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A lelkész is szokott imádkozni f 2. oldal
Otthonra találva f 3. oldal
230 éves az alsószeli gyülekezet f 3. oldal
Ars Sacra f 8. oldal
Teológiát népszerűsítő kézikönyv f 11. oldal 
Mit tanultam Müller Györgytől? f 11. oldal

„Nem alá ren delt, le né zett, csök kent ér té kű em ber nek
te kin tik azo kat, akik nek se gí te nek, ha nem olya nok nak,
akik ké pe sek a prob lé má i kat meg ol da ni. Ez zel az at -
ti tűd del le het a leg job ban ele jét ven ni a se gí tő és se -
gí tett kö zött ki ala ku ló rom bo ló játsz mák nak.”

„Esélyegyenlítés” Némethonban f 10. oldal

„A mint egy négy száz  lel kes Cse -
nyétén még a köz be széd szint jén
sincs »ci gány kér dés«. Ta lán mert a
te le pü lés ál lan dó la kói kö zött ma
már ki vé tel nél kül min den ki ro ma.”

Fancsali kisugárzás f 9. oldal

„Ke ve sek nek  ada tik  meg,  hogy  sa ját  is ko lá ju kat
ter vez he tik. Pecz ugyan is ak kor volt a pes ti evan gé -
li kus gim ná zi um ta nu ló ja, ami kor az in téz mény a mai
De ák té ri gim ná zi um épü le té ben mű kö dött” 

Pecz Samu-emlékülés a fasori 
gimnáziumban f 5. oldal

g Sze ve ré nyi Já nos

Sze re tet tel hív juk és vár juk meg té rés re, meg -
úju lás ra, test vé ri kö zös ség re vá gyó dó test vé re -
in ket az idei or szá gos evan gé li zá ci ó ra a De ák
té ri temp lom ba. 
Is ten nel bár hol le het ta lál koz ni, ugyan ak kor

vissza té rő ta pasz ta la tunk sze rint kü lö nös ál -
dást él át az egy ház né pe, ami kor össze gyü le -
ke zik Is ten ar cá nak ke re sésé re (Zsolt 27), és egy
aka rat tal, egy szív vel di cső í ti az Urat a te rem -
té sért, meg vál tá sért, meg szen te lé sért és az örök
éle tért. 
A nap té má ja a szö vet ség. A kez de mé nye ző

min den eset ben az Is ten. Ő az, aki az özön víz
íté le te után és a vá lasz tott nép sok bu ká sát, ku -
dar cát kö ve tő en is fel aján lot ta a ve le va ló kö -
zös sé get, szö vet sé get a Hó re ben és a Gol go tán.
(Nyolc van fős kis kő rö si gyer mek csa pat kan tá -
ta mű faj ban ad ja elő Nóé tör té ne tét).

Gáncs Pé ter el nök-püs pök ige hir de té se után
hu szon öt bib lia kör ben le het majd meg be szél -
ni az ige üze ne tét. 
Az ebéd szü net utá ni ta nú ság té te le ket so kan

vár ják, sze re tik. Idén két or szá go san is mert hit -

test vé rünk, dr. Solt Pál, a Leg fel sőbb Bí ró ság
volt el nö ke és Be recz And rás ének- és me se -
mon dó jön kö zénk. Az úr va cso ra előt ti zá ró
ige hir de tés re  Sef csik Zol tán szek szár di  lel -
készt kér tük. 
A szo mo rú, szív szo rí tó ak tu a li tá sok mi att kü -

lö nö sen is az Úr elé sze ret nénk vin ni az ül döz -
te tést szen ve dő ke resz tyén test vé re in ket és a há -
bo rús hely zet be sod ró dó Uk raj nát, kü lö nös te -
kin tet tel a kár pát al jai ma gya rok ra.
Hi tet ad ni nem tu dunk, aho gyan egy mást

sem tud juk „meg té rí te ni”. Ugyan ak kor gya ko -
rol hat juk  misszi ós  fe le lős sé gün ket  ok tó ber
má so dik szom bat ján. Hív juk el csa lád tag ja in -
kat, szom szé da in kat, mun ka tár sa in kat és a gyü -
le ke zet től el hi de gül te ket.
Imád koz zunk  az  Úr  je len lé té ért,  élő,  te -

rem tő igé ért, üze ne tért. 
Egy há zunk, ma gyar né pünk sok min de nért

ag gó dik és nyug ta lan ko dik, pe dig ke vés re van
szük sé ge, va ló já ban csak egy re. 
Vá lasszuk a jó részt, ame lyet nem ve het nek

el tő lünk (Lk 10,41–42). 

A szer ző egy há zunk or szá gos misszi ói lel ké sze

Is ten nel szö vet ség ben 
Hívásahuszadikországosevangélizációra

HIRDETÉS

Te tő szer ke ze tet hi á ba ke re sünk
a Sa rep ta – mo dern or ga ni kus
épí té szet je gyé ben ter ve zett – új
épü le tén: Kri zsán And rásYbl-
dí jas épí tész la pos nak ál mod ta
meg,  és  gyep sző nyeg  bo rít ja
majd, így ter mé sze te sen si mul -
hat a bu dai dom bok zöld jé be.

A csü tör tök dél előt ti bok ré ta ün -
nep sé gen  részt  vett  a  Ba jor
Dia kó nia  kül dött sé ge,  kép vi -
sel tet te ma gát a Jo han ni ta Lo -
vag rend,  il let ve  a  II.  ke rü le ti
ön kor mány zat ve ze té se is. 

