Két,megszenvedett
tisztaságúlélekajándéka.Akicsordulószeretet:szóbanésénekben.A
szeretetIstentőlárad,ésazemberiÉnkelyhefogadjamagába.Töltekez-
zünkbelőle,ésosszukmegaszomjazókkal.”

Zug lói ze nés es ték
Zuglóizenésestékazevangélikustemplomban(1147Bp.,Lőcseiút32.)
október20-án,vasárnap18órakor.„Adjnekik,Uram,öröknyugodal-
mat.”ÉnekelaMandákkórus.Műsoron:Wolf gang Amade us Mo zart: Re -
qui em.Közreműködik:Já nos he gyi An na –szoprán,Tí már Tí mea –alt,
Ma gyar óvá ri Vik tor –tenor,Lett ner Zsolt –basszus,ApOrc hest ra ze-
nekar.Vezényel:dr. Ba lás Ist ván.
Abelépésdíjtalan,adományaikatasorozatfenntartásáraszívesenfo-

gadjuk!

h i r d e t é s e K

AbudapestiVízivárosszívébentar-
tottmegnyitónaközérdekébenér-
deknélkülvégzettmunkárólegyhá-
zunkképviselőjekéntSze me rei Já nos
püspökmondtaelgondolatait.Kato-
likusrészrőlPa lán ki Fe renc, aMa-
gyarKatolikusPüspökiKonferencia
IfjúságiBizottságánakelnöke,aMa-
gyarországiReformátusEgyházkép-
viseletébenpedigTarr Zol tán zsinati
tanácsosszólaltfel,majdmegisál-
dottákaseprűt,gereblyétvagyfes-
tékesflakont ragadókat. Felszólalt
mégKiss Nor bert ifjúságértéssport-
kapcsolatokért felelőshelyettesál-
lamtitkár az Emberi Erőforrások
Minisztériumából,Bo dó Már ton az
Oktatáskutatóés-fejlesztőIntézet-
től,valamintazakciófőkoordináto-
ra,Ja kab Ri ta is.
A72óraelsősorbanagyakorlatról

szól,lássukhát,holvégeztekszolgá-
latotalelkesönkéntesek!Igenszép
feladatjutottpéldáulazoknak,akik
azÖrdögárokutcaiSa rep ta Bu dai
Evan gé li kus Sze re tet ott hon ba men-
tekidősekneksegíteni.Természete-
sen más szociális intézmények is
tártkapukkalvártákazönkénteseket,
ahogyanamegszépülésrevágyóisko-
lák,óvodákis.
AMagyarMáltaiSzeretetszolgá-

latfotópályázatothirdetettaszegény-
ségtémájában.Atermésbőlvasárnap
egynapos,Ki ál tás címmelellátottki-
állítástistartottak.
Denemcsakabudapestiekvoltak

serények,nagyvárosok,kisközségek
iskivettéka részüket amunkából.
PéldáulAlsópáhokon,Balassagyar-
maton, Csornán, Csurgón, Gyön-
kön,Szolnokon,Sümegen,Szekszár-
don,Szegeden,Tarjánban,Veszprém-
ben,Vácott,sőtazugyancsakebben
aháromnapban72órázóCsehor-
szágban(Planá,PlzeňskýKraj)is–
ahová szintén toboroztak magyar
önkénteseket–jártakakezek-lábak
kompromisszum nélkül, vidáman,
azÚrdicsőségére!

g –kanyika–

Önkéntésdalolva
72 óra komp ro misszum nél kül
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b Többmintnyolcezrenvágtaknekiidénahatodikalkalommalönkén-
tesmunkárahívogató,72órakompromisszumnélkül címűakciónak.
Azországnyolcvanhattelepülésénháromszázötvenszociális,ökológi-
ai,illetvefejlesztőprojektbenműködtekközreafőkéntközépiskolás
fiatalok.A72órátismétaháromtörténelmiegyházifjúságibizottsá-
gaésazÖkumenikusIfjúságiAlapítványszervezteazökumené,önkén-
tességésönzetlenségjegyében.Idénelőször–október10.és13.között
–aPetőfirádióban,illetvetévéképernyőnazM2Gyerekhíradójában,
noésperszeaFacebook közösségiportálonisfolyamatosanhírtadtak
azönkéntességörömeiről.

Szemerei János püspök köszönt a vizivárosi megnyitón

A pestszentlőrinci Sztehlo Gábor evangélikus iskola egyik – képünkön lát ható
– csapata Pestszentimrén a Borostyán Szociális Otthon kerítését festette át

Kilencedikalkalommaltartottákmeg
múltszombatonazországoskorál-
éneklésiversenytazAlbertiEvangé-
likusÁltalánosIskolában,amelyné-
hányheteazintézménytújraindító
lelkész,Ro szík Mi hály nevétviseli.A
diákokháromkorcsoportbanvetél-
kedtek,mindenkiötkötelezőésegy
szabadon választott énekeskönyvi
énekkelkészült.
Hinnéazember,hogyakorálének-

lésmintműfajmamárnemdivatos
afiatalokkörében,ámezúttalaleg-
kisebbektőlalegnagyobbakigmin-
denkilelkesenésnagyátélésseléne-
kelteagyakranreformációkorabeli
dallamokat.IgazzáváltBu day Zsolt
bényeilelkészáhítatánakMá té evan -
gé li u má ból idézettzárósora:„Gyer -
me kek és cse cse mők szá ja ál tal sze rez -
tél di csé re tet”. (Mt21,16)

ARoszíkMihályÁltalánosIskola
igazgatója,Má nyi Sán dor né köszön-
tőbeszédébenhangsúlyozta:minden
résztvevőgyőztes,hiszenolyanhan-
gi adottságokkal bír, amelyek nem
mindenkinek adatnak meg. Így a
Bár dossy Ti bor né nyugalmazottirs-
aipedagógus,BudayZsoltlelkészés
esorokkarvezető-zenetanárírójaal-
kottazsűrineknemvoltkönnyűdol-
ga az értékelésnél, hiszen valóban
jobbnáljobbénekesekmutatkoztak
beadélelőttfolyamán.
Az alkalom szép momentuma

volt,hogyaversenyzők–csatlakoz-
vaegyházunkzeneibizottságának
felhívásához–akorálstafétakereté-
benegyüttesenénekeltékelénekes-
könyvünk 364. számú,Öröm van
ná lad… kezdetűénekét.

g BrebovszkyKlára

Gyer mek száj ál tal
szerzett di csé ret
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Közös koráléneklés

Szülőfalujában, a Galga-völgyi Do-
monyközségbenlelepleztékazevan-
gélikusHu szár ik Zol tán BalázsBéla-
díjas,érdemesművész,posztumusz
Kossuth-díjasfilmrendezőbronzmell-
szobrát.Mo no ri Se bes tyén szobrász-
művészalkotásaaNemzetiKulturális
Alaptámogatásávalkészülhetettel.A
portréünnepélyesleleplezéséreafilm-
művész halálának harminckettedik
évfordulójátmegelőzőnapon,múltva-
sárnapkerültsor,mikorisadomonyi

kultúrházhivatalosanisfelvetteaHu-
szárikZoltánMűvelődésiHáznevet.
AhelyiönkormányzatésaHuszá-

rik Zoltán Alapítvány közös meg-
emlékezésénbeszédetmondottDon -
csev And rás, azEmberiErőforrások
Minisztériumánakparlamentiállam-
titkára,Vé csey Lász ló országgyűlési
képviselő (Fidesz), valamint Tan tó
Csa ba, Domonypolgármestere,aki
HuszárikZoltántidézveafilmköltő
szülőházánakemléktáblájáraírtmon-

dattal fejezte be ünnepi beszédét:
„Azember legalábbegy lábnyomot
akarhagynimagaután,nemtöbbet.”

Hu szár ik Ka ta színművésznő,
mintaHuszárikZoltánAlapítvány
egyikalapítója,abbélireményétis
kifejezte,hogyadomonyikultúrház,
illetveaszülőház–amelynekemlék-
ésalkotóházzáalakításátterveziaz
alapítvány–ajövőbenegyfajtamű-
velődési„menedékházzá”válhat.

g�MátisLilla
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EvangélikusÉlet 2013.október20. f kultúrkörök

„Meggyőződésem,hogyatudomány
szakmákra,szakterületekrevalófelosz-
tásaazosztályozóemberielmeugyan
szükségszerű,demesterségesterméke.
Atermészetnemismeriazilyensza-
kosítást”–vallottaSzalaySándor,sezt
ameggyőződésétosztottamegaren-
dezvényennagyszámúhallgatóságával
egykorikollégája,dr. Ko vách Ádám is.
AzAtomkinyugalmazottfőmunkatár-

sa–ugyancsakkossuthosöregdiák–
, aki a Kárpát-medence kőzeteinek
korviszonyaittártafel,arendezvényfő-
védnökekéntígyfogalmazott:„Általam
isfontosnaktekintettérték,hogyazis-
kolaőrziazoknakavolttanítványok-
nakazemlékét,akikolyattettek,ami
lényeges, tartós, előremutató válto-
zásokateredményezett.SzalaySándor
itt,ebbenaziskolábankaptaazindít-

tatást.Azédesapjaugyanisfizikatanár
volt,őbejártaszertárba,segítettelké-
szíteniazokatafantasztikusszemlél-
tető-éskísérletieszközöket,amelyek
semmivel sem maradtak el a pro-
fesszionálistaneszközgyártókterméke-
itől.DeSzalayaztisvallotta,hogymin-
denköltségesműszernéltöbbetéraku-
tatóiinvenció,egyjóötlet!”
KováchÁdámMi ért jó ku ta tó nak

len ni? címűelőadásábanszámosér-
vetsorakoztatottfelatermészettu-
dományművelésemellett,amelyki-
elégülést nyújtó alkotómunka. A
kisgyermeketa„miért?”kérdésizgat-
ja.Hogyafelnőttismegőrizzeezta
kíváncsiságot,abbanazoktatásnakis
jelentősszerepjut.
Azemlékkonferenciaprogramja

tanulókísérletekbemutatásávalkez-
dődött,amibőlegyebekmellettazis
kitűnhetett, hogy a fizika, kémia,
biológiatantárgyoktatásaittamin-
dennapokban is megfelelő figyel-
metkap.Majdaziskolakétvégzősdi-
ákja–Ibo lya Ale xand ra ésEsz ter go -
mi Ádám –ismertetteelőadásában
SzalaySándoréletétésmunkásságát.
Agimnáziumfalánelhelyezettem-

léktáblamegkoszorúzásaelőttésután
továbbielőadásokhangzottakel:Zom -
bo ri Ot tó, azUrániaCsillagvizsgáló
nyugalmazott igazgatója Ma gya rok
égen és föl dön címmel, dr. Sza bó
GyörgyfizikusEgyütt mű kö dés a tu do -
mány ban, tu do mány az együtt mű kö -
dés ben témábantartottórát,végülSto -
naws ki Ta más, azEötvösLorándTu-
dományegyetemdoktorjelöltjezárta
a programot egy figyelemre méltó
ajánlattal:Vidd ha za a tu do mányt!

g –vesi–

Tudománytéltetőtradíció
b EmlékkonferenciátrendeztekSzalaySándormagfizikus(1909–1987)tisz-
teletéreoktóber11-énaNyíregyháziEvangélikusKossuthLajosGimná-
ziumban.Atudománytörténetkiemelkedőalakja,akadémikus,ahazai
magfizikaikutatásmegteremtője,aMagyarTudományosAkadémiadeb-
receniAtommagkutatóIntézetének(Atomki)alapítójaegykormagais
kossuthosdiákvolt,azintézménypedighívenápoljaemlékét:párosévek-
benfizikaversenyt,páratlanévekbenpedigkonferenciátrendeznektisz-
teletére.ANyíregyháziEvangélikusKossuthLajosGimnáziumnakeza
régihagyományakülönösenfelértékelődikakkor,amikoráltalánossálett
azafelismerés,hogyadiákokelfordulnakatermészettudományoktól,
atanárutánpótlásbanegyreriasztóbbtendenciákmutatkoznak.

b Előadás,gyermekprogram,kép-
zőművészetikiállítás,egyházze-
neihangverseny,hálaadóisten-
tisztelet,agapéésszínielőadás.
Színesprogramvártaalátogató-
kat, akik elfogadták a Buda-
pest-Kelenföldi Evangélikus
Egyházközségmeghívásátazok-
tóber11–13-aihétvégén.Aven-
déglátóközösséghálátadhatott
nyolcvanöt éves templomáért.

Márazelsővilágháborúidejénfog-
lalkoztatta a kelenföldi híveket a
templomépítésgondolata,deezavi-
harosidőszaknemkedvezettazépít-
kezésnek.Szüts Gá bor lelkészveze-
tésévelaközösségmégisbízottazis-
tenicsodamegvalósulásában,és–
báracsodaváratottmagára–1926.
szeptembervégénletettékazalapkö-
vet,majdkétévmúlva,1928.október
21-énRaf fay Sán dor püspökfelszen-
telhetteaSchu lek Já nos terveialap-
jánkészülttemplomot.

Évekótahagyomány,hogyegész
hétvégétszentelnekatemplom„szü-
letésnapjának”megünneplésére. A
kerekévfordulóraatestvérgyüleke-
zetekbőlérkezteklátogatók:ahert-
toniemi(Helsinki)gyülekezetének-
karaKir si Lem po nen karnagyveze-
tésével,Mark ku Rau ti a inen igazga-
tólelkészésfelesége,valamintSep-
siszentgyörgyrőlZe le nák Jó zsef espe-
reséscsaládja.
Ahétvégétdr. Blázy Ár pád lelkész

indítottaelakülönbözőhelyrőlér-
kezetttestvérekközösbeszélgetésé-
vel,majddr. Reuss And rás teológiai
tanár Re for má ció és kul tú ra cím-
meltartottnyitóelőadást.
Másnapdélelőttalegkisebbeketa

sikeresnyárihittantáborszervezőcsa-
patavárta,ésanépszerűtáboriindu-
lómellettfényképnézegetésissegítet-
teazemlékekfelidézését.Kézműves-
foglalkozásonmindengyermekkala-
pot készíthetett, amely szakasztott
olyanlett,mintatábor„nagyalakjá-
nak”,dok tor Szösz nek afejfedője.
SzombatdélutánOlescher Ta más

képzőművészPa ra bo lák, te kercs ké -
pek és ol tá rok címűkiállításátZász -
ka licz ky Zsu zsan naművészettörté-
nésznyitottameg.Akiállításakövet-
kező néhány hétben még megte-
kinthetőatanácsteremben.Esteake-

lenföldiének-észenekar,valaminta
herttoniemiénekkarközösegyház-
zeneihangversenyénJ. L. Bach, H.
Kle met ti ésF. Schu bertműveiszólal-
takmegBen ce Gá bor vezetésével,Ze-
lenákJózsefigehirdetésselszolgált.
Avasárnapdélelőttiistentisztelet

nemcsakaszületésnapmiattbizo-
nyult ünnepinek. Markku Rautia-
inenigehirdetéseutánegymosolygós
lánykának,Esz ter nek akeresztelőjé-
reissorkerült.Afinnvendégkórus
korálfeldolgozásokkaltetteemlékeze-
tesséazalkalmat.Anemmindenna-
pi hosszúságú szertartás liturgiai
szolgálatátBlázyÁrpád,ZelenákJó-
zsef,Blázy Ár pád né ésGáncs Ta más
igazgatólelkészvégezte.Újbudaön-
kormányzatarészérőldr. Hoff mann
Ta más polgármester is megjelent,
aki–atestvérgyülekezetekképvise-
lőivelegyütt–köszöntötteagyüleke-
zetet. A finn Szó zat és a magyar
Him nusz eléneklésével záruló ese-
ményutánbőségesenterítettaszta-
lokvártákatestitáplálékraéhezőket.
Ahétvégeutolsóeseményeagyü-

lekezetszínjátszókörénekelőadása
volt.AzIksz kör nevetviselőamatőr
társulatA. P. Cse hov Há rom nő vér cí-
műdrámájátadtaelőPapp Dó ra ren-
dezésében.Érett,helyenkéntprofinak
isbeillőjátékuk,adrámamélymon-
danivalóját sok-sok humorral szí-
nezőelőadásuknagysikertaratotta
közönségkörében.(November16-án
19 órakor ugyanitt újra előadják a
színdarabot, így aki tartalmas és
egybenszórakoztatóestérevágyik,ne
hagyjakieztalehetőséget!)
Habárviharosanindultakelenföl-

ditemplomélete,azÚristenatenger-
nyivészközepettemégismegsegítet-
te a gyülekezetet. A szent hajlék –
akárcsakatöbbitemplom–amúlt-
banmindenkitbefogadott,ámazel-
múltnéhányhónapbékétlenségeiazt
mutatják,talánmégnagyobbszükség
vanittIstenSzentlelkénekmunkájá-
ra,mintvalaha.Azért,hogyvégreigaz
legyen: békességben megférhet itt
bármilyenfelekezetűkeresztény,bár-
milyenegészségiállapotúésbármilyen
életkorú ember. Akkor nem hiába
készülmajdelatemplomliftsem,és
bátranmondhatjákakelenfölditest-
vérek:„Öre gek, if jak, jöj je tek! / Mind,
kik hor doz tok ter he ket! / Mind, akik bé -
két kí ván tok!” (EÉ288,1)

g EcsediKlára

Szentlélekkeltöltekezni

s
K

r
a

B
a

K
 i

s
t

v
á

n
 f

e
lv

é
t

e
le

b Aszeretethimnuszánakkétki-
fejezésétírtuknémetülarraatü-
körre,amelyetaBudaváriEvan-
gélikusEgyházközségnevébena
nürnbergiSt.Sebaldgyülekezet
delegációjának ajándékoztunk
testvérkapcsolatunkharminca-
dik évfordulója alkalmából.
„Jetzt–dannaber”–mosttükör
általhomályosanlátunk,akkor
pedigszínrőlszínre.Akeresz-
tyénközösségekebbenakettős-
ségbenélnek,mégakkoris,haa
múltraemlékeznek,ajelennek
örülnek,ésajövőttervezgetik.

