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Országoslelkészkonferencia f 3.oldal
Lelkésziktatótanévnyitók f 4.és11.oldal
InterjúazEPSZTIvezetőjével f 5.oldal
Abarátságdimenziói f 9.oldal
MiértjöttJézus? f 13.oldal
PüspöklátogatásMikkeliben f 14.oldal

„Azt hang sú lyoz za, hogy hát rébb kel le ne hú zód nunk a tech ni kai vív má -
nyok tól, és meg kel le ne pró bál nunk él vez ni az adott pil la na tot. Nincs szük -
ség ar ra, hogy min den órá ban meg néz zük az üze ne te ket, ugyan is azok
mind – szin te ki vé tel nél kül – vár hat nak egy na pot. Bab a u ta úgy dön -
tött pél dá ul, hogy nem hasz nál to vább e-mailt.”

Amobilkorszakelejeésvége f 15.oldal

„A lu the ra niz mus Ma gyar or -
szá gon is, mint min den hol, az
egy szent ka to li kus és apos to li
egy ház foly ta tá sá nak te kin tet te
ma gát.”
SocietasOecumenica f 7.oldal

„Hi szem, val lom, ta pasz ta lom, hogy
fon tos, sőt ki emelt szol gá lat az em be -
rek ar cá ra mo solyt csal ni, a ked vet le -
ne ket fel vi dí ta ni, a szo mor ko dó kat
de rű re ve zet ni.” 
„Imádkozom:legyekvidám” f 2.oldal

Lutheralmafájaésafasorialmamater

EPSZTI:új
evangélikus
pedagógiai
intézmény

b Könyörgésreéshálaadásragyűl-
tekösszeaugusztus29-énajózsef-
városievangélikustemplomban
azEPSZTI,vagyisazEvangélikus
Pedagógiai-szakmaiSzolgáltató
ésTovábbképzőIntézetmegnyi-
tóján.AzújlétesítményaMagyar-
országi Evangélikus Egyház
(MEE)negyvenharmadikközne-
velési intézménye,melynek fel-
adataanegyvenkétóvoda,isko-
la,illetvekollégiumszakmaimun-
kájánaksegítése.VezetésévelTar -
ján né Só lyom Il di kótbíztamegaz
intézménnyel szorosan együtt-
működőMEEOrszágosIrodájá-
nakNevelésiésOktatásiOsztálya.

„Taníts úgy számlálni napjainkat,
hogybölcsszívhezjussunk!” – állt a
lép csős or ral il luszt rált meg hí vón a
90. zsol tár ti zen ket te dik ver se. Gáncs
Péter el nök-püs pök áhí ta tá ban a lép -
csőt ki fe je ző kép nek vél te, az új lé te -
sít mény el in dí tá sá val ugyan is vé le ke -
dé se sze rint egy há zunk újabb lép cső -
for du ló hoz ér ke zett. Szám ba kell
ven nünk mind azt, amink már van, és
hálát kell adnunk ér te. Vol tunk már
a pin cé nél is lej jebb – utalt az ok ta -
tá si in téz mé nye i től meg fosz tott evan -
gé li kus egy ház egy ko ri „ál dat lan” ál -
la po tá ra. 

f Folytatásaz5.oldalon

Dr.GlatzFerenc,aMagyarTudományosAkadémiakorábbielnökeésBalogZoltán,azemberierőforrásokminisz-
tereazújraindításának25.évfordulójátünneplőBudapest-FasoriEvangélikusGimnáziumtanévnyitóünnepségén
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Az év for du lós ese mény hez kap cso ló -
dó – ze né vel és sza va lat tal át kö tött –
be szé dek a ta ní tói hi va tás és a ta nu lói
el hi va tott ság je len tő sé gét emel ték ki. 

Pré di ká ci ó ját a püs pök egy Kun -
dera-idé zet tel kezd te: „Be kö tött
szem mel ke lünk át a je le nen. (…)
Csak ké sőbb, ami kor a kö tést le -
vesszük, és szem ügy re vesszük a
múl tat, csak ak kor esz mé lünk rá,
mit él tünk át va ló já ban, és ak kor ért -
jük meg a tör tén tek je len té sét.” Gáncs
Pé ter a rend szer vál tás sal szin te pár -
hu za mo san le zaj ló ’89-es új ra kez dést
egy faj ta „kis pün kösd nek” ne vez te,
sze rin te azon ban az eb ben rej lő is te -
ni köz ben já rást nem fel tét le nül a
múlt ban vagy a jö vő ben ér de mes

ke res nünk, sok kal in kább a je len ben
kel le ne meg él nünk. Hi szen – aho -
gyan azt Ba log Zol tán ün ne pi gon do -
la tai is meg erő sí tet ték – a ke resz tény
ér ték ren den ala pu ló ok ta tás zá lo -
gát is a fi gyel mes je len lét ben ta lál hat -
juk meg. Ezt erő sí tet te meg az öt
„ren des ta nár” ki ne ve zést ka pó fa so -
ri ok ta tó kö zös ség előt ti es kü té te le is.

„A ma gyar is ko la rend szer ben az
egy há zi és nem ze ti sé gi is ko lák kü lö -
nös stá tusszal bír nak” – em lé kez te -
tett az em be ri erő for rá sok mi nisz te -
re, és hoz zá fűz te: az egy há zi ok ta tá -
si rend szer ma von zó Ma gyar or -
szá gon, mű kö dő ké pes, és ké pes a
meg úju lás ra.

b Újraindításánakhuszonötödikévfordulójánünnepiistentisztelettelnyi-
tottamegtanévéthétfőnreggelaBudapest-FasoriEvangélikusGim-
názium.Az1823-banalapítottoktatásiintézménymellettievangélikus
templombanGáncs Pé ter elnök-püspökhirdetteIstenigéjét.Ajubile-
umialkalomvendégeikéntezúttalazemberierőforrásokminisztere,
Ba log Zol tán, valamintdr. Gla tz Fe renc akadémikusköszöntötteazegy-
korievangélikus iskolákközülelsőkéntvisszakapottgimnáziumot.
Aszoboravatássalésfogadássalkiegészültünnepségrésztvevőiközött
szépszámmalakadtaköregdiákokis,ígyazegymástkövetőgeneráci-
ókegyszerreeleveníthettékésfedezhettékfelazalmamatermúltban
gyökerező,ámújramegújragyümölcsökethozóértékeit.

f Folytatása3.oldalon

Felejthetetlennyitány
g D. dr. Har ma ti Bé la

Rend kí vü li ün nep volt 1989. szep tem -
ber 1-je. Az 1952-ben ál la mi ön -
kénnyel meg szün te tett fa so ri evan gé -
li kus gim ná zi um egy há zi is ko la ként
in dult új ra, so kak szá má ra je lez ve a
rend szer vál tás kez de tét…

Mennyi min den előz te meg és
tet te fe lejt he tet len né ezt az ün ne pet!
Ami kor az 1948-as, egy há zi is ko lá kat
ál la mo sí tó tör vény ben még meg ha -
gyott két bu da pes ti gim ná zi u mun kat
– a fa so ri fiú- és a De ák té ri le ány -
gim ná zi u mot – is el vet ték, ar ra sem
vol tak te kin tet tel, hogy e két gim ná -
zi um ha zánk leg ki vá lóbb in téz mé nyei
kö zé tar to zott, el in dít va szá mos
szak em bert, tu dóst, sőt No bel-dí ja -
so kat is az élet be.

Az egy ház elő ször be le tö rő dött az
ön kény be. De az 1956-os for ra da lom
alatt fel ve tő dött a vissza fog la lás gon do -
la ta. A for ra da lom el ső nap jai után kö -
vet ke ző csen de sebb sza kasz ban a teo -
ló gi ai hall ga tók Ül lői út 24.-ben le vő
kol lé gi u má ban meg je lent JuhászGéza
ak ko ri fa so ri gyü le ke ze ti se géd lel kész,
és győz kö dött min ket: „Fiúk, fog lal juk
vissza a fa so ri gim ná zi u mot!”…

A kö rül mé nyek eb ben meg aka dá -
lyoz tak ben nün ket, és er re leg kö ze -
lebb csak 1984 ok tó be ré ben gon -
dol tak a volt di á kok, akik a VII. ke -
rü le ti Ha za fi as Nép front égi sze alatt
meg ala pí tot ták a Fa so ri Öreg di á kok
Ha gyo mány őr ző Egye sü le tét – töb -
bek kö zött Gyapay Gábor, Vitális
György,PetriGábor,CselőteyLász-
ló,SzentágothaiJános rész vé te lé vel.
A kül föld re ke rült volt di á kok – pél -
dá ul WignerJenőNo bel-dí jas fi zi kus,
Bogsch Árpád, az ENSZ Szel le mi
Tu laj don Vi lág szer ve ze té nek (WI PO-
OM PI) igaz ga tó ja – gyűj tést szer vez -
tek az új ra in dí tás ér de ké ben. 

1987 jú li u sá ban tízéves gen fi mun -
kám után az ottani ak ció cso port az -
zal in dí tott el Bu da pest re, hogy –
mint egy há zunk új püs pök je lölt je –
fő fel ada tom a Fa sor új ra in dí tá sa le -
gyen. 1987. ok tó be ri be ik ta tá som
után tá jé ko zód tam, és egy há zunk
or szá gos pres bi té ri u ma már no vem -
ber 11-én ha tá ro za tot fo ga dott el az
új ra in dí tás szán dé ká ról, s ezt 1988. áp -
ri lis 3-án – or szá gos hús vé ti püs pö -
ki kör le vél ben – meg is hir det tük.

Az ok ta tá si-kul tu rá lis mi nisz té ri -
um tá mo gat ta a ter vet, de az Ál la mi
Egy ház ügyi Hi va tal el le nez te, és a tár -
gya lá son elő ter jesz tett ter ve in ket meg -
vé tóz ták. A mi nisz té ri um je len le vő ál -
lam tit ká ra azon ban ér té sé re ad ta az
egy ház ügyi tiszt vi se lő nek, hogy „le
van ma rad va egy bro sú rá val”, mert az
új ra in dí tás „egé szen Gorbacsovigmeg
van be szél ve”… El kez dőd het tek te hát a
meg be szé lé sek az is ko la ta ta ro zá sá ról.

Sze ren csénk re a ko ráb bi nem ze dé -
kek nél sok szor lát ha tó gon dos ság és
szak mai ta pasz ta lat ki se gí tett min ket.
Ami kor ugyan is 1952-ben az is ko lát át
kel lett ad nunk, szer ző dés ké szült.
Egy há zunk ré szé ről egy ta pasz talt
ügy véd, VetseyAladár ra gasz ko dott
ah hoz, hogy fog lal juk be le a meg ál la -

po dás ba, hogy ami kor egy szer az ál -
lam vissza ad ja az egy ház nak az in téz -
ményt, az ál lam kö te les olyan ál la pot -
ban vissza ad ni, mint ami lyen ál la pot -
ban ak kor volt, ami kor el vet ték. A mi -
nisz té ri um ban ne vet tek a fel té te le zé -
sen, hogy az ál lam egy szer majd
vissza ad ja, mi vi szont ra gasz kod hat -
tunk eh hez a „ne vet sé ges” pont hoz. 
(A mi nisz té ri um nak ez 1989-ben ki -
lenc ven mil lió fo rint ba ke rült.) 

Ami kor a ha zai és kül föl di öreg di -
á kok meg tud ták, hogy a ta ta ro zást
meg ol dot tuk, el kez dő dött a se gít ség
áram lá sa. A tan év nyi tó ra még nem
volt min den a he lyén, de meg in dul -
ha tott az ok ta tás.

Meg em lí ten dő az is ko la öku me ni -
kus gesz tu sa a re for má tus test vér egy -
ház fe lé, ami kor ki de rült, hogy az ő
va la mi ko ri fő vá ro si gim ná zi u ma ik
még nem tud nak új ra in dul ni. Mi vel
mi elő ször csak el ső osz tá lyo kat ter -
vez tünk in dí ta ni, az üres osz tály ter -
me ket fel aján lot tuk „re for má tus osz -
tá lyok” szá má ra. Az volt a meg ál la -
po dás, hogy ha né hány éven be lül
meg in dul nak a re for má tus gim ná zi -
u mok is, ak kor majd a re for má tus ta -
nu ló kat azok ba fog juk irá nyí ta ni.

Nem volt egy sze rű a ta ná rok és a ta -
nu lók fel vé te le, és eb ben óri á si mun -
kát vég zett Gya pay Gá bor meg bí zott
igaz ga tó, aki már az ál la mo sí tás előtt
éve kig ott ta ní tott, s aki en gem is ta -
ní tott 1950–52-ben.

Egy ház tag ja ink és az öreg di á kok
nagy vá ra ko zás sal ké szül tek az év nyi -
tó ra, sőt a ma gyar tár sa da lom is úgy
te kin tett rá, mint „rend szer vál toz ta tá si
kí sér let re”. GlatzFerencmi nisz ter be -
je len tet te, hogy a fa so ri evan gé li kus
gim ná zi um ban fog ja meg nyit ni az új
tan évet az egész or szág szá má ra.
Még pe dig a te le ví zió nyil vá nos sá ga
előtt, egy há zunk ve ze tő sé ge, kül föl di
és ál la mi ven dé gek je len lé té ben. Nagy -
sze rű or szá gos ün ne pély volt!

Elő re gon dol va egy há zi is ko lá ink
in du lá sá ra, már 1988 szep tem be ré ben
or szá gos egy há zi ta nács ko zást tar tot -
tunk az evan gé li kus egy há zi ok ta tás-
ne ve lés spi ri tu a li tá sá ról és cél ja i ról.
En nek a meg be szé lés nek az alap ján
mond tam el az ün nep reg ge lén a
meg nyi tó is ten tisz te let pré di ká ci ó ja
ke re té ben, hogy cé lunk meg sza ba dí -
ta ni az em be re ket „a ko po nya zsu go -
rí tó vul gár ma te ri a liz mus tól”, ahol a
pénz, a si ker, a sze mé lyes ha szon, az
egyé ni él ve zet a leg főbb cél, és fel mu -
tat ni a bib li ai, jé zu si ér té ke ket.

Így le gyen!

Aszerzőnyugalmazottevangélikus
püspök,voltfasoridiák

„A mi nisz té ri um ban
ne vet tek a fel té te le zé sen,
hogy az ál lam egy szer
majd vissza ad ja, mi 
vi szont ra gasz kod hat tunk
eh hez a „ne vet sé ges”
pont hoz…

F
o
tó

:
S
o
ó
S
L
a
jo

S
/
M
t
I



s e M p e r  r e f o r M A n d A

 e 2014. szeptember 7. Evangélikus Életforrás

Pál apos tol nak – és nyo má ban Lu-
thernak – a meg iga zu lás ról tett ki -
je len té se it egy ol da lú an úgy szok -
ták ma gya ráz ni, mint ha eb ben a
kér dés ben egye dül az em ber igaz sá -
ga, il let ve igaz zá vá lá sa len ne a tét.
Mint ha az len ne a fő kér dés, hogy
mi ként iga zul hat meg az em ber Is -
ten előtt. A fő kér dés azon ban nem
ez. Pál apos tol – és nyo má ban Lu -
ther – szá má ra is a fő kér dés az, hogy
Is ten mi ként sze rez ér vényt az igaz -
ság nak, il let ve ho gyan nyil vá nít ja
ki a ma ga igaz sá gát. Pál – és nyo má -
ban Lu ther – szá má ra alap té tel,
hogy Is ten nek min den ben és min -
den kor igaz nak kell bi zo nyul nia, de
leg fő kép pen ak kor kell igaz nak bi zo -
nyul nia, ami kor íté le tet tart. 

Mi u tán az em ber bű nös, ösz tö nö -
sen fe nye get ve ér zi ma gát, ha Is ten
igaz ság szol gál ta tá sá ról hall. Ezért
nem is sze ret ró la hal la ni. Az egy ház
ige hir de tői – ma már fe le ke ze ti kü -
lönb ség nél kül – ép pen ezért nem is
na gyon be szél nek Is ten igaz ság szol -
gál ta tá sá ról. Csak Is ten sze re te té ről
és ke gyel mé ről pré di kál nak, de ha -
rag já ról és íté le té ről mé lyen hall gat -
nak. Ez ma ki vált kép pen ve sze del -
mes do log, hi szen nem ki zárt, hogy
– a bűn ed dig so ha nem lá tott mér -
té kű el ha tal ma so dá sa mi att – Is ten
ha rag ja és íté le te nem so ká ra tel jes
sú lyá val fog rá sza kad ni a vi lág ra. 

Mert az igaz ság nak ér vé nye sül nie
kell! Is ten előbb-utóbb igaz sá got
fog ten ni a föl dön. De ép pen ezért
nem mind egy, hogy egy há zát és
egy há za né pét mi lyen ál la pot ban
ta lál ja az a nap, ame lyen az igaz ság -
té tel be kö vet ke zik. 

Pál – és Lu ther – meg győ ző dé se,
hogy Is ten nem go nosz Is ten. Mi ként
a pró fé ták sza vá val vi lá gos sá tet te,

nem ab ban le li ked vét, ha bün tet het
és kár hoz tat hat. Is ten nek sze re tő
atyai szí ve van, és szí ve sze rint nem
akar se bün tet ni, se kár hoz tat ni. De
ez nem azt je len ti, hogy komp ro -
misszu mot köt a bűn nel, és le mond
az igaz ság ér vé nye sí té sé ről. Az igaz -
ság nak ér vé nye sül nie kell! És lesz
igaz ság! A kér dés csak az, hogy az
igaz ság té tel ben nün ket ho gyan fog
érin te ni, ránk néz ve mi lyen kö vet -
kez mé nye lesz.

Is ten azt sze ret né, hogy az igaz ság -
szol gál ta tás nap ján ne kell jen el -
vesz nünk. Ezért ál doz ta fel irán -
tunk va ló men tő sze re te té nek je le -
ként, bi zo nyí té ka ként, de egy út tal
esz köz lő je ként is egy szü lött Fi át,
Jé zus Krisz tust. Azt sze ret né, ha hit
ál tal az ő ha lá la szün te le nül ben nünk
mun kál kod na, hi szen Krisz tus „azért
haltmegmindenkiért,hogyakikél-
nek,többéneönmaguknakéljenek,
hanemannak,akiértükmeghaltés
feltámadt” (2Kor 5,15). Is ten azt sze -
ret né, ha Jé zus ha lá la va ló ság gal
vég hez vin né ben nünk, hogy meg hal -
junk a bűn szá má ra, hogy ő ma ga él -
hes sen ben nünk, és ke zün ket föl -
hasz nál va na pon ta ő ma ga cse le ked -
je mind azt, ami Is ten tör vé nye sze -
rint igaz és jó, hogy – mi ként Lu ther
mond ja – az íté let és igaz ság té tel
nap ján ke gye lem ből mind ezt ne -
künk tu laj do nít has sa.

Pál is er re gon dol, ami kor a Római
levélben azt ír ja, hogy bár hit ál tal
iga zu lunk meg, ke gye lem ből, a tör -

vény cse le ke de te i től füg get le nül, de
ez még sem je len ti azt, hogy ér vény -
te len né tesszük a tör vényt, ha nem el -
len ke ző leg: ép pen így szer zünk ér -
vényt ne ki! 

Mert a tör vény cse le ke de te ket
kö ve tel, hogy cse le ke de tek ál tal ér -
vé nye sül jön a föl dön az igaz ság.
Más szó val a tör vény olyan cse le ke -
de te ket kö ve tel, ame lyek ál tal Is ten
aka ra ta lesz meg a föl dön. Mert a föl -
dön ak kor ér vé nye sül az igaz ság,
ha min den ben Is ten aka ra ta ér vé nye -
sül. Aki az Is ten sze rin ti jót cse lek -
szi, az nem csu pán a tör vény nek sze -
rez ér vényt, ha nem Is ten aka ra tát te -
szi meg. Ezért mond ja Jé zus: „Nem
mindenkimegybeamennyekorszá-
gába,akieztmondjanekem:Uram,
Uram,hanemcsakaz,akicselekszi
az én mennyei Atyám akaratát.”
(Mt 7,21)

De az em ber sze mé lyét még sem az
te szi igaz zá és el fo gad ha tó vá Is ten
előtt, hogy az igaz sá got, az az Is ten
aka ra tát cse lek szi. Ezek a cse le ke de -
tek a föl dön nö ve lik az igaz sá got,
ami nek kö vet kez té ben az is te ni igaz -
ság szol gál ta tás ke vés bé lesz el vi sel -
he tet len. Az Ószövetség né pe pont ezt
ér tet te fél re, és Pál er re em lé kez te ti,
ami kor a Rómailevél 9. fe je ze té ben
ezt ír ja: „Hiszen (Is ten) ígyszólMó-
zeshez:»Könyörülök,akinkönyörü-
lök,ésirgalmazok,akinekirgalma-
zok.«Ezérttehátnemazé,akiakar-
ja,ésnemisazé,akifut,hanemakö-
nyörülőIstené.” (Róm 9,15–16) „Mit
mondjunktehát?Azt,hogyapogá-
nyok,akiknemtörekedtekazigazság-
ra,megragadtákazigazságot,még-
pedigaztazigazságot,amelyhitből
van;Izráelviszont,amelykeresteaz
igazságtörvényét,nemjutottelatör-
vényszerintiigazságra.Miért?Azért,

mertnemhit,hanemcselekedetekút-
jánakartákeztelérni,beleütközteka
megütközéskövébe,amintmegvanír-
va:»Íme,amegütközéskövét,ameg-
botlás szikláját teszem Sionba, és
aki hisz őbenne, az nem szégyenül
meg.«” (Róm 9,30–33) 

Az em ber te hát a ma ga igaz sá gát
nem szol gál hat ja az zal, hogy Is tent
szol gál ja, Is ten aka ra tát cse lek szi, a
tör vény nek sze rez ér vényt. Egy ál ta -
lán: aki a ma ga igaz sá gá ért tesz bár -
mit, az Is ten előtt nem le het igaz! 

Jé zus, aki mind vé gig igaz volt Is -
ten előtt, so ha sem mit nem tett a
ma ga igaz sá ga ér de ké ben, ha nem
min dent Is ten nek en ge del mes ked ve
tett, hogy az Is ten sze rin ti igaz ság ér -
vé nye sül jön a föl dön, min de nek -
előtt Is ten és em ber vi szo nyá ban. 

Jé zus a ma ga – eköz ben lát szó lag
el ve sző – igaz sá gát Is ten re bíz ta, és
Is ten hús vét kor nap fény re is hoz ta.
Ezt je len ti, amit el len sé gei vád ként
han goz tat tak el le ne: „BízottazIsten-
ben:szabadítsamegmost,haakar-
ja…” (Mt 27,43) 

Az Is ten előtt igaz ság ként be szá -
mí tott hit nem más, mint ez a ma gát
Is ten nek fel té tel nél kül ki szol gál ta tó
bi za lom! Ez az a hit, amely nem szé -
gye nül het meg. Így bí zott Is ten ben
Áb ra hám, akit Pál ezért min den hí -
vő aty já nak ne vez. Egye dül ez a hit te -
het ben nün ket is igaz zá Is ten előtt.

g Vég hE lyi An tal

Imádkozzunk! Urunk, ne engedd,
hogy kegyelmed elbizakodottá te-
gyenbennünket, hanemadd,hogy
erejévelfelismerjükésmegutáljukbű-
neinket,ésnapontaharcoljunkelle-
nük,ésbiztonhiggyük,hogyezaküz-
delemKrisztusbannemreménytelen.
Ámen.

sZ ent H á roM ság Ün ne pe u tán 12.  vA sár nAp – rÓM 3,28–31

A vA sárnAp ig éje

Ér de mes len ne ki nek-ki nek egy jel -
ké pes tü kör be néz ni és szem be sül -
nie az zal, hogy imád sá ga i ban – tu -
da to san vagy ön kén te le nül – mi lyen
kér dé se ket fo gal maz meg. 

Az is ten tisz te le ten fel csen dü lő kö -
tött imád sá ga ink, az éne kes könyv ben
vagy más ima könyv ben le írt imád sá -
gok, a kö zös kö nyör gé sek ben má sok -
tól hal lott imád sá gok ugyan mind-
mind min ták szá munk ra, még is min -
den Is ten elé ál ló em ber ki ala kít ma -
gá nak egy szo kás ren det, ho gyan és mi -
ért imád ko zik. Ta lán édes anyám tól, ta -
lán nagy szü le im től, ta lán má sok tól
ta nul tam imád koz ni. Imád sá gom is ko -
lá ja min de nek előtt a Miatyánk,hi szen
ab ban Jé zus ki mon dot tan ta ní tó-ne ve -
lő szán dék kal vá la szol a ta nít vá nyok ké -
ré sé re:„Uram,tanítsminketimádkoz-
ni”.(Lk 11,1) S a ta nít vá nyok – ha ta nít -
vá nyok tud nak ma rad ni egy éle ten át
– ál lan dó, mind vé gig na pi ren den lé vő
tan tárgy ként te kint het nek, gon dol -
hat nak az imád ság ra. A lec kék so rá ban
ál lan dó té tel az, amit év ti ze dek kel ez -
előtt na pon ta ol vas tam édes apám
ima köny vé ben. A cí me: Imádkozom:
legyek vidám. Az után meg tud tam,
hogy ÁprilyLajos cso dá la tos ver se a
cím adó. Az óta a ver set is sű rűn (ta lán
még sem ele get) ol vas ga tom.

ÉnIstenem,legyekvidám,
hogyházamatvidítnitudjam.
Mosolyogjak,habántanak
éssenkireseharagudjam.

Arcomnelássasenkisem
bánkódnigondonéshiányon.
Legyenszelídvasárnapom,
hamosolyogakisleányom.

ÉnIstenem,legyekvidám,
mamindengondottűzrevessek.
Nyujtsamkikincstelenkezem
sszegényenisnagyonszeressek.

Tudom,sokatbűvöltagyász,
ahollóstélibútdaloltam.
Abátrakkalhaddmondomel:
panaszkodtam,mertbalgavoltam.

ÉnIstenem,legyekvidám,
ujjongjonújrapusztalelkem,
mintrég,mikorfalumfelett
azelsőforrásvízreleltem.

Ködökbecsillanósugár,
vígfecskeszóbolondviharban,
tudatlangyermekhanglegyek
ajajgatóvilágzavarban.

Nem tu dom, hogy meg ta nul tam-e
elég gé már, de mor cos, bal láb bal ke -
lő reg ge le ken, fá radt na po kon, le han -
golt idő sza kok ban új ra meg új ra mon -
dom, ké rem. Uram, hadd le gyek vi -
dám. Nem pszi cho ló gi ai fo gás ez,
amely az ön han go lás tech ni ká ja vol na.
El len ke ző leg. Nem én han go lom ma -
gam, ha nem tu dom, egye dül Is ten
ad hat olyan örö möt, olyan biz ton sá -
got, olyan meg nyug vást, amely vi -
dám szí vet te remt. Egye dül ő ad hat ja
meg azt a lá tás mó dot, amely nem ra -
gad le a na pi prob lé mák nál, ha nem mi -
köz ben azok meg ol dá sá val fog lal ko zik,
táv la tok ban, sőt az örök ké va ló ság táv -
la tá ban tud gon dol kod ni. Így fe lül
tud emel ked ni el ke se rí tő té nye ken,
meg fe le lő rá lá tás sal át tud ja ér té kel ni
az ese mé nyek tar tal mát, sú lyát, je len -
tő sé gét, össze füg gé se i ben tud ja lát ni a
ve le tör tén te ket. In nen már a kö vet ke -

ző lé pés a de rű. Nem a har sány jó kedv,
amely egy-egy po én nyo mán fel csat -
tan, ha nem az a bel ső lel ki at ti tűd,
amely nyo mán a mo soly be lül ről fa kad.
Mert Is ten kö ze lé ben min dig több az
ok az öröm re, mint a szo mo rú ság ra.

Ön kép ző fel ada tunk te hát nem
az, hogy ma gunk nak mon do gas suk:
vi dám le szek, vi dám le szek, csak
azért is, minden nek el le né re vi dám le -
szek – ha nem az Is tent kér jük vi dám
szí vért és lé le kért. Ezt tet ték már az
Ószövetség em be rei. A zsol tá rok szer -
zői ma guk is rá cso dál koz tak a vi dám -
ság tit ká ra és aján dé ká ra, az Is ten hu -
mo rá ra. Ta nít vá nyok, egy ko ri ak és
ma i ak, ha el mé lye dünk Jé zus pél dá -
za ta i ban, új ra meg új ra ta lál ko zunk fi -
nom hu mor ral. Az Ószövetség böl cse
frap pán san fo gal maz, ami kor ar ra
ta nít: „Avidámszívalegjobborvos-
ság…” (Péld 17,22)

Ezt az or vos sá got kér jük Is ten től –
Morus Tamás imád sá gá val: „Uram,
una lom tól men tes, zsör tö lő dést, só haj -
to zást, pa naszt nem is me rő szí vet adj
ne kem. Ne en gedd, hogy túl sok gon -
dot for dít sak pöf fesz ke dő énem re.
Aján dé kozz meg de rűs lé lek kel. Ke -
gyel med ből hadd ért sem min dig a
tré fát. Add, hogy az élet kis bol dog ság -
fosz lá nya it is fel fog has sam, sőt má sok -
nak is jut tas sak be lő lük.” (EÉ 750. o.)

Mi, ma gya rok kü lö nö sen is haj la -
mo sak va gyunk ar ra, hogy ne ki bú sul -
junk, or run kat ló gat va jár juk az utun -
kat, és a pa nasz ko dás is szin te élet for -
mánk ká vált. Ta lán tör té nel münk, ta -
lán al ka tunk nyo mán va gyunk ilye nek?
Ki tud ja. 

Hi szem, val lom, ta pasz ta lom,
hogy fon tos, sőt ki emelt szol gá lat az

em be rek ar cá ra mo solyt csal ni, a
ked vet le ne ket fel vi dí ta ni, a szo mor -
ko dó kat de rű re ve zet ni. Kör nye ze -
tem ben so kan néz nek rám fur csán,
ami kor szin te spor tot űzök ab ból,
hogy hi deg-ri deg szí vű és áb rá za tú
em be re ket mo soly ra pró bá lok fa -
kasz ta ni. A mor gó pénz tá ros nak
ked ve sen szól ni, a fleg ma ügy in té ző -
nek ba rát sá gos fe le le tet ad ni, a pisz -
ká ló dó mun ka társ nak de rű sen vá la -
szol ni, a mor gó, pa nasz ko dó idő sek -
nek ked ve sen meg mu tat ni, hogy
mi nek le het örül ni, a dühösen ránk
szó ló nak ba rát sá go san felelni, és so -
rol hat nám… Ki csit mó do sít va így le -
het gya ko rol ni a „ha meg dob nak
kő vel, dobd vissza ke nyér rel” evan -
gé li u mi gon do la tot. Meg dob nak
bán tás sal, vá la szolj de rű vel!