Az össze fo gás bok ré tá ja 
A Sa rep ta-sze ret ott hont nem
messze a mos ta ni hely szín től,
a hű vös völ gyi Bá to ri ut cá ban
Szteh lo Gá bor ala pí tot ta,  és
több  mint  hat van  éve  vi se li
gond ját a fo gya ték kal élő rá szo -
ru lók nak. Má ra azon ban el ke -
rül he tet len né vált a bő ví té se. 
Az in téz mény igaz ga tó lel -

ké sze,  Sztoj ano vics And rás
kö szön tő jé ben a je len le gi kö -
rül mé nye ket,  a  zsú folt sá got
ecse tel te:  a  la kók  több nyi re
nyolc ágyas szo bák ban él nek,
húsz  négy zet mé te ren.  Ki -
emel te,  hogy  a  sze re tet nek
nem csak a jó in du lat ban és a
ked ves ség ben kell meg nyil vá -
nul nia, ha nem az em be ri mél -
tó ság meg te rem té sé ben is. 
Az  új  ott hon ban,  amely

1,2 mil li árd fo rint ból épül, a

gon do zot tak  kü lön  szo bát
kap nak, sa ját für dő szo bá val,
és  legfeljebb ket ten  lesz nek
majd  egy  szo bá ban,  ha  így
sze ret nék. Az igaz ga tó lel kész
tol má csol ta  Var ga Mi hály
nem zet gaz da sá gi  mi nisz ter
kö szön té sét, mely ben II. ke -
rü le ti or szág gyű lé si kép vi se -
lő ként is ál dást és örö möt kí -
vánt az épí tők nek és a la kók -
nak.  Sztoj ano vics  And rás
egy út tal  a  mi nisz ter  ne vé -
ben  egy  sza la got  tű zött  a
bok ré ta fá ra.

Fa bi ny Ta más, egy há zunk
dia kó ni á ért  fe le lős  püs pö ke
Róm 15,13 alap ján hir det te Is -
ten  igé jét.  Pré di ká ci ó já ban
utalt ar ra, hogy Szteh lo Gá bor
min dig, a nyi las és a kom mu -
nis ta ura lom ide jén is meg ta -
lál ta az utat a cse lek vő sze re -
tet hez.  Nem csak  sá fár kod ni
kell ügye sen a bő vü lés le he tő -
sé gé vel, ha nem a bő völ kö dő
ke gye le met, Is ten ára dó sze re -
te tét is meg kell érez ni – han -
goz tat ta a lel ké szi ve ze tő.

A dia kó nia nap ja, avagy 
a cse lek vő sze re tet ün ne pe

b A Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház Sztehlo
Gábor lel kész szü le té sé -
nek év for du ló ján, szep -
tem ber 25-én ün nep li a
dia kó nia nap ját – úr va -
cso rás is ten tisz te let tel – a
De ák té ri temp lom ban.
Idén egy je len tős ese -
ménnyel bő vült a nap
prog ram ja, ugyan is szó
sze rint csúcs pont já hoz ér -
ke zett a Sa rep ta Bu dai
Evan gé li kus Sze re tet ott -
hon új épü le té nek ki vi te -
le zé se – a pest hi deg kú ti
Má ria re me tei úti tel ken a
le en dő ott hon fa lai el ér ték
ter ve zett ma gas sá gu kat.

f Folytatás a 4. oldalon
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Pál gon dol ko dá sá ban az igaz ság az
em bermi nő sé ge. Ez meg nyil vá nul hat
a  cse le ke de te i ben,  de  a  cse le ke det
még sem hat vissza az em ber mi nő -
sé gé re. Ha a go nosz em ber ese ten -
ként  jót  tesz, at tól ma ga még nem
lesz jó vá. Jé zus is er re utal, ami kor ezt
mond ja: „Ha te hát ti go nosz lé te tek -
re tud tok jó aján dé ko kat ad ni gyer -
me ke i tek nek…” (Mt 7,11)
El te kint ve at tól, hogy a hit cse le -

ke de tei – az élet föl ál do zá sát is be -
le ért ve – Is ten ben va ló hit nél kül is
vég hez vi he tők, hi szen a po gá nyok nak
és az ate is ták nak is van nak már tír ja -
ik, Pál nem ál ta lá ban cse le ke de tek -
ről, ha nem a mó ze si tör vény ben elő -
írt cse le ke de tek ről be szél, és azok ról
mond ja, hogy nem tesz nek igaz zá Is -
ten  előtt.  Azért  nem,  mert  Is ten
több és na gyobb igaz sá got kö ve tel a
mó ze si tör vény mér té ke sze rin ti igaz -
ság nál. És ezt nem Pál ta lál ja ki, ha -
nem Jé zus mond ja a He gyi be széd ben:
„Mert mon dom nek tek, ha a ti igaz -
sá go tok messze fe lül nem múl ja az
írás tu dó két és fa ri ze u so két, ak kor
sem mi kép pen sem men tek be a
mennyek or szá gá ba.” (Mt 5,20) És ez -
után kö vet kez nek a „Meg mon da tott
a ré gi ek nek…., én pe dig ezt mon -
dom nek tek…” tí pu sú mon da tok. 
Jé zus sze rint te hát a fa ri ze u sok és

az írás tu dók igaz sá ga a tör vény igaz -
sá ga. Az Is ten előt ti igaz ság hoz azon -
ban ez ke vés. Mert Is ten igaz sá ga is
túl megy a tör vény igaz sá gán. Mert Is -
ten sze re ti el len sé ge it, és meg men -
te ni akar ja őket. Sze re ti a bű nöst, bár
gyű lö li a bűnt. 

