
evangélikus hetilap • www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 37. szám g 2014. szeptember 14. g Szentháromság ünnepe után 13. vasárnap Ára: 275 Ft

Ki a hit embere? f 2. oldal
Nyáron is evangélikus vagyok f 3. oldal
„Kiálts a Város ellen!” f 10. oldal
Jó tanács – a tanácsadáshoz f 11. oldal
Beszélgetés hatodéves teológusokkal f 12. oldal
Kavicsokból építkezünk f 13. oldal

„Az  al kal mon  Sztruh ár And rás,  a  tá bo rok
egyik ala pí tó ja hir det te Is ten igé jét. Pré di ká ci -
ó já ban vissza em lé ke zett az el múlt öt ven tá bo -
ri hét re, me lyek kö zül ő ma ga negy ven ki len cen
volt je len sze mé lye sen.” 
Fél évszázada lobog a nagytábor „tüze” f 13. oldal 

„Ha zánk  38  te le pü lé sé ről  ér kez tek
részt ve vők – He gyes ha lom tól egé szen
Mis kol cig –, 14 kü lön bö ző me gyé ből
és Bu da pest ről, sőt egy fel vi dé ki te le -
pü lés ről, a szlo vá ki ai Ipoly ság ról is.”

Hurrá, nyaraltunk! f 8–9. oldal

„Éb re dés re,  meg té rés re  van  szük ség,  ar ra,  hogy  na -
gyobb hit tel, tel jes oda adás sal szol gál junk, ne a sa ját »hasz -
nun kat«, »jó lé tün ket« ke res sük, ha nem ar ra fi gyel jünk,
mit mond ne künk, ho gyan ve zet min ket Is ten sza va, mit
kí ván tő lünk az Atya, mi re hí vott el ben nün ket az Úr.”

Interjú Széll Bulcsú nyugalmazott lelkésszel  f 5. oldal

Éljenanaspolya!
g Pet rő czi Éva

Még messze va gyunk a ké ső ősz től,
ami kor ra a nas po lya – ame lyet bar -
na „bő re” mi att egy if jú ko ri ver sem -
ben  „de ne vér gyü mölcs nek” ne vez -
tem – meg érik, és a pi a cok ra ke rül.
A ne ki adott be ce név vel már ak kor,
jó har minc esz ten de je sem azt akar -
tam ki fe jez ni, hogy a nas po lya csú -
nya – mert egy ál ta lán nem az. 
Ré szem ről ez a há lát lan sá gok há -

lát lan sá ga is lett vol na, hi szen gyak -
ran lá za do zó zsi ge re i met egyik lát vá -
nyos, szép fest mény re kí ván ko zó tár -
sa sem tud ja úgy meg nyug tat ni, meg -
gyó gyí ta ni, mint ez a va ló ban nem
pom pás  kül se jű  ter més.  Amely  a
mű al ko tá so kon, gye rek köny vek ben,
por ce lá no kon,  tex tí li á kon  stb.  fel -
buk ka nó eper hez ké pest – leg alább -
is lát szó lag – min den, csak nem szép.
De  em lé kez zünk  csak  Mó zes el ső
köny vé re, a  te rem tés tör té net  egyik
kulcs mon da tá ra: „És lá tá Is ten, hogy
min den, amit te rem tett va la, ímé
igen jó.” (1Móz 1,31; Ká ro li-ford.)
A Szent írás el ső köny ve alig ha vé -

let le nül hang sú lyoz za min den te rem -
tett dol gok jó sá gát, ez zel ko ránt sem
zár va ki a föld min den te remt mé nyét
a szép ség fo gal má ból sem. Ro ko nít -
ha tó ez a gon do lat me net John Keats
Óda egy gö rög vá zá hoz cí mű ver sé vel:
„A Szép: igaz, s az Igaz: szép!” Hu szon -
egye dik szá za di kö rül mé nyek re al kal -
maz va Keats sza va it: egy rán cok pók -
há ló ja mö gül ki mo soly gó anyó ka, aki
min den  por ci ká já ban  igaz, bi zony
mon dom, száz szor szebb le het, mint
egy arc já té ká tól meg fosz tott, agyon -
bo to xo zott „tün dér”. 

Ide je  el árul nom,  mi ért  is  ju tott
eszem be ez a nas po lyás di most, az
ősz ele jén, jó val egyik ked venc gyü -
möl csöm idé nye előtt. Mert ma nap -
ság – ké pes be széd ben fo gal maz va –
so kan bi zony több re be csü lik a csil -
lo gó, ha tal mas sze mű, de meg rág ha -
tat la nul  gu mi sze rű  óri ás  ep re ket.
To vább me gyek: az eper-em be re ket is
sok kal  több re  tart ják  a  nas po lya-
em be rek nél. Gon dol junk csak a min -
den fé le kül- és bel föl di té vés te het -
ség ku ta tó  ver se nyek  zsű ri tag ja i ra
(tisz te let a ki vé te lek nek!), akik nyil -
vá no san és ter jen gő sen ol va doz nak,
ha  egy-egy  jól  tel je sí tő  ver seny ző
(le gyen akár nő, akár fér fi) rá adás ként
az át la gos nál jobb kül se jű. Oly annyi -
ra, hogy a te het ség gel is meg ál dott
szép sé gek va ló di ta len tu ma it a sok
„ah” és „oh” ára do zás sal sze ren csé -
sen el is fe led te tik a né zők kel. 
Ami kor pe dig egy an ti-Bar bi vagy

egy an ti-Ken, az az egy ke vés bé já ték -
gyá ri an tö ké le tes lány és fiú ke rül a
sze mük elé – le het sze gény fe je bár -
mi lyen vi lág ren ge tő te het ség –, egy-
egy szur ka pisz ká ló dó, le saj ná ló meg -
jegy zés sel azért jel zik: tud a csaj, tud
az ip se, de a ki né zé se… Ez zel az tán
meg gyű lik majd a sty lis tok ba ja. 
Ezer sze ren cse, hogy a föl di arc má -

sun kat, ala kun kat meg te rem tő Leg -
főbb Sty list nem ilyen ol csó szem -
pon tok sze rint ítél meg ben nün ket.
Ne ki  a nas po lyák és az ep rek egy -
aránt ked ve sek. Ha ezt el ren dez zük
ma gunk ban, már nem is bosszan ko -
dunk  az  ilyen-olyan  „dön tő bí rák”
tal mi ho zsan náz ga tá sa in. És ra gasz -
kod junk  csak  to vább ra  is  a  „lá tá,
hogy jó” igaz sá gá hoz.
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Szeptember19–21.,Balatonföldvár
Meghívóprotestánsmédiaműhelyre
Téma:Arecenziórecepciója,avagyakulturálisújságíráskorunk
médiájában

idén is ak tív mé dia mun ká so kat, to váb bá a mé dia bel ső, szak mai kér dé -
sei iránt ér dek lő dő ket vár őszi kon fe ren ci á já ra a Pro tes táns Új ság írók szö -
vet sé ge (Prúsz). A szep tem ber 19–21. kö zött tar tan dó mé dia mű hely el -
ső sor ban a mű kri ti ka, a re cen zió mű fa ját kí ván ja vizs gá lat tár gyá vá ten -
ni, kü lö nös te kin tet tel an nak ér ték köz ve tí tő esé lye i re. A ba la ton föld vá -
ri kon fe ren cia ven dé ge i re – ha gyo má nya ink hoz hí ven – nem csu pán elő -
adó ként, ha nem be szél ge tő társ ként is szá mít kö zös sé günk.

Akikmárelfogadtákmeghívásunkat: Fe ke te György, a ma gyar mű vé -
sze ti Aka dé mia el nö ke • Tóth-Holló Tamás, az mti főszerkesztője • Pető Tibor,
a magyar nemzet munkatársa • Antall István, a magyar rádió szerkesztője
• De vich Már ton, az mti Kul tu rá lis szerkesztőségének kiemelt szerkesztője
• Oszt ovits Ág nes, a he li kon Könyv ki adó iro dal mi ve ze tő je • Pet rő czi Éva,
a Ká ro li Gás pár re for má tus egye tem nyu gal ma zott do cen se • Ale xa Ká -
roly iro da lom tör té nész • Ozs váth Sán dor mű ve lő dés tör té nész

ArészletesprogramaPrúszhonlapjánolvasható.

A pro tes táns mé dia mű hely hely szí ne: Bet hes da Bap tis ta Üdü lő és Kon -
fe ren cia ház, Ba la ton föld vár, spúr ist ván u. 21.  
Időpontja:2014.szeptember19–21.
rész vé te li díj (pén tek va cso rá tól va sár nap ebé dig): 9500 Ft, Prúsz-
ta gok nak: 7500 Ft.

Jelentkezni (a férőhelyek függvényében) szeptember 15-ig
aprusz@lutheran.hue-mailcímenvagya20/824-9657-esmobil-
számonlehet.

h i r d e t é s

Istenszeretetérőlszóltakettősünnep

b LelkésziktatásraésgyülekezetiházfelszenteléséreérkeztekSopronbaszeptember7-énazevangélikusok
aDunántúlról,sőtnémetésfinntestvérgyülekezetekbőlis.Amegválasztottlelkész,Tóth Ká roly iktatásán
aNyugati(Dunántúli)Egyházkerületpüspöke,Sze me rei Já nos igehirdetésébenkiemelte,hogyagazdaggyü-
lekezetiörökség,melyareformációkezdeteitőljellemezteasopronievangélikusokat,valamintazazörök-
ség,amelyetazúj lelkészcsaládjából,gyülekezeteibőlhozott, felelősségetkell,hogyébresszen.Hiszen
–ahogyanazigehirdetésalapigéjefogalmaz–:„Aki nek so kat ad tak, at tól so kat kí ván nak…” (Lk12,48)Agyü-
lekezetésalelkészfelelősségérőlisszóltehátezazünnep.MindenekelőttazonbanIstenszereteténekélőva-
lóságáról,melyetahogyanamúltbanmegtapasztalhattunk,úgyélhetünkátajelenbenésajövőbenis.

A gyü le ke zet igaz ga tó lel ké sze, Gab nai Sán dor es pe res
ik tat ta  be  hi va ta lá ba  az  aj kai  szü le té sű  Tóth  Ká rolyt
(képünkön), aki di ák éve it a sop ro ni lí ce um ban töl töt te, és
már ak kor is ezer szál lal kö tő dött az it te ni gyü le ke zet hez.
Lel kész ként – a Veszp ré mi Egy ház me gye több gyü le ke -

zete után – Ta ká csi volt a szol gá la ti he lye. In nen hív ták
meg lel ké szük nek a sop ro ni evan gé li ku sok. Az új lel kész
– ma gya rul és né me tül is el hang zott – ige hir de té sé ben
Is ten nek  ar ról  a  ha tal mas  aján dé ká ról  be szélt, me lyet
egyet len  szó val  élet nek ne vez he tünk.  Ige hir de té sét  e
sza vak kal  fe jez te  be:  „Mi lyen  aján dé kot  ün ne pe lünk
ma? El ső sor ban nem az új lel készt és az új gyü le ke ze ti há -
zat, ha nem azt, amit ezek szol gál nak: Is ten igé jét. Mert
éle tet adó tar tal ma egye dül csak an nak van.” 
Az úr va cso rai kö zös ség ben együtt él het te át a gyü le -

ke zet Krisz tus meg tar tó sze re te tét.
A köz gyű lés után Sze me rei Já nos, az egy ház ke rü let püs -

pö ke  szen tel te  fel  az  új  gyü le ke ze ti  há zat.  A  volt
evangélikus  elemi  iskola  épületének  újbóli  bir tok ba -
vételével is mét tel jes sé vált te hát a kis evan gé li kus szi get,
az In su la Lu the ra na Sop ron bel vá ro sá ban.

f Folytatás a 3. oldalon
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Mandabokorbanharangoztak

Az Al só ba du ri út szél ső por tá ján a Lu -
ther-ró zsá val éke sí tett, U ala kú épü -
let  ak kor  is  temp lom,  ha  nem  így
mond ják…  Man dán  kí vül  Kor do -
ván bo kor, Va da sta nya, Ló ci bo kor lel -
ki köz pont ja épült fel itt, de Szélső bo -

kor ból és Új te le ki bo kor ból is ide jön
is ten tisz te let re, aki nek ez esik kö ze -
lebb. A Nyír egy há za kör nyé ki ta nya -
bok rok erős gyü le ke ze té ben mint egy
öt száz evan gé li kust tar ta nak szá mon. 

b Harangszentelésiünnepetéscsaládinapottartottakmúltszombaton
Mandabokorban.ANyíregyházáhoztartozóbokortanyábanazutób-
biévekbenmegelevenedettazegyregyarapodóevangélikusgyüleke-
zetélete:2012-benhelyeztékelatöbbfunkciósközösségiházalapkö-
vét,melyet2013tavaszánmárfelisavathattak.Mostkovácsoltvaske-
rítésselésharanglábbalgazdagodtak,melyértbensőségeshangula-
túünnepségenadtakhálátazÚrnak.
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 e 2014. szeptember 14. Evangélikus Életforrás

Ne künk, evan gé li ku sok nak okoz né mi
ne u ró zist Ja kab le ve le. Foly ton kény -
szert ér zünk, hogy össze ves sük a tar -
tal mát Pál gon do la ta i val. Va ló ban igaz,
hogy Ja kab fel eme li a hang ját Pál gon -
dol ko dá sá val szem ben. Olyan, mint -
ha Pál min dent el söp rő en be szél ne a
hit ről és ar ról, hogy sem mi más nem
ér dek li a vi lá gon, mint hogy az em ber
csak is a hi te ál tal ta lál koz hat Is ten nel;
mi re Ja kab fel áll na, és azt mon da ná: de
ez az egész csak a fe jek ben, a szí vek ben,
az ér zé sek ben zaj lik, és nem ér sem mit,
hi szen a sze gé nyek, a be te gek, a jó ság -
ra vá gyók a cse le ke de te ink re vár nak.
Mond hat juk azt a leg ma ga sabb szó -
szék ről és a leg na gyobb hang erő sí tők -
kel, hogy higgyünk, ha köz ben hi deg
szív vel fi gyel jük má sok szen ve dé sét, és
nem se gí tünk, pe dig te het nénk. Igénk
ezért ma azt kér de zi: ki iga zán a hit em -
be re?

***

Két pap áll jon előt tünk ma! Mind a
ket tő Al bert Ca mus írói fan tá zi á já -
ból ke rül elő, két kü lön bö ző re gé nyé -
ből. Nem old ják meg tel je sen a „hit
és cse le ke de tek” vagy in kább a „hit és
tel je sít mé nyek” prob lé mát, de ta lán
va la mit se gí te nek.
Az el ső pap Pa ne lo ux atya. A tör -

té net egy ki csit el vont vá ros ban zaj -
lik. A vá ros ban pes tis dúl. Eb ben a
jár vány ban  min den ki  meg mu tat ja
sa ját őszin te va ló ját. Van nak olya nok,
akik hő si e sen küz de nek a be teg ség el -
len, ál do za tos mun ká val se gí te nek.
Van nak  olya nok,  akik  sze ret né nek
me ne kül ni a hely zet ből, és van nak
olya nok, akik hasz nu kat ke re sik má -
sok nyo mo rú sá gán. El szi ge te lő dik a
bent re ked tek és a kí vül le vők sor sa.
A  pes tis  vég ér vé nye sen  el vá laszt ja
őket egy más tól.

A  vá ros  fon tos  sze mé lyi sé ge  a
pap, Pa ne lo ux atya. Ami kor fel megy
a szó szék re, már so kan meg hal tak a
be teg ség ben, az ol va só is te le van szá -
na ko zás sal. A pap vi szont ar ról be -
szél, hogy a jár vány Is ten bün te té se.
Hosszan  szó no kol  ar ról,  hogy mik
azok a vét kek, me lye ket Is ten ilyen -
for mán to rol meg. El mond ja, hogy a
jár vány  va ló já ban  Is ten  ke gyel me,
hogy  ilyen mó don ment se meg  az
em be re ket az örök kár ho zat tól. Lát -
szó lag azt te szi, amit egy teo ló gus nak
ten nie kell, az ese mé nye ket meg pró -
bál ja Is ten össze füg gé sé ben ele mez -
ni  és  ér tel mez ni. Ugyan ak kor  ez  a
teo ló gia nem Is ten ről szól, ha nem sa -
ját ma gá ról, a sa ját íté le té ről, a vi lág -
ról al ko tott né ze té ről, ön nön ér té ké -
ről. Emi att tel je sen em ber te len.
Pa ne lo ux atya a hit em be re? Re -

mél jük, hogy nem gon dol sen ki így
a hit re. De nem is iga zán Is ten em -
be re, hi szen szá má ra a szen ve dés leg -
in kább sa ját íté le té nek vagy az egy -
ház íté le té nek ki mon dá sá ra al kal mas
pil la nat. Ha Ja kab ezt az em bert lát -
ja, mint a hit em be rét, ak kor – bár
idé zett  tör té ne tünk  más  hely ze tet
hoz na elő – mi is ve le együtt mond -
juk:  „…mit hasz nál, ha va la ki azt
mond ja, hogy van hi te, de cse le ke de -
tei nin cse nek? Va jon üd vö zít he ti-e őt
az ilyen hit? Ha egy fér fi- vagy nő test -
vé rünk nek nincs ru há ja, és nincs
meg a min den na pi ke nye re, va la ki pe -
dig ezt mond ja ne kik kö zü le tek:
»Men je tek el bé kes ség gel, me le ged je -

tek meg, és lak ja tok jól«, de nem ad -
já tok meg ne kik, ami re a test nek
szük sé ge van, mit hasz nál az? Ugyan -
így a hit is, ha cse le ke de tei nin cse nek,
ha lott ön ma gá ban.”

***

A  má sik  pap  Ca mus  má sik  re gé -
nyé ből, a Kö zöny ből va ló. Ez a re gény
egy  na gyon  fur csa  em ber ről  szól,
aki ér zé ket le nül él a vi lág ban. Meg -
hal az any ja, de ő nem ké pes iga zán
gyá szol ni; dol go zik, de nem na gyon
ér dek li  a  mun ka;  együtt  van  egy
lánnyal,  de  nem  sze re ti.  Ő  ma ga
mond ja el a tör té ne tét a re gény ben,
és ol va sá s köz ben kez dünk né mi leg
vi szo lyog ni  et től  a  se ké lyes  ér ze -
lem vi lág tól,  de  meg ért jük  azt  is,
hogy ez az ő éle te. A Ca mus-fé le eg -
zisz ten ci a liz mus nak pe dig ép pen az
a lé nye ge, hogy hadd ront sa el min -
den ki úgy az éle tét, ahogy akar ja.
Az tán em be rünk egy sze ren csét -

len  for du lat  kö vet kez té ben  meg öl
egy em bert, egy ara bot. Van ugyan
né mi tor zsal ko dás köz tük, de va ló -
já ban sem mi oka nincs a gyil kos ság -
nak. Nem a leg na gyobb vi ta kö ze pet -
te tör té nik, el len ke ző leg, in kább ép -
pen  nyug vó pont ra  jut nak  az  ese -
mé nyek.
Per in dul el le ne, de őt a per sem

iga zán ér dek li; mint ha egy olyan bí -
ró sá gi tár gya lást fi gyel ne, amely ben
nem is ő len ne a vád lott. Vé gül ha lál -
ra íté lik, de ez sem vált ki be lő le kü -
lö nö sebb ér zé se ket. Nem lát túl nagy
kü lönb sé get  akö zött,  hogy  va la ki
öre gen vagy har minc éve sen hal meg.
A  si ra lom ház ba  be  akar  men ni

hoz zá egy pap, de ő min dig vissza uta -
sít ja. Az tán – ta lán unal má ban – egy -
szer nem mond el lent, és a pap be -
me het a cel lá já ba.

A pap nem mond ne ki kü lön le ges
dol go kat, olya no kat mond, mint a pa -
pok ál ta lá ban. Egy szer azon ban így
szól:
– Én ve led va gyok, nem ve lük.
Ez az a pont, ami kor ez a kö zö nyös

fi a tal em ber vég képp be dü hö dik. Ez
az el ső va ló di ér zé se. Az vál tot ta ki,
hogy va la ki ve le van, hogy Is ten szá -
mon  tart ja.  Za var ja  a  szá na lom,
még is  el ső  al ka lom mal  vesz  részt
az élet ben. Rá ve ti ma gát a pap ra, és
cso dás dol go kat üvölt az élet ér tel -
mes sé gé ről  és  ér tel met len sé gé ről.
Az őrök be ro han nak, hogy le szed jék
a pap ról, de az le csil la pít ja őket, és
könnyes szem mel néz er re a sze gény
ha lál ra ítélt re.
Va jon ez a pap a hit em be re-e? Azt

hi szem,  igen. Nem  a  sza vai mi att,
ame lye ket ta lán Ja kab is túl sá go san
üres nek  tar ta na,  ha nem a  könnyei
mi att. Nem iga zán jó teo ló gus, nem
tud ja meg ad ni a jó vá la szo kat, de tud
együtt ér ző len ni, tud szá na koz ni úgy,
ahogy ezt Is ten is te szi.
Az em bert ugyan is a szá na lom te -

szi a hit em be ré vé. Az a szá na lom,
ame lyet  Is ten  ér zett  az  em be rek
iránt.

***

Ne künk, evan gé li ku sok nak okoz né -
mi  ne u ró zist  Ja kab  le ve le.  Ta lán
azért, mert nem ért jük azt a vá gyát,
hogy sze ret ne könnye ket lát ni a sze -
münk ben. De va jon ki le het-e ej te ni
Krisz tus ne vét, le het-e be szél ni ar ról
a sze re tet ről, amely ben ne fo gal ma -
zó dott meg, könnyek nél kül? Jaj ne -
künk, ha meg tud juk ezt ten ni.
Ma gam előtt lá tom Pált és Ja ka bot

egy mennyei bor ki mé rés ben, ahogy
Jé zus sal egy asz tal nál ül nek, po ha raz -
nak, és tá vol ról sem ér tik, hogy le het
el len té tet ke res ni mon da ni va ló juk -
ban.  A  szí vünk ben  meg csen dü lő
evan gé li um ugyan is egy ide jű leg tesz
min ket meg ha tott hí vők ké és te vé -
keny em ber sé ges em be rek ké.

g Ko czor Ta más
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Kiahitembere?

A kü lö nös ké ré sek so rá ban a kö vet -
ke ző  egy  olyan  mon dat,  amely
hosszabb,  sőt  rend sze res  me di tá -
lást,  új ra gon do lást  igé nyel.  Pe dig
nem csu pán is mert, de sok szor el -
hang zó mon dat: Jé zus ta ní tot ta, mi
több,  ma ga  is  mond ta,  hasz nál ta:
„le gyen meg a te aka ra tod”.
Bár mennyi re  is mert,  bár mi lyen

so kat mond ják is, va ló já ban az el len -
ke ző je is mét lő dik és köz is mert eb ben
a vi lág ban. Mi ért ál lí tom ezt? Pusz -
tán azért, mert ezt a gyö nyö rű mon -
da tot  nem  tart ják  mű kö dő ké pes -
nek.  Az  el len ke ző jét  igen:  le gyen
meg az én aka ra tom. Tu da to san ha -
ta lom ra tö rő, do mi náns sze re pe ket
kö ve te lő, ön ző énünk és tu dat alat ti
vá gya ink ezt súg ják, s ta lán ki sem
mond juk, de er re tö rek szünk. Az va -
ló sul jon meg, amit mi sze ret nénk, az
le gyen va ló ság gá, amit én aka rok. 
Aka ra tos em be rek va gyunk. Még

a leg sze lí deb bek is. S ha nem va ló sul
meg az, amit aka runk, ki bo ru lunk,
to por zé ko lunk, mint egy hisz tis kis -
gye rek,  vagy  ma gunk ba  for dul va
bús ko mor rá le szünk. Akar nok énünk
Ádám bű ne óta új ra meg új ra ne héz
hely zet be hoz min ket.

Igen, mert ott, a bűn eset pil la na -
ta i ban az alap ve tő bi za lom ve szett
el. Az a bi za lom, mely kér dés nél -
kül  tud ja,  hogy  Is ten  a  ja vun kat
akar ja. „Mit Is ten tesz, mind jó ne -
kem” – éne kel jük (EÉ 348), vagy a
má sik ked ves éne künk ben így: „Mit
Is ten akar én ve lem, az lesz a leg jobb
né kem” (EÉ 332).
Jé zus azért jött, hogy a fe je te te jé -

re állt vi lá got talp ra ál lít sa. Hogy az
a fel for dult rend szer, ahol az em ber
aka ra tát  akar juk  ér vé nye sí te ni,  az
Is te nét  pe dig  nem,  is mét  he lyé re
ke rül jön.

Lu ther imád sá ga a Mi atyánk ké ré -
sé hez kö tő dik: „Min den ha tó, jó sá gos
Atyánk! Mi azt akar nánk, hogy a mi
aka ra tunk hoz iga zod jék min den, és
hogy el ke rül jük a ke resz tet, de tedd
meg raj tunk, Úr is ten, a te aka ra to dat,
és adj ne künk en ge del mes sé get és tü -
rel met. Ámen.” (EÉ 719. ol dal)
Ér de mes len ne hosszab ban el mél -

ked ni ar ról is, ho gyan vi szo nyul egy -
más hoz két  em ber aka ra ta,  le het-e
– s ha igen, mi lyen mó don– össze -
han gol ni a ket tőt. Mi lyen sza bá lyok
mű köd nek az élet ben, me lyek meg -
ha tá roz zák, ki nek az aka ra ta ér vé nye -

sül, ki a do mi nán sabb, ma így mond -
ják: ki a jobb ér dek ér vé nye sí tő. A ke -
resz tény ség nek  ezen  a  te rü le ten  is
van mon da ni va ló ja, hi szen az alá zat,
a test vér- és el len ség sze re tet, az örök
élet táv la tá ban va ló gon dol ko dás dön -
tő en meg ha tá roz za a hí vő em ber gon -
dol ko dá sát, vi sel ke dé sét, ma ga tar tá -
sát.  Lát juk,  ta pasz tal juk,  mit  akar -
nak  em be rek  kö rü löt tünk,  s  nem
könnyű Jé zus ta nít vá nyá nak ma rad ni,
ami kor dön tünk: a ma gunk út ját jár -
juk, vagy el fo gad juk, amit a má sik akar.
Itt  azon ban  az  alap ve tő  kér dés

ez: ho gyan si mul hat össze az em ber
aka ra ta és az Is ten aka ra ta? Ho gyan
tu dom őszin tén, be csü le te sen, tu da -
to san, sőt jó ked vű en, nyu godt bi za -
lom mal ki mon da ni: „le gyen meg a te
aka ra tod”? És ho gyan le het sé ges az,
hogy az em ber el in dul azon az úton,
ami kor szin tén tu da to san és hit tel fi -
gyel Is ten szán dé ka i ra?
A vi lá got s ben ne az én éle te met is

al ko tó Is ten egy ér tel mű en ki nyil vá -
ní tot ta  aka ra tát.  Mi ke ás  pró fé ta
köny vé ben ol vas suk a som más mon -
da tot:  „Em ber, meg mond ta ne ked,
hogy mi a jó, és hogy mit kí ván tő led
az Úr! Csak azt, hogy élj tör vény sze -
rint, tö re kedj sze re tet re, és légy alá -
za tos Is te ned del szem ben.” (Mik 6,8)
Pál meg fo gal ma zá sa is fon tos, ahogy
Ti mó te us nak  ír:  Is ten  „azt akar ja,
hogy min den em ber üd vö zül jön és el -
jus son az igaz ság meg is me ré sé re”
(1Tim 2,4) a Szent írás sza vá ban, az
ige hir de tés ben, az ige ál tal át járt lel -
ki is me ret ben és az ige fé nyé ben ér -
tel me zett ese mé nyek ben.
A sok szor em le ge tett tu da tos ság

azt je len ti: éle tem min den hely ze té -

ben fel te szem a kér dést: ez az Is ten
aka ra ta?, össze cseng ez Is ten szán dé -
ká val? Nem azért ál lan dó kér dés ez,
mert kény te le nek va gyunk szol gai lel -
kü let tel alá ren del ni ma gun kat a na -
gyobb nak,  a  ha tal ma sabb nak,  ha -
nem azért, mert tud juk (tud hat juk),
hogy ak kor ke rül he lyé re min den, ak -
kor  lesz he lyén a mi éle tünk  is, ha
ben ne meg va ló sul Is ten ál dott, ja vun -
kat  szol gá ló  aka ra ta.  Ezért  bár  a
min den na pok em be re és a vi lág sze -
mé ben bo lond ság a Mi atyánk ké ré -
se Is ten aka ra tá nak meg va ló su lá sá -
ról, szá munk ra re ményt kel tő, a bol -
do gu lást, a ki tel je se dést ígé rő mon -
dat: „le gyen meg a te aka ra tod.” A vi -
lág  szá má ra  ma gam  el len,  hi tem
sze rint ma ga mért is imád ko zom így.
Ezért  is  kü lö nö sen  ked ves  szá -

mom ra Dag Ham mar skjöld egy ko ri
ENSZ-fő tit kár  hí res  kö nyör gé se,
amely  éne kes köny vünk  imád sá gos
ré szé nek ki emel ke dő gyöngy sze me:
„Szen tel tes sék meg a te ne ved – /

ne az enyém! / Jöj jön el a te or szá god
– / ne az enyém! / Le gyen meg a te
aka ra tod – / ne az enyém! / Adj ne -
künk bé kes sé get ve led, / bé két az em -
be rek kel, / bé kes sé get ön ma gunk kal,
/ és sza ba díts meg min den fé le lem -
től!” (EÉ 753. ol dal)

g Dr. Ha fen scher Ká roly
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Mennyei Atyánk! Há lát adunk ne ked
ezért  a  te rem tett  vi lá gért  és  azért,
hogy mi ben ne él he tünk és dol goz ha -
tunk.  Kö szön jük,  hogy  mind annyi -
unk ra fel ada tot bíz tál, és hi tünk gyü -
möl cse i ként jó cse le ke de tek re hív tál el
ben nün ket. Ál dunk és ma gasz ta lunk
azért  is,  hogy  mun kánk  gyü möl cse
nem csu pán té ged di csér, ha nem em -
ber tár sa ink nak is test vér ke zet nyújt ha -
tunk  ve le.  Há lás  szív vel  kö szön jük
meg ne ked, hogy meg nyi tot tad a le he -
tő sé ge ket az ada ko zás ra tá vol élő ke -
resz tyé nek nek, de akár a kör nye ze tünk -
ben élő em be rek nek is. Ti ed a di csé ret,
hogy Jé zus Krisz tu son ke resz tül meg -
mu tat tad ön fel ál do zó sze re te te det, és
ar ra buz dí tasz a mai na pig ben nün ket,
hogy hit tel kö ves sük a krisz tu si pél dát.
Bűn bo csá tó  Urunk!  Tö re del mes

szív vel vall juk, hogy sok szor bo rí tot -
ta el min den nap ja in kat az idő hi ány ag -
go dal ma a perc nyi örö mök meg élé se
he lyett; több ször le pett el ben nün ket
az ag go da lom, a sér tett ség és a fé le lem
ahe lyett, hogy nyu gal mat, bé kes sé get
és  bá tor sá got  kér tünk  vol na  tő led.
Bo csásd meg mind azt, amit hi á ba va -
ló cse le ke det ként tet tünk ezek ben a na -
pok ban. Krisz tu sért ké rünk, ne nézd
mu lasz tá sa in kat,  se  meg fo gyat ko zó
hi tün ket, ha nem fo gadj ma új ra ke gyel -
med be ben nün ket, hogy tel jes le hes -
sen a meg fo gyat ko zott sze re tet.
Min den ha tó Is te nünk! Ké rünk, légy

ve lünk to vább ra is min den na pon, és
a hit ben va ló meg gyö ke re zés hez adj
erőt, ki tar tást. Kö nyör günk azo kért,
akik lel ki mély ség ben szen ved nek, és
min den nap ja ik  re mény te len ség ben
tel nek.  Tégy  min ket  esz kö ze id dé,
Urunk, hogy hoz zá juk ha jol va le hes -
sünk  a  te  kö ve te id.  Imád ko zunk  a
be te ge kért, a tes ti szük sé get szen ve dő -
kért, a vi lág ban élő ke resz tyé ne kért és
min den  sze re tet re  éhes  em be rért.
Légy ve lük, és add a te bé ké det mind -
annyi unk nak.  Ké rünk,  ments  meg
min ket a ta nács ta lan ság, a te he tet len -
ség ide jén is. Jöjj kö zénk menny fe lé te -
re lő sze re te ted del, meg nyug ta tó bé kes -
sé ged del, fel fris sí tő Lel ked del és újabb
le he tő sé gek kel.  Szent há rom ság  egy
igaz Is ten! Mentsd meg és tartsd meg
ma is né pe det! Ámen.

b Találunk-e ma olyan gyermeket, aki azt mondja szüleinek: apu,
anyu,azlegyen,amitteakarsz?Szülőknélissokesetbenaztlátjuk,
hogylemondvaasajátakaratukról,inkábbgyermekeiknekkedvez-
nek,mertmindentmegkellnekikadni.Azlettafontosszempont,hogy
mitakaragyermek,sezakkorismegvalósul,hahosszútávonéppen
azőkáráravan.Voltazonbanegyfiú,akiazelsőpillanattólazutol-
sóig,mégalegnehezebbpillanatokbanistudottígybeszélgetniAp-
jával:„le gyen meg a te aka ra tod”.AFiú,akitudta,hogyazAtyaaka-
ratanekijó.