Harmincév–1983-banmagyaregy-
házidelegációjártNürnbergben,sdr.
Nagy Gyu la püspökagyönyörű,gó-
tikusSt.Sebald-templombanprédi-
kált.Ebbőlfejlődöttkiaztánatestvér-
gyülekezetikapcsolat,majd–értelem-
szerűen–arendszerváltástkövetően
elevenedettmeg.Sokféletalálkozás,
kirándulás, közös tábor jellemezte
azegyüttműködést.Olykornagyon
elevenvoltakapcsolat,máskorkicsit
alábbhagyottalendület.
Akétgyülekezetáltalazezredfor-

dulónkötöttszerződéshatalmaselő-
relépésnekszámított.Ebbenhangsú-
lyossáváltaz,hogymi,budaváriak
nemgyámot,anyagitámogatótkere-
sünkagazdagabbnémetgyülekezet
partnerségében, hanem kölcsönö-
sensegítjükegymást,éselsősorbana
lelkikapcsolatratesszükahangsúlyt.
Mitanultunkanürnbergiektől–saz
onnanhozotthúsvéthajnalifeltáma-
dásliturgiamamárországosanismert.
Őktanultaktőlünk,mertazittfolyó
ifjúságimunkaazottaniakszámárais
jelentett inspirációt. Több szemé-

lyesbarátság,sőtmégházasságisala-
kultajólműködőtestvér-gyülekezeti
kapcsolatból.
Mostoktóberbenazonbanahar-

mincévértadtunkhálátabudavári
egyházközségben. Német részről
olyan testvérek is érkeztek, akik
évekkelezelőttvoltakaktívakakap-
csolatépítésében,demamárnem
Nürnbergbenélnek.Deolyanokis,
akikajövőttudjákmajdképviselni.
A színes, gyülekezeti találkozáso-
katmagábafoglalóprogramrészle-
tes ismertetésétőlmost eltekintek,
csaknéhányepizódotelevenítekfel.
Szombatonegymini-orgonakon-

certutánarésztvevőkmegtekinthet-
tékaztafotókiállítást,amelyetazel-
múltévektalálkozóinakfényképeiből
készítettSó lyom Ani kómásodfelügye-
lő,akielkötelezettápolójaatestvér-
gyülekezeti kapcsolatnak. Arcok és
emlékekelevenednekfelaképeken,de
nem azért, hogy emberekre emlé-
kezzünkvagyfigyeljünk,hanemazért,
hogyemberekenkeresztülazIstennek

adjunkhálátatalálkozásokért,azél-
ményekért,alelkiépülésért.
Októberelsővasárnapjagyülekeze-

tünkbenhagyományosanabetakarí-
tási hálaadó nap, amikor azon túl,
hogyazoltártérbencsodálatoshálaadó
asztalkészül,akerekházasságiévfor-
dulójukatünneplőtestvéreketisáldás-
banrészesítjük.Azünneplőpárokaz
oltárhoz járultak személyes áldásra;
köztükvoltavasárnapigehirdetőjeés
anémetdelegációvezetője,Ger hard
Sc horr lelkészis,akifeleségével,Hei -
de ma ri e- val ebbenazévbenünnepel-
tenegyvenedikházasságiévfordulóját.
Meghatóvolt,hogyatestvérgyüleke-
zetlelkipásztoraésfeleségeamitemp-
lomunkbankérmegerősítőáldást.
Azigehirdetőisahálaadásfontos-

ságárólbeszélt,arról,hogyahála-
adáshozkülönlegesszem,jézusilá-
tásszükséges.Ígyadtunkteháthálát
aharmincévajándékaiértésazért,
hogyezatestvérkapcsolatél,ésegy-
máshiteáltalmindigerősödhetünk.

g BenceImrebudavári lelkész

Jetzt–dannaber
Bu da vár és St. Sebald har minc éve test vér gyü le ke ze tek

Az ajándék tükörben épp a testvérgyülekezet lelkésze látható…
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…a hert to ni e mi ének ka rt Kir si Lem po nen vezényelte

A közös kórus karnagya Bence Gábor volt…
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Azegyházegyikfontosfeladata,alel-
kigondozásszempontjábólgondol-
kodottelakegyelemgyógyítóhatá-
sárólRi bár Já nos nyugalmazottespe-
res.Lacz ki Já nos orosháza-szentetor-
nyailelkészaztakérdéstfeszegette,
hogy meddig tarthat a kegyelem.
Hasonlóképpahatármezsgyékkuta-
tásábakezdettGerő fi né dr. Bre bovsz -
ky ÉvaDeáktérilelkész,akiake gye -
lem-tőlcsakegybetűbenkülönböző,
deegészenmásasszociációsbázissal
bírófe gye lem szóthoztavizsgálódá-
sainakkörébe.
Egészenspeciálisaspektusból,így

aszülés-születésszempontjábólér-
telmezhettéka„kegyelem”fogalmát
azok,akikadr. Tol nay La jos vezet-
teszekciótválasztották.Aszülész-
nőgyógyászsúlyosdemográfiaiada-
tokatésnemkevésbésúlyoskeresz-
tényorvosidilemmákatosztottmeg
hallgatóságával.
Nemcsakevangélikusszekcióve-

zetőkkellehetetttalálkozniaDeák
térigyülekezetiközpont,illetőlega
szomszédosgimnáziumhelyisége-
iben.Sajátmegtérésénektörténetét
tártaahallgatóságeléaVá mos Bé -
la felvidékireformátuslelkipásztor-
ral érkezett Cséf al vay Ta más. A
templombanpedigCse ri Kál mán a
közönségbőlérkezettkérdésre–a
többiközött–abibliaolvasásötfá-
zisátmagyaráztael.
Asokizgalmaseszmecsereutána

ke gye lem szómégisacigánytestvé-
rekegyórásénekléseésbizonyságté-
telesoránváltérthetővé,láthatóvá,
hallhatóvá.
Az„evangélikusebéd”utánBa kay

Pé ter országoscigánymissziósrefe-
rensvezetésévelérkeztekegyházunk
misszióspásztoraiéspásztoroltjai.
Együtt álltak meg az oltártérben.
Többenközülük(cigánymissziósokés
cigánymissziósok)amunkaésata-
nulás örömeiről és nehézségeiről
beszéltek.

Óvá ri Pé ter Tamásiban szolgáló
lelkészhumortsemnélkülözveszólt
személyes tapasztalatairól. Mint
mondta, ő ugyan egyébként nem
dohányzik,éskávétsemiszik,ellen-
benmiótaazegyikhelyicigánycsa-
ládrendszereslátogatójalett,cigaret-
tafüstötszív,éskávézikis.Mertezt
–állította–csakígylehet…

Karl Já nos né Csep re gi Er zsé bet nek
gyerekkorába nyúlik vissza a ci-
gánysággal való kapcsolata. Sár-
szentlőrincennőttfel,ahováaztán
–lelkészként–visszatértszolgálni.
Hasonlóvisszatérésrőlszámoltbea
szarvasiJó nás Já nos né (Krisz ti),aki
miután megismerte az Urat, le-
érettségizett,éstanítóivégzettséget
szerzett,majd visszament az övéi
közéegyolyaniskolába,aholnyolc-
vanszázalékacigánygyerekekará-
nya.Mostakormányáltalindított
romastratégiásprogramegyikkoor-
dinátora.

Ro mán né Bol ba Már ta józsefváro-
silelkészarrólamostkibontakozó
projektrőlszámoltbe,amelyetDa -
ni Esz ter reformátuscigánymissziós
lelkésszelindítottakel.LaczkiJános
lelkészarrólbiztosítottaahallgató-
ságot,hogy„Istenországábanaku-
tyábólisleszszalonna!”
Felszólaltmégazéneklésközben

roma testvéreit lelkesen átkaroló
Czön dör Ist ván balatonboglárilelkész

is, „szórványos tapasztalatait” is-
mertetvénSomogyvámosról,továb-
bá a felkaroltak: amostmár nem
csakföldiértelembengyümölcster-
mesztőOláh Csa ba ésazéppérett-
ségire készülő Ró zsa Sán dor Gö-
rögszállásról.HallhattukmégFar kas
Nor ber tet, anyíregyháziEvangélikus
RomaSzakkollégiumdiákjátésSza -
bó And rás nét (becenevénLam ba da
Ma rit)Sárszentlőrincről.VégülBa -
logh Ti bor romaképzőművészbizo-
nyítottabe,hogyakézügyességentúl
mástalentumokkalisbír:azAn gyali
üd vöz let címűdalténekelteel,majd
mondottispárvalóbanszívhezszó-
lószót.
Az országos evangélizációt kö-

zös–felekezetihovatartozástólelte-
kintő,testvériségrekoncentráló–úr-
vacsoravételzárta.Előtteazigétdr.
Fa bi ny Ta más püspök hirdette a
napigéjére–„Ke gye lem ből van üd -
vös sé ge tek a hit ál tal” (Ef2,8)–épít-
kezve.AzÉszakiEgyházkerületlel-
készivezetőjeagrá tisz szómaimar-
ketingesértelménekszegényességé-
re világított rá: az in gyen szónma
egészenmástértünk,mintamitake-
gyelemszava,evangélikusbiblikus
örökségünk,agrá cia jelent.
Akegyelemgyermekénekérdek,

érdemmitsemér.Halétezikföldhöz-
ragadtember–vélekedettapüspök
–,akkormi,keresztényekmondhat-
juk:„mennyhezragadtemberek”va-
gyunk.Azóembertbelekell fojta-
nunkakeresztségvizébe–radikali-
zálta mondandóját Fabiny Tamás.
Csakígysarjadhathit,ígylehetha-
lálbólélet.Ehhezpedigcsak Jézus
Krisztusonátvezetazút.

g KinyikAnita
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A J á N D É K    
b AGiuseppeVerdi nevethallva
szinte mindenkinek az opera
műfajajuteszébe,azonbantud-
juk-e,hogyazolaszmesterorgo-
nistakéntkezdtepályafutását?

Verdi1813.október9-énvagy10-én
születettalombardiaiLeRoncoléban.
MivelszüleiaközeliBussetovárosá-
bankocsmároskéntdolgoztak,afi-
úcskátismagukkalvitték,ésittka-

pottrendszereszeneiképzést.Amint
aznagyművészekkelgyakortameg-
esik,megbukottafelvételijén,nem
vettékfelamilánóikonzervatórium-
ba,ígymagánútontanulttovább,s
mellette karmesterkéntműködött.
Bussetóbavalóvisszatéréseután,

1836-bankineveztékaFilharmóniai
Társaságigazgatójává,ésátvetteaz
orgonistaállástis.Feleségülvetteme-
cénásánaklányát.1838-banvisszaköl-
tözöttMilánóba,ésontottamagából
azoperákat,összesenhuszonnyolcat.
Előbbkétkisgyermeke,majd1840-

benfeleségeismeghalt,Verdiössze-
tört.Ekkorelfordultavígoperamű-
fajától, csak utolsó operájában, a
Fal staff ban tértvisszahozzá.
1842-benbemutatottNa buc có já -

nak rabszolgakórusahatásáraameg-
születőolaszegység,arisorgimento
vezéregyéniségévékiáltottákki(ne-
vénekkezdőbetűibőlfalfeliratotal-
kottak:VittorioEmanueleRed’Ita-
lia=ViktorEmánuel,Olaszországki-
rálya). Verdi pályája egyre maga-
sabbraívelt,mégakkoris,haelsőre
nem minden műve aratott sikert.
Hosszabb szünet után keletkezett
kétutolsóoperájaegyedülállóössze-
foglalásaművészetének.1901.janu-
ár27-énhaltmegMilánóban.
Verditalighanevezhetjükszakrá-

lis zeneszerzőnek; de ha jobban
megnézzük, bibliai-vallási témájú
műveicsodálatoskeretbefoglalják
művészetét.ANa buc co aBibliából
merítettetémáját;talánmagaVer-
diisúgygondolta,hogyaRe qui em
megírásávalteszilealantothatvan-
egyévesen;végülakétkéseiopera
után írtQuatt ro pez zi sac ri val, a
Négy egy há zi ének kel –melyet1898-
banmutattakbe–fejeztebeakom-
ponálást.
Verdi nem habozott összekap-

csolniavallásostaprofánnal,szerin-
teaművészetnekegyetlencéljavan:
„Azenébenis,mintaszerelemben,
csakőszinténekszabadlennünk.”
AzelsőáttörősikerthozóNa buc -

có banVerdi–Ros si ni Mó ze sé ből vé-
veamintát–bibliaitémátisválasz-
tott:azsidókéleteababilonifogság
idején,Kr.e.587–586-ban,II.Nabu-
kodonozorbabilóniaikirálykorában.
A18.századvégénMo zart Ko ro ná -

zá si mi sé jé vel ésRe qui em jé vel elkez-
dődött egy tendencia, amely a 19.

században egyre erősödött: német
területekenatemplomokbólpolgári
környezetbe,ahangversenytermekbe
kerülta„szentzene”.BárVerdiazolasz
zene legfőbb mestereként egyházi
műveibenLu i gi Che ru bini ésGio a chi -
no Ros si ni örökségéheznyúltvissza,
anémettradíciósegybenáltalános
európaizeneihagyományazőszak-
rális zenéjében is éreztette hatását.
1868-banmeghaltRossini.Halálá-

nakelsőévfordulójáraVerdiazor-
szág tizenkét legelismertebb zene-

szerzőjétbíztamegegy
rekviemkülönbözőtéte-
leinekmegírásával,sati-
zenharmadik tételt, a
Li be ra mét őmagavál-
lalta.Bármindenkielké-
szülthatáridőre,a„Ros-
sini-rekviemet” sosem
adtákelő.VerdiLi be ra
me tétele azonban a
nagy Re qui em kiindu-
lópontjalett.
1873májusábanmeg-

halt az író Ales sand ro
Man zo ni, aki Verdivel
arisorgimentolelkesel-
kötelezettjeként került
kapcsolatba.Azelsőév-
fordulón Milánóban a
–Hans von Bü low kriti-

kusszavaivalélve–„pompásszín-
paddáalakított”SzentMárk-temp-
lombanaszerzővezényletévelmutat-
tákbeadarabot.ARe qui em képies-
sége,drámájamagávalragadó:ahá-
romszorvisszatérőDi es irae óriási
hirtelenséggel kitörő viharként tör
ránk;aMors stu pe bit basszusszóló-
náltátongószakadéktárulaszemünk
elé;aLi be ra me tételbenkézzelfog-
hatóavégítélettőlvalórettegés.
Senkisemgondoltavolna,hogya

Re qui em –spláneakétutolsóope-
ra–utánazoklibrettistája,Ar ri go Bo -
i to mégegyegyháziműsorozatotis
kicsalamesterből.1888-banAdol fo
Cre scen ti ni kiadottegy„enigmatikus
skálát”(szokatlanhangközökbőlfel-
épített hangsort), hogy kortársai
megharmonizálják. Verdi és Boito
együttesenláttaknekiafeladatnak,
sközbenélcelődtek.Verdi:„Gondo-
lom,askálaalálehetnetenniegyszö-
veget,mondjukazAve Ma ri át. […]
Ígytalánbízhatokbenne,hogyhalá-
lom után szentté avatnak.” Boito:
„IgensokAve Ma ri á ra lenneszüksé-
ge,hogyŐszentsége(apápa)megbo-
csássamagánakJa go (azOtel lo go-
noszférfifőhőse)Cre dó ját.”Verdi:„A
főbűnös,akinekemiattaCre domi-
attmegkellbocsátani,ön.Alegke-
vesebb,amitezérttenniekéne,hogy
ír egy négyrészes katolikus credót
Palest ri na stílusában.”
És Palestrinaművészete tényleg

nagy szerepet játszott Verdi újjá-
éledtegyházizenéjében.ALa u di al -
la Ver gi ne Ma ri át – Dan te Pa ra di -
cso má ból néhányversmegzenésíté-
sét–párhónappalazAve Ma ria előtt
írta,snagymértékbena16.századi
polifóniáthallhatjukbelőle.Palestri-
na stílusa ismerhető fel a Sta bat
Ma ter ben, Jac o po da To di szekven-
ciájábanis.Anegyedikdarabhoz,a
Te De um hoz Verdi hiába keresett
megfelelő zenei előképet, így saját
utatválasztottmegírásához.
Aszerzősosemtekintetteegység-

nekanégyművet,ésegyütteskiadá-
sukhoziscsakvonakodvajárulthoz-
zá,mivelazAve Ma ri át csupánme-
chanikus ujjgyakorlatnak tartotta.
A mégis egységes kompozíció az
életpályaméltó lezárása. Ésugyan
Verditnemavattákszentté,deezta-
lánhozzájárultlelkiüdvéhez.
g Halász-TáborszkyGyörgyi

Szakrálisésprofán
Giuseppe Ver di bi cen te ná ri uma

Ke gye lem – új já szü le tés címmelhívogatottizgalmasnakígérkezőszekció-
beszélgetésreVá mos Bé la reformátuslelkipásztorésazőtkísérőCséfal vay
Ta más gyülekezetitag.Nemteológiaielőadással,hanemőszinte,egysze-
rűbizonyságtétellelkészültek.Tánmégazúj já szü le tés szósemhangzott
el,annyiraegyszerű,gyakorlatiasvoltbizonyságtételük.
Azönző,amásikfelémegnyílninemtudóéletellehetetlenítiaszol-

gálatot,aterméketlenszolgálat,amásikbanbajtkeresőmagatartáspe-
digagresszívvátesz.Mintahogyasátánistazenébetörténőbelegabalyo-
dásis,amiráadásulkönnyenamásikgyűlöletéhez,rasszizmushozvezet,
demindenképpenmagábólkifordult,Istenhezésemberhezméltatlan,üres,
sehovasemvivő,sőtrombolóéletvitelbe.
Azőszintefeltárulkozás,atiszta,szelídszó,agyökeresenmegválto-

zottéletekrőlszólóbeszámolók,amelyekhatározottanIstenre,kegyel-
mére,csodálatosmunkájáramutattak,megtettékhatásukat.Ahallga-
tókbizalommalkérdeztek,mondtákelacsaládjukbanjelentkezőnehéz-
ségeket,éskaphattakbátorítótanácsokat.
Jódöntésvolteljönniamainapra–kezdtebizonyságtételétVámos

Béla.Jódöntésvoltmindenkiszámáraelmenniazáltalavezetettszek-
cióba–mondhattamazegyüttlétvégénmindazokkal,akikrészeseile-
hettekIstenszabadítómunkájának.

g BakayPéter

f Folytatás az 1. oldalról

f
o

r
r

á
s

: W
iK

iM
é

d
ia

A Deák téri oltár előtt Györfi Mihály és Cseri K

t.
 P

in
t

é
r

 K
á

r
o

ly
 f

e
lv

é
t

e
le



EvangélikusÉlet 2013.október20. f panoráma

 V o l T  E Z  A  N A p

Mindenkegyelemazéletemben!–ez
akijelentésmárrégótaasajátom,de
állandó„frissítésre”szorul,miként
gyakranhasználtszámítógépesprog-
ramjaim.Ategnapihitbőlésmeggyő-
ződésbőlmamárnemlehetmegél-
ni,demindenkorkésznekkelllen-
nünkaszámadásra,hamegkérdez-
nekabennünkélőreménységről.Így
amikorlapunkfőszerkesztőjekörkér-
déstintézettazországosevangélizá-
ciónéhányrésztvevőjéhezaszemé-
lyeshatásokról–mit is jelentszá-
momraezanap,milyenajándékot
kaptam–, röviden szólva csak azt
mondhatom:megerősítettmeggyő-
ződésemben,hogyvalóbanhelyesen
hiszem és gondolom, min den ke -
gye lem az éle tem ben!
Ezatapasztalatnemcsakasajátom,

hiszenabizonyságtevőkfellegevesz
körül bennünket, ezért most csak
Tú róczy Zol tán „háromszoros”püs-
pökünk egyik 1949-ben megjelent
bizonyságtételéreutalok,mertaző
százhuszadikszületésnapjátéppena
közeljövőben ünnepelhetjük. Csak
ke gye lem című írásának végén így
vall,seszavaiazenyémekkéislettek
akonfirmációmótaelteltfélévszázad
során: „Én mindennap kimondha-
tatlanszükségétérzemésmindennap
csodálatosboldogörömmelmondo-
gatommagamnakújraésújra:azén
Istenemcsakkegyelem,semmimás,
csakkegyelem!Mindenútjakegyelem!
AGolgothaútjaiskegyelem!Azén
üdvösségemfelévezetőútjaiskegye-
lem!Csakkegyelem!Áldassékörök-
kön-örökké ezért a hihetetlen ke-
gyelemértazŐszentneve!”
ADeáktéritemplomunkbanok-

tóber12-énelhangzottkétigehirde-
tésbőlennekavallomásnakaz„ap-
rópénzreváltott”igazolásátvéltem
kihallani,sszentírásiigékkelalátá-
masztva megindokolni. Ká ro li nál
azévmindennapjárajutegy„kegyel-
mes” igevers, és Cse ri Kál mán is
mindennaprakínáljaáhítataibanA
ke gye lem har mat ja lelkiáldásait!
Mosttöménytanításábanemlékez-

tetett:nemfelejtetteelkegyelmétaz
Isten!MárazÓszö vet ség ben ishirdet-
teti az örömhírt. A mi bűneinket
nemlehetemberierőfeszítésseljóvá-
tenni,csakistenikegyelemmelmeg-
bocsátani!Gondolatbanveleegyütt
mondhattameztamegtapasztalást:
Istenigazságos,abűntmegbünteti,de
abűnöstnagyonszereti,ésmegakar-
jamenteni!Jézusakeresztenhelyet-
tembűnhődött,hogynekembékes-
ségemlegyen.Evangélikus„füllel”is

minden szavát el tudom fogadni a
négyszázötvenévesHei del ber gi ká té -
ból idézettmondatnak:„ÚgyleszekIs-
tenelőttigazzá,hogyazénmindenér-
dememnélkül,egyedülazőingyen
kegyelméből,nekemtulajdonítjaés
ajándékozzaKrisztustökéleteselég-
tételét, igazságát és szentségét, de
csakúgy,haejótéteményeketénhí-
vőszívvelelfogadom.”
AzigehirdetőeztisidézteLu ther -

nek 1516-ban,tehátmégareformáció
előttírottegyikleveléből:„ÚrJézus,
tevagyazénigazságom,énpedigate
bűnöd vagyok. Magadra vetted az
enyémet, és nekem adtad a tiédet.
Olyannálettél,amilyennemvoltál,és
olyannátettél,amilyennemvoltam.”
Akieztönmagáranézveisigaznakte-
kinti,azhisz(lásdJn3,36)!
Miakegyelem?–tettefelasors-

döntőkérdést.Akikmárátélhették,
veleegyüttválaszolhatnak:azelen-
gedettadósság(lásdKol2,14)!SIs-
tengyermekeitetényelnemmúló,
hálásörömmeltöltibe,amiakegye-
lemmunkájabennünk.
Ahallottakalapjánarraameggyő-

ződésrejutottam,hogyezaláthatat-
lan,devalóságosanjelenlévő,ingyen
kegyelemtehetminketlátható(bb)
evangélikuskeresztyénekké.Decsak
azokat,akikeztKrisztusbanmegta-
pasztalhatták:„ÁtöleltIstennagyke-
gyelme,/Méltatlanul,érdemtelen.”
(EÉ327)Ésbizonyénadélutánibib-
liakörbenisszívesebbenhallgattam
volnacsakazelőadólényegretörő
válaszaitelőre,írásbanmegfogalma-
zottkérdésekre–hogyjólkihasznál-
jukeztakedvezőalkalmat–,minta
konkrétkérdéseketalig-aligtartal-
mazó„hozzászólásokat”.
Azáró„iker”-igehirdetésbendr.