Ezért mond ja Jé zus, hogy az ő kö -
ve tői nem ér he tik be a tör vény „Sze -
met sze mért! Fo gat fo gért!” el vén
ala pu ló igaz sá gá val, ha nem ne kik is
sze ret ni ük kell el len sé ge i ket, jót kell
ten ni ük ül dö ző ik kel, ál da ni uk kell át -
ko zó i kat, stb. Te hát csu pa olyan do -
log ban kell meg mu tat ni uk igaz sá gu -
kat, amely  túl megy a  tör vény ál tal
kö ve telt igaz sá gon, és ép pen ezért a
tör vény sze rint nem is igaz ság.
Az ir ga lom a tör vény sze rint nem

igaz ság,  ha nem  igaz ság ta lan ság.
A  rosszat  jó val  vi szo noz ni  nem  a
tör vény be töl té se. A tör vény sze rint az
az igaz ság, ha a bű nös meg bűn hő dik
bű né ért. Pál te hát tel jes jog gal mond -
ja, hogy „a tör vény cse lek vé se ál tal nem
iga zul meg egy em ber sem”.Mert Is ten
előtt a tör vény igaz sá gá val nem le het
di cse ked ni,  hi szen  Is ten  igaz sá ga
messze fe lül múl ja a tör vé nyét: Is ten
min de nek előtt  nem  meg bün tet ni
akar ja a bű nöst, ha nem meg vál toz tat -
ni, bű nös ből igaz zá ten ni (Pál ki fe je -
zé sé vel: meg iga zí ta ni) akar ja.

„Most pe dig a tör vény nél kül je lent
meg Is ten igaz sá ga, amely ről bi zony -
sá got is tesz nek a tör vény és a pró fé -
ták. Is ten pe dig ezt az igaz sá gát most
nyil ván va ló vá tet te a Krisz tus ban va -
ló hit ál tal min den hí vő nek. Mert
nincs kü lönb ség: min den ki vét ke zett,
és hí já val van az Is ten di cső sé gé nek.
Ezért Is ten in gyen iga zít ja meg őket ke -
gyel mé ből, mi u tán meg vál tot ta őket a
Krisz tus Jé zus ál tal.” (Róm 3,21–24) 
Pál sze rint már a tör vény is ar ról ta -

nús ko dik, hogy Is ten igaz sá ga meg ha -
lad ja  a  tör vény  igaz sá gát.  Hi szen
ószö vet sé gi né pét a pusz tá ban a tör -
vény igéi sze rint el kel lett vol na pusz -
tí ta nia. Nem csak az arany bor jú mi att,
ha nem ké sőbb is, több ször is, ami kor

nyíl tan lá zad tak el le ne. De Is ten – ha
nem hagy ta is őket egé szen bün tet le -
nül – mind annyi szor meg ke gyel me -
zett ne kik. Jó volt hoz zá juk, no ha új -
ra meg új ra vissza él tek a jó sá gá val. Ez
túl mu tat a tör vény igaz sá gán.
Pál mon da ni va ló já nak van még egy

fon tos ré sze, amely re a cse le ke de tek -
ből va ló meg iga zu lás szó szó lói nin cse -
nek  te kin tet tel.  Mert  Pál  nem csak
hogy nem az em ber cse le ke de té nek, de
egy ál ta lán nem is az em ber nek tu laj -
do nít ja a meg iga zu lást, ha nem Is ten ke -
gyel mé nek. A hit pe dig Pál szá má ra
annyi, mint el fo gad ni a ke gyel met és
nem har col ni el le ne. Ami kor hit ál tal
va ló meg iga zu lás ról be szél, ak kor er -
ről be szél: Is ten az zal mu tat ja meg a bű -
nös irán ti igaz sá gát (és egy ben hű sé gét),
hogy ke gyel mé vel ad dig mun kál ko dik
ben ne, amíg igaz zá nem te szi. 
A  ke gye lem  Pál  fo ga lom tá rá ban

nem dek la rá ció, amely el hang zik, az -
tán  nincs  sem mi  kö vet kez mé nye.
A ke gye lem Pál szó tá rá ban Is ten cse -
lek vé sét je len ti az em ber rel, az em be -
ren, az em ber ben. Ép pen ezért ez fáj -
dal mas cse lek vés,  amely  fel ér  a ke -
reszt re fe szí tés sel. Mint ahogy az is!
Hi szen  a  ke gye lem  a  ben nünk  élő
„óem bert”  na pon ta  Krisz tus  mel lé
szö ge zi a ke reszt re, hogy az „új em ber”,
az az Krisz tus élet re kel hes sen ben -
nünk. Ezért mond ja Pál: „Krisz tus sal
együtt ke reszt re va gyok fe szít ve: töb bé
te hát nem én élek, ha nem Krisz tus él
ben nem; azt az éle tet pe dig, amit
most test ben élek, az Is ten Fi á ban va -
ló hit ben élem, aki sze re tett en gem, és
ön ma gát ad ta ér tem.”
De mind ez csak hit ál tal tör tén het!

A meg fe szí tett Krisz tus ra te kin tő és
ma gát az Is ten ke gyel mé nek bát ran
ki szol gál ta tó, an nak el lent nem ál ló

hit ál tal. Mert aho gyan Is ten a ke gyel -
mé ből cse lek szik, az az em be ri ér te -
lem  szá má ra  bot rány.  Amit  Is ten
ke gyel me visz vég hez ben nünk, az el -
len  az  ér tel münk  til ta ko zik,  mert
úgy íté li, hogy az nem csak fáj dal mas,
de ki fe je zet ten a ká runk ra és a pusz -
tu lá sunk ra van. 
Ke gye lem, hogy ke reszt re fe szí ti és

meg öli ben nünk az „óem bert”, de ezt
nem  ke gye lem ként  él jük  meg,  ha -
nem az ér tel münk ilyen kor ar ról akar
meg győz ni,  hogy  Is ten  az  el len sé -
günk, és az éle tünk re tör. Az ér tel münk
nem tud ja fel fog ni, hogy ha „óem ber -
ként” ke rü lünk Is ten íté lő szé ke elé, ak -
kor ha rag és örök kár ho zat vár ránk.
Ezért ke gye lem, hogy Is ten – bár mi -
lyen fáj dal mas is – na pon ta öl dök li az
„óem bert”, hogy Krisz tus él jen ben -
nünk, és az ő arc vo ná sai raj zo lód ja nak
ki  raj tunk,  és  így  az  íté let  nap ján
Krisz tu sért, Krisz tus ban, Krisz tus ál -
tal igaz nak ta lál tas sunk. 
Az ér tel münk ezt nem ké pes be lát -