AVAsárnApigéje

Válóháló–aholaz
elváltakgyógyulhatnak

„Em bert és csa lá dot épí tünk”
Ok tó ber  3-ától  min den  pén te -
ken 19 órá tól új he lyen, az I. ke rü -
let, Szi lá gyi De zső tér 2. sz. alatt
in dul a Vá ló há ló.

Ki ket hí vunk? –  El vál ta kat  •
meg bil lent  há zas ság ban  élő ket.

Mit adunk? – 22 he tes, kis cso -
por tos kép zést bib li ai ala po kon •
kö zös sé get • élet szem lé let-vál tást
a pusz ta gyó gyu lás he lyett • kö zös
prog ra mo kat. 

Konk rét kér dé sek, ame lyek re vá -
laszt kapsz:– Ho gyan ren dez he tem
a múl ta mat? • Ho gyan sza ba dul ha -
tok meg a de presszi ó tól? • Ho gyan
tu dok meg bo csá ta ni? • Ho gyan ja -
vul hat az én ké pem? • Ho gyan él jek
új ra egye dül ál ló éle tet? • Le het-e új
kap cso la tom? • Mit te he tek, hogy a
vá lás ne for dul jon még egy szer elő
az éle tem ben?

Mit ké rünk? – Rend sze res, ak -
tív rész vé telt • pon tos ér ke zést •
ha vi 2000 fo rin tot, de ha egy ben
fi ze ted a tel jes tan fo lya mot, ak kor
ked vez mé nye sen  8000  fo rin tot.

Je lent kez ni le het Paksy Sán dor
vá ló há ló-ko or di ná tor nál:  paksy -
san dor@gmail.com; 20/886-3321;
va lo ha lo.hu

h i r d e t é s
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Or vos ba rát nőm, aki két kis nóg rá -
di fa lu la kó it gyó gyít gat ja, egy szer azt
mond ta ne kem: „Tu dod, én nyá ron is
or vos va gyok. Ak kor is szük ség van
rám. Be teg ség, pa nasz min dig van.
Mondd,  te  nyá ron  is  evan gé li kus
vagy?” – kér dez te vá rat la nul. 
Hát per sze! Mi lyen bu ta kér dés,

gon dol tam. Vagy még sem? Bi zony
elő for dul, hogy nyá ron sza bad ság ra
megy,  pi hen  a  hi tünk…  Gyak ran
elő for dul. De ná lam so ha. Va jon mi -
ért? A szü le im mi att? Ta lán. Biz to san.
Nem is tu dom… De, tu dom.
Apu kám  biz to san  nem  te het  a

do log ról. Ő ka to li kus volt.
Nem,  ez  sza már ság,  te het  ró la,

mert  min dig,  min den  pil la nat ban
ka to li kus  volt.  Nyá ron  is. Min dig.
Mert ő ak kor is dol go zott – ka to li kus
lé lek kel. Mit je lent ez? Azt, hogy be -
csü le te sen, pon to san, meg bíz ha tó an,
a leg na gyobb szak mai tu dás sal és sze -
re tet tel.
Nyá ron jöt tek hoz zá a leg töb ben,

hogy ja vít son meg va la mi té len nél -
kü löz he tet len,  fon tos  hol mit.  Ha

van rá ide je… Igen, volt rá ide je, mert
ő ka to li kus lé lek kel dol go zott. Hitt
eb ben.  Nem  ma gya ráz ta  meg,  de
így  hit te.  Ha  kér dez ték  er ről,  azt
mond ta:  „Eh hez  csak  ne kem  van
kö zöm – meg ta lán még va la ki nek.” 
Erős, dol gos ke ze i vel – ré gen úgy

mond ták, arany ke zű mes ter, en nek
ma már  sem mi  ér tel me – min den
tárgy ba,  esz köz be  éle tet  va rá zsolt.
Temp lom ba  rit kán  járt.  Bib li át

min den nap ol va sott. Gyak ran el aludt
köz ben, de hir te len fel éb redt, kö rül -
né zett,  hogy  va la ki  ész re vet te-e,  és
foly tat ta az ol va sást. 
„Mi vel tar to zom, Kar csi bá csi?” –

kér dez ték  a  több nyi re  evan gé li kus
asszo nyok. 
„Nem va gyok én ma gá nak Kar csi

bá csi” – dör rent rá a kér de ző re, és
hal kan, in kább csak ma gá nak mon -
dott va la mi bib li ai sort. 
„Tes sék?” 
„Ma ga ezt úgy sem ér ti. Na, pró bál -

ja ki! Mű kö dik?” 
„Cso dá la to san, kö szö nöm. Mi vel

tar to zom, Kar csi bá csi?” 

„Mond tam már, ne kem sem mi vel,
a töb bit be szél je meg a fe le sé gem mel.”
Szó val, ez az apai örök ség!
Anyu más volt. Ő is min dig dol go -

zott, és a temp lom ba is rend sze re sen
el járt. 
„Már az úr va cso ra mi att is men -

ni kell. Meg a te me tő be. Ha nya ral -
ni me gyek, ki tesz a sí rok ra vi rá got?
Nem tu dok én nya ral ni, fi am. Hogy
néz  ki  ak kor  az  a  sír  nyusz kán?…
Apád ugyan mond ja, hogy me gyek
imád ni »Mar ci kát«, de hát tu dod, mi -
lyen, be szél min dig össze vissza. A ka -
to li ku sok ilye nek. Pe dig az any ja re -
for má tus  volt.  A  mun ká ért  meg
sem mit sem fo gad el. Hát mi lyen em -
ber az ilyen? – tö röl get te a könnye -
it. – Krisz tus Urunk ko por só ját sem
őriz ték in gyen. Én is az üz let ben vá -
sá ro lok.  Ő  meg  csak  hand ri kál  a
sok  evan gé li kus  asszonnyal,  és  ha
meg di csé rik  a  mun ká ját,  ki húz za
ma gát, örül, és meg van elé ged ve. Ne -
héz em ber.”
Egy szer  apu  pénzt  fo ga dott  el.

Hoz ta ha za nagy dü hö sen, mar ká ban

szin te el ve szett az ap ró. In du la to san
be lé pett a kony há ba, le vág ta amúgy
te nye res tül a kony ha asz tal ra. Csak
úgy szállt a liszt min den fe lé. 
„Itt van, örül hetsz!” 
„Mit csi nál tál, Kar csi, mi tör tént?” 
„Mit?  Meg ja ví tot tam  an nak  az

evan gé li kus ba rát nőd nek a ker ti csa -
pot. Utá na kér tem, hogy pró bál ja ki.
Per sze elő ször rozs dás víz jött be lő -
le. Gyor san el zár ta, és azt mond ta,
előbb jobb volt. Ki nyi tot tam ne ki új -
ra a csa pot, hogy foly jon el a pisz kos
víz, mind járt jó lett. Er re a zse bem -
be tet te ezt a pénzt, csak úgy ma gá -
tól. Hát ilye nek vagy tok ti!” – mond -
ta, ami per sze azt je len tet te, hogy ti,
evan gé li ku sok. 
„És te el fo gad tad at tól a sze gény

öz vegy asszony tól?” 
„Nem, de ide ad ta.” 
„Vidd vissza azon nal!” – mond ta

anyu. Gyor san a kö té nyé be tett né -
hány  friss  buk tát,  és  vit te  vissza  a
pénzt. 
„Evan gé li ku sok, össze tar ta nak” –

dünnyög te apu.

Ilye nek  vol tak. Min den  év szak -
ban. Ezért let tem én fo lya ma to san,
nyá ron  is  evan gé li kus.  Le het tem
vol na  ta lán  ka to li kus  is,  de  nem
let tem,  mert  anyu  nagy  aka ra tú
asszony volt, és mert Krisz tus Urunk
ko por só ját sem… Bár ki tud ja?

Nyáronisevangélikusvagyok

Len gyel An na 
egy ház ke rü le ti fel ügye lő

Dé li Egy ház ke rü let

égtájoló

– Fel ügye lő úr nak kez de tek -
től fog va szív ügye ez az épü let,
hi szen csa lá di szá lak is kö tik
a volt is ko lá hoz…
– Nagy apám báty ja az ele mi

is ko la igaz ga tó ja volt. Így kö tő -
döm csa lá di lag is az épü let hez.

Szin te nap ra pon to san száz har -
minc év vel ez előtt vet te bir tok -
ba a gyü le ke zet ele mi is ko lá ja
új  ott ho nát.  A  be já rat nál,  a
lép cső ház ban két táb la fo gad.
Az egyik az is ko la in du lá sá ról
szól, ar ról, hogy 1884. má jus 5-
én avat ták fel az épü le tet, a má -
sik I. Fe renc Jó zsef ma gyar ki -
rály lá to ga tá sá ról tu dó sít, mely
hat nap pal az is ko la meg nyi tá -
sa után tör tént. Az a gya núnk,
hogy az is ko la fel ava tá sa ép pen
azért volt er re a nap ra idő zít -
ve, mert a vá ros ban már foly -
tak a ki rá lyi lá to ga tás elő ké szü -
le tei. Mi vel Sop ron éle té ben je -
len tős ese mény volt az új evan -
gé li kus ele mi is ko la rep re zen -
ta tív épü le té nek át adá sa, ezért
azt még ün ne pé lye seb bé kí ván -
ták ten ni a ki rály lá to ga tá sá val. 

– Med dig mű kö dött itt az
ele mi is ko la, és mi lett az -
után az épü let sor sa?
– Az  evan gé li kus  is ko lát

1951-ben ál la mo sí tot ták. 1967-
ig  ál la mi  ál ta lá nos  is ko la ként
mű kö dött, majd a bí ró ság és az
ügyész ség iro dái köl töz tek az
épü let be. A gyü le ke zet pres bi -
té ri u ma 1999-ben dön tött úgy,
hogy vissza igény li volt is ko lá -
ja  épü le tét,  majd  e  dön té sét
2008-ban meg erő sí tet te. A kor -
mány gon dos ko dott a bí ró ság
új helyre köl töz te té sé ről, így az
épü let 2012-ben új ra a sop ro -
ni evan gé li ku sok tu laj do ná ba
ke rül he tett. Et től kezd ve foly -
tak a fel újí tá si mun kák.
– El ké szült te hát az az épü -

let, amely a ré gió egyik leg fon -
to sabb evan gé li kus köz pont ja
le het.
– Nem csak  az  evan gé li kus

ré gi ó nak, de ma gá nak Sop ron
vá ro sá nak is. Sze ret nénk nyi tot -
tá  ten ni  a  gyülekezeti  házat
min den ki szá má ra. Ezt szol gál -
ja  pél dá ul  a  Gab nai Sán dor
es pe res úr ter ve i ben meg fo gal -
ma zott,  va sár nap  dél utá non -
ként meg ren de zen dő, Egy dél -
után az evan gé li ku sok kal cí mű
ren dez vény, amely a kul tu rá lis
tar ta lom mel lett a lel ki ér té kek

köz ve tí té sét is szol gál ja majd.
El ső sor ban ter mé sze te sen egy -
há zi funk ci ó ja lesz az épü let -
nek, hi szen gyö nyö rű en meg -
ter ve zett gyü le ke ze ti ter münk -
ben tart juk – egye bek mel lett
– a gyer mek-is ten tisz te le te ket,
me lyek re már most is fél száz -
nál töb ben jár nak. Itt kap nak
he lyet a lel ké szi iro dák, tár gya -
lók, il let ve a gyü le ke ze ti könyv -
tár, a le vél tár és a mú ze um is.

– Mi kor ra lak ják majd be
ezt a két szin tes, több mint
ezer négyzetméteres, impozáns
épü le tet?
– A  lel ké szi  hi va ta lok  két

hé ten be lül meg tud ják kez de -
ni  a  köl tö zést,  a  gyűj te mé -
nyek nek több idő kell. A te let
sze ret nénk er re szán ni.

g Nagy Lász ló

Istenszeretetérőlszóltakettős
ünnepSopronban

Mos tan tól a zen gő érc hang ja
fi gyel mez tet het az ima ide jé re
Man da bo kor ban  –  mond ta
Bozo rády And rás es pe res he -
lyet tes  a  ha rang láb  ár nyé ká -
ban a ha rang fel szen te lé se al kal -
má ból. „…aki se gít sé gül hív ja az
Úr ne vét, üd vö zül”– hir det te az
igét (Róm 10,13) az es pe res he -
lyet tes. A szer tar tá son Ko vács
Lász ló At ti lanyír egy há zi igaz -
ga tó lel kész és Zsar nai Krisz ti -
án es pe res, a man da i ak lel ki -
pász to ra szol gált. 
„Min den, ami van, Is ten től

van” – hang sú lyoz ta az es pe -
res, mi köz ben Nó ra asszonnyal
együtt  kö szö ne tet  mon dott
mind azok nak, akik köz re mű -
köd tek az „ott ho nos lel ki haj -
lék” meg te rem té sé ben, mely
kü lö nö sen jól vizs gá zott a csa -
lá di nap hely szí ne ként. „Sze re -
tet ből és  Is ten  irán ti há lá ból
tet ték  a  dol gu kat mind azok,
akik a ha rang nál és a ke rí tés -
nél  mun kál kod tak.  Egy szer
ta lán  ér de mes  len ne  ki szá -
mol ni, mennyi pénz be ke rült
vol na, ha nem így lett vol na! 
A man dai rész ön kor mány zat
se gít sé gét is meg kell kö szön -
ni,  il let ve  azt  is,  hogy meg -
szám lál ha tat lan kéz meg szám -
lál ha tat lan  mun ka órá ja  van
ben ne” – di csér te gyü le ke ze -
tét Zsar nai Krisz ti án, kü lön is
ki emel ve Mo ra usz ki György,
va la mint Oláh Ist ván mun ká -
ját,  aki  az öt ven hét mé te res
ko vá csolt vas ke rí tést épí tet te.
(Sze ge csel ve és nem he geszt -
ve,  mint  azt  a  hoz zá ér tők
hang sú lyoz ták.)

Az  „Is ten  sze re tet”  fel irat
alatt  a  nagy te rem ben  most
ping pong asz ta lok ural ták a te -
ret. A he lyi ség má sik ré szé ben
ki fes tők, kéz mű ves mun kák so -
ra koz tak  az  asz ta lo kon.  Kint
méz ből, kecs ke sajt ból tar tot tak
kós to lót  a he lyi  ter me lők,  de
meg szer vez ték az egész sé gi ál -
la pot-fel mé rést is. A gye re kek -
nek  volt  arc fes tés,  spor to lá si
le he tő ség, és a Ku tya fá ja Köz -

hasz nú Egye sü let há rom te rá -
pi ás ku tyu sa sze lí dí tet te azo kat,
akik a tram bu li non vagy a fel -
fúj ha tó ug rá ló vár ban már el fá -
rad tak. A sport pá lyán ko sár- és
röp lab dát ker get tek a fi a ta lok. 
Köz ben cso dás il la to kat le -

beg te tett a szél: az épü let előtt
a ka va ró üst ben ro tyo gó szil va -
lek vár, az épü let mö gött pe dig
a  sze re tet ven dég ség re  szánt
bab gu lyás és birka pör költ csá -
bí tot ta a ven dé ge ket. Az ebéd
után nagy fagy lal to zás kö vet ke -

zett: egy fel aján lás ré vén hat száz
gom bó cot mér tek ki a je ges fi -
nom ság ból. Csak mi u tán a fagy -
lalt el fo gyott, ke rül tek te rí ték re
a táj jel le gű sü te mé nyek. 
A szep tem ber 6. óta Man da -

bo kor ban meg szó la ló ha ran got
1936-ban az olcs vai gyü le ke zet
ön tet te. Mi u tán azon ban Olcs -
ván az utol só evan gé li kust is el -
te met ték, és az ot ta ni temp lo -
mot a leg na gyobb igye ke zet tel

sem si ke rült meg tar ta ni, a ha -
ran got a nyír egy há zi anya gyü -
le ke zet  he lyez te  biz ton ság ba.
Igen  jó  ál la pot ban  ma radt  a
man da i ak ra, aki ket még min -
dig visz az a len dü let, amellyel
2010-ben ne ki ve sel ked tek ima -
há zuk  meg épí té sé nek.  Eu ró -
pai uni ós tá mo ga tás ra is pá lyáz -
ni tud tak, hogy a kor igé nye i nek
és  le he tő sé ge i nek  meg fe le lő,
több funk ci ós kö zös sé gi ház el -
ké szül hes sen. 

g Veszp ré mi Erzsébet

Mandabokorbanharangoztak

A du nán tú li evan gé li kus ság leg na gyobb gyü le ke ze ti köz pont -
já nak múlt já ról és je le né ről Gi me si Sza bolcs egy ház me gyei fel -
ügye lőt, az épü let vissza vé te lé ben és fel újí tá sá ban is kulcs sze -
re pet ját szó sop ro ni pres bi tert az im po záns épü let le en dő lel -
ké szi hi va ta lá nak egyik szo bá já ban kér dez tük.

f Folytatás az 1. oldalról

Gi me si Sza bolcs
a templomban…

…és Gab nai Sán dor 
es pe ressel a „házszentelőn”

Ko vács Lász ló At ti la mögött Bozo rády And rás és Zsar nai Krisz ti án
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Mí ve sen  ké szí tett  igés  kár tyák kal
fo gad ták  a  bo ko di mű ve lő dé si  ház
ren dez vény ter é ben a ne gye dik Egy
ha jó ban eve zünk el ne ve zé sű  öku -
me ni kus ke resz tény össze jö ve tel re ér -
ke ző ket. 
Fél  tíz kor  a  Hét ha tár ze ne kar

tag ja i ból  ala kult  kis együt tes  in dí -
tot ta a jó han gu la tú ta lál ko zót if jú sá -

gi éne kek kel. Is mert ke resz tyén da -
lo kat ad tak elő, és a né zők kö zül is
töb ben ve lük együtt éne kel tek. 
Pont ban  tíz kor Amb rózy Ta más

ró mai  ka to li kus  plé bá nos  tett  bi -
zony sá got Krisz tus ba ve tett hi té ről.
El mond ta, ho gyan is mer te fel Krisz -
tus ban Meg vál tó ját, s mi ért dön tött
a  pa pi  hi va tás  mel lett.  (Amb rózy
Ta más  au gusz tus  1-jé vel  ke rült  a
bo ko di plé bá nia élé re.) 

Kó sa Ger gely bo ko di evan gé li kus
lel ki pász tor be ve ze tő je után Is ten, a
sza ba dí tó cí mű elő adá sá ban e so rok
író ja be szélt  a Bib lia  alap ján  ar ról,
hogy  mi ből,  mi ért  kell  sza ba dul -
nunk. 
Az elő adá sok kö zöt ti szü ne tek ben

épí tő be szél ge té sek foly tak, s ki de rült,
hogy –  Szá va La jo son  kí vül –  egy
má sik bör tön ben meg tért test vér is
je len  van  az  ökumenikus  hálaadó
napon. 
A ta lál ko zó a Hét ha tár együt tes

hét da lá val ért vé get, ám utá na még
öröm mel be szél get tek a részt ve vők a
ma guk ké szí tet te sü te mé nyek, po gá -
csák el fo gyasz tá sa köz ben.

g T.  F.

Bokodonis„bizonyított”
azökumenikushálaadás
b AzEgy ha jó ban eve zünk címmel
hirdetettökumenikusnapraim-
márnegyedikalkalommalgyűl-
tekösszekeresztényekakörnye-
zőtelepülésekrőlaKomárom-
Esztergom megyei Bokodon,
hogy hálát adjanak Istennek,
hogyépüljenekegymáshiteál-
tal. Múlt szombaton mintegy
százhúszérdeklődőhallgathat-
tameg–másokmellett–ahír-
hedtegykoribűnöző,abörtön-
ben megtért Szá va La jos bi-
zonyságtételét,akinekszavaia
fogvatartottak között végzett
misszióiszolgálatjelentőségétis
hívenérzékeltették.

FelvételitájékoztatóaDeáktéren
A  De ák  Té ri  Evan gé li kus  Gim ná zi um ba  (1052  Bu da pest,  Sü tő  u.  1.)
a 2015/16-os tan év re fel vé te liz ni szán dé ko zó di á kok és szü le ik szá má ra
szep tem ber 27-én, szom ba ton 10 óra kor fel vé te li tá jé koz ta tót tar tunk. Ezen
az al kal mon az is ko la igaz ga tó ja szá mol be a szü lők nek is ko lánk mű kö -
dé sé ről, ha gyo má nya i ról és a fel vé te li rend szer ről. A gye re kek pe dig di -
ák ja ink se gít sé gé vel is mer he tik meg az is ko lát. 
Sze re tet tel vár juk az ér dek lő dő, most 4. és 8. osz tá lyos ta nu ló kat szü -

le ik kel együtt!

h i r d e t é s

Is ten, a sza ba dí tó cí mű elő adá som ban kö zel egy órán át be szél tem a Bib -
lia alap ján ar ról, hogy mi ből, mi ért kell sza ba dul nunk. Jó volt meg ta pasz -
tal ni, hogy a részt ve vők mi lyen ér dek lő dés sel hall gat ják – az idő rö vid sé -
ge mi att ki csit sű rű re for mált – mon da ni va ló mat. Be szél tem a te rem tés -
ről, Is ten ter vé ről, a bűn ről, a Jé zus ban mu ta tott ki út ról és a meg té rés-új -
já szü le tés té ma kö ré ről is. 

Mi vel Is ten el hí vá sá ra – a Ma gyar Evan gé li u mi Bör tön misszió Ala pít -
vány jo gi ke re tei kö zött – húsz éve mun kál ko dom a bör tön misszi ó ban, ké -
zen fek vő volt in nen hoz nom pél dá kat elő adá som hoz. Két lá bon já ró élő pél -
dát is hoz tam, mert Szá va La jos sze mé lyes éle te alap ján sa ját sza va i val tett
bi zony sá got az el hang zot tak ról. Ő a ki lenc ve nes évek ben bű nö ző ként él te
éle tét, de ti zen két év vel ez előtt meg tért, meg hal lot ta Jé zus Krisz tus sze mé -
lye sen ne ki szó ló hí vó sza vát, és az óta hir de ti az evan gé li u mot. Ele in te még
bent a bör tön ben, mi u tán pe dig sza ba dult, az óta a „sza bad” vi lág ban. 

Igen ér de kes volt hal la ni, ho gyan sza ba dul meg egy em ber a nyil ván -
va ló an bű nös ér ték rend től, gon dol ko dás tól. S hogy mi ként tud új já szü le -
tett ként Is ten al kal mas esz kö zé vé vál ni a bűn bi ro dal má ban, egy olyan he -
lyen, ahol fo ko zot tan meg ta pasz tal ha tó az ős el len ség ere je, ha tal ma. 

Szá va La jost cso dá la tos mó don hasz nál ta Is ten már a bör tön ben is –
nem csak a fo goly tár sak, ha nem az őrök, az elöl já rók előtt is, az óta pe dig
csa lád já ban, tá gabb kör nye ze té ben. Most a bo ko di öku me ni kus nap részt -
ve vői ta pasz tal hat ták meg, mi lyen öröm van egy bűn ből (kár ho zat ból) ki -
sza ba dult, meg tért em ber szí vé ben. 

Hi szem, hogy töb ben át érez ték Is ten jó út ra ve zér lő ke gyel mét, má sok -
nak pe dig hi tük ben lett épí tő vé, amit hal lot tak.

g Ta kács Fe renc

A szerző (balra) Száva Lajossal

Az es té be nyú ló prog ram az evan gé li kus temp lom ban vet -
te kez de tét Né meth An tal plé bá nos áhí ta tá val, majd csa -
lá di ve tél ke dőn, kéz mű ves-fog lal ko zá so kon és a Ci rá ku -
lum együt tes kon cert jén ve het tek részt az ér dek lő dők. 

A kő sze gi ek kon cert je után Sü ve ges Ger gő, az MT VA mű -
sor ve ze tő je  Csa lá dom ban meg íz lel tem… cím mel  az
evan gé li kus temp lom ban tar tott elő adást. 
Az öku me ni kus dél után részt ve vői idén is élőlán cot

al kot tak – ki lincs től ki lin csig – a két temp lom kö zött.
Ezt kö ve tő en Mes ter há zy Ba lázs he lyi evan gé li kus lel -
kész tar tott áhí ta tot a ka to li kus temp lom ban, majd kö -
zös va cso rá val zá rult a prog ram az evan gé li kus pa ró -
kia ud va rán. 
Az öku me ni kus al ka lom egy ben jó té kony sá gi ren dez -

vény is volt: Schő berl Zsó fi á nak, az evan gé li kus gyü le ke -
zet volt kon fir man du sá nak a gyógy ke ze lé sé re gyűj töt tek. 

g H. E.

ÍgyisleHet…

ÖkumenéHarkán
b SzeptemberelsőszombatjánrendeztékmegaSop-
ronmellettiHarkánamárhagyományosnakmond-
hatóökumenikusdélutánjukatahelyievangélikusés
katolikusgyülekezetek.AzalkalommottójaPéter
apostolelsőlevelébőlszármazott:„Meg íz lel té tek, hogy
jó sá gos az Úr!” (1Pt2,3)

Gosz to la Sza bol csot, a har tai evan -
gé li kus gyü le ke zet fel ügye lő jét ma -
gá ról  a  ren dez vény ről  kér dez tük,
az ado mány gyűj tés ről Zsó fi szü le it,
Schő berl Er nőt és Schő berl né Csiz -
ma zia Zsu zsan nát; Sü ve ges Ger gőt
pe dig az öku me né ről, a gye re kek hit -
be li  ne ve lé sé ről,  il let ve  az
egy ház és a mé dia kap cso la -
tá ról fag gat tuk.

***

– Na gyon ola jo zot tan zaj lik
a ren dez vény, úgy tű nik, min -
den és min den ki a he lyén
van. Mi kor ren dez tek Har kán
elő ször öku me ni kus dél -
utánt?
GOSZ TO LA SZA BOLCS: 2007

ta va szán. Zsó ri-Ments Or so -
lya lel kész nő volt az öt let gaz -
da. Nem kel lett so kat agi tál -
nia min ket, Har kán min dig
rend kí vül jó volt a vi szony a
két fe le ke zet kö zött. Ez alatt
a nyolc év alatt fon tos sá vált
szá munk ra,  hogy  az  olyan
„hi va ta los”  öku me ni kus  is -
ten tisz te le tek  mel lett,  mint
a ja nu á ri ima hét ren dez vé nyei
vagy  az  ad ven ti  al kal mak,
eze ken a dél utá no kon kö tet -
le nebb  for má ban  is  együtt
tu dunk len ni. És azt is jó lát -
ni,  hogy  az  utób bi  évek ben
már nemcsak har ka i ak vesz -
nek részt az öku me ni kus dél utá no kon,
ha nem jön nek – szép szám ban – a
kör nye ző te le pü lé sek ről is. Ők azok,
akik  min dig  rá cso dál koz nak  ar ra,
hogy az öku me né így is mű köd het…

– Len ne jó ta ná csa azok nak, akik
nem ren del kez nek ilyen po zi tív ta -
pasz ta la tok kal?
– Vi lág ren ge tő dol go kat nem tu -

dok mon da ni. Ten ni kell ér te. Ná lunk
ter mé sze tes do log az öku me né, hi -
szen a csa lá dom egyik fe le ka to li kus,
a má sik evan gé li kus. Fe le sé gem mel
há zas ság kö té sünk előtt meg ígér tük
egy más nak: ha  lá nya ink szü let nek,
ka to li ku sok, ha fi a ink, evan gé li ku sok
lesz nek.  Így  is  lett.  Már  har minc
éve együtt gya ko rol juk csa lá don be -
lül az öku me nét. Ki-ki hű sé ge sen jár
a sa ját kö zös sé gé be, de gyak ran meg -
for du lunk egy más temp lo má ban is,
és mind ket ten jól is mer jük a má sik
gyü le ke ze té nek örö me it és gond ja it.

***

– Schő berl Zsó fi ne vét a kör nyé ken
szin te min den ki is me ri. Pél dát lan
össze fo gás sal gyűj tik ne ki a ku pa ko -
kat – Sop ron tól Sár vá rig, Bécs új -
hely től Fel ső őrig – a leg kü lön bö zőbb
he lye ken. Szin te nincs is a ré gi ó ban
olyan is ko la, óvo da, temp lom vagy
gyógy szer tár, ahol ne le het ne le ad ni
ku pa ko kat a kis lány gyógy ke ze lé sét
elő se gí tő pénz elő te rem té sé re. A mai
öku me ni kus dél utá non is „per se lyez -
nek” Zsó fi nak. Mi lyen szá lak kö tik
Önö ket eh hez a ren dez vény hez?
SCHŐ BERL ER NŐ: Kis lá nyunk a har -

kai is ko la nyol ca di kos ta nu ló ja. Mi
mind ket ten ka to li kus val lá sú ak va -
gyunk, Zsó fi pe dig ti zen há rom éves

ko rá ban lett meg ke resz tel ve evan gé -
li kus temp lom ban – a sa ját ké ré sé re.
A  sop ro ni  és  a  Sop ron  kör nyé ki
evan gé li kus gyü le ke ze tek kel a kis lá -
nyunk szá má ra ren de zett jó té kony -
sá gi ren dez vé nye ik és a ku pak gyűj -
té si ak ci ó juk mi att ke rül tünk kap cso -

lat ba.  Ahogy  gyűl tek  a  ku pa kok,
Zsó fi is egy re kí ván csibb lett a „ku -
pak gyűj tő egy ház” ta ní tá sá ra, és ma -
ga kér te a ke reszt sé get. Az tán mi is
egy re több em bert is mer tünk meg a
gyü le ke ze tek ből  a  ku pa kos zsá kok
lo gisz ti ká ja mi att, és mi is kí ván csi -
ak let tünk… Ma már szí ve sen jö vünk
a gyü le ke ze ti al kal mak ra, Zsó fit is itt
kon fir mál ták  pün kösd kor.  Kis lá -
nyunk ott ér zi jól ma gát, ahol őt el -
fo gad ják,  be fo gad ják.  Har ka  ilyen
hely, és az ál ta lunk meg is mert evan -
gé li kus kö zös sé gek is. 