Fa bi ny Ta más apálimegigazulástan
mélységeibeengedettbepillantásta
„klasszikus”kegyelmiigekapcsán:
„…ke gye lem ből van üd vös sé ge tek a
hit ál tal…” (Ef2,8)
„Grátisz”, ingyen igazulunk meg

Istenelőtt.IdézteahitébresztőJohn
Buny an Bő völ kö dő ke gye lem című
regényébőlesorokat:„Igazságoma
mennybenvan,azigazságomKrisz-
tus.ÉsazótabékességemvanIsten-
nel.”Utaltabeszámolókbanelhang-
zottegyikvallomásra:„Énakegyelem
gyermekénekérzemmagam!”Skije-
lentette, felülről irányított, azaz
„mennyhezragadt”emberekvagyunk,
ha Lutherhez hasonlóan Jézusban
találjukmegakegyelmesIstent.Idéz-
teareformátoretoronyélményét:„Ek-
korszinteaparadicsombaléptembe.”
Azevangélikusteológiátösszefog-

laló igehirdetésében a püspök így
summázta gondolatait: Jézus érde-
méért,kegyelembőlállhatunkmegaz
ítéletben,ahitáltal.Semlékeztetettre-
formátorunkszavaira:„Azóembertbe-
lekellfojtanunkakeresztségvizébe!”
Szükségünkvanrá,hogyahét-

köznapokrohanásábólkiszakadva,
hittestvériközösségben,areformá-
cióhavábanisszembesüljünkegy-
házunkalapvetőtanításaival,hogy
valóban tudjuk, kiben smiért hi-
szünk,éserrőlmásoknakisszámot
adhassunk!
Azáró,„mozgó”úrvacsorarésze-

seiújraátélhettékefelettenagytit-
kot:énKrisztusban,őpedigénben-
nemvan.Sígymegerősödve,misszi-
óilelkülettelvégezhetiktanúságtéte-
lüket,hogymégsokaneljuthassanak
eszemélyesmeggyőződésre:Min den
ke gye lem az éle tem ben!

g GaraiAndrás

Mindenkegyelem
Időszerűakegyelemrőlbeszélni
–mondtanyitóigehirdetésében
Cse ri Kál mán nyugalmazottre-
formátuslelkipásztor.Azorszá-
gosevangélizációideialkalmán
azonbannemcsakhallhatóváés
megérthetővé, hanem kézzel-
foghatóváisváltakegyelem.
Különösenalulnézetből.Azok

számára, akik megélték, hogy
valakilehajolhozzájuk,amikor
szükségükvanrá.Azokszámá-
ra,akik–ameleg,azoxigénhi-
ány,atömegmiattvagymások-
ból–asajáttehetetlenségüket,
gyengeségüket, rászorultságu-
kat voltak kénytelenek megta-
pasztalniezenanapon.
Akegyelemnemlátványosan,

hanemegészenapródolgokban
mutatkozottmegszámukra.Egy
segítőben,akikinyitottaazabla-
kot.Aszendvicsbenésakávéban.
Azalsószeliasszonyoksütemé-
nyében.Egyismeretlenáltaljókor
odanyújtottkortyvízben.Atar-
kórahelyezetthidegborogatás-
ban. Egy levetett pulóverben,
amelylegyezőülszolgált.Segítő-
készidegenekben,akikátadtáka
helyüket,amikorkellett.Egymo-
biltelefonban,amelyenkeresztül
hívni lehetett a mentőket. Így
nézkiakegyelemalulnézetből.
Perszeő,akifelülrőltekintett

mindazokra,akikrésztvetteka
rendezvényen,ennéltöbbetislá-
tott. Látta azokat, akik lelki
szomjúsággalérkeztek.Azokat,
akiketmegérintettazige.Azokat,
akiknekszükségükvoltaközös-
ségélményére.Azokatis,akikki-
nyújtottákakezüketésmegnyi-
tották a szívüket a segítségre
szorulókfelé,ésezáltalIstenke-
gyelménekhordozóiválettek.Ő
észrevetteazokatapicigesztuso-
katis,amelyeketsenkimás.
Isten kegyelme nem téma.

Életfeltétel,létszükséglet,minta
levegőmegavíz–fogalmazott
prédikációjábanCseriKálmán.
Olyasmi,aminemmaradhatel-
mélet,hanemgyakorlattá,tettek-
kéválik.Nemcsakhallható,ha-
nemmegtapasztalhatókell,hogy
legyen.Azországosevangélizá-
cióalkalmával is.Ígylehet(ett)
ajándékezanap.Istenajándéka
nekünk.Amiajándékunkegy-
másnak.

g AdámiMária
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Azevangélikus„kegyességiszókész-
letből”nálunkmégkétségkívülhiány-
zófiataloskifejezésekremárakoncert
előtttartottsajtótájékoztatóniselhang-
zottmagyarázat.Akétmuzsikusaté-
kozlófiúpéldázatárautalvaszegezett
kérdéstajelenlévőkhöz:vajonameg-
tértfiátkebléreölelőatyaházábanmi-
lyenhangulatbanfolytatódhatottazes-
te…Nos,aszombatesti„bulira”zsú-
folásigmegteltaKörcsarnok.
Atöbbnyiretizen-huszonévesekből

állóhallgatóságakoncertelsőfelében
MartinSmithdalaivalhangolódhatott
istentiszteletre.Ahazánkbanharma-
dikalkalommaljártelőadó–aGod’s
Gre at Dance Floormuzsikusaival–fő-
kéntanapokbanmegjelentmásodikle-
mezénekszámaitszólaltattameg.
Smith,akitizenhétévenkeresztül

voltaDe li ri o us? formációfrontembe-
re,2008-banalapítottamegaCom pas -
si on Art Pro jek tet,melynekzenészeiaz
elkészültlemezekteljesbevételétjó-
tékonycélraajánlottákfel,hogyazta
szegényekéletminőségénekjavításá-
rafordítsák.Többévnyiszünetután
2012-benjelentettebe,hogyújabbze-
neiprojektteltérvissza.
Ehelyütt talánnemártrámutat-

nunk,hogyalegkiválóbb„keresztény
könnyűzenészek”(nemutolsósorban
éppakarizmatikusközösségekdicső-
ítőcsoportjaibólkinőttmuzsikusok)
tőlünknyugatabbraanemkeresztény
közönségelőttsemismeretlenek,da-
laik nem feltétlenül rekesztődnek
templomfalakközé.Fontoserreutal-
nunk,hiszenazilyen–világszínvona-
lú–zenékneknálunkisrendkívülnagy
szerepüklehetabban,hogyalegfiata-
labbnemzedékisutattaláljonakegye-
lemforrásához.Ezamindnagyobb
közönségetvonzózeneistílusértéke-
kethordoz,hiszenazenénkeresztül
a szövegre, az igére összpontosít.
(Nemvéletlen,hogyvalamennyidal-
nakaszövegeolvashatóvolt–magyar
fordításbanis–akivetítőkön.)Shogy
ezamuzsikaeltudjaérniafiatalokat,
arraamostani,lelkesbudapestiközön-
ségisékesbizonyítékulszolgált.

A koncert második részében az
angolgitáros,zeneszerző,szövegíró,
MattRedmanlépettfel,szinténhatal-
massikerrel.AkétszeresGrammy-dí-
jaselőadódalaittavalyoktóberibuda-
pestikoncertjeutánmostisezrekéne-
kelték.Adicsőítőzenésáhítatraaha-
zaiközönségmellettaszomszédosor-
szágokbólisérkeztekfiatalok.
Hogy egyre többször üdvözölhe-

tünkvilághírűamerikaiésangoldicső-
ítőelőadókatMagyarországon,abban
azévenkéntiországosdicsőítőnapok
megrendezésévelismerttéváltEz az
a nap! Szer ve ző iro dá nak elévülhetet-
lenérdemeivannak.Alapítóvezető-
je,azegyébkéntrómaikatolikusLász -
ló Vik tor amúltszombatikoncerten
jelentettebeajövőéviországosren-
dezvényidőpontját:2014.május24-én
ismétabudapestisportarénábavárják
–felekezettőlfüggetlenül–mindazo-
kat,akikszeretnékmegélniakeresz-
tényekegységét,dicsőíteniIstent,kö-
zösenimádkozninemzetünkért,hal-
laniazevangéliumot,ésmindemellett
szeretnéneknagyszerűzeneiélmény-
benrészesedni.Elmondtaaztis,hogy
azezévjúniusábaninternetenelindí-
tottEz az a nap! Rá dió fogadtatása
rendkívülkedvező,hallgatóságaegy-
re nő, közösségi oldalukhoz pedig
márszáznegyvenezren(!)csatlakoztak.
Istenhatalmastáncparkettjénabu-

dapestikoncertetavilághírű,10 000
Rea sons címűszámzártaRedmanés
Smithközöselőadásában(ké pün kön).
Redman2012-es lemezének címadó
kompozícióját a videómegosztó ol-
dalakonnapjainkigközeltízmillióanlát-
ták,illetvehallgattákmeg,éstavalyaz
EgyesültÁllamokrádióállomásaiáltal
tíz leggyakrabban sugárzott felvétel
egyikevolt.Alighavéletlenül.MattRed-
manésMartinSmithefenségesme-
lódiávalésdalszöveggelBudapestenis
hitettettarról,hogyIstengyermekei
számáratízezernélistöbbokvanare-
ménységre.Ésarrólis,hogyszámuk-
raazenenemcsakahangokvilága,ha-
nemafelelősszolgálatterepeisegyben.

g H.Cs.és TPK

Bulival szol gá ltak
b Amilyenörvendetesvoltamúltszombatievangélizációnszépszámmal
látnifiatalabbakatisaDeáktéritemplomban,olyanjólesőérzésvoltfel-
fedezninéhányismerősarcotaznapesteabudapestiKörcsarnokban,
aholtörténetesenszinténIstenkegyelméértadottelsősorbanhálátegy
fergetegesdicsőítő„buli”.Kétvilághírűkereszténydalszerző-énekes–
MartinSmith ésMattRedman –változtattaGod’sGreatDanceFloor
elnevezésűformációjával„Istenhatalmastáncparkettjévé”afővárosikon-
certtermet.AzökumenikusdicsőítőestetismétazEzazanap!Szerve-
zőiroda rendezte,kifogástalanszakértelemmelés–óriásisikerrel.

         Kálmán
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 e 2013.október20. EvangélikusÉletfókusz

Régótaszeretema2008-banelhunyt
nagyoroszírót,figyeltemsokmegpró-
báltatásbanbővelkedőéletútját,hatal-
maséletművét.EmlékszemazIvan Gy -
enyi szovics egy nap ja címűkisregényé-
re,milyenfölzaklatóolvasmányvolt.És
atöbbiis:aMatr jo na há za, A krecse -
tov kai ál lo má son tör tént című
elbeszélés és azok az írásai,
melyeknemjelenhettekmega
Szovjetunióban, s nálunk is
megkésve:A po kol tor ná cán, a
Rák osz tály, azsarnokihatalmat
megrendítő regényfolyam, A
GU LAG szi get vi lág.
Nézemadátumot: lassan

negyvenéve,hogyaSzovjet-
unióLegfelsőbbTanácsának
határozata–„hazaárulásért”
– megfosztotta Alek szandr
Szol zse nyi cint állampolgár-
ságától.Azírótéjjelletartóz-
tatták,ésmásnapkiutasítot-
ták az országból. Ötvenhat
évesen,népescsaládjávalúj-
rakezdhetteazéletét.Micso-
daesztendőkután:háromév
a háború bugyrában, nyolc
év a legkegyetlenebb mun-
katáborokban–amagyarRó -
zsás Já nos szomszédságában.
Sokat töprengtem,hogyanmert

egyedül szembeszállni az ember-
milliókat,nemzeteketeltipróhata-
lommal? Hogyan maradt életben?
TalánaNobel-díj(1970)ésazegész
világelismerésevédtemeg.
Figyeltemkésőbbiéletútjátis.1976

és1994közöttaCavendishvárosa
(EgyesültÁllamok)mellettikisbir-
tokánépítettházábanéltcsaládjával,
teljesvisszavonultságban.AVö rös ke -
rék címűtízkötetes,monumentális

regényfolyamándolgozott,megfeszí-
tettmunkával…
Végreelérkezettahazatérésnap-

ja:1994.május27-énlépettszeretett
oroszföldjére;vonattalutazottke-
resztülazországon.Beszélt,előadá-
sokat tartott, rádión és televízión

üzent;reménykedettnépefeltáma-
dásában.
Születésénekkilencvenötödikév-

fordulójaalkalmábólaTerrorHáza
Múzeumkiállítással tisztelegaz író
emlékeelőtt.Kisteremaföldszinten,
képekkel, eredeti dokumentumok-
kal,úgy,hogyészrevétlenülottlépde-
lünkSzolzsenyicinmellett,megyünk
együttaraboktólnépestávolifalvak-
ban,ajégostorosszibériaihóviharban.
Aszülők,akietlengyerekkoritáj

fogadja a látogatót. 1918: Kiszlo-
vodszk, 1920: a Gorin-ház, 1921:
SzentPantyelejmon-templom…Az-
utánugrunkazidőben,ésaharminc-
évesférfitlátjuk,majdasovány,pu-
fajkás rabot, odavarrt számmal a
szíve felett. 1953–56: Kok-Terek, a

kényszerlakhelyalágerután;
1956–57: Matrjona háza. A
száműzetés évei, örök szél
vertefaház,azajtóbanaked-
ves,idősasszony.1957–1966:
Rjazany, itt már a szakállas
írótlátjuk,ahogyanazalag-
sorban töprengve dolgozik.
Afalonlévővetítőnírótár-

sak, történészek emlékezései
futnak.AzIvan Gy enyi szovics
egyhétalattfölráztaazorszá-
got.Mindenkieztolvasta,er-
rőlbeszélt.AGU LAG szi get -
cso port az egész világot fel-
forgatta,nemlehetetttovább
titkolniasoktízmillióártatlan
halottat!Keskenyfolyosóolda-
lánkritikák,vélemények.Előt-
teavitrinekbenazírószemé-
lyestárgyai:tolla,órája,kopott
ceruzája,cigarettatárcájaapró
réz öngyújtójával, az utolsó
kéziratlapok. Egy fájó-szép

fotó: fáradt arcát felesége vállára
hajtja, pihen. A másik tárlóban a
kommunistapártvezetői:Brezs nyev,
And rop ov, Szusz lov, Hrus csov eltor-
zulttekintettel…Alegvégénazidős
Szolzsenyicinegyőszikertben,apa-
donülvebeszélkitüzesedettarccal.
Nagy időktanúságtevője.Valódi

20.századipróféta,mondjamegszen-
vedett életét: „Az igazság egyetlen
szava az egész világnál súlyosabb.”

g FFL

Azoroszhazafi
Alek szandr Szol zse nyi cin-em lék ki ál lí tás a Ter ror Há za Mú ze um banEm lék szem, mi lyen vá rat lan ün nep

volt a hat va nas évek má so dik fe lé ben
Ame ri go Tot bu da pes ti és ti ha nyi ki -
ál lí tá sa. Ki de rült, hogy Tóth Im ré nek
szü le tett a Du nán túl egyik kis fa lu já -
ban, Fe hér vár csur gón. Több év ti ze des
si ke res tá vol lé te után – Ró má ban élt
– nem szű nő fi gye lem kí sér te sze mé lyét
és mű ve it. Rö vi de sen azt is meg tud tuk,
hogy ko rai kor sza kát val lá sos szob rok
jel lem zik, ezt re mek port rék kö ve tik, ru -
hát lan ka vics asszo nyok, mo dern ma -
si nák, be te tőz ve A mag apo te ó zi sa cí -
mű dom bor mű vel, amely a gö döl lői
egye tem au lá já ban lát ha tó.

Ilyen meg le pe tés volt a ki vé te les te -
het sé gű Sza lay La jos is, aki ar gen tí nai
és ame ri kai di cső ség után tért vissza
szü lő föld jé re. Pi cas so nyi lat koz ta ró -
la: „Ha két gra fi kus ne ve ma rad fenn
az utó kor nak a 20. szá zad ból, a má -
sik én le szek, ha csak egy, az Sza lay lesz.”

Az el múlt év ben nagy köl tőnk, Ju -
hász Fe renc em lé ke zett gye rek ko ri ba -
rát já ra, a pá ri zsi Han tai Si mon ra, a
bi ai láng el me-fes tő re, a Bo lyai-agyú,
ma kacs és ma gá nyos fér fi ra. Bi zony ró -
la is ke ve set tud tunk, pe dig a fran cia
fő vá ros ban je len tős ki ál lí tá sai vol tak. 