ni. Ezt egye dül a Krisz tus ke reszt jén tá -
jé ko zó dó hit tud ja meg ra gad ni. Mert
a hit a meg fe szí tett Krisz tus ban Is ten
sze re te té nek ki nyi lat koz ta tá sát lát ja, és
ami kor a ke reszt be ka pasz ko dik, Is ten
ér tünk  ho zott  ál do za tá nak  „arany -
evan gé li u má ba”  ka pasz ko dik:  „Úgy
sze ret te Is ten a vi lá got, hogy egy szü lött
fi át ad ta…” (Jn 3,16) Pál  is ezt te szi,
ami kor er ről vall: „…azt az éle tet pe -
dig, amit most test ben élek, az Is ten Fi -
á ban va ló hit ben élem, aki sze re tett en -
gem, és ön ma gát ad ta ér tem.”

g Vég he lyi An tal
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A lel kész imád ság gal ké szül az is ten -
tisz te let re, és imád ság gal fe je zi be a
szol gá la tot. Nem csak ott ho na csend -
jé ben vagy az író asz ta la mel lett, ha -
nem a temp lom ba lép ve, a sek res tyé -
ben az is ten tisz te let előtt és után is.
Sok szor egye dül, sok szor a szol gá lók
kö zös sé gé ben. Bár csak min den lel -
kész kap na kül ső és bel ső nyu gal mat
ah hoz, hogy az imád ság csend jé ből
in dul jon, és ab ba ér kez zen! Tu dom,
hogy  so kan  min den kép pen  az  is -
ten tisz te let előtt sze ret nék meg szó -
lí ta ni  ügyes-ba jos  dol ga ik kal  a  lel -
készt – de ad juk meg a rá han go ló dás
le he tő sé gét a szol gá lat te vők nek! 
Mi min den hang zik az is ten tisz te -

let előtt a lel kész imád sá gá ban? Le het,
hogy ez ti tok ma rad, hi szen a szol gá -
lat te vő  ma gá ban  imád ko zik.  Le het
az is, hogy a ha ran go zó, a kán tor, az
egy ház fi  vagy  a  gyü le ke zet  ve ze tői
kö zül töb ben is ott van nak, s ak kor ta -
núi  lesz nek  e  kö nyör gés nek.  Min -
den eset re szűk kör, még tá vol a „nyil -
vá nos ság tól”. 
Mi csen dül fel ilyen kor? 
Bűn bá nat. Min de nek előtt bűn bá -

nat. Több ok is van er re a ma gas  fe -
szült sé gű, Is ten je len lé té ben és a gyü -
le ke zet kö zös sé gé ben zaj ló nagy ta lál -
ko zás előtt. 
Az el ső az al kal mat lan ság és a mél -

tat lan ság. Min den – szol gá la tát ha lá -
lo san-éle te sen ko mo lyan ve vő – li tur -
gus és ige hir de tő tisz tá ban van ve le,
hogy Is ten kö zel sé gé ben még job ban

lát juk por szem vol tun kat, s fel ve tő dik
ben nünk a kér dés: „Mi lyen ala pon me -
rem vál lal ni a fé lel me tes kül de tést: Is -
ten  szó lal  meg  az  én  sza va im ban?
Er re én al kal mat lan va gyok.” 
A má so dik  okunk  a  bűn bá nat ra,

hogy  bár mi lyen  igé nye sen  pró bál -
tunk fel ké szül ni a ránk vá ró fel adat ra,
még sem tud juk a meg fe le lő sza va kat
meg ta lál ni. „Az én gon do la ta im, ki fe -
je zé se im, szó hasz ná la tom olyan pri -
mi tí vek Is ten gon do la ta i hoz. Leg jobb
tu dá som mal is csak gyen ge, erőt len
szó szó ló ja le he tek a Min den ha tó nak.”
Ha va la mi kor, ak kor az is ten tisz te le -
tet meg elő ző pil la nat ban na gyon is ér -
zi a lel kész, hogy mennyi re rá szo ru -
lunk Is ten bűn bo csá tó ir gal má ra. 
Ugyan ez  foly ta tó dik  ak kor,  ami -

kor meg vall juk erőt len sé gün ket. Is ten
igé je élő és ha tó. Ben ne erő van. Az
evan gé li um Is ten nek ere je – Pál apos -
tol ta nú sá ga sze rint. Mi pe dig gyen gék
va gyunk. Egyet len re mény ség jár hat -
ja át a szol gá lat ba in du ló szí vét és lel -
két: hogy Is ten ere je az erőt len ség ál -
tal ér cél hoz. Tet szett Is ten nek, hogy
erőt len em be re ket hasz nál jon fel. 
A bűn bá nat ban, a mél tat lan ság és

erőt len ség meg fo gal ma zá sá ban a bi -
za lom hang ja csen dül fel: „Ma gam ban
nem bíz ha tom, de rád bí zom ma gam.
Végy ke zed be, és hasz nálj en gem, ná -
lad nincs le he tet len. Még en gem is fel
tudsz hasz nál ni.” 
Mind ez szin te ko mo ran hang zik.