Is mer jük jól az úr va cso rai li tur gia
com m uni ót be ve ze tő két imád sá ga kö -
zül azt, ame lyet így kez dünk: „Urunk,
add meg min den ki nek azt, ami re
szük sé ge van…” Majd so rol juk a ké ré -
se ket: „a ké tel ke dő nek hi tet…, a gyen -
gé nek áll ha ta tos sá got, a szo mor ko dó -
nak vi gasz ta lást…”

S bát ran foly tat hat juk, kér ve ma -
gunk nak és má sok nak: a ki hűlt, egy -
ked vű szí vünk nek, lel künk nek, gon do -
la ta ink nak adj vi dám sá got. Imád ko -
zom: le gyek vi dám!

g Dr. Ha fEn schEr Ká roly

„Imádkozom:legyekvidám”

Oratio
œcumenica

„Sze ret ném tud ni, ho gyan állsz lel ked
ügye i vel. Nem ta nul ja-e meg vég re lel -
ked, hogy meg elé gel vén sa ját igaz sá gát,
Krisz tus igaz sá gá ban ta lál jon meg -
nyug vást, és tel je sen reá bíz za ma gát?
A mi ko runk ban sok em bert va la mi tü -
zes vak me rő ség kí sért, ki vált kép pen az
olya no kat, akik min den ere jük ből ar -
ra tö rek sze nek, hogy iga zak és eré nye -
sek le gye nek. Csak az Is ten igaz sá gát
nem is me rik, ame lyet Krisz tus ban
bő ség gel és in gyen ka punk. Ők sa ját
ere jük ből tö rek sze nek jó cse le ke de tek -
re mind ad dig, míg meg nem bi zo nyo -
sod nak afe lől, hogy most már eré nye -
ik és ér de me ik dísz ru há já ban meg áll -
hat nak Is ten előtt – hol ott ez le he tet -
len. Ná lunk te is eb ben a hit ben él tél,
vagy sok kal in kább: eb ben a té vely gés -
ben. Én is ben ne vol tam, most már
azon ban har co lok e tév hit el len. Har -
com még nem ért vé get. Ked ves Test -
vé rem, is merd meg Krisz tust, és pe dig
a meg fe szí tet tet. Ta nuld meg őt di csér -
ni, és ta nulj meg két ség be es ni ön ma -
gad mi att. És az tán szólj hoz zá így:
»Ked ves Jé zus, te vagy az igaz ság szá -
mom ra, de én a te szá mod ra a bűn va -
gyok. Te ma gad ra vet ted, ami az
enyém, és ne kem ad tad, ami a ti éd.
Ami nem vol tál, azt vet ted ma gad ra, és
ne kem ad tad azt, ami nem vol tam.«” 
d� Luther le ve le GeorgSpenleinnek,

1514. áp ri lis 8.
(CsepregiZoltánfordítása)

ré g i-ú j liturg ikus
sArok

Ésleszigazság!
Min den ha tó Is te nünk! Meg vál tó Jé -
zus Krisz tus! Meg szen te lő Szent lé lek!
Há lát adunk ne ked mind azért az üze -
ne tért, bá to rí tá sért és in té sért, amit a
mai nap kap tunk tő led. Mind azo -
kért a vá la szo kért, ame lye ken ke -
resz tül ve zet ni aka rod a mi éle tün ket
meg pró bál ta tá so kon és örö mö kön
át az üd vös ség re ve ze tő kes keny úton. 

Kö szön jük, hogy ne ked min dig
gon dod van ránk. Kö szön jük, hogy te
élő Is ten ként ki tá rod fe lénk ol tal ma -
zó ka ro dat, és min den ki, aki hoz zád
me ne kül, ná lad meg nyug vást és re -
ményt kap, ami Jé zus Krisz tus ban
nem csak föl di éle tünk ide jé re szól, ha -
nem az örök élet re.

Há lát adunk ne ked az új kez de tért,
a szep tem be ri is ko la kez dé sért, a ta -
nu lás le he tő sé gé ért, hogy pár nap ja
már új ra meg kez dőd he tett, foly ta tód -
ha tott az a faj ta tu dást fel hal mo zó
élet, amely ben so kan ér tel me sen és
nyi tot tan fi gyel ve és ta nul má nyoz va
a te rem tett vi lá got és ese mé nye it,
meg sejt he tik a je len lé te det, el jut -
hat nak te hoz zád, rád is mer ve al ko -
tá sa id ban és meg tar tó sze re te ted ben.

Ké rünk, te urald sza va in kat, gon do -
la ta in kat, tet te in ket, bár mi lyen új élet -
hely zet vagy le he tő ség elé ke rü lünk,
hogy hű sé ge sek ma rad junk te hoz zád.

Hoz zád kö nyör günk gyó gyu lá -
sért, meg erő sö dé sért; sze mé lyes és
csa lá di éle tünk ben, gyü le ke ze ti szol -
gá la tunk ban, a ve led va ló kap cso la -
tunk ban. Ké rünk, add, hogy nyi tott
és imád sá gos szív vel tud junk a vi lág -
ban te ró lad be szél ni – az öröm hírt
hir det ve so kak szá má ra.

Kö nyör günk hoz zád a vi lág bé ké -
jé ért és jó rend jé ért, a vi lág ban dú -
ló sá tá ni fe szült sé gek és fegy ve res
össze csa pá sok, a ke resz tény ül dö -
zé sek meg szű né sé ért. Add, hogy
hit ből vagy hit ál tal tud jon té ged az
egész vi lág Urá nak és Meg vál tó já nak
val la ni. Ámen.
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„Ok ta lan pró bál ko zás múl tunk tól el -
for dul nunk, hogy csak a jö vő re gon -
dol junk. Már az is ve szé lyes il lú zi -
ók kal jár, ha csak le he tő sé ge ket lá -
tunk is a jö vő ben. Szem be ál lí ta ni a
múl tat a jö vő vel tel je sen ér tel met -
len. A jö vő nem hoz szá munk ra
sem mit, nem ad ne künk sem mit:
épp mi ránk vár a fel adat, hogy ad -
junk ne ki, és sok szor az éle tün ket is
föl kell ál doz nunk, hogy a jö vőt
meg al kos suk. De hogy ad ni tud junk,
len ni is kell mi ből. És nin csen más
éle tünk, más élet ned vünk, csak az,
amit a múlt ból örök lött ér té kek ből
fel dol goz tunk, ma gun ké vá tet tünk,
új já te rem tet tünk. Az em be ri lé lek
va la mennyi szük ség le te kö zül nincs
egy olyan ele ven, mint a múlt szük -
ség le te.

Több év szá za da már, hogy a fe hér
em ber ott pusz tít ja a múl tat, ahol
csak tud ja, os to bán és el va kul tan, sa -
ját or szá gá ban épp úgy, mint má -
sutt. Ha né hány te rü le ten fej lő dés
mu tat ko zott is ez idő szak alatt, nem
eb ből szár ma zott, ha nem ép pen el -
len ke ző leg. A múlt nak ke vés ele ve -
nen ha gyott su gal má ból.

A szét rom bolt múlt so ha sem tér
vissza. Meg sem mi sí té se ta lán ezért
a leg ször nyűbb vét kek kö zé tar to zik.” 

(SimoneWeil)

* * *

„Ha tud nám is, hogy hol nap el pusz -
tul a vi lág, még ak kor is ül tet nék egy
al ma fát.”

(LutherMárton)

* * *

Nem vé let len, hogy je len írá som cí mé -
hez egy evan gé li u mi igét, be ve ze tő jé -
hez pe dig két idé ze tet vá lasz tot tam.
Az sem vé let len, hogy az evan gé li um
ke rült az él re, hi szen ol va sa tom ban
most ez ha tá roz za meg a má sik ket -
tőt. Ugyan ak kor ez ha tá roz za meg az
éle tün ket és az egy ház éle tét is. 

Nyil ván va ló, hogy nem min den
em be ri cse le ke de tet, gon do la tot az
evan gé li um mo ti vál. Do bá lóz hat -
nék itt pél dák so rá val, de nem te -
szem. Nem az a cé lom, hogy uj jal
mu to gas sak a vi lág vi selt dol ga i ra, és
vég képp nem sze ret nék messze me -
nő kö vet kez te té se ket le von ni.

Az evan gé li u mi ige szá mom ra
azért is fon tos, mert egy szór vány -
gyü le ke zet ben ne vel ked tem, és most
is ott élek. Egy olyan szór vány gyü -
le ke zet ben, amely lá tott már jobb na -
po kat is. Kö zel száz év vel ez előtt
Szat már né me ti ben mint egy öt száz
lel ket tar tott nyil ván az egy ko ri sta -
tisz ti ka. A vi ha ros idők, a tör té nel -
mi for du la tok azon ban úgy csa pód -
tak le a gyü le ke zet ben, hogy a ki lenc -
ve nes évek vé gé re öt ven négy lé lek -

re csök kent az egy kor vi rág zó, élet -
erős kö zös ség… 

Jé zus nak a cím ben idé zett mon da -
tát na gyon sok szor át él tem, hi szen
saj nos nemegy szer volt olyan al ka -
lom, ami kor va ló ban szin te csak ket -
ten-hár man vol tunk egy-egy is ten -
tisz te le ten. És ak kor érez tem át en -
nek a mon dat nak a sú lyát. Ak kor
érez tem azt, hogy an nak a két-há rom
em ber nek szük sé ge van ar ra a biz ta -
tás ra, amely az evan gé li um ból árad.
Ugyan ak kor ér tet tem meg azt is,
hogy nem fel tét le nül szük sé ges nagy
és erős gyü le ke zet ben él ni ah hoz,
hogy az em ber át él je, meg él je az
evan gé li um ere jét. Két-há rom em ber
is tud kö zös sé get te rem te ni, sőt kö -
zös sé get vál lal ni, ha a kö zös ség nek
meg van az össze tar tó ere je. 

Meg él het tem és meg ér tet tem: ha
egy kö zös sé get Jé zus ko vá csol össze,
ak kor nem a sta tisz ti ka a fon tos,
nem a telt ház a mérv adó, ha nem az
együ vé tar to zás.

Si mo ne We il fran cia fi lo zó fus idé -
ze te össze függ a jé zu si mon dat tal, hi -
szen akár a ki csi, akár a nagy kö zös -
ség nek – ha úgy tet szik – egy faj ta vi -
lá gi utat mu tat. 

Na gyon sok szor el gon dol ko dom
Si mo ne We il gon do la ta in. Azt lá -
tom ma gam kö rül, hogy rom bol ják
a múl tun kat, rom bol juk a múl tat.

Most nem sze ret nék uj jal mu to gat -
ni, és nem sze ret ném Er dély re sem
ten ni a hang súlyt. Ha azon ban
vissza te kin tek az idő ben, és für ké -
szem szü le im és az egy ko ri egy ház -
ta gok éle tét, tet te it, azt lá tom, hogy
ők is a múlt ból me rít kez ve épí tet -
ték ap ró, de na gyon sta bil lép tek kel
a jö vőt. 

Pró bá lom a múlt kö zös sé ge it is
vizs gál ni, és azt lá tom, hogy ko -
moly, mély és erős kö te lé kek ről van
szó. Ha né zem az or szág ban a temp -
lo mo kat, az egy há zi is ko lá kat, óha -
tat la nul ar ra kell gon dol nom, hogy
oda adás sal, köz mun ká val és ál do zat -
tal épül tek. Fon tos volt a kö zös sé gek
szá má ra, hogy le gyen temp lo muk.
Min den ki adott va la mit a kö zös sé gért
– ki töb bet, ki ke ve seb bet. És itt sem
a mennyi ség szá mít, ha nem a lel kü -
let, az, aho gyan tet ték. Ezt kell ne -
künk is meg tar ta ni a múlt ból, akár ki -
csi, akár na gyobb kö zös ség tag jai
va gyunk. A ma gun ké nak kell érez zük
az egy há zat, a kö zös sé get. S ha ez
meg tör té nik, ak kor a két-há rom em -
ber szá má ra már van biz tos pont,
amely re bár mi kor, bár mi lyen hely zet -
ben le het épí te ni.

Vé gül pe dig itt van Lu ther Már ton
gon do la ta, aki ez előtt kö zel öt száz év -
vel lát ta, hogy csak egy cse lek vő
egy ház tud élet ké pes len ni. Úgy gon -

do lom, idé zett mon da ta tük rö zi leg -
job ban iden ti tá sun kat. 

Lu ther azt ta nít ja: nem az a fel ada -
tunk, hogy em ber fe let ti dol gok kal
fog lal koz zunk, adott eset ben azon
gon dol kod junk, mi kor lesz vé ge éle -
tünk nek, vagy azt ele mez zük, hogy
mi kor pusz tít juk el tel je sen a vi lá gun -
kat. Ő prag ma ti kus ke resz tény ség re
sar kall! 

Min den től és min den ki től füg -
get le nül ne kem fát kell ül tet nem!
Egy olyan fát, amely meg hoz za a ma -
ga gyü möl csét: az ön zet len sze re te -
tet, az oda fi gye lést, a kö zös ség épí tést,
az ál do za tot és a min den na pi há lát.
Há lát azért, hogy van még re mény,
van nak még olyan em be rek, akik nek
szük sé gük van egy más ra, még ak kor
is, ha csak ket ten vagy hár man gyűl -
tek, gyűl nek és fog nak össze gyűl ni…

„Mert ahol ket ten vagy hár man össze gyűl nek
az én ne vem ben, ott va gyok kö zöt tük”

(Mt 18,20)

é gtájolÓ

RiedlRudolfegyetemesfelügyelő
RomániaiEvangélikus-Lutheránus

Egyház

A lel ké sze ket GáncsPéternek, egy há -
zunk el nök-püs pö ké nek igei in to ná -
ci ó ja kö szön töt te. Üd vö zöl te a kon -
fe ren cia részt ve vő it BabákMihály,
Szar vas vá ros pol gár mes te re, va la -
mint dr.BíróTibor egye te mi do cens,
meg bí zott dé kán is, majd ven dég lá -
tó ként LázárZsolt, a Nyu gat-bé ké -
si Egy ház me gye es pe re se is mer tet te
a leg fon to sabb tud ni va ló kat. 

Az ér te kez let fő elő adó ja, Carina
Sundberg a svéd or szá gi Lin kö ping
Egy ház ke rü let ből ér ke zett. Az egy -
ház ke rü let teo ló gi ai re fe ren sét –
aki pré di ká ció tan nal fog lal ko zik –
ta valy is mer het ték meg a lel ké szek,
ami kor egy rév fü lö pi ta nács ko zá son
tar tott nagy ha tá sú elő adást. Az ak -
ko ri si ker re va ló te kin tet tel hív ták
meg őt új ra, ez út tal Szar vas ra. 

A teo ló gus asszony a ta nács ko zás
el ső nap ján bib lia ta nul mányt tar tott,
majd más nap Ateremtőéséletadó
Lélekésazigehirdetésútja cím mel
a kon fe ren cia fő elő adá sát tár ta a
hall ga tó ság elé. A kor re fe rá tor dr.
Percze Sándor győr-mén fő csa na ki
lel kész volt. Car ina Sund ber gen kí -
vül még dr.SzabóLajos, az Evan gé -
li kus Hit tu do má nyi Egye tem rek to -
ra tar tott bib lia ta nul mányt. Az el -
hang zott elő adást és bib lia ta nul -
má nyo kat több cso port ban, mű -
hely mun ka ke re té ben gon dol ták to -
vább a lel ké szek. 

A teo ló gi ai mun kán túl vál to za tos
és üdí tő prog ra mok vár ták a kon fe -
ren cia részt ve vő it. Mind járt el ső es -
te a Kö rös part ján, va rázs la tos he lyen
fel épí tett ví zi szín pa don zaj lot tak
az ese mé nyek. A Bé kés csa bai Jó kai

Szín ház mű vé szei AdyEndre,József
Attila és NagyLászlómeg ze né sí tett
ver se it ad ták elő. A szar va si gyü le ke -
zet Luther’sRoses ne vű ének együt te -
se pe dig if jú sá gi éne ke ket és spri tu -
á lé kat éne kelt. Itt je len tet te be Kutyej
Pál bé kés csa bai lel kész, hogy 2017-
re, a re for má ció kez de té nek öt száz
éves ju bi le u má ra a bé kés csa bai gyü -
le ke zet a Jó kai Szín ház zal kö zö sen
egy nagy sza bá sú Lu ther-szín da ra bot
fog szín pad ra ál lí ta ni. Az elő adás ren -
de ző je FeketePéter, a te át rum igaz -
ga tó ja lesz. 

A nap zá ró áhí ta tát a ví zi szín pa -
don fel ál lí tott ke reszt előtt FabinyTa-
más, az Észa ki Egy ház ke rü let püs pö -
ke tar tot ta.

A kon fe ren cia más nap ján a sport,
a ku li ná ris él ve ze tek és a be szél ge té -
sek ke rül tek elő tér be. El ső ként a
Holt-Kö rö sön ren dez tek az egy ház -
ke rü le tek kö zött sár kány ha jó ver -
senyt. A húsz fős sár kány ha jók ba
nagy (men tő)mel lénnyel száll tak be
a lel ké szek, hogy el dönt sék, me lyik
ke rü let ha jó ja a leg gyor sabb. A par -
ton szur ko lók ki egyen lí tett fu ta mo -
kat lát hat tak. Szem mel nem ér zé kel -
he tő kü lönb sé gek ala kul tak ki a cél -
nál. Vé gül cél fo tó dön tött a dé li ek ja -
vá ra, akik győ zel mü kért egy ser le get
is át ve het tek.

Mi u tán meg szá rad tak a lel ké szek,
az Ótemp lom ban es ti áhí ta ton vet -
tek részt, ame lyet LázárnéSkorka
Katalinme ző be ré nyi lel kész nő tar -
tott. Az áhí tat vé geztével kü lön le ges
prog ram várt az egy be gyűl tek re.
Bár kü lön le ge sen fi nom volt a gu -
lyás ágyú ban idő köz ben el ké szült

bab gu lyás is, de a meg le pe tés csak
ez után kö vet ke zett! A bé kés szent -
and rá si Szent And rás Sör főz de er re
az al ka lom ra el ké szí tet te a pil se ni tí -
pu sú, 1517–Luther el ne ve zé sű sö rét. 

A „fo lyé kony ke nyér” csa polt és
üve ges va ri á ci ó ban is ren del ke zés re
állt. Az üve ges sört sa já tos cím ké vel
lát ták el, amely olyan jól si ke rült,
hogy arany ér met nyert egy nem zet kö -
zi cso ma go lás di zájn-ver se nyen. A sört
BukovinszkyBéla, a sör főz de ügy ve ze -
tő je mu tat ta be. A kós to lás előtt azon -
ban még dr.LacknerPál püs pö ki ta -
nács hoz ren delt re fe rens tol má csol ta
OroszGáborViktor egye te mi do cens
gon do la ta it „a sör teo ló gi á já val” kap -
cso lat ban. Az el ső csa po lást Gáncs Pé -
ter és SzemereiJános püs pö kök, il let -
ve dr. Bí ró Ti bor együtt vé gez ték. A kel -
le mes han gu la tot a szar va si Ben ka
Gyu la Evan gé li kus Ál ta lá nos Is ko la és
Óvo da di ák ja i nak rö vid fel lé pé se tet -
te még han gu la to sab bá.

A mun ka év kez dő kon fe ren cia
utol só nap ján Kodácsy-SimonEszter
egye te mi ad junk tus mu tat ta be a Lu -
ther Ki adó há rom új hit tan köny vét.
Er re a tan év re ké szül tek el az el sős,
az ötö di kes és a ki len ce di kes ta nu -
lók szá má ra az új köny vek. 

Ami óta KrámerGyörgyöt ne vez -
ték ki az or szá gos iro da élé re, ez volt
az el ső olyan ese mény, ahol mind -
há rom ke rü let lel ké szei együtt vol -
tak. Ezért az iro da igaz ga tó ki hasz -
nál ta az al kal mat, hogy ezen a fó ru -
mon is el mond ja el kép ze lé se it ar ról,
mi lyen gyü le ke zet-köz pon tú, szol -
gál ta tó or szá gos iro dát sze ret ne
ki ala kí ta ni. Be mu tat ko zott a nem -
ré gi ben meg ala kult gyü le ke ze ti és
misszi ói osz tály új ve ze tő je, Németh
Zoltán is. 

A kon fe ren cia úr va cso rás is ten -
tisz te let tel fe je ző dött be. Ezen az ige -
hir de tés szol gá la tát Sze me rei Já nos
püs pök tar tot ta. A li tur gi á ban két
püs pök tár sa, il let ve Lá zár Zsolt se -
géd ke zett.

g Kiss Mik lós

Konferenciávalkezdődöttamunkaév
b Búcsúzikanyár.Ennekegyik„bizonyítéka”,hogyevangélikusegyhá-
zunklelkészikaraaugusztus26–28.között,kedddéltőlcsütörtökdé-
ligmunkaévkezdőkonferenciánvettrésztSzarvason.AhelyiSzent
IstvánEgyetemGazdasági,Agrár-ésEgészségtudományiKarTesse-
dikCampusánaképületébenmegtartotttanácskozásonmindhárom
kerületlelkészeiképviseltettékmagukat,deErdélybőlisérkeztekaz
eseményre.Arésztvevőkszámaígyelérteakétszázfőt.

Balog Zoltán je lez te, hogy szep tem -
ber 1-jé vel két száz ti zen öt ezer di ák
kez di a tan évet egy há zi is ko lá ban, s
az el múlt négy év ben csak nem meg -
dup lá zó dott az egy há zi in téz mé nyek
szá ma. (Mintismeretes,evangélikus
egyházunknakjelenlegnegyvenhárom
oktatási-nevelési intézménye van.)

„Minden nek van múlt ja, de nem
minden nek van jö vő je” – ve zet te be kö -
szön tő jét dr. Gla tz Fe renc, aki a múlt -
ba va ló vissza te kin tés he lyett a jö vő be
ve tett hit re he lyez te a hang súlyt. En -
nek il luszt rá lá sá ra Luther hí res mon -
dá sát („Ha tud nám is, hogy hol nap el -
pusz tul a vi lág, még ak kor is ül tet nék
egy al ma fát”) idéz te fel az aka dé mi kus,
aki 1989-ben mű ve lő dé si mi nisz ter ként
se géd ke zett ab ban, hogy a Ma gyar or -
szá gi Evan gé li kus Egy ház vissza kap has -
sa nagy hí rű in téz mé nyét. A Ma gyar
Tu do má nyos Aka dé mia ko ráb bi el nö -
ke be szé dé ben fel hív ta a fi gyel met a lu -
the rá nus hit öt év szá za dos alap el ve i -
nek ver seny ké pes sé gé re. 

Ez után a je len leg több mint fél ezer
di á kot ok ta tó gim ná zi um igaz ga tó -
ja, Hajdó Ákos a har minc hét éves
kény szer szü net alat ti új já szer ve ző dés
lel kü le té től át hat va mél tat ta az egy -
ko ri di á kok hű sé ges és ki tar tó küz -
del mét, amely a nyolc va nas évek vé -
gén ered mény re ve ze tett. Az igaz ga -
tó a tan év nyi tón elő ször részt ve vő
ötö di ke se ket szó lí tot ta meg, akik a je -
len ben is a jö vőt kép vi se lik, és to vább
él te tik azt a re ményt, ame lyet meg -
annyi te het sé ges volt ta nu ló vál tott
be, akár vi lág ra szó ló tel je sít ménnyel
NeumannJánostól kezd ve WignerJe-
nőn át egé szen dr.BogschÁrpádig.
Utób bi az ENSZ Szel le mi Tu laj don
Vi lág szer ve ze té nek fő igaz ga tó ja ként
öreg bí tet te a gim ná zi um hír ne vét. A
ró la ké szült szo bor le lep le zé se előtt
dr.BendzselMiklós, a Szel le mi Tu laj -

don Nem ze ti Hi va ta lá nak el nö ke
idéz te meg előd jé nek alak ját az is ko -
la au lá já ban. 

Az ava tást kö ve tő en a dísz te rem -
ben gyűl tek össze a ven dé gek, ahol
Prőhle Gergely, a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház or szá gos fel -
ügye lő je mond ta el rö vid po hár kö -
szön tő jét. Kö tet len be szél ge tés vet -
te kez de tét, egy mást üd vöz lő öreg di -
á kok kal, akik mint ha nem is a múlt
meg je le ní tő i ként, ha nem na gyon is
élő és je len lé vő, jö vő be te kin tő fa so -
ri is ko la társ ként ta lál koz tak vol na új -
ra az al ma ma ter ben. Va la hol Lu ther
ma gas ra nőtt al ma fá ja alatt…

g Papp Má té 

Lutheralmafája
ésafasorialmamater

f Folytatásaz1.oldalról

Dr.BogschÁrpádmellszobra–Borbás
Tiborszobrászművészalkotása
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Az ik ta tás és egy ben a tan év -
nyi tó is ten tisz te let ige hir de tői
szol gá la tá ban SzabónéMátrai

Mariann püs pök he lyet tes a
be ik ta tott Győ ri Ve ro ni ka Ág -
nes ál tal vá lasz tott két ige
alap ján ar ról be szélt, hogy az
is ko la lel ké szi kül de tés út já -
nak is két szé le, két mezs gyé -
je van. Egy részt 2Tim 4,2-ben
meg ta lál juk ma gát a fel ada tot:
„…hirdesdazigét,álljelőve-
le, akár alkalmas, akár al-
kalmatlanazidő,feddj,ints,
biztass…”,más részt az erő for -
rást is meg kap juk hoz zá:
„Mindenre van erőm Krisz-

tusban,akimegerősítengem.”
(Fil 4,13)

Szép ele me volt az is ten tisz -
te let nek az is ko lá ban most kez -
dő el ső osz tá lyo sok szí nes szol -
gá la ta, és ör ven de zés re adott
okot, hogy Udvarhelyi Attila
igaz ga tói be szé dé ből a je len lé -
vők meg tud hat ták: hogy ha -
ma ro san meg va ló sul az in téz -
mény ener ge ti kai kor sze rű sí té -
se – pá lyá za ton el nyert mint egy
száz öt ven mil lió fo rint ból. 

g H. P.

„…akik Istent szeretik, azok-
nak minden javukra szolgál”
(Róm 8,28) – kö szön töt te Dar -
vas Ani kót az Útmutató az na -
pi igé jé vel GáncsPéter, a Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
el nök-püs pö ke. Az ok ta tá sért
(is) fe le lős lel ké szi ve ze tő rá mu -
ta tott, ezt az ige részt kü lö nö sen
szem előtt kell tar ta ni uk azok -
nak, akik Is ten el hí vott szol gá -
la tá ba áll nak. 

Több száz to rok ból zen gett
az az egy há zi ének, amely nek
dal la má val a lel ké szi ik ta tás
előtt „te lí tő dött” a rá kos ke -
reszt úri evan gé li kus temp lom.
„Ab ban, hogy ma így szól itt az
ének, nagy sze re pe van Ani kó
két éves ed di gi mun ká já nak” –
je gyez te meg Gáncs Pé ter. 

Ik ta tá sa al kal má val Ani-
kónéni (ahogy a ki csik szó -
lít ják) el ső sor ban a gyer me -
kek hez szólt: az ál ta la vá -
lasz tott ige részt egy pa pír ból
haj to ga tott gó lya ma dár se gít -
sé gé vel mu tat ta be. „Méga
gólyais,azégen,tudjaköltö-
zéseidejét,agerlice,afecske
ésadaruisvigyáz,mikorkell
megjönnie…” (Jer 8,7) A lel -
kész nő a Szent lé lek mun ká -
ját a szél me ta fo rá ja ként ma -

gya ráz ta: „A Szent lé lek lát ha -
tat lan, mint a szél, de tud juk,
hogy mö göt tünk áll, se gít,
elő re visz és lel ke sít, hi szen a
sa ját erőnk ből a tan év má so -
dik hó nap já ig sem bír nánk.
A ré gi tan év nyi tó imád ság el -
ső so ra is így szólt: »Jö vel,
Szent lé lek«, ezért én is így
imád ko zom. Jö vel, Szent lé -
lek, légy ve lünk ezen a kö zös
úton, ame lyen el in du lunk
idén, in díts min ket, emelj
min ket, hogy szárny ra kap -
has sunk, mint a ma da rak, cé -
lunk és mennyei Atyánk fe lé.”

g Né mE ti No é mi

„Ránkbízzák
legféltettebb
kincseiket”

Tan év nyi tó is ten tisz te let és lel kész ik ta tás
Rá kos ke reszt úron

b Bizonyáramindenjelenlévőszülőgombócotérzettator-
kábanEr dész né Nagy Éva, aPodmaniczkyJánosEvangé-
likusÓvodaésÁltalánosIskolaigazgatónőjénekévnyi-
tószavaithallgatva.Melyikédesanyavagyédesapanesze-
retné,hogyakkorisalegjobbkezekbenlegyenagyerme-
ke,amikortőletávolvan?„Én hor doz lak…” (Ézs46,4)–
szólazigeválasza.Arákoskeresztúrievangélikusisko-
lakisdiákjaiazonbana–szinténazÚrrahagyatkozó–pe-
dagógusoksegítségéreisbízvástszámíthatnak.Azaugusz-
tus31-itanévnyitóistentiszteletalkalmávalDar vas Ani -
kó lelkésznőtiktattákiskolalelkésziszolgálatába.

b Mintegy ötszáznyolcvan
gyermek,ateljestanárikar
ésanépesszülőiközösség
jelenlétében kezdte meg
tanévét Soltvadkerten az
egyházunkfenntartásában
lévőKossuthLajosEvangé-
likusÁltalánosIskola,ahol
–Győ ri Ve ro ni ka Ág nes
személyében–első ízben
iskolalelkésztisiktattak.

DarvasAnikó teo ló gi ai ta nul má nyai előtt az Eöt vös Lo ránd
Tu do mány egye tem Böl csé szet tu do má nyi Ka rán vég zett
ma gyar sza kos ta nár ként, majd részt vett a nyelv tu do má nyi
dok to ri is ko la kép zé sé ben. Disszer tá ci ó ját a 16. szá za di nyelv -
tör té net hez kap cso ló dó té má ból ír ta, és lel ké szi mun ká ja leg -
főbb misszi ó ja ként is a nyelv sze re pét emel te ki: „Na gyon fon -
tos je len len ni és az em be rek anya nyel vén ad ni át az öröm -
üze ne tet. Er re a gyer me kek nél még in kább fi gyel ni kell, ná -
luk az evan gé li um meg ér té sé ben a nyelv sok szor aka dály, ám
ha az ige a sa ját nyel ve ze tük ben, a sa ját kul túr kö ze gük ben
szó lal meg, ak kor na gyon fo gé ko nyak rá” – vall ja a lel kész -
nő. Dar vas Ani kó a De ák té ri gyü le ke zet ből ér ke zett Rá kos -
ke reszt úr ra, lel késszé GáncsPéter püs pök avat ta 2012 nya -
rán. Az óta a szin tén 2012-ben in dult – jelenleg mintegy 350
kisiskolást és 120 óvodást oktató-nevelő – Pod ma nicz ky Já -
nos Evan gé li kus Óvo da és Ál ta lá nos Is ko la szol gá la tá ban áll.