Hány te het sé ges em ber szét szó -
ród va a nagy vi lág ban! Írók, fes tők,
mű vé szek, tu dó sok a sen ki föld jén.
Ma gyar or szághoz va ló hű sé gük, ma -
gyar sá guk meg őr zé se mi att. Sok szor
fé lig el pusz tult élet mű vel.

Mi kor a fe le dés be te me ti éle tü ket, jön
egy test vé ri kéz, se gí tő kö zös ség, és föl -
tá maszt ja őket. Ezt tör tént leg utóbb a
Pá rizs ban élt, tra gi ku san fi a ta lon meg -
halt je les szob rásszal, Pát kai Er vin nel
is. Is me rő sen cseng het a név: test vé re,
Pát kai Ró bert a nagy-bri tan ni ai Egye -
sült An gol Nyel vű Evan gé li kus Egy ház
nyu gal ma zott püs pö ke. Bölcs be szé de -
it, írá sa it sok szor hal lot tuk és ol vas hat -

tuk ide ha za is. Fő leg ne ki kö szön he tő,
hogy a bé kés csa bai evan gé li kus is ko lá -
ban iga zi ott hon ra ta lált a gaz dag
élet mű. Az in téz mény Te het ség pont ja
Pát kai Er vin ne vét vet te föl, és Táv la tot
ka pott élet cím mel tar tal mas könyv je -
lent meg a tehetségpont gon do zá sá ban.

El mond hat juk – Ady sza va i val –,
hogy if jú szí vek ben él, ha za tért a lá -
za san te rem tő mű vész. Re mél het jük,
pél da adó lesz az if jú ság nak, aki nek az
élet mű vé ből min dig le het szé pet és
újat me rí te ni.

Pát kai Er vin 1937-ben szü le tett. Med -
gyessy Fe renc ma gán ta nít vá nya, az
Ipar mű vé sze ti Fő is ko lán Bor sos Mik lós
nö ven dé ke volt. Az 1956-os for ra da lom
le ve ré se után Fran cia or szág ba emig rált,
ott fe jez te be ta nul má nya it. 1961–63: dí -
ja kat nyert a Pá ri zsi Bi en ná lén. 1966:
há zas sá got kö tött Ch ris ti a ne Ga ra ud
mű vé szet tör té nésszel. 1967–1978: egyé -
ni és cso por tos ki ál lí tá sok, köz té ri szob -
rok föl ál lí tá sa. A Pa vé-Ne uf ne gyed ren -
de zé si ter ve… 1979: ret ros pek tív tár la -
ta. 1982: a Bu da pes ti Ta va szi Fesz ti vál
meg hí vott ja. 1983: Tisz te let a szü lő -
föld nek, Mű csar nok, Bu da pest. 1985:
bal eset kö vet kez té ben meg halt…

Né hány ki ra ga dott élet raj zi adat. És
szo mo rú ság, hi szen a leg ter mé ke nyebb
esz ten dők előtt tört ket té egy kü lö nös,
te het sé ges élet! Szo kás ilyen kor el -
mon da ni: tö re dé kes az élet mű. Nem
hi szek eb ben, kü lö nö sen nem Pát kai
ese té ben. Olyan gaz dag, iz zó te het ség -
gel dol go zott, hogy ami el ké szült, az is
há rom em ber mun ká já val egyen lő. A
20. szá zad má so dik fe lé ben al ko tó, a
ma gyar és egye te mes kép ző mű vé szet -
ben új sze rű, egye di utat já ró Pát kai Er -
vin ko rai vesz té sé ben is győz tes volt.

Fá jó, hogy mi csak most is mer ke -
dünk ve le.

g FenyvesiFélixLajos

Pát kai Er vin éb resz té se

 
 

 
   

 
    

 

   

 

 

 

Luther válogatott művei sorozat
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Korlátozott kötete.lent 
időrendben sorozat A 

Bibliafordítás, vigasztalás, imádság

kezdete
a7, 201
-küoktóberben, 

eformáciR
 
 

 
   

 
    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 

 
 

  

 
 

 
 

   

 
      

 

 

 
 

 

 

 
 

   

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

     
 

     
 

 
 

  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

példányszámbanKorlátozott 
-megjeelsőként időrendben 

Bibliafordítás, vigasztalás, imádság

tehát valaki Ha 
indulatos, hol 

hol hangnem 

önyvvásár a Luther Kiói keformáci
 
 

 
   

 
    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 

 
 

  

 
 

 
 

   

 
      

 

 

 
 

 

 

 
 

   

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

     
 

     
 

 
 

  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

egyetlenhiányában idő tehát 
komoly. higgadtan hol indulatos, 

kétségbeesett, hol tréfás, hol 

olvasására, 
az kat 

vülről” 

önyvvásár a Luther Ki
 
 

 
   

 
    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 

 
 

  

 
 

 
 

   

 
      

 

 

 
 

 

 

 
 

   

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

     
 

     
 

 
 

  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

megértéséreevangélium az olvasására, 
Szentírása írta, kedvéért olvasók az 

Előszóaz Luther érdeklődnek. vülről” 

adónálönyvvásár a Luther Ki
 
 

 
   

 
    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 

 
 

  

 
 

 
 

   

 
      

 

 

 
 

 

 

 
 

   

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

     
 

     
 

 
 

  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

megértésére
Szentírás

-Előszó Luther Márton, a reformátor

adónál
 
 

 
   

 
    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 

 
 

  

 
 

 
 

   

 
      

 

 

 
 

 

 

 
 

   

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

     
 

     
 

 
 

  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Luther Márton, a reformátor
 
 

 
   

 
    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 

 
 

  

 
 

 
 

   

 
      

 

 

 
 

 

 

 
 

   

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

     
 

     
 

 
 

  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

reformátora kiadványaink Alábbi 
Luther. sorban természetesen maga 
atllánabájttjnoppézökkeyném

egykor akik szólhatnak, azok 
leghitelesebbena evangélikusságunkat, 
határozza alapvetően ami és tént, 

ykgeiam,lórrandiM.eedrzevé
majd történt is mi arról, hallunk 

eszbt bbetöyreegve,ledzekö
ünnepe lójának 

évforduötszázadik 
kezdetereformáció 

 
 

 
   

 
    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 

 
 

  

 
 

 
 

   

 
      

 

 

 
 

 

 

 
 

   

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

     
 

     
 

 
 

  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

4990 Ft 
oldal, 736 mm, 170×240 

kapható!
Korlátozott kötete.lent 

reformátor
Luther. 

-őslE.ka
-eseaz egykor 

leghitelesebben
meg határozza 

-rötroyk
félmajd 

,ünkélesz
feléünnepe 

-évfordu
kezdete

4990 Ft h   

Levelek (7.)

helyett 3992 

 
 

 
   

 
    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 

 
 

  

 
 

 
 

   

 
      

 

 

 
 

 

 

 
 

   

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

     
 

     
 

 
 

  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

vászonkötésoldal, 

példányszámbanKorlátozott 

4990 Ft 
mm, 170×240 

Megjelenés: 2013. október 28.
a levelek gyűjteményéhez.

egyben ténetekre 
életműre, életrajzra, 

egész az kötetben 
tehát valaki Ha 

helyett 3992 Ft

4990 Ft 

teetztesrkeSz
Luther írásaiból mindennapi áhítatra
Jer, örvendjünk, keresztyének

helyett 4491 Ft

 
 

 
   

 
    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 

 
 

  

 
 

 
 

   

 
      

 

 

 
 

 

 

 
 

   

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

     
 

     
 

 
 

  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

vászonkötésoldal, 776 mm, 
Megjelenés: 2013. október 28.
a levelek gyűjteményéhez.

fordulhatbátran az –, egyben 
-törszórakoztató életműre, 
– kíváncsi Lutherre egész 

egyetlenhiányában idő tehát 

rlKaD.a:tttolíálzessöte
Luther írásaiból mindennapi áhítatra
Jer, örvendjünk, keresztyének

helyett 4491 Ft

19   
140×200 mm, 168 oldal, kartonált

nítani.
akart 
olvasására, 

19   

alapján 
nek 
Ittzés 
ihez írt előszói alapján
Luther 
Ittzés Gábor: Christum treyben

 
 

 
   

 
    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 

 
 

  

 
 

 
 

   

 
      

 

 

 
 

 

 

 
 

   

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

     
 

     
 

 
 

  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

80 Ft 
140×200 mm, 168 oldal, kartonált

nítani.
tapedagógusként szenvedélyes akart 

megértéséreevangélium az olvasására, 

80 Ft 

reformátora hogy vizsgálja, alapján 
előszóiírt könyveihez Biblia a 
Luthertanulmányában Gábor Ittzés 

ihez írt előszói alapján
könyveSzentírás a bibliaértelmezése Luther 

Ittzés Gábor: Christum treyben

helyett 1584 Ft

 
 

 
   

 
    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 

 
 

  

 
 

 
 

   

 
      

 

 

 
 

 

 

 
 

   

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

     
 

     
 

 
 

  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

-ta
megértésére

reformátor
előszói

-Luther

-könyve

kordokumenfel eleveníti helyszíneit 
állomásait sabb legfontokásságának 

életének Luther amely kiállítás, 
az útjára el indult 2003-ban 

 
 

 
   

 
    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 

 
 

  

 
 

 
 

   

 
      

 

 

 
 

 

 

 
 

   

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

     
 

     
 

 
 

  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

kordokumen
ésállomásait 

-munés életének 
-vándora az 

 
 

 
   

 
    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 

 
 

  

 
 

 
 

   

 
      

 

 

 
 

 

 

 
 

   

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

     
 

     
 

 
 

  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Kiadótól!
a meg rendelheti illetve hatja, 
vásárolkedvezményesen nyainkat 

hónapjában reformáció A 
Istenre találni.

kegyelmesa számára jelentett mit meg, 
érthetjük azt leginkább de betekintést, 

engednek küzdelmeibe gondolataiba, 
reformátora kiadványaink Alábbi 

 
 

 
   

 
    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 

 
 

  

 
 

 
 

   

 
      

 

 

 
 

 

 

 
 

   

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

     
 

     
 

 
 

  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Luthera 
-vásárol
-kiadvá

kegyelmes
érthetjük 

engednek 
reformátor

 
 

 
   

 
    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 

 
 

  

 
 

 
 

   

 
      

 

 

 
 

 

 

 
 

   

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

     
 

     
 

 
 

  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

1700 Ft 
140×200 mm, 448 oldal, kartonált

 fordította: Witte,
teetztesrkeSz

1700 Ft 

szeretettel könyvet A 
teológia lutheri 

találóan Bornkamm
ízig-vérig közben ta 

Biblia a Luther 
Előszók a Szentírás könyveihez

helyett 1360 Ft

 
 

 
   

 
    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 

 
 

  

 
 

 
 

   

 
      

 

 

 
 

 

 

 
 

   

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

     
 

     
 

 
 

  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

140×200 mm, 448 oldal, kartonált
Szabó József.  fordította: 

rlKaD.a:tttolíálzessö, te

-egyaz ajánljuk szeretettel 
summázatának”.„rövid teológia 

 aElőszókataznevezi találóan 
s marad, teológus ízig-vérig 
-magyarázaés fordítása Biblia 

Előszók a Szentírás könyveihez

helyett 1360 Ft

59   
140×200 mm, 66 oldal, kartonált

sének metaszövegeiként foghatók fel.
előszók 
rekkel 
hogyan, 
bibliai 
szókban 
kitüntetett 
teológiájában 
alapján 

59   

 
 

 
   

 
    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 

 
 

  

 
 

 
 

   

 
      

 

 

 
 

 

 

 
 

   

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

     
 

     
 

 
 

  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

90 Ft 
140×200 mm, 66 oldal, kartonált

sének metaszövegeiként foghatók fel.
bibliaértelmezéreformátor a előszók 

azvagyis szöveghez, a közelít rekkel 
módszeés elvekkel milyen hogyan, 

beszél,arról hanem szövegeket, bibliai 
értelmeznemcsak Luther szókban 

előAz Szentírás. a helyre kitüntetett 
kerülhogyan és miért teológiájában 

reformátora hogy vizsgálja, alapján 

90 Ft helyett 472 Ft

 
 

 
   

 
    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 

 
 

  

 
 

 
 

   

 
      

 

 

 
 

 

 

 
 

   

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

     
 

     
 

 
 

  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

sének metaszövegeiként foghatók fel.
-bibliaértelmezé

az
-módsze

beszél,
értelmez

-elő
kerül

reformátor

1195 Ft 
190×284 mm, 76 oldal, kartonált

rodukcióit is megtaláljuk.
színes fénykép és festmény tum, 
dokumenszámos túl életrajzán rövid 

reformátora Benne nyelven. magyar 
kiállításvezetőa meg jelent anyagaként 
kiállítás megrendezett is pesten 

2006-ban A segítségével. tumok 
kordokumenfel eleveníti helyszíneit 

1195 Ft h   helyett 717 Ft

 
 

 
   

 
    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 

 
 

  

 
 

 
 

   

 
      

 

 

 
 

 

 

 
 

   

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

     
 

     
 

 
 

  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

190×284 mm, 76 oldal, kartonált

-repszínes 
-dokumen

reformátor
kiállításvezető

-segédkiállítás 
-Buda2006-ban 
-kordokumen

 
 

 
   

 
    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 

 
 

  

 
 

 
 

   

 
      

 

 

 
 

 

 

 
 

   

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

     
 

     
 

 
 

  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

fényében kutatások újabb az gadva 
nem jelentőségét mű hatkötetes 

évfordulóra négyszázadik A 
keresztül alapműnek számított. 

évtizedeken sorozat ívű nagy kesztett 
által (1857–1927) EndreMasznyik A 

gondozásában. Társaság Luther a meg 
elején század 20. a utoljára eddig 

és először kiadása sorozatszerű 
műveinekLuther Magyarországon 

sorozatLuther válogatott művei 

 
 

 
   

 
    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 

 
 

  

 
 

 
 

   

 
      

 

 

 
 

 

 

 
 

   

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

     
 

     
 

 
 

  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

afényében 
-tanem 

készült évfordulóra 
keresztül alapműnek számított. 

évtizedeken 
-szeráltal 

gondozásában. 
jelentelején 

-mindés 
műveinek

sorozat

Ez hordozva. neteket 
mának és dokumentálva 

történeti – küzdelmeket 
harcokat külső a lóit, 

mindennapok a és műhelyét 
tea , taitnaazozmsréé

be ssa mutazerre egys
céllal a azzal válogatás A 

 
 

 
   

 
    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 

 
 

  

 
 

 
 

   

 
      

 

 

 
 

 

 

 
 

   

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

     
 

     
 

 
 

  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

-biválogatás a Ez 
-üzeszóló mának 

eseményeket történeti 
lelkiismereti a és 

-tennivamindennapok 
akunmiiaglóote

torráeformára be 
hogyszületett, céllal 

Biblia a akik is, 
tagjainak ház 

 
 

 
   

 
    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 

 
 

  

 
 

 
 

   

 
      

 

 

 
 

 

 

 
 

   

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

     
 

     
 

 
 

  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

ki
-„kíiránt Luther vagy Biblia 

azokéba de figyelmébe, tagjainak 

ben 
szentségről hét 

ugyanis 
egés

gették 
1517 

fontos iratát tartalmazza.
származó, 

ikA
Bűnbánat, keresztség, úrvacsora

 
 

 
   

 
    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 

 
 

  

 
 

 
 

   

 
      

 

 

 
 

 

 

 
 

   

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

     
 

     
 

 
 

  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

beszentségről három még Luther 
1519-tanításával. szóló szentségről 

egyháznak római a szakított ugyanis 
otámroffoerA.tietezénttollavlőrke

szenta tisztázza hogy barátai, gették 
sürinkább egyre Luthert után 1517 

fontos iratát tartalmazza.
háromszóló szentségekről a származó, 

őb-9151kannotráMrehtuLynávda
Bűnbánat, keresztség, úrvacsora

 
 

 
   

 
    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 

 
 

  

 
 

 
 

   

 
      

 

 

 
 

 

 

 
 

   

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

     
 

     
 

 
 

  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

-be
1519-

aegyháznak 
ro
-szent
-sür

három
lő 290 Ft 

98×137 mm, 68 oldal, kartonált
Luther Márton Kis kátéja

290 Ft h   helyett 232 Ft

öltséget is átvállaljuk.a postak
ése eseleden ryy rvániad k 3bábalegL

onfaxve 
lben iae-m

levélben

nyeézmevde knkinyaávdaKi

 
 

 
   

 
    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 

 
 

  

 
 

 
 

   

 
      

 

 

 
 

 

 

 
 

   

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

     
 

     
 

 
 

  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

98×137 mm, 68 oldal, kartonált

öltséget is átvállaljuk.
tén ése ese

-

rons ánye

 
 

 
   

 
    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 

 
 

  

 
 

 
 

   

 
      

 

 

 
 

 

 

 
 

   

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

     
 

     
 

 
 

  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

sorozatig.műveiválogatott Luther elindult 
2011-bena egészen beszélhettünk nem 

koncepcióról kiadási átfogó de jában, 
könyv vagy füzet napvilágot 

látott irata számos reformátor 
rendszerváltás A küzdelme. tott 

assumzicilotakakansumzitnat
magyarországi a meghatározta 

Azokat tekintenünk. kell nak 
meghaladottszempontjait válogatás 

fényében újabb gadva 

 
 

 
   

 
    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 

 
 

  

 
 

 
 

   

 
      

 

 

 
 

 

 

 
 

   

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

     
 

     
 

 
 

  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

sorozatig.
2011-ben

koncepcióról 
-formákönyv 

ugyanlátott 
aután rendszerváltás 
-atyloffola
-protesmagyarországi 

ugyanis 
-meghaladott

fényében 

égető megélhetés napi a 
problémák tudományos 

lelkigondozással,személyes a vegyül 
az azonban leveleiben 

beszélgetőt a vigasztalót, a tót, 
professzort, a prédikátort, 

be mutatja kötetekben 
amely gyűjteménynek, a 

;ajddjasitátalalgoffodivviör
az értelemben zonyos 

Ez hordozva. neteket 

 
 

 
   

 
    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 

 
 

  

 
 

 
 

   

 
      

 

 

 
 

 

 

 
 

   

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

     
 

     
 

 
 

  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

a kérdéseivel, égető 
váltakoznakproblémák 

lelkigondozással,
egyházpolitika az 

Luther– beszélgetőt 
-bibliafordía professzort, 
areformátort, a be 

külön-külön amely 
kannatátalalgoffo;

sorozategész az 
biválogatás a Ez 

 
 

 
   

 
    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 

 
 

  

 
 

 
 

   

 
      

 

 

 
 

 

 

 
 

   

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

     
 

     
 

 
 

  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

73   
140×200 mm, 54 oldal, kartonált

céllal.
ikus 
prédikáció, 
gébe. 
nem 
tekinti 

egy de 
szél 

73   

 
 

 
   

 
    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 

 
 

  

 
 

 
 

   

 
      

 

 

 
 

 

 

 
 

   

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

     
 

     
 

 
 

  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

0 Ft 
140×200 mm, 54 oldal, kartonált

céllal.
tanítókészült, számára emberek ikus 

lakereső, a mindegyik de prédikáció, 
azazsermo,műfaja írás három A gébe. 

szentsékeresztség a beolvasztja nem 
hasakramentumnak, önálló tekinti 

nembűnbánatot a múlva év egy 
úrvacsora),keresztség, (bűnbánat, 

szentségről még 

0 Ft h   helyett 584 Ft
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.lutherkiado.huwww
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dia kge mtjarolhasán váse
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EvangélikusÉlet 2013.október20. f élővíz