– A mai ren dez vény be vé te le Zsó fi
ok tó be ri ame ri kai mű tét jé nek, il let -
ve a re ha bi li tá ci ó nak a költ sé ge i hez
já rul hoz zá. Mi lyen or vo si be avat ko -
zás vár a kis lá nyuk ra?
– Zsó fi  moz gás kor lá to zott ként

szü le tett: me re vek az iz mai, ön ál ló já -
rás ra kép te len. Az úgy ne ve zett SDR-
mű tét cél ja az iz mok fe szes sé gé nek
meg szün te té se.  Ab ban  re mény ke -
dünk, hogy Zsó fi a mű tét után ki fog
majd  száll ni  a  to ló ko csi ból,  és  tud
majd bot tal jár ni. 
So kat je lent szá munk ra az egy ház

tá mo ga tá sa.  Re ményt  ad  eh hez  a
rend kí vül  ne héz,  már  ti zen öt  éve
tar tó  küz de lem hez.  Mi előtt  el uta -
zunk a mű tét re St. Lo u is ba, sze ret -
nénk sze mé lyes ál dást is kér ni. Nem -
csak Zsó fi nak, ha nem ne künk ma -
gunk nak is. 

***

– Mit je lent az öku me né az ön szá -
má ra?
Sü VE GESGER GŐ: Evan gé li kus, re for -

má tus és bap tis ta ba rá ta im is van nak,
na gyon so kat ta nu lok az ő lel ki sé gük -

ből. Az öku me né szá mom ra most leg -
in kább azt je len ti, hogy ugyan an nak
a Jé zus Krisz tus nak az éle tét, a ha lá -
lát és a fel tá ma dá sát hir det jük. Jó val
ki sebb kö zöt tünk a kü lönb ség, mint
azt so kan gon dol ják, vagy mint azt  tör -
té nel mi  ta pasz ta la ta ink ból  sejt het -

nénk. Részt ve szek egy nagy -
sza bá sú  mun ká ban  –  egy
könyv so ro za tot  sze ret nénk
ki ad ni öku me ni kus tá mo ga -
tás sal: Ch ris ti an A. Sch warz
né met evan gé li kus teo ló gus
kö zös ség fej lő dés re vo nat ko -
zó köny ve it, ezért az öku me -
né mos ta ná ban min den na pi
ta pasz ta lat szá mom ra. A né -
me tül, an go lul és na gyon sok
nyel ven ki adott könyv so ro zat
egy hetven országra kiterjedő
fel mé rés ered mé nye kép pen
jött lét re. A szer ző több tíz -
ezer gyü le ke ze tben – fe le ke -
ze tek től  füg get le nül  –  ar ra
ke re sett vá laszt, mi től fej lő dik
mi nő sé gi leg a kö zös ség. Te -
hát nem ar ra, hogy mi től le -
szünk  töb ben,  ha nem  ar ra,
hogy  mély sé gé ben  ho gyan
le szünk  erő seb bek,  be fo ga -
dób bak, meg tar tób bak, krisz -
tu sib bak.  Úgy  ta lál ta,  hogy
nyolc alap ve tő te rü le ten tu -
dunk fej lőd ni; ezek ről a te rü -
le tek ről  szól nak  az  egyes
köny vek. Ar ról, hogy az adott

te rü le tet  ho gyan  tud juk  fej lesz te ni.
Na gyon  iz gal mas,  fel sza ba dí tó  és
meg vi lá go sí tó szá munk ra ez zel a so -
ro zat tal dol goz ni!

– Né ha olyan ne héz meg él ni a hi -
tet a csa lá don be lül. Négy gyer me kes
édes apa ként tud-e ne künk jó re cep -
tet ad ni?
– Van olyan pe ri ó dus az éle tünk -

ben, ami kor a hi tet a csa lád ban le het
meg él ni, az tán van egy olyan kor szak,
ami kor in kább az a dol gunk, hogy a
gye re ke ink nek meg pró bál junk meg -
tar tó kö zös sé ge ket ad ni. Kis ka masz
ko ruk tól  kezd ve  egy re  erő seb ben
sze ret né nek tar toz ni a csa lád ju kon
kí vül más ho vá is. Az tán na gyobb ka -
masz ként meg már csak más ho vá.
Ar ra tö rek szünk, hogy ki csi ko ruk -
tól kezd ve kö rül ve gye őket olyan él -
te tő kö zös ség, amely ké sőbb is meg -
tar tó erő le het szá muk ra.

– Az egy ház és a mé dia kap cso la tán
ho gyan le het ne egy ki csit job bí ta ni?
– Azért bor zasz tó ne héz er re okos

vá laszt ad ni, mert nagy ki hí vás olyan
mű sort ké szí te ni, ame lyik nem ne gé -
des, nem szen tes ke dő, ha nem hi te les.
Nemcsak  őszin te,  ha nem  őszin té -
nek is ha t. Azok a fo lya ma tok, ame -
lyek  a  lel künk mé lyén  zaj la nak,  és
ame lye ket kis  kö zös ségek ben megbe -
szé lünk,  amelyek ről  ta nú sá got  te -
szünk, na gyon könnyen vál nak hi tel -
te len né, amint kép er nyő re ke rül nek.
Épp ezért na gyon be csü löm azo kat a
mű sor ké szí tő ket,  akik  a  job bí tás ra
meg-meg úju ló kí sér le te ket tesz nek.
Akik nap mint nap tö rek sze nek ar ra,
hogy hi te le sen szó lal ja nak meg. Min -
den el is me ré sem az övék.

g Hein richs Esz ter
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Az is ten tisz te let után rö vid köz gyű -
lés  ke re té ben Szol no ki And rás fel -
ügye lő  kö szön töt te  a  meg je len te -
ket, majd megem lé ke zett egy má sik
év for du ló ról.  Ros tá né  Pi ri  Mag da
har minc éve szol gál a Bo bai Evan gé -
li kus Egy ház köz ség ben. A fel ügye lő
be szé dé ben  mél tat ta  az  es pe res
asszony szol gá la tá hoz kö tő dő leg fon -
to sabb tör té né se ket, töb bek kö zött a
ke me nes pál fai  temp lom épí tést,  a
ne mes ko csi gyü le ke ze ti ház, a bo bai
ott hon, a bo bai pa ró kia és temp lom,
a ne mes ko csi temp lom fel újí tá sát, az
új gyü le ke ze ti te rem el ké szül tét.
A fel ügye lő át ad ta a bo bai, ne mes -

ko csi és ke me nes pál fai hí vek ado má -
nya i ból  el ké szült  meg le pe tés aján -
dé kot, egy Lu ther-ka bá tot, egy ben
es pe res asszony lel ké szi hi va tá sá nak
to váb bi foly ta tá sá hoz erőt, egész sé -
get, áll ha ta tos sá got, ki tar tást kért Is -
ten től. Az ün nep lők a köz gyű lést kö -

ve tő sze re tet ven dég sé gen fel szel ték
a  két száz har min ca dik  év for du ló ra
ké szült tor tát, és  fel ele ve ní tet ték a
kö zös em lé ke ket, me lyek a temp lom -

hoz  és  Ros tá né  Pi ri  Mag da  har -
minc éves  szol gá la tá hoz  kö tőd nek.

g Gulyásné Vass Veronika
For rás: bo ba.lu the ran.hu

– Ilyen kor azért az em ber – gya kor -
lat és ru tin ide vagy oda – vél he tő en
töb bé-ke vés bé iz ga tot tan megy fel a
szó szék re, ugye?
– Ér de kes, hogy ezt kér de zi, mert

nem rég va la ki más is épp ezt akar ta
tud ni…  Nem,  nem  iz gu lok,  mert
hob bim, szen ve dé lyem az ige hir de -
tés, ezért szí ve sen és öröm mel vég -
zem… Meg  nem  is  kell  szó szék re
men nem, hi szen a pad so rok kö zött,
elöl áll va pré di ká lok min dig – hogy
fi zi ka i lag  is  kö ze lebb,  együtt,  egy
kö zös ség ben le gyünk egy más sal.

– Ez a jó kez de mé nye zés azért ná -
lunk ta lán kis sé szo kat lan.
– Ám  a  kis egy há zak ban  be vett

gya kor lat. Kis pes ten kö rül be lül húsz
esz ten de je ez a meg szo kott rend.

– A húsz esz ten dő ről jut eszem be,
hogy Ön eb ben az esz ten dő ben ket tős
év for du lót is ün ne pel, hi szen im már
ne gyed szá za da pász to rol ja a kis pes -
ti evan gé li ku so kat.
– 1966-ban tér tem meg, hí vott el

kö ve té sé re az Úr, 1967-ben je lent kez -
tem a teo ló gi á ra. Ez után a ka to na ság
kö vet ke zett, ahol meg pró bál tak el tá -
vo lí ta ni Is ten től, a Bib li á mat is el vet -
ték. De meg ér tet tem, hogy ami a szí -
vem ben van – az Úr Jé zust, a be lé ve -
tett hi tet –, sen ki sem ve he ti el tő lem.
A  teo ló gi án  1972-ben  vé gez tem,

ez után  nő sül tem meg, Győ ri Évát
vet tem fe le sé gül. Ő vég zett sé gét te -
kint ve köny ve lő, de el vé gez te a teo -
ló gi ai aka dé mi át is. Ám fa mí li ánk bő -
vü lé sé vel már nem eze ken a te rü le -
te ken  dol go zott  to vább,  ha nem  a
csa lád já ban és a csa lád já ért élt. Sok -
szor, sok fé le kép pen se gí tet te lel ké szi
szol gá la to mat. Öt gyer me künk szü -
le tett, hét uno kánk van; leg idő sebb
lá nyunk, Éva An na is lel kész lett, je -
len leg Szák szen den él  és dol go zik.
1972-től  1975-ig  Bó csán  szol gál -

tunk  a  fe le sé gem mel.  Itt  ta nul tam
meg, mi lyen is, mit is je lent a lel ké -
szi mun ka a gya kor lat ban. 1975-ben
ke rül tünk Luc fal vá ra, ott Is ten ha tal -
mas éb re dést adott. 1989-ig ma rad -
tunk,  ak kor  köl töz tünk  Kis pest re.
Nyolc van  be jegy zett  ta gunk  kö zül

hú szan jár tak is ten tisz te let re ak kor,
de nem csüg ged tem el, mert tud tam,
hogy Is ten ha tal mas, és meg áld hat -
ja min den erő fe szí té sün ket. 

– Hadd kér dez zem meg: hány ta -
gú most a gyü le ke zet?
– Je len leg  négy száz  be jegy zett

gyü le ke ze ti ta gunk van, kö zü lük 150-
160 fő jár rend sze re sen temp lom ba.
Min dig is Jé zus sza ba dí tá sát hir det -
tem. Aki jött, és ma rad ni akart, ezért
jött, és ezért ma radt.
– Ko ráb ban em lí tet te a gyü le ke zet

mint kö zös ség fon tos sá gát. Ha jól
tu dom, so kat is tett az egy ház köz ség
nö ve lé se és tag ja i nak össze fo gá sa ér -
de ké ben, szá mos új don ság nak szá mí -
tó al kal mat ve ze tett be.
– Ilyen volt pél dá ul az úgy ne ve zett

„kér de zők kö re”, ahol bár ki bár mi lyen
kér dést fel te he tett, és ka pott rá – ter -
mé sze te sen a Bib lia ta ní tá sán ala pu -
ló – vá laszt.

– Akadt olyan kér dés, amely ne héz
vagy eset leg akár ké nyes, kí nos is
volt az Ön szá má ra?
– Nem, mert az igé ben min den re

van fe le let. De ter mé sze te sen vol tak
vissza-vissza té rő  sú lyos  kér dé sek,
mint ami lyen pél dá ul a „Hogy en ged -
he ti ezt vagy azt az Is ten?”,  te hát a
szen ve dés  kér dé se.  Min dig  imád -
koz tam az al kal mak előtt is, hi szen
„csu pán így” tud tam ké szül ni ezek -
re a be szél ge té sek re. És utó lag ki de -
rült, az Úr új ra meg új ra meg mu tat -
ta, mit kell mon da nom.

– Ér de kes, hogy pont a szen ve dést
hoz ta szó ba, mert úgy tu dom, az
Ön sze mé lyes éle té ben is akad tak,
akad nak ko moly prob lé mák és ne héz -
sé gek. Ké rem, bo csás son meg, hogy
uta lok er re, csak is azért me rem meg -
ten ni, mert ezek egyi ké ről Ön is em -
lí tést tett, ami kor meg be szél tük ezt a
mai ta lál ko zót.
– Vél he tő en a be teg sé gem re gon -

dol.  Be szél he tünk  ró la,  de  igaz ság
sze rint pár szó nál töb bet nem ér de -
mes  er re  vesz te get ni.  Szol gá la tom
alatt sok rá kos be teg gel ta lál koz tam
már,  és  most  lá tom  csak  iga zán,
ami kor ne kem is szem be kell néz nem

ez zel a kór ral, mi lyen nagy a kü lönb -
ség akö zött, hogy va la ki nek Is ten nel
vagy Is ten nél kül kell ezt vi sel nie. Hi -
szem, hogy az Úr ve lem és mel let tem
van, és meg se gít. Mi vel ő az Is ten,
meg is tud gyó gyí ta ni, ha akar, mert
ez ha tal má ban áll. Ha még sem így
ten ne, és el kel le ne hagy nom ezt a vi -
lá got, ak kor is ab ban hi szek és azt val -
lom, hogy Jé zus Krisz tus az én Meg -
vál tóm. 
Öröm mel töl töm éle tem ide jét, és

most, hogy a gyer me ke ink ki re pül -
tek, jó len ne még mi nél több időt ket -
tes ben töl te ni a fe le sé gem mel, se gí -
te ni, ta ní ta ni az uno ká kat, ige hir de -
té se ket tar ta ni, gyö nyör köd ni a ter -
mé szet szép sé ge i ben. 
Jó len ne meg va ló sí ta ni egy ré gi ál -

mo mat is, az EKE – vagy is az Evan -
gé li ku sok Kö zös sé ge az Evan gé li u -
mért – bib lia is ko lá já nak min tá já ra
lét re hoz ni egy hi va ta lo san is el is mert,
kö zép fo kú kép zést adó bib lia is ko lát.
Na gyon örül nék, ha ezt mi nél töb ben
el vé gez nék, és be áll ná nak a lé lek men -
tés szol gá la tá ba. Összes sé gé ben egy
biz tos: éle tem Is ten ke zé ben van, és
én tu dom, ha itt lesz az ide je, hoz zá
me gyek ha za. 
Egyik ked ves igém – amely alap -

ján a bú csú-is ten tisz te le ten is be szé -
lek  majd  –  fon tos  irány mu ta tó  a
szá mom ra; a Ró mai le vél ből va ló, a
8. fe je zet 28. ver se: „…akik Is tent sze -
re tik, azok nak min den ja vuk ra szol -
gál, azok nak, aki ket örök el ha tá ro zá -
sa sze rint el hí vott.”
A má sik nagy pró ba té tel  az  éle -

tünk ben 1981-ben szü le tett, leg ki sebb
gyer me künk ha lá la volt. Ő – eny hén
au tis ta  lé vén  –  szá mos  egész ség -
ügyi prob lé má val küz dött, vé gül agy -
ve lő gyul la dás ban hunyt el. Ek kor az
adott erőt, hogy amíg élt is, igye kez -

tünk őt az Úr hoz ve zet ni, és mi u tán
el tá vo zott, biz to sak vol tunk ben ne,
hogy jó he lyen van, Is ten nél, így to -
vább tud tunk lép ni. Az el me ne te le -
kor ka pott igék és ese mé nyek konk -
ré tan se gí tet tek meg ta pasz tal ni, hogy
az Úr ve lünk van, szól hoz zánk, ke -
zé ben  tart  ben nün ket.  Ez  se gí tett
ben nün ket, hogy sok kal könnyeb ben
hor doz zuk  el  hely ze tün ket,  mint
azok, akik az élő Jé zus nél kül él nek.
Ha már a gye re kek ről be szé lünk:

nagy örö möm, hogy mind a négy lá -
nyom hit ben jár, és csa lá dunk tag jai
– gyer me ke ink, ve je ink és uno ká ink
– ta lál koz hat nak egy más sal Kis pes -
ten, az is ten tisz te le ten. Cso dá la tos,
hogy együtt le he tünk Is ten kö ze lé -
ben,  kö zö sen  di cső ít het jük  őt,  és
ad ha tunk há lát ne ki.

– Lel kész úr, kö szö nöm, hogy őszin -
te sé gé vel meg tisz telt mind en gem,
mind pe dig az ol va só in kat. Nem ké -
tel ke dem ab ban, hogy bi zony ság té te -
le – csak úgy, mint ne kem – má sok nak
is so kat je lent. Ne héz is most ar ra kér -
nem, tér jünk még egy ki csit vissza elő -
ző, még fél be ma radt té mánk hoz, az
egye di kis pes ti gyü le ke ze ti al kal mak -
hoz, ame lyek kö zül ed dig a kér de zők
kö rét em lí tet te.
– Ezen kí vül  ott  van nak  még  az

úgy ne ve zett  SZIA-is ten tisz te le tek;
a  be tű szó  a  „sza bad  is ten tisz te let
akár ki nek” rö vi dí té se. Ez az al ka lom
úgy épül fel, hogy ké pek kel il luszt rált
if jú sá gi éne ke ket éne ke lünk, majd bi -
zony ság té te lek  hang za nak  el.  Az -
után olyan ige szol gá lat kö vet ke zik,
amely hez ki-ki hoz zá is szól hat. Az
együtt lét imá val és ének kel zá rul.

– Újabb, ná lunk kis sé szo kat lan
for ma…
– Le het,  de mond juk  úgy,  hogy

„szük ség volt er re”, hi szen a gyü le ke -
zet hez na gyon so kan val lá sos hát tér
és  is me re tek  nél kül  csat la koz tak,
fel nőtt kor ban  ju tot tak hit re és ke -
resz tel ked tek meg. Ma az egy kor fi -
a ta lon meg ke resz tel ke det tek, il let ve
az ő gyer me ke ik ad ják a gyü le ke zet
mag ját.
A ki csik re kü lön ben is igyek szünk

fi gyel ni,  a  temp lom ban  is  van  egy
üveg gel le vá lasz tott tér a „csú szó má -
szók  kö re”,  az az  a  kis gyer me ke sek
szá má ra. Eb ben a he lyi ség ben a szü -
lők úgy le het nek együtt a cse me té ik -
kel, hogy köz ben hall ják is az is ten -
tisz te le tet.

– Jó, hogy ilyen ru gal ma sak, és
igye kez nek al kal maz kod ni az igé -
nyek hez.
– Ez csak ter mé sze tes, ha gyü le -

ke ze tet, kö zös sé get aka runk épí te -

ni… Er ről szól a né hány éves múlt -
ra vissza te kin tő „nyi tott temp lom”
kez de mé nye zés is, ame lyet min dig
a kis pes ti na pok ide jé re idő zí tünk,
és hí vo gat juk haj lé kunk ba az ar ra
já ró kat.

– Ér tem, hi szen így még in kább
adó dott és adó dik al ka lom meg is mer -
ni a he lyi e ket. Szű kebb la kó kör nye ze -
te mél tá nyol ta is az itt élők kel szem -
be ni ked ves sé gét és nyi tott sá gát: 2012-
ben Kis pest dísz pol gá ra lett. Egy há -
zunk is el is mer te szol gá la tát: idén Az
Év Lel ké sze díj jal tün tet ték ki.
– Mind ket tő ért há lás va gyok. Kis -

pes tet hu szon öt itt töl tött év után ott -
ho nom nak ér zem, és be val lom, jól -
esett az is, hogy eb ben a for má ban
„kö szön ték  meg”  negy ven két  éve
tar tó ak tív lel ké szi szol gá la to mat.
A nyi tott temp lom ra vissza tér ve:

még  köz vet le neb bül  is  igyek szünk
meg szó lí ta ni má so kat. En nek je gyé -
ben ve zet tük be azt, hogy az is ten tisz -
te le ten kö szönt jük azo kat, akik elő -
ször  van nak  je len  ná lunk:  egy  kis
köny vecs két és egy ki tölt he tő la pot
adunk nekik.

– Be val lom, na gyon tet szik ne -
kem, hogy Ön ennyi re nyi tott és ru -
gal mas.
– Kö szö nöm, ez ked ves, de nincs

eb ben  sem mi  rend kí vü li.  Egy há -
zunk – úgy vé lem – saj nos ki csit me -
rev, és ez nem jó. Meg va gyok ró la
győ ződ ve, hogy szol gá la tunk fenn -
ma ra dá sa ér de ké ben vál toz tat nunk
kell ezen, és meg kell ten nünk min -
dent azért, hogy al kal ma in kat egy -
aránt jel le mez ze a köz vet len ség és az
ün ne pé lyes ség.
– Erős sza vak…
– Bár csak len ne ere jük! So ha nem

rej tet tem vé ka alá a vé le mé nye met,
mert azt val lom, hogy be szél nünk kell
ar ról is, ami nem jó, nem he lyes. Éb -
re dés re, meg té rés re van szük ség, ar -
ra, hogy na gyobb hit tel, tel jes oda -
adás sal szol gál junk, ne a sa ját „hasz -
nun kat”,  „jó lé tün ket” ke res sük, ha -
nem ar ra fi gyel jünk, mit mond ne -
künk,  ho gyan  ve zet  min ket  Is ten
sza va, mit kí ván tő lünk az Atya, mi -
re hí vott el ben nün ket az Úr.
Ami kor má sok biz ta tá sá ra, ké ré -

sé re in dul tam egy egy há zi vá lasz tá -
son, ak kor is azt igye kez tem hang sú -
lyoz ni a prog ra mom ban, hogy ha hit
van, min den van, ha hit nincs, sem -
mi sincs. Ha Ő ke rül az el ső hely re,
ve le együtt min den más kér dé sünk is
meg ol dó dik. Az Úr min dig ve lünk
van, vá laszt ad min den kér dé sünk re.
Nincs is jobb an nál, mint ve le él ni.

g Gaz dag Zsu zsan na

„Hahitvan,mindenvan…”
TalálkozásSzéllBulcsúnyugalmazottevangélikuslelkésszel

b „Ébredéskelleneazegyházunkban,ébredés”–hangsúlyoztabúcsú-
zásunkkorSzéll Bul csú, aközelmúltbannyugalombavonultevangé-
likuslelkész.Útbanhazafeléazontűnődtem,milyenmesszeisjutot-
tunktársalgásunksorán.Hiszenbeszélgetésünkkezdeténmégcsu-
pánkisebbléptékű,személyesdolgokrólfolytaszó,példáularról,mi-
lyenérzésekkel,gondolatokkalkészüla–találkozásunkidőpontjá-
banmégelőtteálló,augusztus31-i–búcsú-istentiszteletére.Arra
anapra,amelyazértiskülönleges,mertegybeesikahatvanötödik
születésnapjával.

Harmincévszolgálategykétszázharmincévestemplomban
b Szentháromságünnepeutáni10.vasárnapdélelőtt10órakorünnepi,há-
laadóistentisztelettelemlékeztekmegahívekabobaievangélikustemp-
lom felszentelésének kétszázharmincadik évfordulójáról. Ros tá né 
Pi ri Mag da lelkészemlékezőszavaibankiemelteazösszefogás,ahitere-
jét,melynekköszönhetően1784-benPer la ky Gá bor szuperintendensfel-
szentelhetteatemplomot.Ennekaközöserőnekasegítségévelújulha-
tottmegagyülekezetúrvacsoraifelszereléseis(képünkön),melyetahí-
vekbirtokukbaisvehettekazúrvacsoraosztáson.Ameghittünnepial-
kalmatGyőr ffy Ist ván orgonajátékatettemégfelemelőbbé.

A
 s

z
e

r
z

ő
 F

e
lv

é
t

e
le

F
o

tó
K

: 
r

o
s

tA
 i

z
A

B
e

ll
A

Ros tá né Pi ri Mag da oltári szolgálata Kendeh-Kirchknopf László beosztott
lelkésszel az ünnepi istentiszteleten
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Az ün ne pi ese mény az evan gé li kus
szi get szí vé ben, a temp lom ban vet -
te kez de tét, ahol Fel leg vá ri Zol tán –
im már mint a Kos suth La jos Evan -
gé li kus Óvo da, Ál ta lá nos Is ko la,
Gim ná zi um és Pe da gó gi ai Szak kö -
zép is ko la igaz ga tó ja – kö szön töt te és
mu tat ta  be  a  ven dé ge ket,  köz tük
dr. Kri za Ákost, Mis kolc me gyei jo -
gú  vá ros  pol gár mes te rét,  dr. Ko -
czisz ky Györ gyöt, a Mis kol ci Egye tem
Gaz da ság tu do má nyi  Ka rá nak  dé -
kán ját, Óvá ri Zsu zsan nát, Mis kolc
vá ros ön kor mány za tá nak ok ta tá si fő -
osz tály ve ze tő jét,  Mi há lyi Zol tán -
nét, a  mis kol ci  evan gé li kus  in téz -
mény  igaz ga tó ta ná csá nak  el nö két,
Va lent ínyi Eri kát, az or szá gos iro da
ne ve lé si és ok ta tá si osz tá lyá nak óvo -
dai re fe ren sét, dr. Kiss Já nost, Mis -
kolc vá ros köz gyű lé se Fi desz-frak ci -
ó já nak  ve ze tő jét  és  Mol nár Pé ter
ön kor mány za ti kép vi se lőt, a KDNP
vá ro si el nö két. 
Az év nyi tó val egy be kö tött is ten -

tisz te le ten dr. Fa bi ny Ta más hir det -
te az  igét Mk 10,14b – „En ged jé tek
hoz zám jön ni a kis gyer me ke ket, és ne

aka dá lyoz zá tok őket, mert ilye ne ké az
Is ten or szá ga!” – alap ján, Sán dor né
Po va zsany ecz Gyön gyi lel kész, Bu day
Bar na bás es pe res és Ger lai Pál is ko -
la lel kész li tur gi ai szol gá la tá val. Sze -
mé lyes  hang vé te lű  be szé dé ben  az
Észa ki  Egy ház ke rü let  püs pö ke  fel -
idéz te sa ját gyer mek ko rát, amely a
hat va nas  évek ben  Mis kol con  telt.
Sze re tet tel em lé ke zett meg a temp -
lom ról, me lyet ott ho ná nak ér zett a
Lu ther-ud var ral együtt, hi szen édes -
ap ja itt volt lel kész. 

„Nem elég a meg szü le tő gon do lat,
azt tet tek kell, hogy kö ves sék” – utalt
Fa bi ny Ta más a vá ros kö ze pén ta lál -
ha tó evan gé li kus szi get re, el is me rő en
szól ván az óvo dá ban vég zett fe le lős -
ség tel jes mun ká ról. Az egy ház eh hez
hoz zá sze ret ne ten ni még va la mit –
hang sú lyoz ta az egy ház ke rü let lel ké -
szi ve ze tő je –, még pe dig az ál dást. 

Bó dás Já nos re for má tus köl tő ver -
sét  idéz ve  Fa bi ny  Ta más  rá mu ta -
tott, hogy min den ki vel a ma ga szint -
jén kell meg is mer tet ni Jé zust. Nem
erő szak kal, ha nem sze re tet tel – akár
óvo dás ko rú ak kal is, hi szen „ilye ne ké
az Is ten or szá ga”.
Az ige hir de tést kö ve tő en az óvo -

da pe da gó gu sai ál dás ban ré sze sül tek.
A püs pök ar ra kér te őket, hogy jö vő -
be li  mun ká juk  so rán  úgy  se gít sék
egy mást, aho gyan a csa lád ban a test -
vé rek  te szik.  Ez után  az  óvo dá sok
ad tak rö vid mű sort, majd a gyer me -
kek is ál dás ban ré sze sül tek.
A tan év nyi tó szak rá lis ré sze után

dr.  Kri za  Ákos  pol gár mes ter  kö -
szön töt te a je len lé vő ket. Be szé dé ben
a gyer mek ről mint Is ten aján dé ká ról
szólt.  El mond ta,  hogy  a  Re mé nyi
Ede ut cai tag óvo da át adá sá val a vá -
ros ok ta tá si in téz mé nye i nek im már
ne gye de ke rült egy há zi fenn tar tás ba.
Biz to sí tot ta  a  szü lő ket  ar ról,  hogy
gyer me ke ik  ez után  is  jó  ke zek ben
lesz nek, hi szen az evan gé li kus egy -
ház már ed dig is bi zo nyí tot ta hoz zá -
ér té sét  a  gyer me kek  ok ta tá sá ban-
ne ve lé sé ben.
A temp lo mi al ka lom vé gén Fel leg -

vá ri Zol tán igaz ga tó az óvo da ud va -
rá ra in vi tál ta a je len lé vő ket, ahol – az
épü let meg ál dá sa után – kö tet len be -
szél ge tés re is le he tő ség nyílt .

g Solt ész né Bo dzás Ju dit

Min den  igényt  ki elé gí tő,  mo dern
kör nye zet ben kezd he tik az új tan évet
a  szar va si Vaj da Pé ter Evan gé li kus
Gim ná zi um ta nu lói és ta ná rai.
A  212  éve  ala pí tott  evan gé li kus

gim ná zi um  két  éve  ke rült  vissza

egy há zunk fenn tar tá sá ba, az óta az is -
ko la épü le te kí vül-be lül tel je sen meg -
újult. Az ün ne pé lyes tan év nyi tó is -
ten tisz te le ten ige hir de tés sel szol gált
a  Dé li  Evan gé li kus  Egy ház ke rü let
püs pö ke, Gáncs Pé ter.
A tan év nyi tó ün nep re a püs pö köt

el kí sér te az egy ház ke rü let fel ügye lő -
je, Ra dos né Len gyel An na és Var ga
Már ta, a ne ve lé si és ok ta tá si osz tály
ve ze tő je is. A tan év nyi tó al kal mon a
kö zel há rom száz lel ket szám lá ló di -
ák se re get  kö szön töt te  Ba bák Mi -
hály pol gár mes ter és az is ko la igaz -
ga tó ja, Ki taj ká né Szán tai Má ria is.
A temp lo mi együtt lét után fel sza ba -
dul tabb han gu lat ban vo nul tak át az
ün nep lők az is ko la be já ra tá hoz, ahol
elő ször a ha rang lá bat ál dot ta meg a
püs pök, majd – a nem ze ti szí nű sza -
lag át vá gá sa előtt – a mo dern ok ta -
tá si in téz ményt.

g Szö veg és fo tó: Kiss Ta más

Óvodávalbővültazevangélikussziget
Miskolcbelvárosában

b TizenháromévteltelaMagyarországiEvangélikusEgyházmiskolcigim-
náziumának–rendszerváltásutáni–elsőtanévnyitójaóta.Azintéz-
ményigazgatója,Fel leg vá ri Zol tán „mertnagyotálmodni”,hiszenkez-
dettőlegyolyanoktatásiközpontotképzeltel,amelyhezóvoda,álta-
lánosiskola,gimnáziumésszakközépiskolaistartozik.Hogymindez
valósággáválhasson,ahhozazkellett,hogyazegyházvezetői,oktatá-
sértfelelősszakembereiismagukévátegyékaz„álmot”,majdMiskolc
városvezetéseisazügymelléálljon.2011-benáltalánosiskolávalbő-
vültazaddigiközépiskola,2014.szeptember1-jénpedigaReményiEde
utcaitagóvodaünnepélyestanévnyitójáraissorkerülhetett…
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A fel szó la lók, il le tő leg az ese ményt
je len lé tük kel  meg tisz te lők  kö zött
volt Ra dos né Len gyel An na egy ház -
ke rü le ti  fel ügye lő,  Kri zsán Zol tán
egy ház me gyei  fel ügye lő,  to váb bá
Mé szá ros Ti bor és Szat máry Lász ló
ön kor mány za ti kép vi se lők. Még sem
a kö szön tő be szé dek re vagy a vissza -
em lé ke zé sek re he lye ző dött a hang -
súly, hi szen iga zi ün nep pé ezt az al -
kal mat a hí vek je len lé te tet te.
Er re az el évül he tet len össze tar tó

erő re utalt be ve ze tő sza va i ban Gáncs
Pé ter, ami kor Jé zust idéz te: „A temp -
lom nál is na gyobb van itt.” (Mt 12,6)
Vagy is nem az épü let ha lott fa la i ból,

ha nem an nak „élő kö ve i ből” emel -
ke dik ma gas ba Is ten há za. Eh hez já -
rul hat nak hoz zá – töb bek kö zött –
azok a püs pök ál tal ki emelt gesz tu -
sok és mű al ko tá sok is, ame lyek még
ele ve neb bé  te he tik  egy  temp lom
te re it. A rá kos szent mi há lyi ak ol tá -
rán ta lál ha tó Bib lia pél dá ul a Zsol -
tá rok köny vé nek kö vet ke ző ver sé nél
van ki nyit va: „Gyö nyör köd jél az Úr -
ban, és meg ad ja né ked szí ved ké ré -
se it.” (Zsolt 37,4) 
Ez az ige hely is ar ra hív ja a temp lom -

ba já ró kat, hogy fe dez zék fel a fa la kon
tú li Épí tő ál dá sos haj lé kát, s te gyék ott -
ho nuk ká. A Span draft Ágos ton fes tet -

te – Jé zust és egy kis fi út áb rá zo ló –
ol tár kép  szin tén  fon tos  üze ne tet
hor doz, el ső sor ban az is ten tisz te le -
te ken meg je le nő gyer me kek szá má -
ra, akik Gáncs Pé ter sze rint ugyan -

úgy vágy nak er re a hí vo ga tó ben ső -
sé ges ség re, mint a szü le ik.
Bör ön te Már ta  gyer mek köz pon tú

lel ki sé gét pél dáz ta az is ten tisz te le ten a
„sze re tet koc ka”-do bá lás, de a Fe ke te Gy.