GyőriVeronikaÁgnes érett sé -
gi után, 2001-ben fel vé te li zett
az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye tem re. 2008. jú li us 5-én
szen tel te lel késszé IttzésJános
püs pök, és au gusz tus tól a Bo -
bai Evan gé li kus Egy ház köz -
ség be he lyez te ki két év re
mint es pe re si se géd lel készt. 
A má so dik szol gá la ti évé ben
meg üre se dett az al só sá gi gyü -
le ke zet lel ké szi ál lá sa, így egy

évig ott is vég zett he lyet te sí -
tő szol gá la tot. 2010 jú ni u sá -
ban tet te le a pa ró ku si al kal -
mas sá gi vizs gát Győr ben. 2011
au gusz tu sá tól 2013 au gusz -
tu sá ig a So mogy-Za lai Egy -
ház me gyé ben a köt csei gyü -
le ke zet he lyet tes lel ké sze volt.
A solt vad ker ti ok ta tá si-ne ve -
lé si in téz mény is ko la lel ké szi
szol gá la tát ta valy au gusz tus -
tól vég zi.

VeniSancte
Is ko la lel ké sz ik ta tá sa mindkét soproni evangélikus középiskolában

b Borúsrasikerültnyárvégidélutánongyülekeztektanév-
nyitóistentiszteletreazEötvösJózsefEvangélikusGim-
náziumésEgészségügyiSzakközépiskoladiákjaiéstaná-
rai.Ismerőskéntüdvözölhettékamáregyéveközöttük
szolgálóiskolalelkészt,He ge dűs At ti lát, akinekbeiktatá-
sáraissorkerültezenazalkalmon.Aziktatásszolgála-
tát–Sze me rei Já nos püspökbetegségemiatt–Ken deh
György nyugdíjaslelkészvégezte,akiaziskoláhozkap-
csolódóAz Evan gé li kus Egész ség ügyi Kép zé sért Ala pít vány
kuratóriumielnöke,továbbá–nemmellesleg–azoltár
előtt,veleszembenállólelkészapósa…Iktatóigehirde-
tésébenarrabuzdított 1Tim4,13–16kapcsán,hogyaz
evangélikusiskolábandolgozólelkészneklegyengond-
jaazigehirdetésreésatanításra,illetvearábízottakraés
sajátmagárais.KendehGyörgyaztishangsúlyozta,hogy
akiafiatalokközöttiszolgálatkarizmájátkaptaazÚris-
tentől,azhasználja,ésvalóbanvezesseareábízottakat.

b Ahosszanszólóharangvenisancteistentiszteletrehívta
hatórakorasopronilicistákatis.Ámnem„csak”atan-
évkezdéshezkérteaziskolaigyülekezetIstenünkSzent-
lelkét:iktatásokraissorkerült. Lack ner Pál püspökita-
nácshozrendeltreferens,aBerzsenyiDánielEvangélikus
(Líceum) Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
igazgatótanácsánakelnökeelőszörazimmárharmadik
hatévesciklusátmegkezdőigazgatót, Töl li Ba lázst erő-
sítettemegtisztségében,majdbeiktattahivatalábaKo -
vács Lász ló iskolalelkészt.Aziktatásliturgiájábanazin-
tézményhezerősszálakkalkötődőlelkészeksegédkeztek:
Tóth Ká roly –idénnyáronszolgálatbaállt–sopronilel-
készaziskolábanérettségizett2001-ben,esorokírójape-
dignyolcévigszolgáltalíceumiskolalelkészeként.

Az ősi Confirma ének lé se előtt
öt lel kész sze mé lyes igei ál dá -
sa hang zott el, az el sős di á ko -
kat pedig már a be ik ta tott lel -
kész ál dot ta meg.

Be kö szö nő ige hir de té sé ben
He ge dűs At ti la Lk 17,20–21
alapján szólt a jé zu si mon dat -
ról: „Istenországaközöttetek
van”.Be szélt a rend sze res ség és
a vá rat lan ság köz ti kü lönb -
ség ről, va la mint a vir tu á lis és
a va ló vi lág köz ti ha tár ról.
Utób bit a kö vet ke ző pél dá val
il luszt rál ta: „A má sik ok, ami
mi att nem hi szem, hogy a Fa-
cebookról jön ne az éle te met
meg vál toz ta tó vi deó, az, hogy
bár én ma gam is na gyon so kat
hasz ná lom, azért ez még is -
csak vir tu á lis va ló ság – nem
iga zi. Nem azt mu tat ja, ami itt
és most köz vet le nül ve lem
van. Mi pe dig sok szor hisszük
azt, hogy a lé nyeg má sutt van:
a múlt ban vagy a jö vő ben, tá -
vo li föld ré sze ken, az in ter ne -
ten, a vir tu á lis vi lág ban… Min -
dig má sutt, nem a mi min den -
na pi éle tünk ben. Hol ott Jé -
zus azt mond ja: Istenországa
közöttetek van. Itt, kö zöt te -
tek, Jé zus je len lé té ben.” 

Az  ige hir de tés vé gén kissé
te át rá lisan le vág ta csuk ló já ról

a más fél hó nap ja vi selt Szél ró -
zsa-kar sza la got, mondván: bár
ha tal mas él mé nye ket élt át
di ák ja i val együtt a ti ze dik or -
szá gos evan gé li kus if jú sá gi ta -
lál ko zón Solt vad ker ten, még -
sem gon dol ja, hogy a múlt ra
sze ret ne em lé kez ni; min dig a
je len ben sze ret né meg él ni Jé -
zus je len lé tét. 

A zá ró imád ság ban az is ko -
la di ák jai vet tek részt és éne kel -
tek, majd a jó han gu la tú test -
vé ri együtt lét fe hér asz tal mel -
lett foly ta tód ha tott a be ik ta tott
lel kész kö szön té sé vel.

Lack ner Pál az Útmutató szep -
tem be ri igé jét vá lasz tot ta ige -
hir de té sé nek alap já ul, amely ben
a biz ta tás min den ki nek szól:
„Légyerősésbátor,nefélj,ésne
rettegj!” (1Krón 22,13) Szól az
úgy ne ve zett „egy fős cso por -
tok nak”, az im már 13 éve szol -

gá ló igaz ga tó nak, a szol gá lat ba
lé pő is ko la lel kész nek, il let ve
szól a most ér ke zett di á kok nak
és azok nak a „vissza esők nek” is,
akik már töb be dik évü ket kez -
dik meg az is ko lában. És ter mé -
sze te sen szól a biz ta tás a vég -
ző sök nek is, akik – több kí sér -
let után – most már va ló ban ki -
lép het nek majd a nagy be tűs
élet be. 

Ige hir de té sé ben kér te a püs -
pök, hogy min dig ma rad jon
„dia ló gus hely zet” az egyes cso -
por tok kö zött, s hogy a biz ta tást
hi te le sen adó Is ten osz las sa el
min den ki fé lel mét.

Az új di á ko kat már a be ik ta -
tott Ko vács Lász ló ál dot ta meg
a sze re tet, erő és jó zan ság Lel -
két kér ve, majd az is ko la di ák -
jai és ta ná rai ol vas tak zá ró -
imád sá got. 

g MEs tEr há zy Ba lázs

Kovács László 1965. de cem ber 6-án szü le tett Szar va son.
A lel ké szi dip lo ma meg szer zé sét kö ve tő en kis és nagy lé lek -
szá mú gyü le ke ze tek ben egy aránt dol go zott lel kész ként.
Ed di gi szol gá la ti he lyei: Tol na né me di, Ba kony szom bat hely,
Oros há za, Du na ke szi, Nagy ka ni zsa-Sand, Ne mes kol ta.
Oros há zán is ko la lel kész ként, ké sőbb Aszó don az evan gé li -
kus gim ná zi um hit tan ta ná ra ként a gim ná zi u mi hit ok ta tás -
ban is ré sze le he tett. 

Az is ko la lel ké szi szol gá lat ban fon tos nak tart ja, hogy a gim -
ná zi u mok ban meg szo kott ok ta tó-ne ve lő mun ka, a ta ní tás és
ta nu lás öt vö ződ jön a ke resz tény vi lág lá tás sal, az egyé ni és
nem ze ti múlt, je len és jö vő sa já tos szem lé le té vel. Lé nye ges -
nek gon dol ja az egy ház sok szí nű csa lád ján be lül a lu the ri
evan gé li kus ta ní tás ér té ke i nek meg is mer te té sét és von zó vá
té te lét. In du ló szol gá la tá ban hang sú lyoz za a ta ná rok és di -
á kok kö zöt ti je len lét szük sé ges sé gét, és fel ajánl ja nyi tott sá -
gát a sze mé lyes és kö zös sé gi élet örö me i re és gond ja i ra – min -
den kor a meg ér tés szán dé ká val, de a föl tét len egyet ér tés kö -
te le zett sé ge nél kül.

Hegedűs Attila 1971-ben szü le tett Szek szár don. Lel kész
édes ap já val él tek Ten ge li cen, majd a Bé kés me gyei Okány -
ban. Nyolc éves ko rá ban Veszp rém be köl töz tek, itt érett sé -
gi zett 1989-ben. Egy év sor ka to nai szol gá lat után kezd te el
teo ló gi ai ta nul má nya it Bu da pes ten, az 1994–1995-ös tan évet
pe dig a né met or szá gi Ne u en dett el sa u ban töl töt te. 1996-ban
szen tel ték lel késszé. Bony hád ra ke rült KrählingDániel es -
pe res mel lé egy ház me gyei se géd lel kész nek. Mun ka mel lett
el vé gez te a Pé csi Tu do mány egye tem ma gyar sza kát. 2001 és
2003 kö zött a Bony há di Pe tő fi Sán dor Evan gé li kus Gim ná -
zi um és Kol lé gi um is ko la lel ké sze és ma gyar ta ná ra volt. 2005-
ben a Sem mel weis Egye te men men tál hi gi é nés szak em ber
vég zett sé get szer zett. 2003 no vem be ré től 2013 au gusz tu sá -
ig a Sop ro ni Evan gé li kus Egy ház köz ség lel ké sze volt, eb ből
hét évet igaz ga tó lel kész ként dol go zott. 1996-ban meg nő sült,
fe le sé ge Kendeh-KirchknopfTünde; négy gyer me kük van: Ken-
de 15, Botond 10, Csanád 8, Levente 6 éves.

GyőriVeronikaÁgnesbalján
apüspökhelyettes,mögöttük
SzabóLajos,azEvangélikus
HittudományiEgyetem rektora
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Az Evan gé li kus Pe da gó gi ai-szak mai
Szol gál ta tó és To vább kép ző In té zet
(EPSZ TI) meg nyi tó ján FabinyTamás
püs pök PhilippMelanchthon mun -
kás sá gá val pél dá ló zott. Ez a ház is –
utalt a püs pök a meg nyi tó hely szí né -
ül vá lasz tott, az Evan gé li kus Or szá -
gos Könyv tár nak is he lyet adó Ül lői
úti épü let együt tes re – fon tos do ku -
men tu mo kat őriz a Me lancht hon-
örök ség ből. Tud va le vő, hogy a ta ní -
tó ki ter jedt le ve le zést foly ta tott di ák -
ja i val, nem csu pán szel le mi, ha nem
lel ki fej lő dé sü ket is szí vén vi sel ve.
A könyv tár ban fel lel he tő pél dá ul
egy, a pro fesszor ál tal a sár vá ri is ko -
la ala pí tó já nak, NádasdyÁdámnak
írt le vél, de sok más „di á ko kat me ne -
dzse lő” írás is, kel tet te fel az ér dek -
lő dést a könyv tá ri ál lo mány iránt a
püs pök.

Az a faj ta ta ní tói har cos ság, amely
ezek ből a do ku men tu mok ból ki ol vas -
ha tó, a tu do mány és eré nyek mű ve -
lé se mel lett va ló min den re ki ter je dő
el kö te le ző dés pél da adó le het a ma
evan gé li kus ta ná rai szá má ra is. 

A püs pök – úgy  is, mint a Re for -
má ci ói Em lék bi zott ság el nö ke –
meg fon to lás ra ja va sol ta, hogy az

EPSZ TI a (kö zel)jö vő ben ve gye fel a
Me lanch thon In té zet ne vet.

Úgy vél jük, ér de mes né hány mon -
dat ere jé ig fel idéz ni a Krisz tus-kö ve -
tő hu ma nis ta alak ját.

* * *

A fi lo ló gi ai ér dek lő dé sű, re to ri ká ban
jár tas Me lancht hon a ke resz tény hu -
ma niz mus út tö rő kép vi se lő je volt, aki
nél kül ma nem be szél het nénk evan -
gé li kus ok ta tás ról. Me lancht hon el -
ső „mes te re” ReuchlinJános (nagy -
báty ja, ki vá ló hu ma nis ta) volt, aki
egy szer Erasmus Új tes ta men tum-
for dí tá sát aján dé koz ta az if jú nak.
Így lett az tán a kor szak má sik nagy
hu ma nis tá ja, Eras mus Me lancht hon
pél da ké pe. Ké sőbb ugyan a két tu dós
– Eras mus és Me lancht hon – nem
„egy ha jó ban evez tek”, de mind vé gig
el is mer ték, tisz tel ték egy más mun -
kás sá gát. 

Me lancht hon hu ma nis ta ide ál ja –
akár csak Eras mu sé – a há rom szent
nyelv ben és iro da lom ban: a gö rög -
ben, la tin ban és hé ber ben já ra tos tu -
dós, te hát fi lo ló gus tí pus. A klasszi -
kus nyel vek, az an tik kul tú ra is me re -
te azon ban most már nem a po gány

múlt új já élesz té se ér de ké ben volt
szük sé ges, ha nem hogy se gít sé gül
szol gál jon a ke resz tény ség szent ira -
ta i nak ér tel me zé sé hez, a hit igaz sá gok
fel tá rá sá hoz. A hu ma nis ta fi lo ló gus -
kép zést ép pen ezért Me lancht hon a
pro tes táns is ko lák fel ada tá nak te -
kin tet te.

A hu ma niz mus rá mu ta tott az an -
tik szö ve gek, a re for má ció pe dig a
Bib lia nem ze ti nyel ven va ló ta nul má -
nyo zá sá nak fon tos sá gá ra. A hu ma -

niz mus és a re for má ció egye sí té sé től
Me lancht hon ál ta lá nos er köl csi meg -
úju lást re mélt. A wit ten ber gi egye tem
ta ná ra ként és Luther hí ve ként azon
fá ra do zott, hogy mi nél szo ro sabb ra
fűz ze a kap cso la tot a re for má ció új
val lá sos sá ga és a pro fán hu ma nis ta
tu do má nyos ság kö zött, hogy az an -
tik kul tú rát a ke resz tény mű velt ség
alap já vá s a re for má ció szö vet sé ge -
sé vé te gye. 1518 au gusz tu sá ban tar -
tot ta meg szék fog la ló be szé dét Wit -
ten berg ben (Hei del berg és Tü bin gen
után ke rült a vá ros ba) Az ifjúság
képzésénekmegjavításáról cím mel. 

A wit ten ber gi teo ló gi ai fa kul tás új -
já szer ve zé se 1533-ban vet te kez de tét
Me lanch thon ve zény le té vel. Tu do -
mány rend sze re zé sé nek alap ja a „lu -
men na tu rale” volt, mely nek nyo mán
„a tu do má nyok ter mé sze tes rend je”
ki bon ta koz hat. A teo ló gi ai stú di u -
mok a gram ma ti ka, dia lek ti ka, re to -
ri ka és tör té ne lem, va la mint a „po e -
ma”, az arit me ti ka, a geo met ria, az
aszt ro nó mia és a ze ne ta nul má nyo -
zá sát kö vet he tik. Te hát bi zo nyos tu -
do má nyos meg ala po zás után le het
csak a leg főbb tu do mány ba, a teo ló -
gi á ba be ava tást nyer ni. 

Me lanch thon a pietas és eruditio
együttjá rá sát hir det te, a hit (pietas)
szük sé ges fel té te le a mű velt ség nek
(humanitas).Az ő ha tá sá ra Wit ten -
berg ben is vi ták ala kul tak ki a teo ló -
gi ai és a hu ma nis ta stú di u mok mű -
ve lé sé nek ará nyá ról. Me lanch thon
egyen súly ba kí ván ta hoz ni a ket tőt.
A „pra ecep tor ság” ná la na gyon össze -
tett fo ga lom: nem csu pán ok ta tás és
ok ta tás szer ve zés, ha nem esz té ti kai,
er köl csi ne ve lés is, sőt haj lék adás.

Ez utób bi szó sze rint ér ten dő: Me -
lanch thon va sár na pon ként la tin nyel -
vű ige ma gya rá za to kat tar tott azok nak
a pe reg ri nu sok nak, akik nek ne héz sé -
ge ik adód tak a né met nyelv vel.

Wit ten berg ben a kor szak ban mint -
egy négy száz öt ven ma gyar di á kot
szám lál ha tunk. Köz tük olyan ne vek -
kel ta lál koz ha tunk, mint Sylvester
János,DévaiBíróMátyásvagy „a ma -
gyar Lu ther”, StöckelLénárd (Bárt fa),
BatiziAndrás,GálszécsiIstván stb. 
A Wit ten berg ben ta nult ma gya rok
let tek az tán az el ső pro tes táns ma gyar
is ko lák ala pí tói, is ko la mes te rei, igaz -
ga tói.

Me lancht hon (lehetne) az evan gé li kus pe da gó gu sok pél da ké pe

A lép cső ket csak egye sé vel tud juk
ven ni, de a lé pé sek közt sem sza bad
meg fe led kez nünk ar ról, mi az a kincs,
amely ránk lett bíz va, fi gyel mez te tett
Gáncs Pé ter.

Az egy ház ban nincs mes ter kép zés,
itt csak ta nít vá nyok van nak. Az Evan -
gé li kus Pe da gó gi ai-szak mai Szol gál -
ta tó és To vább kép ző In té zet meg nyi -
tó ján is szá mol nunk kell ta nít vány sá -

gunk kal, még ha a kép zés fel ügye le -
te is az in téz mény leg főbb fel ada ta. A
„bölcs szí vű ség” meg szív le lé sé hez a
zsol tár foly ta tá sa is hoz zá já rul hat,
mely so ha nem a dip lo mák szá má nak
függ vé nye – zár ta mon dan dó ját a
püs pök: „Legyenekláthatóvátetteid
szolgáidonésméltóságodfiaikon!Le-
gyenvelünkIstenünknek,azÚrnakjó-
indulata!Kezeinkmunkájátteddma-
radandóvá, kezeinkmunkáját tedd
maradandóvá!” (Zsolt 90,16–17)

Eskütételük után az elnök-püspök
be ik tatta hivatalába az EPSZTI hét
mun ka társát (képünkön), Isten áldását
kérve jö vő beni tevékenységükre. 
VargaMárta, a ne ve lé si és ok ta tá si

osz tály ve ze tő je kon fe rál ta és kér te fel
dr. Fabiny Tamás püs pö köt és dr.
SzabóLajost, az Evan gé li kus Hit tu do -
má nyi Egye tem (EHE) rek to rát az
EPSZ TI kö szön té sé re és mél ta tá sá ra,
ahogy ezt a re mény sé gét – mint a lé -
te sít mé nyért hó na pok óta mun kál ko -
dó – szó sze rint is ki fe je zés re jut tat ta.

Fa bi ny Ta más a ká pol na bé li Lu -
ther-szo bor előtt áll va meg em lé ke zett

a nagy re for má tor kis ter me tű, ám
szin tén nagy ha tá sú tu dós ba rát já ról
és ta nács adó já ról, PhilippMelanch-
thonról, akit csak PraeceptorGerma-
niaeként, az az Né met or szág ta ní tó -
ja ként em le get tek egy kor. Nyu god tan
mond hat nánk azt is, Praeceptor
Hungariae, tet te hoz zá a püs pök.
„Egyik ke zünk ben Homérosz, a má -
sik ban Pál apos tol” – idéz te Me -
lancht hon egyik hí res mon dá sát,
biz tat va a je len lé vő ket evan gé li um és

kul tú ra, evan gé li um és ok ta tás – a
2015-ös év te ma ti ká ja – össze kap cso -
lá sá ra, együt tes ápo lá sá ra.

Ha son ló együtt mű kö dés re buz -
dí tott dr. Sza bó La jos is, ami kor ta -
nár és pap, ta nár és lel kész vi szo nyá -
nak el mé lyí té sé re, a köz tük va ló pár -
be széd fon tos sá gá ra hív ta fel a fi gyel -
met. Az EPSZ TI be tű szó el ső be tű -
je az evan gé li u mot idé zi meg ben nem
– osz tot ta meg szub jek tív asszo ci á -
ci ó ját a rek tor –, míg utol só be tű je az
in for má ci ót, mely nél kü löz he tet len
ma nap ság. Az EHE az őszin te és ha -
té kony in for má ció ára mol ta tás ban
sze ret ne az EPSZ TI part ne re len ni,
je len tet te ki.
Krámer György or szá gos iro da -

igaz ga tó kö szön tő jé ben a pro tes -
táns hi va tás tu dat él te té sé re hív ta fel
az EPSZ TI ve ze tő i nek fi gyel mét.

Az Ok ta tás ku ta tó és Fej lesz tő In -
té zet kép vi se le té ben Barcza Éva
emel ke dett szó ra, aki el mond ta, az
EPSZ TI-ben ga ran ci át lát ar ra, hogy
az ok ta tás és ne ve lés kül de té sé ben
vál lalt ér té kek va ló ban meg je len nek. 

Vé gül az in téz mény meg bí zott ve -
ze tő je, Tar ján né Só lyom Il di kó vi lá -
gí tot ta meg a hall ga tó ság előtt, mi is
az EPSZ TI va ló di kül de té se. A pe da -
gó gus a bi za lom, az oda for du lás fon -
tos sá gá ra hív ta fel a fi gyel met. A bi -
za lom sze re tet, hit és re mény, mely -
ben je len, múlt és jö vő ta lál ko zik,
hang sú lyoz ta. Sok szor ez a bi za lom
hi ány zik, nem me rünk kér ni egy más -
tól. Az EPSZ TI fel ada ta a se gít ség -
nyúj tás, az önö ké – fo gal ma zott – a
se gít ség ké rés. 

Ez után har so na szó hív ta az egy -
be gyűl te ket kö tet len együtt lét re az
Ül lői úti bel ső ud var ra. Itt ka pott
szót SiposImre köz ne ve lé sért fe le -
lős he lyet tes ál lam tit kár, aki az Em -
be ri Erő for rá sok Mi nisz té ri u má -
nak üd vöz le tét és jó kí ván sá ga it tol -
má csol ta.

A tar tal mas dél után zá ró fel vo ná -
sa Atudományvonzásában cí mű, a
Lu ther Ki adó nál meg je lent kö tet be -
mu ta tó ja volt, amely az evan gé li kus
is ko lák ku ta tó ta ná ra i nak el ső kon fe -
ren ci á ján el hang zott elő adá sok szer -
kesz tett szö ve gét tar tal maz za. A kon -
fe ren ci át 2013 áp ri li sá ban ren dez ték
meg a Bu da pest-Fa so ri Evan gé li kus
Gim ná zi um ban. Élet re hí vá sa – a
kö tet meg je len te té se mel lett – a gim -
ná zi um ma gyar–né met sza kos ta ná -
rá nak, Érfalvy Líviának kez de mé -
nye zé se volt, aki ma ga is em lé ke ze tes
elő adást tar tott KosztolányiDezső há -
rom so ros „vér ző ve nyi gé i ről”. 

A Lu ther Ki adó gon do zá sá ban
meg je lent kö te tet az Észa ki Egy ház -
ke rü let fel ügye lő je, dr.FábriGyörgy
is mer tet te, aki több ta nul mány hoz
fű zött szub jek tív kom men tárt. Hang -
sú lyoz ta: az in for má ció döm ping vi -
lá gá ban a tu do má nyos mun ka hi te -
le sít he ti a sok szor kri ti zált vagy épp
a lap top ba bú jó di á kok ál tal fe lül bí -
rált pe da gó gi a it. A tudományvonzá-
sában cí mű ta nul mány kö tet mél tán
kép vi se li az MEE étho szát és szel le -
mi sé gét, sum máz ta mon dan dó ját az
EL TE rek tor he lyet te se.

A Lu ther Ki adó igaz ga tó ja, Kendeh
K.Péter is szólt a kö tet ki adá sá nak
kö rül mé nye i ről és a re mény ség sze -
rint mi nél szé le sebb kör ben tör té nő
nép sze rű sí té sé ről. En nek el ső lé pé -
se ként a kö nyvbe mu ta tó ról – a ne -
ve lé si és ok ta tá si osz tály jó vol tá ból –
min den részt ve vő ha za vi he tett egy-
egy pél dányt a kötetből. g
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– Azújlétesítménynevébenisszerepel
a„szolgáltató”szó.Milyenújszolgál-
tatásokatnyújthatazevangélikusok-
tatásiintézményeknekazEPSZTI?

– A pe da gó gi ai szak mai szol gál ta -
tás a szak má hoz szo ro san kö tő dik.
Nem a gye re kek kel tör té nő köz vet len
fog lal ko zás ról van szó, ha nem in téz -
mé nyek kel, in téz mény ve ze tők kel, ne -
ve lő tes tü le tek kel, pe da gó gu sok kal va -
ló kap cso lat tar tás ról, pár be széd ről.
–Milyen struktúrában működik

majdazintézmény?
– Hét nagy, tör vény ál tal is sza bá -

lyo zott te rü let van, amely ben se gít sé -
get tu dunk nyúj ta ni, de ezek a te rü le -
tek ter mé sze te sen to vább bont ha tók.
A meg nyi tón részt ve vők a posz te rün -
kön lát hat ták eze ket a fő szol gál ta tá -
so kat. A pedagógiaiértékelés te rü le tén
pél dá ul az EPSZ TI se gít het az in téz -
mé nyek bel ső mé ré si-ér té ke lé si rend -
sze ré nek ki dol go zá sá ban. Ez je lent he ti
ma guk nak az in téz mény ve ze tők nek az
ér té ke lé sét is. A pedagógusokképzése,
továbbképzése a má so dik fon tos te rü -
let. Pedagógiaitájékoztatásonért het -
jük pél dá ul a pe da gó gi ai fo lyó ira tok -
ról és szak mai ese mé nyek ről tör té nő
tá jé koz ta tást. Kü lön fi gyel met ér de mel
a tá jé koz ta tá son be lül egy igen ké nyes
kér dés, a tan köny vek ki vá lasz tá sa,
mely sok pe da gó gus nak je lent gon dot.
Az EPSZ TI in for má ci ót nyújt hat ar -
ról, ho gyan, mi alap ján le het vá lasz ta -
ni a tan köny vek kö zül az adott in téz -
mény ka rak te ré nek és az adott kor osz -
tály igé nye i nek meg fe le lő en. Megint
má sik te rü let a tanügy-igazgatásiszol-
gáltatás, mely ki fe je zet ten az in téz -
mény ve ze tő ket és igaz ga tó he lyet te se -
ket cé loz za meg. A tanulmányi és
sportversenyek szer ve zé sé ben és le bo -
nyo lí tá sá ban is részt vál lal hat az EPSZ -
TI, ha er re igény mu tat ko zik. Iz gal mas
te rü let a tanulótájékoztatás is, mely a

di ák ön kor mány za tok mun ká ját hi -
va tott tá mo gat ni. Vé gül ta lán a leg fon -
to sabb, de min den képp a leg szé le sebb
mű kö dé si te rü le tünk a tantárgygondo-
zóiszaktanácsadás.Min den na gyobb
tárgy ból lesz fe le lő sünk, kü lön meg -
bí zunk tan tárgy gon do zó kat.
–Melyekmostamegnyitóutána

legsürgetőbbfeladatok?
– Elő ször is, mi vel so kan a ne ve lé si

és ok ta tá si osz tály tól jöt tünk át az
EPSZ TI-hez dol goz ni, fon tos, hogy jól
el vá lasszuk és kö rül ha tá rol juk a két in -
téz mény fel adat kö rét. Eköz ben van nak
még nyi tott sze mé lyi kér dé sek, né hány
ál lás hely re még ke res sük a meg fe le lő
szak em bert. No vem ber ele jét tűz tük
ki ma gunk elé va ló di „in du lás nak”,
ad dig még sok mun ka vár ránk.
–Önszemélyszerintmilyenérzések-

kelkezdimegazújtanévet?
– Na gyon iz ga tott va gyok. Ko ráb -

bi mun ka he lye i men sa ját bő rö mön is
ta pasz tal tam azo kat a prob lé má kat,
me lyek or vos lá sá ra töb bek kö zött
élet re hív tuk az EPSZ TI-t. Húsz évig
ta ní tot tam úgy, hogy sen ki meg sem
néz te az órá i mat, nem kap tam kel lő
vissza jel zést, nem tud tam ki hez for dul -
ni. Az EPSZ TI a pár be széd és bi za lom
je gyé ben kell, hogy mű köd jön, ahogy
er re kö szön tő  be szé dem ben is utal tam.
Meg kell ta nul nunk kér ni egy más tól.
Ta lán ez az el ső és leg fon to sabb fel adat.

g K. A.

Szolgálatabizalom
jegyében

In ter jú Tar ján né Só lyom Il di kó val

b Milyenfeladataiisvannakagya-
korlatbanazEvangélikusPedagó-
giai-szakmai Szolgáltató és To-
vábbképzőIntézetnek(EPSZTI)–
errőlkérdeztükamegbízottveze-
tőt,Tar ján né Só lyom Il di kót.

g KINyIK ANITA összeállítása
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A há zi gaz da, IllésDávid re for má tus
es pe res és dr.FischlVilmos evan gé -
li kus lel kész, a ME ÖT fő tit ká ra kö -
szön töt te a je len lé vő püs pö kö ket és
a gyü le ke ze tet. Rö vid kö szön tést
mon dott SteinbachJózsef, a Du nán -
tú li Re for má tus Egy ház ke rü let püs -
pö ke, a ME ÖT el nö ke és GáncsPé-
ter, egy há zunk el nök-püs pö ke. A
bűn val ló-há la adó imád sá got dr.Er-
dőPéter bí bo ros, esz ter gom–bu da -
pes ti ér sek, ró mai ka to li kus fő pász -
tor mond ta el. Az ün ne pi li tur gi á ban
köz re mű kö dött még PatakyAlbert,
a Ma gyar Pün kös di Egy ház lel ké szi
ve ze tő je, PappJános, a Ma gyar or szá -
gi Bap tis ta Egy ház el nö ke, Csernák
István me to dis ta szu per in ten dens
és KalotaJózsef or to dox ér se ki vi ká -
ri us. Ze nei szol gá la tot vég zett a
veszp ré mi Légierőzenekar KatonaJá-
nos al ez re des ve zény le té vel.
Dr.BölcskeiGusztáv, a Ma gyar or -

szá gi Re for má tus Egy ház zsi na tá -
nak lel ké szi el nö ke hir de tett igét. A
püs pök hang sú lyoz ta, az ál lam ala pí -
tás ün ne pén fel kell ten nünk ma -
gunk nak a kér dést, ho va ju tot tunk
ne gyed szá zad dal az után, hogy Is ten
cso dá la tos, sza ba dí tó ha tal ma ki ho -
zott ben nün ket mint nem ze tet a
szol ga ság há zá ból, és át vitt az aján -
dék ba adott sza bad ság ba. „Va jon
nem ke mé nye dett-e meg a szí vünk,
tu dott-e él ni ez zel a sza bad ság gal az
egy ház, a po li ti ku sok és az egész
nem zet?” – sze gez te a hall ga tó ság nak
a kér dést, utal va a ki vo nu lás ko ri

egyip to mi ke mény szí vű ség bib li ai
pél dá já ra.