„Ne győz zön le té ged a rossz, ha nem te
győzd le a rosszat a jó val.” (Róm12,21)

Szentháromságünnepeutána21.hé-
tenazÚt mu ta tó reggeliéshetiigéi
küzdelemrehívjákazÚristenmainé-
pétis:járjunkelhívásunkhozméltó-
an–ahitharcában!SmertJézuslegyőzteakeresztenabűn,ahalálésasá-
tánhatalmát,ezértnemhiábavalóaviaskodásunk:„…az a győ ze lem, amely
le győz te a vi lá got, a mi hi tünk.” (1Jn5,4)Lelkipróbákközöttis„ízleljétekés
lássátok,milyjóazÚr!Boldogazazember,akihozzámenekül.”(GyLK698,8)
Sörökléttelkoronázzamegőazállhatatosakat!He gyi be szé dé ben Jézusajánl-
janekünk:„…ne száll ja tok szem be a go nosszal, ha nem an nak, aki ar cul üt jobb
fe lől, tartsd oda má sik ar co dat is.” (…) „Sze res sé tek el len sé ge i te ket (…), hogy
le gye tek mennyei Atyá tok nak fi ai, aki fel hoz za nap ját go no szok ra és jók ra…”
(…) „Ti azért le gye tek tö ké le te sek…” (Mt5,39.44.45.48)Pálszerintszükséges
azIstentőlkapottfegyverzetfelöltéseahitharcában,„hogy meg áll has sa tok
az ör dög mes ter ke dé se i vel szem ben”. (Ef6,11)Ötvédőeszköz:azigazságsze-
retet,megigazulás,békesség,hit,üdvösség.Segyetlentámadóeszköz:azIs-
tenigéje,amelyaLélekáltalvezetdiadalra.Lu ther tanácsolja:„Akeresztyén-
ségnekisvitézekrevanszüksége,kikazigétjólértik,shamisértelmezését
megtudjákcáfolni.Ezértmindenkeresztyénahit-éstanbelibizonyosságát
alapozzamegúgyazIstenigéjéből,hogyellenállhassonazördögnek!”Kép-
mutatásnélküliszeretetünkígylegyennyilvánvalóvá:„Ne fi zes se tek sen ki nek
rosszal a rosszért. Ar ra le gyen gon do tok, ami min den em ber sze mé ben jó.” (…)
„Ne áll ja tok bosszút ön ma ga to kért…” (Róm12,17.19)–indokoljaPálhetiigénk
felszólítását.DávidújbólmegkímélteSauléletét,sAbisajnakeztmondta:„Ne
pusz títsd el, mert ki emel het bün tet le nül ke zet az Úr föl kent jé re?!” Éskirályá-
hozígykiáltott:„Ami lyen ér té kes volt előt tem a mai na pon a te éle ted, olyan
ér té kes le gyen az én éle tem is az Úr előtt…” (1Sám26,9.24)Miismegtapasz-
talhatjuk:„Az em be rek től va ló ret te gés csap dá ba ejt, de aki az Úr ban bí zik,
az ol tal mat ta lál.” (Péld29,25)Ahitharcábanerősít:„AkikazÚrbanbíznak,
azoknakerejemegújul,szárnyrakelnek,mintasasok,futnak,ésnemlankad-
nakel,járnak,ésnemfáradnakel.”(Ézs40,31;LK)AzÓszö vet ség evangélis-
tájaelőreezthirdetteaMessiásújországáról:„Igaz sá go san fog ural kod ni a
ki rály, és tör vé nye sen fog nak ve zet ni a ve zé rek.” (Ézs32,1)ElfogatásakorJézus
jóvalgyőztelearosszat;afőpapszolgájánaklevágottfülétmegérintve„meg -
gyó gyí tot ta őt”!Csakekkortudtakkezetemelnireá;mertmostjöttel„a ti órá -
tok és a sö tét ség ha tal má nak ide je”. (Lk22,51.53)Hitharcodban„erő söd jél meg
a ke gye lem ben…” Pálkéri:„Vál lald ve lem együtt a szen ve dést, mint Krisz tus
Jé zus jó ka to ná ja.” (…) „Ha pe dig ver se nyez is va la ki, nem nyer ko szo rút, ha
nem sza bály sze rű en ver se nyez.” (2Tim2,1.3.5)„Boldogleszek,haeharcot/Hit-
telvégigküzdöttem,/Merthahitemmegtartottam,/Várhazámamennyek-
ben.”(EÉ516,6)Ajutalom:öröküdvösségKrisztusban.

g GaraiAndrás

HETI ÚTRAVAlÓ

„Azértelemmindeztcsakakkorfog-
hatnáföl,haIstenrőleztmondhatnánk:
ősenkitsemkeményítmeg,senkitsem
kárhoztatel,hanemmindenkinmeg-
könyörül, mindenkit üdvözít, úgy,
hogyapokolmegsemmisül,megszű-
nikahalálfélelemis,ésnemkellfélnie

egyelkövetkezendőítélettőlsem.Ezértolyanindulatosazemberibölcsesség,
sezértmentegetiajóésigazságosIstent.AhitésaLélekazonbannemígybe-
szél!BízikIstenjóságában,méghavalamennyiteremtményételkárhoztatnáis!
Ésmihasznavanannak,hailyengondolatokkalkínozzukmagunkat,melyek-
kelamegkeményedésvétkétaszabadakaratrahárítjuk?Tegyenbáraszabad
akaratmindenerejével,amitcsakakar,egyetlenpéldávalsemigazolhatja,hogy
amegkeményedéselkerülhető,hacsakIstennemadjanekünkaSzentlelkét,vagy
hanemtudjabebizonyítani,hogysajáterejébőlirgalmatnyerhet.”

d Lu ther Már ton: Aszolgaiakarat
(Ja kab né Csiz ma zia Esz ter, Welt ler Ödön, Welt ler Sán dor for dí tá sa)

se Mpe r re fOr M anda

Félévszázadostanáripályámsorán
soktanulságospedagógiaihelyzetet
kellettmegoldanomnemcsakazis-
kolában, hanem az azt kiegészítő
nevelőimunkámbanis.Ezekközül
szeretnéknéhányatmegosztanitisz-
teltolvasóimmal.
ÉletemnagyélményevoltazIs ten

előtt tér de lő ta nít vány. Egyalkalom-
malmeghívástkaptamaszekszárdi
rómaikatolikustemplombanrende-
zetthangversenyre,amelyenazegyik
tanítványomisszerepelt.Atanuló
irántitiszteletbőlelmentem.Közben
érdekestapasztalatotszereztem.A
katolikusrendszerintatemplomból
kijövőkletérdelnek,éskeresztetvet-
nek.Meglepetésemreottláttamtér-
delniegyiktanítványomatis,akireso-
kat panaszkodott az édesanyja. A
templomimeglepetésutánfizikaórán
találkoztamafiúval,ésennyitmond-
tam: „Boldog vagyok, hogy Isten
előtttérdelőtanítványomvan.”Őna-
gyotnézett.„Honnantudjaezazem-
ber,hogyénIstenelőtttérdeltem?”
–gondoltamagában.Bevallottam,
hogyarómaikatolikustemplomban
együttvoltunk,ésénboldoganfigyel-
temőt.
Beszélgetnikezdtünkarról,hogy

azIstenelőtttérdelőtanítványtisz-
teli,szeretiszüleit.Afiúazóravégén
csakennyitmondott:„Tanárúr,ha
legközelebbispanaszleszrám,figyel-
meztessen!”Megtörténtacsoda.A
fiú tudatosan vigyázott viselkedé-
sére az órán is, otthon is. Szépen
érettségizett, és az orvosi egyete-
menfolytattatanulmányait.Mipe-
digfeleségemmelegyüttimádkozó
szívvelkísértüktanulását.Istenáldá-
samutatkozottmegkésőbbipályáján.
Eredményesenelvégezteazegyete-
met,sőtorvosdoktoritudományos
fokozatotisszerzett.Kimagaslótu-
dásátkülföldiszakmaikonferencián
ismegcsodálták.Ausztráliábanan-
golnyelventartottelőadástazorvo-
sokkongresszusán.Ígylettatérde-
lőtanítványbólsokakszámáratudá-
sátmagasszintenmegosztanitudó,
értékesszakember.
Istenáldásakísériházaséletétis.

Kiegyensúlyozott,boldogéletúton,
felfeléívelőpályánhalad,detérdei
mégmostismeghajlanakIstenelőtt,

azerőttőlekapjamindennapifelelős-
ségteljesmunkájához.Imádságaink
meghallgatásrataláltak.
Előfordult,hogyta nár kol lé gám ne -

ve lői mun ká já ban nem tud ta a sze re -
tet és bi za lom lég kö rét meg te rem te ni.
Tanult, okos, szakmailag felkészült
volt,degyakranatanulótlebecsülő,
megalázó,semmibevevőmódonnyil-
vánultmeg.Ezzelsoktanítványának
megkeserítetteazéletét.Különösen
súlyosvoltannakaleánytanulónakaz
esete,akitanegyedikosztálybangú-
nyosszavakkalszégyenítettmegosz-
tálytársaielőtt:„Ilyensemmitudással
azországegyetlenegyeteméresemfog
bejutni,neispróbálkozzék.”Aleány
ezutánidegorvosikezelésrekénysze-
rült,majdegyhónaputánsegítséget
kérttőlem,anyugdíjastanártól.
Ebbenazesetbenadiáknaklelki

segítségrevoltszüksége,hogyössze
neroppanjonelkeseredettségében.
MegkelletterősítenemIstenbevetett
hitét,ésszeretetteljesbiztatássalto-
vábbkellettsegítenemcéljafelé.Ezt
alélekmentőmunkátcsakimádságos
lélekkellehetettvégezni.Milettaz
eredménye?
Egy szülői találkozás alkalmával

tudtammeg.Városunkegyikutcáján
kedvesenszólítottmegazédesapa.
Örömmelszámoltbearról,hogyle-
ányakétegyetemetvégzettkitűnő
eredménnyel, és az Egyesült Álla-
mokban pályázott meg egy állást.
Számtalanszűrőnátjutvavégüliső
nyerteelamunkát.Aközelmúltban
Svájcban,aszigorúkövetelmények-
nekmegfelelve,elnyerteadoktorifo-
kozatot.
Micsoda győzelem! Arról győ-

ződtemmeg,hogyafelelősségteljes
pedagógusmunkalelkekettudgyó-
gyítani,éséletekettudmegmenteni.
Ezzel a találkozással eggyel több
boldogcsaládotismerhettemmeg.
Istennekadtamhálát,merttőlekap-
tamapedagógiaibölcsességet.
Aztismegtapasztaltam,hogya ne -

vel he tet len nek tű nő ta nu ló is ne vel -
he tő. „Miért ilyenolvashatatlanaz
írásod?”–kérdeztemegyikjócsalád-
bólvalótanítványomtól.„Hogylehet
egyharmadikosztályosgimnazista
ennyire rendetlen? Hogyan lehet
ilyenírássaldolgozatotírniazisko-

lában?Egészenbiztos,hogyatanár
az olvashatatlan írásodért értékeli
leadolgozataidat,mertbennemég
ajóeredménytsemtudjaelolvasni.”
Atanulómegsértődött.
Aztánészrevettem,hogygondol-

kodott az általam elmondottakon.
Különösenazon,hogyazilyenírás-
salmegírtszerelmeslevelétegyetlen
leánysemfogjaelolvasni,éshogyaz
írásamiattrosszvéleményalakulhat
kiróla.Hosszúideigdúltaharcalel-
kében,írásaazonbanegyreszebblett.
Éreztem,hogyakamaszbólifjúváér-
lelődőfiatalembermegértettefigyel-
meztetésemet,hogyazírásaönma-
gáttükrözi,ígyhátneadjonmagá-
rólhamisképet,mutassamegigazi
értékeit. Az írásról azután többet
nembeszéltünk.
Azeredménycsodálatoslett.Nem-

csakazírásaváltozottmeg,hanema
tanulmányieredményeisszépenja-
vult.Merevségefeloldódott,kapcso-
latunkbarátivávált.Jóeredménnyel
tett érettségi vizsgát. Búcsúzáskor
megaztörtént,amittöbbévtizedes
pályafutásomalattmégsohasemta-
pasztaltam.Anyílttekintetű,mosoly-
gófiatalmárazajtókilincsétfogta,de
egypillanatramégmegállt,visszané-
zett,ésőszinteszívvelennyitmon-
dott: „Köszönöm a nevelést.” Ezt
nagy meglepetéssel hallottam, de
végtelenülboldogvoltam.
Hitembennemcsalódtam,anevel-

hetetlennektűnőtanítványisnevel-
hetővolt.Nemcsakhogylényegesen
megjavultazírása,azegyéniségeis
átalakult.Kétegyetemetvégzett,és
jóházastársattaláltmagának.Azes-
küvőboldogpillanataibanvalószínű-
legaztisátérezte:érdemesvolthall-
gatniajóakaratúnevelőiszóra.Éle-
te, jelleme, akaratereje, célratörése
pozitíviránybaváltozott,megalapoz-
va boldog családi életét. Azonnal
álláshozisjutott.Örömmelolvassa
bizonyságtételeimet.
Együttörülökmindezértaszülők-

kel,éshálátadokIstennekatőleka-
potttürelmesszeretetért.
Szeretném,haafelsoroltnéhány

esettanulságulszolgálnanevelőink-
nek.Istentőlkérjünkehhezbölcses-
séget!

g SzencziLászló

Tanulságosnevelésihelyzetek

„HaaSiralomvölgyénmennekisát,
forrásokvölgyévéteszikazt,azőszi eső
iselárasztjaáldásával.”(Zsolt84,7)
„Nem szánt ősszel a rest, de ha

majd aratni akar, nem lesz mit.”
(Péld20,4)

„Eszükbesemjut,hogyféljékIste-
nüket,azUrat,akiazőszi ésatavaszi
esőt megadja a maga idejében, és
biztosítjaazaratásrarendeltheteket.”
(Jer5,24)
„Ismerjük hát meg, törekedjünk

megismerniazUrat!Eljövetelebiztos,
mintahajnalhasadás,eljönhozzánk,
mintazőszi eső,mintatavaszieső,
melymegáztatjaa földet.”(Hós6,3)
„Sionfiai,vigadjatokésörüljetek,

mertIstenetek,azÚrmegadtanek-
tekaszükségesesőt,záporthullatrá-
tokősszel éstavasszal,mintrégen.”
(Jóel2,23)
„Ezekszennyfoltokszeretetvendég-

ségeiteken,akikszemérmetlenülvele-
teklakmároznakéshizlaljákmagukat.
Olyanok,mintaszélsodorta,víznél-
külvalófellegek,mintazősz végigyü-
mölcstelenfák,amelyekgyökerestülki-
szakítvakétszerhalnakmeg.”(Júd12)
Lehet őszi imádságod is: „Jöjj,

Uram Jé zus!” (Jel22,20)
g Válogatta:G.A.

ŐszaBibliában
b AzújfordításúSzentírásbanhatszorfordulelő–örökérvényűigaz-
ságokathordozóigékben–ősz szavunk.Mikéntanyárraltettük,te-
kintsükátezeketisabibliaikönyveksorrendjében,ésgondolkozzunk
el,mitisüzenszámunkraIstenünkazősszel.Hogyneaggódvafigyel-
jünkanapokra,hónapokra,azévszakokraésazesztendőkre(lásdGal
4,10)!Sazelmúlásonmerengveszemünkelőttlebegjen–denedéli-
bábként–azezéviigénkbenelénktártcél:„Mertnincsenittmara-
dandóvárosunk,hanemazeljövendőtkeressük.” (Zsid13,14)Ahol„nem
lesztöbbéidő” (Jel10,6),ígyéjszakasem,mertazelsőkelmúltak.Csak
Istenlesz„mindenmindenekben” (1Kor15,28).

K
e

r
e

c
s

é
n

y
i 

Z
o

lt
á

n
 f

e
lv

é
t

e
le

Meg hí vó könyv be mu ta tó ra
AMagyarországiEvangélikusEgyházReformációiEmlékbizottsága,a
BalassiKiadóésaLutherKiadótisztelettelmeghívjaÖntazemlékbizott-
ságtámogatásávalmegjelentkötetekbemutatójáraoktóber28-án,hét-
főndélutánfél5-reazEvangélikusHittudományiEgyetemre(1141Bu-
dapest,Rózsavölgyiköz3.).Csep re gi Zol tán A re for má ció nyel ve című
könyvétBa lázs Mi hály irodalomtörténész,aLu ther vá lo ga tott mű vei so-
rozatúj(7.)kötetét– Le ve lek – Mar gócsy Ist ván irodalomtörténészés
Ko rá nyi And rás egyháztörténészmutatjabe.

Richly Zsolt Luther-rajzfilmsorozatánakelkészültepizódjátbemutat-
jaLack fi Já nos költő.
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Jézusegyszerazigazikincsekrőlbe-
széltazembereknek:
„Negyűjtsetekmagatoknakkin-

cseketaföldön,aholamolyésarozs-
damegemészti,ésaholatolvajokki-

ássákésellopják,hanemgyűjtsetek
magatoknakkincseketamennyben,
aholsemamoly,semarozsdanem
emésztimeg,ésaholatolvajoksem
ássákki,ésnemlopjákel.”

Fejtsétekmegatitkosírást,ésmeg-
tudjátok,hogyanfejeztebeJézusa
kincsekrőlszólótanítását!

Jézustanításai
b MostanihatrészessorozatunkbanJézustanításaiközülelevenítünk
felnéhányat.Mindegyikrészbenegy-egyfeladatotismegoldhattok.
Ahelyesmegfejtéseketösszegyűjtveasorozatvégénküldjétekelszer-
kesztőségünkcímére(EvangélikusÉletszerkesztősége,1085Budapest,
Üllőiút24.).Aborítékraírjátokrá:Gyermekvár.
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Arégebbikönyvekmégdámszarvas-
kéntemlegetikeztanagyonszépál-
latot.Kisebb,mintagímszarvas.A
bikatesttömege80és130kilogramm
közöttváltozik.Anyáribőségidején
kövérebbek, a téli ínséges időkben
testsúlyukcsökken.Összehasonlítá-
sulagímszarvasbikasúlyaelérhetia
háromésfélmázsátis.
A dámszarvas eredetileg a Tö-

rökországtólIrakigterjedőterületen
élt.Európábabetelepítésutánkerült,
demeghonosítottákAusztráliában,
Új-Zélandon,Dél-AfrikábanésAme-
rikábanis.
Kedvelialigetes,sűrűaljnövény-

zetűerdőket,különösen,harétekkel,
teháttáplálkozóterülettelhatárosak.
Elsősorban szürkületi és éjszakai
életmódú, de csendes, emberektől
nemháborgatotterdőbennappalis
mozog.Bundájánakszínezetenyáron

vörhenyesbarnaaprófehérpettyek-
kel,téliruhájaszürkésbarna.
Abikaéventeváltjalapátnakisne-

vezettagancsát,amelyaztánáprilis–
májusbankezdújranövekedni.
A gímszarvasétól eltérő párzási

időszakaoktóberreesik,deátnyúl-
hatnovemberreis.Agímszarvasbi-
kamagakeresiateheneket,ésháre-
métegyütttartvaőrziőket,hapedig
trónkövetelőriválisérkezik,megküzd
értük.Ezzelszembenadámbikase-
kélyteknőtkaparazavarban,ésab-
banállvahallatjaaztakülönöshan-
got,amelyetavadászokbarcogásnak
neveznek.Atehenekezthallvaköze-
lednek.Perszeazértadámbikákis
összetűzneknéha.Agancsagancsnak
feszül,nyomják,lökik,taszítjákegy-

mástmindaddig,mígegyikükelfárad,
feladjaésmegfutamodik.
Atehénnemegészennyolchóna-

pigvemhes,egyetlenborjamájusés
júniusközöttlátnapvilágot.Akicsi
rövidesenmár anyját követi. Késő

őszigszopik,deközbenmárfokoza-
tosanáttérazöldnövényekfogyasz-
tásárais.
A dámszarvas elsősorban legel,

delecsipkediarügyeket,ésfelszedi
ahullotttölgymakkotis.

g SchmidtEgon

Kér dé sek
1.Melyikhazaidámszarvasállomány
Európa-hírű?
2.Mitgondolsz,meddigélegydám-
szarvas?
3.Mikorvadászhatóadámbika?