Vik tor ál tal ve zé nyelt ha rang já ték  is,
mely nek részt ve vői kö zött ki csik és na -
gyob bak egy aránt vol tak. 
Az úr va cso ra után vi szont a fel nőt -

te ké lett a fő sze rep. Mi köz ben a ven -
dé gek meg osz tot ták ün ne pi gon do -
la ta i kat, há lá san em le get ték a gyü le -
ke zet ko ráb bi ve ze tő egyé ni sé ge it –
köz tük a kö zös sé get több mint négy
év ti ze den át szol gá ló (és az év for du -
lós ün ne pen is je len lé vő) dr. Kar ner
Ágos ton lel készt. 
Szó esett az épü let múlt já nak né -

hány ér de kes sé gé ről is, a cin ko tai lel -
ké szek  kez de mé nye ző  sze re pé től
kezd ve a Csák Gusz táv ál tal szer ve -
zett, épít ke zés re fel aján lott gyűj té sen
át egé szen Zir mann Já nos haj da ni fel -
ügye lő öz ve gyé nek egy ház ra ha gyott
in gat la na i ig. Ez utób bi ak he lyén áll
ma az id. Tóth-Szől lős Mi hály lel kész -
sé ge ide jén fel szen telt rá kos szent mi -
há lyi temp lom, amely nem csu pán
egy  nyolc van éves,  mél tó ság tel jes,
már-már mű em lék ér té kű épít mény.
Hi szen ha élő kö vek ből is épült, ak -
kor „nagy sá ga égig ér”.

g Papp Má té

Arákosszentmihályitemplomélőkövei
b Nyolcvanévvelezelőtt,1934.június17-énszenteltefelRaf fay Sán dor
püspökaSándy Gyu la általtervezettrákosszentmihályievangélikus
templomot.Nemsokkalkésőbb–az1933-asalapkőletételutánkilenc
esztendővel–váltagyülekezetCinkotátólelszakadvaönállóanyaegy-
házzá.ARákosszentmihály–SashalmiEvangélikusEgyházközségszep-
tember7-én,vasárnapemlékezettmegajelesévfordulórólegykülön-
legesenünnepihangulatú–Bör ön te Már ta lelkésznőáltalvezetett–is-
tentiszteletkeretében,amelyenGáncs Pé ter elnök-püspökprédikált,
Fe ke te Gy. Vik tor lelkészpedigzeneiszolgálattalvettrészt.
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Balról jobbra: Buday Barnabás, Sán dor né Po va zsany ecz Gyön gyi, Fabiny
Tamás és Gerlai Pál



Evangélikus Élet 2014. szeptember 14. f kultúrkörök

A bu da pes ti Rum bach Se bes tyén ut -
cai zsi na gó ga tel je sen meg telt an nak
az öku me ni kus em lé ke zet ki ál lí tás nak
a meg nyi tó ján, ahol püs pö kök – töb -
bek kö zött Fa bi ny Ta más, Gáncs Pé -
ter, Vár sze gi Asz trik és  Ste in bach
Jó zsef – és rab bik – mint Frö lich Ró -
bert vagy Ró na Ta más – Imák Ausch -
witz után cí mű imád sá gai mel lett a

kor társ mű vé sze ti élet ki vá ló sá ga i nak
olyan al ko tá sai sze re pel tek, me lye ket
a fen ti, a bo csá nat ké rés, a meg bo csá -
tás és alá zat hang ján írott imák ins -
pi rál tak. Így a ki ál lí tá son töb bek kö -
zött Nád ler Ist ván, Ko nok Ta más,
Voj nich Er zsé bet, Ha ász Ist ván vagy
Lo vas Ilo na al ko tá sa it épp úgy meg le -
he tett te kin te ni, mint ahogy hall ha -
tó volt Kurt ág György egész te ret be -
töl tő, A csüg ge dés és ke se rű ség da lai
cí mű meg rá zó da rab ja. 
Az Asz ta li Be szél ge té sek Kul tu rá -

lis Ala pít vány ki ál lí tá sa szep tem ber
1-jén a Zsi dó Nyá ri Fesz ti vál ke re té -
ben nyílt meg, és a hó nap vé gé ig lesz
lát ha tó.
A ki ál lí tás meg nyi tón Heis ler And -

rás, a Ma zsi hisz el nö ke kö szön tő jé -
ben szólt ar ról: „A Zsi dó Nyá ri Fesz -
ti vál tör té ne té ben ez egy kü lön le ges
al ka lom,  mert  a  ho lo kauszt  nem
szo kott a té mái kö zé tar toz ni. Ez a
fesz ti vál alap ve tő en a zsi dó kul tú rát
mu tat ja be. A szer ve zők el hi va tott -
sá ga mi att tet tünk most ki vé telt, és
áll tunk az ügy mel lé. Az ugyan is, amit
az Asz ta li Be szél ge té sek Kul tu rá lis
Ala pít vány  így  fo gal maz  meg:  »A
soá tra gé di á ja nem zsi dó ügy, ha nem
ke resz tény, egyé ni és össz tár sa dal mi
trau ma egy aránt«, szá munk ra és az
egész  tár sa da lom  szá má ra  fon tos
üze net” – mond ta Heis ler And rás.

Ga lam bos Ádám evan gé li kus teo -
ló gus, a ki ál lí tás ku rá to ra be szé dé ben
ki emel te: „Ma, ami kor az Ot to Wag -
ner ál tal ter ve zett zsi na gó gá ban kör -

be né zek, óha tat la nul egy 1908-as ki -
adá sú, ki csiny ke zsi dó ima könyv jut
az eszem be, mely ben rab bik imád sá -
gai mel lett ka to li kus és evan gé li kus
püs pö kök  fo há szai  is  sze re pel tek.
Ugyan ak kor nem tu dok úgy te kin te -
ni ezek re az om la do zó, mál ló fa lak -
ra, hogy ne jus son eszem be a be já rat
mel let ti em lék táb la fel ira ta, mely szí -

vem be  vé si,  hogy  1941-ben  ez  az
épü let is de por tá lá sok gyűj tő he lye -
ként mű kö dött. Het ven öt éve, 1939.
szep tem ber 1-jén tört ki a má so dik vi -
lág há bo rú. Ma a be né pe sült zsi na gó -
ga épü le te, a mű vé szek és fe le ke ze tek
össze fo gá sa ta lán hoz zá já rul ah hoz,
hogy  va la mi  más  tűn jön  föl  előt -
tünk. Va la mi, ami nem os to roz, nem
meg osz tás ra épül, ha nem alá zat tal,
tisz ta hang ként, kö zö sen szól. Kö szö -
nöm a mű vé szek nek, püs pö kök nek,
teo ló gu sok nak, a tisz telt je len lé vők -
nek és min den jó aka ra tú em ber nek,
hogy kö zö sen ál lunk ki egy egy mást
meg be csü lő,  em be ribb,  test vé ribb,
eti ku sabb  vi lá gért”  –  fejezte  be
beszédét a kiállítás kurátora.
A ki ál lí tás meg nyi tó rend ha gyó és

pél da ér té kű volt nem csak azért, mert
rit kán te lik meg egy ek ko ra épü let jó -
aka ra tú ér dek lő dők kel, ha nem azért
is, mert a Bub nó Ta más ál tal ve ze tett
Szent Ef rém fér fi kar úgy nyi tot ta meg
a ki ál lí tást, hogy kü lön bö ző fe le ke ze -
tek éne két ad ta elő – egy más után. Az
össze fo gás je gyé ben így el hang zott a
„Bo ruch sém kö va ud” kez de tű zsi dó
imád ság Ko dály Zol tán kó rus ra írt fel -
dol go zá sá ban, To más Lu is de Vic to -
ri á tól az Ag nus Dei, a „Mint a szép hí -
ves pa tak ra” kez de tű zsol tár, Liszt Fe -
renc O Ha upt voll Blut und Wun den
cí mű ko rál ja a Via Cru cis ból, va la mint
Szer gej Je ki mov szer ze mé nye, a Ba bi -
lon fo lyó vi zei mel lett.

g G. Á.
For rás: Evan gé li kus.hu

Megnyílt
azImákAuschwitzután

címűkiállítás

Hin né az em ber, hogy a Zsi dó Nyá -
ri Fesz ti vál – amely idén mel les leg
szep tem ber el ső  he té ben  zaj lott  –
csak a fő vá ros vissza-vissza té rő kul -
tu rá lis  ren dez vény so ro za ta,  pe dig
ez egy kis vá ro si zsi dó hit köz ség nek
is nagy ün ne pe! 

Kis kun ha la son – szin te egye dül ál -
ló mó don – sa ját zsi na gó gá val, rab bi -
val és val lás ta nár ral mű kö dik egy kö -
zös ség, me lyet nem tu dott ki ra dí roz -
ni a II. vi lág há bo rú nép ir tá sa. Cso dá -
val ha tá ros mó don ugyan is a kis vá ros -
ból el hur colt zsi dó ság na gyob bik ré sze
– mint egy öt száz em ber – ha za tért. 
A  kö zös ség  éle té ben  a  ko mo -

lyabb ér vá gást az öt ve nes évek je -
len tet ték: a val lás ül dö zés, a vál lal -
ko zók le he tet len né té te le és – kül -
ső ok ként – Iz ra el ál lam lét re jöt te.
A leg töb ben ki ván do rol tak, így ma
már csak né hány tu cat em ber jár a
zsi na gó gá ba. De a hit köz ség mű kö -
dik!  En nek  pe dig  egyik  mar káns
meg nyil vá nu lá sa a nyár vé gi ha la si
zsi dó fesz ti vál, mely re több szá zan
jön nek el min den esz ten dő ben az
or szág min den szeg le té ből.

Idén a Bu da pest Klez mer Bandkon -
cert jé vel, Me zey Bé la iz ra e li fo tó ki ál lí -
tá sá val, dr. Ró na Ta más fő rab bi elő adá -
sá val és Kol tai Ró bert szín mű vész mű -
so rá val irá nyí tot ták a fi gyel met a zsi dó

nép re, a zsi dó val lás ra… Nem csak a só -
let és más sa já to san zsi dó ételek von -
zottak au gusz tus 22–24-én még tu ris -
tá kat is a ha la si nyá ri fesz ti vál ra, de a vá -
ro si prog ram aján ló ban is sze re pel te tett

„val lás tör té ne ti  óra”,  va la mint  a  kü -
lön bö ző té mák ban hir de tett be szél ge -
té sek is so ka kat be csá bí tot tak a zsi na -
gó gá ba és an nak ud va rá ra. 

g Ká posz ta La jos

Hanyár,akkorzsidófesztivál!
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Mesterségekünnepe.Mennyi te het -
sé ges kéz, meg szám lál ha tat lan tisz -
ta arc. Fi a tal csa lá dok gye re kek kel,
sült kol bászt, hur kát fa ló fér fi ak, sö -
rös kor só kat  emel ge tő  asszo nyok.
Nincs eb ben sem mi kü lö nös, egész
dél előtt sza kadt az eső, hi deg lett, ke -
res tek  va la mi  lé lek me le gí tőt.  Hu -
szon nyol ca dik al ka lom mal ren dez te
meg or szá gos se reg szem lé jét a Nép -
mű vé sze ti Egye sü le tek Szö vet sé ge. A
bu dai Vár ban, sok ap ró pa vi lon ban
fém mű ve sek, ko vá csok, ké se sek, ék -
szer ké szí tők,  ha rang ön tők  mu tat -
ták  be  szebb nél  szebb  tár gya i kat.
De vol tak mé zes szí vek, ko ron di tá -
nyé rok, pász tor bo tok, fa já té kok, ké -
zi szőt te sek. És a jó bo rok ról se fe led -

kez zünk meg – igaz, a  lan gyos sör
job ban fo gyott. A vár or má ra jel ké -
pe sen ide gen zász ló ke rült, hi szen tö -
rök kéz mű vesek hoz ták el szí nes, fi -
nom mun ká i kat. A két nagy szín pa -
don nép ze ne szólt, tán cos le gé nyek
for gat ták a csi nos lá nyo kat. Az öt na -
pos ren dez vény egyik leg szebb órá -
ja Kob zos Kiss Ta más és Er dal Şali -
koğlu kon cert je volt. A két ré gi ba rát
a ma gyar és tö rök éne kelt köl té szet
is mert da rab ja it mu tat ta be.

***

Ka puścińskinaplója.A ná lunk is jól
is mert, vi lág já ró író jegy ze tei kü lö nös
ol vas má nyok.  Nem  ar ról  tu dó sí ta -
nak, hogy ben ne mi ját szó dik le, in -
kább a „ta lált tár gyak” be mu ta tá sa a
szán dé ka, üze ne tük meg fej té se. Tá vo li
föl de ken, nagy vá ro so kon ível nek át a
val lo má sok. Ap ró meg fi gye lé sek, az
élet kis cso dái, min den van ezek ben a
kis  kö te tek ben  (Sze nyán Er zsé bet
nagy sze rű for dí tá sá ban).
„Leg főbb té mám a sze gé nyek éle te

– ír ta 2000-ben. – A har ma dik vi lág
nem föld raj zi fo ga lom (Ázsia, Af ri ka,
La tin-Ame ri ka), nem is fa ji (úgy ne ve -
zett  szí nes  föld ré szek),  ha nem  eg -
zisz ten ci á lis. Lé nye ge a vég le ges el nyo -
mo ro dás ál lan dó ve szé lye. Az a tény,
hogy a föld la kó i nak 80 szá za lé ka hi -
ányt szen ved, nyo mo rog, és gyak ran
éhe zik is, so kat el árul az em ber gyön -
ge sé gé ről.  Azt  bi zo nyít ja,  hogy  az
em ber ter mé sze té nél fog va te he tet len,

el ve szett te rem tés, olyan lény, aki ál -
lan dó an az Úr is ten után kény te len te -
kin get ni, hogy se gít sé get kér jen tő le.”

***

Akilencvenéves.Ke vés a ze ne szer -
ző  és  a  kar mes ter  a  nők  kö zött.
Büsz ke ki vé tel Sző nyi Er zsé bet, ope -
rák, ora tó ri u mok, ze ne ka ri és ka ma -
ra mű vek nem zet kö zi hí rű al ko tó ja. A
ze ne mű vé sze ti fő is ko lán Bár dos La -
jos, Ko dály Zol tán, Sza bol csi Ben ce,
Fe ren csik Já nos se gí tet te  in du lá sát.

1960–81 kö zött a kö zép is ko lai ének -
ta nár-  és  kar ve ze tő kép ző  tan szak
ve ze tő je. A Ko dály és a Bár dos Tár -
sa ság  el nö ke.  A ze nei írás-ol va sás
mód szer ta na cí mű tan köny vét szá -
mos vi lág nyelv re le for dí tot ták. Sok -
szor el mond ta, hogy a gye re ke ken, az
if jú sá gon és az ama tőr moz gal mon
ke resz tül kell az em be re ket kö ze lebb
hoz ni  a  ze né hez.  Per sze  ez  az zal
járt, hogy éle te na gyobb ré szét a ta -
ní tás bol dog órá i ra kel lett pa za rol nia.
Má sik nagy tö rek vé se: úgy for mál ja
mű ve it, hogy azok utat ta lál ja nak a
hall ga tók hoz. Mai, ön cé lú vi lá gunk -
ban ne mes szán dék ez: ad ni, ne vel -
ni, amed dig Is ten en ge di a te rem tést.

***

Metróút.Va sár nap volt, bo ron gós
idő, még is so kan jöt tek-men tek az
ut cán. Mi kor fel jöt tem a vég ál lo más -
nál, or go na mu zsi ka ütöt te meg a fü -
le met. Kör be néz tem, s ész re vet tem
a  kö zel ben  egy  ré gi,  idő mart  fa lú
temp lo mot.  A  szé pen  gon do zott
té ren a fő ka pu nyit va volt. A fél ho -
mály csend jé ben egy idős asszony
ül dö gélt,  és  sír do gált.  So ha  ilyen
szív szo rí tó  zo ko gást  nem  hal lot -
tam még. El hall ga tott az or go na, a
fény ké pe ző gép pel csat to gó ja pá nok
is  ki men tek.  Meg áll tam  a  fő ha jó
mel lett,  né hány  per cig  még  J. S.
Bach zen gett ben nem, az után új ból
az idős nő zo ko gá sa. Más volt ez a
pil la nat, mint a fa la kon kí vü li vi lág.

Mint ha em ber si rat ta vol na Is ten el -
mond ha tat lan szo mo rú sá gát.

***

Jézusnyomában.A meg vál tott em -
ber tu da to san megy Krisz tus ös vé -
nyén. Min den lé pé se, ke re sé se fon tos.
Örök a pil la nat, amely sze re tet ből van,
de ve szen dő, amely ben nincs sze re -
tet. Fosz lik a csil lag, por lad a vi lág,
köny vek és ké pek fe le dés be hull nak,
már vány sír kö vek ki dől nek, fö léjük
to rony há za kat emel nek. Csak a sze -
re tet ma ra dan dó. Já nos evan gé li u má -
ban Jé zus így ren del ke zik: …„ma rad -
ja tok meg az én sze re te tem ben!”Az ál -
do za tos na pok meg hoz zák a tel jes éle -
tet és a nyu gal mat.

***

Anyanyelviséták.Nem tu dom, dol -
go zik-e még a je les ta nár és te le ví zi ós
mű sor ve ze tő:  Grétsy Lász ló. Nagy -
sze rű köny ve a Tin ta Ki adó jó vol tá ból
ol vas ha tó. Na gyon kel lett már az újabb
in te lem: óv juk és vi gyáz zuk gyö nyö rű
nyel vün ket, a ma gyart! Bi zo nyá ra so -
kunk em lé ke ze té ben él nek a ré gi es ték,
mi kor a pro fesszor a pes ti ut cán sé tál -
va nyelv he lyes sé gi prob lé mák ra hív -
ta föl a fi gyel mün ket. Já té ko san, ko -
mo lyan ta ní tott min den kit. A mos ta -
ni kö tet az utób bi évek ben meg je lent
írá sok ból vá lo gat: sza vak ízé ről, ne vek
szü le té sé ről, nyel vünk öre ge dé sé ről és
meg úju lá sá ról töp reng. A fel fe de zés
örö mé vel hat, hogy meg vil lant ja hu -
mo rát is, ha tal mas mű velt ség anya gát.
Egy  nyelv tu dós  írá sai  ezek,  még is
érez zük, mi, egy sze rű em be rek is ott
le he tünk  őszi  kör út ján,  min ket  is
meg aján dé koz hasz nos ta ná csok kal.

***

Papírcetlik. Több év ti ze des szo ká -
som:  ma ra dék  la pok ra  föl jegy zek
mon da to kat. Ré gi és új tö re dé ke ket
írók tól, tu dó sok tól. Oly kor be le ol va -
sok, és meg lep ve lá tom, hogy a fe le
hasz nál ha tat lan.  Azért  akad nak
gyöngy sze mek  is.  Rög tön  itt  van
John Lu kacs re mek so ra: „El kell kez -
de nünk most, a hu szon egye dik szá -
zad ele jén ma gá ról a gon dol ko dás ról
gon dol kod ni.” Mi ért? És ho gyan? A
lé lek ere jét ak kor tud ja moz gó sí ta ni,
ha új já, sza bad dá tesszük ma gun kat.
Erő fe szí té sünk ak kor le het ter mé keny,
ha nem hagy juk fi gyel men kí vül az él -
te tő  For rást.  Is ten  nél kül  sem mit
nem tu dunk el vé gez ni. Az is fon tos,
hogy  rossz  irá nyun kat  föl is mer jük,
mér le gel jük, és jó irány ba for dít suk.
„Jé zus új bor ról s a hoz zá va ló új töm -
lő ről be szél – ír ta Va sa di Pé ter.– Úgy
le het új az a töm lő, ha a bort ké pe sek
va gyunk mint egy ál lan dó an for rás ban
lé vő nek hin ni, mert csak ez a hit ké -
szít het  idő sze rű en  időt ál ló  töm lőt
an nak  az  idő fö löt ti en  min den na pi
ital nak.”

g Feny ve si Fé lix La jos

Jegyzetlapok
(Napló,2014)
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A nyár de re ká ra szer ve zett tá bo rok -
ra va ló fel ké szü lés ja nu ár ban in dult el,
ami kor a ve ze tői stáb meg kezd te a tá -
bor  té má já nak ki dol go zá sát,  il let ve
már ci us ban, ami kor el in dult az ön -
kén te sek há rom szin tű kép zé se. Mi -
u tán Ben kó czy Pé ter evan gé li kus lel -
kész  és  pszi cho drá ma-ve ze tő  csa -
pat épí tő fog lal ko zá son össze han gol -
ta a szer ve ző ket, a két szer ve ző csa pat
össze sen négy al ka lom mal ta lál ko zott,
hogy kö zö sen ter vez zék meg a nyá -
ri he te ket. A ku pak ta ná csok, az az a
kre a tív-in ter ak tív hit tan órák anya gá -
nak össze ál lí tá sa a lel ké szek és teo ló -
gus hall ga tók se gít sé gé vel folyt, hogy
szí nes, iz gal mas, va ló ban tar tal mas
út ra va lót kap ja nak majd a tá bo ro zók. 

Témaválasztófelkészítők
A kép zés le zá rá sát a tá bo ro kat köz -
vet le nül meg elő ző elő ké szí tő tá bo rok
ad ták, ame lyek egy szer re je len tet tek
csa pat épí tő al kal mat Si mon At ti la és
Kad le csik Zol tán evan gé li kus lel ké -
szek ve ze té sé vel, áhí ta tok so ro za tá -
ból ál ló lel ki fel ké szü lést és az utol -
só si mí tá sok el vég zé sét. Így a szer ve -
ző csa pat lel ki leg tel je sen fel ké szül ve,
iga zi  tá bo ri  han gu lat ban  vár hat ta
az ér ke ző ket.
A tá bo rok tematikája idén a Cso -

dák cso dá ja mot tó  je gyé ben  állt
össze. A szü le tés, ta lál ko zá sa ink, a ter -
mé szet, a gyó gyu lás- és sza ba dí tás tör -
té ne tek cso dá in ve ze tett vé gig a hét:
a tá bo ro zók be te kint het tek a bib li ai,
a tör té ne lem so rán vagy nap ja ink ban
meg esett,  sőt  a  min den na pi  ap ró
cso dák vi lá gá ba is. A té ma vá lasz tás
elő re meg ala poz ta a vi dám han gu la -
tot, hi szen szá mos bib li ai cso dát, il -
let ve me sék ből is mert va rázs lé nye ket

hív hat tak  se gít sé gül  a  szer ve zők,
hogy  szí ne seb bé  te gyék  az  if jú ság
szá má ra a ko moly té má kat is. 

Lelkiépülés
Egy-egy nap kér dé se it – kor osz tály
sze rint bon tott kis cso por tok ban – a
ku pak ta ná cso kon bon col gat hat ták
a tá bo ro zók. Itt nem csak meg be szél -
ték  a  bib li ai  tör té ne te ket,  ha nem
hoz zá juk kap csol ha tó já té kok és dra -
ma ti kus  ele mek  se gít sé gé vel  még
job ban el mé lyül tek ben nük. A csa pa -
tok a ne vü ket egy-egy bib li ai cso da,
je len ség  után  kap ták,  így  pél dá ul
volt  Égő Csip ke bo kor, Ká nai Me -
nyeg ző vagy Tűz osz lop csa pat.
A tá bor hit bé li üze ne tét el ső sor ban

a na pi két, a kor osz tályt meg szó lí tó
áhí tat, a gye re kek ál tal al ko tott ze ne -
kar ral kí sért ének lé sek és a na pi kre -
a tív-in ter ak tív hit tan órák köz ve tí tet -
ték. A  lel ki  el mé lyü lés ben azon ban
olyan prog ra mok is se gí tet tek, mint a
me di ta tív  csend sé ta, a  gye re kek nek
szó ló, a lát ha tat lan szín ház hoz ha son -
ló szem fény vesz tők, il let ve a kö lyök tur -
nus ban szer ve zett bib li ai to tó, továbbá
a  bib lia is me re tet  fej lesz tő  kincs va -
dá szat.Ezek nek a prog ra mok nak a ki -
dol go zá sá ban el ső sor ban a tá bor lel -
ki  ve ze té sét  el lá tó  két  lel kész  és  az
Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem
teo ló gus hall ga tói vet tek részt. 
A  tá bo ro kat  a  gye re kek,  fi a ta lok

köz re mű kö dé sé vel meg va ló su ló – az
ifit ur nus ese té ben úr va cso rás – Meg -
ál ló in ter ak tív is ten tisz te le tek zár ták
le,  me lyek  a  De ák  té ri  evan gé li kus
temp lom ban,  il let ve  a  Szél ró zsán
meg ren de zett Meg ál lók so ro za tát is
foly tat ták. Ezen is ten tisz te le tek sa já -
tos sá ga, hogy be von ják a részt ve vő ket

is az is ten tisz te let me ne té be, és egy
drá mai je le net is szem lél te ti a pré di -
ká ció köz pon ti gon do la tát. 2011 de -
cem be re óta ti zen nyolc evan gé li kus
lel kész pré di kált a De ák té ren, il let ve
a Szél ró zsán meg ren de zett, összesen
hu szon nyolc  Meg ál ló-is ten tisz te le -
ten, ame lyet nya ran ta a KÖ SZI Nap -
ve tő tá bo ra i ban is meg szer vez nek a tá -
bor részt ve vői szá má ra. A he tet zá ró
al ka lom egy szer re fog lal ja össze a tá -
bor leg fon to sabb mon da ni va ló it, ad
lel ki táp lá lé kot a fi a ta lok nak a kö vet -
ke ző idő szak ra, és te remt le he tő sé get
a bú csú zás ra a fe lejt he tet len él mé nye -
ket nyúj tó tá bor tól. 

Közösségépítés
Mi köz ben a hét cél ja a fi a ta lok hi té -
nek el mé lyí té se, sze mé lyi sé gük gaz -
da gí tá sa, a tá bor prog ram jai ter mé -
sze te sen az öröm, a vi dám ság és a kö -
zös ség épí tés  je gyé ben  is  zaj lot tak.
A részt ve vők élet ko rá hoz iga zít va na -
pon ta  szá mos  szó ra koz ta tó  prog -
ram vár ta őket. Nem ma rad ha tott el
a ví zi olim pia, a Be ug ró – ami kor is
a fi a ta lok nak al kal muk nyílt szí né szi
te het sé gük fel vil lan tá sá ra is – vagy a
szel lem vas út, ahol  iga zán  iz gal mas
bá tor ság pró bá kat  kel lett  ki áll ni uk. 
A ki seb bek szó ra ko zá sá ról a for gó -

szín pad já té kai, a tánc ház vagy a por -
tya aka dály ver se nye  gon dos ko dott,
míg a ser dü lők a vi lág val lá so kat be mu -
ta tó vá lasz tá sok dél után ján sze rez het -
tek szó ra koz ta tó mó don is me re te ket.
Mi vel na gyon fon tos, hogy a gye -

re kek,  fi a ta lok  a  te het sé gü ket  is
meg mu tat has sák, er re kü lön prog -
ra mo kat szer vez tek, pél dá ul Ki mit
tud?-ot vagy  úgy ne ve zett  mes ter -
kur zust. Utób bi ke re té ben a tá bo ro -

zók  fel vil lant hat ták  erős sé ge i ket:
volt, aki a ver se it ol vas ta fel, volt, aki
tán cot ta ní tott, vagy ép pen lel ki ta -
ná cso kat adott.
Dél utá non ként  több  fa kul ta tív

prog ram ból  le he tett  vá lo gat ni:  a
mo zog ni vá gyók fo ciz hat tak, úsz hat -
tak, ae ro bi koz hat tak, vagy kre a tív
mű he lyen ve het tek részt. Utób bi a
kö lyök tá bor ban kéz mű ves ke dést je -
len tett – gom bok ból le he tett tár gya -
kat ké szí te ni a gomb va rá zson vagy
masz ko kat a masz ka bá lon –, az ifi -
tá bor ban azon ban más faj ta kre a tív
kész ség fej lesz tés tör tént a ze ne te rá -
pi án, a klip ké szí té sen vagy a di vat -
szo bá ban.

Atáboraszámoktükrében
Mind két tá bor kü lön le ges sé gét idén
is az ad ta, hogy az or szág kü lön bö ző
pont ja i ról ér ke ző gye re kek és ka ma -
szok osz tot ták meg egy más sal nap ja -
i kat, ta pasz ta la ta i kat, szo bá i kat. A kü -
lön fé le szo ci á lis, csa lá di és kul tu rá lis
hát te rű  fi a ta lok  gyor san  ko vá cso -
lód tak kö zös ség gé, mi köz ben ész re -
vét le nül ta nul tak egy más tól, is mer ték
meg egy más élet hely ze tét, és ta nul -
ták meg to le rál ni kü lön bö ző sé ge i ket. 
Ha zánk 38 te le pü lé sé ről ér kez tek

részt ve vők – He gyes ha lom tól egé szen
Mis kol cig –, 14 kü lön bö ző me gyé ből
és Bu da pest ről, sőt egy fel vi dé ki te -
le pü lés ről, a szlo vá ki ai Ipoly ság ról is.