Ha meg ta pasz tal juk, mit je lent
Krisz tus je len lé te ma a vi lág ban, ak -
kor más ként fog juk ér té kel ni a ve lünk
és ben nünk élő tör té nel met – ál lí tot -
ta Bölcs kei Gusz táv –, le gyen szó a
száz vagy a hu szon öt év vel ez előt ti

ese mé nyek ről. Ha Krisz tus je len van
a szí vünk ben, ak kor né zünk, szó lunk
és ér té ke lünk he lye sen.

Ezen az ün ne pen ál lam ala pí tó ki rá -
lyunk né pet meg tar tó cse le ke de té ért
és az éle tet adó és éle tet meg tar tó ke -
nyé rért adunk há lát, fo gal ma zott a
püs pök. „Le gyen ez az ün nep al ka lom

ar ra, hogy ne meg ke mé nyít sük, ha nem
ki nyis suk szí vün ket. Le gyen olyan tá -
gas ság a szí vünk ben, ahol el fér min -
den ki, mint ahogy mi is mind annyi an
el fé rünk Is ten szí vé ben” – biz tat ta
hall ga tó sá gát Bölcs kei Gusz táv. 

A li tur gia után az is ten tisz te le ten
az ál dás kö vet ke zett. Gáncs Pé ter el -
nök-püs pök ál dot ta meg az ol tár
kö ze pé re he lye zett, nem ze ti szí nű
sza lag gal át kö tött két ke nye ret. A
püs pök el ma gya ráz ta, hogy azért
van két ke nyér az asz ta lon, mert az
egyik a ma gunk, a má sik más test vé -
rek éh sé gét hi va tott csil la pí ta ni.
„Nem csak sa ját éh sé günk re kell
gon dol nunk ugyan is, ide je ész re -
ven nünk nél kü lö ző em ber tár sa in -

kat is” – hang sú lyoz ta. Min den ke -
nyér szám ta lan kéz mun ká ját di csé -
ri: a ke nyér hez hoz zá tar to zik a ma -
got föld be ve tő, a ter mést gon do zó,
az ara tó, a be lő le tész tát da gasz tó és
a sza la got kö tő kéz is, so rol ta a püs -
pök. „Fel kell is mer nünk eze ket a
mun ká kat, és rá kell jön nünk ar ra is,
hogy a ke nyér hez hoz zá tar to zik az a
kéz is, amely a gol go tai ke reszt re lett
fel szö gez ve, hogy ne künk éle tünk
le gyen” – zár ta mon dan dó ját.

Gáncs Pé ter után sor ban ál dást
mond tak a ME ÖT-tag egy há zak meg -
je lent ve ze tői és kép vi se lői a gyü le -
ke zet re, nem ze tünk re és a vi lág ül dö -
zött je i re, nél kü lö ző i re. 

g K. A.

A ki tün te tett élet út ját NagyZoltán,
a mo son ma gyar óvá ri evan gé li kus
gyü le ke zet fel ügye lő je mu tat ta be. Ezt
kö ve tő en a Nyu ga ti (Du nán tú li)
Evan gé li kus Egy ház ke rü let püs pö ké -
nek kép vi se le té ben SmidéliuszZol-
tán es pe res, majd RátzAndrásGyőr-
Mo so ni egy ház me gyei fel ügye lő kö -
szön töt te a Pro Ur be dí jast.

„E ran gos díj ar ra ins pi rál, hogy
amíg a kö rül mé nyek en ge dik, to -
vább vi gyem ezt a szol gá la tot az

evan gé li kus kö zös ség és Mo son ma -
gyar óvár ja vá ra. A Pro Ur be Díj
nem csak az én szol gá la tom el is me -
ré se, ha nem az evan gé li kus kö zös sé -
gé is, amely nek a lel ké sze va gyok. Én
azt a szol gá la tot vé gez tem, mely re
har minc öt év vel ez előtt es küt tet -
tem” – kö szön te meg Kiss Mik lós az
el is me rést. Hoz zá tet te még: szü le i -
től, lel kész édes ap já tól és ta ní tó
édes any já tól azt ta nul ta, hogy lé tez -
nek olyan örök ér té kek – mint a

nem zet, ha za, ha za sze re tet, csa lád,
a Szent írás ban meg fo gal ma zott er -
köl csi tör vé nyek –, me lyek hez az
em ber nek ra gasz kod nia kell. Eze ket
az ér té ke ket ad ja to vább és hir de ti
mun ká ja so rán.

Az ün nep sé gen nagy szám ban
vet tek részt a mo son ma gyar óvá ri
evan gé li kus gyü le ke zet tag jai, és
szol gá la tá val köz re mű kö dött a gyü -
le ke zet kó ru sa is.

g Nagy Sán dor

Hálaadásamagyarkereszténységünnepén
b AMagyarízekutcájaaLánchídlábátólegészenaBatthyánytérigkínáltaaváltozatoshazaikézművester-
mékeketaugusztus19–20-án.AzállamalapításiünnepelőestéjénazízekutcájaközepéntalálhatóSzilá-
gyiDezsőtérireformátustemplombanisméthálátadtakagazdagtermésért,ésmegáldottákazéletetjel-
képező„mindennapikenyeret”.A2009ótamárhagyománnyálettökumenikushálaadóistentiszteleteta
MagyarországiEgyházakÖkumenikusTanácsa(MEÖT)tagegyházaiéstagszervezeteivezetőinekrészvé-
teléveltartottákmeg.AzünnepiistentiszteletenrésztvettKö vér Lász ló, azOrszággyűléselnökeésSem -
jén Zsoltminiszterelnök-helyettesis.

ProUrbeDíjKissMiklósesperesnek
b Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának képviselő-testülete
június26-iülésénalakosságnagyrabecsülésénekéstiszteleténekje-
léülKiss Mik lós evangélikusesperesnekavárosbanvégzettlelkiisme-
retesésmagasszínvonalúlelkésziszolgálatáért,azegyetemeskultú-
raéshitéletközvetítésébenbetöltöttszerepéértaPro Ur be Mo son -
ma gyar óvár kitüntetőérmetésdíjatadományozta.Adíjataugusztus
20-ánamosonmagyaróvárivárosházazsúfolásigmegteltdísztermé-
benünnepélyeskeretekközöttadtaátdr. Ár vay Ist ván polgármeste-
rijogokatgyakorlóalpolgármesterKissMiklósnak(ké pün kön bal ra).

KissMiklós 1955-ben lel kész csa lád -
ban szü le tett (édes ap ja a gy őrs á -
gi, majd a be zi–ene sei gyü le ke zet
lel ké sze volt). 1979-ben vég zett
az Evan gé li kus Teo ló gi ai Aka dé mi -
án, ahon nan a lo vász pa to nai gyü -
le ke zet hez ke rült se géd lel kész -
nek. 1985-ben el nyer te a Mo son -
ma gyar óvá ron meg hir de tett lel ké -
szi ál lást, és ja nu ár 6-án kezd te
meg szol gá la tát. Ő gon doz za a he -
gyes hal mi, raj kai, le vé li társ gyü le -
ke ze te ket is, és Ha lá szi ban is szol -
gál ja az evan gé li kus test vé re ket. 

2006-ban Kiss Mik lóst a Győr-
Mo so ni Evan gé li kus Egy ház me -
gye es pe re sé nek vá lasz tot ták, mely
tiszt sé gé ben 2012-ben meg erő sí tet -
ték. A  felsőfokú újságíró vég zett -
ség gel is rendelkező es per es a Nyu -
ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let de -
le gált ja ként tag ja az EvangélikusÉlet
szer kesz tő bi zott sá gá nak; a he ti -
lap ban rend sze re sen je len nek meg
írá sai. 2000-től da tá ló dik or szá gos
saj tó bi zott sá gi tag sá ga; eb ben a
tes tü let ben is a Nyu ga ti (Du nán tú -
li) Egy ház ke rü le tet kép vi se li.

A lep ra misszió őszi csen des nap ja
A Lep ra misszió őszi mun ka tár si ta lál ko zó ját és csen des nap ját szep tem -
ber 15-én, hét főn 10 óra kor tart ja a re for má tus zsi na ti szék ház eme le ti ter -
mé ben (Bu da pest XIV. ker., Sza bó Jó zsef u. 16.). A mű sor ban a misszió
negy ven évé re em lé kez nek a mun ka tár sak és ké pek se gít sé gé vel. Sze re -
tet tel hív ják a mun ka tár sa kat, az ön kén te se ket és az ér dek lő dő ket a fél kettő
kö rül sze re tet ven dég ség gel zá ró dó al ka lom ra. (Meg kö ze lít he tő a 7-es
busszal, a Chá zár And rás ut cai meg ál ló tól gya log.)

em lék táb la-ava tás 
Az egy ko ri di á kok ne vé ben em lék táb lát he lyez nek el szep tem ber 20-án,
szom ba ton dél előtt 11 óra kor a Bu da pest VI., Lend vay u. 28. sz. épü let ut -
cai hom lok za tán. Eb ben az épü let ben mű kö dött az Evan gé li kus Teo ló -
gi ai Aka dé mia 1952–62 kö zött. Min den ér dek lő dőt, ok ta tót és ott vég zett
hall ga tót sze re tet tel vá runk. A ren de ző ség ne vé ben: 

D. SZE BIK IM RE ny.püspökésKU TyEJ PÁL ny.lelkész

gyu rátz fe renc-em lék ki ál lí tás pá pán
Tisz te let tel és sze re tet tel ér te sít jük, hogy a Pá pai Evan gé li kus Egy ház köz -
ség lá to ga tó köz pont já ban (Szé che nyi u. 15., temp lom ud var) szep tem ber
10-én, szer dán 15 óra kor GyurátzFerenc evan gé li kus püs pök éle tét és szol -
gá la tát be mu ta tó em lék ki ál lí tás nyí lik.

Eb ben az év ben em lé ke zünk ar ra, hogy a Pá pa te le pü lés név el ső em -
lí té se nyolc száz év vel ez előtt re da tál ha tó. Pá pa Vá ros Ön kor mány za ta a
ju bi le u mi év kap csán az em lék ki ál lí tást is tá mo gat ta, és a ter ve zett ese -
mé nyei kö zé fel vet te. 

A ki ál lí tást meg nyit ja és be szé det mond: dr.ÁldozóTamás, Pá pa vá -
ros pol gár mes te re; SzemereiJános, a Nyu ga ti (Du nán tú li) Evan gé li kus Egy -
ház ke rü let püs pö ke; dr.HarmatiBélaLászló, az Evan gé li kus Or szá gos
Mú ze um igaz ga tó ja; PolgárdiSándor es pe res, a Pá pai Evan gé li kus Egy -
ház köz ség lel ké sze.

A ki ál lí tás de cem ber 31-ig te kint he tő meg.
VEN C ZEL CSA BA felügyelő,POL GÁR DI SÁN DOR esperes

F i z e s s e n  e l ő  l a p u n k r a !
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A meg nyi tón a zug lói há zi gaz dák,
TamásyTamás és TamásyTamásné
lel ké szek mond tak imád sá got. Az al -
ka lom ra szí nes mű sor ral ké szült a
Bu da pest-Zug lói Evan gé li kus Egy -
ház köz ség ének ka ra FeketeAnikó ve -
zény le té vel és KéménczyAntal or go -
na kí sé re té vel.

A kon fe ren ci á ra tör té nő lel ki rá han -
go ló dás je gyé ben az EHE ki je lölt rek -
tor he lyet te se és Egy ház tör té ne ti Tan -
szé ké nek egye te mi ta ná ra, dr.Korányi
András tar tott áhí ta tot az Útmutató
az na pi igé je, Lk 5,5 alap ján. „Gyak ran
köz be jön va la mi. (…) Hi ány zik az a
min den na pi ke nyér, a friss és tisz ta ivó -
víz, az igaz sá gon és tisz te le ten ala pu -
ló em be ri rend ki sebb-na gyobb kö zös -
sé gi kö re ink ben” – fo gal maz ta meg sok
és sok fé le ke resz tény gyak ran ér zett
egy sé ges ta pasz ta la tát. Az egye te -
mes sé get – hív ta fel áhí ta tá ban Ko rá -
nyi And rás a fi gyel met – nem le het
meg ta pasz tal ni, ki fe jez ni és együtt
ün ne pel ni e nél kül az ősi bib li ai és
apos to li fel is me rés nél kül: „A Mes ter,
az Úr – Jé zus Krisz tus cse lek szik je len -
lé té vel, sze re te té vel és sza vá val, ahol a
meg ol dat lan, köz tes te rek ben és idők -
ben is rá kell lel nünk va la mi re.”

Dr. Szent pé tery Pé ter, a So ci etas Oe -
cu me ni ca tit ká ra és a kon fe ren cia
több szö ri lá to ga tó ja a tu dós ese mény
ha zánk ba va ló el ju tá sá nak tör té ne tét
osz tot ta meg a hall ga tó ság gal, amely -
ben KránitzMihálynak, a Páz mány
Pé ter Ka to li kus Egye tem Hit tu do má -
nyi Ka ra pro fesszo rá nak és per sze
ne ki ma gá nak nagy sze re pe volt. 
A 2010-ben Belg rád ban ren de zett
kon fe ren ci án ve tet ték fel, hogy szí ve -
sen len né nek a So ci etas Oe cu me ni ca
há zi gaz dái 2014-ben. Ezt a ja vas la tot
2012-ben a bel fas ti ta lál ko zón fo gad -
ták el, ek kor vá lasz tot ták meg Szent -
pé tery Pé tert a tár sa ság tit ká rá vá.

A kon fe ren cia pla kát ján a Lánc híd
lát ha tó. Ar ra is fény de rült a meg nyi -
tón, mi ért. Az 1849-ben fel ava tott
híd is azt az egy sé get szim bo li zál ja,
amely re a kon fe ren cia részt ve vői tö -
re ked nek. A kon fe ren cia fő szer ve ző -
jé nek sza va i val: „Krisz tus egyet len,
tel jes egy há zá nak tag ja ként hi szem,
hogy a híd tel jes, ha nem is lát szik az
egész. Hi szem, hogy van össze köt te -
tés a két part kö zött, még ha nem is lá -
tom a túl par tot. Az egy ség ele ve adott

az zal, hogy min den kü lön bö ző sé -
günk kel együtt át kell men nünk a hí -
don.” 

A meg nyi tón egy per ces né ma
csend del em lé kez tek meg az egy be -
gyűl tek azok ról a ta gok ról, akik a leg -
utób bi kon zul tá ció óta már „át men -
tek a túl part ra”. Utol só ként a tár sa ság
in téz mé nyes ma gyar or szá gi tag já nak
ve ze tő jé ről, a jú ni us 16-án el hunyt
dr.TóthKárolyny. du na mel lé ki re for -
má tus püs pök ről, aki az Öku me ni kus
Ta nul má nyi Köz pont meg ala pí tá sá val
is so kat tett az öku me ni kus hi dak
épí té sé ért. 
GáncsPéter el nök-püs pök szin tén

a híd me ta fo rá já ra épí tet te kö szön tő -
jét, hang sú lyoz va, hogy a leg na gyobb
híd épí tő a pon ti fex ma xi mus: Jé zus
Krisz tus. (A részt ve vők a más na pi
bu da pes ti vá ros né zés al kal má val át is
men tek a Lánc hí don.)

Az öku me né tör té ne té ről és je len -
tő sé gé ről szólt kö szön tő jé ben dr.Fischl
Vilmos, a Ma gyar or szá gi Egy há zak
Öku me ni kus Ta ná csá nak (ME ÖT)
fő tit ká ra, meg em lé kez ve az ira ki ke -
resz té nyek tra gi kus, 2014-ben fel fog -
ha tat lan hely ze té ről. Az egy ség ko ránt -
sem ugyan az, mint az egy for ma ság –
je gyez te meg, utal va ez zel a „ka to li ci -
tás” sok szí nű sé gé re. 

A Ma gyar Ka to li kus Püs pö ki Kar
(MKPK) üd vöz le tét tol má csol ta dr.
BábelBalázs ka lo csa–kecs ke mé ti ér -
sek, az MKPK Öku me ni kus Bi zott sá -
gá nak el nö ke, aki a kon fe ren ci át pá rat -
lan le he tőségnek nevezte a ki en gesz -
te lő désre és az eu ró pai né pe ket kép -
vi se lők ta lál ko zá sára.

A meg nyi tón ke rült sor az el ső
ple ná ris elő adás ra is. A So ci etas 
Oe cu me ni ca el nö ke, dr.DagmarHel-
ler, az Egy há zak Vi lág ta ná csá hoz tar -
to zó Bos sey-i Öku me ni kus In té zet
ta ná ra elő adá sá ban a ka to li ci tás (egye -
te mes ség) leg főbb ki hí vá sát, a sok fé -
le ség és az egy ség vi szo nyát vizs gál ta.
A ka to li ci tás az a meg győ ző dés, hogy
Jé zus Krisz tus ban lett ki nyi lat koz tat -
va az üd vös ség az egész em be ri ség szá -
má ra – fek tet te le az alap el vet. A ka -
to li kus szó eti mo ló gi á ját is fel tár ta a
hall ga tó ság előtt. A katholikosz szó ere -
de ti je len té se: „ál ta lá nos”, „egész sze -
rin ti”, „az egész re, ép re vo nat ko zó”.
A szót az ókor ban a „min dent át öle -
lő (át fo gó)” ér tel mé ben hasz nál ták. 

A szó tör té ne tét, a hang sú lyok el to -
ló dá sá nak és a je len tés szű kü lé sé nek
oka it is fel vá zol ta az elő adó. Meg em -
lí tet te pél dá ul azt a re for má ció ko rá -
ban ál ta lá nos nak te kint he tő, ám evan -
gé li kus szem pont ból kü lö nö sen is fi -
gye lem re mél tó tényt, hogy Luther
szá má ra a ka to li ci tás lel ki jegy volt,
amely min den egy ház sa ját ja, ha az
evan gé li u mot hir de ti. Vé gül az öku me -
ni kus moz ga lom nagy fel fe de zé sé re, az
egy há zak kö zöt ti meg osz tott ság ka to -
li ci tást rom bo ló ha tá sá ra tért ki, és en -
nek fel ol dá sá ra a köl csö nös szo li da ri -
tást ja va sol ta Dag mar Hel ler. 

A fel eme lő, mél tó ság tel jes meg -
nyi tó nak na gyon jó foly ta tá sa volt az
egy há zunk ál tal a temp lom kert ben
adott fo ga dás.

Az el kö vet ke ző na pok ban az Eu ró -
pa kü lön bö ző or szá ga i ból ér ke zett
het ven öt részt ve vő a ka to li ci tás té ma -
kö rét ti zen öt elő adás, egy pó di um be -
szél ge tés és húsz mű hely elő adás ke re -
té ben jár hat ta kö rül. Ró mai, gö rög és
óka to li kus, evan ge li kál, bap tis ta, ang -
li kán és or to dox egy aránt szót ka pott.

Au gusz tus 25-én BalogZoltán, az
em be ri erő for rá sok mi nisz te re – aki a
Nem ze ti Kul tu rá lis Alap mi nisz te ri
ke re té ből tá mo gat ta a kon fe ren ci át –
sze mé lye sen üd vö zöl te a részt ve vő ket.
Majd az élő ka to li ci tás ról szó ló ma -
gyar or szá gi eset ta nul má nyok ke rül tek
te rí ték re ka to li kus, re for má tus és
evan gé li kus szem pont ból dr. Krá nitz
Mi hály, dr. Szűcs Ferenc pro fes sor
eme ri tus (Ká ro li Gás pár Re for má tus
Egye tem) és dr. Szent pé tery Pé ter
elő adá sá ban. Ugyan ezen a na pon a
ME ÖT adott fo ga dást.

Előt te az Úr nap ja, au gusz tus 24-e
or szág já ró tú rá val telt. Veszp rém ben
mi sén, il let ve is ten tisz te le te ken vet tek
részt a kon fe ren ci á ra ér ke zet tek dr.
Márfi Gyula ér sek, Ittzés János ny.
evan gé li kus püs pök és Niederhoffer
Zoltán re for má tus lel kész szol gá la tá -
val. Ba la ton al má di ban SteinbachJózsef
du nán tú li re for má tus püs pök kel, a
ME ÖT el nö ké vel és fe le sé gé vel ebé del -
tek a részt ve vők, majd „az öku me né
ha jó ja” egy órás kört tett a Ba la to non.
Vé gül Pan non hal mán ve spe rás, ide -
gen ve ze tés és va cso ra zár ta a prog ra -
mot dr.VárszegiAsztrik ben cés püs -
pök fő apát tal.

g Ki nyik Ani ta

Katolicitás:„amindentátölelő”
A So ci etas Oe cu me ni ca XVIII. tudományos konferenciája

b Atizennyolcadiknemzetközi,idénelőszörhazánkbanmegrendezettSocietasOecumenicakonferencia
megnyitójátaugusztus21-én,csütörtökönazuglóievangélikustemplombantartották.Azideikonzultá-
ciótémájaakatolicitás,vagyisazegye te mes, tel jes ség sze rin ti egyházmibenlétevolt,amelyrőlmajdegy
hétenát,augusztus26-igfolytakazelőadásokéseszmecserék–azEvangélikusHittudományiEgyetem(EHE)
tatarozásimunkálataimiatt–aközeliHotelÉbenkonferenciatermében.Az1978-banalakulteurópaiöku-
menikustársaságkétévenkénttartjatanácskozásait.Akonferenciacéljaazökumené,akeresztényegy-
ségelőmozdítása.Főszervezőjedr. Szent pé tery Pé ter, atársaság(augusztus25-itisztújításakorleköszönt)
titkára,azEHEVallás-ésTársadalomtudományiTanszékénekvezetőjevolt.

A lu the ra niz mus Ma gyar or szá gon
is, mint min den hol, az egy szent ka -
to li kus és apos to li egy ház foly ta tá -
sá nak te kin tet te ma gát. Saj nos, bár
ezt nem ta gad ták, ez a né zet a fel -
vi lá go so dás óta el hal vá nyult, és a fe -
le ke ze ti iden ti tás egy re in kább a ró -
mai ka to li ciz mus tól va ló el ha tá -
ro ló dás ban je lent ke zett.

* * *

Akár tet szik, akár nem, az öku me -
né egy ma gyar pro tes táns – akár
evan gé li kus, akár más – szá má ra
min de nek előtt a ró mai ka to li kus
egy ház hoz va ló vi szonyt je len ti. A
ka to li ci tást eb ben az össze füg gés -
ben kell meg ha tá roz ni és meg él ni,
tu da to sít va a pro tes táns egy há zak
tag ja i ban, hogy ka to li ci tás és ka to -
li ciz mus nem ugyan az.

* * *

So kak szá má ra szá za do kon át az
evan gé li kus ság a nép kö zös sor sá -
ban va ló osz to zást je len tet te, így a
ka to li ci tást, vagy mond hat juk úgy

is, az öku me nét a szó leg szé le sebb
ér tel mé ben. A nem ze ti össze fo gás
fel eme lő pil la na ta i ban (1848, 1956)
a sa ját fe le ke ze ti szem pon tok és ér -
de kek hát tér be szo rul hat tak.

* * *

Min den el len ke ző hí resz te lés el le né -
re ma Ma gyar or szá gon na gyon kor -
lá to zott az egy há zak be fo lyá sa. Egy -
sze rű en kö zös ér de kük, és ta pasz ta -
lat sze rint szol gá la tuk is ha té ko -
nyabb, ha össze tar ta nak, egy re in -
kább Krisz tus egész, az az „ka to li kus”
egy há za ré szé nek te kint ve ma gu kat.

* * *

Nem csu pán az egy ház egye te mes,
ha nem szol gá i nak em be ri gyen ge -
sé gei is. Min den ma gyar or szá gi
egy ház nak, be le ért ve az evan gé li ku -
so kat is, le kell von ni uk a kö vet kez -
te té se ket múlt be li bű ne ik ből, hi bá -
ik ból és mu lasz tá sa ik ból, hogy ne
ha jol ja nak meg „öku me ni ku san”
sem mi lyen ke resz tény- és em ber -
el le nes ideo ló gia előtt.

sze mel vé nyek szent pé tery pé ter elő adá sá ból
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Az ün nep lők nagy sze re tet tel em lé -
kez tek vissza 1993 szep tem be ré re,
ami kor is az Orosz lány ban ven dé ges -
ke dő DieterGreiner, a plochin ge ni
réz fú vós ze ne kar ve ze tő je Labossa
Lajos ak ko ri es pe res kí sé re té ben el -

lá to ga tott La jos ko má rom ba. Az ak -
kor már öt ven éves plochin ge ni
együt tes sze ret te vol na, ha Ma gyar -
or szá gon is meg ala kul hat na egy ze -
ne kar, és a la jos ko má ro mi gyü le ke -
zet ér dek lő dést mu ta tott eziránt. A
kö vet ke ző év jú li u sá ban a plochin ge -
ni ven dé gek már hang sze re ket is
hoz tak ma guk kal, és szep tem ber 11-
én ün ne pi is ten tisz te let ke re té ben
meg ala kult a La jos ko má ro mi Evan -
gé li kus Egy ház köz ség réz fú vós ze -
ne ka ra. A plochin ge ni ek kel az óta is
fo lya ma tos a kap cso lat, na gyon sok
se gít ség, tá mo ga tás ér ke zik a né -
met or szá gi fú vó sok tól. 

Az együt tes az egy ház köz ség if jú -
sá gi és gyü le ke ze ti mun ká já nak is
szín te re, ahol a kü lön bö ző ge ne rá ci -
ók együtt ze nél nek. Hit val lá suk,
hogy a ze ne szá mok kal Is tent di cső -
í tik, le gyen szó ko rál fel dol go zás ról,
klasszi kus ze né ről vagy a je len kor
nép sze rű könnyű ze nei dal la ma i ról,
hi szen mind ezek sze re pel nek a re per -
to ár juk ban. Az ün ne pi al ka lom kü -
lön le ges sé ge volt, hogy a Né met or -
szág ban élő egy ház ze nész, Kálmán
Attila ed dig ki nem adott két mű vé -
nek ős be mu ta tó já ra ke rül he tett sor.
A da ra bo kat a ze ne szer ző a ju bi lá ló
fú vós ze ne kar nak aján lot ta.

A fú vó sok rend sze re sen ze nél nek
a gyü le ke zet al kal ma in, de gya kor ta
ven dé gei az egy ház me gyei, az egy -
ház ke rü le ti és az or szá gos össze jö ve -
te lek nek is. A ze ne kar nak a húsz év
alatt több kar na gya is volt, je len leg
DecmannErzsébet és SzebikAttila
vég zi a szak mai irá nyí tást.

A ju bi le u mi kon cer ten kö szön té -
sek so ra hang zott el, ame lyek mél tat -
ták az együt tes im má ron két év ti ze -
de tar tó ál do za tos mun ká ját.

„Húsz év al kal mat ad hat na a di -
csek vés re. Még is az Is ten irán ti há -

lát kell ki fe jez nie an nak, hogy gyü -
möl csö ket ter münk. Nem ér dem,
ha nem ju ta lom az, hogy ze nél he tünk,
s ha en nek gyü möl csei is van nak, az
to váb bi aján dé ko kat je lent” – Dec-
mannTibor, a gyü le ke zet lel ké sze, aki
ma ga is a kez de tek től ak tív tag ja a ze -
ne kar nak, e gon do la tok kal kö szön -
töt te az egy be gyűl te ket.

A plochin ge ni ze ne kar je len le gi ve -
ze tő je, ReinerNussbaum a te le pü lés
pol gár mes te ré nek és gyü le ke ze té -
nek üd vöz le tét is el hoz ta Ma gyar or -
szág ra. Ezen kí vül aján dék ként egy új
hang szert, egy har so nát is át adott. A
mös sin ge ni fú vó sok kép vi se le té ben
Hans-GeorgGriessinger kö szön töt -
te a ju bi lá ló ze né sze ket, és egy új ba -
ri ton nal lep te meg őket. 

„A ze né vel ün ne pel ni tu dunk, se -
gí te ni a lel ki és a tes ti gyó gyu lást, jó
ér zé se ket tu dunk lel künk ben élet re
hív ni. Összes sé gé ben ze nénk az Is -
ten től ka pott éle tet szol gál ja” – hang -
zot tak Sze bik At ti la kar nagy kö -
szön tő sza vai.
SzarkaIstván es pe res, aki le vél -

ben üd vö zöl te az ün nep lő ket, így írt
a la jos ko má ro mi fú vó sok ról: „Mél -
tán sze re tett ven dég evan gé li kus
réz fú vós ze ne ka ruk az egy ház me -
gyei, egy ház ke rü le ti, or szá gos, sőt
nem zet kö zi ta lál ko zó in kon, hi szen
szé les re per to ár ral ren del kez ve, a
mű ve ket igé nyes já ték kal szó lal -
tat ja meg.”

A haj da ni ala pí tó, Di e ter Grei ner
is le vél ben kö szön töt te a ze ne kart. Ő
2006-ig ve zet te a nyá ri tá bo ro kat, az -
óta azon ban idős ko ra mi att már
nem tud részt ven ni eze ken az al kal -
ma kon.
SoltészKálmán egy ko ri kar nagy

egy is mert ko rál dal la má val kö szön -
töt te ze nész tár sa it.

La jos ko má rom kép vi se le té ben Pir-
tyákZsolt pol gár mes ter mél tat ta a fú -
vó sok szol gá la tát, amellyel a te le pü -
lés kul tu rá lis éle tét is gaz da gít ják.

Ha gyo mány im már, hogy öt éven -
te ki ad vány ban fog lal ják össze, mi
min den tör tént a ze ne kar éle té ben ez
idő alatt. A mos ta ni kis fü zet ben is
na gyon sok fény kép, vissza em lé ke zés,
sze mé lyes hang vé te lű írás mu tat ja be
– ma gya rul és né me tül is – az el múlt
öt esz ten dő él mé nyek ben gaz dag
ese mé nye it.

A nyá ri tá bo rok min den év ben le -
he tő sé get ad nak ar ra is, hogy az ér -
dek lő dők csat la koz za nak a ze ne kar -
hoz. Idén HorváthSimon 4. osz tá lyos
ta nu ló ve het te át a tá bor ban va ló
rész vé te lé ért az em lék la pot.

g Sán ta Ani kó

„Húszesztendőnyijutalom”
Két év ti ze des ju bi le u mát ün nep li a la jos ko má ro mi

evan gé li kus réz fú vós ze ne kar

b A lajoskomáromi evangélikus
rézfúvószenekarszokásosnyári
intenzívtáboraaugusztus14-én
kezdődött. Idén a zárókoncert
egybenünnepialkalomisvolt:a
zenekarfennállásánakhuszadik
évfordulójátünnepelte.Akoncer-
tenalajoskomáromiakkalegyütt
zenéltekaplochingeniésamös-
singenizenekarképviselőiis.

Nem olyan ré gen ér kez tem a gyü le -
ke zet be, de nem telt el olyan hét, hogy
ne hang zott vol na el egy tör té net
vagy anek do ta, egy ta nács a „Bo ros
tisz te len dő úr” ide jé ből, szol gá la tá ból.