Dámszarvas

Szerkesztette: BodaZsuzsa

Me séLneK aZ áLL atOK
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Vá la szok: 1. a gyu lai; 2. 15–20 évig; 
3. ok tó ber 1. és de cem ber 31. kö zött.
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b AMagyarEvangélikusDigitális
Tárba (MEDiT) felkerült az
EvangélikuslelkészekMagyaror-
szágon (Elem) adatbázisának
egy része. Az „Elem-projekt”
célja, hogy egységes, on-line
adatbázisban, illetve nyomta-
tottformábaniselérhetőtörté-
netinévtáratadjonkézbe,amely
ateljességigényévelakezdetek-
től1920-igközliaMagyarorszá-
gon szolgált felszentelt lelké-
szeknévsorátésalapvetőéletraj-
zi adatait. A szerkesztők, dr.
Csepregi Zoltán ésdr. Kertész
Botond remélik,hogy2017-re,a
reformáció kezdetének ötszá-
zadik évfordulójára a munka
nagyobbikrészévelelkészülnek.
AmostközzétettrészaDunán-
túliEvangélikusEgyházkerület
1783–1920közöttfelszenteltlel-
készeinekadataittartalmazza.A
közölt„1.0-s”verzióaztacéltis
szolgálja, hogy a felhasználók
közölhessékkiegészítéseiket,ja-
vításaikat.

KertészBotondabevezetőbenígyír
munkájukról: „Kiinduló forrásoma

DunántúliEvangélikusEgyházkerü-
letordinációsanyakönyvevolt,amely
1783–1905-igtartalmazadatokat.Az
ordinációsanyakönyvbeeredetilega
felszenteltlelkészekírtákbeönéletraj-
zukat.Adunántúlikötetbenazonban
1783–1785-igtöbbfelszenteltlelkész
önéletrajzanemszerepel,1850–1867-
igegyáltalánnemtartalmazadatokat,
1867utánpedigtöbbé-kevésbérész-
letes listák, táblázatok találhatók,
melyekbenafelszenteltlelkészekről
néhány esetben alig derül ki több,
mintanevükésordinálásukéve.
Azanyakönyvbőlhiányzóévfolya-

mokat(1850–1867,1905–1920)más
–megbízható,desajnoskevésbéin-
formatív–forrásbólkellettpótolni.
Azegyházkerületiközgyűlésijegyző-
könyvekközöltékafelszenteltlelké-
szeknevét,időnkéntelsőszolgálati
helyüketis.1910utánnéhányjegy-
zőkönyvnemközölteaneveket,eze-
ketazegyetemesegyházhozbekül-
döttpüspöki jelentésekbőlsikerült
megállapítani.Az1783és1785között
hiányzó lelkészeket Hrabowszky

György1803-banközreadottdunán-
túlinévtárából(A du nán tú li evangy.
aug. conf. su per in ten den cia pre di ká -
to rai…) egészítettemki.
Márasajátkézzelírtönéletrajzok-

nálisfigyelemreméltó,hogyazada-
tokegyrészetöbbéletrajználhiány-
zik, 1850 után azonban még hiá-
nyosabbakvoltakakutatásalapjátké-
pezőforrások(Hrabowszkynévtára,
jegyzőkönyvek, jelentések), így az
egyeslelkészekéletútjaitnemsikerült
azonosmértékbenfeltárnom.
Tervezem,hogyakutatástfolytat-

vaidőrőlidőrebővítemamostfelke-
rült»1.0«adatbázist,hogyminden
fellelhetőadatlehetőségszerintelér-
hetőlegyenazadottlelkészekről.
Akutatott többmintkétszázév

alattazordinációfunkciójaisválto-
zott.Akezdetekbencsakaszabály-
szerűen,gyülekezetiszolgálatrameg-
hívott lelkészjelölteket ordinálták.
Atürelmirendeletutánhirtelenki-
alakultlelkészhiánytcsakévtizedek
alatttudtákpótolni.Miutánsikerült
betölteniazújgyülekezeteklelkészi

állásait,egyreinkábbazváltgyakor-
lattá,hogyalelkészekelőszörkáplán-
ként (segédlelkészként) szolgáltak
felszentelésükután.
A19.századmásodikfelébenmár

nemislehetettrendeslelkésziállás-
rameghívniafelszenteltlelkészeket,
ésazönállóegzisztenciátnemjelen-
tőkáplániidőszakegyreinkábbmeg-
hosszabbodott.
A19.századvégére,a20.század

elejéreagimnáziumi,illetvefőisko-
laitanáriállásoktársadalmiésanya-
gipresztízsekezdtemeghaladnialel-
készihivatásét.Avárosiasodásésa
társadalmimobilizációelőrehaladtá-
valújlelkésziéletpályákismegjelen-
tek (önálló középiskolai hitoktató
lelkész, missziói lelkész, szervező
lelkész).Afelszenteltlelkészekközül
ezért többen karrierjük folyamán
kiváltakagyülekezetilelkésziszolgá-
latból,vagyegyáltalánnemisvégez-
tekilyet.Ezekaszemélyekisszere-
pelnekazelkészültnévtárban.
Azordinációk feldolgozásacsak

alapjátadtaakialakultnévtárnak.Le-

véltáriforrásként(elsősorbanalelké-
szekszolgálatihelyének,illetvecsa-
ládiállapotánakmeghatározásához)
MagassySándor(1932–2003)»Ono-
masticon«-játhasználtam,amelya
határainkonbelüligyülekezetianya-
könyveketésjegyzőkönyveketdol-
goztafelcédulakatalógusformájában.
Használtamanyomtatásbanmegje-
lent(sajnosigenkevésszámú)kora-
beli egyházi névtárat (1803, 1838,
1848,1880,1885,1890,1903,1913),az
alapvetőegyháztörténetikézikönyve-
ketésadattárakat,néhánygyüleke-
zettörténeti monográfiát és tanul-
mányt(…).
A helyneveket feltüntettem az

előfordulásformájábanés[]között
amaialakjában.KivételtBécs[Wien,
A], Pozsony [Bratislava, SK] és a
németvárosokesetébentettem,ahol
csakamagyarnévszerepel.Asze-
mélyneveknélisfeltüntettemazelő-
fordulómagyarnévírásiformákat.A
kutatástovábbieldöntendőkérdése
lesz,hogyszemélyeknevétmilyen
nyelveken, milyen névírási szabá-
lyokszerinttüntessükfel.Egyelőre
minden esetben a magyar nyelvet
használtam.”

d For rás: Evan gé li kus.hu

MegjelentaMEDiT-benazElem

b „Azeszemmegáll!”–fogalma-
zottkissésommásanegyikisme-
rősöm,amikortársaságbanmeg-
említettem,hogymirőlkészülök
írni.Svalljukbe:ténylegszokat-
lan,hogya2000-esévekelején
egybudapestireformátusgyüle-
kezet saját erőből templomot
épít magának. Amolyan igazi
reformációi, alulról jövő kez-
deményezésként,merthiányát
és szükségét érezték, és min-
dennél jobban szerettek volna
egy saját hajlékot, ahol össze-
gyűlhetnekazÚrdicséretéreés
az evangélium hirdetésére. S
történikmindezakkor,amikor
válságról, elszegényedésről,
munkanélküliségről és szeku-
larizációrólhallunkmindenfe-
lől,sokanakötelezőiskolaihit-
oktatás ellen emelnek szót, a
keresztyéngyülekezeteknekpe-
digcsaknemmindenholcsökken
alétszámuk,szintekiürülneka
templomok. Mintha egy mo-
dernmesébecsöppennénk.Ad-
dig-addiggondolkodtak,tana-
kodtak,kilincseltek,szerveztek
és ügyintéztek, mígnem végül
nekiláttak.Kaptakegyfölddara-
botajándékba,deezenfelülszin-
te semmijük nem volt. Azaz
mégis–volterőshitük,tudtak
őszinténimádkozni,sakadtelég
dolgos kéz, ha a szükség úgy
hozta. Makacs elhatározással
tették a dolgukat, s kérésük
meghallgatásratalált,amunka
lassan végéhez közeledik. Áll
református testvéreink –Ha-
rasztiLászló építészáltalterve-
zett–hajléka.Agyülekezetmű-
szakimunkacsoportjánaktagjá-
val,DabiJózsef építőmérnökkel,
presbiterrelelevenítettükfelaz
elmúltévektörténetét.

– Hogy szü le tett az öt let, hogy a
gaz dag ré ti la kó te lep tő szom széd sá gá -
ban temp lo mot épít se nek?
–Korábbanahelyiközösségiház-

bantartottukösszejöveteleinket,de
kinőttükatermet.Igaz,márakezde-
tekkor,1989–90-benmegfogalmazó-
dott,hogyszeretnénksajáttemplo-
mot.Egyretöbbetbeszéltünkróla,
majdalelkészünkésapresbitérium
döntése után belevágtunk, elkez-
dődtekazelőkészítésimunkák.

– Mek ko ra volt a gyü le ke zet?
–Nagyjábólszázfősközösségvolt.
– Mi lyen for rá sok áll tak rendel ke -

zé sük re?

–Valójábanazötleten,avágyun-
kon,alelkesedésünkönésazimád-
ságonkívülsemminknemvolt.De
adakozásrakértükagyülekezetet,és
megjelentazelsősegítségis:azön-
kormányzattól térítés nélkül kap-
tunk egy telket. Aztán tárgyalás,
tárgyalás és tárgyalás következett.
Máraziskomolyfeladatvolt,hogy
megfogalmazzuk,mit,milyen,mek-
koraépületetszeretnénk.Azutána
tervezés,engedélyeztetésfázisához
értünk, ami szintén nem volt sem
gyors,semegyszerű.

– Anya gi for rás ként ele gen dő volt
a gyü le ke zet ada ko zá sa? 
–Természetesennem,defontos

volt–éseztkonkrétanmegisfogal-
maztuk–,hogyagyülekezetvállal-
jon áldozatot, vagyis amennyivel
tud, annyival járuljon hozzá álmai
megvalósításához.AtöbbirőlazÚr
gondoskodott, amikor segítséget
küldött.Lehetőségeikhezmértense-
gítettektestvérgyülekezeteink,cél-
adományként az állam is beszállt,
kaptunkazönkormányzattól,sazor-
szágosegyházismellénkállt.Deta-
lánmég többet nyomott a latban,
hogy amerikai gyülekezetekben is
gyűjtést indítottak a templomun-
kért.Stermészetesenmindenszám-

bavehetőpályázatonindultunk.Ám
kellettkölcsöntisfelvennünk,amit
azóta már – hadd tegyem hozzá:
gyorsan–visszafizettünk.

– Össze gyűlt a tel jes összeg?
–Azelsőütemnélvalamiveltöbb,

mintamennyiaszerkezetkészállapot
eléréséhezkellett,ígyvalójábanhit-
bőlindultelamunka2001-ben.El-

sőkéntatemplomotépítettükfel–
ahol reformátusoktól szokatlanul
keresztisvan–,illetvea„működte-
téséhez”okvetlenülszükségesközös-
ségihelyiségeket,tereket.2004-ben
készültünkelvele.Szándékosankét-
lépcsősreterveztükamegvalósítást,
így2011-benfolytatódottamunka.
Ámekkorsembírtunkakivitelezés-
hezszükséges teljesösszegggel,de
belevágtunk.Ezaszakasz–egyrö-
videbb,pénzügyiokokmiattimegtor-
panásután–jelenlegistart,demár
közeledünkabefejezéséhez.Kifeje-
zettentörekedtünkrá,hogysok,a
gyülekezetiéletszámáraalkalmashe-
lyiségetalakítsunkki.Leszkisebbés
nagyobb tanácskozóterem, irodák,
hogyvégrealelkészeinkisméltóhe-
lyen végezhessék munkájukat, de
helyetkapottegyszéplelkészlakás,
sőtegykifejezettenazifjúságszámá-
raalkalmaskávézó-,teázóklubis,to-
vábbáegykisebbkápolna.

– Nem bi zony ta la no dott el a gyü -
le ke zet az idő ről idő re fel me rü lő ne -
héz sé gek, meg tor pa ná sok ide jén?
Nem fá rad tak be le, nem in gott meg
a hi tük a te her alatt?
–Pontazellenkezőjéttapasztal-

tuk:megerősödöttagyülekezet!Ar-
rapedigszámítottunk,sőtkifejezet-

tenkészültünkis,hogyatemplom
nagyváltozást,váltástfogjelenteni
agyülekezetéletében,átfogalakul-
niaközösség.Hiszenalakótelepen
ezentúl már nemcsak református
közösség,hanemreformátustemp-
lomisvan,amimerőbenújhelyze-
tet,minőségilegmásállapototjelent.
Ígymárolyanreformátusok–ésmás

Istentkeresők– isközénk jönnek,
akik korábbannem is tudtak róla,
hogyélnekalakótelepenhittestvére-
ik.Megnőttagyülekezetlétszáma–
mostanra négyszázötven-ötszázan
vagyunk–,ezzelpárhuzamosanpe-
dignőttavasárnapiistentiszteleten
résztvevőkszámais.Miközbenát-
értelmeződtek az olyan fogalmak,
mint közösségépítés, befogadás…
Deaközösségépítésdinamikájában
isigazodnunkkellehhezazújhely-
zethez.

– Mi kor ra ter ve zik a vég le ges be fe -
je zést?
–Azigazánvéglegestnemtudnám

megmondani,hiszensokáigleszmég
itttennivaló,deanyolcvanszázalé-
koskészültségetidénmindenképpen
szeretnénk elérni. Ami azt jelenti,
hogy birtokba vesszük, használni
fogjuk ahelyiségeket, demondjuk
nemleszmégszépcsillárunk,vagy
azablaküvegeknemlesznekméga
tervszerinti,festettalkotások.

– Úgy tu dom, ta lál tak egy szo kat -
lan tá mo ga tá si for mát is, amely a
gyü le ke zet kü lö nö sen nagy ál do zat -
vál la lá sá ról ta nús ko dik.
– Igen. Ehhez tudni kell, hogy

minden évben szokott lenni nyári
gyülekezeti táborunk. Idén azon-

banelmaradt,ésaztkértükacsalá-
doktól,hogyaztapénzt,amiterre
szoktakkölteni,mostszánjákatemp-
lomépítésére.Ezenfelül–atáborhí-
jánfelszabadulóidőben–jöjjenekel,
és saját munkájukkal is járuljanak
hozzáazépítéshez.

– Mi lett az ered mény?
–Szépengyűltekazadományok,

snyolcvanandolgoztunk,illetvevol-
tak, akik kiszolgálószemélyzetnek
jöttekel.Vagyisanyáriszabadsága
alattközelszázemberreggelentehét
órakortalálkozottamunkaterületen,
mindenkiátöltözöttamalterosruhá-
jába,ésnekiláttunkelvégezniazaz-
napra tervezett feladatokat. Ehhez
perszeigenkomolyelőkészítéskel-
lett,aminévelejeótadolgoztunk.De

haladtunkis,eredményesvoltatá-
bor.Nemmellékesenhozadékalett
azis,hogyremekközösséggéformá-
lódottalelkescsapat.

– Ön mint re for má tus pres bi ter, ke -
resz tény em ber ho gyan vé le ked ne er -
ről a tör té net ről, ha nem érin tett
len ne, ha nem mint kül ső szem lé lő te -
kin te ne rá? 
–Rámösztönzőleghatna.Meghoz-

náakedvem,hogytegyekvalamitén

is Isten ügyének előbbre viteléért,
akárfizikai,akárlelkiértelemben.Shi-
szem,hogymásokisígyvannakezzel.
Mittehetnehozzáehhezakróni-

kás?AzÚráldjamegtovábbraisre-
formátustestvéreinkmindeneddigi
ésezutánvégzendőjószándékúerő-
feszítését,munkáját!

g GyarmatiGábor
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Szentháromság ünnepe után 21. vasárnap. Liturgikus szín: zöld. 
Lekció: Ef 6,10–18; Jer 29,1–7.10–14. Textus: Lk 22,31–34. Énekek: 438., 451.