A cím bé li szlo gen az – au gusz tus 11-
től 18-ig tar tó – „Offi ci al Szi get Fesz -
ti vál”  idei  rek lám szö ve ge  volt.
A  csepp nyi  Ha jó gyá ri-szi ge tet  na -
pon ta  majd  száz ezer  em ber  ro ha -
moz ta meg – nem saj nál va a be lé pő -
je gye kért a na pi ti zen hat ezer fo rin tot.
A lá to ga tók meg le pő en nagy há nya -
da kül föl di volt, so kan a Szi get ről is -
me rik Ma gyar or szá got – en nek alap -
ján leg alább a „me nő” ka te gó ri á ba so -
rol ják. A „sza bad szi get” dü bör gé se
egé szen Zug ló ig el hal lat szott, ott az -
tán  be má szott  a  fü lek be,  és  szö get
ütött a fe jek be…
Hogy  is  ne  ütött  vol na  ek ko ra

„zú zás”! Az év leg na gyobb bu li ja. Ne -
ves kül föl di ban dák, ha zai nagy ar cok
és da go nya. Ez utób bi az esős idő já -
rás kö vet kez mé nye volt, de a sza bad
szi get la kó kat ko ránt sem za var ta, ők
–  akár  Jó zsef At ti la Esz mé let-bé li
bol dog ság me ta fo rá ja  –  öröm mel
már tóz tak  a  sár ba,  sár em be rek ké
vál va.
A szlo gent sok he lyütt nagy be tűk -

kel lát va, a kar sza la gos srá cok kal a
BKV-n gya kor ta össze fut va nem tu -
dott  nem  meg ele ve ned ni  e  so rok
író já ban az idei Szél ró zsa. 
Tu laj don kép pen a két fesz ti vál mot -

tó já nak ha son ló volt az üze ne te. Csak
a fel han gok vol tak egé szen kü lön bö -
ző ek.  Nem  is  a  Szél ró zsa  Band-es
meg a Bon o bo-fé le dal la mok más-
más rez gé sé re uta lok, sok kal in kább

va la mi olyas fé le hát szél re,  ame lyet
ma gam csak a Bü dös-tó part ján me -
zít lá bas kod va  érez tem,  a  dü bör gő
Du na-par ton gu mi csiz má ban áll va
nem. 
Hogy az Óbu dai-szi ge ten ren de zett

fesz ti vál len ne az „Is land of Free dom”,
csa li nak mes te ri. Csem pé szik is be
bő szen sza bad sá guk hoz az el fo gad -
ha tó árú és mennyi sé gű szesz ra ko -
mányt a szi ge te lők – me sé lik a benn -
fen te sek. Az im má ron fel tan kolt be -
ván dor lók – ha csak nem a ví zi út vo -
na lat vá laszt ják, mert bi zony a Szi get
tör té ne té ben már jócs kán akadt er -
re  is pél da – a ha tá ron meg kap ják
kar sza lag ja i kat és út le ve le i ket. (Idén
a  prog ram fü zet  ugyan is  dizájnos
mó don út le vél nek lett ál cáz va.)
A ha tá ron túl be kö szönt a fék te len

„fre e dom”: a kar sza la go sok büsz kén
tölt he tik fel a „szel fi ket”, oszt hat ják
meg tar tóz ko dá si he lyü ket ked venc
kö zös sé gi ol da lu kon, hir det ve a vi lág -
nak: most az tán meg ve tet ték lá bu kat
a sza bad ság szi ge tén! 
A „Szár nyalj!” jel mon dat nem ígér

sem mit. Egy sze rű en fel szó lít. Nem
kí nál, ha nem küld. 
Az egyik kül ső kö rül mé nyek től –

szi get ko or di ná ták tól,  kon cert kor -
do nok tól – te szi füg gő vé a „szár nya -
lást”, a má sik azt mond ja: itt és most,
úgy, ahogy vagy, re pülj! Akár út le vél
nél kül… 

g ka nyi ka

Pyr ba um ból ti zen ket tő, Csák vár ról
ti zen egy fi a tal töl tött együtt egy he -
tet au gusz tus kö ze pén a volt ke let né -
met  te rü let  (Szász-An halt  tar to -

mány) egy kis te le pü lé sé nek if jú sá gi
szál lá sán  (Ju gend her ber ge  Kretz -
schau). Pyr ba um ból Klaus Ey se le in
lel kész és fe le sé ge, Dör te Ey se le in,míg
Csák vár ról  Sze bik Ká roly lel kész,
Mé szá ros Ta más egy ház ke rü le ti fel -
ügye lő és e sorok írója mint ifis ve -
ze tő kí sér te a cso por tot. 
A tá bor té má ját a Bá tor ság gal ki áll -

ni va la mi értmot tó je gyé ben je löl ték ki.
A részt ve vők a re for má ció kez de -

té nek öt szá za dik év for du ló já ra ké -

Hurrá,
NyArAlTuNK!

„IslandofFreedom”

„Csodákkalveszelkörül 
IdénissikerrelzárultakaKÖSZIországos    

b Idénnyolcadikalkalommaltá-
borozottegyüttaugusztus10–17.
között a csákvári evangélikus
gyülekezetifjúságaapyrbaumi
testvérgyülekezet fiataljaival.
Közülük néhányan év közben
istartottákakapcsolatot,ésa
vasárnapi találkozás alkalmá-
val már az újbóli viszontlátás
örömévelköszöntöttékegymást.

Együtt    
Csákvárié               
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Ki ne em lé kez ne a Ka trin Sass fő sze -
rep lé sé vel ké szült, nagy si ke rű 2002-
es film re, a Good bye, Le nin cí mű tra -
gi ko mé di á ra? En nek a fe lejt he tet len
al ko tás nak sze ré nyebb, egy di men zi -
ó sabb, de azért nem akár mi lyen kis -
öccsé vel ta lál koz hat tam 2014 nya rán,
még pe dig két íz ben is, ami kor a Bu -
da pest–Wit ten berg út vo na lon ván -
dor(öreg)di á kos kod va két szer is meg -
áll tunk a Vel ké Me ziříčí ne vű, kö zép -
ko ri ala pí tá sú, gyö nyö rű sé ges mor -
va vá ros ká ban. 
A sze rény kis he lyi szál lo da csön -

des ud va ri szo bá já ból tör té ne te sen
egy  fu ra  „ikon ra”  nyí lott  az  ab la -
kunk. A szom széd kert jé ben dí szel -
gő  suf ni,  lom tár  (Lu ther nyel vén:
Rum pel kam mer) be já ra ta fö lé ugyan -
is a ka ján és nyil ván va ló an rend szer -
vál tás pár ti  tu laj do nos  egy  jó ko ra,
rá adá sul kály ha ezüst tel ala po san ki -
pin gált Le nin-fe jet erő sí tett. Ki csit
bö lény sze rű,  de  öt le tes  me men tó -
ként. 
A  fe jet  né ze get ve  ter mé sze te sen

nem csak a már em lí tett né met film
ju tott az eszem be, de az is, hogy or -
szá ga ink (Ma gyar or szág, Cseh szlo vá -
kia, az NDK stb.) „nagy ba rát ja” hány
he lyen, hány fé le póz ban dí szel gett if -

jú éve ink ben. Eh hez ké pest lom tá ri
meg je le né se ki fe je zet ten üdí tő, elég -
té tel mind azok szá má ra, akik kis- és
nagyfő nö ke ik asz ta lán, pol cán, fa lán
Le nin-ár má di ák kal ta lál koz tak. 
Kle ri ká lis  és  dek lasszált  csa lád

sar ja lé vén – há la Is ten nek! – ott ho -
nunk ban és ba rá ta ink ott ho na i ban
egy  mor zsá nyi  Vla gyi mir Il jiccsel
sem  kel lett  far kas sze met  néz nem.
Most vi szont ala po san meg szem lél -
tem, kis ka ján ság gal em lé kez ve ar ra,
ami kor 1985 no vem be ré ben – finn -
or szá gi írói ta nul mány út ról jö vet –
a kö te le ző moszk vai meg ál ló ide jén
meg ta gad tam a „ne mes te tem” meg -
lá to ga tá sát  a  szov jet  író szö vet ség

Pes ten  ta nult  kül ügye sé nek  ször -
nyül kö dé sei kö ze pet te. Ak kor még
nem is ál mod hat tam egy ilyen sze líd
és egy ál ta lán nem vé reng ző, rum li -
kam rás  for du lat ról,  amely  –  sok
egyéb mel lett – egy bib li ai mon dás
tö ké le tes il luszt rá ci ó ja is: „Ek ké pen
lesz nek az utol sók el sők és az el sők
utol sók; mert so kan van nak a hi va -
ta lo sok, de ke ve sen a vá lasz tot tak.”
(Mt 20,16; Ká ro li-ford.) 
Már csak egy ap ró gon do lat: mi lyen

szép is vol na úgy el tá voz ni e vi lág ból,
hogy éle tünk min den Le ninbá csi ja (és
né ni je), perc em ber ké je és -asszony ká -
ja egy más mel lett dí sze leg ne egy – a
mor va or szá gi nál ki ter jed tebb – sok -
sze rep lős „iko nosz tá zon”. Mit mond -
jak, ren de sen be tel ne a tab ló!

g Pet rő czi Éva

Ked ves szín folt ja volt az idei Szél ró -
zsa or szá gos evan gé li kus if jú sá gi ta -
lál ko zó zá ró is ten tisz te le té nek, ami -
kor  a  részt ve vők  há rom  cso por tot
ala kí tot tak, majd – mi u tán min den -
kit el lát tak a szük sé ges esz kö zök kel
– pa pír re pü lőt ké szí tet tek, s mi kor ez
meg tör tént, át rö pí tet ték egy más hoz
az  al kal ma tos sá go kat,  ame lyek re
min den ki ked ve sze rint ír ha tott va -
la mi lyen üze ne tet. 
Én is ké szí tet tem egyet, s ter mé -

sze te sen lan dolt is ná lam egy re pü -
lő. Olyan ha gyo má nyos for ma, ami -
lyet leg utol já ra ta lán még az ál ta lá -
nos is ko lá ban ké szí tet tem, ami kor –
ren det len ked ve az órán a táb la fe lé
for dult ta nár há ta mö gött – a kun co -
gás tól ful la doz va do bál tuk egy más -
nak  a  több nyi re  út köz ben  el aka dó
vagy  el ka nya ro dó  lé gi  jár mű ve ket. 
Ám az egyik most pont be lém üt -

kö zött, így egy ér tel mű volt: kül de mé -
nyem ér ke zett.
Meg vizs gál tam a kis szer ke ze tet,

el ol vas tam az üze ne tet, és el tet tem a
töb bi „Szél ró zsa-re lik via” kö zé. Mi -
lyen jó lesz majd évek múl va egy hi -
deg té li es tén elő ven ni, töb bi ha son -
ló tár sá val együtt, és fel idéz ni a solt -
vad ker ti em lé ke ket.
El múlt a nyár, egy re több ször kö -

szön ti esős haj nal a lus tán fel ke lő na -
pot. Vé get  ért  a  sza bad ság  is,  új ra
mun ka töl ti ki a hét köz na po kat, ám
nem jó hír rel fo gad tak a mun ka tár -
sak. Je len tős le épí tés lesz a vál la lat -
nál, so kak – vagy so kunk – ál lá sa, ke -
nyér ke re se te, csa lá dok eg zisz ten ci á -
ja ke rült ve szély be. Nagy a bi zony ta -

lan ság és a ta nács ta lan ság, va jon ki -
től kell el bú csúz ni, ki ket ítél mos to -
ha  sors ra  a  min de nek  fe lett  ál ló,
mo hó pro fit haj szo lás.
A mi nap is mét ke zem be ke rült a

solt vad ker ti re pü lő. Úgy lát szik, nem
elég gon do san tet tem el, és ren det -
len sé gem ta nú je le ként is mét elő ke -
rült a sze rény kis al ko tás. Ám túl ko -
rán, hi szen még ko rai len ne nosz tal -
gi áz ni,  fel idéz ni  a  szép  em lé ke ket.
Azért csak szét haj to gat tam az im már
gyű rött, amúgy is tö ré keny kis jó szá -
got, és is mét el ol vas tam az is me ret -
len test vér nyá ron kül dött, már el fe -
lej tett üze ne tét. Ez van kó sza írás sal
tör zse rej tett haj la tá ba vés ve: Ne ag -
gód ja tok a hol na pért, a hol nap majd
ag gó dik ma gá ért.

g Gyar ma ti Gá bor

Or szá gos  tá bor ként  így  si ke rült
gyü le ke ze te ken át íve lő kö zös sé get és
kap cso la to kat te rem te ni a fi a ta lok
kö zött. Ez le he tő sé get adott ar ra is,
hogy  konk rét  gyü le ke zet hez  nem
tar to zó, a lel ki sé get min den nap ja i -
ban nem meg élő gye re kek is be vo -
nód ja nak az egy há zi prog ra mok ba,
és hi tük el mé lyül hes sen, mi köz ben
lel kész ge ne rá ci ók  utó da i val,  egy -
há zi is ko lák ta nu ló i val gon dol kod -
tak együtt és be szél get tek Is ten ről. 
A  KÖ SZI  Nap ve tő  kö lyök tá bor

kü lön le ges sé ge volt az idén, hogy egy
pá lyá zat ke re té ben ti zen hét XV. ke rü -
le ti gye rek is be kap cso lód ha tott a tá -
bor ba. Az új tá bo ro zók szá má ra kör -

nye zet vál to zást je len tett a fes tői pi lis -
csa bai  hely szín,  és  a  tá bor  va ló di
misszi ós célt lát ha tott el, ami kor új -
faj ta is me re tek kel és lel ki él mé nyek -
kel aján dé koz ta meg őket. A be il lesz -
ke dés nem volt zök ke nő men tes, ám
a hét vé gé re a gye re kek ből iga zi kö zös -
ség kovácsolódott Is ten ál dá sá val.

Újönkéntesekképzése
Ugyan csak  a  KÖ SZI Nap ve tő  kö -
lyök tá bor ban va ló sult meg már har -
ma dik al ka lom mal a kö vet ke ző ön -
kén tes ge ne rá ció ne ve lé sét meg cél -
zó  ifi kép zés  is  a  Szív vel-lé lek kel
Ala pít vány köz re mű kö dé sé vel. Azok
kö zül a fi a ta lok kö zül, akik ko ráb ban
éve kig  részt  vet tek  a  kép zés ben,
töb ben már idén is tá bor szer ve ző -
vé vál tak, ám foly ta tó dott a bát ran
je lent ke ző ser dü lők ok ta tá sa is. 
Az  ifi ve ze tők  dél előt tön ként  a

tá bor szer ve zés sel  kap cso la tos  já -
té kos  gya kor la to kon  vet tek  részt,
ahol cso port mun ká ban ar ról be szél -
get tek, ho gyan  le het  a  leg ha té ko -
nyab ban szer vez ni prog ra mo kat. 
A nap to váb bi ré szé ben ők is él -

vez ték a tá bor prog ram ja it, ám fe -
le lős ség gel, fi gye lem mel tar toz tak a
ki seb be kért, sőt ki sebb fel ada tok ban
ki is pró bál hat ták ma gu kat, se gít ve
a szer ve zők mun ká ját. A ta pasz talt
tá bor szer ve zők  igye kez tek  át ad ni
mind azt a tu dást, ame lyet a KÖ SZI
csa pa ta  össze gyűj tött  az  el múlt
évek ben,  azt  re mél ve,  hogy  ez zel
hoz zá já rul nak  a  Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház ban az ön kén te -
sek szá má nak nö ve ke dé sé hez.
Az ifi kép zés alap ját rész ben az a

te ma ti ka ad ta, ame lyet a KÖ SZI az
Evan gé li kus  Hit tu do má nyi  Egye -

te men  a  Lel kész ak ci ó ban cí mű
kur zu sán  is  igyek szik  át ad ni  –
mind ezt Sza bó né Mát rai Ma ri an -
na ta nár nő tá mo ga tá sá nak kö szön -
he tő en –, ter mé sze te sen a ser dü lők
szá má ra el fo gad ha tó és hasz no sít -
ha tó for má ban.
Az ifi- és a tá bor szer ve zői kép zés

mel lett to váb bi cél a jö vő tá bor ve -
ze tő i nek, fő szer ve ző i nek ki ne ve lé -
se is, így a KÖ SZI en nek a te ma ti -
ká ját is sze ret né ki dol goz ni.

***

A két nyá ri KÖ SZI-tá bor ból idén is
szám ta lan  fe lejt he tet len  em lék kel,
szép ba rát sá gok él mé nye i vel tér het -
tek ha za a tá bo ro zók. Ki csik és na -
gyok  szo ros  kö zös ség be  ke rül tek,
nagy csa lá dot al kot tak Is ten te nye rén,
és mind az a sok öröm, ap ró bá nat,
erő fe szí tés vagy meg le pe tés, ame lyet
át él het tek,  gaz da gí tot ta,  épí tet te  a
sze ren csés részt ve vő ket. 
A Nap ve tő tá bo rok meg va ló sí tá -

sá ért idén is kö szö net tel tar to zik az
egye sü let Var ga Gá bor nak, a Bé -
thel Evan gé li kus Misszi ói Ott hon
ve ze tő jé nek, va la mint fe le sé gé nek,
Zsu zsá nak, és se gí tő jé nek, Gyön -
gyi nek.
A KÖ SZI tá bor szer ve zői már ké -

szül nek a 2014. ok tó ber 10–12. kö -
zött meg ren de zen dő KÖ SZI-tá bor -
ta lál ko zó ra,  amely  idén  meg újul,
és  fel ve szi  a  KÖ SZI  Nyom ke re ső
kész ség fej lesz tő tá bor ne vet, és egy
iga zán iz gal mas, egész hét vé gén át
tar tó  nyo mo zás ra,  de tek tív já ték ra
fog épül ni.
Je lent kez ni ha ma ro san a ko szi.net

ol da lon le het. 
g Pel lio nisz Pet ra

      lminket…”
             snyáritáborai

Goodbye,Lenin!

Szél(rózsa)-fúttatörténet

szül ve kö zös áhí ta tok, be szél ge té sek
és ki rán du lá sok al kal má val együtt ta -
nul má nyoz hat ták a re for má ció tör -
té ne tét, előz mé nye it, és va ló sá go san
is  fel ke res het ték  az  egyes  ese mé -
nyek hely szí ne it. A hét so rán lá to ga -
tást tet tek Lu ther Már ton ta nul má -
nya i nak és ko los tor ba vo nu lá sá nak
hely szí nén,  Er furt ban,  ahol  a  dó -
mot és a ko los tort néz ték meg. 
A má sik na gyobb út juk Wit ten berg -

be ve ze tett, ahol a re for má tor ira ta it,
éle té nek min den nap ja it, a kor gaz da -
sá gi és tár sa dal mi ké pét, mé dia for ra -
dal mát, il let ve a re for má ció tör té ne -
tét és ha tá sát tár ta elé jük a Lu ther-ház
ki ál lí tá sa. A vá ros nagy erők kel ké szül

a 2017-es ün nep re, így a vár temp lom
és a vá ro si temp lom meg te kin té sé re
csak kí vül ről adó dott le he tő ség.
A tá bor el ső nap ján min den részt -

ve vő  ka pott  egy  kar ton ból  ké szült
ülő két  (úgy ne ve zett  Pap phoc kert),
mely a hét köz pon ti tár gya volt. Az ülő -
ke há rom ol da lát min den ki egyé ni leg
dí szí tet te a főbb té mák hoz kap cso ló -
dó jel lem zők kel (sa ját név és a részt ve -
vők alá írá sai, ked venc szín, a sa ját hit -
re jel lem ző szim bó lu mok, szö ve gek,
ké pek). Az ülő ke ne gye dik ol da lá ra egy-
egy „puzzle-da rab” ke rült, me lyet meg -
fe le lő sor rend ben össze rak va a kar to -
nok a Lu ther-ró zsa ké pét ad ták ki, jel -
ké pez ve ez zel az egy kö zös ség hez tar -

to zást, mely nek az Is ten től ka pott lel -
ki aján dék kal min den ki ré sze se, és az
egyes ta gok je len lé te nél kül – bár mily
ki csiny le gyen is ez a da rab – a kép, a
kö zös ség sem le het tel jes. 
Eh hez a gon do lat hoz il lesz ke dett

a  zá ró  is ten tisz te let  tex tu sa  is  (1Pt
4,8–11). Er re az al ka lom ra már Pyr -
ba um ban ke rült sor, ahol a két gyü -
le ke zet lel ké sze együtt szol gált a tá -
bor részt ve vő i nek köz re mű kö dé sé vel.
Az  is ten tisz te let  után  a  csák vá ri

cso port – meg kö szön ve a szí ves ven -
dég lá tást – él mé nyek kel gaz da god va
in dult ha za, vár va a jö vő évi új bó li ta -
lál ko zást.

g Mészáros Nelli
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FérfimisszióinapaDunántúliegyházkerületben
A Du nán tú li Egy ház ke rü let fér fi misszi ói na pot ren dez szep tem ber 20-án
Rép ce la kon, az evan gé li kus temp lom ban (9653 Rép ce lak, Bar tók B. u. 44.).
Program
9.30: Re giszt rá ció
10.00: Nyi tó áhí tat – Welt ler Sán dor
10.30: Elő adás – Min den na pi ki hí vá sa ink (Welt ler Gá bor)
12.30: Ebéd (A je lent ke zők nek sze rény ebé det biz to sí tunk)
13.30: Fér fi vir tus: pé ta n que-be mu ta tó és -ver seny, íjá szat
14.30: Fó rum
16.00: Úti ál dás 
Je lent kez ni le het szep tem ber 16-ig Ko há ry Fe renc fér fi misszi ói re fe rens -
nél – e-mail: fe renc.ko hary@lu the ran.hu; mo bil: 20/824-7122 – vagy a rép -
ce la ki evan gé li kus lel ké szi hi va tal cí mén.

pályázatifelhívásiskolatörténetitanulmányokírására
A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Re for má ci ói Em lék bi zott sá ga pá -
lyá za tot hir det is ko la tör té ne ti ta nul má nyok el ké szí té sé re.
A ju bi le um ra ké szül ve 2015 a re for má ció és ok ta tás éve lesz. A pá lyá -

zat cél ja, hogy ösz tö nöz ze tu do má nyos igé nyű is ko la tör té ne ti ta nul má -
nyok meg írá sát. A ta nul mány té má ja egy-egy Kár pát-me den cei evan gé -
li kus is ko la múlt já nak, új ra in du lá sá nak és je le né nek együt tes be mu ta tá -
sa. Té má ul vá laszt ha tó olyan ed dig fel dol go zat lan evan gé li kus is ko la tör -
té net is, mely az ál la mo sí tás sal le zá rult. A ta nul mány a már meg írt is ko -
la tör té net(ek)en és év köny ve ken kí vül hasz nál jon fel más for rá so kat is (le -
vél tá ri for rá so kat, fo lyó irat cik ke ket stb.). 
A ta nul mány ter je del me jegy ze tek kel, iro da lom jegy zék kel és eset le ges füg -

ge lék kel együtt: mi ni mum 4 ív (160 000 n), ma xi mum 10 ív (400 000 n).
Pá lya dí jak (brut tó összeg): 1. díj: 200 000 Ft • 2. díj: 150 000 Ft • 3. díj:

100 000 Ft.
A ta nul mány be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2015. au gusz tus 31. A jel igés pá -

lyá za to kat a kö vet ke ző cím re kér jük kül de ni: Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház Re for má ci ói Em lék bi zott sá ga, 1125 Bu da pest, Szi lá gyi Er zsé bet fa -
sor 24. (A jel ige fel ol dá sát kü lön, zárt bo rí ték ban kér jük.) A pá lyá zat ered -
mény hir de té se a re for má ció hó nap já ban lesz. 
Bő vebb tá jé koz ta tás a kö vet ke ző cí men kér he tő: kin ga.pap@lu the ran.hu.

HálaadóünnepiistentiszteletVadosfán
„Áld jad, lel kem, az Urat, és ne fe ledd el, mennyi jót tett ve led!” (Zsolt 103,2)
Is ten irán ti há lá val gon do lunk ar ra, hogy az el múlt évek ben tel jes kül ső
és bel ső fel újí tás so rán meg újult va dos fai evan gé li kus temp lo munk és az
or go nánk. A va dos fai evan gé li kus temp lom ban szep tem ber 21-én, va sár -
nap dél után 2 óra kor kez dő dő há la adó ün ne pi is ten tisz te le ten igét hir -
det a Nyu ga ti (Du nán tú li) Evan gé li kus Egy ház ke rü let püs pö ke, Sze me -
rei Já nos. Az is ten tisz te le tet or go na hang ver seny kö ve ti: dr. Fin ta Ger gely
or go na mű vész, egy ház ze nész or go nál. ün ne pi al kal munk ra és az azt kö -
ve tő sze re tet ven dég ség re sze re tet tel hív juk és vár juk sze ret te i vel együtt.

A Va dos fai Evan gé li kus Egy ház köz ség pres bi té ri u ma

Ökumenikustalálkozó
Min den hó nap har ma dik va sár nap ján 18 óra kor öku me ni kus ta lál ko zó ra,
is ten tisz te let re és elő adás ra vár juk az ér dek lő dő ket a Ma gyar or szá gi Egy -
há zak Öku me ni kus Ta ná csa szék há zá nak (1117 Bu da pest, Ma gyar tu dó -
sok kör út ja 3.) föld szin ti ta nács ter mé ben. A szep tem ber 21-i té ma: Jé zus
kap cso la ta Kum rán nal.Tel jes kö rű is ten tisz te le ti szol gá la tot vé gez – a Szent
Mar git gim ná zi u mi gya kor lat nak meg fe le lő en – Je le nits Ist ván ró mai ka -
to li kus pap test vér Gon dos ko dás az ül dö zött Il lés ről igei üze net tel.
Sze re tet tel vár juk a ko ráb bi far kas ré ti öku me ni kus kö zös ség, a meg -

szű nő KÖT (Ke resz tény Öku me ni kus Ba rá ti Tár sa ság), va la mint az In -
ter na ti o nal Ecu me ni cal Fel lows hip Ma gyar Ré gi ó já nak tag ja it is.

FelHÍVás

legmagasabbegyházikitüntetéseinketősszeladjukát
2007-ben az or szá gos pres bi té ri um meg al kot ta azt a sza bály ren de le tet
(I/2007. V. 10.), amely az Or dass La jos-díj és a Pró nay Sán dor-díj ala pí -
tá sá ról és – éven te egy sze ri – oda íté lé sé nek kö rül mé nye i ről szól. A 2014.
évi dí ja zan dók sze mé lyé re vo nat ko zó an a ku ra tó ri um aján lá so kat vár.
Em lé kez te tő ül: az Or dass La jos-díjolyan fedd he tet len éle tű, ma gyar vagy

kül föl di, fel szen telt – akár más fe le ke ze tű – sze mély nek ítél he tő, aki ki emel -
ke dő en so kat tett a ma gyar evan gé li kus egy há zért. A Pró nay Sán dor-díjolyan
vi lá gi sze mély nek vagy in téz mény nek ítél he tő, aki vagy amely ki emel ke dő szel -
le mi vagy anya gi tá mo ga tás sal áll a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház mel -
lett. A dí ja kat ifj. Szlá vics Lász ló szob rász al kot ta, ve lük pénz ju ta lom nem jár.
Az aján lá so kat – 1500–3000 le ütés nyi in dok lás sal – Zász ka licz ky Zsu -

zsan ná nak, a  ku ra tó ri um  tit ká rá nak  kér jük  el jut tat ni  ok tó ber  15-ig.
Cím: 1085 Bu da pest, ül lői út 24. vagy zsu zsa.zasz ka licz ky@lu the ran.hu. 
Akorábbiévekdíjazottjai
Or dass La jos-díj: Ter ray Lász ló (2008), Pós fay György (2009), Pát kai Ró -
bert (2010), Itt zés Já nos (2011), Ta kács né Ko vács há zi Zel ma (2012). 
Pró nay Sán dor-díj: Ber zse nyi Dá ni el Evan gé li kus Lí ce um, Sop ron (2008),
Ka lá ka együt tes (2009), Bo le ratz ky Ló ránd (2010), Pol gár Ró zsa (2011),
Ben czúr Lász ló (2012), dr. Cser há ti Pé ter (2013).

h i r d e t é s e K

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

„KiáltsaVárosellen!”

Rö vid be ve ze tő jé ben Le hel Lász ló a
ter ve zett se gély prog ram hoz kap cso ló -
dó, a ma gyar köz vé le mény ben egy elő -
re mér sé kelt fo gad ta tás ra lelt fel hí vá -
sok ról ej tett szót, ki emel ve a szer ve -
zet or szá gos tá mo ga tást ke re ső ak ti -
vi tá sá nak biz ta tó vissza jel zé se it. Az ál -
ta la meg szó lí tott Gáncs Pé ter a Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház ne vé -
ben fe jez te ki együtt ér zé sét a val lá si fa -
na tiz mus ál do za tai iránt, majd meg -
em lí tet te a Ma gyar or szá gi Egy há zak
Öku me ni kus Ta ná csa ál tal köz zé tett
til ta ko zó nyi lat ko za tot, me lyet töb bek
kö zött  Er dő Pé ter bí bo ros,  esz ter -
gom–bu da pes ti  ér sek  is  alá írt.  Ez -
után az evan gé li kus is ten tisz te le tek au -
gusz tus utol só va sár nap já ra hir de tett
ado mány gyűj té sé re tért ki: a me ne kül -
tek szá má ra fel aján lott of fer tó ri um ke -
re té ben nyolc van nyolc gyü le ke zet 2,2
mil lió fo rin tot gyűj tött össze, ta nú sá -
got  té ve  ar ról  a  test vé ri  sze re tet ről,
amely a  több nem ze ti sé gű, bi zo nyos
szem pont ból ki sebb sé gi sor sú evan gé -
li ku so kat, il let ve a – püs pök sza va i val
él ve  –  lu the rá nus  „szór vány egy há -
zat” a tíz év alatt más fél mil lió fő ről két -
száz ez res lét szá mú ra ol vadt ira ki ke -
resz tény kö zös sé gek kel össze kö ti.
A tíz év alatt ti zen hét or szág ban –

két  hó na pot  Af ga nisz tán ban  is  –
szol gá ló Bá lint Gá bor ve tí tés sel  il -
luszt rál va osz tot ta meg a több tíz ezer
fe nye ge tett ke resz tény és egyéb val -
lá sú (ja zi di, szu fi, si í ta stb.) csa lád kö -
ré ben át élt él mé nye it. 
A meg rá zó tör té ne tek alap ján csak

el kép zel ni le het azo kat a tra gé di á kat
és ször nyű sé ge ket, me lye ket az Isz -
lám  Ál lam  (ISIS)  ne vű  ter ro ris ta
cso port az el múlt idő szak ban el kö -

ve tett:  a  gyil kos sá gok  után  ár ván
ma radt vagy szin tén meg ölt gye re -
kek,  a  rab szol ga ként  ket rec be  zárt
fog va tar tot tak, az egy más tól el sza kí -
tott ro ko nok meg hur col ta tá sai olyan
jó vá te he tet len és ál dat lan ál la po tot
idéz tek elő, ame lyen a se gély szer ve -
ze tek csak eny hí te ni tud nak. 
Bá lint Gá bor az ira ki me ne kült tá -

bo rok ban ké szí tett fo tó kat és vi de ó -
kat ve tí tett: az egyik film rész let ben

egy fér fi idéz te fel azt a hi he tet len je -
le ne tet, ami kor fő leg idős ko rú ja zi -
di ak ug rot tak ön ként egy sza ka dék -
ba, hogy több víz ma rad jon a negy -
ven-negy ven öt  fo kos hő ség ben  to -
vább  me ne kü lő  csa lád tag ja ik nak.
Egy má sik túl élő egy anyát lá tott, aki
a szen ve dé sek elől két lá nyá val együtt
ve tet te ma gát a mély be…

A sok le súj tó ese mény kö ze pet te
azon ban akadt egy-két re mény tel jes
mo men tum is. Egy ter ro ris tá nak öl -
tö zött or to dox pap két lányt men tett
meg,  vissza tér ve  a  meg szállt  mo -
szu li te rü let re, de volt olyan is, aki -
nek si ke rült el ér nie, hogy vissza vá sá -
rol has son  va la kit  sze ret tei  kö zül  a
rab szol ga ság ból. A me ne kült tá bor -
ba kény sze rü lő ül dö zöt tek na gyobb
ré sze még is mér he tet len vesz te sé gek -
kel él te túl a nép ir tás ra em lé kez te tő
had já rat kri ti kus idő sza kát. 
A ké szü lő ma gyar se gély prog ram

hu ma ni tá ri us mun ká ja elő re lát ha tó -
lag azok ra a csa lá dok ra fog ki ter jed ni,
me lyek nek  tag jai  kü lö nö sen  hát rá -
nyos hely zet be ke rül tek – kö zöl te Bá -
lint Gá bor. Az ál ta la is meg lá to ga tott,
hu szon két fős Munt her csa lád je len -
leg egy er bí li ház ban él há rom moz gás -
kép te len, fo gya ték kal élő gye rek kel. Re -
mél he tő leg őket és a hoz zá juk ha son -
ló an ki szol gál ta tott kis kö zös sé ge ket
is si ke rül a szer ve zet nek fel ké szí te nie
a nagy ki hí vást je len tő té li idő szak ra,
se gít sé get nyújt va az alap ve tő szük ség -
le tek igény be vé te lé hez, ez zel együtt hi -
tet ad va a jö vő be li új ra kez dés hez.
Ad dig is az ado mány gyűj tés foly -

ta tó dik, így min den ki nek le he tő sé ge
nyí lik egy kis gond vi se lés re, amely –
ha ép pen sze rény hoz zá já ru lás nak tű -
nik is – ré sze se le het az ál do za tok fel -
eme lé sé nek, leg alább is az őket nyo -
masz tó  ter hek  meg könnyí té sé nek.
Ahogy a se gé lye zést el in dí tó Egy há -
zak Vi lág ta ná csa, az ENSZ és egyéb
vi lág szer ve ze tek – ily mó don Le hel
Lász ló és mun ka tár sai is – egy na -
gyobb gond vi se lés köz ve tí tői let tek,
úgy le he tünk most mi is tá vo li test -
vé rei a né hai ni ni vei né pek nek.
„Kelj fel és menj / Ni ni vé be, ki álts

a Vá ros el len! / Nagy ott a baj, meg -
áradt a go nosz ság…” – szó lít ja fel a vo -

na ko dó pró fé tát az Úr Ba bits Mi hály
Jó nás köny ve cí mű ver sé ben. Mond -
hat ni,  ószö vet sé gi  ál la po tok  ural -
kod nak most is a fel dúlt tér ség ben…
Ha nem is pró fé tai pré di ká ci ó val, de
egy-egy imá val min den ki szót emel -
het az ára dó go nosz ság el len, a me -
ne kül tek meg me ne kü lé sé ért.

g Papp Má té

b Avilágméretűmegdöbbenéstésfelháborodástkiváltóészak-iraki,il-
letveszíriai„keresztényüldözésről”tartottsajtótájékoztatótazÖku-
menikusSegélyszervezetszeptember4-énBudapesten,azErzsébet
tériDesignTerminálkonferenciatermében.Le hel Lász ló, amagyar-
országisegélyközpontelnök-igazgatójamutattabeanemzetközitény-
feltárócsapatErbílből,valamintDuhokkormányzóságbólhazatért
magyartagját,Bá lint Gá bort, akinekélménybeszámolójábólképetkap-
hattunkaziszlamistaterroristákáltalveszélyeztetetttérségviszon-
tagságairólésamegfélemlítettmenekülteksorsáról.Azeseményen
résztvettGáncs Pé ter evangélikuselnök-püspökis,jelenlétévelhite-
lesítveafelekezetekenátívelőszolidaritást,felhívvaafigyelmetakö-
zösségisegítségnyújtásszükségességére.