Pe dig az is ten tisz te let előtt ott van a

kö szö net  és  a  há la adás  al kal ma  is.
Meg kö szön ni az új na pot, az ün ne pet,
a szol gá lat le he tő sé gét, az ép ség ben va -
ló meg ér ke zést – en nek sú lyát a szór -
vány ban, nagy te rü le ten szol gá ló lel -
ké szek kü lö nö sen is ér zik. Kö szö net az
igé ért  és  a  szent sé ge kért,  ame lyek
ránk vár nak… 
És  há lát  ad ni  a  gyü le ke ze tért,  a

sor ban ér ke ző em be re kért vagy ta lán
azért az egy-ket tő ért, akik el jöt tek, de
akik kel lel ki, test vé ri kö zös ség ben le -
he tünk együtt. 
S még va la mi. Hadd le gyen ez egy -

ben e so rok író já nak sze mé lyes val lo -
má sa: Az idők múl tá val egy re mé lyebb -
re ásó, egy re sú lyo sabb nak ér zett szol -
gá la tot vég ző lel kész nem a ru ti nos „la -
za ság” fe lé tart, ha nem az egy re na -
gyobb iz ga lom fe lé. Nem szé gyel lem,
hogy há rom és fél év ti ze des szol gá lat
után egy re job ban iz gu lok min den is -
ten tisz te let előtt. Sok szor ké rem hát Is -
tent, hogy ne vál jék ez az iz ga lom a
szol gá lat kárá ra, de csak annyit ve gyen
el be lő le, amennyi vel fel sza ba dul tab -
ban szól ha tok, de nem könnye dén. Ez
nem pszi cho ló gi ai fo gás, ez a kül de tés
tar tal má nak kö vet kez mé nye. 
Akik  nyo mon  kö ve tik  ro va tunk

írá sa it,  ko ráb ban  ol vas hat tak  már
azok ról  a  kö tött  imád sá gok ról  vagy
imád ság min ták ról, ame lyek az Agen -
dá ban, il let ve a Li tur gi kus könyv ben a
lel kész fel ké szü lé sé ről szó ló fe je zet ben
ta lál ha tók. Az aláb bi ak ban el ső sor ban
a gyak rab ban hasz nált sza bad imád -
ság  le he tő sé ge it,  alap gon do la ta it
vesszük sor ra. 
Ahogy az is ten tisz te le tet imád sá -

gos csend elő zi meg, úgy az a mél tó
és  he lyén va ló,  ha  a  szol gá lat te vők
ugyan eb be a hely zet be ér nek vissza:
is ten tisz te let után egyé ni vagy kö zös -
sé gi imád ság ra. 
Mi min den hang zik az is ten tisz te -

let után? – te gyük fel most a kér dést. 

Ugyan úgy a bűn bá nat, a kö szö net,
a há la adás és a re mény ség hang ja. 
Is mer tem olyan lel kész test vért –

ma már nincs a föl dön küz dő egy ház
tag jai kö zött, hisz elő re ment –, aki ezt
a  rö vid mon da tot mond ta ak kor  is,
ami kor le jött a szó szék ről, és ak kor is,
ami kor ki lé pett a sek res tyé be: „Uram,
bo csásd meg ne kem!” 
Va jon nem aka dá lyoz ta az igét a mi

hi bá ink va la me lyi ke, nem áll tunk sze -
mé lyi sé günk kel,  gesz tu sa ink kal  az
evan gé li um út já ban, nem ron tot tuk le
az  Úr is ten  nagy sze rű mon dan dó ját
gyen ge sza va ink kal, pon tat lan meg fo -
gal ma zá sa ink kal, ügyet len meg nyil vá -
nu lá sa ink kal?  Is ten  bo csás sa  meg
mind ezt, hogy minden nek el le né re le -
gyen ha tá sa an nak, ami el hang zott, an -
nak, ami tör tént.
De nem ma rad hat el a lel kész há la -

adó imád sá ga sem. Van mi ért há lát ad -
ni, mert Is ten cso dá la tos el já rá sa i val
min dig ta lál mó dot ar ra, hogy meg szó -
lít son em be re ket, hogy szét ossza aján -
dé ka it, hogy meg ta pasz tal ha tó vá te gye
ál dá sa it. Még a „nem si ke rült” is ten -
tisz te le tek nek is – mert le gyünk őszin -
ték, van nak ilye nek – ezer ál dá sa le het,
mert Is ten min den ből tud jót elő hoz -
ni. S ezért hang zik a re mény ség hang -
ja  és  ké ré se  az  is ten tisz te let  utá ni
imád ság ban: „Adj, Uram, foly ta tást, ne
hagyd ab ba mun ká dat kö zöt tünk, kí -
sérd lép te ink, kí sérd éle tünk, hívj új -
ra, hogy ve led ta lál koz has sunk.”
Ami kor meg ér ke zünk a temp lom -

ba, tu da to sít suk, hogy a sek res tye aj tó
mö gött va la ki imád ko zik… Imád ko -
zik  a  szol gá la tért,  a  gyü le ke ze tért.
Imád ko zik mind annyi unk nak ál dá sért. 

g Ha fen scher Ká roly
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Hit ál tal
[Lel kész:] Is te nünk! Kö nyör günk ezért
a vi lá gért, ame lyet min den ja vá val és
ál dá sá val  ne künk  te rem tet tél.  Add,
hogy ne tud jon te ret nyer ni em ber te -
len ség,  há bo rú  és  ér tel met len  ha lál!
Add, hogy ne pusz tul jon kör nye ze tünk,
és tisz ta föl det ad junk to vább az utá -
nunk jö vők nek! Se gítsd meg a vi lá gon
min de nütt  je len  le vő né pe det,  hogy
igaz is ten tisz te let té le gyen, ami kor fe -
le lő sen bá nik a te rem tett ség kin cse i vel!
Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!
[Lek tor:]  Is te nünk!  Kö nyör günk

ezért az or szá gért, ahol meg szab tad kül -
de té sün ket. Adj fe le lős sé get azok nak,
akik  em be rek  sor sa  fe lől  dön te nek!
Adj tisz tes sé get és igaz sá got azok nak,
akik igaz szív vel mun kál kod nak a nem -
ze tért! Adj me ze ink nek jó idő já rást és
bő ter mést! Add a bé ke örö mét! Se gítsd
meg a te né pe det, hogy igaz is ten tisz -
te let té le gyen, ami kor be töl ti hi va tá sát,
és be csü let tel vég zi min den na pi mun -
ká ját! Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!
[Lek tor:]  Is te nünk!  Kö nyör günk