Bo ros La jos együtt élt a fa lu val.
Ge ne rá ci ók nőt tek fel, és hű sé ges
egy ház ta go kat hí vott el a Lé lek az
alatt az idő alatt, amíg ő a fa lu ban
szol gált. Nem vé let len, hogy a gyü -
le ke zet és a fa lu kö zös sé ge el ha tá roz -
ta: kő be vé si a há lá ját, hogy ki mu tas -
sa tisz te le tét, és nyo mot hagy jon az
utó kor szá má ra.

Csak nem egy év vel ez előtt kez dő -
dött a tör té net, ami kor is Polgárdi
SándorVeszp ré mi egy ház me gyei es -
pe res és a som ló sző lő si pres bi té ri um
gyűj tést kez de mé nye zett, hogy em -
lék táb lát ál lít has sa nak Bo ros La jos
em lé ké re szü le té sé nek szá za dik év -
for du ló ján. Te kin té lyes összeg gyűlt
össze, mely hez hoz zájá rul tak a gyü -
le ke zet tag jai, az ön kor mány zat, a
köz ség la kói és az el szár ma zot tak, il -
let ve Bo ros tisz te len dő úr csa lád ja is. 

Au gusz tus 23-án ke rült sor a meg -
em lé ke ző al ka lom ra. Som ló sző lős ről,
Som ló ve csé ről, Nosz lop ról, a kör -
nyék be li te le pü lé sek ről és az or szág
min den pont já ról ér kez tek az ün nep -

lő kö zös ség be. Elő ször há la adó is ten -
tisz te let re gyűl tünk össze. Te le temp -
lom hall gat ta Is ten igé jét, ame lyet
Pol gár di Sán dor es pe res hir de tett
Zsid 13,7 alap ján. Ez az ige az em lék -
táb lán is ott áll: „Nefeledkezzetekmeg
vezetőitekről,akikIstenigéjéthirdet-
téknektek.”

Az is ten tisz te let után az ün nep lő
gyü le ke zet ki vo nult a pa ró kia ut ca -
front ja elé, ahol is Pol gár di Sán dor
em lé ke zett vissza Bo ros tisz te len dő
úr éle té re, aki től ő ma ga vet te át a
szol gá la tot Som ló sző lő sön 1994-ben.
Majd csa lád ja ne vé ben BorosBánk
Levente,Bo ros La jos uno ká ja szólt az
egy be gyűl tek hez. A bronz pla ket tel
dí szí tett em lék táb lát BorosBotond,
Bo ros La jos fia és Pol gár di Sán dor
lep lez te le.

Ezt kö ve tő en a temp lom kert ben a
zu ho gó eső től véd ve, sát rak alatt le -
het tünk asz tal kö zös ség ben, majd
foly tat va a meg em lé ke zést, a te me -
tő ben he lyez tünk el Bo ros tisz te -
len dő úr és fe le sé ge, VargaIrma– aki
a gyü le ke zet kán to ra volt év ti ze de kig
– sír ján ko szo rú kat.

Kü lön le ges al ka lom volt, ame -
lyen há lát ad hat tunk az Is ten nek,
hogy ilyen mun ká so kat küld az ara -

tá sá ba. Nem te he tünk mást, mint
hogy együtt éne kel jük az Evangéli-
kusénekeskönyv Bo ros La jos ál tal oly
na gyon ked velt éne ké vel: „A jó sá gos
Is ten / Áld jon to vább is min ket, /
Hogy vi dá man, bé kén / Tölt hes sük
éle tün ket; / Tart son meg mind vé gig
/ Min ket ke gyel mé ben, / Le gyen sza -
ba dí tónk / Min den szük sé günk -
ben!” (EÉ 40,2)

g Ko vács Vik tor lelkész

Hűségéselkötelezettség
b Negyvenegyév.Mégelgondolniisnehézekkoraidőintervallumot.Majd
félévszázadmunkájáraésszolgálatáraemlékeztekaSomlókörnyé-
kievangélikusok.Bo ros La jos (1914–1996)1953-tól1994-ig,negyven-
egyévigszolgáltaSomlószőlősiEvangélikusEgyházközségben.

BorosLajos 1914. au gusz tus 23-án
szü le tett Sza kony ban, föld mű ves
szü lők gyer me ke ként. A sop ro ni
evan gé li kus lí ce um ban vé gez te a
gim ná zi u mot, majd teo ló gi ai ta -
nul má nyo kat foly ta tott. Egy fél évet
ösz tön dí jas ként a ko lozs vá ri pro tes -
táns teo ló gi án töl tött. Eb ből az idő -
szak ból eredt mély ba rát sá ga Járo-
siAndor ko lozs vá ri lel késszel és teo -
ló gia ta nár ral, va la mint Reményik
Sándorral, aki nek köl té sze te egész
éle tén át el kí sér te. Az a tab ló, me -
lyen ő is sze re pel, mind a mai na -
pig meg te kint he tő a ko lozs vá ri teo -
ló gia épü le té ben.
KapiBéla püs pök szen tel te lel -

késszé Boros Lajost Győ rött 1938.
jú ni us 11-én. Se géd lel ké szi éve it
Keszt he lyen, majd Pá pán töl töt te.
Az ezt kö ve tő idő szak ban nem ju -
tott min den vég zett lel kész nek gyü -
le ke ze ti ál lás, és az egy ház ve ze tés
sok lel készt egy ház szer ve zői, gyü le -
ke zet plán tá lói szol gá lat ra kül dött ki.
Így lett Bo ros La jos a ta ká csi gyü -
le ke zet el ső lel ké sze, aho vá püs pö -
ki ki kül dés sel ér ke zett. Ta ká csi a re -
for má ció óta a pá pai gyü le ke zet le -
ány egy ház köz sé ge volt, de Bo ros
La jos mun ká já val el kez dő dött az
ön ál ló so dás idő sza ka. A lel kész
meg szer vez te a gyü le ke zet éle tét, ta -

ní tó la kást, is ko lát épít te tett, ame lye -
ket a má so dik vi lág há bo rú után el -
vet tek a gyü le ke zet től. Emel lett KIE-
kul túr há zat is ala pí tott, mely nek
épü le te át ala kí tást kö ve tő en ma lel -
kész la kás. A gyü le ke zet össze fo gá -
sá val a temp lo mot is fel újít tat ta.
Szol gá la ta nyo mán vált a ta ká csi
gyü le ke zet ön ál ló egy ház köz ség gé.

1942-ben há zas sá got kö tött a
szin tén sza ko nyi szár ma zá sú Varga
Irmával, aki mind vé gig kán tor ként
szol gált mel lette. 

Már két gyer me kük kel, Botonddal
és Abával köl töz tek Som ló sző lős re,
aho va Bo ros La jos 1953-ban ka pott

lel ké szi meg hí vást. Ne héz, küz del -
mes idő szak ban nyolc van éves ko rá -
ig – negy ven egy éven ke resz tül! –
szol gált a gyü le ke zet ben, mely hez
Som ló ve cse, Nosz lop és több más
kör nyék be li köz ség is hoz zá tar to zott.
Sok em lé ke ze tes al ka lom és ese -
mény kapcsolódik szol gá la tá hoz.
Gyü le ke zet épí té si mun ká ja mel lett
or go nát (1966) és pa ró ki át (1972)
épít te tett, és az ő ne vé hez fű ző dik
a som ló sző lő si és som ló ve csei temp -
lo mok re no vá lá sa is.

1994. au gusz tus 14-ig szol gált
Som ló sző lő sön pa ró kus ként. Ki -
tar tó és hű sé ges szol gá la ta alatt öt
fel ügye lő szol gált mel let te: Kató
Sándor (1951–1966), NémethSán-
dor (1967–1972), Egyed Sándor
(1973–1982), BogdánJózsef (1983–
1989), ErdősiGéza (1990–1996).

Nyug dí ja zá sa előtt Bo ros La jos
a Ba la ton part ján, Vo nyarc vas he -
gyen épí tett há zat, de vé gül nem
volt ké pes ott hagy ni a gyü le ke ze -
tet, a Som lót. „Ve le tek él tem negy -
ven évig, ho va me het nék!” – mon -
do gat ta.

1996-ban, nyolc van két éves ko rá -
ban hunyt el.

PolgárdiSándoresperesáltal
összegyűjtöttadatoknyomán:

g Ko vács Vik tor
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Öt te vé nyen már a re for má ció haj na lán
ön ál ló gyü le ke zet volt – temp lom mal,
is ko lá val. Ezt a temp lo mot azon ban
1634-ben el vet ték. Hosszú idő nek kel -
lett el tel nie ah hoz, hogy új ra temp lo -
ma le gyen a gyü le ke zet nek. Az épí tés
szán dé ká ról azon ban so ha sem mond -
tak le. TúróczyZoltán lel kész ír ta: „Öt -
te vény evan gé li kus né pe az ad vent né -
pe! Lel két tel je sen be töl ti a temp lo ma
meg épü lé sé re va ló vá ra ko zás.”

Az tán 1929. áp ri lis 22-én meg tör té -
nik az el ső ka pa vá gás, má jus 5-én pe -
dig az ün ne pé lyes alap kő le té tel. Tú -
róczy Zol tán így ír er ről: „Cso dá la tos

do log! Ami kor ti zen hat ezer ko ro ná ja
volt en nek a nép nek, nem mert be le -
fog ni. Ami kor sem mi je sem volt, csak
pár száz pen gő je, s kö rü löt te egy
össze dőlt vi lág gaz da ság rom jai alatt
nyö gött az egész nem zet, ak kor ez a
száz öt ven hat sze gény »temp lom ege -
re« hoz zá fo gott. Nem volt má sa, mint
hi te az Is ten ígé re té ben: Min den le het -
sé ges a hí vő nek. Rá állt er re, mint
szent fun da men tum ra a hit vak me rő -
sé gé vel, s íme, itt áll a temp lom. Is ten
nem hagy ta szé gyen ben a hí vő se re get.
Ez a temp lom a hit temp lo ma.”
A temp lom fel szen te lé sé re 1929. au -

gusz tus 25-én ke rült sor KapiBélapüs -
pök szol gá la tá val.

A múlt vasárnapi ün ne pi is ten tisz -
te le ten Kiss Mik lós a meg hí vón sze rep -
lő igé ről pré di kált: „Aholakincsedvan,
ottleszaszívedis.” (Mt 6,21) Az ige hir -
de tés után a kon fir má ci ói ju bi lán so kat
egy más után hív ta az ol tár hoz Ta kács
Esz ter, hogy új ra el han goz zék az az ige,
amely an nak ide jén a kon fir má ci ói ál -
dó igéjük volt. A leg idő sebb kö ztük,
SzabóBéla,hetven év vel ez előtt kon -
fir mált. A jó han gu la tú ket tős ün nep
sze re tet ven dég ség gel fe je ző dött be. 

g K. M.

A Lu ther Ki adó és a Her me ne u ti kai Ku ta tó köz pont
Ala pít vány sze re tet tel meg hív ja Önt és csa lád ját az Ang -
li kán–Lu the rá nus Tár sa ság 2014-es ma gyar or szá gi kon -
fe ren ci á já nak meg nyi tá sa al kal má ból szer ve zett, tea -
dél után nal egy be kö tött könyv be mu ta tó ra. 
Azanglikánkereszténységévszázadai–Atörténelmi

ésateológiaiarculatváltozásaia16.századtóla21.szá-
zadig (szerk.: FabinyTibor és FaludyAlexander) cí mű
köny vet be mu tat ja prof.dr.SzabóIstván egye te mi ta nár,
re for má tus püs pök. Köz re mű kö dik az an gol ka ted rá li sok

ha gyo má nyát Ma gyar or szá gon egye dül ál ló an kö ve tő
Gabrielikórus (mű vé sze ti ve ze tő: SólyomRichárd).

A könyv be mu ta tó idő pont ja szep tem ber 11., csü tör tök
17 óra, hely szí ne a Bu da pest-Fa so ri Evan gé li kus Gim ná -
zi um dísz ter me (Bu da pest VII., Vá ros li ge ti fa sor 17–21.). 

A be mu ta tót kö ve tő en a szer ve zők sze re tet tel vár ják az
ér dek lő dő ket a szom szé dos evan gé li kus temp lom ban 18.30-
kor kez dő dő, a bu da pes ti Sa int Mar ga ret’s Ang li can-Epis -
copal Church Evensongjára, ame lyen szin tén a Gabrieli
Choirmű kö dik köz re.

nyitva a könyvtár
Tá jé koz tat juk ked ves ol va só in -
kat, ku ta tó in kat, hogy szep tem ber
1–26. kö zött könyv tá runk nyit va
lesz. Az ese dé kes köl tö zés mi att
vár ha tó hosszabb zár va tar tás ról
ké sőbb adunk tá jé koz ta tást.
EvangélikusOrszágosKönyvtár

ta izé-ima és ének -
együtt lét

A rá kos szent mi hály–sas hal mi
evan gé li kus gyü le ke zet ben Buda -
pest XVI., Hő sök te re 10–11.) min -
den hó nap má so dik kedd jén, leg kö -
ze lebb szeptember 9-én, 19 órá tól
Ta izé-ima és ének együtt lét. Min den
al ka lom mal van ige hir de tés is. In -
for má ció: gyertyafeny.lutheran.hu

Ha rang szó-nap
A DunántúliHarangszó ol va só i nak vir tu á lis kö zös sé ge nagy aján dék. A
kö zös ség iga zi ere jé nek meg ta pasz ta lá sá hoz azon ban nél kü löz he tet len a
sze mé lyes ta lál ko zás, be szél ge tés, igei és asz tal kö zös ség. Ezért sze re tet -
tel hív juk és vár juk egy ház ke rü le ti új sá gunk mos ta ni és le en dő ol va só it szep -
tem ber 13-án, szom ba ton Csik vánd ra, Ha rang szó-nap ra. Idő sebb és fi -
a ta labb test vé re ink re egy aránt gon do lunk a prog ram ter ve zé se kor. 
Program
10.00: Elő étel
10.30:Me nü
• Alap hang: Az öt ezer em ber meg ven dé ge lé se (bib lia ta nul mány) 
– GabnaiSándor,VerasztónéMagyarMelinda,WeltlerGábor
• Össz hang: Hit val lá sos sá gunk (elő adás) 
– BenczeAndrás,ÖrdögEndre,D.SzebikImre
• Vissz hang: Lát ha tó ke resz tyén sé günk (be szél ge tés) 
– RostánéPiriMagda,TölliBalázs,VönöczkyGábor
12.30: Ebéd
13.30:Desszert – Egy ház me gyei tár lat
15.00: Ká vé – Úti ál dás
A ré geb bi és a leg újabb szá mok meg vá sá rol ha tók a hely szí nen.
Min den je len le gi és le en dő ol va són kat hív juk és vár juk!

tan év nyi tó is ten tisz te let és ün ne pi ülés
Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem szep tem ber 12-én, pén te ken 14.30-
kor tart ja tan év nyi tó is ten tisz te le tét és ün ne pi ülé sét a bu da pest-zug lói evan -
gé li kus temp lom ban (XIV. ker., Lő csei út 32.). Az is ten tisz te let ke re té ben ik -
tat ja be SzemereiJános püs pök PángyánszkyÁgnes egye te mi lel készt.

Az ün ne pi ülés rend je: Meg nyi tás – Rek to ri be széd – El ső éve sek fo ga -
da lom té te le – Men to ri meg bí zó le ve lek át adá sa – Be je len té sek – Him nusz. 

Köz re mű kö dik dr.FintaGergely or go nán, az egye tem ének ka rát dr.
KinczlerZsuzsanna ve zény li. Az of fer tó ri um a Dr. Só lyom Je nő Ala pít -
vány ja vát szol gál ja.

Ün ne pünk re sze re tet tel meg hív juk.
DR. SZA BÓ LA JOS rektor

Az Ószövetségben a ba rát ság ugyan
nem köz pon ti fo ga lom, ám kü lön bö -
ző kon tex tus ban több he lyen elő for -
dul. Áb ra hám, Mó zes és a pró fé ták
Is ten-kap cso la ta kö zel áll a ba rát ság -
hoz, ugyan ak kor Ruth és Na o mi,
va la mint Dá vid és Jó ná tán ba rát sá -
gá ról, em ber-em ber kö zöt ti ba rát ság -
ról is szól nak az ősi szö ve gek. Az az
ószö vet sé gi hely, ahol a ba rát ság ki -
emelt fi gye lem nek ör vend het, az
úgy ne ve zett „böl cses ség iro da lom”
(Apéldabeszédekkönyve,Aprédiká-
torkönyve stb.).

Az Újszövetségben a ba rát és a
test vér fo gal ma egy más sal szo ros
össze füg gés ben for dul elő. A hit -
test vér ség sok szor fel té te le a ba rát -
ság nak. Pál egy ál ta lán nem hasz -
nál ja a filosz/f ília szót, de a ba rát -
ság jel lem ző it an nál in kább. Pál szá -
má ra a fér fi a kat és asszo nyo kat, sze -
gé nye ket és gaz da go kat is össze kö tő
csa lá di kö te lék re va ló uta lás volt a ki -
fe je zőbb.
Prof. dr. Petra von Gemünden

augs bur gi evangélikus teológus a
Filippiekhezírottlevelet elem ző elő -
adá sá ban mu ta tott rá ar ra, hogy a le -
vél írás és a kö zös öröm szin tén a ba -
rát ság ve le já rói. 

A Jn 15,12–17 jól is mert ige ver sei
vi szont a ba rát sá got az új tes ta men -
tu mi gon dol ko dás ki emel ke dő pont -
já vá te szik. Jé zus ba rá ta i nak ne ve zi a
ta nít vá nyo kat, és a sze re tet meg tes -
te sí tő je ként éle tét ad ja ba rá ta i ért.
Dr.ElżbietaAdamiak pozńani dog -
ma ti kus mu ta tott rá ar ra, hogy a Jé -
zus és em ber kö zöt ti ba rát ság fo gal -
ma el tér az an tik el kép ze lé sek től.
Jé zus ese té ben nem köl csö nös szim -
pá ti á ról van szó, mert Is ten vá laszt -
ja ki azt, aki ba rá ti kö zel ség ben él het
ve le. 
Prof.dr.AnaTheaFilipović zág -

rá bi teo ló gus Arisztotelész Niko-
makhoszi etikája alap ján mu tat ta
be a fo ga lom gö rög hasz ná la tát. A
ba rát ság csak sza bad gö rög fér fi ak
kö zött el kép zel he tő kap cso lat volt,
amely nek há rom for má ját kü lön -
böz tet ték meg. A kedv te lés és hasz -
nos ság ál tal meg ha tá ro zott kö te lé ket
meg ha lad ta a ba rát ság mint erény
gya kor lá sa. 

Csak az epikureusoknál vol tak a
nők ba rát ként, szel le mi társ ként is el -
fo ga dott em ber tár sak. Bár a ne mek
szem pont já ból igen szűk volt a gö rög
„ba rát ság” ki fe je zés, szám ta lan po zi -

tí vu mot fo gal ma zott meg: szim met -
ri kus kap cso lat ként mű kö dött, a sze -
mé lyi ség for má ló dás fon tos esz kö ze
volt, va la mint fel té te lez te a köl csö nös
el fo ga dott ság és meg be csült ség meg -
lé tét. 
Prof.dr.AngelaBerlis ber ni egy -

ház tör té nész a kon fe ren cia té má já -
ul szol gá ló fo ga lom tör té ne ti ala ku -
lá sát mu tat ta be. Sze rin te a 18. szá -
zad volt a klasszi kus ba rát ság év szá -
za da, mi kor is a le ve le zés volt a leg -
jel lem zőbb kap cso lat fenn tar tó esz -
köz. Is mert volt per sze a po li ti kai, de
a mély, ben ső sé ges ba rát ság is, va la -
mint az ide gent, a más sá got el fo ga -
dó kap cso lat is. 

A Szent pé ter vár ról ér ke ző Marina
Sisova a ko ráb bi hoz zá szó lá so kat
MartinBuber iz ra e li-oszt rák val lás -
fi lo zó fus gon do la tá val bő ví tet te:
„Kez det ben van a kap cso lat. A dia -
ló gu son, a má sik sze méllyel meg élt
kap cso la ton ke resz tül va ló sul hat
meg az én.” 

A rész vét és az ön zet len se gít ség
je len tő sé gé ről be szélt a len gyel dr.
Agnieszka Gajewska, míg dr. El i-
sa beth Schüss ler Fi o ren za a tár sa -
da lom új ra struk tu rá lá sá ról. Eb ben
a fo lya mat ban a bi za lom nak és a
köl csö nös el fo ga dá son ala pu ló mély
ba rát ság nak fon tos sze rep jut. Emel -
lett a ven dég sze re tet, az ide gen be -
fo ga dá sa is egyik el len sze re le het az
el ide ge ne dés nek és az el len sé ges ke -
dés nek. 

Az ekk lé zio ló gia szá má ra a János
evangéliumának 15. fe je ze té ben meg -
fo gal ma zott bi zal mi és egy ben ön ma -
gát a ba rá ta i ért fel ál do zó kap cso lat
új sze rű és egy ben „utó pisz ti kus” im -
pul zust je lent. A hor vát elő adó , dr.
RebekaAnić fo gal maz ta meg azt az
el kép ze lést, hogy az „ek lé zsia” (az
egy ház) a dis kur zus sza bad te re, az
egy mást köl csö nö sen el fo ga dók és
sok szí nű sé get kép vi se lők kö zös sé ge,
amely ben érez he tő a for má ló dás, a
vál to zás di na mi ká ja.

A kis elő adá sok so rán több ma gyar
elő adó is hoz zá já rult a té ma ki bon -
tá sá hoz. Dr.PerintfalviRita, a Ma -
gyar or szá gi Teo ló gus nők Öku me -
ni kus Egye sü le té nek el nö ke a fe le lős -
ség vál la lás, e so rok író ja pe dig –
mint az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye tem dok to ran du sza – a dis kur -
zus eti ka 21. szá za di je len tő sé gé ről be -
szélt. 

g Ka lit Esz tEr

Abarátságdimenziói
b Azezeréveslengyel–magyarkapcsolatszámtalancsaládiéspolitikai
kötődésenkeresztülformálódottbarátsággá.Abarátságjelentőségé-
nekfelismeréséhezazonbannemkellatörténelembenkutatni.Mind-
annyiunkéleténekszervesrésze–vagyéppenszomorúhiányossága.
Aba rát ság teológiai,történetiésfilozófiaikörüljárásáravállalkozott
közelötventeológusnőaEuro pe an So ci ety of Wo men in Theo log i cal
Re se arch (ESWTR,TeológusnőkEurópaiTársasága)kelet-ésközép-
európairegionáliskonferenciáján.Négyfelekezetképviseletébenti-
zenkétországbólérkezettelőadókésrésztvevőkvizsgáltákmeg–ple-
náriséskiscsoportoselőadásokkeretében–abarátságekkléziológi-
aidimenzióit.AlengyelországiGnieznóbanaugusztus24–27.között
megrendezettnemzetközikonferencialegismertebbelőadójaprof. dr.
El isa beth Schüss ler Fi o ren za, aHarvardEgyetemtanáravolt.Atudo-
mányoskonferenciátkortárslengyelképzőművésznőkbarátságtémá-
júkiállításaéskülönbözőműhelyfoglalkozásoktarkították.

Meg hí vó könyv be mu ta tó ra

hIrdetéSeK

hIrdetéS

Konfirmáltemlékezet
b KettősünnepevoltaGyőrhöztartozóöttevényileánygyülekezetnek
augusztusutolsóvasárnapján.Egyrésztazevangélikustemplomfel-
építéséneknyolcvanötödikévfordulójátünnepelték,másrészteztaz
alkalmathasználtákkiarra,hogyagyülekezetjubilánskonfirman-
dusaitköszöntsék.AzünnepialkalmonKiss Mik lós, aGyőr-Mosoni
EgyházmegyeesperesehirdetteIstenigéjét.Aliturgiaiszolgálatban
Ta kács Esz ter, agyülekezetetgondozólelkészsegített.

A nagy múl tú és a me gyé ben ki -
emel ke dő en ked velt tá bor ar cu la ta
vál to zott ugyan, hi szen az el múlt
évek ben a részt ve vők több sé ge a ze -
né lés ben kez dő, kis is ko lás ko rú
gyer mek volt, ám a kö zös ének lés,
ze né lés örö me ugyan úgy ma gá val
ra ga dó és nyár ról nyár ra ide von zó,
mint an nak ide jén. A cél ter mé sze -
te sen ugyan az ma radt: meg ked vel -
tet ni a ze né lést, meg is mer tet ni a
hang sze re ket, meg szó lal tat ni ko -
moly ze nei mű ve ket (is), mind ezek -
kel pe dig Is tent di csér ni, tud va,
hogy a Te rem tő ugyan úgy gyö nyör -
kö dik az ügyet len ked ve el ját szott,
mint a könnyed szép ség gel elő adott
har mó ni á ban. 

Idő köz ben a hely szí nül szol gá ló tá -
bor hely is meg újult: Élet fa evan gé li -
kus if jú sá gi tá bor né ven kom for tos és
kor sze rű sí tett épü let tel, ám ré gi va -
rá zsát meg őriz ve vár ja a gyer me ke -
ket a me gyé ből és azon kí vül ről is. A
hét na pos tá bor so rán a részt ve vők
zon go rán, har mó ni u mon, or go nán,
fu ru lyán és fu vo lán, új tan szak ként
ci te rán, és ter mé sze te sen gi tá ron
ta nul hat tak a lel kes és el kö te le zett ok -
ta tók tól. A ha la dók a ka ma ra ze né lés
és -ének lés kö zös örö mét is meg ta -
pasz tal hat ták. 

A kö zö sen töl tött na po kat áhí ta tok
és ének ka ri pró bák ke re tez ték, a ze nei
órá kat és a gya kor lás sal töl tött időt pe -
dig kéz mű ves-fog lal ko zá sok, ve tél ke -

dők, sor ver se nyek és az el ma rad ha tat -
lan Va dá sa-ta vi stran do lás fű sze rez te. 

Ta ná rok és szer ve zők a tá bor utol -
só es té jén gyúj tott tá bor tűz kö rül ül -
ve, a gyer me kek él mé nye it hall gat va
egy ön te tű en ki fe jez ték: ér de mes volt
új ra in dí ta ni a tá bort, hi szen a kez dők -
ből ha la dók let tek (és lesz nek), a szó -
la mok kö zöt ti har mó ni ák ki tisz tul nak,
a gye re kek gya kor lás sal töl tött órá i nak
szá ma szem be tű nő en nö ve ke dett, a
lel ke se dés pe dig, ame lyet a je lent ke -
zők lét szá ma (idén össze sen negy ven -
hét fő) is ki fe jez, tö ret len.

Ta nár nak, részt ve vő nek, de a ka pu
előtt el sé tá ló hely bé li nek is nagy öröm,
hogy a tá bor he lyet új ra muzsika töl ti 
meg, hogy min den he lyi ség ben gya kor -
ló cso por tok ra buk kan ni, hogy a szom -
ba ti zá ró kon cert és a tá bort zá ró is ten -
tisz te let egy re szín vo na la sabb, és per -
sze szí vet me len ge tő be áll ni a sor ba, az
egy ház ze ne, a ze ne is me re tét és sze re -
te tét át ad ni igyek vők so rá ba. 

g PEt hő-Ud var di And rEa, 
atáborlelkivezetője

EgyházmegyeizeneitáborazŐrségben
b Azideivoltahuszonegyediknyár,amikorazőrimagyarósdigyüleke-
zettáborhelye–ezúttalaugusztus10–17.között–szállásulszolgálta
VasiEvangélikusEgyházmegyeszerveztezeneitábornak.Rövidszünet
után,háromévvelezelőttindultújraatáborazegykorinövendékekből
időközbentanárokkáérettfiatalokkezdeményezésére.
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A hall ga tók hát te re igen vál to za tos
volt: kis vá ro si kán tor és fel föl di kon -
zer va tó ri u mi nö ven dék, er dé lyi nyug -
dí jas mér nök és fő vá ro si gim na zis ta
egy aránt meg for dult a prog ra mo kon.

A gya kor ló evan gé li kus kán to rok
részt ve het tek a meg hir de tett kur zu -
so kon; emel lett – igény sze rint – kar -
ve ze tés ből BenceGábor, a kán tor kép -
ző igaz ga tó ja, or go ná ból EcsediZsu-
zsa, az in té zet tu do má nyos mun ka -
tár sa fog lal ko zott ve lük.

A jól be vált és igen hasz nos tu dást
adó in to ná ci ós kur zust FeketeAnikó
egy ház ze nész aka dá lyoz ta tá sa mi att
vé gül NémethCsaba or go na mű vész
és Ben ce Gá bor ve zet te. Christiane
Michel-Ostertun her for di pro fesszor
jegy ze te alap ján ha lad va olyan tech -
ni ká kat le he tett el sa já tí ta ni, ame lyek -
hez – leg alább is kez det ben – nem
szük sé ges ere de ti ze nei öt let, ha nem
elég a ko rál köny vi kí sé re tet ala pul ven -
ni. Csak ép pen nem min dig min -
dent és nem fel tét le nül olyan sor rend -
ben ját szunk, mint ahogy a kot tá ban
áll. Az ének leg jel lem zőbb mo tí vu má -

nak egy- és több szó la mú is mét lé se ön -
ál ló zár lat tal már meg fe le lő be ve ze tés
az ének hez: meg ad ja a kez dő han got,
a tem pót és a ka rak tert. Ezt le het
vissz hang ef fek tus sal bő ví te ni, re giszt -
rá ci ó val szí ne sí te ni. A fo lya mat meg -
sza kít ha tó szü ne tek kel, meg vál toz tat -
ha tó met rum vál tás sal.

A ta nul ta kat rög tön „éles ben” is ki
le he tett pró bál ni: va sár nap hat kur -
zus hall ga tó vé gez te a kán to ri szol gá -
la tot a fó ti gyü le ke zet is ten tisz te le tén.

Va sár nap es te a ké szü lő ko rál elő -
já ték-gyűj te mény mun ká já nak je -
len le gi ál lá sá ról szá molt be Gálos
Miklós, a kö tet szer kesz tő je és Ben -
ce Gá bor (mind ket ten szer zői is né -
hány mű nek).

A hét fői na pot a ceg lé di evan gé li -
kus temp lom ban töl töt te az or go na -

sze re tők né pes cso port ja. A „Bach-
or go na” – az Ae ris Or go na Kft.
hang sze re, Ma gyar or szág el ső vál tó -
csúsz kás (egyes re gisz te rek mind két
ma nu á lon meg szó lal tat ha tók), új
épí té sű ba rokk or go ná ja – már ta vasz
óta vonz za az ér dek lő dő ket, és új
színt ho zott a he lyi gyü le ke zet éle té -
be is. Most FassangLászló or go na -
mű vész Bach- és (ki len ce dik al ka lom -
mal meg ren de zett) imp ro vi zá ci ós
kur zu sa adott al kal mat a hang szer
meg is me ré sé re (képünkön). Az idő is
ke gyes volt a prog ram hoz: a gyö nyö -
rű nap sü tés és a ceg lé di fő tér ár nyas
fái ki tű nő ins pi rá ci ót ad tak a mu zsi -
ká lás hoz. Szük ség is volt er re az
ener gi á ra, mert az új hang sze ren
min den egy ki csit más képp mű kö dik,
mint a szab vá nyos or go ná kon: ki sebb
a pad, más mé re tű ek a ma nu ál- és pe -
dál bil len tyűk; kü lön le ges a re gisz te -
rek hang szí ne, szo kat lan a sí pok
meg szó la lá si mód ja.