Bálint Gábor a szeptember 4-ei sajtótájékoztatón
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„Az a sze re tet, mely (az ő teo ló gu sa -
ik sze rint) meg kö ve te li a vég ső szük -
sé get, az gyá mol ta lan, sőt te he tet len,
az az egye ne sen sem mi. Mert ami kor
a  sze re tet  ma gá ról  meg fe led kez ve
má sok ja vát ke re si (1Kor 13,5), ak kor
hogy vár ná ki a vég ső szük sé get, hi -
szen ez a ki vá rás még a vad ál la tok
vagy a kö vek ter mé sze té nek sem fe -
lel ne meg. A leg fi no mabb teo ló gu sok
ugyan is Já nos nak ezt a he lyét: ha va -
la ki  lát ja,  hogy  test vé re  szük sé get
szen ved (1Jn 3,17), a vég ső szük ség -
re ér tik úgy, hogy csak ak kor esel ha -
lá los bűn be, ha az éh ha lál szé lén ál -
ló nak nem adsz en ni. Pe dig az evan -
gé lis ta ezt akar ta mon da ni: ha va la -
ki  lát ja, hogy test vé ré nek szük sé ge
van va la mi re, hogy rá szo rul va la mi -
re, aho gyan az Úr nak szük sé ge volt

a sza már ra és csi ka já ra (Mt 21,2), és
ahogy a Cse le ke de tek köny vé ben ételt
osz tot tak min den rá szo ru ló nak (Ap -
Csel 2,45; 4,35). Te hát a tel jes sze re -
te tet ki ol tó ilyes faj ta hi tet len ér tel me -
zés re mond ta Bart ho lo ma e us a »te -
he tet len  sze re te tet«.  Ezt  egyet len
dok tor tól sem vet tük, leg fel jebb at -
tól, aki így szólt: »Amit csak sze ret -
né tek, hogy az em be rek te gye nek ve -
le tek, min den ben ugyan úgy te gye tek
ti is ve lük…« (Mt 7,12) De azt hi szem,
ők is két ség te le nül szí ve sen ven nék,
ha meg itat nák őket, hogy ha ép pen
nem ha lá lo san szom jaz nak, s a sze -
re tet sé rel mé nek tar ta nák, ha nem
kap ná nak in ni, ma guk vi szont nem
sér tik meg a sze re te tet az zal, ha csak
a szomj ha lál szé lén ál ló nak nyúj ta nak
se gít sé get. Mi kor lesz te hát kö te les a
sze re tet? Ki mond ja meg, mi kor áll
be a vég ső szük ség? Ezek a ször nyek
csi gáz ták  fel  Bart ho lo ma e us  ma -
gisz ter kép ze le tét, ami kor ilye ne ket
hal lott tő lem.” 
d Lu ther le ve le Jo han nes Lang nak
(Er furt ban), 1516. ok tó ber kö ze pe

(Csep re gi Zol tán for dí tá sa)

seMperreForMAnDA

Jé zus Krisz tus mond ja: „…va la hány -
szor meg tet té tek eze ket akár csak
eggyel is az én leg ki sebb test vé re im kö -
zül, ve lem tet té tek meg.” (Mt 25,40)

Szent há rom ság ün ne pe után a 13. hé -
ten az Út mu ta tó reg ge li és he ti igéi az
élő hit ből fa ka dó jó cse le ke de tek re bá to rí ta nak a sze re tet nagy pa ran cso la -
ta alap ján; mert a hit cse le ke de tek nél kül ha lott! „Az Úr tör vé nyé ben bol dog,
aki gyö nyör kö dik.” (GyLK 668) És „az az Is ten sze re te te, hogy meg tart juk az
ő pa ran cso la ta it, az ő pa ran cso la tai pe dig nem ne he zek.” (1Jn 5,3; LK) Az Úr
Jé zus jó cse le ke de tek re ké szí ti fel Is ten gyer me ke it; és he ti igénk ben azo no -
sít ja ön ma gát a leg ki sebb fe le ba rát já val (lásd Péld 19,17). Dr. Lu ther ezt így ér -
ti: „Is ten oly mély re aláz ko dik, hogy min dent, amit a sze gé nyek kel cse lek szünk,
úgy vesz, mint ha ve le ma gá val tet tük vol na! A vi lág te lis-te le van Is ten nel. Jól
vi gyázz, hogy el ne menj az Is ten mel lett!” A pap és a lé vi ta meg lát ta és el -
ke rül te a fél holt ra vert és ki fosz tott név te len em bert. Egy ar ra uta zó sa ma -
ri tá nus pe dig meg szán ta és gond ját vi sel te. Jé zus ezt kér dez te: „…e há rom kö -
zül ki volt a fe le ba rát ja a rab lók ke zé be esett em ber nek?” A tör vény tu dó ezt
fe lel te: „Az, aki ir gal mas volt hoz zá.” (Lk 10,36.37) A sze re tett ta nít vány pe -
dig ezt ké ri: „Sze ret te im, sze res sük egy mást, mert a sze re tet Is ten től van… ő
sze re tett min ket, és el küld te a Fi át en gesz te lő ál do za tul bű ne in kért. (…) ha sze -
ret jük egy mást, Is ten la kik ben nünk, és az ő sze re te te lett tel jes sé ben nünk.” (1Jn
4,7.10.12) Az Úr is ten gya kor la ti út mu ta tást is adott a fe le ba rá ti sze re tet gya -
kor lásá ra: „Min den he te dik év vé gén en gedd el az adós sá go kat! (…) meg pa ran -
cso lom ne ked, hogy légy bő ke zű az or szá god ban le vő el esett és sze gény test vé -
red hez.” (5Móz 15,1.11) És pró fé tá ja ál tal „…mond ja az Úr Iz rá el há zá nak: En -
gem ke res se tek, ak kor élet ben ma rad tok! (…) Gyű löl jé tek a rosszat, sze res sé -
tek a jót, sze rez ze tek ér vényt a tör vény nek a ka pu ban!” (Ám 5,4.15) S a jö ve -
vé nyek, ár vák és öz ve gyek sor sát már az em ber sze re tet mó ze si tör vé nyei is
véd ték: „Ne for gasd ki jo ga i ból a jö ve vényt és az ár vát, és ne vedd zá log ba az
öz vegy ru há ját! Em lé kezz ar ra, hogy szol ga vol tál…” (5Móz 24,17–18) Az el -
ső ke resz tyé nek test vé ri kö zös ség ben él tek együtt: „A hí vők egész gyü le ke ze -
te pe dig szí vé ben és lel ké ben egy volt. (…) min de nük kö zös volt. Nem volt kö -
zöt tük egyet len szű köl kö dő sem. Az apos to lok pe dig nagy erő vel tet tek bi zony -
sá got az Úr Jé zus fel tá ma dá sá ról, és nagy ke gye lem volt mind nyá ju kon.” (Ap -
Csel 4,32–34) Jú dás tet tét nem a sze re tet új pa ran cso la ta (lásd Jn 13,34) ve -
zé rel te. A Mes ter „áru ló ja ezt a je let ad ta ne kik: Akit meg csó ko lok, ő az, őt
fog já tok el! (…) Jé zus ezt mond ta ne ki: Ba rá tom, ezért jöt tél!” (Mt 26,48.50)
S a má sik „Jú dás, Jé zus Krisz tus szol gá ja, Ja kab nak pe dig test vé re, kö szön té -
sét kül di az el hí vot tak nak…” S Is tent di cső í ti: „…az egye dül üd vö zí tő Is ten nek
a mi Urunk Jé zus Krisz tus ál tal: di cső ség, fen ség, erő és ha ta lom örök től fog -
va, most és mind örök ké.” (Júd 1.25) „A Szent há rom ság nak, / Di csé ret, di cső -
ség, / Most és min den ko ron / Örök há la adás!” (EÉ 40,3) Te is zengd ezt!

g Ga rai And rás

HETI ÚTrAVALÓ

h i r d e t é s

ZSIrAI LáSZLÓ

lélekerősítő
Ver set ol va sol, rí me ket,
ki köl csön zöd a szí ve met,

be lő le mo so lyog a jó
lé lek erő sí tő: a szó,

az ala ku ló gon do lat
hű en tük rö zi gon do dat,

amit a hol nap el te met.
Is ten for mál ja lel ke det.

Szok tál-e ta ná csot kér ni, mi kor egy
prob lé ma vagy di lem ma előtt állsz?
És ha igen, ho gyan vá lasz tod meg, ki -
hez for dulj?

Seth Go din ne ves pub li cis ta hív ja
fel a fi gyel met a jó ta nács né hány fon -
tos  is mér vé re. Sze rin te a  jó  ta nács
meg fi zet he tet len. Nem az, amit hal -
la ni sze ret nél, ha nem az, amit meg
kell hal la nod… A jó ta nács nak nem
az a cél ja, hogy job ban érezd ma gad,
ha nem hogy job bá válj. 
Ami kor  ta ná csot  ké rünk,  szin te

biz to sak va gyunk ben ne, hogy majd
azt mond ják, amit hal la ni sze ret nénk
– meg erő sí tik a kö vet kez te té se in ket,
vagy vissza iga zol ják azo kat a dön té -
se in ket,  ame lye ket  iga zá ból  már
meg is hoz tunk. Ám az igaz ba -
rá tok és a meg bíz ha tó ta nács -
adók  nem  hí ze leg ni  akar nak.
Ők ké szek fel vál lal ni an nak a
koc ká za tát, hogy ke mény igaz -
sá gok ra vi lá gít sa nak rá, ha úgy
íté lik meg.
Em lék szem  egy  olyan  idő -

szak ra, ami kor éve ken ke resz tül jó
mun kám volt. Né hány ele mét ki fe je -
zet ten  él vez tem,  még is  egy re  nö -
vek vő nyug ta lan ság lett úr rá raj tam.
Az  egyik  nyo mós  ok,  ami ért  nem
érez tem  kész te tést  új mun ka  után
néz ni,  a biz ton ság volt. A  jö ve del -
mem mel  meg  vol tam  elé ged ve,
„kom for to san”  érez tem  ma gam  a
sze re pem ben,  és  mint  annyi  más
em ber, én is úgy vél tem, ez a már jól
is mert sze rep ke vés bé rossz, mint az
is me ret len koc ká za ta.

Az tán egé szen vá rat la nul az egyik
ba rá tom azt kér dez te: „Ha a pénz nem
szá mí ta na  –  ha  ga ran tál nák,  hogy
annyit fogsz ke res ni egy má sik he lyen,
amennyit ele gen dő nek tar tasz –, ma -
rad nál?” A  kér dés  hi deg  zu hany -
ként ért, és rö vid meg fon to lás után
be  kel lett  is mer nem,  hogy  ak kor
va ló szí nű leg vál ta nék. Nem sok kal
ez után – anél kül, hogy kér dez tem
vol na – há rom to váb bi ba rá tom ja -
va sol ta ugyan ezt. Így az tán el kezd -
tem ál lás le he tő sé gek után ku tat ni, és
né hány hó na pon be lül  egy  sok kal

na gyobb el is me rést nyúj tó és ki hí -
vást je len tő mun kát ta lál tam. Ba rá -
ta im ta ná csa va ló ban meg fi zet he tet -
len nek bi zo nyult.
A Bib lia gyak ran be szél a jó ta nács

és a bölcs ta ná cso lás elő nye i ről, kü -
lö nö sen a Pél da be szé dek köny vé ben.
Íme, né hány idé zet a Szent írás ból a
jó ta nács ról:

Vi sel kedj böl csen ta nács ké rés so rán!
Könnyen meg tud juk ma gun kat győz -
ni  ar ról,  hogy  he lye sen  gon dol ko -
dunk, és nincs szük sé günk má sok ta -
ná csa i ra. Ám ha ta ná csot ké rünk, ta -
nács adó ink rá tud nak vi lá gí ta ni ér ve -
lé sünk gyen ge pont ja i ra. „A bo lond
he lyes nek tart ja a ma ga út ját, a bölcs
pe dig hall gat a ta nács ra.” (Péld 12,15)

Több hely ről kérj ta ná csot! Hogy
biz to san he lyes ta ná csot kapj, aján -
la tos több olyan em ber hez for dul nod,
aki nek böl cses sé gé ben és tisz tán lá -
tá sá ban bí zol. „Meg hi ú sul nak a ter -
vek, ha nincs ta nács ko zás, de meg va -
ló sul nak, ha van sok ta nács adó.”
(Péld 15,22)

Fo gadd meg a jó ta ná csot, és nö -
ve kedj böl cses ség ben! Egyi künk
sem is mer he ti a vá laszt min den
kér dés re, csak má sok ta ná csa -
in ke resz tül is mer he tünk meg
új szem pon to kat és lá tás mó do -
kat – me lyek ja vun kat szol gál -
ják. „Hall gass a ta nács ra, és fo -

gadd el az in tést, hogy vég re bölcs
légy!” (Péld 19,20)
Ne hagyd ki a „Leg főbb Ta nács -

adót”! Ézs 9,5-ben Is ten: „Cso dá la tos
Ta ná csos”.Ta nács ké rés so rán nem ha -
nya gol hat juk  el,  hogy  imád ság ban
ta ná csért for dul junk hoz zá, és ol vas -
suk a Szent írás vo nat ko zó ta ní tá sa it.
„Ha pe dig va la ki nek nin csen böl cses -
sé ge, kér jen Is ten től, aki kész sé ge sen és
szem re há nyás nél kül ad min den ki nek,
és meg is kap ja.” (Jak 1,5)

g Ro bert J. Ta masy
For rás: Mon day Man na

Jótanács–atanácsadáshoz
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– Már több ször ta lál koz ta tok a
men to ro tok kal, és túl vagy tok az
el ső kon zul tá ci ón is. A start vo -
nal nál áll va mi lyen ér zé sek kel
vág tok be le az előt te tek ál ló
gya kor la ti év be?
NI KI: Én mos ta ná ban ér kez -

tem vissza Lip csé ből Bu da pest -
re, az éle tem még – fi zi ka i lag és
lel ki leg is – do bo zok ban he ver,
sok min den vár ki cso ma go lás -
ra, fel dol go zás ra. Há lás va gyok,
hogy  le zá rult  mö göt tem  egy
fe je zet, a fel fe de zés örö mé vel és
nyi tott sá gá val  vá rom  az  újat,
ami  egy szer re  fel vil la nyoz,  az
egy ház ról al ko tott ed di gi ké pe -
met fe lül ír ja, az öt év vel ez előtt
ho zott  dön té se met  pe dig  új
pers pek tí vá ból  vi lá gít ja  meg.
ER VIN: Iz ga lom. Leg in kább ez

az, ami most ki ta pint ha tó. Ben -
nünk van a „ki re pü lünk” ér zé -
se,  ugyan ak kor  tu da to san  fi -
gyel nünk  kell  ar ra,  hogy  mi
még csak ha tod éve sek va gyunk!
Nem  sza bad  túl vál lal ni  ma -
gun kat vagy tel je sen el sza kad -
ni  az  is ko la pad tól.  Nem csak
azért, mert a jó pap hol tig ta nul,
ha nem mert ez is az út ré sze. 
ÁRON: Ki csit ku szán ér zem

még ma gam, hi szen csak né -
hány  nap ja  ér kez tem  ha za
Finn or szág ból. A köl tö zé sem
Bu da hegy vi dék re most zaj lik,
a he ti ren de met még nem tu -
dom pon to san, lé pés ről lé pés -
re tá rul fel előt tem az it te ni élet.
A men to rom és a gyü le ke zet
ked ves és be fo ga dó, fo ko za to -
san egy re töb bet tu dok meg ró -
luk és a fel ada ta im ról. A kon -
zul tá ció pe dig na gyon hasz nos
volt,  szín ül tig  tölt ve  fon tos
gya kor la ti tud ni va lók kal épp -
úgy,  mint  iz gal mas  el mé le ti
meg ala po zás sal.

– Az egye te mi min den na pok
fe je ze te is le zá rult az éle te tek ben.
Mi re szá mí to tok, a meg szer -
zett is me re tek ből mit fog tok a
leg in kább hasz no sí ta ni a gyü le -
ke ze ti élet ben?
ÁRON: Sze rin tem el ső sor ban

a gya kor la ti teo ló gi ai is me re te -
i met, a hit tan ta ní tás nál a hos -
pi tá ci ós  és  ta ní tá si  gya kor la -
tot, no meg az Eöt vös Lo ránd
Tu do mány egye te men szer zett
pe da gó gi ai  is me re te i met  fo -
gom hasz nál ni. Ha azt ér zi az
adott gyü le ke ze ti kör vagy tag,
hogy egy fe lé je nyi tott, ér dek lő -
dő, nem mes ter kélt lel kész je lölt -
tel áll szem ben, ak kor ma ga is
be fo ga dó vá vá lik irán tam. Ez a
kör nye zet al kal mas ar ra, hogy
meg hall juk  egy más  hang ját,
üze ne tét. Ek kor lesz majd hasz -
nom ra az az el mé le ti tu dás és
né ző pont,  ame lyet  egye te mi
éve im alatt el sa já tí tot tam.
ER VIN: Minden nek az alap ját

a bib li kus ta nul má nyok ké pe zik,
ezek  nél kül  nem  le het  ki áll ni
gyü le ke zet elé, ezek je len tik az

örök  kont rollt  egy  teo ló gus -
nak. Én a le xi ká lis tu dás anyag
mel lett  bí zom az  ed dig meg -
szer zett  ta pasz ta la tok ban  is.
Az egye tem nem csak a könyv -
tá ra kat nyit ja meg a hall ga tói
előtt, ha nem teo ló gus ként óha -
tat la nul be von nak ben nün ket az

egy há zi  szol gá la tok ba  már  a
stú di u mok  alatt  is.  Gyü le ke -
zet lá to ga tá sok, szupp li ká ci ók,
kü lön bö ző misszi ós és ki sebb
köz egy há zi le he tő sé gek. Ezek az
él mé nyek  is mind  el kí sér nek.
NI KI: Azt gon do lom, az ön -

ál ló ság, a refle xió és a kri ti kai lá -
tás ki bom lá sá nak függ vé nye is,
hogy ki mennyi re ké pes ho zott
is me re te it a gya kor lat ba át ül tet -
ni. A teo ló gia csa pás irá nyo kat
je löl ki, ame lye ken vé gig ha lad -
ni  már  egye dü li  fel adat:  szá -
mom ra a bib li kus teo ló gia és a
pszi cho ló gia a kulcs, hogy fel -
is mer jem Is ten sza vá nak sok szí -
nű sé gét.  Min den  kö zeg ben
meg ta lál ha tók azok a lé pé sek és
di men zi ók,  hogy  Is ten  sza va
hall ha tó, ért he tő és élet for má -
ló le gyen. 

– Ni ki és Áron, ti nem csak itt -
hon, ha nem kül föl di egye te men
is ki pró bál tá tok ma ga to kat, hi -
szen mind ket ten ta nul ta tok Né -
met or szág ban, il let ve Áron, te
lel ké szi szol gá la tot is vé gez tél
Finn or szág ban. Mi lyen kész sé -
ge ket sze rez te tek oda kint, ame -
lyek hasz no sak le het nek a ha -
tod év so rán?
NI KI: A 2013/2014-es tan év -

ben a Lip csei Egye te men ta nul -
tam, és a Gusz táv Adolf Se gély -
szer ve zet (GAS) ösz tön dí ja sa -
ként több né met tar to mány ban
is ki pró bál hat tam ma gam gyü -
le ke ze ti  gya kor no ki  és  uta zó
kül dött sze rep kör ben. Ami kor
jú li us ban rám ad ták a GAS bú -
csú aján dé kát, egy szász  ta lárt
(Lu ther-ka bá tot), ak kor tu da to -
sult ben nem  iga zán, hogy mi
min den for mált, ér lelt, tett pró -
bá ra a kint lé tem alatt. Meg ta -
nul tam rö vid idő alatt utat ta lál -
ni a leg kü lön fé lébb kul tú rá jú és
men ta li tá sú  gyü le ke ze tek hez,
ér de ke ket kép vi sel ni, há ló za tok -
ban gon dol kod ni, kap cso la to kat
köt ni és el en ged ni. A ha tod év
azt is meg mu tat hat ja, mit hasz -
nál ha tok  mind ezek ből  ha zai
kör nye zet ben. 

ÁRON: Kez dem Finn or szág -
gal. Az el múlt két nyá ron egy
kis ke let finn vá ros ka, Ki uru -
ve si nagy evan gé li kus gyü le -
ke ze té ben dol goz tam „nyá ri
teo ló gus ként”.  A  fin nek nél
be vett szo kás, hogy a teo ló -
gus hall ga tók  nyá ron  a  sza -
bad ság ra ment lel ké sze ket he -
lyet te sít ve kü lön bö ző gyü le ke -
ze tek ben már egye te mi éve ik
alatt jó ko ra gyü le ke ze ti gya -
kor lat ra tesz nek szert. Cse ré -
be ná luk nin csen ha tod év, a
finn  lel kész je löl tek  rög tön
csob ban nak a mély víz ben. Ki -
uru ve si ben  a  ka zu á lis  szol -
gá la tok ki vé te lé vel sok fé le lel -
ké szi fel adat ba be le kós tol hat -
tam:  kon fir má ci ós  tá bo rok
szer ve zé sé ben  vet tem  részt,
csa lá di  is ten tisz te le ten  szol -
gál tam,  lá to gat tam,  Ta izé-
áhí ta to kat tar tot tam, há zi cso -

port ban kép vi sel tem az egy -
há zat, pré di kál tam és li tur gi -
zál tam. Na gyon há lás va gyok
a  ki uru ve si  lel ké szek nek  és
hí vek nek, hogy be fo ga dó sze -
re te tük kel  le he tő vé  tet ték,
hogy a gyü le ke ze ti élet ben is
gya kor la tot sze rez hes sek. 
Né met or szág gal, Göt tin gen -

nel kap cso lat ban más a hely zet:
itt  iz gal mas,  friss  fu val lat tól
ele ven teo ló gi ai uta kat is mer -
het tem  meg,  ame lyek  „tá gas
tér re ve zet tek en gem”. 
A ha tod év egyik nagy ki hí vá -

sa, hogy va jon át tu dom-e ad -
ni eze ket a ha tá ro kat fe sze ge tő
szem lé le te ket a gyü le ke zet nek.
E  kom mu ni ká ci ós  ki hí vás sal
kap cso lat ban gött in ge ni spi ri tu -
á li som pél dá ja le beg a sze mem
előtt, aki sze líd sé gé vel, tü rel mé -
vel  és  kre a tív  pe da gó gi á já val
az új sze rű, szo kat lan teo ló gi ai
gon do la to kat  is  kö zel  tud ta
hoz ni hall ga tó i hoz.

– Mi lyen spe ci á lis ki hí vá sok -
ra szá mí to tok a rá tok vá ró gyü -
le ke ze tek ben? Más fel ada to kat
tar to gat egy bu da pes ti, illetve
egy vi dé ki kö zös ség?
ER VIN: Ter mé sze te sen, más

a lég kör, más a men ta li tás. Er -
ről re gényt le het ne ír ni. Fő leg
mi vel vá ros és vá ros, fa lu és fa -
lu kö zött is sok kü lönb ség van.
Ál ta lá ban egy vi dé ki, egy lel ké -
szes gyü le ke zet ben más a szol -
gá lat,  mint  egy  prog ra mok -
ban  gaz dag  vá ro si  kö zös ség -
ben. A fa lu más ho gyan sok szí -
nű! Ott in kább a be szél ge té sek
do mi nál nak. És sok eset ben a
meg hall ga tás. 
NI KI: Oda fi gyel ve és ér zé ke -

nyen kell kö ze lí te ni egy gyü le -
ke zet írott és írat lan ér té ke i hez,
rí tu sa i hoz, sok szí nű ha gyo má -
nya i hoz,  súly pont ja i hoz,  ez
mind annyi unk ki hí vá sa. Én egy
vi dé ki,  tra di ci o ná lis du nán tú li
gyü le ke zet ből, Fa rád ról szár ma -
zom. Ta lán egy olyan fő vá ro si
pe rem ke rü let ben, mint Pestúj -
hely, több fé le élet for ma, vi lág -

né zet és te vé keny sé gi kör fér het
meg egy más mel lett.
ÁRON: Hegy vi dék di na mi -

kus, csa lá di as, ér tel mi sé gi gyü -
le ke zet: iz gal mas ki hí vá sok ra
szá mí tok mind az if jú sá gi és
gyer mek al kal mak kor,  mind
pe dig a kü lön bö ző bib lia órák,
elő adá sok, pré di ká ci ók al kal -
ma in. Itt fo lya ma tos pör gés -
ben él az em ber: nem le het el -
lany hul ni, mert  a fi a ta lok új
im pul zu sok ra éhe sek: élet sza -
gú, iz gal mas meg kö ze lí té sek -
re, prog ra mok ra. A kü lön bö -
ző ér tel mi sé gi kö rök ben pe dig
– na gyon re mé lem leg alább -
is – nem fog nak meg elé ged ni
az el csé pelt, túl szaj kó zott teo -
ló gi ai ki je len té sek kel. Ahogy
Bé res pro fesszor kon zul tá ci ós
elő adá sá ban is el hang zott: ak -
kor le szünk hi te le sek, ha a sa -
ját kö rünk ál tal fel tett kér dé -

sek re mu ta tunk fel vá lasz le he -
tő sé ge ket, a ke resz tény üze ne -
tet nap ról nap ra át fo gal maz -
va,  élet re  hív va  a  ma gunk
szá má ra.

– Te gyük fel, hogy 2015. június
vé gén já runk. Mi lyen nek lát já -
tok ma ga to kat a ha tod év vé gén,
mi lyen tu laj don sá gok kal gaz da -
god ta tok? 
NI KI:  Egy  ön arc ké pét  fes tő

em ber sem le het ön ma ga mér -
cé je… Meg annyi ta lál ko zás, él -
mény vár ránk, ál ta lunk elő re
nem sejt he tő ha tá sok kal, kö vet -
kez mé nyek kel. Még is, ott aka -
rok  len ni,  ahol  szük ség  le het
rám: nem a köz pont ban, nem is
csak a pe ri fé ri án, ha nem so kak -
kal az úton, így sze ret ném to -
vább ad ni  a  ben nem  élő  re -
mény sé get. 
ER VIN: A fu tu ro ló gia nem az

erős sé gem, vi szont annyi biz -
tos, hogy ki hí vá sok kal te li év
elé  né zünk.  Re mé lem,  hogy
ezek a pró ba té te lek meg edze -
nek, nö ve lik a te her bí rá so mat,
tá gít ják a lá tás mó do mat. Az el -
ső kon zul tá ci ón Var ga Gyön -
gyi ta nár nő ar ról be szélt, hogy
Is ten az ál ma ink előtt jár. 2015
júniusa  je len leg  egy  messzi
álom.  A  sta bi li tás  eb ben  az
álom ban még is az, hogy Is ten
már ott is ott van. És ar ra ve -
zet. Hogy ma gunk kal kap cso -
lat ban a re mé nyek és a vég ső
ta pasz ta la tok ak kor mik lesz -
nek…, nos, ez ak kor fog szá -
munk ra vi lá gos sá vál ni. Ad dig
ma rad fel adat ként a hit élet és
az ön mű ve lés. 
ÁRON: Re mé lem,  hogy  na -

gyobb lesz a mun ka bí rá som, fej -
lő döm majd  tü re lem ben  és  a
szép ség tö re de zett ség mö göt ti
fel is me ré sé ben. Na gyon re mé -
lem, hogy pon tos sá got is fo gok
ta nul ni. Büsz kén je lent he tem,
hogy  az  el ső  na po mon  még
nem kés tem el se hon nan! Ad -
ja Is ten, hogy ez a si ker szé ria
egész év ben foly ta tód jék!
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Éve ken át zeng tük kon fir má ci -
ós órá kon és if jú sá gi al kal ma -
kon az „El in dulsz vég re, vár a
szé les nagy vi lág” kez de tű if jú -
sá gi éne ket. Most, a 2014/15-ös
tan év ele jén döb ben tem csak
rá, hogy eb ből a szem pont ból
ed dig leg in kább csak rá han go -
lód tam má sok út nak in du lá sá -
ra, se gí tet tem em be re ket élet -
for du lók  át vé sze lé sé ben,  lel -
ke sí tet tem a ne he zen in du ló kat
vagy meg tor pa nó kat.
Az új  tan év azon ban most

szá mom ra  is  va ló di  in du lá si
hely ze tet ho zott. Új lak he lyet,
új szol gá la ti te rü le tet, gyer me -
ke ink  új  is ko lá ba  in du lá sát.
Nem le het nem be le gon dol ni
ilyen kor, va jon mit hoz a jö vő.
Mi lyen lesz az új tan év, mi lyen
lesz az új hely zet, mi lyen lesz
mind az, ami ma még is me ret -
len és fel fe de zés re vár? 
Mi köz ben  az  em ber  ilyen

és  ha son ló  kér dé se ken  töp -
reng, olyan könnyen köl tö zik
szí vé be a bi zony ta lan ság, a jö -
vő től  va ló  fé le lem,  az  ed dig
biz tos pon tok és kap cso ló dá sok
el ve szí té se  mi at ti  meg tor pa -
nás.  Biz to san  nem  vé let len,
hogy Je re mi ás köny vé hez for -
dul tam meg erő sí té sért. Min dig
is le nyű gö zött az a pró fé tai lel -
ki gon do zás, amellyel baj ba ju -
tot ta kon,  el bi zony ta la no dott
em be re ken se gí tet tek a pró fé -
ták az ál tal, hogy Is ten biz ta tó
üze ne tét köz ve tí tet ték az em -
be rek fe lé. A cím ben már meg -
je le nő is te ni biz ta tás is ez zel a
meg erő sí tés sel  foly ta tó dik:

„…bé kes sé get és nem rom lást
ter ve zek, és re mény tel jes jö vőt
adok nek tek.” (Jer 29,11)
Igen,  van  olyan  hely zet  az

élet ben, hogy el kell in dul ni, a
szol gá la tot  vagy  a  ta nul má -
nyo kat más hol kell foly tat ni, egy
fon tos dön tést meg kell hoz ni,
vagy be le kell vág ni egy olyan új
fel adat ba,  amely  ad dig  nem
volt  az  em ber  lá tó kö ré ben.
Nem csak a ré gi idők ben tar tot -
tak az em be rek az ilyen vál to -
zá sok tól – ma sem könnyű ez.
De Is ten erőt adó sza va ma is
ugyan olyan  biz ta tó  és  meg -
erő sí tő le het, mint ré gen.
A na pok ban fo gad juk kol lé -

gi u munk ban az or szág min den
tá já ról ér ke ző egye te mis tá kat,
akik a tan évet Bu da pes ten fog -
ják töl te ni. In du lá sunk kö zös –
le het, hogy gon do la ta ink, bi -
zony ta lan sá gunk is ha son ló. El
kell in dul ni, vár a szé les nagy -
vi lág…
Biz tos va gyok ben ne, hogy ha

Je re mi ás sza vai is ott han goz nak
a  fü lünk ben és a  szí vünk ben,
ak kor ez az in du lás bá tor is le -
het. Jó ér zés tud ni: nem csu pán
bi zony ta lan ság gal gon dol hat az
em ber a jö vő re. Bé kes ség gel és
re mény ség gel  is  le het,  hi szen
tud hat juk, hogy Is ten aka ra ta és
szán dé ka is ez. Jé zus ál tal meg -
vál tott és  re mény ség gel meg -
aján dé ko zott em be rek va gyunk,
akik most is bé kes ség gel és re -
mény ség gel te kint het nek az új
tan év, egy új élet hely zet, egy új
fel adat elé .

g Pán gyánsz ky Ág nes

Az oldalt szerkesztette: VITÁLIS JUDIT

Névjegy:PángyánszkyÁgnes
Hosszú évek gyü le ke ze ti  lel ké szi
szol gá la ta  után  az  Evan gé li kus
Hit tu do má nyi Egye tem lel ké sze -
ként  kez dem  az  új  tan évet.  Re -
mény ség gel tölt el az a bi za lom Is -
ten ré szé ről, hogy olyan em be rek
kö zött vé gez he tem most szol gá la -
to mat, akik a lel ké szi, kán to ri vagy
hit ok ta tói,  hit ta ná ri  szol gá lat ra
ké szül nek. Lel ké szi ta pasz ta la ta i mat és az Is ten től jö vő bé -
kes sé get és re mény sé get sze ret ném át ad ni az egy há zi szol -
gá lat ra ké szü lők nek.