Budavár,I.,Bécsikaputér de.9.(úrv.)BaliczaIván;de.10.(német)JohannesErlbruch;
de.11.(úrv.)BenceImre;du.6.BaliczaIván;Fébé,II.,Hűvösvölgyiút193. de.fél
10.(úrv.);Sarepta,II.,Modoriu.6. de.3/411.SztojanovicsAndrás;Pesthidegkút,
II.,Ördögároku.9. de.fél10.(úrv.)FodorViktor;du.3.FodorViktor;Csillaghegy–
Békásmegyer,III.,Mezőu.12. de.10.(úrv.,összegyülekezésnapja)DonáthLász-
ló;du.2.;Óbuda,III.,DévaiBíróM.tér de.10.BálintnéVarsányiVilma;Újpest,
IV.,LebstückM.u.36–38. de.10.SolymárPéterTamás;Káposztásmegyer,IV.,Me-
gyeriKlub,Megyeriút207. de.9.SolymárPéterTamás;Deáktér,V.,Deáktér4.
de.9.(úrv.)Gerőfinédr.BrebovszkyÉva;de.11.(úrv.)CselovszkyFerenc;du.6.(Megálló
nevűifjúságiistentisztelet)KovácsViktor;Fasor,VII.,Városligetifasor17. de.fél
10.(angolnyelvű,úrv.)AradiGyörgy;de.11.(úrv.)PelikánAndrás;Józsefváros,VIII.,
Üllőiút24. de.fél11.(úrv.)RománnéBolbaMárta;VIII.,Rákócziút57/a de.10.
(szlovák,úrv.)GulácsinéFabulyaHilda;VIII.,KarácsonyS.u.31–33. de.9.Románné
BolbaMárta;Ferencváros,IX.,Gátu.2.(katolikustemplom) de.11.(úrv.)Koczor
Tamás;Kőbánya,X.,Kápolnau.14. de.10.BenkóczyPéter;Kelenföld,XI.,Bocskai
út10. de.8.(úrv.)GáncsTamás;de.fél11.(úrv.,zenés)GáncsTamás;du.6.(vespera)
dr.BlázyÁrpádné;XI.,Németvölgyiút138. de.9.dr.BlázyÁrpádné;Budagyöngye,
XII.,SzilágyiE.fasor24. de.9.(úrv.)BenceImre;Budahegyvidék,XII.,KékGolyó
u.17. de.10.(úrv.)dr.BácskaiKároly;Angyalföld,XIII.,KassákLajosu.22. de.10.
GrendorfPéter;Zugló,XIV.,Lőcseiút32. de.11.(úrv.)TamásyTamás;du.6.(zenés
áhítat)TamásyTamásné;XIV.Gyarmatu.14. de.fél10.TamásyTamás;Pestújhely,
XV.,Templomtér de.10.(úrv.)SzabóB.András;Rákospalota,XV.,RégiFótiút
73.(nagytemplom) de.10.PonicsánErzsébet;Rákosszentmihály,XVI.,Hősöktere
10–11. de.10.FeketeGy.Viktor;Cinkota,XVI.,Rózsalevélu.46. de.fél11.Vető
István;Mátyásföld,XVI.,Prodámu.24. de.9.VetőIstván;Rákoshegy,XVII.,Tes-
sediktér de.9.NagynéSzekerÉva;Rákoskeresztúr,XVII.,Pestiút111. de.fél11.
NagynéSzekerÉva;Rákoscsaba,XVII.,Péceliút146. de.9.KovácsÁron;Rákosliget,
XVII.,GózonGy.u. de.11.KovácsÁron;Pestszentlőrinc,XVIII.,Kossuthtér3.
de.10.GyőriGábor;Pestszentimre,XVIII.,Rákócziút83.(reformátustemplom)
de.8.GyőriGábor;Kispest,XIX.,Templomtér1. de.10.SzéllÉva;XIX.,Hungária
út37. de.8.SzéllÉva;Pesterzsébet,XX.,AdyE.u.89. de.10.GyőriJánosSámuel;
Csepel,XXI.,Deáktér de.fél11.ZólyomiMátyás;Budafok,XXII.,Játéku.16. de.
10.(úrv.)HokkerZsolt;Soroksár,XXIII.,OtthonKözösségiHáz,Szitásu.112.
du.4.GyőriJánosSámuelné;Budakeszi,Főút155.(gyülekezetiterem) de.fél10.
(úrv.)dr.LacknernéPuskásSára;Budaörs,Szabadságút75. de.10.EndreffyGéza.
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Azevangélikusegyházközséghezsok
szállalkötődőBikácsiNőegyletvállal-
ta,hogymindenévbenfelújítegysír-
emléketarégitemetőben,ezzelisápol-
vaagyülekezetésaközségegykorine-
vesszemélyiségeinekemlékét.
Ebben az esztendőben Apá thy

(Szut ter) Ká roly lelkész nyughelye
újult meg az asszonyok és lányok
szervezése,munkálkodásanyomán.
A sírjánál tartott megemlékezésre
kettősévfordulóadottokot:szeptem-
berbenvoltApáthyKárolyhalálának
százhuszonötödik,októberbenbiká-
csibeiktatásánakszázötvenedikév-
fordulója.
Másfélévszázadmúltánnincsmár,

aki az egykori evangélikus lelkész
alakjátéshangjátfeltudnáidézni,de
ismerjükakort,amelybenélt.Asza-
badságharcbukásaután,akiegyezés
korábanjárunk.Mégottvanaszívek-
benanemzetgyászaazelveszítettre-
ménységmiatt,deélnikelltovább.A
jobbágysorsterheienyhülnek,dea
megélhetésaligleszkönnyebb.Azúj

lelkésztől vigaszt, reménységet, jó
rendetéspéldáséletetváragyüleke-
zet,ésmegiskapja.
1871-benatanítóilakásésazisko-

latetejetűzvészmartalékalett.Apá-
thyKárolyhelytállásánakisköszön-
hetőenhamarsikerültazoktatásza-
vartalanrendjétvisszaállítani.
Személyeséletébenissokpróbát

kellettkiállnia.Testiszenvedésétte-
tőztealelkikín,amikorhétéveskis-
fiátelragadtamellőleahalál.Másfél
évvelkésőbb,ötvenötéveskorábanaz
őszíveisutolsótdobbant.
ApáthyKároly szinteteljeslelkészi

szolgálatátBikácsonvégezte.Huszon-
ötévighűségeslelkipásztorárakegye-
lettelemlékezikamaigyülekezet.
Tudjuk,nincsméltóbbmegemléke-

zésannál,haazutókorkövetiakrisz-
tusiútonanagyelődnyomát,ahit-
benelőttünkjárólelkészevangéliumi
tanítását.Nyugodjékbékébenmegújí-
tottsírhelyénéslegyenrészeazörök-
létkegyelmébenJézusKrisztusért!
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Meg hí vó
AteremtésiünnepkörésareformációhónapjakereteiközöttaJézusTest-
véreiÖkumenikusDiakóniaiRendünnepitudományosülésttart,14.al-
kalommalafarkasrétiökumenikustemplomban(1119Budapest,Német-
völgyiút138.),Tér idő a Bib li á ban címmel.Azülésidőpontjaoktóber23.,
14.30.Munkájávalamájushavi24.teremtésiünnepszolgálatátkíván-
jaelősegíteni.
Aszolgálatokatevangélikusésreformátuslelkészeklátjákel.

h i r d e t é s

Azapostolintésétmegszívlelve–„ne
fe led kez ze tek meg ve ze tő i tek ről, akik
Is ten igé jét hir det ték nek tek” – ifj.
Krmann Dá ni el lelkészreemlékezünk
születésének háromszázötvenedik
évfordulójaalkalmából.
ApjaMiaván(maMyjava,Szlová-

kia)voltevangélikuslelkész.Szüleia
török fegyveres hordák ismétlődő
fosztogatásamiattmenekülnikénysze-
rültek.ATrencsénteplic(Trenčians-
keTeplice)közelébenlevő
Nagysziklás(Omšenie)te-
lepülésparókiájánkaptak
menedéket. Itt született
1663.augusztus28-ánDá-
niel.ÉdesanyjaMasz nyík
An na, a gályarabságáról
ismert Masz nyík Tó bi ás
testvérevolt.
Az ifjú Dániel iskoláit

Illaván és Trencsénben
kezdte,Boroszlóban(Vra-
tislav,maWrocław,Len-
gyelország) volt gimna-
zista,majdNémetország-
ban, Lipcse és Witten-
bergegyetemeinteológi-
áttanult.HazatérveIlla-
vánésMosócon(Mošov-
ce)tanítóskodott.
Bártfán(Bardejov)1687

júniusábanZáb ler Ja kab
püspök lelkésszé avatta.
Apjahalálaután,utódja-
ként,1687nyaránturolukailelkész
lett. 1690-ben elfogadta a miavai
gyülekezethívását.Nagylelkesedés-
selkezdteszolgálatát.Ennekeredmé-
nye,hogyahívekújtemplomépíté-
sétkezdeményezték.Akörnyékföl-
desuraazonbanellenszenvvelnézte
építkezésüket,és1698áprilisábanbe-
börtönöztettealelkészt.
Krmannmegszököttabörtönből,és

Németországbamenekült,csakegyév
múlva tért vissza. 1704-ben Zsolna
(Žilina)gyülekezetehívtamegőt.
A fiatal és agilisságáról híressé

lettlelkészt1706-banpüspökkévá-
lasztották.
KrmannpolitikailagII. Rá kó czi Fe -

renc fejedelemhívevolt.Zsolnán1707-
ben felszentelte a Habsburg-elnyo-
másellenküzdőkurucokzászlait.
Az1707.évirózsahegyizsinaton

javasolta,hogyazeperjesievangéli-
kus kollégiumot emeljék egyetemi
rangra,sazintézménybenteológiai
ésjogifakultásmellettorvosiésfilo-
zófiaifakultásisműködjön.Indítvá-
nyoztamég,hogymindenmegyében
létesítseneklegalábbegygimnáziu-
motazifjúságneveléseérdekében.
E tervek megvalósításához sok

pénzrelettvolnaszükség.Azsinatés

RákóczimegbízásábólKrmannXII.
Ká roly svédkirályhozment,hogytá-
mogatástkérjenamagyarprotestán-
sokrészére.AzútraelkísértePod -
horsz ky Sá mu el földesúris.
1708májusábanindultak.Mivela

svédkirályebbenazidőbenharcban
álltazoroszokkal,azútelhúzódott,
kalandossá vált, és csekély ered-
ménnyeljárt.Sokviszontagságután,
1709szeptemberébentértekvissza.

KrmannBártfárament,
majd 1710-ben meghívták
lelkésznekMiavára. Ismét
nagy igyekezettel végezte
szolgálatát.Avilágifelsőbb-
ségazonbanveszedelmes-
nektartottamunkálkodását.
Az országgyűlés 1715-ben
érvénytelenítettearózsahe-
gyizsinattöbbhatározatát.
Krmannalélekfegyveré-

vel, érvekkel kényszerült
küzdeniellenfeleivel.Csel-
szövőintrikusaifelsőbbség
elleni izgatással vádolták.
Ennekkövetkezményeként
császáriparancsraéletfogy-
tigtartóbörtönreítélték,és
1729-benPozsonybanavár
földalattibörtönébezárták.
Fri gyes Vil mosporoszkirály
hiába kérte felmentését,
nem tudta kiszabadítani.
Bél Má tyáspozsonyilelkész

időnkéntmeglátogathatta.Tizenegy
évi raboskodásutánhaltmeg 1740
szeptemberében.
KrmannDánielmozgalmaskorban

hányatottéletetélt.Reáemlékezvetu-
datosítanunkkell,hogyajövőérde-
kébenkölcsönöstiszteletre,vallásito-
leranciára és ökumenikus együtt
munkálkodásrakelltörekednünk.

g Id.CselovszkyFerenc

Emlékezésifj.KrmannDánielre
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Hibaigazítások. Szeptember29-eilapszámunk10.oldalán,aSzent szen ve dély címűcikkbenelmulasztottukfeltüntetniamesz-
lenievangélikustemplomszószékkosarárólközöltképekkészítőjéneknevét:anégyevangélistaportréjátTor dai Ró bert örö-
kítettemeg.•Október6-iszámunk7.oldalánRi bár Já nos Weö res Sán dor és az evan gé li ku sok címűírásábanSzer da he lyi Pál
evangélikuslelkészelhalálozásiidőpontjahelyesen1999.•Múlthetilapszámunk4.oldalán,aLu ther-mér föld és öröm fo ci cí-
műcikkképaláírásábantévesentüntettükfelafényképenszereplőket.Adá mi Zsa nett jobbjánFá czán Zol tán, azAszódiEvan-
gélikusPetőfiGimnáziumésKollégiumtestnevelőtanáralátható.Ahibákértolvasóinkésazérintettekelnézésétkérjük.
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Ha körbenézünk az interneten,
könnyenazthihetjük,hogymármin-
dentfeltaláltak.IttvanpéldáulaFa -
ce bookmintalétezőlegnagyobbkö-
zösségi oldal – miért is gondolná
bárki,hogyérdemesbelefogniegy„új
Fa ce book” fejlesztésébe,amikorszem-
mellátható,hogyamostanirendszer
ahatalmastőkéjévelésazabbólfinan-
szírozottrengetegfejlesztővellegyőz-
hetetlennektűnik,éscsaknemmin-
den társas igényünkre megoldást
nyújt?Havalakinemszereti,annakott
aGo og le+, elvégremindennagyobb
piackétszereplős,elégcsakaCoca-
ColáraésaPepsiregondolni.Felesle-
gesnektűniktehátbárkinekisazon
törnieafejét,hogyvalamiújatalkos-
sonazinterneten,hiszenilyenpiaci
szereplők mellett, amelyek tényleg
mindent megtesznek a sikerükért,
nemigenlehetlabdábarúgni.
IsmerjükCharles H. Du ell nek, az

amerikai szabadalmi hivatal egykori
vezetőjénekkijelentését:1899-benazt
mondta,hogy„amitfellehetetttalál-
ni,aztmárfelistalálták”.Úgygondol-
ta,ahivatalátakárbeislehetnezár-
ni.Szerencsérenemígytörtént,ésaz
eseteazótafolyamatosanarrafigyel-
meztet, hogy óvatosan bánjunk a
meggondolatlankijelentésekkel.

Pier re Pachet professzor például
merőviccnekneveztePas teur elméle-
tétabaktériumoklétezéséről,maivi-
lágunkegyiknagyproblémájapedigaz,
hogyalegtöbbbetegségetantibiotiku-
mokkalpróbáljukorvosolni.Vagypél-
dáulFer di nand Fochmarsallmondta
azelsővilágháborúvégefelé,hogyare-
pülőgépekérdekesjátékszerek,deka-
tonai szempontból nem jelentenek
értéket.Dar ryl F. Za nuck, a20thCen-
turyFoxfilmgyárvezetőjeisfelhozha-
tópéldaként,akiatelevíziónakcsakhat
hónapotjósolt,elvégrekiakarnaegykis
fadoboztnéznimindenéjjel?
Vagyisbővenlesznekolyanok,akik

szívesenlebeszélnek,havalamilyenin-
ternetesprojektetszeretnénkindítani.
Napjainkbanteljesenelmosódott

ahatáravalósésavirtuálisvilágkö-
zött.Könnyennevezünkbarátunknak
valakit,akivelcsakon-linetartjuka
kapcsolatotegyközösségioldalonke-
resztül,ésveszteségkéntéljükmeg,
ha törlimagát onnan, ugyanakkor

nemfogadjukel,hogynembeszélhe-
tünkbarátságról,haamásikfélatör-
léseelőttmégcsaknemisgondosko-
dottarról,hogyavalódiéletbenfel-
vehessükveleakapcsolatot.
Jóllátható,hogyaWi ki pé dia sike-

resoldalmarad,hiszenazinternetes
enciklopédiáravankereslet.Ugyan-
így az on-line szakácskönyvek is
mindignépszerűeklesznek.Ésvár-
hatóanazokawebesmegoldásokis
sikertérnekmajdel,amelyekavir-
tuáliskapcsolatokkiépítésehelyetta
valódiakmenedzseléséttesziklehe-
tővé.Mondjukegyolyanoldal,ame-
lyenmeglehetosztaniafényképeket,
decsakazokkal,akikténylegesenott
isvoltakazadotteseményen.Ahola
közösélményektovábbélnek,nem

pedigcsakatávoliismerősöketinfor-
máljukarról,hogymiistörténtve-
lünk.Egyilyenrendszerösszeraká-
sanemtúlzottannagyfeladat,deva-
lahogyavilágarrafeléhalad,hogy
mindenkiinkábba„következőFa ce -
boo kot” akarjafelépíteni,nempedig
sajátkörnyezeténekésközösségeinek
aproblémájátmegoldani.

El isa beth Gil bert, azÍzek, imák, sze -
rel mek írónője(képünkön) igenérde-
kes előadást tartott a TED-en

(goo.gl/p7EaQC).Arrólbeszélt,hogy
azegyéntúlhangsúlyozásacsakare-
neszánszbeköszöntévelkövetkezett
be.Azókorbanugyanisazemberek
értelemszerűenmagukfelettállóknak
tartottákazisteneket,magukatpedig
csakafelsőbbhatalmakközvetítőinek
tekintették.Azsidóságésakeresz-
ténység egyistenhitén túlmenőena
görögökésarómaiakishittekabban,
hogycsodástetteiketnemcsakma-
guknak köszönhették, hanem egy
felsőbbszellemnek–múzsának–,aki
lehetővé tette számukra a jó ered-
ményelérését.Ésugyanígyakudarc

terhesemegyedülazadottembervál-
látnyomta,mertamúzsájaasiker-
telenségbenistársavolt.
Havalakihús-vérembereketsze-

retneközösségbeszervezni,neféljen
belevágni,hogyweboldaltkészítsen
nekik!Egygyülekezetnektalánmég
mindig egy rendszeresen karban-
tartottblogalegjobbmegoldás.És
felsősegítségrebiztosanszámíthata
vállalkozószelleműember.

g N.B.

Mindenután
e g yH áZ é s viL ág H áLó

Rovatgazda: Nagy Bence

e vé L&Le vé L

a re mény ség is te ne Mis kol con
AzEvan gé li kus Élet ben ishirdetettRe mény ség kon cer tetMiskolconoktóber
2-ánrendeztékmegavárosegyiklegújabbépületében,aMűvészetekHá-
zában.Azalkalomraközelötszázemberfogadtaelamiskolcievangélikus
gyülekezetmeghívását.Célunkazvolt,hogyegyháromórásprogramkere-
tébenbeszéljünkazIstentőlkaphatóreménységrőlazene,adicsőítésmin-
denkiszámáraérthetőnyelvén.
Aprogramelejénköszöntöttemajelenlévőket,majdmegfogalmaztam,hogy

mitszeretnénkezenazesténelmondanihívőknekésnemhívőknekegyaránt.
Ebbenavárosbanésakörnyékénsajnossokareményvesztettember,akik-
nekIstenrelenneszükségük.Köszöntöttükajelenlevővendégegyüttest,a
Ma gyar Con ti nen tal Sin gerst, ésörültünk,hogyelfogadtákerreazestérea
meghívásunkat.
Adicsőítésmegkezdéseelőttdr. Kri za Ákos,Miskolcpolgármesterenevé-

benEmő di né Csa pó Bar ba ra, apolgármesterikabinetreferenseköszöntötte
azegybegyűlteket.Ezútonishálásakvagyunkvárosunktámogatásáért,azért,
hogysegítségetnyújtottakennekazesténekamegszervezéséhez.(…)
ACon ti nen tal Sin gers közelegyórásszolgálatátazénekekközbenegy-egy

bizonyságtételszakítottameg,hogyadicsőítőzenekartagjaielmondják,ho-
gyantaláltakráéletüknehézségeiközepetteIstenre.
Aszünetutángyülekezetünkzenekara,azIn His Steps (Azőnyomában)

voltaszolgálattevő.NagyizgalommalálltakaMűvészetekHázaszínpadá-
ra,hiszenazenekartöbbtagjacsak„mellékesen”zenész,ahétköznapiélet-
benmássalfoglalkozik.Azalkalomelőttiközöselcsendesedésünkésazelőt-
tükszolgálókbóláradóistenierőadottbátorítástakkor,amikoraszínpadra
kellettállni.AszínpadonBod nár Ba lázs énekesésgitárosmellettadobokmö-
göttFor tu na Lász ló (Tü si) ült,akiegykorazEd da együttesdobosavolt,kon-
gán Vi rágh Márk játszott, Nagy Gá bor szintetizátoron, Nagy Sza bolcs
basszusgitáron,Hir mann Bá lint szólógitáronjátszott,Já no si And rea vokalis-
takéntszolgáltaszínpadon.
Azénekszámokatésahozzájukkapcsolódóigeigondolatokatajelenle-

vőknyitottszívvelhallgatták,éstapsukkalfejeztékkitetszésüket,egyetér-
tésüket.BodnárBalázstöbbrövidbizonyságtételébenelmondta,hogyhaaz
evangélikusgimnáziumbanIstennemszólítottavolnamegőt,akkormanem
lennegitárakezében.DeIstenmegszólította,ésőazenéléstválasztottahi-
vatásának.Magitárművészkéntéstanárkéntdolgozik.Életelegszebbpont-
japedigaz,hogyamunkájamellettIstennekénekelhet.
NagytapsotkértamimennyeiAtyánknak,akinélkülegyikünksemél-

hetne,avilágsemlétezne,ésezazestesemjöhetettvolnalétre.Amikoraz
emberektapsoltak,ésabizonyságtételekhangzottak,érezhetővoltIstenje-
lenléteateremben.
EztkövetteigeszolgálatomRóm15,13alapján.AreménységIstenérőlszól-

tam:„A re mény ség Is te ne pe dig tölt sön be ti te ket a hit ben tel jes öröm mel és
bé kes ség gel, hogy bő völ köd je tek a re mény ség ben a Szent lé lek ere je ál tal.” Le-
hetőségetadtunkazoknak,akikJézustazéletükbeszerettékvolnafogadni,
vagymegerősíteniamármegtettdöntésüket,hogyhelyükrőlfelállvaeztegy
közösimádságbanmegtehessék.Azalkalomutánpedigszemélyesbeszél-
getésrenyíltlehetőségükmindazoknak,akikezzelélnikívántak.
Azalkalomzáróénekeutánodajötthozzámegyasszony,ésakövetkező-

ketmondta:„Életemlegszebbestéjevolt.Hónapok,évekótavergődömafel-
vetthiteleimfizetésével.Márúgyéreztem,nembíromtovább.Ezazeste,az
elmondottimádságszámomraaszemélyesIstentapasztalásavolt,reményt
adott.Úgyérzem,minthakimostákvolnaazéletemet,lekerültekvolnaró-
lamaterhek.Nemistudomelmondani.”Közbenfolytakakönnyei.Aztán
ugyaneztazenekartagjainakiselmondta.Ekkorszületettmegbennemaz
íráscíme:A re mény ség Is te ne Mis kol con.Mertittvoltésittismaradvelünk.
LegyenezérthálaésdicsőségamiIstenünknek!