gyü le ke ze tün kért. Add, hogy a te igéd
ne han goz zék hi á ba, és akik hall gat ják,
azok nak fi gyel mes és be fo ga dó le gyen
a szí vük! Add, hogy ez a gyü le ke zet iga -
zi lel ki ott ho ná vá le gyen mind azok nak,
akik meg ta lál ták ben ne a Krisz tus sal va -
ló kö zös sé get! Se gítsd meg a te né pe -
det, hogy igaz is ten tisz te let té le gyen,
ami kor meg éli a test vé ri kö zös sé get, a
hor do zó sze re te tet és a meg tar tó hi tet!
Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!
[Lek tor:] Is te nünk! Kö nyör günk ön -

ma gun kért,  min den na pi  éle tün kért.
Adj erőt küz del me ink hez, mun kánk -
nak  ér tel met,  ki tar tá sunk nak  ered -
ményt, örö münk nek fel sza ba dult sá got,
éle tünk nek bé kes sé get! Adj eny hü lést
a szen ve dők fáj dal má ra, vi gaszt a szo -
mo rú szí vű ek bá na tá ra! Add a fel tá ma -
dás re mény sé gét azok nak, akik mel lől
el men tek sze ret te ik! Se gítsd meg a te
né pe det, hogy igaz is ten tisz te let té le -
gyen, ami kor élet hoz ta nap ja i ban nem
fá rad meg a Krisz tus kö ve té sé ben! Jé -
zus Krisz tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!
[Lel kész:] Is te nünk! Add, hogy ké -

szen ér jen ben nün ket, ami kor el jön
a te nagy na pod! Míg tart a ke gye lem
ide je, adj meg té rést, hi tet, ke gyel met!
Se gítsd meg föl dön ván dor ló né pe det,
hogy az örök or szág ban az előt tünk
jár tak kal és az utá nunk kö vet ke zők -
kel egyek le hes sünk a mennyei is ten -
tisz te let örö mé ben, di cső sé gé ben, a
tő led ka pott örök élet ben a mi Urunk
Jé zus Krisz tus ál tal!

[Gyü le ke zet:] Ámen.

b Az is ten tisz te let re imád ság gal ér ke zünk. Meg ál lunk a pad ban, fe jet haj -
tunk, kö szönt ve a meg hí vót – az Úr is tent – , össze kul csol juk a ke zün -
ket, s ta lán né hány szó val is, de le het, hogy csak egy ég be kül dött só haj -
jal imád ko zunk. Az is ten tisz te let vé gén is így kö szö nünk el: rö vid imád -
ság gal meg kö szön ve a meg hí vó nak – Is ten nek – a vi gasz ta lást, az út mu -
ta tást, a lel ki ke nye ret, az ál dást, az út ra va lót. S köz ben nem is biz tos,
hogy tud juk, mi zaj lik a ku lisszák mö gött: a lel kész is imád ko zik. 

„Ver gi li us Bu co li cá ját és Ge or gi cá -
ját sen ki sem ért he ti meg, aki nem
volt öt évig pász tor vagy föld mű ves.
Ci ce ro le ve le it  (így  lá tom)  sen ki
sem ért he ti meg egé szen, aki nem
for go ló dott negy ven évig je les ál lam -
ügyek ben. Sen ki ne gon dol ja, hogy
elég gé meg íz lel te a Szent írást, ha -
csak nem kor má nyoz ta a gyü le ke ze -
te ket száz évig a pró fé ták kal. Kol du -
sok va gyunk. Ez az igaz ság.” 

d� Lu ther utol só fel jegy zé se
(Csep re gi Zol tán for dí tá sa)
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A ha ran gok ma is hív ják a hí ve ket is -
ten tisz te let re.  Nap ról  nap ra  jel zik
az  idő  mú lá sát.  Meg csen dül nek,
ami kor ha lott ja van a gyü le ke zet nek.
Má ig élő nép szo kás Mag ló don a ka -
rá csony szent es ti ha ran go zás és kö -
zös ének lés a ha rang láb nál.
A tor nyocs ka a vá ros jel ké pe. A te -

le pü lés cí me ré ben, az egy ház köz ség pe -
csét jé ben, de még a mag ló di Au chan
áru ház lo gó já ban is sze re pel. Na gyobb
fel újí tást utol já ra 1959-ben vé gez tek raj -
ta. Ak kor ké szí ttet te elé a gyü le ke zet
az úgy ne ve zett Lu ther-lép csőt.
Az Em be ri Erő for rá sok Mi nisz té -

ri u ma  ál tal  ki írt,  Egy há zi épí tett
örök ség vé del me és egyéb be ru há zá -
sok cí mű pá lyá za ton a Mag ló di Evan -
gé li kus  Egy ház köz ség  há rom mil lió
fo rin tot nyert. A  fel újí tást Mag lód
Vá ros  Ön kor mány za ta  kö zel  egy -
mil lió-há rom száz ezer  fo rint tal  tá -
mo gat ta. A gyü le ke zet tag jai más fél
mil lió fo rint ado mánnyal és kö zös sé -
gi mun ká juk kal já rul tak hoz zá a re -
no vá lás hoz. 
A fel újí tás so rán el vé gez ték az épü -

let fal szi ge te lé sét, kül ső-bel ső va ko lá -
sát és  fes té sét. Ko vá csolt vas ke rí tés
vál tot ta fel az ed di gi drót ke rí tést. Új
cse rép fe dést ka pott a te tő zet, és meg -
újult a Lu ther-lép cső bur ko la ta is.
A  ti zen ha to dik  mag ló di  szlo vák

nap  ke re té ben  meg tar tott  ün ne pi
is ten tisz te le ten Gu lá csi né Fa bu lya
Hil da, az Or szá gos Szlo vák Lel készi
Szolgálat vezetője ige hir de té sé ben a
zsol tá rost idéz te: „Ad ja tok há lát az
Úr nak, mert jó, mert örök ké tart
sze re te te!” (Zsolt  118,1)  Szólt  ar ról,
hogy a mag ló di gyü le ke zet há lás le -
het Is ten nem ze dé kek so rán át meg -
ta pasz talt  sze re te té ért,  azért,  hogy
szá má ra va ló ban „erős to rony az Úr
ne ve” (Péld 18,10).