Sze re tet tel hív nak min den ér dek lő dőt szep tem ber 26-án a Bu da -
pest Sport aré ná ba, ahol a so kak ál tal ked velt an gol rap/hip-hop/
dance csa pat, az LZ7, majd az auszt rál Pla nets ha kers ve zet ben -
nün ket a – tő lük meg szo kott ener gi kus és erő tel jes – di cső í tés ben.
Az auszt rál Pla nets ha kers im má r má so dik ge ne rá ci ó val mű kö -

dik, és több mint húsz nem zet kö zi leg is ter jesz tett al bu mot tud hat
ma gá é nak. Da la it már ma gyar nyel ven is éne kel het jük. 
A 2005-ben ala pí tott LZ7 együt tes pör gős ze né je mel lett kü lön -

le ges szín pa di show-já val pró bál ja hi te les mon da ni va ló já ra fel hív -
ni a fi gyel met. Cél juk, hogy a fi a ta lok nak át ad ják az öröm hírt a ze -
nén és a tán con ke resz tül, hogy szem lél tes sék a Jé zus Krisz tus ba
ve tett hi tet, és le he tő sé get ad ja nak min den fi a tal nak, hogy el fo gad -
ja Jé zust meg vál tó já nak. 

Lindz – az együt tes ala pí tó ja – így nyi lat ko zott egy in ter jú -
ban: „Sze ret nénk lát ni, hogy a gye re kek meg vál toz nak. Sze ret -
nénk ki fosz ta ni a pok lot, és fel töl te ni a mennyet!”  
Hí vunk te hát min den fi a talt és lé lek ben fi a talt: gyer tek, ta -

pasz tal juk meg együtt Is ten sze re tét, lép jünk kö ze lebb hoz zá
a di cső í tés ál tal! Bá to rí tunk ben ne te ket, hív já tok el a ba rá ta i -
to kat, mert hisszük, hogy Is ten meg szó lít ja őket ezen az es tén!
Most min den be lé pő jegy mel lé adunk még egyet aján dék ba.
(Bővebb információ: eza za nap.hu)

g Csapó Szilvia

Farkas Ervin Móricz Niki Bence Áron
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Az idei év ben Eger től Köl csé ig több
mint száz evan gé li kus in dult út nak és
ün ne pelt együtt. Az együtt lét há zi -
gaz dá ja a már új ne vet vi se lő To kaj
és  Kör nyé ke  Evan gé li kus  Egy ház -
köz ség,  ame lyet  Asz ta los Ri chárd
lel kész hű ség gel pász to rol. A hű ség
fon tos sá gá ról és a ki sebb sé gi, szór vá -
nyos lét ki hí vá sa i ról is szó volt Bu day
Bar na bás je len le gi  es pe res  pré di -
ká ci ó já ban, hi szen a hegy al jai ma rok -
nyi kö zös ség pél dát ad ar ról, hogy hi -
tün ket, gyö ke re in ket és kö zös sé gün -
ket ne héz sé gek kö zött is meg őriz het -
jük. Mind ezt erő sí tet te a nap igé je:
„Mert nem a fé le lem lel két ad ta ne -
künk Is ten, ha nem az erő, a sze re tet
és a jó zan ság lel két.” (2Tim 1,7)
Ez az az ige sza kasz, amely nek kü -

lön bö ző „for dí tá sa i ra” is mer he tett rá
min den je len lé vő az Af ri ká ból ha za -
tért  misszi o ná ri us  há zas pár  –  dr.
Bá lint Zol tán és  dr. Bá lint né Kis

Be á ta– le nyű gö ző elő adá sá ban, a sü -
te mé nye ket  az  asz tal ra  va rá zso ló
ke zek ben, az ar nó ti Na haj test vé rek
ze nei  szol gá la tá ban,  Ber náth Ri -
chárd cser ké szet ről szó ló szí nes pre -
zen tá ci ó ja so rán vagy ép pen a Hold -
vi o la együt tes fel eme lő kon cert jé ben
(képünkön). A nap vé ge fe lé „Er dő, er -
dő,  er dő…”  kez de tű  nép da lun kat,
me lyet a Fo nog ram-dí jas együt tes fel -
dol go zá sá ban ke res ke del mi rá di ók és
te le ví zi ók  is  gya kor ta  le ját sza nak,
há rom  ge ne rá ció  éne kel te  együtt
Tö rök Til lá val, aki éne ké vel és je len -
lé té vel be ra gyog ta a temp lo mot. 

Az úr va cso ra kö zös sé gét ezen a na -
pon ta lán kü lö nö sen is át él het ték a je -
len lé vők, gon dol va az ira ki ke resz té -
nyek re és a tá vo li te rü le te ken élő, hi -
tü ket sok szor ma gá nyo san vagy né -
hány fős kö zös ség ben gya kor ló evan -
gé li ku sok ra.  Jó  volt  érez ni,  hogy  a
szór vány ság és a tá vol ság nem fel tét -
le nül az Is ten-nél kü li sé get je len ti, és
hogy a szá mos ki hí vást meg élő észak-
ma gyar or szá gi evan gé li ku so kat ezen
a ve rő fé nyes au gusz tu si szom ba ton
Tállyán va ló ban az erő, a sze re tet és
a jó zan ság lel ke jár hat ta át. 

g Bu day-Ma lik Ad ri enn

Az egész na pos tá bor ta lál ko zó a nagy -
ve le gi fa lu ház ban tar tott ün ne pi is ten -
tisz te let tel kez dő dött, ame lyen egy ko ri
tá bor la kók vé gez ték a li tur gia szol gá -
la tát: Nagy Gá bor sú ri lel kész, az egy -
ház me gye if jú sá gi fe le lő se mel lett Sze -
me rei Já nos, a Nyu ga ti  (Du nán tú li)
Egy ház ke rü let püs pö ke, va la mint No -
bi lis Má rió ró mai ka to li kus és Bölcs -
föl di And rás re for má tus  lel ké szek.
Az  úr va cso ra osz tás ban  Szar ka Ist -
ván es pe res, Szar ka Éva ba kony cser -
nyei és Far kas Etel kaorosz lá nyi lel kész
is köz re mű kö dött. 
Az al kal mon Sztruh ár And rás, a tá -

bo rok egyik ala pí tó ja hir det te Is ten
igé jét. Pré di ká ci ó já ban vissza em lé ke -
zett  az  el múlt  öt ven  tá bo ri  hét re,

me lyek kö zül ő ma ga negy ven ki len -
cen volt je len sze mé lye sen. A szép él -
mé nyek  fel idé zé se mel lett azon ban
azt is hang sú lyoz ta: a prog ra mok lé -
nye ge min dig az, hogy meg íz lel jünk
va la mit Krisz tus va ló sá gá ból, aho gyan
a ta nít vá nyok kal tör tént a meg di cső -
ü lés he gyén (Mt 17,1–9). „A tá bo rok -
ban Jé zus sza va szó lít meg. Ez ve ze -
tett és tar tott meg ben nün ket” – fo -
gal ma zott Sztruh ár And rás.
A kö zös úr va cso ra vé telt a több mint

két száz je len lé vő be mu tat ko zá sa kö vet -
te, majd egy meg le pe tés kö vet ke zett:
Sze me rei  Já nos püs pök és Mé szá ros
Ta másegy ház ke rü le ti fel ügye lő ugyan -
is az al ka lom meg ko ro ná zá sa ként egy -
ház ke rü le ti ér met ad tott át Sztruh ár

And rás nak. A ki tün te tés sel a dí ja zott -
nak az Orosz lány és kör nyé ke, majd a
Fej ér-Ko má ro mi Egy ház me gye if jú sá -
ga kö ré ben, va la mint az egy ház me gye
gyü le ke ze te i ben vég zett, több év ti ze -
des hű sé ges szol gá la tát és a ke rü le ti kó -
rus ta lál ko zók  szer ve zé sé ben  vég zett
mun ká ját is mer ték el.
A nap to váb bi prog ram jai a je len leg

a tá bo rok hely szí né ül szol gá ló Grün -
feld Pál Evan gé li kus Ven dég ház ban, az -

az a nagy ve le gi kas tély ban zaj lot tak. Az
épü let a rend szer vál tás után ke rül he -
tett vissza egy há zi tu laj don ba.
A kö zös ebé det fó rum be szél ge té sek

követték, me lye ket a tá bor ju bi le u má -
ra ki adott em lék könyv ből, il let ve új ság -
gyűj te mény ből fel ol va sott írá sok szí ne -
sí tet tek.  El ső ként  Sze me rei  Já nos,
Szar ka Ist ván, Bölcs föl di And rás és No -
bi lis Má rió idéz te fel em lé ke i t, majd az
ala pí tók, az el ső nem ze dék tag jai be -

szél tek él mé nye ik ről. Sztruh ár And rás
mel lett Tu ray At ti la, dr. Sassy End re,
Bá lint né Var sá nyi Vil ma és Tur bucz
Pé ter né Göll ner Már ta el be szé lé sé -
ből is mer het ték meg a kez de te ket a fi -
a ta lab bak. A „szo ci a lis ta em ber tí pus
épí té sé től” a fo ci meccse ken ke resz tül
a sza bad ég alatt al vá sig sok min den
szó ba ke rült.
A sza bad  időt be szél ge tés sel, já ték -

kal és ré gi vi deo fel vé te lek meg te kin té -
sé vel tölt het ték a je len lé vők. Ez után Sze -
me rei Já nos püs pök mon dott úti ál dást,
majd va cso ra és tánc ház zár ta a na pot.
A  tá bor ta lál ko zó  –  a  szer ve zők

szán dé ka sze rint – nem csu pán a né -
ha ne héz, né ha öröm te li idő sza kok fel -
idé zé sé vel, a hu mo ros tör té ne tek em -
le ge té sé vel telt, de vissza adott va la mit
ab ból a lég kör ből, ab ból a lel kü let ből,
amely az el múlt öt ven év ben jel le mez -
te  az  egy ház me gyei  tá bo ro kat,  és
ame lyen ke resz tül Is ten so kak éle té re
le he tett nagy ha tás sal, so ka kat in dí tott
el a hit és a szol gá lat út ján.

g Adá mi Má ria

Kavicsokbólépítkezünk
„Mond juk el együtt…” – Az is ten tisz te le ti kö zös hit val lás – hal lom,
ahogy a mel let tem le vő is mond ja, akar ja, re mé li – meg erő sít en gem is mind -
ab ban, ami el hang zik. A meg erő sö dés e kü lön le ges él mé nye le het a mi enk
ak kor is, ami kor más kö zös sé gek hit val ló pél dá já ról ol va sunk. Hi tünk ben
va ló test vér sé günk kö zös örö me ad hat az tán erőt a sa ját kö zös sé günk ben,
gyü le ke ze tünk ben meg ta lált fel ada ta ink hoz.

Ar nót, ez a Mis kolc mel let ti, bor so di kis fa lu kü lön le ges hely zet ben van,
hi szen a nagy vá ros von zá sa sok olyan fi a talt csá bít ide, akik csen de sebb la -
kó kör nye ze tet ke res nek, és itt te le ped nek le. Ez pe dig jö vőt is je lent, csa lá -
dos jö vőt. A hely be li, év szá za dos múl tú evan gé li kus egy ház köz ség („se it 1554”)
leg újabb ko ri ki hí vá sa és egy ben meg ma ra dá sá nak út ja ezek nek a be köl -
tö ző fi a tal csa lá dok nak a meg szó lí tá sa. Ez a ki hí vás más faj ta egy ház ké -
pet kell, hogy elénk raj zol jon, mint ami az „ál ta lá nos”. 

„Le gyen a gyü le ke zet egy jó hely, aho va jó el jön ni, ahol jó len ni” – mond -
ják fi a tal ja ink. Ahol a kö zös ség ben töl tött bi zo nyos idő múl tán meg érez -
het jük a Szent lé lek mun kál ko dá sát a sze re tet tel és fi gye lem mel te li kö zös -
ség tag ja i nak egy más fe lé va ló meg nyi lat ko zá sa i ban. A kö szö nés ben, a be -
szél ge tés ben, egy más szá mon tar tá sá ban. 

Mind ez nem új don ság, hi szen ezek az élő kö zös sé gek jel lem zői. Ám – szo -
mo rú ta pasz ta la ta ink iga zol ják – az aján dé kul ka pott rend, az egy ház -
szer ve zet és az év szá za dos hit gya kor la ti for ma sok szor nem se gí ti, ha nem
ép pen hogy gá tol ja az Is ten je len va ló sá gá ról és gond vi se lé sé ről szó ló ta -
pasz ta la tok meg szer zé sét. Rá adá sul nem rit ka az a je len ség sem, hogy mind -
ez a temp lom szol gá i nak ér zé ket len ma ga tar tá sá val is tár sul.

A csa lá dos al kal mak – csak úgy, mint más fi a ta lo dó kö zös ség ben – Ar -
nó ton is új is ten tisz te le ti le he tő sé get igé nyel nek. Lel kész és gyü le ke zet szá -
má ra egy aránt. A ge ne rá ci ók kö zös hit val lá sa egy át adott rajz ban, egy el -
éne kelt di csé ret ben vagy ép pen – aho gyan ez az idei év kez dő csa lá dos na -
pon tör tént – a temp lom kert ben ta lált és aján dék ba adott fes tett ka vi csok -
ban is meg je len het. 

A kő kü lön le ges szim bó lum; nem vé let len, hogy au gusz tus vé gi gyü le -
ke ze ti na punk és tan év kez dő is ten tisz te le tünk is er re „épült”. Annyi fé le ka -
vi csot, kö vet lát ha tunk a kör nye ze tünk ben: van éles, ke rek ded, si ma, dur -
va, ki csi, nagy, ne héz, könnyű. Le het há zat, utat, ala pot épí te ni be lő lük,
ka csáz ha tunk a ví zen, vagy ép pen nap ba néz he tünk egy kris tály kö vön ke -
resz tül. Annyi cél ja le het éle tünk nek. Egy biz tos: a sok szí nű ség, sok fé le sé -
günk el le né re szi lárd ala pot épít he tünk kö ve ink ből. 

A kő em lé kez ni is meg ta nít: az ősök re, elő dök re. Ko ro kat, idő ket össze -
köt ve épít kez he tünk. Ha las san is, de ez tör té nik a kis bor so di kö zös ség ben:
1954-ben volt utol já ra annyi ke resz te lő a gyü le ke zet ben, mint 2014-ben…
Dá vid és Gó li át – gyü le ke ze ti ta gok ál tal meg ze né sí tett és el ját szott – tör -
té ne te ta lán ezért is vál hat hit val lás sá: a ki csiny is le het erős, ha a hi te az,
és a kö vek bi zony re ményt ad hat nak, az új ra-új já épít ke zés re mé nyét.

g Bu day Bar na bás
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II.,Hűvösvölgyiút193. de. fél 10.; Sarepta,II.,Modoriu.6. de. 3/4 11. Sztojanovics
András; Pesthidegkút,II.,Ördögároku.9. de. fél 10. (úrv.) Fodor Viktor; du.
5. (úrv., tanévnyitó családi ) Fodor Viktor; Csillaghegy–Békásmegyer,III.,Mező
u.12. de. 10. Donáth László; Óbuda,III.,DévaiBíróM.tér de. 10. dr. Lászlóné
dr. Agod Anett; Újpest,IV.,LebstückM.u.36–38. de. 10. Solymár Péter Tamás;
Deáktér,V.,Deáktér4. de. 9. (úrv.) Gerőfiné dr. Brebovszky Éva; de. 11. (úrv.)
Gáncs  Péter;  du.  6.  (asztali  beszélgetések)  Smidéliusz  Gábor;  Fasor, VII.,
Városligetifasor17. de. fél 10. (angol, úrv.) Pelikán András; de. 11. (úrv., tanévnyitó)
Pelikán András; Józsefváros,VIII.,Üllőiút24. de. fél 11. Gombkötő Beáta; VIII.,
Rákócziút57/a de. 10. (szlovák, kétnyelvű családi) Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII.,
KarácsonyS.u.31–33. de. 9. (úrv.) Gombkötő Beáta; Ferencváros,IX.,Gátu.
2.(katolikustemplom) de. 11. (úrv., énekes liturgia) Koczor Tamás; Kőbánya,
X.,Kápolnau.14. de. 10. Benkóczy Péter; Kelenföld,XI.,Bocskaiút10. de. 8.
(úrv.) dr. Blázy Árpádné; de. fél 11. (úrv.) dr. Blázy Árpádné; du. 6. (vespera) dr.
Blázy Árpád; XI.,Németvölgyiút138. de. 9. dr. Blázy Árpád; Budagyöngye,XII.,
SzilágyiE.fasor24. de. 9. (úrv.) Bence Imre; Budahegyvidék,XII.,KékGolyó
u.17. de. 10. (úrv.) Keczkó Pál; Angyalföld,XIII.,KassákLajosu.22. de. 10.
Grendorf Péter; zugló,XIV.,Lőcseiút32. de. 11. (úrv., tanévnyitó) Tamásy Tamás;
XIV.,Gyarmatu.14. de. fél 10. (úrv.) Tamásy Tamás; Pestújhely,XV.,Templom
tér de.  10.  (úrv.)  Szabó  B.  András;  Rákospalota, XV., Régi Fóti út 73.
(nagytemplom)de. 10. Ponicsán Erzsébet; Rákosszentmihály,XVI.,Hősöktere
10–11. de. 10. Fekete Gy. Viktor; Cinkota,XVI.,Rózsalevélu.46. de. fél 11. Vető
István; Mátyásföld,XVI.,Prodámu.24. de. 9. Vető István; Árpádföld,XVI.,
Menyhértu.42.(reformátustemplom) du. 3. Vető István; Rákoshegy,XVII.,
Tessediktér de. 9. Kovács Áron; Rákoskeresztúr,XVII.,Pestiút111. de. fél 11.
Kovács Áron; Rákoscsaba,XVII.,Péceliút 146. de.  9. Nagyné Szeker Éva;
Rákosliget,XVII.,GózonGy.u. de. 11. Nagyné Szeker Éva; Pestszentlőrinc,
XVIII.,Kossuthtér3. de. 10. Győri Gábor; Pestszentimre,XVIII.,Rákócziút
83.(reformátustemplom) de. 8. Győri Gábor; Kispest,XIX.,Templomtér1.
de. 10. Deák László; XIX.,Hungáriaút37. de. 8. Deák László; Pesterzsébet,XX.,
AdyE.u.89. de. 10. (tanévnyitó családi ) Győri János Sámuel; Csepel,XXI.,Deák
tér de. fél 11. Zólyomi Mátyás; Budafok,XXII.,Játéku.16. de. 10. Hokker Zsolt;
du. 5. (gyermek-istentisztelet) Hokker Zsolt; Budakeszi,Főút155.(gyülekezeti
terem) de.  fél  10.  (tanévnyitó  családi)  dr.  Lacknerné  Puskás  Sára; Budaörs,
Szabadságút75. de. 10. Endreffy Géza; Mátraszentimre-Bagolyirtás,Jókaiu.
7-9., FébéNázáret-temploma de.  fél  12. Herzog Csaba; Pilisvörösvár (ref.
templom) du. 2. Összeállította: Balla Mária

Mol nár Je nő Fe renc 1936. feb ru ár
24-én szü le tett Al só sá gon. Gyer -
mek éve it is ott töl töt te. Val lá sos ne -
vel te tés ben  ré sze sült  öccsé vel
együtt, szü lei a mun ka örö mé re, ki -
tar tás ra,  szor ga lom ra  ne vel ték
őket. A csa lád ké sőbb Cell dö mölk -
re köl tö zött, Molnár Jenő ott vé gez -
te  el  a  gim ná zi u mot.  Érett sé gi
után egy évet a he lyi vas út nál dol -
go zott rak tá ros ként.
Teo ló gi ai ta nul má nya it az 1956–

1961 kö zöt ti zűr za va ros évek ben vé -
gez te Bu da pes ten, „for ra dal mi lel -
kü let ben”.
Nagy si mo nyi ban Te kus Ot tó es -

pe re si  káp lán ja ként  kezd te  meg
szol gá la tát 1961-ben, majd az új es -
pe res,  Sza bó La jos mel lé  ke rült
Kis som lyó ra.
1962-ben kö tött há zas sá got Né -

meth Len ké vel, 1965-ben szü le tett
le á nyuk, Csil la.
Mol nár  Je nő  1963-ban  ke rült

Őri szent pé ter re, ahol egy év ti ze den

át pa ró kus lel kész ként vé gez te szol -
gá la tát. Őri szent pé te r, Ba ján se nye,
Ker ca szo mo r és Bel ső-Őr ség  (Ma -
gyar szom bat fa, Ve le mér, Gö dör há -
za)  gyülekezeteinek  gondozását
sok szor ne héz kö rül mé nyek kö zött
– au tó hí ján nem egy szer gya log -
szer rel vagy au tó busszal – kel lett
meg ol da nia. Ko moly öku me ni kus
kap cso la to kat  épí tett  ki  a  he lyi
test vér egy há zak kal. 
1973-ban a Szent gott hár di Evan -

gé li kus Egy ház köz sé get Őri szent -
pé ter hez csa tol ták, így – a szent -
gott hár di pa ró kia fel újí tá sa után –
Mol nár  Je nő ék  Szent gott hárd ra
köl töz tek, ahol hu szon négy éven
ke resz tül vé gez te szór vány gyü le ke -
ze ti szol gá la tát. 
A gyü le ke zet pász to ro lá sa mel -

lett sok-sok fel újí tá si mun ká la tot irá -
nyí tott  a  he lyi  és  őr sé gi  épü le tek
rend be té te le, ál lag meg óvá sa ér de -
ké ben. A ha zá ja és szű kebb pát ri á -
ja irán ti oda adás és sze re tet min dig
je len tős sze re pet ját szott az éle té ben.
Szent gott hár don tes tü le ti tag ként is
ki vet te ré szét a vá ros, il let ve la ko -
sa i nak ér dek kép vi se le té ben. 
Több  mint  har minc  éven  ke -

resz tül küz dött szív prob lé mák kal,
ezért 1997-ben nyug díj ba vo nult.
Nyug dí jas évei alatt egész sé gi ál la -
po ta fo ko za to san to vább rom lott.
Te rem tő Atyánk 2014. au gusz tus
23-án szó lí tot ta ma gá hoz.
g Kollerné Loós Zsuzsanna

Ku nos Je nő 1914. feb ru ár 16-án szü le -
tett Győr ben. Ha ki csit meg kés ve is, de
il lő meg em lé kez nünk ró la a szá za dik
év for du lón.
Ku nos Je nő a gim ná zi um el vég zé -

se után Sop ron ban, az evan gé li kus teo -
ló gi án szer zett lel kész dip lo mát. Ki vá -
ló ta nul má nyi ered mé nyé ért el nyert
egy finn or szá gi ösz tön dí jat. Hel sin ki -
ben a Misszi ói Mú ze um ká pol ná já ban
dr. Pa u nu, a Finn Misszi ói Tár sa ság
igaz ga tó ja  ige hir de té sé ben ar ról be -
szélt, hogy ége tő szük ség van a kül -
misszi ói mun ká ban fér fi ak ra. Ézsa i ás
(6,8) igé je – „Kit küld jek el? Ki megy el
kö vet sé günk ben?”– Ku nos Je nő szí vé -
hez szólt. „Sok éj sza kán át alá za to san
imád koz tam: »Küldj en gem, Uram, ha
ez a te aka ra tod«” – ír ta köny vé ben.
Finn or szág ban ka pott misszi ói el hí vá -
sa után ha za jő ve je lent ke zett a Ma gyar -
or szá gi Ágos tai Hit val lá sú Evan gé li kus
Kül misszi ói  Egye sü let nél  misszi ói
szol gá lat ra.
Az egye sü let meg ala ku lá sá nak har -

min ca dik év for du ló ján, 1939. feb ru ár
2-án Bu da pes ten az ül lői úti evan gé -
li kus temp lom ban D. Ka pi Bé la püs -
pök szol gá la tá val fel avat ta és Kí ná ba
küld te Jé zus Krisz tus evan gé li u má nak
hir de té sé re. Így Ku nos Je nő lett a Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház el ső
hi va ta lo san kül misszi ó ba kül dött mun -
ká sa, vál lal va a ki kül de tés sel já ró költ -
sé ge ket s a ha vi öt ven dol lá ros fi ze tést.
Fel eme lő  és  iz gal mas  ol vas mány,

hogy ho gyan vé gez te szol gá la tát egy

ma gyar evan gé li kus lel kész a ha zá já -
tól tá vol, Kí ná ban 1939–1948 kö zött fe -
le sé gé vel együtt, ahol ak kor a kí nai–ja -
pán  há bo rú  dúlt.  A  há bo rú  mi att
1941-től meg szűnt Ma gyar or szág gal
min den kap cso lat. Kí ná ból a kül föl di
misszi o ná ri u sok nagy ré szét ki uta sí tot -
ták, Ku no sék ma rad hat tak. Ne ki és fe -
le sé gé nek át kel lett ven ni ük a ki uta sí -
tott misszi o ná ri u sok mun ka te rü le tét.
Így lett a se ko ui teo ló gia ta ná ra, majd
hu szon egy te le pü lés misszi o ná ri u sa. 
Köz ben négy gyer me kük szü le tett

Kí ná ban, aki ket azon ban ma gyar ál -
lam pol gá rok ként  je gyez tet tek  be.
Nyolc évi szol gá lat után sza bad ság ra
me het tek. A kí nai hi va ta lok ad mi -
niszt rá ci ós prob lé mák ra hi vat koz va
azon ban nem tet ték le he tő vé, hogy
a csa lád Eu ró pá ba, majd Ma gyar or -
szág ra  utaz has son.  A  Lu the rá nus
Vi lág szö vet ség ösz tön dí já nak se gít -
sé gé vel ezért Ame ri ká ba utaz tak egy
év re. Ter vük az volt, hogy on nan tér -
nek ha za, Ma gyar or szág ra. Az ak ko -
ri ma gyar ve ze tés azon ban ezt meg -
aka dá lyoz ta. Így – mi vel Kí ná ba sem
utaz hat tak vissza – Ame ri ká ban ma -
rad tak.
Ku nos  Je nő  elő ször  ma gyar,  ké -

sőbb an gol és finn nyel vű gyü le ke ze -
tek  lel ké sze,  majd  es pe re se,  utóbb
misszi ói fe le lő se lett. Éle te vé gé ig négy
nyel ven  hir det te  az  evan gé li u mot:
ma gya rul, fin nül, kí na i ul és an go lul.
1984-ben, a bu da pes ti evan gé li kus vi -
lág gyű lés  ide jén  si ke rült  fel ven nie  a

kap cso la tot ma gyar evan gé li kus hí vek -
kel s az egy ház zal. 
E meg újult kap cso lat ból sok ál dás

szár ma zott. Az egyik, hogy az Evan -
gé li kus Misszi ói Egye sü let 1991-ben
új ra szer ve ző dött. A má sik, hogy az
egye sü let ké ré sé re meg ír ta ön élet raj -
zát, mely 1995-ben je lent meg an go -
lul, 372 ol da lon. A könyv jó né hány
fe je ze te tan anyag le het ne egy misszi -
ói is ko lá ban. Kü lön él mény ol vas ni a
Finn Misszi ói Tár sa ság igaz ga tó já nak
friss tu dó sí tá sát ar ról, hogy a kí nai
Hu nan tar to mány ban hat van év vel
az előtt hir de tett evan gé li um mi lyen
bő sé ges  ter mést ho zott az  1990-es
évek kí nai éb re dé se i nek ide jén. Az
utób bi évek ben sok tíz ezer rel nőtt az
evan gé li kus hí vek szá ma, a bib li át a
kí na i ak – min den ne héz ség el le né re
is – sok mil lió pél dány szám ban vá -
sá rol ják éven te.
Ku nos Je nő 1994-ben hunyt el Flo -

ri dá ban. Az em lé ke zés még idő sze rű,
de a cím ben fel ve tett kér dés – ége tő!

g Ke ve há zi Lász ló

Inmemoriam
MolnárJenő

(1936–2014)

„Kitküldjekel?”
KunosJenő(1914–1994)emlékezete

GyÁSz J E LEN TÉ S
A Ro má ni ai Evan gé li kus-Lu the rá nus Egy ház ve ze tő sé ge tu dat ja, hogy az
élet és ha lál Ura szep tem ber 6-án, 52 éves ko rá ban, hu szon két év lel ké szi
szol gá lat után ma gá hoz hív ta Szé kely Le ven te test vé rün ket. Szol ga tár sunk -
tól szep tem ber 10-én, szer dán 15 óra kor gyász is ten tisz te let ke re té ben vet -
tünk bú csút a tat ran gi evan gé li kus temp lom ban.

egyóraWeöressándor
költészeténekbűvöletében

Az Ars Sac ra Ala pít vány tisz te let tel meg hív ja
szep tem ber 24-én, szer dán 19 órá ra Fa bi ny Ta -
más evan gé li kus püs pök és Gryl lus Dá ni elmu -
zsi kus Szol ga csak egy van, az Is ten cí mű elő adá -
sá ra. Egy óra Weö res Sán dor köl té sze té nek bű -
vö le té ben. Hely szín: Ba ra bás-vil la, 1122 Bu da pest,
Vá ros ma jor u. 44. A rész vé tel hez elő ze tes be je -
lent ke zés szük sé ges az ars-sac ra.hu ol da lon.

egyházakközöszeneiáhítata
Az Ars Sac ra Ala pít vány tisz te let tel meg hív ja szep tem ber 21-
én, va sár nap 15 órá ra egy há zak kö zös ze nei áhí ta tá ra: „Ne azt
ke res sük, ami el vá laszt, ha nem azt, ami össze köt.” (XXI II. Já -
nos pá pa) A kö zös ze nei ün ne pen a zsi dó, a ka to li kus, az evan -
gé li kus és a re for má tus egy há zi ze ne kép vi se lői a kö zös ősi,
szent szö veg re írt zsol tá rok ból ad nak elő. Kö szön tőt mond
Snell György, a Szent Ist ván-ba zi li ka plé bá no sa. A ze nei áhí -
tat után a ba zi li ka előtt kör tánc ra hív juk! Hely szín: Szent Ist -
ván-ba zi li ka, 1051 Bu da pest, Szent Ist ván tér.

h i r d e t é s e K
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A rá ko si vi pe ra a sztyepp ma rad vá -
nyok la kó ja. Mai ál lo má nyai a ned -
ves  és  szá raz  gyep tí pu sok  al kot ta
ré te ken,  le ge lő kön ma rad tak  fenn,
ahol az élő hely vál to za tos mik ro klí -
mát és gaz dag táp lá lék bá zist biz to sít.
A té li idő szak ban a domb há tak ban
lé vő rág csá ló já ra tok ba hú zó dik, ahol
hi ber nált ál la pot ban vé sze li át a hi -
deg na po kat. Ta vasszal, a nász idő -
szak ban  a  hí mek  kü lö nö sen  so kat
mo zog nak,  ilyen kor  a  leg va ló szí -
nűbb, hogy meg pil lant juk őket, mert
egyéb ként  rej tőz kö dő  élet mód juk
mi att er re ki csi az esély. A nős té nyek
nyár vé gén, szep tem ber ele jén fi al -
nak,  ál ta lá ban  6–14  ele ven  utó dot
hoz nak a vi lág ra, ame lyek 12–16 cm
hosszú ak, és alig két gramm a sú lyuk.
Há rom-négy  éves  ko ruk ra  vál nak
ivar éret té. Az ed di gi leg na gyobb ter -
me tű hím 47 cm, a leg na gyobb nős -
tény 60 cm volt. A fi a tal egye dek el -
ső sor ban  sás kák kal,  szöcs kék kel,
tücs kök kel  táp lál koz nak,  a  fel nőtt
pél dá nyok gyí kok kal, ma dár fi ó kák -
kal és rág csá ló iva dé kok kal egé szí tik
ki ét rend jü ket. 
A rá ko si vi pe ra tör té ne te 1892-ben

kez dő dött a Ki rá lyi Ma gyar Ter mé -
szet tu do má nyi  Tár su lat  Ál lat ta ni
Szak osz tá lyá nak  ötödik  ér te kez le -
tén, ahol Her man Ot tó a ke resz tes vi -
pe ra el ter je dé sé ről tar tott elő adást,
és be mu ta tott két vi pe rát, ame lye ket
Rá ko son fo gott. A két ál lat fel kel tet -
te Méhely La jos nak, a kor ki emel ke -
dő  zoo ló gu sá nak  ér dek lő dé sét,  aki
úgy ta lál ta, hogy a be mu ta tott két vi -

pe ra kü lön bö zik a ke resz tes vi pe rá -
tól, s a rá ko si vi pe ra (Vi pe ra be rus
var. Ra ko sien sis) el ne ve zés sel ír ta le
őket. Ké sőbb, po li ti kai okok ból – te -
kin tet tel Rá ko si Má tyás ra – az ál lat
ne vét par la gi vi pe rá ra vál toz tat ták,
ami  fél re ve ze tő  el ne ve zés,  hi szen
élő he lyei el ső sor ban nem a par lag föl -
dek. Ér de kes ség, hogy a Du na–Ti sza
kö zén a nép nyelv ho mo ki vi pe raként
is me ri ezt a kí gyót.