A na pot az es ti hang ver seny ko ro -
náz ta meg: négy kur zus hall ga tó ját -
szott Bach-ko rál fel dol go zá so kat,
Fassang Lász ló pe dig két nagy sza bá -
sú Bach-mű – C-dúrtoccata,adagio
ésfúga (BWV 564), va la mint e-moll
prelúdiumésfúga (BWV 548) – után
az or go na és a ze ne le he tő sé ge it ki -
ak ná zó imp ro vi zá ci ók kal is le nyű göz -
te a hall ga tó sá got. PéterZoltán, a gyü -
le ke zet lel ké sze a Ge cse má né-kert ben
imád ko zó Jé zust áb rá zo ló ol tár kép
alap ján hir det te az evan gé li u mot.

A tan fo lyam ide jét – a nagy sze rű
ősi gya kor la tot leg alább rész ben fel -

ele ve nít ve – zso lozs ma-is ten tisz te le -
tek ta gol ták (GyLK 646, 647). Az es ti
so ro za ton NovotnyDániel, az aszó -
di gim ná zi um is ko la lel ké sze szol -
gált Pilátuskérdései–rejtettválaszok
cím mel, Jánosevangéliumának 18. fe -
je ze te alap ján. A reg ge li so ro za tot, az
ének- és zsol tár ren det Ecse di Zsu zsa
ké szí tet te; az ő fel ada ta volt a kur zu -
sok szer ve zé se is.

A fó ti kán tor kép ző min den prog -
ram ja a leg fon to sabb célt sze ret né
szol gál ni: az is ten tisz te let szak mai tu -
dá son ala pu ló, igé nyes meg for má lá -
sát. A mun ka ezért foly ta tó dik a
tan év ben és jö vő nyá ron is, re mél ve,
hogy mind töb ben is me rik fel az
egy ház ze ne is ten di csé re té nek ha tal -
mas ere jét.

g szo-la

Amegismételt
motívumtól

azistendicséretig
b Amegszokottigényesprogram-
malvártaazEvangélikusKán-
torképzőIntézetatizennegyedik
kántortovábbképző tanfolyam
ésaz–immárnegyedszermeg-
valósuló – ökumenikus orgo-
nakurzusokrésztvevőitaugusz-
tus21.és26.közöttafótiMan-
dák-otthonban.

ArmandoPierucci fe ren ces szer ze tes
szin tén Iz ra el ben él. A ked ves, mo -
soly gós fe ren ces ba rát ze ne szer ző, or -
go nis ta és kar mes ter. A Jé zus ha lá lá -
nak és fel tá ma dá sá nak fel té te le zett
he lyét ma gá ban fog la ló épü let együt -
tes, a Szent Sír-ba zi li ka ze nei ve ze -
tő je. Kom po nis ta ként sok szép pel
aján dé koz ta már meg hall ga tó it az
egy ház ban és egy há zon kí vül. Eucha-
risztikusszimfóniáját a je ru zsá le mi
ke resz tény ség sok szí nű sé ge és Krisz -
tus ban va ló össze tar to zá sa ih let te. A
szent vá ros ban élő ti zen két ke resz -
tény fe le ke zet egy-egy éne két kom -
po nál ta meg a szim fó nia té te le i ben
úgy, hogy az egé szé ben meg je le ní tet -
te az úr va cso ra (eu cha risz tia) li tur -
gi á ját. 

A je ru zsá le mi be mu ta tón – amely
a Ge cse má né kert jé ben csen dült fel –
ti zen két egy há zi sze mé lyi ség éne kel -
te el a ma ga fe le ke ze té nek imád sá gát
(ér de mes a YouTube-on meg néz ni!).
Ez a gya kor lat meg ma radt az olasz or -
szá gi elő adá son is. Ne gye dik ként ke -
rült sor a bu da pes ti be mu ta tó ra – a
Ma gya rok Nagy asszo nya Fe ren ces
Rend tar to mány jó vol tá ból –, Semjén
Gabriella és BubnóTamás nagy sze -
rű szer ve zé sé vel. 

E kü lön le ges al ko tást a Szent Ist -
ván-ba zi li ká ban a Weiner–SzászKa-
maraszimfonikusok, a Szent Efrém
férfikar és a SzentAngélaöregdiákok
énekkara ad ta elő. MegyesiZoltán és
SiráknéKeményKinga vol tak a szó -
lis ták. Ve zé nyelt VirághAndrás, a ba -
zi li ka or go nis ta kar na gya. 

Egy-egy té tel előtt ró mai ka to li kus,
mel ki ta, szír, ör mény, kopt, gö rög ke -
le ti or to dox, ma ro ni ta és pro tes táns
lel ké szek, il let ve fő pa pok áll tak az ol -
tár lép cső jé re, és éne kük, amely ere -
de ti leg a dal lam be mu ta tá sá ra szol -
gált, iga zi imád ság ként csen dült fel.
Sze mé lyük ben kép vi sel ték egy há za -
i kat, tra dí ci ó ju kat. Egyi kük sem elő -

adó mű vész, mind egyi kük fel szen -
telt pap ként vagy di a kó nus ként vég -
zett li tur gi kus szol gá la tot. 

Ar man do Pier uc ci így val lott mű -
vé ről: „A szim fó nia a Je ru zsá lem ben
egy más mel lett élő ti zen két fé le ke -
resz tény egy ház ha gyo má nyos ze nei

anya gá ból me rít olyan ré sze ket, ame -
lye ket ál ta lá ban az eu cha risz ti kus
li tur gi á ban éne kel nek. Ezek ih let -
ték a szim fó nia ti zen két té te lét. A ze -
ne mű – bár nyu ga ti ka rak ter je gye ket
mu tat – pár be széd be lép kü lön bö ző
kul tú rák kal és ko rok kal az ősi ör -
mény, bi zán ci, szír-ará mi, eti óp, kopt
(fá ra ói), káld stb. ze nei ha gyo má nyok
se gít sé gé vel. A té te lek ele jén a gon -
do san meg őr zött dal la mok a cap pel -
la szó lal nak meg az egyes val lá so kat
kép vi se lő ti zen két éne kes elő adá sá -
ban. A szim fó nia a hall ga tót csen des
szem lé lő dés re hív ja, hogy lel ki fü le -
i vel ta pasz tal ja meg az egy ház ti tok -
za tos kö zös sé gét, a Ti tok za tos Tes -
tet, amely tü de jé nek ke le ti és nyu ga ti
fe lé vel egy szer re lé leg zik, s amely
min den tag já val a krisz tu si eu cha risz -
tia tes té ben és vé ré ben él: egy túl ára -
dó szép ség misz té ri u ma, a Szent lé -
lek Úr is ten mű ve és a Szent há rom -
ság sze re te té nek meg tes te sü lé se.”

Va ló ban így volt. Akik éne kel ve
imád koz tak, akik kó rus ban éne kel -
tek vagy ze ne kar ban mu zsi kál tak,
akik „csak” hall gat ták, mind be le kós -
tol hat tak ab ba a ti tok ba, amely az
egy ház iga zi tit ka: a Krisz tus ban
adott egy ség. S ha még az eu cha risz -
ti á ban saj nos nem tu dunk Krisz tus
asz ta lá hoz együtt le ül ni, a ze né ben
már meg ta pasz tal hat tuk, hogy Krisz -
tus tes te és vé re, va ló sá gos je len lé te
össze köt, el vá laszt ha tat la nul egy be -
köt min ket. Test vé rek nek érez tük,
tud tuk ma gun kat.

El gon dol kod ta tó, hogy a ke resz -
tény ség nagy csa lád já nak ti zen két
tag já ból csak há rom, tra dí ci ó já ban vi -
szont csak ket tő volt, aki a nyu ga ti ke -

resz tény ség hez tar to zik. Ne künk,
akik sok szor csak a ma gunk vi lá gát
vesszük ko mo lyan, rá kell éb red -
nünk a ke le ti ke resz tény ség je len tős
vol tá ra és cso dá la to san gaz dag, szer -
te ága zó ha gyo mány kin csé re.

Sok szí nű ke resz tény ség – ta pasz -
tal hat tuk. Sok fé le pa pi öl tö zék, na -
gyon kü lön bö ző dal la mok, igen csak
el té rő ének lés mó dok – és még is egy
és ugyan az: Krisz tus tes te. Nem ide -
gen, nem za va ró, ha nem olyan, ami -
re rá le het cso dál koz ni. A kin csek
még is me ret le nül, még szo kat la nul is
az enyé mek. Hoz zám is tar toz nak.

A fő szer ve zők ne vé ben Dobszay
Benedek pro vin ci á lis fel kér te Alber-
toBottarideCastello apos to li nun -
ci ust, mond jon ál dást. Az ál dás ezen
az es tén va ló ság volt, ezt ta pasz tal -
ta meg je len so rok író ja, aki há lás az
Úr is ten nek azért, hogy a ma ga evan -
gé li kus-pro tes táns szí né vel és éne ké -
vel ta nús kod ha tott ar ról, hogy „min -
den üd vös ség for rá sa” Jé zus Krisz tus.
Er ről szólt az is ten tisz te let té vált
hang ver seny.

g Dr. Ha fEn schEr Ká roly

Azenekóstolótadottazegységből
Kul tu rá lis pro jekt nek in dult – öku me ni kus is ten tisz te let té vált

b Lu ther, akiazenét–mintIstenkülönlegesadományát–ateológiaután
amásodikhelyretette,arrólír,hogyazenekiűziagonoszt.Eztacso-
dátélhettékmegajelenlévőkaugusztus18-ánabudapestiSzentIst-
ván-bazilikábanazEu cha risz ti kus szim fó nia előadásakor.Jeruzsálem
melkitakatolikusérseke,Jo seph Ju les Ze rey –akivendégkéntmaga
isaktívrésztvevője,azaz„szereplője”voltazeseménynek–akoncert
utánígyfogalmazott:„Amitmi,emberekmégnemtudtunkmegva-
lósítani,aztmostvalósággátetteazene:ezenazesténmegéltükatel-
jeskeresztényegységet.AmuzsikábantapasztaltukmegKrisztustes-
tébenésvérébenvalóegységünket.”
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• A kis Jé zus en ge del mes volt szü le -
i nek, ez azt je len ti, hogy meg tar tot -
ta a ne gye dik pa ran cso la tot. De
nagy sze rű gye re kek is le het nénk, ha
pél dá ját kö vet ve mi is meg ten nénk,
amit szü le ink pa ran csol nak, le gyen
az bár mily kel le met len és cse kély ség
(lásd Lk 2,51).

• Az if jú ság Is ten kép vi se lő it lás sa a
szü le i ben, akik ha sze gé nyek és gyar -
lók is, még is Is ten kül döt tei. Élet -
mód juk vagy hi bá juk mi att nem sza -
bad a tisz te le tet meg von ni tő lük. Is ten
nem csak azt pa ran csol ta meg, hogy a
szü lő ket sze ret ni kell, ha nem azt is,
hogy tisz tel ni kell őket (lásd Kol 3,20).

• Az Is ten he lyes szol gá la tá ra va -
ló gyer mek ne ve lés ér annyit, mint két
te le ma rék jó cse le ke det. Té ged tesz
tu laj don gyer me ke id gond no ká vá,
hogy vi gyázz rá juk, s etesd, itasd őket

jó szó val, pél dá val, hogy meg ta nul -
ja nak Is ten ben bíz ni, hin ni, s őt fél -
ni, re mény sé gü ket be lé je vet ve ne vét
di cső í te ni, Is tent tisz tel ni, igé jét
meg tar ta ni (lásd Mt 18,5–6).

• Aka rod Is tent szol gál ni? Nos
hát, itt van a há zad ban, ház né ped ben
s gyer me ke id ben. Ta nítsd őket Is ten
he lyes fé lel mé re és sze re te té re, hogy
tud ja nak egye dül ben ne bíz ni. Lásd
– mond ja az Úr –, min den rád szo -
ru ló sze gény ben én kö ze le dem hoz -
zád. Enyé i mek: amit ve lük te szel,
ve lem cse le ked ted azt (lásd Jn 21,16).

• Ne veld gyer me ke i det Is ten is me -
re té ben, fo gadj ne kik jó, ke gyes ne -
ve lőt, nem kí mél vén sem mi költ sé -
get. Ha mind ezt meg te szed: Is ten nel
te szed, s ő nem ma rad adós. Jól vi -
gyázz hát, hogy el ne menj az Is ten
mel lett (lásd Mt 25,40).

• A fel ső ség nek az a kö te les sé ge,
hogy a le he tő leg na gyobb igyek vés sel
gon doz za az if jú sá got. Ab ban van a
köz ség iga zi gaz dag sá ga és jó lé te,
hogy ha sok ki tű nő, mű velt, ér tel mes,
be csü le tes, jól ne velt pol gá ra van, akik
az után tud nak majd ja va kat gyűj te ni s
meg tar ta ni, sőt he lye sen él ni is tud nak
azok kal. Ezért hát fá rad sá got s időt nem
kí mél ve ke zünk be kell ven nünk a ne -
ve lést. Mert ki hi bá ja, hogy min de nütt
annyi ra szű ké ben va gyunk a meg fe le -
lő em be rek nek? Azé a fel ső sé gé, ame -
lyik úgy hagy ta fel nő ni az if jú sá got,
mint ahogy az er dei fa te nyé szik, s nem
lá tott hoz zá a ta ní tás és ne ve lés dol gá -
hoz. Fe let te szük sé ges hát nem csak az
if jú sá gért, ha nem a vi lá gi és egy há zi
rend fenn ma ra dá sá ért is, hogy eh hez
a do log hoz ko mo lyan és ide jén hoz zá -
fog junk (lásd Jer 29,7). 

g Vá lo gat ta: G. A. 

Forrás: Jer, örvendjünk, keresztyé-
nek!–Lutherírásaibólmindennapi
áhítatra.Szerk. D. Karl Wit te. Evan -
gé li kus Saj tó osz tály, Bu da pest, 1990.
63., 64., 65., 197., 331., 310. ol dal.

A „bá tor ság” szó fog lal ja össze Dá -
vid biz ta tá sát fia, Sa la mon szá má ra.
Há rom szor üze ni Is te nünk a Bib li -
á ban: „Légyerősésbátor,nefélj,ésne
rettegj!” Elő ször Mó zes nek mond ja,
hogy az mer je vé gig ve zet ni né pét a
pusz tán át. Má sod szor Jó zsu é nak,
hogy bíz zon ab ban, hogy le te le pít he ti
őket az ígé ret föld jén. Har mad szor
itt, a Krónikákelsőkönyvében hang -
zik el ez a mon dat. Dá vid ál tal biz -
tat ja az Úr Sa la mont még ural ko dá -
sa előtt, hogy mer je el kez de ni a
temp lom föl épí té sét, si ke rül ni fog. 

Erőt pró bá ló utun kon, meg úju lást
adó pi he né sünk ben és (az Úrért
va ló) mun kánk ban is ve lünk lesz az
Is ten. Na gyon nagy és meg ren dí tő
ígé ret ez, ami kor va la mi hez hoz zá -
fo gunk, ami kor ke vés nek érez zük
erőn ket és sa ját böl cses sé gün ket.

Mi is a bá tor ság? Elő ször ar ra
gon do lunk, ami a ret tent he tet len
em ber re jel lem ző: sem mi sem in gat -
ja meg, nincs fé le lem ér ze te. De ke -
vés ilyen em ber van. Má sod szor:
nagy el lent mon dás, de a leg töb -
ben a fé le lem től bá to rod nak fel.
Vész hely ze tek ben úgy meg emel ke -
dik az ad re na lin szint jük, ak ko ra
in dí tást kap nak, hogy ké pe sek szá -
muk ra ad dig le he tet len dol go kat
is vég re haj ta ni, a na gyobb el len ség -
gel is szem be száll ni. A har ma dik faj -
ta bá tor ság, ami kor va la mi annyi ra
fon tos sá vá lik, hogy min dent kész
va gyok oda ad ni ér te. És eh hez iga -
zo dik a töb bi do log. Ezért még a fé -
lel me met is ké pes va gyok le győz ni.

Az apos to lok kí sé rői, mun ka tár -
sai kö zé tar to zott Bar na bás. Ne ve
nem csak azt je len ti, hogy „vi gasz ta -
lás fia”, ha nem azt is, hogy „bá to rí -
tás fia”. S mi lyen bát ran küzd az
evan gé li u mért! Meg ér tet te és meg -
ta pasz tal ta, hogy Krisz tus még az
éle tét is oda ad ta ér te, hogy meg -
ment se, és örök éle tet nyer jen. Ezért
– há lá ból – ő is oda szán ta éle tét az
Úr Jé zus nak, és hű ség gel szol gál ta
őt. Va jon te és én tu dunk-e ilyen bá -
tor és oda szánt tár sak len ni az Úr
más szol gái mel lett?!

A Bib li á ban Is te nünk vé gig biz tat
és bá to rít min ket, hogy ne fél jünk.
„AzÚrazénvilágosságomésüdvös-
ségem:kitőlféljek?AzÚrazénéle-
temnek erőssége: kitől remegjek?”
(Zsolt 27,1; Ká ro li-ford.) Mi ért? Az
Úr azt mond ja: mert én ve led va -
gyok. S ak kor bá tor sá got ka pok, és
olyan dol go kat tu dok vég hez vin ni és
olyan dol gok ban tu dok helyt áll ni,
ame lyek hez ma gam tól nem len ne
erőm. A ne héz hely ze te ken (mint
ami lyen ben Mó zes, Jó zsué, Dá vid és
Sa la mon volt) nem a nyers erő vagy
a pszi chi kai fe szült ség, fel in dult ság
ve zet át ben nün ket, ha nem a min -
den ha tó Is ten től ka pott Lé lek ere -
je, hogy ki tart sunk, és győ zel met
arat has sunk. „Föl, ba rá tim, drá ga Jé -
zus zász la ja alatt! / Bát ran, bát ran,
se ge del me di a dal mat ad. // Bíz za -
tok, mert Jé zus el jön, ő a fő ve zér, /
Zeng je aj kunk: hoz zád es dünk győ -
ze de le mért.” (Halleluja, 52. ének)

g Széll Bul csú

„A megrepedt nádszálat nem töri
össze,afüstölgőmécsestnemoltjael.”
(Ézs 42,3)

Szent há rom ság ün ne pe után a 12.
hé ten az Útmutató reg ge li s he ti 
igéi a tes tet-lel ket egy aránt gyó gyí -
tó és a bű nöst meg iga zí tó Úr tet te it hir de tik. Is ten iga zít meg. „Ke gye lem -
ből tar tat ta tok meg, hit ál tal, és ez nem tő le tek van: Is ten aján dé ka ez.” (Ef
2,8; LK) Hit ál tal iga zu lunk meg; Jé zus ke gyel mé vel a bű nö sö ket igaz ság -
ba öl töz te ti; az Úr a mi gyó gyí tónk (lásd 2Móz 15,26) – ezért kér he ted: „Én
Is te nem, ments meg en gem a go nosz ke zé ből!” (GyLK 721) Az Úr is ten szol -
gá ja be tel je sí tet te he ti igén ket (lásd Mt 12,18–21), és szólt a sü ket né má hoz:
„Effata,azaz:Nyíljmeg!Ésmegnyíltafüle,nyelvénekbilincseisazonnalmeg-
oldódott,úgyhogyrendesentudottbeszélni.” (Mk 7,34–35) A gyó gyí tó Jé zus
az őt ül dö ző Sault új ra lá tó vá tet te szol gá ja ál tal. Ő a da masz ku szi úton vak -
ká lett, hogy a mennyei fény ben fel ra gyog jon ne ki Krisz tus, ki Aná ni ást küld -
te el hoz zá: „…hogyújraláss,ésmegteljSzentlélekkel.” És Pál „azonnalhir-
detnikezdteazsinagógákban,hogyJézusazIstenFia”. (Ap Csel 9,17.20) A
két vak sze mét az Úr meg érin tet te, „éseztmondta:Legyenatihiteteksze-
rint!Erremegnyíltaszemük.” (Mt 9,29–30) „EgyszerMirjámésÁronMó-
zesellenbeszélt…AzÚrharagragerjedtellenük…Mirjámapoklosságtól
olyanfehérlett,mintahó.(…)EkkorMózesígykiáltottazÚrhoz:Istenem,
gyógyítsdmegőt!” (4Móz 12,1.9.10.13) A hold kó ros fi út a ta nít vá nyok kis -
hi tű sé gük mi att nem tud ták meg gyó gyí ta ni. De „Jézusrákiáltott,éskiment
abbólazördög,agyermekpedigmeggyógyultmégabbanazórában”. (Mt 17,18)
Az Úr ne künk is mond ja: „Mindenlehetségesannak,akihisz.” (Mk 9,23) S
Ja kab így ta nít: „Beteg-evalakiközöttetek?Hívassamagáhozagyülekezet
véneit,hogyimádkozzanakérte…Ésahitbőlfakadóimádságmegszabadít-
jaaszenvedőt,azÚrfelsegítiőt…” (Jak 5,14–15) Pi lá tus át küld te Jé zust He -
ró des hez, aki „aztremélte,hogyvalamicsodátteszmajdaszemeláttára.
Hosszasankérdezgetteőt,deJézussemmitsemválaszoltneki.” (Lk 23,8–9)
Tud hat juk: ki két ke dőn ku tat ja őt, an nak vá laszt nem ád az Úr, de… (lásd
EÉ 328,2). Is ten fel sé ges, de kö nyö rül a meg tört és alá za tos lel kű em be ren:
„Láttam,hogyanélt,mégismeggyógyítom!Vezetemőt…Megteremtemaj-
kánahálagyümölcsét…EztmondjaazÚr:Meggyógyítomőt!” (Ézs 57,18–
19) Dr.Luther sze rint: „Aki még nem sem mi, az zal Is ten sem mit sem kezd -
het. Ezért van az, hogy Is ten csak a be te get gyó gyít ja meg; csak a va kot te -
szi lá tó vá; csak a bű nöst iga zít ja meg; csak a ha lot tat ele ve ní ti meg.” Te pe -
dig há lá san zeng he ted val lo má so dat: „A te gyó gyí tó szent ke zed / Or vo sol -
ta fáj dal mam… // Élet ben meg tar tot tál… // Én Uram, üd vös sé gem, / Jé zus,
én re mény sé gem!” (EÉ 373,3.4.5) A most 12. év fo lya má ba lé pett Hetiútra-
való ars po e ti cá ja vál to zat lan: SolusChristus! Egye dül a meg fe szí tett, de fel -
tá ma dott s élő Úr Krisz tus a mi örök utunk, igaz sá gunk s éle tünk, mert: „Ő
azigazIstenésazörökélet.” (1Jn 5,20) „Azpedigazörökélet,hogyismer-
nektéged…,és…Krisztust.” (Jn 17,3)

g Ga rai And rás

HETI ÚTRAVALÓ

Ahónapigéje
„Légy erős és bá tor, ne félj, és ne ret tegj!”

(1Krón 22,13b)

LutherMártontanévnyitógondolatai
–Istenkisebbésnagyobbgyermekeinek

„Ne veld a gyer me ket a ne ki meg fe le lő mó don, még ha meg öreg szik,
ak kor sem tér el at tól” (Péld 22,6)

b ReformátorunkalábbiútravalótanításaaJer, ör vend jünk, ke resz -
tyé nek! címűáhítatoskönyvébőlörökérvényűigazságokathordoz,
ezértakisiskolásokésanagyobbdiákok,illetveaszülőkésaneve-
lőkszámáraiseligazítástadhatamostkezdődöttújtanévben.

SzentgyörgyinéSzlovákMária igaz -
ga tó jó han gu la tú, vi dám év nyi tó
be széd ben ké szí tet te föl a di á ko kat a
tan év ele ji ne héz sé gek re, hi szen még
nem fe je ző dött be a gim ná zi um
ener ge ti kai fel újí tá sa.

Az is ten tisz te le ten ik tat ta be Lup-
ták György es pe res a két lel készt,
Szűcs Máriát az ál ta lá nos is ko la,
FarkasSándort pe dig a kö zép is ko la
is ko la lel ké szi tisz té be. Mind ket ten
már az intézmény in du lá sa óta itt

szol gál nak, de vég le ge sí té sük csak
most tör tént meg.

A tan év nyi tó is ten tisz te le ten az is -
ko la lel ké szek meg ál dot ták az új di -
á ko kat és az új pe da gó gu so kat is. 
A zá ró öku me ni kus imád sá got a há -
rom in téz mény ve ze tő – Szent györ -
gyi né Szlo vák Má ria igaz ga tó
asszony, Grausza Jánosné, a Pe tő fi
Sán dor Evan gé li kus Ál ta lá nos Is ko -
la tag in téz mény ve ze tő je és DénesIst-
vánné ve ze tő óvó nő, a Ha rang vi rág
Evan gé li kus Óvo da tag in téz mény
ve ze tő je – együtt mond ta el.

Az új tan évet egy há zunk leg na -
gyobb ok ta tá si-ne ve lé si in téz mé nyé -
ben össze sen 1202 óvo dás és di ák
kezd te el. Új don ság, hogy az el múlt
év nagy sza bá sú óvo da bő ví té si és -fel -
újí tá si mun ká já nak ered mé nye ként
mos tan tól öt cso por tos ra bő vült a
Ha rang vi rág óvo da.

Az in téz mény lét szá ma a kö vet ke -
ző kép pen ala kul: az óvo dá ban 117, az
ál ta lá nos is ko lá ban 544, a kö zép is ko -
lá ban pe dig 541 fő. Nyolc új pe da gó -
gus, így össze sen 123 ta nár és a hit -
ok ta tók fog lal koz nak majd a gyer me -
kek kel. Az evan gé li ku son kí vül to -
vább ra is négy fe le ke zet tart hit tan -
órá kat: a ró mai ka to li kus, a re for má -
tus, a bap tis ta és az evan gé li u mi
pün kös di.

g Lupták györgy

KétlelkészegyiskolábanKiskőrösön
b Augusztusutolsóvasárnapjaakiskőrösiésavároskörnyékidiákok-
nakisazújtanévkezdetétjelentette.Vasárnapdélutánötórakorahá-
romharangszaváragyülekeztekafiatalokazevangélikustemplom-
ban,tanévnyitóistentiszteletre.

FarkasSándor 1976-ban szü le tett, 1992-től ak tív tag -
ja volt a kis kő rö si gyü le ke zet if jú sá gá nak és a Ke resz -
tény If jú sá gi Egye sü let nek. Itt ka pott biz tos lel ki ala -
pot Jé zus Krisz tus ban (1Kor 3,11) és el hí vást a lel ké -
szi szol gá lat ra. 2000-ben vég zett az Evan gé li kus Hit -
tu do má nyi Egye te men, és ek kor szen tel te lel késszé D.
dr.HarmatiBéla püs pök Kis kő rö sön. Se géd lel ké szi
éve it is kül dő gyü le ke ze té ben töl töt te. 2004-ben vá -
lasz tot ta meg az Őri ma gya rós di Evan gé li kus Egy ház -
köz ség lel ké szé vé, ahol kö zel hét évig szol gált. Ez után
két évig a kis kun ha la si Szi lády Áron Re for má tus
Gim ná zi um ban dol go zott hit ta nár ként, majd 2012-től
GáncsPéter püs pök meg bí zá sá ból az ak kor ala kult Kis -
kő rö si Pe tő fi Sán dor Evan gé li kus Óvo da, Ál ta lá nos Is -
ko la, Gim ná zi um és Ker té sze ti Szak kö zép is ko la gim -
ná zi u mi is ko la lel ké sze lett. Is ko la lel kész ként leg főbb
cél ja, hogy di ák jai és pe da gó gus tár sai rá ta lál ja nak Jé -
zus ra, aki éle tük és min den na pi dön té se ik alap ja le -
het, és aki re épít ve fel is mer he tik éle tük cél ját.

SzűcsMária 2000-ben vé gzett a szar va si Brunsz vik
Te réz Óvó kép ző Fő is ko lán, majd hat évig óvó nő ként
dol go zott ál la mi és egy há zi óvo dák ban. Ez zel pár hu -
za mo san kezd te meg teo ló gi ai ta nul má nya it az Evan -
gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem le ve le ző hit ok ta tó
sza kán, ahon nan az alap vizs ga le té te le után kér te fel -
vé te lét a nap pa li hit ta nár szak ra. 2005-ben ösz tön dí -
jas hall ga tó ként a chi ca gói Evan gé li kus Teo ló gi ai
Egye te men (Lu the ran Scho ol of Theo logy) ta nult, ahol
2009-ben MDiv lel kész sza kos dip lo mát szer zett. Ha -
za tér te után be fe jez te a hit ta nár, majd a lel kész sza -
kot. Ha tod éve előtt a mir fiel di ang li kán teo ló gi án (Col -
l e ge of Res su rec ti on, Nagy-Bri tan nia) ta nult ösz tön -
dí jas ként, majd ha tod évét a mag ló di gyü le ke zet ben töl -
töt te. 2012 nya rán avat ták lel késszé. A kis kő rö si gyü -
le ke zet be ke rült be osz tott lel kész ként, és a Kis kő rö -
si Pe tő fi Sán dor Evan gé li kus Óvo da, Ál ta lá nos Is ko -
la, Gim ná zi um és Ker té sze ti Szak kö zép is ko la is ko la -
lel ké sze ként állt szol gá lat ba.

Ahelyigyülekezetlelkészeimegáldjákazújiskolalelkészeket,SzűcsMáriát
ésFarkasSándort
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„Ha egy asszonynak/férfinak
száz/tíz drah má ja van, és el ve -
szít egy / öt drah mát, va jon
nem gyújt-e lámpást / nem
kapcsolja-efelavillanyt, nem
söpri-e/szellőzteti-e ki aházát
/azudvarát, és nem ke re si-e
gondosan / hányavetin, míg
megnemunja/megnemtalál-
ja?Ha pe dig megunta/megta-

lálta, össze hív ja agyerekeit/ba-
rátnőitésszomszédasszonyait,
és így szól: Örüljetek/Sírjatok
ve lem, mert meg ta lál tam a
drah mát, ame lyet el vesz tet tem.”

Majd Jé zus így fe jez te be a
pél dá za tot: „Mon dom nek tek,
így fog nak örül ni az Is ten an -
gya lai egyet len meg té rő bű -
nös nek.”

b Azalábbirejtvénybenmindegyikbibliaiszemélyhez–afoglalkozásuknakmegfelelően–három-három
munkaeszköztartozik.Kössétekösszeőketagazdáikkal!

– Pis ti ke, mondj egy rit ka eu ró pai ál lat fajt!
– Tig ris.
– De Pis ti ke, a tig ri sek Ázsi á ban él nek.
– Ép pen ezért olyan rit ka Eu ró pá ban.

* * *

Pe ti fe lel tör té ne lem ből. Kér di a ta nár nő:
– Hol ír ták alá a Füg get len sé gi nyi lat ko za tot?
– Hát, sze rin tem biz tos a lap al ján!

* * *

– Zo li! A vá ros ból B vá ros ba öt óra alatt ér a vo -
nat, nem pe dig há rom óra alatt, mint ahogy te
szá mol tad!
– Gon dol hat tam vol na… A vo na tok min dig
kés nek pár órát.