SándorFrigyeslel kész (Mis kolc)

IskolánkaTÁMOP3.1.4-12/2-2012-
0821 pályázaton a Hu nya di Já nos
Evan gé li kus Óvo da és Ál ta lá nos Is ko -
la pá lyá za ta az in no va tív is ko lák cí -
mű konst ruk ci ó ra címmel86195044
forintotnyert.Aprogrammégezév
márciusábanindult.

Aprojektbenbeszerzendőanyagok
éskisértékűeszközökmegvásárlása
mellettaprogramokténylegesindí-
tásáraáprilis20-ánSzent György-nap

címmelkerültsor.Ezenanaponvál-
tozatosprogramok,vetélkedőkgon-
doskodtakarésztvevőkjóhangula-
táról,kiállítások,bemutatókszínesí-
tettékanapot.Megismertükazerre
anapravonatkozónépszokásokat,jö-
vendöléseket,hiedelmeket,baboná-

kat–népiiparművészek,kézműve-
sek, árusok kínálták portékájukat,
ésgondoskodtakazigazivásárihan-
gulatmegteremtéséről.

A mű vé sze tek nap ja projekt(Lát -
tat ni a lát ha tat lant) keretébenmá-
jusbantáncházirendezvényrekerült
sor.Erreazalkalomraszakavatott,
minősítettnéptáncosokathívtunkel,
hogyőkvezessékbeiskolánkdiák-
jainakapraját-nagyjátanéptáncés
-zenebirodalmába.Azelsőegész-
ségnapiprojektkeretébenpedigta-
nulóink az egészséges életmód, a
korszerűtáplálkozás,alelkiegyen-
súly, a betegségek megelőzése, a
környezetvédelem fogalmaival is-
merkedhettek.Táplálékpiramistis
készítettünk,zöldségszobrászattal,
gyümölcs-ésvitaminsaláta-készítés-
selisfoglalkoztunk.
Nyáritáborunkon(Gyer mek lánc -

fű egész ség meg őr ző és kör nye zet vé dő
tá bor) zömébeniskolánkTÉT(ter-
mészettan és életkultúra tagozat)
tagozatostanulóivettekrészt.Atá-
bortaBakonyhegységközepén,Vi-
nyeközségbenrendeztükmeg.Kol-
léganőinkváltozatosprogramokkal
(példáulcsesznekikirándulás,népi-
hangszer-bemutató,csillagászat,éj-
szakai túra, kirándulás Zircre és
Pannonhalmára, lovaglás, íjászat,
kézművesség,számháborústb.)tet-

tékfelejthetetlennédiákjainknakaz
ottközöseneltöltötthatnapot.
Amásodikegészségnapezévszep-

temberében a túrázás szellemében
zajlott.Kihasználvalakóhelyünkhe-
lyi sajátosságait (Soproni-hegység),
évfolyamonkéntmásésmáskilátót
kerestekfelosztályaink.Azerdőben
különböző turistaútvonalakon ha-
ladtak,eközbenmegtanultákatúrá-
zásalapvetőszabályait,megismerték
azerdőéleténekéslakóinaktitkaités
az életközösségek együttélésének
fontosságát.Anapotvitamindúsés
zsírszegényebéddelzártuk.
Ez év szeptemberében indult a

mindennapostestnevelésrészétképe-
zőprogram.Ennekkeretébenszázta-
nulónkatnégycsoportbaosztvafog-
lalkoztatjuk.Ezekazalkalmakforgó-
színpadszerűenzajlanak,kilencheten-
kénticserével.Egyikcsoportunkaz
uszodábajár,ésavízisportokkalis-
merkedik.Amásikcsoportnak(szer-
vesenilleszkedveazújNATkövetel-
ményrendszeréhez) aerobik jellegű
zenés gimnasztikát és gerincjavító
tornáttartunk.Kétmásikcsoportunk-
banvegyessportfoglalkozásokattar-
tanakkollégáink:asztalitenisz,tollas-

labda,tenisz,labdarúgás,kosárlabda
kisjátékokat,illetveegyébtornatermi
ésszabadtérijátékokat.Afoglalkozá-
sokcéljaasportszeretetére,azegész-
séges életmódra nevelés, valamint
az,hogyamozgásépüljönbetanuló-
inkmindennapjaiba.

Acsatoltképekönmagukértbe-
szélnek,„árulkodjanak”helyettünk
amegtartottprogramokról!

g TremmerBernadett
szak mai ve ze tő

SikerespályázatasoproniHunyadiban
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VASÁRNAP

9.30/Rádió17(Budapest)
Lélekhangoló
AzEvangélikusRádiómisszió
műsora
9.45/M1
Evangélikus magazin
15.00/PaxTv
Ami tőlünk telik
(koncertfilm)
PintérBélaéscsapata
19.30/DunaWorld
Kerekek és lépések
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
ABodrogközben
19.30/Kossuthrádió
Vuk
FeketeIstvánregényének
rádióváltozata
23.40/M1
Felperzselt föld
(kanadai filmdráma, 2010)
(126’)

HÉTFŐ

9.30/DunaTv
Isten kezében
10.05/DunaTv
Élő egyház (vallási híradó)
12.45/PaxTv
Utak egymáshoz – 
Böjte Csaba testvér
13.30/Kossuthrádió
Erős vár a mi Istenünk!
Azevangélikusegyházfélórája
18.30/M1
A következő! (kvízműsor)
19.55/DunaWorld
Janika
(magyar játékfilm, 1949) (75’)
21.08/Bartókrádió
Bán István játszik 
a budavári evangélikus
templom orgonáján – 
In memoriam Peskó György
21.20/DunaWorld
Pacsirta
(magyar játékfilm, 1963) (97’)

KEDD

13.15/DunaWorld
Isten kezében
19.00/Bartókrádió
Kapcsoljuk a Zeneakadémia
nagytermét
Ünnepélyesmegnyitó
20.00/PaxTv
Kút (élő interaktív műsor)
Műsorvezető:DeákLászló
evangélikuslelkész
20.11/Kossuthrádió
Belépő (kulturális magazin)
22.00/M1
Summa
Magyarbor
22.45/M1
A nyomsávon – Élet a
vasfüggöny mentén
(Magyar dokumentumfilm-
sorozat, 2013)
23.00/Bartókrádió
Ars nova
SzokolaySándor:Magyarzsoltár

SZERDA

9.00/DunaTv
,,Ruszkik, haza!’’ – 
Az 1956-os forradalom jelszavai
(magyar dokumentumfilm)
13.30/Kossuthrádió
,,Tebenned bíztunk 
eleitől fogva…’’
Areformátusegyházfélórája
19.00/PaxTv
A szolgáló egyház
SzebikImre
19.55/DunaWorld
Itt Moszkva, Moszkva beszél… 
(magyar dokumentumfilm)
20.20/M1
Szabadság – Különjárat
(magyar film, 2013) (56’)
20.20/DunaTv
Szabadság tér 56
(magyar filmdráma, 1997) (95’)
21.25/DunaWorld
,,Mennyből az angyal’’ –
Márai Sándor és 1956

CSÜTÖRTÖK

5.20/M1
Hajnali gondolatok
7.35/DunaTv
Az iszlám Európában
(európai dokumentumfilm-
sorozat)
Ausztria
20.50/Kossuthrádió
Vers napról napra
21.40/DunaTv
Keserű igazság
(magyar játékfilm, 1956)
(85’)
21.55/DunaWorld
Táncvarázs
Látványtánc-Eb,Budapest
22.50/M1
Nemzeti Nagyvizit
MáriaTerézia
ésII.Józsefkora
23.30/TV2
Szenvedélyek viharában
(amerikai romantikus
kalandfilm, 1994) (120’)

PÉNTEK

9.30/DunaTv
Szerelmes földrajz
Tavakbűvöletében
13.25/DunaTv
Virágzó Magyarország
Mór
18.15/M2
Magyar népmesék
(magyar rajzfilmsorozat)
19.35/Bartókrádió
Kapcsoljuk a Zeneakadémia
nagytermét
Vezényel:KampSalamon
19.55/DunaWorld
Hogy volt!?
HűvösvölgyiIldikót
köszöntjük
22.00/Bartókrádió
Celluloidák – 
a legjobb filmzenék
23.30/DunaTv
Vonzások és választások
(francia–olasz játékfilm,
1996) (95’)

SZOMBAT

6.40/DunaTv
Másfél millió lépés
Magyarországon
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
Cserhátitájakon
8.15/DunaTv
Az Isten kezében
Recsk
13.05/DunaWorld
Rejtélyes XX. század
KunMiklóstörténészműsora
14.15/DunaTv
Hagyaték
,,Mögöttedatörvény–
előttedisazlegyen’’
15.05/Bartókrádió
Egy zenemű – több előadás
Mendelssohn:
IV.(Olasz)szimfónia
20.20/M1
Artúr király
(amerikai–ír történelmi
kalandfilm, 2004) (120’)

VASÁRNAP

9.10/ViasatHistory
Az élet Jézus idejében
(amerikai ismeretterjesztő
sorozat)
9.40/M1
Kérdések a Bibliában
10.00/Bartókrádió
Miénk a mikrofon
AKazinczyutca
különlegesvilága
12.50/M1
Református magazin
13.15/M1
Református ifjúsági műsor
15.05/DunaWorld
Napok, évek, évszázadok
TőkéczkiLászlóműsora
21.40/M1
Szabadság, szerelem
(magyar film, 2006) (114’)
21.40/DunaTv
Tízezer nap
(magyar játékfilm, 1965)
(103’)

VASáRNApTÓlVASáRNApIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból október 20-ától október 27-éig
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34
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va sár nap (ok tó ber 20.)
Én, én va gyok vi gasz ta ló tok! Mi ért félsz ha lan dó em ber től? Ézs51,12a–b(Lk
12,4;Mt5,38–48;Ef6,10–17;Zsolt110)Gyakranesünkbeleabbaahibába,
hogyamindenhatóIstenhatalmátalelkiéletünkrekorlátozzuk.Őaz,aki
igéjénkeresztülvezetésbátorít,ítélésvigasztal,akivelláthatatlankapocs
fűzösszeéletutunkon.Stalánéppenebbőlaszemélyességbőlfakadóanel-
feledkezünkarról,hogynemcsakaszívünknek,deennekavilágmindenség-
nekisUra.Istennemcsakatemplomfalainbelül,hanemmindenésmin-
denkifelettÚr.Sokannemismerikelazőhatalmát,sokanpróbáljákvelünk
elhitetni:egyedülőkhatározzákmegéletünket.DeIstenemlékeztet,ésmint
vigasztalószólítmegminket:nála,azőközelébennemkellfélnünk,bizton-
ságbanvagyunk.

Hét fő (ok tó ber 21.)
Az én lel ke met adom be lé tek, és azt mű ve lem ve le tek, hogy ren del ke zé se im
sze rint él je tek, tör vé nye i met meg tart sá tok és tel je sít sé tek. Ez36,27(2Kor3,6a;
Róm12,17–21;Lk12,35–48)SokféleáldásszövegéveltalálkozunkaSzentírást
olvasva.SokszortalálkozhatunkaMindenhatóevilágiéletünkkelkapcso-
latosajándékaival:azegészség,ajólét,azanyagijavak,acsaládajándékai-
val,melyekbenIstenrészesítiövéitmegmutatvaszeretetétéletükön.Éster-
mészetesenottvannakalelkiajándékokis:abékesség,azigazság,azöröm,
állhatatosság.Ezamaiigetalánazegyiklegszebbégiadományrólbeszél:ar-
rólazállapotról,amikorazőLelkéneknyománösszhangbanélhetateremt-
ményazőTeremtőjével.Amikorbelülről,aszívünkbőlfakadIstenjórend-
jénekakövetése,amikorIstenszeretetemagavezérelbennünketabban,hogy
akaratátmegvalósítsuk.Csodálatosérzés,amikorezmegadatikszámunk-
ra,amikorteljesbizonyossággaltudjuk,hogyazőútjánjárunk.

Kedd (ok tó ber 22.)
És fel öl töz té tek az új em bert, aki Te rem tő jé nek kép má sá ra ál lan dó an meg -
újul, hogy egy re job ban meg is mer je őt.Kol3,10(1Móz1,27;1Sám26,5–9.12–
14.17–24;Lk12,49–53)Ahétköznapjainkegyikállandófeladataazöltözkö-
dés.Kisgyermekként„tanulunk”beleebbe,sbizonysokidőeltelik,mirema-
gátólértetődővéválikezagyakorlat.Sokmindentelárulrólunkazöltöze-
tünk,kifejeziaktuálisállapotunkat,környezetünkhözvalóviszonyulásun-
kat.Pálapostoléppenezenaképenkeresztülpróbálemlékeztetnibennün-
ketarra,hogylelkiéletünkbenisjelentőségevanarégilevetésének,azúj,a
krisztusifelöltözésének.Vessüklearégit,ésöltsükfelazújat!

szer da (ok tó ber 23.)
Jé zus Krisz tus mond ja: „Mert mind az, aki kér, kap; aki ke res, ta lál; és aki zör -
get, an nak meg nyit ta tik.” Lk11,10(1Móz18,27;Péld29,18–25;Lk12,54–59)
Jézusazimádságainkmeghallgatásávalkapcsolatbanmondjaelbiztatósza-
vaitebbenazigében.Úgyhiszemazonban,hogyezekagondolatok,ezafel-
szólításésbátorításegészenbiztosanegészéletünketátkell,hogyhassa.A
hitbátorsága,amelymegerősítbennünketadöntéseinkben,abizonyosság,
hogyolyanAtyánkvan,akivelünkvanéletünknagyfordulópontjain.Azok,
akikráhagyatkozvatudnakvalamiújbabelekezdeni,egészenbiztosanmeg-
hallgatásratalálnak.

Csü tör tök (ok tó ber 24.)
Jé zus így szólt: „Szá na ko zom a so ka sá gon, mert már há rom nap ja ve lem van -
nak, és nincs mit en ni ük; éhe sen pe dig nem aka rom őket el bo csá ta ni, ne hogy
ki dől je nek az úton.”Mt15,32(Hós13,5;Ézs32,1–8;Lk13,1–9)Azegyháztör-
ténetbenszámosolyankorszakkaltalálkozunk,amelybenalelkiéletrehe-
lyezveahangsúlytháttrébesoroltákazembertestiigényeit.Erőszakosszét-
választásavoltezateremtettségbenkapottegységnek,amelybenmindket-
tőnekmegvanamagahelye.Megragadó,hogyJézusebbenazigébenmilyen
gondoskodóanfordulhallgatóságafelé,akikmárrészesültekáltalaalelkiele-
delből,deakiknekszükségevanatestiélelemreis.Jóarraemlékeznünka
mainaponis,hogyazőszeretőgondoskodásaegészvalónkatkörülöleli.

pén tek (ok tó ber 25.)
Jé zus Krisz tus mond ja: „Ar ról fog ja meg tud ni min den ki, hogy az én ta nít vá -
nya im vagy tok, ha sze re ti tek egy mást.” Jn13,35(Mal2,10;Lk22,49–53;Lk13,10–
17)SokszoridézettmondataezJá nos evan gé li u má nak, azutolsóvacsorán
elhangzottjézusirendelkezéseknek.Sokszoridézzük,mégisminthaatar-
talmanemjutnaelaszívünkhöz,sannyiszortűrjükmegbensőnkbenen-
nekhiányáttestvéreinkfelé.Pedignincsmás,amiigazánhitelessétennéegy-
egyembervagyközösségéletét.Lehetnagyszavakatmondani,lehetnekegé-
szenkülönlegesismereteinkaSzentírásról,haéletünknemviselimagánJé-
zusszavainakszellemét,nemvagyunkigazánazövéi.

szom bat (ok tó ber 26.)
Éne kel jé tek, hogy mi lyen fen sé ges tet te ket vitt vég hez az Úr, tud ja meg ezt az
egész föld! Ézs12,5(ApCsel5,42;2Tim2,1–5/6/;Lk13,18–21)Azéneklésörö-
meegészenkülönlegesképességeéletünknek.Elképzelhetetlenegyistentisz-
telet,abibliaóraéneklésnélkül.Vanvalamitermészetfelettiazenében,az
énekben,amelyIstendicséretérekülönösenalkalmaseszközeazembernek.
Sigaziélménytakkorjelent,haennektárgyamagaazÚr,akifenségestet-
teketvittvéghez.Dicsérjeőténekünk:halleluja!

g KeczkóPál

Újnap– újkegyelem
APRóHIRDETÉSEK

44éves,egyedülálló,180/100,vallá-
sos,barna,közalkalmazottférfikor-
banhozzáillőhölgyetkeresházasság
reményében. Fényképnek örülnék.
„Szeretném,haszeretnének”jeligé-
reaszerkesztőségcímére.

* * *

Intelligens, diplomás, jó humorú,
családcentrikusfiatalemberházasság
céljából megismerkedne hasonló
hölggyel 28–35 éves korig. Jelige:
„Hobbi, sportolás”. A leveleket a
szerkesztőségcímérevárom.

to vább kép zés gyü le ke ze ti mun ka társ-kép ző 
tan fo lya mot vég zet tek nek

A gyülekezetimunkatárs-képző tanfolyamon végzett testvéreinknek
továbbképzőalkalmatszervezünkPiliscsabánnovember29-tőldecem-
ber1-jéig.Azalkalomköltségtérítés-mentes.Programotakésőbbiekben
küldünk.Jelentkezésétakata.polyak@lutheran.hue-mailcímrekérjük
megküldeninovember15-ig.

Meg hí vó eK Me-est re
Evan gé li ku sok Bra zí li á ban cím-
melCse lovsz kyné dr. Tarr Klá ra,
azMEEkülügyiosztályvezetője
tartelőadást.Időpont:október
21.,hétfő,18óra.Helyszín:1085
Budapest,Üllőiút24.,azutcafe-
lőlielőadóterem.

Mi től le szünk keresztyé nek?
Dr. Pál he gyi Fe renc keresztyénpszichológus,családgondozótartelőadásta
Ráday-kollégium(BudapestIX.ker.,Rádayu.28.)dísztermébenoktóber28-
án,hétfőn18óraikezdettel.Téma:Mi ten né ke resz tyén né Ma gyar or szá got?

telefonszám-változás
Felhívjukazérintettekfigyelmét,hogyaNyugati(Dunántúli)Evangé-
likusEgyházkerületPüspökiHivatalánakvezetékestelefonszámameg-
változott!Azújszám:06/96/200-063.

HÍREK, HIRDETÉSEK