Győ ri Pé ter Ben já min es pe res kö -
szön té sé ben em lé kez tet te az ün nep -
lő ket  ar ra:  amint  a  ha rang  sza va
hív ja a gyü le ke ze tet, úgy az egy ház -
ta gok  fel ada ta  az,  hogy  ki lép ve  a

temp lom  fa la in  kí vül re,  Jé zus hoz
hív ják az em be re ket az evan gé li um
szol gá la ta ál tal. Az is ten tisz te let vé -
gén ked ves meg le pe tés ként szol gált,
hogy Pin tér Ti bor he lyi fes tő egy – a
ha rang lá bat  áb rá zo ló  –  fest ményt
aján dé ko zott  az  egy ház köz ség nek.
A né pes gyü le ke zet a temp lom ból

a ha rang láb hoz vo nult, ahol dr. Cser -
há ti né Sza bó Iza bel la, az Észa ki Egy -
ház ke rü let püs pök he lyet te se szen tel -
te új ra a ha rang tor nyot: „Ál dott le -
gyen a gyü le ke zet, amely meg ér ti a
ha ran gok hí vó sza vát, hogy Is ten ke -
gyel mé nek gaz dag sá gát ma gasz tal ja
nem ze dék ről nem ze dék re.” 

Ta bá nyi Pál pol gár mes ter pél da -
ér té kű nek ne vez te az evan gé li kus ság
és  a  vá ros  össze fo gá sát,  amellyel
nem csak a gyü le ke ze tet, ha nem az
egész te le pü lést gaz da gít ják.

Az  ün nep ség  után  nem  sok kal
meg kon dult az est ha rang. A domb -
vi dék fe lett lá gyan el szál ló hang já ból
ezen  a  szép  szep tem be ri  al ko nyon
mint ha ki hal lat szott vol na az a re -
mény ség, hogy a meg újí tott to rony
ha rang jai még sok-sok nem ze dé ken
ke resz tül fog ják hív ni az élő ket, si rat -
ni a hol ta kat és meg tör ni a vi ha ro kat
Mag lód fe lett.

g Né meth Mi hály

Új ra szen tel ték Mag lód
leg ré gibb épü le tét:

aharanglábat
b Mag lód leg ré gibb épü le te az Öreg fa lu fö lött ma gas ló evan gé li kus temp -

lom tól mint egy két száz mé ter re ál ló, 1720 kö rül épült ha rang to rony.
Ahogy a he lyi ek ne ve zik: ha rang láb. Há rom ha rang ja kö zül a leg ré -
gibb a PutereJános ál tal 1723-ban Bu dán ön tött, fü les ko ro nás fel füg -
gesz té sű lé lek ha rang. A fel újí tott ha rang lá bat szep tem ber utol só szom -
bat já nak dél után ján, a ti zen ha to dik mag ló di szlo vák nap ke re té ben
meg tar tott két nyel vű há la adó is ten tisz te let után szen tel ték új ra.

Is ten gond vi se lé sét hang sú lyoz ta 1Pt
5,7 alap ján tar tott pré di ká ci ó já ban a
püs pök. Rá mu ta tott, hogy a be ik ta -
tá si ün ne pen ke resz tül is ta núi le he -
tünk an nak, hogy Is ten gon dos ko dik
itt élő né pé ről, és eh hez em be re ket
hasz nál föl.

Széll ÉvaEf 2,19 alap ján ar ról be szélt
a temp lo mot meg töl tő hí vek nek, hogy
Is ten ígé re tet adott ne künk ar ra, hogy
ide ge nek ből  há za  né pé nek  tag ja i vá
vál ha tunk. Őben ne  ta lál ha tunk ott -
hon ra és lel ki kö zös ség re – mond ta el
sze mé lyes meg ta pasz ta lá sát.

So kan adták át jó kí ván sá ga i kat a
fris sen be ik ta tott lel kész nő nek. A ko -
ráb ban Szák szen den szol gá ló pász -
to rok kö zül kö szön tőt mon dott Sel -
me czi La jos nyu gal ma zott lel kész, il -
let ve De me Ká roly sal gó tar já ni, Ve -
res Jó zsef ko má ro mi és Kó sa Ger gely
bo ko di lel ki pász tor is. A Fej ér-Ko -
má ro mi  Egy ház me gye  lel ké szei  és
gyü le ke ze tei  ne vé ben  Van csai Jó -
zsef ba kony szom bat he lyi lel kész és
Mol nár Ist ván egy ház me gyei  fel -
ügye lő üd vö zöl te az új szol ga tár sat.
Az egy ház ke rü let el nök sé ge ré szé ről
Mé szá ros Ta más ke rü le ti fel ügye lő
szólt. Örö mét fe jez te ki Lász ló Kál -
mán, a te le pü lés pol gár mes te re, va -
la mint Ador ján Ist ván, az egy ház köz -
ség hez  tar to zó  vér tes ket he lyi  fi lia
gond no ka is.
Meg ha tó  pil la na to kat  je len tett

az édes apa, Széll Bul csú nyu gal ma -
zott lel kész meg szó la lá sa, aki egy -
ben az egész csa lád ál dás kí vá ná sát
ad ta át le á nyá nak. Széll Évát a szá -
má ra az utób bi évek ben ott hont je -
len tő kis pes ti gyü le ke zet ne vé ben
De ák Lász ló lel kész me leg sza vak -
kal, a hí vek de le gá ci ó ja pe dig ének -
kel kö szön töt te.
A csa lá di as han gu la tú, öröm te li is -

ten tisz te le tet sze re tet ven dég ség zár -
ta a he lyi fa lu ház ban.