Ta lán em lé kez tek dok tor Bu bó ra a te -
le ví zi ós me sé ből. Ne vét az uhu tu do -
má nyos, la tin ne ve (Bubobubo) után
kap ta. 

Az uhu a leg na gyobb eu ró pai ba -
goly faj. Na rancs vö rös tűz ben égő
sze mei és toll fü lei jel lem ző ek.
Hosszú, he gyes kar mai és gör be cső -
re fé lel me tes fegy ve rek, de a bag lyok
– bár ra ga do zó élet mó dot foly tat nak
– rend szer ta ni lag nem tar toz nak a
va ló di ra ga do zók, a sa sok és sóly mok
kö zé. 

Az uhu a ha zai kö zép hegy sé gek la -
kó ja. Ked ve li a szik lás ré sze ket, elő -
sze re tet tel költ kő bá nyák ban. Éj sza -
kai élet mó dú, a nap pa li órák ban

szik la pár kány mé lyé re hú zód va pi -
hen, de alig száll le az es te, ki tár ja
szár nya it, és va dász ni in dul. Pu ha tol -
la i val nesz te le nül re pül, a ki sze melt
zsák mány csak ak kor ve szi ész re,
ami kor már rá eresz ke dett. Ak kor
azon ban már ké ső.

Na gyon sok rág csá lót – hör csö göt,
ege ret, poc kot, ván dor pat kányt –
fog, de zsák má nyol ma da ra kat, pél -
dá ul ger lét és ör vös ga lam bot is. Ha
az er dő ben jár va ki for dí tott sün bőrt
ta lál tok, uhu ta nyá zik a kö zel ben. Bi -
zony el kap ja sze gény sü ni két is,
hosszú, he gyes kar mai el len a tüs kék
sem vé de nek.

Már a pá ro so dá si időt meg elő ző -
en hal la ni éj sza kán ként a nagy ba goly
mély, hu ho gó hang ját. A pá rok
hosszú éve kig vagy akár éle tük vé gé -
ig együtt és a meg szo kott köl tő he lyen
ma rad nak. Fész ket – ha son ló an a
töb bi ba goly hoz – nem épí te nek. A
to jó már ci us ban egy elő ző leg le tisz -
tí tott szik la pár kány ra rak ja le több -
nyi re há rom fe hér to já sát. De akad -
nak ki vé te lek is. Sok év vel ez előtt Tel -
ki kö ze lé ben jár tam egy fa tö vé ben

ka part mé lye dés nél, amely ben há rom
to ko so dó fi ó ka ült.

Amíg a to jó kot lik, pár ja ele sé get
hord a szá má ra. A ta va szi éj sza kák, de
még a nap pa lok is hű vö sek le het nek,
ezért a fi ó ká kat ele in te fo lya ma to san
me len ge tik a szü lők. Az tán – kö rül be -
lül négy he tes ko ruk ban – a kis bag lyok
már gyak ran szer te mász nak, és a kö -
zel ben egyen ként el rej tőz ve vár ják
ele ség gel ér ke ző szü le i ket. Az öreg ma -
da rak min den kö ze le dő ál lat tal, pél dá -
ul ró ká val szem ben vé del me zik őket.

Az uhu ha zánk ban fo ko zot tan vé -
dett, ter mé szet vé del mi ér té ke öt -
száz ezer fo rint.

g Sch midt Egon
Kérdések
1. Mit gon dolsz, hány uhu pár él ha -
zánk ban?
2. Mi lyen sú lyú egy uhu?
3. Hány nap alatt kel nek ki a fi ó kák?

Uhu
Szerkesztette: Boda Zsuzsa

Me sélnek AZ áll Atok

Válaszok:
1.körülbelülhatvan;
2.1800–2000gramm,illetve2400–
2600gramm,mivelatojóknagyobbak;
3.30-32napalatt.

HuM or Z sák

Mesterségekésmunkaeszközök
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JÓZSEF PÉTER ZÁKEUS DÁVID

b Jézussokszormondottpéldázatokat,hogyazemberekjob-
banmegértsékőt.Egyszervámszedőketésbűnösökettaní-
tott,afarizeusokésírástudókpedigzúgolódtakemiatt.Nem
tetszettnekik,hogyJézusszóbaállvelük,ésmégegyüttis
eszikezekkelabűnösemberekkel.AkkoraMesteregypél-
dázattalfeleltakötekedőknek.Alábbtiisfeleleveníthetitek
eztaLu kács evan gé li u má banolvashatótörténetet.Aholdőlt
betűsekaszavak,ottválasszátokki,melyikahelyes!

Azelveszettdrahma
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pa ró ku si al kal mas sá gi vizs gá lat, 2014
Az Észa ki Evan gé li kus Egy ház ke rü let püs pö ki hi va ta la pa ró ku si al kal mas -
sá gi vizs gá la tot hir det az egy ház ke rü let azon lel ké szei szá má ra, akik a Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház 2005. évi III. tör vé nyé nek 12., 13. és 14.
pa rag ra fu sá ban elő írt fel té te lek nek meg fe lel nek. A szó be li vizs ga vár ha -
tó idő pont ja no vem ber 26. Je lent kez ni elekt ro ni kus úton le het szep tem -
ber 22-ig a püs pö ki hi va tal e-mail cí mén (esza ki.ke ru let@lu the ran.hu) az
es pe re si iga zo lás csa to lá sá val. A je lent ke zők rész le tes tá jé koz ta tást kap -
nak a vizs ga me ne té ről, az írás be li fel ada tok ról és a szó be li té te lek ről.

DR. FA BI Ny TA MÁS,
azÉszakiEvangélikusEgyházkerületpüspöke

egy ház ze nei kon fe ren cia gye nes di á son
Az MEE Egy ház ze nei Bi zott sá ga az or szá gos iro da ne ve lé si és ok ta tá si osz -
tá lyá val kö zö sen egy ház ze nei kon fe ren ci át szer vez szep tem ber 18–20-án
Gye nes di á son. Vár juk az evan gé li kus egy há zi is ko lák ban ének-ze nét ta -
ní tó kol lé gák és a gyü le ke ze ti ének ka rok kar na gya i nak je lent ke zé sét er -
re az al ka lom ra. 

Bő vebb tá jé koz ta tót az egyhazzene.lutheran.hu hon la pon le het rö vi -
de sen ol vas ni. A rész vé te li szán dé kot kér jük szep tem ber 10-ig je lez ni az
egy haz ze ne@lu the ran.hu e-mail cí men. 

EgyházzeneiBizottság

nyi tott temp lo mok nap ja szé csény ben
A szé csé nyi evan gé li kus gyü le ke zet tisz te let tel in vi tál ja Önt és ked ves ba -
rá ta it jó te vő je, PulszkyFerenc szü le té sé nek két szá za dik év for du ló ja al kal -
má ból a nyi tott temp lo mok nap ján, szep tem ber 20-án, szom ba ton tar -
tan dó meg em lé ke zé sé re.
Program
19.45: Fő haj tás Pulsz ky Fe renc em lék táb lá já nál (Szé csény, evan gé li kus
temp lom előtt)
20.00:Kö szön tő: StayerLászló pol gár mes ter, em lék be széd: CsorbaLász-
ló fő igaz ga tó, Ma gyar Nem ze ti Mú ze um (Szé csény, evan gé li kus temp lom)
Az evan gé li kus temp lom e na pon 16.30 és 21 óra kö zött lá to gat ha tó.

A kö zös ség meg élé sé re vál to za tos
prog ra mok ad tak le he tő sé get: a gyü -
le ke zet és a fa lu tör té ne té nek meg is -
me ré se a te le pü lés be já rá sá val, ami
mel lé gi tá ros, éne kes hí vo ga tás is tár -
sult a fa lu zö mé ben ci gá nyok lak ta ré -
sze in; sza lon na sü tés sel egy be kö tött
tá bor tűz; jó han gu la tú bib lia is me re ti és
a ma gyar or szá gi ci gány ság gal fog lal -
ko zó ve tél ke dő; is mer ke dés a ci gány
iro da lom mal és ze né vel a bé ké si pün -
kös di gyü le ke zet tag ja i nak jó vol tá ból
SurmanLászló és LakatosGyula ci -
gány köl tők ver se i nek be mu ta tá sá val,
il let ve a köl té szet lel ket ne me sí tő,
em bert (ci gány em bert is!) for má ló
ere jé vel ezen köl tők val lo má sa in ke -
resz tül; sport; a kör nyék meg is me ré -
se (bi ká csi né met evan gé li kus temp -
lom, vaj tai Zi chy-kas tély, si mon tor nyai
vár, IllyésGyula szü lő he lye Fel ső rác -
eg re sen, LázárErvin nagy sze der fá ja
Al só rác eg re sen).

A hét igei vo na la Jé zus ön meg ha tá -
ro zá sa i ra épült, még pe dig az „Azért
jöt tem” fo nal ra fel fűz ve. Így hall hat -
tunk ige ma gya rá za tot ar ról, hogy ő vi -
lá gos sá gul (Jn 12,46), sza ba dí tás ra (Lk
4,18–19), íté let re-meg men tés re (Jn
9,39; 12,47–48), szol gá lat ra (Mk 10,45),
a tör vény be töl té sé re (Mt 5,17), „az”
órá ért (Jn 12,27) és a föld re tü zet bo -
csá ta ni (Lk 49–53) jött. 

Az ige ma gya rá za to kat KarlJános-
néCsepregiErzsébet,LaczkiJános,Ma-
gassyZoltán,ÓváriPéter evan gé li kus
lel ké szek, Varga Mihály pün kös di
pré di ká tor, va la mint e so rok író ja, a

Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
ci gány misszi ó já nak re fe ren se tar tot -
ta. Az áhí ta to kon DrenyovszkyPéter és
fe le sé ge, Kinga ze nés-éne kes ve ze té -
sé vel di csér te a gyü le ke zet az Urat. Se -
gít sé gük kel sok új éne ket ta nul tak a
részt ve vők. 

Két es tén rö vid, né hány per ces,
ok ta tó jel le gű, na gyon ta nul sá gos kis -
fil mek se gít sé gé vel ke res tük a Bib lia,
az Is ten üze ne tét. A fil mek csat ta nó -
san meg je le ní tett mon dan dó ja meg -
ra gad ta mind a fi a ta lo kat, mind az
idő se ket.

A tá bor csúcs pont ját a va sár na pi is -
ten tisz te let je len tet te, ahol a krisz tu si
élet mű, a ke reszt ha lál és fel tá ma dás
meg hir de té se mel lett bi zony ság té tel
hang zott el az oros há zi KanalasAn-
taltól, mi sze rint a tá bor alatt új ra
meg szü le tett ben ne a dön tés: Is ten út -
ján sze ret né foly tat ni éle tét; és a szin -
tén oros há zi Kovács Viktortól, aki
meg ren dí tő mó don mond ta el az Is -
ten hez és a ci gány misszi ó ba ve ze tő út -
ját, és hogy mennyi re meg gaz da gí tot -
ta éle tét a ci gá nyok kal va ló ta lál ko zá -
sa. A tá bor la kók szét osz tot ták a gyü -
le ke ze ti ta gok között a tá bor so rán ma -
guk ké szí tette igés la po kat.

A kö zös asz tal mel lé eb ben az év -
ben Oros há za-Szen te tor nyá ról, Bőny -

ből, Nyír egy há zá ról (az Evan gé li kus
Ro ma Szak kol lé gi um kép vi se lői), Ti -
sza föld vár ról, Bu da pest ről (Pest er -
zsé bet) ér kez tek a tá bor részt ve vői, de
ter mé sze te sen oda te le ped tek még az
asz tal főn ülő Jé zus kö ré a he lyi és kör -
nyék bé li test vé rek, ér dek lő dők is. 

Ha va la ki nek volt fü le a hal lás ra,
meg ért het te, hogy Jé zus ér te jött eb -
be vi lág ba, még pe dig azért, hogy
meg aján dé koz za men tő sze re te té ből
fa ka dó gaz dag sá gá val. A tá bor le zá rá -
sa kor ki de rült: so kan vol tak ilye nek.

g Ba kay Pé tEr

– Szin te min den har ma dik ház üre sen
ma radt, és ak kor olyan bölcs dön tést
hoz tak itt az elő dök, hogy eze ket a há -
za kat hadd ve gyék meg a ci gá nyok.
Pén zért, ahogy kell. És így egy sze rű -
en meg szűnt a ci gány te lep.
–Demiértletteküresekaházak?
– Az egy ké zés mi att.
Karl JánosnéCsepregiErzsébet, a

Sár szent lő rin ci Evan gé li kus Egy ház -
köz ség lel ké sze ad kész sé ge sen fel vi -
lá go sí tást, hogy a ké sőn ér ke ző is ért -

se, mi ként le het, hogy eb ben a fa lu ban
olyan ma gá tól ér te tő dő en in teg rá -
lód tak a ro mák. A szebb na po kat lá -
tott, két ezer lel kes te le pü lés la kos ság -
szá ma nyolc száz ra csap pant, mert a
va gyon da ra bo lá sá nak úgy akar ták
ele jét ven ni, hogy csak egy gyer mek
szü le té sét vál lal ták csa lá don ként… 

Az a ke vés fi a tal is mind a vá ro sok -
ba tar tott, Sár szent lő rinc meg csak fo -
gyott és fo gyott, me sé li to vább a Kö-
zösasztaltábor egyik ven dég lá tó ja. Azt
már nem ne héz ki ta lál ni, hogy kel lett
per sze a hat va nas évek fog lal koz ta tás -
po li ti ká ja is ah hoz, hogy a ro mák há -

zat tud ja nak ven ni a fa lu ban. A to váb -
bi be szél ge té sek ből az után azt is meg -
tud juk, hogy mi lyen nagy je len tő sé gű
volt a mai lel kész édes ap já nak, Csep-
regiBélának a misszi ó ja, hogy előbb-
utóbb Is ten há zát is meg ta lál ják a
sár szent lő rin ci ci gány test vé rek…
Messze a múlt ba vesz nek te hát az előz -
mé nyek, ame lyek re mint biz tos alap -
ra épít het nek az ige mai hir de tői.

Azt könnyű ész re ven nie a lá to ga tó -
nak, hogy Sár szent lő rin cen ott ho no -

san mo zog nak a ro ma em be rek a pa -
ró ki án, az ala pít vá nyi köz pont ban –
ahol a le ány szál lás volt, és az ét ke zé -
sek zaj lot tak –, de a te le ház ban, vagy is
a fiú szál lá son is. Így le het tek szí vé lyes
és jó ked vű ven dég lá tó ink!

Az nap, ami kor Magassy Zoltán
bő nyi lel kész a szol gá lat mi ben lé tét
ma gya ráz ta a reg ge li ige hir de tés kor –
az „alá za tos szol gá ja” he lyett az „ész -
re ve he tet len szol gá lat ra” irá nyít va fi -
gyel mün ket –, TasiGábor pin cé re set
ját szott ne künk. Ké sett a va cso ra, és a
ka lan dos éle tű, de nyu ga lom ra vá gyó
hely be li fi a tal em ber hir te len el in dult

az asz ta lok kö zött, hogy a vá ra ko zás
ne héz per ce it fe led tet ve fel ve gye a
ren de lést… A ven dé gek nem fan tá zi -
át la nok vol tak, sok kal in kább part ne -
rek a já ték ban, ami kor sor ra mind le -
csót ren del tek…

Szán ha tunk el is me rő sza va kat az
ige hir de tő lel ké szek nek, akik re mek
pré di ká ci ók kal dol goz tak meg a hall -
ga tó ság fi gyel mé ért. De még több
mél ta tást ér de mel nek a Kö zös asz tal
tá bor részt ve vői, akik haj lan dók vol -
tak meg ten ni azo kat a szel le mi erő fe -
szí té se ket, ame lyek az ige meg ér té sé -
hez, kö ve té sé hez szük sé ge sek. 

Mi ért jött Jé zus? Még ha meg ért jük,
sem egy sze rű el fo gad ni a kér dés re
adott vá la szo kat. SurmanLászló köl -
tő höz il lő egyik meg fo gal ma zá sa kü -
lö nö sen el gon dol kod ta tó:

– Min dig ar ra vá gyom, azt sze ret -
ném érez ni, hogy egyen lő ek va gyunk.
Csu pán annyi szük sé ges, hogy az ér -
té ke ink fel szín re jöj je nek. Gyé mán tok
va gyunk mind, és Is ten az, aki nagy
hoz zá ér tés sel meg csi szol ben nün ket.
Az bi zony le het, hogy na gyon fáj, de
er re van szük ség.

Nos, a csi szo lás nak-csi szo ló dás nak
volt az is az al kal ma, ami kor Bakay
Péter, egy há zunk ci gány misszi ói re -
fe ren se bib lia is me re ti és ro mo ló gi ai
ve tél ke dőt ké szí tett elő a kö zös ség -
nek. Nem csak a fel ada tok össze ál lí -
tá sá ban mu tat ko zott meg hoz zá ér té -
se, de a cso por tok ki ala kí tá sá ban is.
Ci gány, nem ci gány, teo ló gus, ro ma -
nép-is me ret ben jár tas – va la hogy
min den cso port ba egyen lő en ju tott.
Nem ver se nyez ni kel lett ugyan is,
sok kal in kább együtt mű köd ni, össze -
ad ni a tu dást, meg be szél ni egy más -
sal – már ahogy a Kö zös asz tal nál ez
he lyén va ló. 

g VEszp ré mi Er zsé bEt

épü let ener ge ti kai fej lesz té sek az Agape
evan gé li kus sze re tet szol gá lat nál

Az Agape Evan gé li kus Sze re tet szol gá lat épü le té nek ener ge ti kai fej lesz -
té se a Kör nye zet és ener gia ope ra tív prog ram (KEOP) 4.10.0/E/12-2014-
0084 pá lyá za ta ke re té ben el nyert 75 mil lió fo rint tá mo ga tás ból meg -
úju ló ener gia for rás hasz no sí tá sá val kom bi nál va va ló sul meg. A pro jekt
cél ja a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház fenn tar tá sá ban mű kö dő, idő -
sek tar tós el he lye zé sét és el lá tá sát, ét ke zést, idő sek nap pa li el lá tá sát,
va la mint csa lád se gí tő és gyer mek jó lé ti szol gá la tot biz to sí tó in téz mény
épü le té nek meg úju ló ener gia for rás hasz no sí tá sá val ve gyes ener gia ha -
té kony sá gi kor sze rű sí té se.

A Ma gyar or szág és az Eu ró pai Unió ál tal nyúj tott tá mo ga tás ból meg -
va ló su ló pro jekt a bent la ká sos idő sek ott ho ná nak ener gia el lá tá sá val kap -
cso la to san fel me rü lő költ sé gek je len tős csök ken té sé re irá nyul az épü -
let kom for tos sá gá nak nö ve lé sé vel. Cél ként tű zi ki meg úju ló ener gia -
for rás hasz no sí tá sát me leg víz-ellátás rész be ni biztosítására, il let ve vil -
la mos ener gia-ellátás rész be ni ki vál tá sá ra. A fen ti cé lok el éré se ér de -
ké ben az in téz mény épü le tén kül ső ol da li hő szi ge te lés, nyí lás zá ró cse -
re, a pad lás fö dém szi ge te lé se, gé pé sze ti kor sze rű sí té sek, nap ele mes és
nap kol lek to ros rend sze rek te le pí té se va ló sul meg.

A be ru há zás ál tal csök ken az in téz mény ener gia költ sé ge. A fej lesz -
tés ered mé nye kép pen egy ener ge ti kai szem pont ból hosszú tá von is kor -
sze rű épü let áll mind a szol gál ta tást igény be ve vők, mind a fenn tar tó
ren del ke zé sé re. A kör nye zet ba rát, meg úju ló ener gi át hasz no sí tó rend -
sze rek ki épí té sé vel a pro jekt hoz zá já rul az üveg ház ha tá sú gá zok ki bo -
csá tá sá nak csök ken té sé hez, a meg úju ló ener gia for rás fel hasz ná lá sá nak
nö ve lé sé vel a zöld gaz da ság fej lesz té sé hez. 
Bővebbinformáció:Agape Evan gé li kus Sze re tet szol gá lat, Decmann

Tibor in téz mény ve ze tő • 8136 La jos ko má rom, Jó kai Mór u. 8. Te le fon:
+36/25/240-304. E-mail: aga pecs alad@lu the ran.hu

MiértjöttJézus?
Kö zös asz tal ci gány tá bor Sár szent lő rin cen

b Idénis–mintahogyazelmúltévtizedbenmindennyáron–megren-
deztékaKö zös asz tal elnevezésűországoscigánytábort.Azaugusz-
tus14-étől17-éigtartónégynaposegyüttlétnekSárszentlőrincésaz
ottanievangélikusgyülekezet,illetveagyülekezetZsivoraGyörgyNép-
főiskolaiAlapítványaadottotthont–éseznemcsakegyszófordulat,
hanemaszólegmélyebbértelmébenigaz.Nagyszeretettelszolgáltak
arésztvevőkfeléagyülekezettagjaiközültöbbenisazétkeztetésmin-
denterületén–azalapítványtulajdonábanlévőépületektisztántar-
tásával,zöldségek,lekvárok,csemegekukoricaésmásélelmiszerekado-
mányozásával–,demegnyíltakaszívekmellettotthonokis…

Gyé mán tok csi szo lá sa
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Összeállította: Balla Mária

Ökumenikushorgászverseny
Negyedszer rendezték meg Csö mö rön a Ké fás-ku pát 

Négy év vel ez előtt ha gyo mány te -
rem tő szán dék kal hir det ték meg
Csö mö rön az el ső öku me ni kus hor -
gász ver senyt, a Pé ter ta nít vány ról
el ne ve zett Ké fás-ku pát. Az öt let gaz -
da és fő szer ve ző EsztergályElődGá-
bor re for má tus lel ki pász tor szán dé -
ka az óta va ló ság lett, hi szen a múlt
va sár nap dél után már ne gye dik al -
ka lom mal dob hat ták be bot ja i kat a

ver seny zők a fő vá ros mel let ti te le -
pü lés hor gász ta vá ba. A he lyi lel ké -
szek imá já val meg nyi tott há rom -
órás, kü lön le ges al ka lom ra há rom
kor osz tály ban öt ven négy – ka to li -
kus, re for má tus és evan gé li kus szí -
ne ket kép vi se lő – pe cás ne ve zett be.
A leg fi a ta labb kö zü lük öt éves, a
rang idős het ven hat volt. Az ered -
mény hir de tés so rán a kor osz tá -

lyok ban egyé ni dí ja kat osz tot tak
ki, a ván dor ku pát pe dig az össze sí -
tett ered mé nyek alap ján idén is
– im már má sod szor – a ka to li kus
gyü le ke zet tag jai vi het ték ha za.
(A Kéfás-kupáról Esztergály Előd
Gáborral készített interjúnk az
EvangélikusÉlet2011.szeptember18-
aiszámábanolvasható.)

g Bo da Zsu zsa
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Az ezer tó or szá gá nak is ne ve zett
Finn or szág evan gé li ku sa i hoz ezer szál -
lal kö tő dik egy há zunk. A szá munk ra
ha tal mas finn egy ház és a ma gyar
evan gé li ku sok kö zöt ti kap cso lat fel vé -
te le a két vi lág há bo rú kö zöt ti idő re
nyú lik vissza, ami kor is RaffaySándor
püs pök és JaakkoGummerus püs pök
ke rült ba rá ti kap cso lat ba egy el ső vi -
lág há bo rú utá ni kon fe ren ci án. A raj -
tuk ke resz tül szer ve ző dő kap cso lat a
teo ló gi ai fa kul tá sok – Sop ron és Hel -
sin ki – ta ná ra i nak együtt mű kö dé sé vel
foly ta tó dott. Ma gyar ol dal ról a fin nül
is be szé lő PodmaniczkyPál volt a finn
ügy zász ló vi vő je. Ez az együtt mű kö dés
ké szí tet te elő a ta lajt a ké sőb bi ösz tön -
dí jas cse ré hez, ame lyet 1927-es el in du -
lá sá tól az egy há za ink kö zöt ti ba rát ság
böl cső je ként szok tunk em le get ni. 

A má so dik vi lág há bo rú után csak ti -
tok ban folyt a kap cso lat tar tás, majd az
1981-es iis al mi lel kész ta lál ko zót kö ve -
tő en sor ra épül tek ki a test vér-gyü le -
ke ze ti kap cso la tok, me lyek nagy ré sze
a mai na pig is jól mű kö dik. 

Mind ezek alap ján ma gá tól ér tő dő -
en fo gal ma zó dott meg, hogy – mi u tán
az el múlt évek ben az Észa ki Egy ház -
ke rü let nek nor vég, a Dé li Egy ház ke rü -
let nek pe dig svéd test vér kap cso la ta ala -
kult ki – a Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy -
ház ke rü let a Finn Evan gé li kus Egy ház
fe lé for dul va ke res sen part nert a ke rü -
le ti szin tű együtt mű kö dés hez. Mi vel a
Va si Egy ház me gyé nek már volt kap -
cso la ta a Mik ke li Egy ház me gyé vel,
va la mint SeppoHäkkinenmik ke li püs -
pök az el múlt idő ben több ször ke rült
kap cso lat ba egy há zunk kal, így Mik ke -

li ben lát szott leg in kább a nyi tott ság az
együtt mun kál ko dás ra. 

Az elő ké szí tő mun ka és a meg fe le -
lő tes tü le tek dön té sei után idén feb ru -
ár ban ke rül he tett sor az egy ház ke rü -
le ti test vér kap cso la ti szer ző dés alá írá -
sára a győ ri Öreg temp lom ban, ahol a
finn püs pök hir det te Is ten igé jét az ün -
ne pi is ten tisz te le ten. Már az ak ko ri lá -
to ga tás al kal má val meg hí vást ka pott
egy ház ke rü le tünk püs pö ke egy finn -
or szá gi vi szont lá to ga tás ra, mely nek
idő pont ját a Mik ke li Egy ház ke rü let lel -
ké sze i nek év kez dő kon fe ren ci á já hoz
iga zí tot ták a ven dég lá tók. 

A gyü le ke ze tek ve ze tő i nek kon fe -
ren ci á já ra au gusz tus 20–21-én ke rült
sor a ke let-finn or szá gi Imat rá ban,
ahol mint egy negy ven gyü le ke zet
ve ze tő lel ké szei két na pot töl töttek
együtt, s a má so dik nap fő té má ja az
új test vér kap cso lat volt. Szemerei
János püs pök lát vá nyos pre zen tá ci -
ó ban mu tat ta be egy ház ke rü le tünk
tör té ne tét, és is mer tet te meg a finn
test vé rek kel egy há zunk je len le gi szol -
gá la tát. Az elő adás utá ni fó ru mon pe -
dig az együtt mű kö dés konk rét mód -
já ról fo gal ma zód tak meg kü lön bö ző
el kép ze lé sek a mun ka tár sak cse ré jé -
től a teo ló gi ai, if jú sá gi, kon fir má ci ói,
dia kó ni ai mun ká ban va ló együtt -
mű kö dé sen át a gyü le ke ze ti ön kén -
tes ség erő sí té sé ig. 

Az el ső konk rét lé pés már nyá ron
meg tör tént, hi szen AriTähkäpää, a

Mik ke li Egy ház ke rü let if jú sá gi tit ká -
ra elő adást tar tott a solt vad ker ti Szél -
ró zsa ta lál ko zón. 

A lel ké szek egy ön te tű vé le mé nye az
volt, hogy az új egy ház ke rü le ti kap cso -
lat nak egé szen ter mé sze tes mó don
kell se gí te nie a gyü le ke ze tek, il let ve
egy ház me gyék kö zött már fo lyó mun -
kát, il let ve az újabb kap cso la tok szü -
le té sét.

Az öt na pos lá to ga tás a lel kész -
gyű lé sen va ló rész vé te len túl a finn
egy ház új hel sin ki köz pont já val va ló
is mer ke dés sel és kör nyék be li gyü le ke -
ze tek lá to ga tá sá val telt, de be le fért a
prog ram ba a leg na gyobb finn ta von –
a Sa i ma an – va ló ha lá szás, va la mint
a füs tös sza u na él mé nyé nek meg ta -
pasz ta lá sa is. 

A leg fel eme lőbb al ka lom azon ban
a va sár na pi is ten tisz te let volt. A kan -
gas ni e mi gyü le ke zet temp lo má ba
MattiTolvanen es pe res meg hí vá sá ra
ér ke zett mind két püs pök, és Sze me -
rei Já nos hir det te Is ten igé jét. Cso dá -
la tos volt hal la ni, hogy itt nem csu pán
a mos ta ni ün ne pi al kal mon, ha nem
ki vé tel nél kül min den va sár nap imád -
koz nak ér tünk, ma gyar evan gé li ku so -
kért – kü lön is a bü ki gyü le ke ze tért és
a Va si Egy ház me gyé ért. 

Át érez het tük, hogy a kap cso lat tar -
tás leg fon to sabb mód ja va ló ban az
egy má sért va ló imád ság le het, hogy
ak kor is imád koz ha tunk egy má sért,
ami kor a nagy tá vol ság el vá laszt ben -
nün ket egy más tól…

g Ba ra nyay Csa ba

PüspöklátogatásMikkeliben

SzemereiJánosésSeppoHäkkinenpüspökök,BaranyayCsabakőszegilelkész
ésJuhaPalmmikkelidómesperesközöttamikkelidómban
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Nem ré gi ben a szar kaz mus igen mu -
lat sá gos meg nyil vá nu lá sá val ta lál -
koz hat tunk az in ter ne ten: a fo tó egy
pá lya ud var pe ron já nak rész le tét mu -
tat ta, ahol leg alább tí zen ácso rog tak
és né ze get ték okos te le fon ja i kat. Egy -
va la kit ki vé ve, aki vi dá man né ze lő -
dött egy bi zo nyos irány ba. A kép alá -
írá sa fur csa gro teszk ség gel mu la tott
raj ta és egy ben ko run kon: „Mi ba ja
van en nek a srác nak?!” 

Igen, va ló ban olyan vi lág ban élünk,
ahol tel je sen ter mé sze tes, hogy ha
van pár perc nyi sza bad időnk, au to ma -
ti ku san a ké szü lék után nyú lunk. Va -
ló já ban a leg több eset ben sem mi dol -
gunk nem len ne ve le, de ha már ná lunk
van, ak kor kö rül né zünk ked venc kö -
zös sé gi ol da la in kon, hogy tör tént-e
va la mi ér de kes va la ki vel. (E so rok író -
ja ki vé tel ez alól, az zal a meg szorítással,
hogy ő viszont elekt ro ni kus köny ve ket
szo kott ol vas ni a te le fon ján, gya kor la -
ti lag min den tö meg köz le ke dé si esz kö -
zön vagy ar ra vár va.)

A trend egy re in kább az, hogy mo -
bi lon ér jük el az in ter ne tet. És gyak -
ran nem is web ol da la kat né ze ge -
tünk, ha nem kü lön al kal ma zá so kat,
ame lyek egy elő re el ké szí tett struk -
tú rá ban je le ní tik meg a tar tal ma kat.
Rá adá sul a „push no ti fi ca ti on”, az az
az „elő tér be tolt üze ne tek” ré vén
már be sem kell lép ni az egyes al kal -
ma zá sok ba min den al ka lom mal, a
prog ra mok ma guk tól je lez nek, ha va -
la mi ér de kes hír je le nik meg. Így egy -
re in kább azt a kész te tést érez zük,
hogy fo lya ma to san el len őriz nünk
kell az okos te le fo nun kat, hát ha tör -
tént va la mi új, va la mi ki hagy ha tat lan.
Leo Babauta ér de kes egyé ni ség.