Az 1900-as évek ele jén Bu da pest
kör nyé kén Rá ko son, An gyal föl dön,
Rá kos ke reszt úron,  Pusz ta szent mi -
há lyon és a Ba bád-pusz tán, to váb bá
Ör ké nyen, Kecs ke mét mel lett a bu -
ga ci és táz lá ri pusz tán, a ko lozs vá ri
Szé na fü ve ken, szór vá nyo san Vas me -
gye la pá lyos ré sze in, a Fer tő tó kö rül,
Mo son me gyé ben, a Han sá gon volt
meg ta lál ha tó.  Je len leg  Ma gyar or -
szágon mind össze két te rü le ten ma -
rad tak fenn a rá ko si vi pe ra po pu lá -
ci ói: a Han ság ban és a Kis kun ság ban,
a töb bi elő for du lást má ra már ki pusz -
tult nak te kint het jük. A tel jes ha zai ál -
lo mány öt száz pél dány alatt va ló szí -
nű sít he tő.
A rá ko si vi pe ra ter mé sze tes, ha -

zai  po pu lá ci ó já nak  fo gyá sa  már-
már elő re ve tí tet te a faj vég le ges el -
tű né sé nek  rém ké pét.  Ezért  2004-
ben lét re hoz ták a Rá ko si vi pe ra-vé -
del mi Köz pon tot a Kis kun sá gi Nem -
ze ti  Park  te rü le tén.  A  kí gyók  te -
nyész té se tíz, kü lön bö ző élő hely ről
be fo gott  egyed del  in dult,  s  má ra
mint egy hét száz vi pe ra él a köz pont -
ban,  amely  egész  év ben nyit va  áll
azok előtt, akik sze ret nék meg fi gyel -
ni eze ket a hül lő ket és meg is mer ni
a vé del mi prog ra mot.

g s. a.

Augusztusivisszapillantó
Az el múlt nyár a két éven ként ese dé kes test vér-gyü le ke ze ti ta lál ko zó szer ve zé -
sé vel telt a gyü le ke ze tünk ben. Cse pe len volt a sor, hogy fo gad ja a finn or szá gi
és er dé lyi gyü le ke ze tek kép vi se lő it Hel sin ki ből, Ju an kos ki ból és Bács fa lu ból. E
so rok író ja hár mas mi nő ség ben ké szü lő dött az au gusz tu si ki hí vás ra: ven dég -
lá tó lel kész né ként, a gyü le ke zet tol má csa ként és kis gye re kes anyu ka ként egy -
aránt helyt kel lett áll nia: tud tuk, más fél éves kis lá nyunk nem hagy ha tó más ra
az öt na pos ta lál ko zó ide jé re. So kat se gí tett, hogy fi a tal fel ügye lőnk és a gyü le -
ke zet asszo nyai is ma guk ra vál lal ták a prog ram szer ve zés és az ét kez te tés gond -
ját-ba ját. Az idei test vér-gyü le ke ze ti ta lál ko zó egé szen kü lön le ges nek bi zo nyult. 
A cse pe li és bács fa lu si gyü le ke zet ben már több ször tör tént lel kész vál tás a kö -

zel har minc éves együtt mű kö dés alatt. Azok a lel ké szek, akik finn rész ről vol -
tak a ba rát ság plán tá lói, ta valy men tek nyug díj ba. Most még is va la mennyi en
el jöt tek! Az egy ko ri Alp pi la és Ju an kos ki pres bi té ri u ma fel kér te az idős Ma i -
ja-Le e na Vir ta nent, Heik ki Aho nent és Han nu Ko mu la inent, hogy kí sér jék el
fris sen be ik ta tott utó da i kat, így se gít ve a sta fé ta vál tást. En nek a bölcs dön tés -
nek és a Fa ce book-os is mer ke dés nek kö szön he tő, hogy az új lel ké sze ket is me -
rős ként üd vö zöl het tük. Meg ha tó volt a „nagy öre gek” ta lál ko zó ja és nyil ván -
va ló bú csú ja a ki lenc ven két esz ten dős Pe the Ist ván cse pe li ott ho ná ban. 
A cse pe li ek kap cso lat te rem tő lel ké sze, Mez ősi Györgymár rég nincs köz tünk,

de el jött az öz ve gye, Ágo ta.A va sár na pi is ten tisz te le ten pe dig Bács fa lu egy ko ri
lel ké sze, Ve ress Ká roly is hall gat ta a fi a tal utód, Bar csa Ist ván pré di ká ci ó ját. 
A meg ha tó mo men tu mok so ra ez zel még nem ért vé get. A ti ha nyi ki rán du lá -
son Heik ki Aho nen har minc ki lenc év el múl tá val ta lál koz ha tott ré gi ba rát já val,
Do mon kos sal, aki ben cés szer ze tes. Az apát ság ban ő ka la u zolt min ket. Még a
het ve nes évek ben is mer ked tek meg, ami kor Heik ki Aho nen Ma gyar or szá gon
tar tóz ko dott ösz tön dí jas ként. 
Ter mé sze te sen Cse pelt is be mu tat tuk ven dé ge ink nek, és ki vált képp finn test -

vé re ink szá má ra volt ér de kes a ke rü le ti fe le ke ze tek nél tett lá to ga tás. A ró mai
ka to li kus, gö rög ka to li kus, re for má tus és bap tis ta lel ké szek nagy sze re tet tel fo -
gad ták a tá vo li ven dé ge ket. 
Jól eső ér zés, hogy a ré gi ba rát sá gok to vább erő söd tek, a fi a ta lab bak kal pe -

dig újak szü let tek. Gyü le ke ze ti, hit be li és kul tu rá lis ta pasz ta lat cse re volt ez
a hét so kak szá má ra. „Hány al kal ma zott ja van a cse pe li gyü le ke zet nek?” –
kér dez te va la me lyik finn ven dég, mi re mo so lyog va vá la szol tuk, hogy egy: a
lel kész. Meg le pő ez sok finn szá má ra, hisz ná luk több nyi re ter mé sze tes, hogy
van fi ze tett kán tor, gond nok, ad mi niszt ra tív sze mély zet, gyer mek- és if jú -
sá gi mun kás, idős gon do zó.
Be vált szo kás, hogy a gyü le ke ze tek lel ké szei kü lön is ér te kez nek a test vér-gyü -

le ke ze ti kap cso lat jö vő jé ről, le he tő sé ge i ről, így az ilyen szer ve ze ti kér dé sek is na -
pi rend re ke rül het tek. A bú csú zás nap ján jó volt lát ni ven dé ge ink meg ha tott sá -
gát, őszin te há lá ját, bi za ko dó ké szü lő dé sét a 2016-os finn or szá gi ta lál ko zó ra.
Is ten nek le gyen há la a tar tal mas, gaz da gí tó na po kért!

g Zó lyo mi né Ko vács Il di kó (Bu da pest-Cse pel)

eVél&leVél

A fő vá ro si Pál-völ gyi-bar lan got al ko -
tó kő ze tek negy ven mil lió esz ten de -
je ke let kez tek az ak kor még ten ger
bo rí tot ta tá jon. A hegy ség kép ző erők
ha tá sá ra  a mész kő ki emel ke dett,  a
süllye dés-fel emel ke dés  fo lya ma ta
több ször is mét lő dött, a lét re jö vő tö -
rés rend szer ha sa dé ka in pe dig hé vi -
zek áram lot tak a fel szín irá nyá ba. 
A bar lan got ezek a me leg vi zes for -

rá sok ala kí tot ták ki: szép sé gét füg gő és
ál ló csepp kö vei fo koz zák. Kő zet alak -
za tai  és  pa zar  csepp kö vei  va ló sá gos
me se vi lág ba re pí tik a lá to ga tó kat. Az
Ál lat kert for mái kü lön fé le va dak ra és
ro va rok ra  em lé kez tet nek;  a Bo szor -
kány kony há nál azt vár juk, mi kor re pül
el fe let tünk sep rű jén a vas or rú bá ba; a
Szín ház te rem ter mé szet al kot ta dísz -
le tei min den  te át rum nál  szeb bek;  a

Tyúk lét ra meg má szá sa  fo koz za  föld
alat ti ki rán du lá sunk iz gal ma it; Me se -
or szág ban Hó fe hér ke és a hét tör pe kő -
vé der medt fi gu rá i val ta lál koz ha tunk. 
Az 1904-ben egy el ve szett bir kát

kö vet ve  fel fe de zett,  tel jes  hosszát
te kint ve  har minc  ki lo mé te res  föld
alat ti já rat ha zánk leg hosszabb bar -
lang ja. Hoz zá té ve, hogy ki épí tett, a
nagy kö zön ség ál tal lá to gat ha tó ré sze
en nél jó val rö vi debb, meg kö ze lí tő leg
öt száz mé te res. 
A kö rül be lül egy órás, tisz ta, pol -

len men tes le ve gő jű föld alat ti tú rá -
ra kész lá to ga tók a fenn tar tó Du na–
Ipoly  Nem ze ti  Park  hon lap ján
(http://www.din pi.hu/pal vol gyi bar -
lang) ta lál ják meg a bar lang gal kap -
cso la tos leg fon to sabb tud ni va ló kat.

g Re zsa bek Nán dor

FöldalattitúraaPál-völgyi-barlangban

Segítség,kígyó!
b Szintenincsisember,akinerettegneakígyóktól,sokszormégazár-
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Rovatgazda: Sánta Anikó
ararat@lutheran.hu

A lel ké szi ve ze tők át te kin tet ték egy -
há za ik  együtt mű kö dé sé nek  és  az
egy ház-ál lam kap cso la tá nak ak tu á -
lis kér dé se it. Meg be szé lé sü kön ag go -

da lom mal osz tot ták meg egy más sal
az Uk raj ná ban zaj ló há bo rús hely zet -
tel kap cso la tos ér te sü lé se i ket. A ma -
gyar or szá gi egy há zak – szo ros kap -
cso lat ban a kár pát al jai egy há zak kal
– ke re sik a rá szo ru ló csa lá dok, idő -
sek  és  kö zös sé gek  tá mo ga tá sá nak
le he tő sé gét, és a ma guk esz kö ze i vel
min dent meg tesz nek a meg bé ké lés
mun ká lá sá ért. 
A ta nács ko zás részt ve vői – az el -

ső  vi lág há bo rú  ki tö ré se  szá za dik

év for du ló já nak ap ro pó ján – meg em -
lé kez tek az em be ri ség egyik leg vé re -
sebb, az eu ró pai ci vi li zá ció ku dar cát
je len tő há bo rú já ban meg nyo mo rí tott
és  meg tört  csa lá dok ról,  kö zös sé -
gek ről és né pek ről, nem ze tek ről is.
Szo mo rú an ál la pí tot ták meg, hogy az
egész kon ti nenst – és ben ne kü lö nö -
sen is Ke let-Kö zép-Eu ró pát – fel for -
ga tó há bo rú mind a mai na pig érez -
he tő, sú lyos kö vet kez mé nyek kel já -
ró konflik tu sok ki in du ló pont ja lett.
Az egy há zak fel is mer ték, hogy kü -
lön le ges fe le lős sé get hor doz nak a bé -
kes ség meg te rem té sé ben és az el ső
vi lág há bo rú okoz ta se bek gyó gyí tá -
sá ban. 

Az idén meg je lent pro tes táns re -
vi de ált új for dí tá sú Bib lia be mu ta tá -
sa al kal má val fel me rült egy öku me -
ni kus, kö zös bib lia for dí tás el ké szí té -
sé nek a le he tő sé ge. A múlt szer dai ta -
nács ko zá son a püs pö kök el ha tá roz -
ták, hogy az egyes fe le ke ze tek szak -
ér tő i nek,  bib lia tu dó sa i nak  rész vé -
te lé vel öku me ni kus bib li kus kon fe -
ren ci át szer vez nek.

g Kiss Ta más fel vé te le
For rás: Evan gé li kus.hu
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VASÁRNAP

7.20/DunaTv
A Lélek erejével –
konfirmáció Kalotaszegen
9.00/PaxTv
Evangélikus istentisztelet
a budavári templomból
12.40/DunaTv
Gázolás
(magyar játékfilm, 1955) (103’)
21.20/DunaWorld
Gasztroangyal
Tokaj
21.30/DunaTv
Topáz
(amerikai játékfilm, 1969) (120’)
0.45/DunaWorld
Szentföldi szent helyek
üzenete (magyar
ismeretterjesztő sorozat)
Jézus Názárete
1.10/DunaTv
Napok, évek, évszázadok
Tőkéczki László műsora

HÉTFŐ

8.00/DunaTv
Isten kezében
9.00/PaxTv
Ünnep
Weöres-emlékkoncert
12.05/Bartókrádió
Régi zenei napok, 2014
14.05/Kossuthrádió
Arcvonások
Melocco Miklós Kossuth-
díjas szobrászművész
16.00/CredoEvangélikus
Rádió(Szombathely)
Egyházi blokk
(credoradio.hu)
16.00/DunaWorld
Evangélikus ifjúsági műsor
22.35/DunaTv
Belépési nyilatkozat
(magyar dokumentumfilm-
sorozat)
0.25/DunaTv
W. A. Mozart: Kis éji zene

KEDD

5.15/M1
Hajnali gondolatok
15.40/DunaWorld
Élő egyház
(vallási híradó)
16.00/DunaTv
Múzeumtúra – francia
módra
A Clunyi Múzeum
18.20/PaxTv
Luther és a zsidók
Textus–kontextus–
paratextus
20.00/PaxTv
Kút (élő interaktív műsor)
Műsorvezető: Deák László
evangélikus lelkész
21.25/DunaWorld
Rejtett hiba
(magyar dokumentumfilm)
22.45/M1
És a levelek lehullottak
(magyar dokumentumfilm)

SZERDA

9.10/DunaTv
Mesélő cégtáblák
Fürdők a félhold alatt
13.30/Kossuthrádió
,,Tebenned bíztunk eleitől
fogva...’’
A református egyház félórája
15.30/DunaTv
Büszkeségeink,
a hungarikumok
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
Matyó népművészet
20.00/DunaWorld
Hogy volt?!
Sinkovits Imre
21.00/DunaWorld
MR2 Akusztik
Compact Disco
23.00/PaxTv
A titkok nyitja
Evangélikus kerületi missziói
nap Dabason

CSüTÖRTÖK

8.00/CredoEvangélikus
Rádió(Szombathely)
Napi útravaló
(credoradio.hu)
14.10/PaxTv
Sztehlo Gábor zsidómentő
munkája a vészkorszakban
15.30/DunaTv
Szép, szőke szerelmünk,
a Tisza (magyar
ismeretterjesztő sorozat)
Öt híd között
16.10/PaxTv
Evangélikus és zsidó társas
élet a XIX. században
17.30/DunaWorld
Tanyaálmodók
(magyar dokumentumfilm)
21.35/DunaTv
Üvegtigris 1.
(magyar játékfilm, 2001) (104’)
22.35/M1
Barangolások öt kontinensen
Gereben Ágnes műsora

PÉNTEK

10.30/PaxTv
Halld meg a hívást!
Takács János evangélikus
lelkész portréja
11.25/AgnusRádió
(Kolozsvár)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora 
(agnusradio.ro)
12.00/Kossuthrádió
Déli harangszó az acsai
evangélikus templomból
19.25/Kossuthrádió
Tetten ért szavak
20.40/PaxTv
Életévszakok
Scholz László nyugalmazott
evangélikus lelkész portréja
22.15/DunaWorld
Szabadság tér ’89
23.00/DunaTv
Szent Lőrinc éjszakája
(olasz játékfilm, 1981) (102’)

SZOMBAT

6.45/DunaTv
Élő egyház (vallási híradó)
7.15/DunaTv
Isten kezében
A Luther-rajzfilm
kulisszatitkai
9.15/DunaTv
Hagyaték
A teljesség felé – Weöres
Sándor hagyatéka
10.45/DunaTv
Hatholdas rózsakert
(magyar játékfilm, 1978) (70’)
12.00/Kossuthrádió
Déli harangszó a kölcsei
evangélikus templomból
13.00/DunaWorld
Magyar klasszikusok új
köntösben
Takaró Mihály műsora
18.00/DunaWorld
Táncvarázs
Savaria nemzetközi
táncverseny

VASÁRNAP

7.45/DunaTv
Lyukasóra
(irodalmi műsor)
9.00/PaxTv
Evangélikus istentisztelet
a budavári templomból
14.35/DunaTv
Szerelmes földrajz
Pálferi útjai
21.15/DunaWorld
Gasztroangyal
Pilis
22.15/DunaWorld
On the Spot
(dokumentumműsor)
Diktátorok gyermekei  
22.45/DunaTv
Szimfonik Live Kolozsváron
(koncertfilm)
0.40/DunaWorld
Szentföldi szent helyek
üzenete (magyar
ismeretterjesztő sorozat)
Názáret

VASárNAPTÓLVASárNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból szeptember 14-étől 21-éig

50 éve ha rang ön tés
Őr bottyán ban
GOMBOSMIKLÓS
aranykoszorús
harangöntőmester

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

harangontes.hu–harangontode.hu

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

HÍREK,
HIRDETÉSEK Vasárnap(szeptember14.)

Mert az egész tör vény eb ben az egy igé ben tel je se dik be: „Sze resd fe le ba -
rá to dat, mint ma ga dat.” Gal 5,14 (Jer 7,4–5; Lk 10,25–37; 1Jn 4,7–12; Zsolt
39) Le het-e az is te ni tör vényt rö vid tő mon dat ban sum máz ni? Az írás tu -
dók egy kor 365 ti lal mat és 248 po zi tív pa ran csot em lí tet tek. Ezt föl so rol -
ni sem gye rek já ték, be tar ta ni pe dig re mény te len eről kö dés. A Szent írás
még is ad meg ol dó kul csot. Az Ószö vet ség (3Móz 19,18b), Jé zus (Lk 10,27)
és Pál apos tol egy be hang zó an biz tat az Is ten és em ber tár sa ink irán ti sze -
re tet re. Is ten lé nyé nek lé nye ge a sze re tet. Egy szü lött Fi á ban jött kö zel ke -
gyel me. Ő te remt új já ben nün ket úgy, hogy alap ma ga tar tá sunk lesz a sze -
re tet. Meg érez he tik-e a ve lünk ta lál ko zók a krisz tu si sze re te tet?

Hétfő(szeptember15.)
Ez az a nap, ame lyet az Úr el ren delt, vi ga doz zunk és örül jünk ezen! Zsolt
118,24 (2Kor 6,2; 5Móz 15,1–11; 2Krón 7,11–22) Er re a hét re ho gyan in -
dul tunk? Él tünk-e az Is ten től ren delt ün nep nap ál dá sá val, a lel ki fel üdü -
lés le he tő sé gé vel? Az Úr ral és né pé vel va ló kö zös ség meg vi dá mít, örö -
möt ad, fel emel. A meg szen telt va sár nap egész he tün ket meg szen te li, be -
ra gyog ja. Se gíts, Uram, hogy ne fe led jem, mi re fi gyel mez te tett, mi lyen
utat mu ta tott sza vad! Szent lel ked ve ze té sét ké rem, hogy na pon ta igéd fö -
lé ha jol jak, s eléd vi gyem em ber tár sa i mat imád ság ban. Ez az iga zi öröm
for rá sa.

Kedd(szeptember16.)
Ne mondd ki hi á ba Is te ned nek, az Úr nak a ne vét, mert nem hagy ja az Úr
bün te tés nél kül, ha va la ki hi á ba mond ja ki a ne vét! 2Móz 20,7 (Mt 6,9;
Ám 5,4–15; 2Krón 9,1–12) Ne ked nem mind egy, ho gyan be szé lek? A mai
szó hasz ná lat ba be le fér dur va ság, trá gár ság, is ten ká rom lás. Is ten jó, élet -
vé dő kor lá to kat szab még a szó nak is. Kor zensz ky Richárd bencés perjel
ír ja: „Meg kell ta nul ni jó szót szó la ni. Tar tás nél kül, az élet tisz te le te nél -
kül csak üres ha lan dzsa min den be széd.” A Min den ha tó aka ra tát sem mi -
be ven ni élet ve szé lyes. Ne pro vo káld ki Is ten bün te té sét, vá laszd az éle -
tet és ál dást! Szent ne vé nek tisz te le te nyo mán öröm és bé kes ség fa kad. „Mi -
atyánk ki vagy a mennyek ben, / har cok ban, bű nök ben, szennyek ben, / rád
te kint ár va vi lá god: / a te ne ved meg szen tel tes sék, / a te leg szebb ne ved:
Bé kes ség!” (Ba bits Mi hály: Mi atyánk)

Szerda(szeptember17.)
Ezért te hát a lan kadt ke ze ket és a meg ros kadt tér de ket erő sít sé tek meg, és
egye nes ös vé nyen jár ja tok. Zsid 12,12–13 (1Móz 21,17–18; 5Móz 24,/10–15/17–
22; 2Krón 10,1–19) Meg ren dí tő az em be ri szen ve dés, meg fo gyat ko zó erő.
Nem könnyű, mi kor ma gunk is át él jük. Még fá jóbb érez ni hi tünk, sze re -
te tünk, re mény sé günk el erőt le ne dé sét. Már-már Is ten ke gyel me fe lől két -
sé ges ke dünk csüg ged ten. A kö zös ség, gyü le ke zet, csa lád in té se, tá mo ga -
tá sa iga zi ál dás. Há la le gyen min den fe le lős sze re tet ből fa ka dó fi gyel mez -
te té sért, mely meg óv az el esés től. A bá to rí tó szó te kin te tün ket Jé zus ra,
hi tünk szer ző jé re és be tel je sí tő jé re irá nyít ja.

Csütörtök(szeptember18.)
Az igaz meg ér ti a nincs te le nek ügyét. Péld 29,7 (Róm 15,1; Ap Csel 4,32–
37; 2Krón 12,1–16) Sok szor hi ány zik be lő lünk a meg ér tés. Ér tet len ke dünk
Is ten aka ra tá val szem ben, de még egy más örö me és gond ja iránt is kö -
zöm bö sek va gyunk. Bő vé ben va gyunk som más elő íté le tek nek, ha a sze -
gé nyek ről van szó. Az apos to li kor ban kész ség gel se gí tet te egy mást a ke -
resz tény kö zös ség. Min den a szív ben kez dő dik. Jé zus Krisz tus ön zés ből
ön zet len ség re ve zet. Együtt ér zés sel ke res ni kell és meg le het ta lál ni a ki -
ve ze tő utat. Bát ran imád koz ha tunk a dön tés ho zó kért, hogy az ín ség ben,
nél kü lö zés ben élők ről ne fe led kez ze nek meg. Pél dát kap tunk az ál do zat -
kész sze re tet ről az igaz Jé zus ban. Ő in dít ir ga lom ra, akár le mon dás ra is
kész élet re.

Péntek(szeptember19.)
Ak kor ki nyíl nak a va kok sze mei, és meg nyíl nak a sü ke tek fü lei. Ézs 35,5 (Mt
9,29–30; Mt 26,47–50/55–56/; 2Krón 18,1–27) Jé zus je len lé té ben drá ga ígé -
re tek tel je sed tek be, cso dák tör tén tek. Gyó gyu lást nyer het tek va kok, sü -
ke tek, még az őt el fo gó fő pa pi szol ga is. Jé zus ma sem tét len. Meg ígér te,
hogy ve lünk lesz min den na pon a vi lág vé gé ig. Van ha tal ma ar ra, hogy a
mi sze münk is ki nyíl jon. Meg ren dül ve lát juk őt. Ér tünk in dul meg men -
tő ként a ke reszt re. Nem an gyal se re gek vé del mét ké ri. Ne künk, bűn és ha -
lál fe nye ge té se alatt ros ka dók nak nyújt ol tal mat vég te len sze re tet tel. Meg -
nyí lik fü lünk, bol do gan hall juk jó sá gos sza vát, s el jut hoz zánk a se gít ség -
re szo ru lók hang ja is.

Szombat(szeptember20.)
Az Úr pe dig irá nyít sa szí ve te ket az Is ten sze re te té re és a Krisz tus áll ha ta -
tos sá gá ra. 2Thessz  3,5  (Ézs  49,23b;  Júd  1–2.20–25;  2Krón  18,28–19,3) 
A föl di irá nyí tók mun ká ja nél kül el kép zel he tet len a lé gi köz le ke dés. Égi
irá nyí tás ra van szük sé ge szí vünk nek ah hoz, hogy Is tent min den nél job -
ban fél jük, sze res sük, ben ne bíz zunk. Mi előtt bár mit tet tünk vol na, Is ten
el ké szí tet te Fia ál tal az üd vös ség út ját. Is ten jó sá gá ra le gyen vá lasz sze -
re te tünk.  Jé zus  ke reszt ha lá lig  tar tó  en ge del mes sé gé ből  me rít he tünk
erőt, s le he tünk hű sé ges, meg bíz ha tó ta nít vá nyok.

g De mé né Smi dé li usz Ka ta lin

Újnap– újkegyelemelőadásabudakeszi
protestánskörben

Szep tem ber 18-án, csü tör tö kön 19
óra kor a Kál vin te rem ben (Bu da -
ke szi, Fő u. 159.) Sza ra je vó és kö -
vet kez mé nyei cím mel  tart  elő -
adást az I. vi lág há bo rú ki tö ré sé nek
szá za dik év for du ló ja kap csán dr.
Sza kály Sán dor tör té nész, a Veri -
 tas  Tör té net ku ta tó  In té zet  fő -
igaz ga tó ja.  Sze re tet tel  vá runk
min den ér dek lő dőt.
Az elő adás in gye nes. Ado má -

nyo kat  a  bu da ke szi  Pro tes táns
Kör te vé keny sé gé nek tá mo ga tá sá -
ra a hely szí nen el fo ga dunk.

Honlapnyitósévnyitó
pesterzsébeten

Meg újul a pest er zsé be ti evan gé li -
kus gyü le ke zet hon lap ja (pegy.hu),
me lyet  az  év nyi tón,  szep tem ber
14-én mu tat nak  be  a  10  óra kor
kez dő dő is ten tisz te le ten.

Meghívó
lelkésziktatásra

Sze re tet tel hí vom a szá ki, szen di
és vér tes ket he lyi test vé rek ne vé -
ben szep tem ber 28-án, va sár nap
16  órá ra  a  szen di  evan gé li kus
temp lom ba,  ahol  Szar ka Ist ván
fej ér-ko má ro mi egy ház me gyei es -
pe res be ik tat a Szák–Szen di Tár -
sult  Evan gé li kus  Egy ház köz ség
pa ró kus lel ké szi hi va ta lá ba. Igét
hir det Sze me rei Já nos nyu ga ti (du -
nán tú li)  egy ház ke rü le ti püs pök.
Az al ka lom után sze re tet ven dég -
ség re vár juk.

SZÉLL ÉVA AN NA lel ki pász tor

pedagóguskonferenciapápán
„Aki te hát val lást tesz ró lam az em be rek előtt, ar ról majd én is val lást te -
szek mennyei Atyám előtt…” (Mt 10,32)
A Nyu ga ti (Du nán tú li) Evan gé li kus Egy ház ke rü let 14. pe da gó gus kon fe -
ren ci á ját ren de zi ok tó ber 3–4-én Pá pán, a Gyu rátz Fe renc Evan gé li kus
Ál ta lá nos Is ko lá ban. Rész le tes prog ram és je lent ke zé si lap az is ko la hon -
lap ján ér he tő el: gy uratz.lu the ran.hu