Köny ve – Akevesebbereje– iga zi best -
sel ler lett, ZenHabits (Zen szo ká sok)
cí mű blog ja pe dig rend kí vül nép sze -
rű mind a mai na pig. Ő fo lya ma to san
azt hang sú lyoz za, hogy hát rébb kel -
le ne hú zód nunk a tech ni kai vív má -
nyok tól, és meg kel le ne pró bál nunk él -
vez ni az adott pil la na tot. Nincs szük -
ség ar ra, hogy min den órá ban meg -
néz zük az üze ne te ket, ugyan is azok
mind – szin te ki vé tel nél kül – vár hat -
nak egy na pot. És így to vább… 

Bab a u ta úgy dön tött pél dá ul, hogy
nem hasz nál to vább e-mailt. Meg -

őrült? Egy blog ger, si ker író meg tud
len ni elekt ro ni kus le ve le zés nél kül?
Ő azt mond ja, hogy tíz éve még tel -
je sen nor má lis volt, ha va la ki nek
nem volt e-mail cí me. Mi ért len ne
most ke vés bé az?

Rá adá sul web fej lesz tői ol dal ról is
fe let tébb érez he tő a nyo más a mo bil
ol da lá ról. „Mo bi le first”, az az „el ső -
ként mo bil ra” a kon cep ció ne ve, mi -
sze rint bár mit is csi ná lunk, an nak
elő ször vagy mo bil ra al kal maz va kell
meg je len nie, vagy pe dig a ter ve zés -
nél az okos te le fon ki sebb kép er nyő -
jét kell fi gye lem be ven ni. Alap já ban
vé ve ez nagy ban se gít het a fel hasz ná -
lói in ter fész ter ve zé sé ben, de túl sá -
go san is eről te ti azt a kép ze tet, hogy
a mo bi lon túl nincs más vi lág.

A Gamasutra ol da lán je lent meg
nem rég egy ér de kes írás. A Gamasut-
ra a já ték ked ve lők Mek ká ja. 1997-ben
ala pí tot ták, az óta ren ge teg kü lön fé -
le írást tet tek köz zé a szá mí tó gé pes já -
té kok ked ve lői. Az em lí tett blog be -
jegy zés szer ző je, ThomasHenshell ar -
ról val lott, mi kép pen vált mo bil já ték-

fej lesz tő vé, és mi ért is val lott ku dar -
cot. Ne ki az volt a cél ja, hogy já té ko -
kat ké szít sen, és te het sé ge is volt
hoz zá. Két jól mű kö dő al kal ma zás ki -
fej lesz té se után azon ban kény te len
volt rá döb ben ni, hogy a meg él he té -
se fo rog ve szély ben, ha to vább ra is
úgy akar dol goz ni, mint ad dig. 

Ő ugyan is olyan já té ko kat csi nált
szí ve sen, mint ami lye nek kel ő sze -
ret ját sza ni: az em bert hosszú órák -
ra le köt ni ké pes mű ve ket. A mo bil
vi lá ga azon ban nem er ről szól, ott
a pár perc nyi fe les le ges idő ket töl -

tik ki az em be rek a já té kok kal. Rá -
adá sul na pon ta több száz új al kal -
ma zás ké szül, ame lyek mind-mind
az em be rek fi gyel mé re ácsin góz nak,
de a si ker re igen ke vés a ma te ma ti -
kai esély. 

Hens hell vé gül úgy dön tött, hogy
hát ra hagy ja a mo bil fej lesz tés vi lá -
gát, és azok nak ké szít já té kot, akik
a já ték mi att ját sza nak: vagy is a
PC-tu laj do no sok nak. Ők azok, akik -
ből iga zi ra jon gók le het nek, akik
élet ér zés ként te kin te nek egy-egy
já ték ra, akik az adott si ker ter mék
pó ló ját hord ják…

Két ta nul ság a vé gé re. Az el ső: a jól
be já ra tott plat for mok meg ma rad nak;
a má so dik: a we bes vi lág ban is ér vé -
nyes, hogy az zal ér de mes fog lal -
koz nunk, amit iga zán sze re tünk.

g N. B.

Amobilkorszakelejeésvége
e g yH áZ é s vil ág H álÓ

Rovatgazda:NagyBence

e vé l&le vé l&le vé l

va ká ci ós bib lia hét 
A Gyan tai Re for má tus Egy ház köz ség is mét a Nagy vá ra di Evan gé li kus-Lu -
the rá nus Egy ház köz ség gel kö zö sen szer ve zett va ká ci ós gyer mek- és if jú sá -
gi bib lia he tet Gyan tán au gusz tus 11–17. kö zött. Ezen a nyá ron si ke rült be -
kap csol ni a prog ram ba a Gyan tá hoz tar to zó kis há zi szór vány gyü le ke zet ben
nya ra ló re for má tus gyer me ke ket is. A hu szon öt-har minc fős gyan tai cso port
tag jai ha mar össze szok tak a hoz zá juk csat la ko zott kis há zi és nagy vá ra di gye -
re kek kel, és na gyon jó han gu lat ban, ak tí van vet tek részt a fog lal ko zá so kon.
A Válaszút cím mel a hol lan di ai KO EN (Ke resz tény Ok ta tá sért és Er köl csi
Ne ve lé sért) Ala pít vány ál tal össze ál lí tott prog ram alap ján a ki csik nek Soós
Orsolya ta ní tó nő, míg a na gyok nak MátyásAttila evan gé li kus lel ki pász tor
tar tot ta a fog lal ko zá so kat.

A tar tal mas hét zá ró al kal ma a va sár nap dél előt ti is ten tisz te let volt a gyan -
tai re for má tus temp lom ban. Itt a he lyi lel ki pász tor (e so rok író ja) hir det te Is -
ten igé jét a 119. zsol tár 103–105. ver sei alap ján, hang sú lyoz va, hogy ha a szü -
lők azt sze ret nék, hogy gyer me ke ik Krisz tus út ján jár ja nak, leg elő ször ma guk -
nak kell be fo gad ni uk az Igét, és a csa lád ban együtt kell jár ni uk az ő út ján. 

Az is ten tisz te let vé gén a tá bor ban részt ve vő gyer me kek báb já ték kal ör -
ven dez tet ték meg a gyü le ke ze tet. Az is ten tisz te le tet sze re tet ven dég ség kö -
vet te a gyü le ke ze ti kul túr ház ban, ahol ki ál lí tot ták azo kat a mun ká kat, ame -
lye ket a gyer me kek a hét fo lya mán a kéz mű ves-fog lal ko zá so kon ké szí tet tek. 

Is ten ne vé ben kö szö ne tet mon dunk a sok ön kén tes se gí tő nek, akik nek mun -
ká ja gaz da gab bá és él mény dú sab bá tet te a min den na pi fog lal ko zá so kat. Au -
gusz tus 24-én a nagy vá ra di evan gé li kus temp lom ban is ha son ló tá bor zá ró
mű sor ra ke rült sor a dél előt ti is ten tisz te let ke re té ben. 

g Soós Jó zsEf-Ta más (Gyanta)

Bib li ai ön- és társ is me re ti tá bor 
Milyenvagyok,Istenem? Ez zel a cím mel ren de zett bib li ai ön is me re ti tá bort
gyer me kek nek a Tót kom ló si Evan gé li kus Egy ház köz ség. Az ön- és társ is me -
ret re épü lő anyag a test ré szek és az ér zék szer vek fe lől – sok-sok já té kon ke -
resz tül – kö ze lí tet te meg a Bib li át. A Szent írás ban szá mos olyan ige he lyet
ta lá lunk, ame lyek le he tő vé tesz nek egy ilyen faj ta meg kö ze lí tést. 

Az idén új hely szí nen – az egy ház köz ség fenn tar tá sá ban mű kö dő Nap -
ra for gó ház ban és a ta vasszal át adott Lu ther-ház ban – tölt het tek együtt egy
he tet a hit ta nos gye re kek. Az ed di gi ko pán csi no mád kö rül mé nye ket te hát
21. szá za di kör nye zet vál tot ta fel.

A nyár utol só gyer mek prog ram ján a kör nye zet tu da tos ság is meg je lent. Az
egy há zunk gyer mek- és if jú sá gi osz tá lya ál tal ki írt pá lyá za ton el nyert tá mo -
ga tás le he tő sé get adott ar ra, hogy – sok új csa pat épí tő já ték vá sár lá sa mel -
lett – az ed dig hasz nált el dob ha tó ét kész le tek he lyett tar tós, szí nes, tet sze -
tős ét kész le tet is be sze rez zünk.

A gaz dag prog ram le bo nyo lí tá sát a Tót kom ló si Evan gé li kus Nő egy let tag -
jai is se gí tet ték, akik ak tí van részt vet tek a gyer me kek el lá tá sá ban. Egye bek
mel lett – a ko ráb bi évek hez ha son ló an – több száz pa la csin tá val ör ven dez -
tet ték meg a részt ve vő ket. Ha son ló an nagy örö möt sze rez tek a Simonka
György or szág gyű lé si kép vi se lő ál tal fel aján lott gö rög dinnyék – da rab szá -
muk pon to san meg egye zett a tá bo ro zó gye re kek lét szá má val. 

Egy ház köz sé günk ezen a nyá ron is több tá bort szer ve zett kü lön bö ző kor -
osz tá lyok szá má ra, me lyek mind egyi ké ben kö zös volt, hogy a Bib lia út mu -
ta tá sa i ra épül tek, te vé keny sé ge ik so rán a gyer me kek köz vet le nül ta pasz tal -
hat ták meg a ke resz tény ér ték ren det. Az el múlt tá bo ro kért há lát adunk, a
most in du ló tan év re pe dig Is ten ál dá sát kér jük a szep tem ber 7-i tan év nyi -
tó is ten tisz te le tün kön.

g Szpi sák At ti la (Tótkomlós)

A ké sőb bi köl tő va ló szí nű ség sze rint
egy hor vát kis ne me si csa lád sar ja ként
lát ta meg a nap vi lá got 1434. au gusz -
tus 29-én, fel té te lez he tő en Kesincei,
avagy CsezmiczeiJános né ven. Édes -
any ja ágá ról a nagy ne vű bí bo ros,
esz ter go mi ér sek, VitézJános volt a
nagy báty ja. Ő volt az, aki fel ka rol ta
s egyen get te az if jú pá lyá ját: előbb a
Se bes-Kö rös part já ra, SzentLászló
vá ro sá ba, Nagy vá rad ra – ahol a Hu-
nyadi if jak is oko sod tak –, majd Itá -
lia föld jé re küld te, hogy ne a „ha zai
ár nyé kot” ke res se, ha nem a „lé nyeg -
re tör jön”. Bo lo gná tól észak ra, a „tö -
ké le tes re ne szánsz vá ros ként” em le -
ge tett Fer ra rá ba ke rült, ahol a vi lág -
hí res köl tő-tu dós-pe da gó gus, a ve ro -
nai Guarinoma gán is ko lá ját jár ta ki.
Amel lett, hogy meg ta nult la ti nul,
gö rö gül, fő kép pen a re ne szánsz gon -
dol ko dás em ber köz pon tú sá gát, a
klasszi kus tu do má nyo kat, mű vé sze -
te ket is meg is mer te, s itt érett iga zán
köl tő vé, itt vált a so kak ál tal be csült

PannóniaiJánossá, vagy is JanusPan-
noniusszá:

„Já nos volt a ne vem, s Ja nus, ki e
ver se ket ír ta! / Meg mon dom, ha ne -
tán, tud ni ki vá nod okát. / Nem bu -
ta gőg ből hagy tam cser ben a ré gi ne -
vem, nem! / Tud na-e bár ki kü lönb s
szebb ne vet ad ni ne kem? / Ezt hit tem
ma gam is s lásd, Ja nus let tem, amint
a / Mú zsa ma gá hoz emelt s meg ko -
szo rúz ta fe jem” – vall ek képp név vál -
toz ta tá sá ról az itá li ai ma gyar di ák. 

Ta nul má nyai so rá ban Fer ra rát Pa -
do va kö vet te, mely Eu ró pa egyik el -
ső egye te mi vá ro sa ként is mert. Itt jo -
gi ta nul má nyok ba kez dett, pon to sab -
ban ká non jo gi ta nul má nyok ba. Az
ala pos oku lás után még job ban ki nyílt
szá má ra a vi lág. Itá li ai kör út kö vet -
ke zett, de köz ben röp ke idő re kis ha -
zai ki té rő, ahol rang is vár ta: vá ra di
őr ka no nok ság. Ek kor tájt ír ta el ső
pan nó ni ai tár gyú elé gi á it. Az iga zi
pél da hely szá má ra azon ban Ró ma
volt, ahol nem tar tóz kod ha tott so ká -

ig, mert rö vi de sen új ra ha za kel lett
tér nie. 

Ti zen egy év után itá li ai éle té től
nem szí ve sen vált meg, hi szen ott
már hí res sé vált, nagy ra tar tot ták, s
óri á si si ke re ket re mél he tett még.
Mátyásmeg ko ro ná zá sá val azon ban
nem ki sebb fel ada tok vár tak az if jú
pré post ra Ma gyar or szá gon, mint
hogy ő is ki ve gye ré szét a ha za új já -
szer ve zé sé ből. 

Bár fő ként po li ti kai fel ada to kat
ka pott – mint ki rá lyi kan cel lár –,
nem ha gyott fel a köl té szet tel, sőt fő
cél já nak te kin tet te a mű ve let len ség -
gel szem be ni küz del met, a hu ma -
nis ta kul tú ra mind szé le sebb ter jesz -
té sét. Ezt szol gál ta a rit kább nál rit -
kább köny vek gyűj té se, könyv tár lét -

re ho zá sa s mind azon erő fe szí té se,
amely új ott ho nát, Pé cset kí ván ta
vol na egy faj ta kul tu rá lis cent rum -
má tenni. 

Mi u tán nagy báty ja nem csak az
or szág leg be fo lyá so sabb sze mé lyi -
sé ge s az ural ko dó leg főbb ta ná cso -
sa volt, az or szág leg főbb egy há zi ve -
ze tő je ként to vább ra is ke zé ben kí ván -
ta tar ta ni a fel ada to kat. Eh hez se gít -
sé gül leg bi zal ma sabb em be rei, vagy -
is püs pö kei kö zé emel te Ja nust is. Az
író asz ta lá nál gya kor ta ver se ket íro -
ga tó pé csi püs pök nek ha ma ro san
nagy fel ada tok kal kel lett meg bir -
kóz nia: azon kel lett mun kál kod nia,
hogy meg sza ba dít has sák az or szá got
és egész Eu ró pát a tö rö kök től va ló ve -
sze de lem től egy tö rö k el le nes nyu ga ti
szö vet ség élet re hí vá sá val. Ezért hát
újabb fel ada to kat vál lalt, lat ba ve tet -
te hír ne vét, te kin té lyét, le ve le zett, tár -
gyalt, uta zott, vissza ment Fi ren zé be
és Ró má ba is, ahol rend kí vü li tisz te -
let tel fo gad ták. De út köz ben vá rat lan
hír ér te: Má tyás hosszú tá vú bé ké ben
egyez ke dik a szul tán nal. Ja nus be fo -
lyá sos s igen csak fá rad sá gos po li ti kai-
kül po li ti kai mun ká ja egyik perc ről a
má sik ra ful ladt ku darc ba.

Nagy báty já val és a ve lük egy hú -
ron pen dü lő fő urak kal rö vi de sen
szem be for dul tak a ma gyar ural ko dó -
val, a né met bi ro dal mi gyű lés től vár -

tak sür gős se gít sé get, hogy vé gül
len gyel ural ko dó je lölt jü ket a trón ra
ül tet hes sék. Má tyás azon ban ré sen
volt, min den ről tu do mást szer zett, s
nagy ha rag gal ve tett gá tat az össze -
es kü vés nek. A pá pai kö vet köz ben -
já rá sá ig bör tön be vet tet te az össze -
es kü vő ket. 

Ja nus nem volt haj lan dó fel ad ni el -
ve it. Egy da ra big a pé csi vár ban vé -
de ke zett, majd ami kor már tart ha -
tat lan ná vált min den, el me ne kült.
Út ra kelt sze re tett Itá li á ja fe lé. Nem
ért cél ba; gyen ge tü de je fel mond ta a
szol gá la tot. Út köz ben, Zág ráb mel -
lett halt meg 1472. már ci us 27-én.
Alig har minc nyolc esz ten dő sen
huny ta le a sze mét, nem ér ve meg
annyi ra várt „ta va szát” – az Egydu-
nántúlimandulafáról cí mű ver sé re
utal va –, man du la fa-éle te jel ké pes vi -
rág ba bo ru lá sát. Nem tu dott ki tel je -
sed ni jobb sor sra ér de mes éle te. 

Ja nus Pan no ni us, aki pap lé té re
nem ide gen ke dett élet vi dám ság ról,
mú zsák ról, sőt az egy há zat bí rál va sem
meg szó lal ni, a ma gyar iro da lom el ső
név sze rint is mert köl tő je, a ma gyar
köl tői ön tu dat el ső ki fe je ző je, Ma gyar -
or szág szá má ra az el ső hír ne vet, is -
mert sé get ho zó po é ta volt. Szü le té sé -
nek e je les év for du ló ján ne le gyünk
res tek fel idéz ni egy-egy so rát!

g KE rE csé nyi Zol tán

580esztendejeszületettazelsőnévszerintismertmagyarköltő
b „Ed dig Itá lia föld jén ter met tek csak a köny vek, / S most Pan nó nia is ont -

ja a szép da lo kat. / Sok ra be csül nek már, a ha zám is büsz ke le het rám,
/ Szel le mem egy re di csőbb, s ál ta la hí res e föld!” –szólekképpen1465
tájékárólaPan nó nia di csé re te címűhazafiasepigramma,melyegyki-
vételeskorbanvettetettpapírraegykivételesemberáltal,akieurópai
hírretettszert–sakinekvalójábanazeredetinevétsemismerjük.
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VASÁRNAP

7.20/DunaTv
Istenkezében
9.00/PaxTv
Evangélikusistentisztelet
abudaváritemplomból
9.30/ZDF(német)
Evangélikusszabadtéri
istentiszteletközvetítése
Grossenknetenből
10.55/M1
Evangélikusifjúságiműsor
11.00/DunaTv
Reformátusistentisztelet
közvetítése
Káposztásmegyerről
11.30/M1
Maihitvallások
Pánczél Tivadar ny. lelkész
portréja

HÉTFŐ

5.15/M1
Hajnaligondolatok
7.35/DunaTv
Élőegyház
(vallásihíradó)
9.00/PaxTv
Wrocław (riportfilm)
14.05/Kossuthrádió
Arcvonások
Prőhle Gergely
21.40/DunaWorld
Zápor
(magyarjátékfilm,1960) (77’)
23.15/M1
Aranymetszés
(kulturálismagazinműsor)
23.30/DunaTv
Amagyaralma
(magyardokumentumfilm)

KEDD

14.10/PaxTv
Poézisegyüttes
(koncertfilm)
17.30/PaxTv
Nyitottajtók
(magazinműsor)
Evangélikus fejlesztések
Szombathelyen
20.00/PaxTv
Kút (élőinteraktívműsor)
Műsorvezető: Deák László
evangélikus lelkész
20.55/DunaWorld
ArejtélyesXX.század
Kun Miklós műsora
22.20/DunaWorld
Hitvallókésügynökök
Titkosszolgálat egy
kolostorban

SZERDA

8.00/DunaTv
Lyukasóra
(irodalmiműsor)
13.30/M1
SzentágothaiJános–ahogy
atanítványokemlékeznek
14.20/DunaTv
Vers–RadnótiMiklós:
Nem tudhatom...
15.45/DunaWorld
Metodistamagazin
22.40/DunaWorld
Magyarelsők
(magyarismeretterjesztő
sorozat)
Az első magyar opera
23.45/DunaTv
ÖsvényaViharsarokban
(magyardokumentumfilm)

CSÜTÖRTÖK

8.00/CredoEvangélikus
Rádió(Szombathely)
Napiútravaló
(credoradio.hu)
10.25/M1
Család-barát
(délelőttimagazinműsor)
19.00/Bartókrádió
Háromszólamban
21.35/DunaTv
Kalandorok
(magyarjátékfilm,2008) (109’)
21.40/M2
SzimfonikLive2.0
(magyarkoncertfilm)
22.00/DunaWorld
VelünkélőTrianon
(magyardokumentumfilm-
sorozat)

PÉNTEK

5.00/DunaWorld
Dunaanziksz
A Duna legszebb ékköve,
Budapest
8.00/DunaTv
Szerelmesföldrajz
Tavak bűvöletében
19.30/DunaWorld
Szellemapalackból
Balogh László
zászlógyűjteménye
22.15/DunaWorld
Szabadságtér’89
(történelmimagazinműsor)
22.55/DunaTv
Goyakísértetei
(spanyoljátékfilm,2006) (109’)
23.45/PaxTv
Emmausivacsora

SZOMBAT

8.10/DunaTv
Istenkezében
9.00/DunaWorld
KorTárs
Vigadó
16.15/DunaTv
Viadukt
(magyar–amerikai–német
játékfilm,1982) (96’)
20.25/DunaWorld
ABoban&MarkoMarkovic
Orchestrakoncertje
20.55/PaxTv
Holokauszt
(emlékműsor)
23.35/DunaTv
MüpArt
(koncertfilm)
Gryllus Dániel és barátai

VASÁRNAP

07.20/DunaTv
ALélekerejével–
konfirmációKalotaszegen
9.00/PaxTv
Evangélikusistentisztelet
abudaváritemplomból
12.40/DunaTv
Gázolás
(magyarjátékfilm,1955) (103’)
21.04/Kossuthrádió
Betsabe
Papp Károly jelenetének
rádióváltozata
21.20/DunaWorld
Gasztroangyal
Tokaj
01.10/DunaTv
Napok,évek,évszázadok
Tőkéczki László műsora

VASáRnAPTÓLVASáRnAPIg
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Vasárnap(szeptember7.)
JézusKrisztusmondja:„Nenyugtalankodjékatiszívetek:higgyetekIstenben,
éshiggyetekénbennem.” Jn 14,1 (Zsolt 27,1a; Mk 7,31–37; Ap Csel 9,1–9/10–
20/; Zsolt 37,21–40) Ha köl töz köd nünk kell, szí vünk be nyug ta lan ság köl töz -
het. Fő ként, ha az ad dig ve lünk élő sze ret te ink től kell meg vál ni, ha is me ret -
len kör nye zet vár ránk. Öröm te li le het, ha igé nye sebb ott hon ra vált hat juk
a ré git. Az Úr Jé zus bú csú be szé de i ben ké szí ti ta nít vá nya it el köl tö zé sé re a föl -
di vi lág ból. En nek hal la tán nyug ta lan ság lesz úr rá raj tuk. Mi lesz most ve -
lük? Jé zus szí vük re he lye zi: vissza tér te a mennyei haj lék ba egy út tal örök la -
kó hely  ké szí tése az övéi szá má ra! Mind azok nak, akik hisz nek ben ne. Sza -
vá nak sza ba dí tó ere jé vel ké szül he tünk a mennyei haj lék ba!

Hétfő(szeptember8.)
Jézusmondta:„Bizony,bizony,mondomnéktek:akihisz,annakörökéletevan.”
Jn 6,47 (Zsolt 84,13; Mt 9,27–34; 2Krón 1,18–2,17) Nap mint nap meg ren dül -
ve ta pasz tal juk, hogy esen dő, tö ré keny, mu lan dó a föl di éle tünk. Dá vid mond -
ja Jó ná tán nak: „Csakegylépésválasztelahaláltól.” (1Sám 20,3) Já nos apos -
tol sza vá ból vi gasz ta lást, erőt me rít he tünk még élet ve szély ben, sőt gyá szunk
szo ron ga tó fáj dal ma kö ze pet te is: „Megjelentazélet…,ezérthirdetjüknek-
tekisazörökéletet.” (1Jn 1,2) Jé zus Krisz tus a fel tá ma dás és az élet! A ve le
va ló el sza kít ha tat lan kö zös ség re ké szít fel ben nün ket Szent lel ké vel. Őt kér -
het jük: Uram, ha re ám tör a ha lál fé le lem sö tét je, őrizd meg szí vem ben ígé -
re ted be ve tett re mény sé gem fé nyét!

Kedd(szeptember9.)
Hiszenkegyelembőlvanüdvösségetekahitáltal,éseznemtőletekvan:Is-
tenajándékaez. Ef 2,8 (Ézs 63,9; 4Móz 12,1–15; 2Krón 3,1–17) Ha tal mas
öröm hír rej lik az apos to li hit val lás ban. Van sza ba dí tás bű ne ink ből, a ha -
lál ból, a kí sér tő ha tal má ból. Van Sza ba dí tó, aki a Gol go tán tör lesz tet te he -
lyet tünk és éret tünk vét kes adós sá gun kat. Amit ott vál lalt ma gá ra az egye -
dül Igaz, meg ha la dott min den em be ri vá ra ko zást. Ez a ke gye lem. Ha a ke -
reszt re né zek, rá döb ben he tek: nincs mi vel di cse ked nem előt te. „Egy me -
nek vés van: hoz zád tér ni, szí vem ki tár ni, ir gal mat kér ni!” (EÉ 431,1) A ben -
ne va ló hit ál tal már je len ide jű az, ami a szín ről szín re va ló lá tás ban vá -
lik bol dog meg ta pasz ta lás sá.

Szerda(szeptember10.)
Nefélj,mertmegváltottalak,nevedenszólítottalak,enyémvagy! Ézs 43,1b (Lk
10,20; Mt 17,14–20/21/; 2Krón 5,1–14) Urunk sza vá ban so kan ör ven de ző szív -
vel fe de zik fel ke resz te lé sük igé jét. Ál dás rej lik ab ban, ha em lé kez tet nek szü -
le ink, ke reszt szü le ink, mi ként elő zött meg ben nün ket Urunk sze re te té vel már
ak kor, ami kor még nem is mer het tük őt. Ma új ra hoz zánk ér ke zik bá to rí tá -
sa! Cso dál koz zunk rá öröm mel: mennyei Atyánk gyer me ke i ként tart szá mon
ben nün ket, nem kell fél nünk! Biz ton ság ban van éle tünk a Krisz tus sal és övé -
i vel va ló kö zös ség ben!

Csütörtök(szeptember11.)
AzIgevoltazigazivilágosság,amelymegvilágosítmindenembert:őjött
elavilágba. Jn 1,9 (4Móz 6,25; Jak 5,13–16; 2Krón 6,1–21) A test té lett Ige
Jé zus Krisz tus! Ő je len ti ki: „Énvagyokavilágvilágossága”. (Jn 8,12) A fel -
ke lő nap fé nye el űzi az éj sza ka sö tét jét. Aki Jé zus sal ta lál ko zik, át éli: ő min -
den ki nél job ban is mer, nem ma rad hat elő le rejt ve sem mi. Meg íté li ben nem,
ami el le ne és em ber tár sa im el len va ló. Ugyan ak kor sze re te té nek, ir gal má -
nak su ga rá val gyó gyít. Uram, ra gyogd be éle te met ma is igéd vi lá gos sá gá -
val, hogy ne tud jon erőt ven ni raj tam a hi tet len ség, sze re tet len ség, re mény -
te len ség sö tét je.

Péntek(szeptember12.)
HaIstensegít,afalonisátugrom. Zsolt 18,30 (Róm 8,37; Lk 23,6–12; 2Krón
6,22–42) Át ha tol ha tat lan nak tű nő fal ként tor nyo sul eléd, test vé rem,
meg ol dá sért ki ál tó pró ba, ren de zet len ügy? Úgy ér zed, cső döt mond min -
den ed di gi ta pasz ta la tod, fel ké szült sé ged, erőd? Ki me rül tek le he tő sé ge -
id, már be le fá rad tál a se gít ség ke re sé se köz be ni el uta sí tás ba, te he tet len -
ség be? A zsol tá ros val lo má sa biz tat: ne csak ma gad ra nézz, em be ri le he -
tő sé ge id del szá molj! Van gond vi se lő mennyei Atyád. Hidd el, nem fe led -
ke zett meg ró lad! Hívd se gít sé gül őt! Ami szá mod ra le he tet len, az ál ta la
le het sé ges.

Szombat(szeptember13.)
EztmondjaaSeregekUra:Bizony,akititeketbánt,aszememfényétbánt-
ja! Zak 2,12 (Róm 8,31b; Ézs 57,15–19; 2Krón 7,1–10) Akit na gyon sze re tünk,
aki nek sor sa nem kö zöm bös szá munk ra, azt „sze münk fé nye ként” em le -
get jük. Urunk nem tesz ki vé telt, a ben ne bí zó kat mind ilyen drá gá nak tart -
ja. Aki ül dö zi és az éle tét is ké pes ki ol ta ni an nak, aki a min den ha tó Is tent
imád ja, az ma gát az élő Urat bánt ja! Nem csu pán a Krisz tus utá ni el ső há -
rom szá zad ban kel lett át él ni ük a ke resz té nyek nek, hogy még éle tük kel is
fi zet het nek hi tü kért. Nap ja ink ban meg ren dí tő hí re ket ka punk ke resz tény
gyer me kek és fel nőt tek ki vég zé sé ről, ott ho nuk ból el űzött test vé re ink ről.
Urunk lát ja övéi könnye it, szen ve dé se it, már tí rom sá gát. „Majdénföleme-
lemakezemetellenük…!” – mond ja ül dö ző ik ről a 13. vers ben. Imád sá ga -
ink ban em lé kez zünk meg Krisz tu sért szen ve dő test vé re ink ről, s ami raj -
tunk áll, te gyük meg ér tük!
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GyÁSZ J E LEN TÉ S
A gyász fáj dal má tól meg ren dült
szív vel, de Is ten aka ra tát el fo gad -
va tu dat juk, hogy Molnár Jenő
nyu gal ma zott evan gé li kus lel -
kész, be teg sé gét tü re lem mel vi sel -
ve, éle té nek 78. évé ben, au gusz tus
23-án el hunyt. Ham va it szep -
tem ber 5-én, 14 óra kor he lyez zük
örök nyu ga lom ra a szent gott hár -
di te me tő ben. Gyá szol ják: fe le sé -
ge, le á nya, test vé re, só gor női. 
Köszönjük, Istenünk, hogy

velünkvolt.

élet utak ta nú ság té te le
Az Evan gé li kus Bel misszi ói Ba rá ti
Egye sü let és a Bu da pest-Ke len föl -
di Evan gé li kus Egy ház köz ség ren -
de zé sé ben Életutak tanúságtétele
cím mel so ro zat in dul ősz től. Az el -
ső al ka lom szep tem ber 11-én 17
óra kor kez dő dik az egy ház köz ség
gyü le ke ze ti ter mé ben (Bu da pest
XI. ker., Bocs kai út 10.). Áhí tat tal
szol gál GáncsTamás (2Krón 6,1–
21). Elő adást RőzseIstvánny. evan -
gé li kus lel kész tart.