g AM

Mi lan Kriv da püs pök a kő szik lá ra
épí tett ház (Mt 7,24–25) pél dá za tát
bon tot ta ki a hí vek szá má ra. Sze me -
rei Já nos pe dig Zsid 13,7 alap ján ar -
ra hív ta fel a hall ga tó ság fi gyel mét,

hogy  szük sé ges  em lé kez ni  Is ten
cso dá i ra. Azért, hogy a je lent job ban
meg be csül jük,  hogy  az  iden ti tá -
sunk,  a  hi tünk  erő söd jön  –  tet te
hoz zá a lelkészi vezető.

A  két  pré di ká ci ót  kö ve tő en  kö -
szön té sek hang zot tak el. Dr. And rea
Lu kačovská es pe res he lyet tes  mel -
lett Zu za na Slížiko vá, a szom szé dos
fel ső sze li egy ház köz ség lel ké sze, Pin -
tér György, a zom bai gyü le ke zet fel -
ügye lő je,  va la mint  dr. Er dé lyi Pál
vág far kas di re for má tus lel kész mond -
ta el jó kí ván sá ga it.
Az is ten tisz te let után a je len lé vők

meg ko szo rúz ták a temp lom előtt ta lál -
ha tó, az el ső vi lág há bo rú ál do za ta i nak
tisz te le té re  ál lí tott  em lék mű vet.  Ez
al ka lom ból be szé det mon dott Se res La -
joshe lyi pol gár mes ter és Szűcs Sán dor,
Zom ba köz ség pol gár mes te re.
Az ün nep ség zá rá sa ként a ma gyar

és a szlo vák püs pö k – a re for má ció
kez de té nek öt szá za dik év for du ló já ra
va ló ké szü lés je gyé ben – a temp lom -
kert ben kö zö sen el ül tet tek egy tölgy -
fát. Vé gül min den kit várt a sze re tet -
ven dég ség a he lyi kul túr ház ban.

g Adámi Mária

Ott hon ra ta lál va
LelkésziktatásSzákszenden

b Né pes csa lád ja je len lé té ben ün ne pel te el ső ön ál ló gyü le ke ze ti szol -
gá lat ba lé pé sét SzéllÉvaAnna. A lel kész nőt SzarkaIstván fej ér-ko -
má ro mi es pe res szep tem ber 28-án, va sár nap dél után ik tat ta be a
Szák–Szen di Tár sult Evan gé li kus Egy ház köz ség pa ró ku si hi va ta lá -
ba. Az ün ne pi al kal mon a be ik ta tott lel kész mel lett SzemereiJános,
a Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let püs pö ke hir det te Is ten igé jét.

Széll Éva An na Luc fal ván nőtt fel. Tíz éve sen ad ta át éle tét Jé zus Krisz -
tus nak. 1994-ben kán tor lett Oros há zán, majd je lent ke zett az Evan gé -
li kus Hit tu do má nyi Egye tem hit ta nár sza ká ra, ahol 1998-ban ka pott ok -
le ve let. 2001-ben ének-ze ne sza kos ta ná ri dip lo mát is szer zett a Sze ge -
di Tu do mány egye tem Ju hász Gyu la Ta nár kép ző Fő is ko lai Ka rán. Ez után
ösz tön díj jal Né met or szág ban, a her for di egy ház ze nei fő is ko lán ta nult.
Az ösz tön dí jas év le tel te után or go nis ta ként és kar ve ze tő ként vál lalt ál -
lást, hogy foly tat has sa ta nul má nya it. 
2006-ban tért ha za Ma gyar or szág ra, ami kor vi lá gos sá vált szá má ra,

hogy Is ten a lel ké szi szol gá lat ra hív ja. Ezt kö ve tő en si ke rült az öt éves el -
mé le ti kép zést négy év alatt be fe jez nie. Ha tod éves gya kor la tát a va nyar -
ci evan gé li kus gyü le ke zet ben töl töt te Sza bó And rás men tor mel lett. Lel -
késszé ava tá sa után édes ap ja, Széll Bul csú mel lett se géd ke zett a kis pes ti
gyü le ke zet ben. A pa ró ku si al kal mas sá gi vizs gá lat si ke res meg ál lá sát kö -
ve tő en lel ké szé ül hív ta a szák szen di gyü le ke zet.

Az Al só sze li Evan gé li kus Egy ház -
köz ség  a hi va ta los  fel jegy zé sek
sze rint  1784-ben  ala kult.  El ső
lel ké szét Szűcs Já nos nak hív ták,
temp lo mát 1878-ban szen tel ték
fel.  A  gyü le ke zet nek  je len leg
több mint öt száz tag ja van. A kö -
zös ség  szá má ra  fon tos  a  két -
nyel vű ség meg őr zé se és az örök -
ség gya ra pí tá sa.

230 éves az al só sze li gyü le ke zet
b Két nyel vű is ten tisz te le ten ün ne pel te fenn ál lá sá nak két száz har min ca -

dik év for du ló ját a szlo vá ki ai Al só sze li (Dol né Sa liby) gyü le ke ze te. A szep -
tem ber 27-én, szom ba ton tar tott al kal mon MilanKrivda, a Szlo vá ki ai
Ágos tai Hit val lá sú Evan gé li kus Egy ház Nyu ga ti Egy ház ke rü le té nek püs -
pö ke, va la mint SzemereiJános,a Magyarországi Evangélikus Egyház Nyu -
ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü letének püs pö ke hir det te Is ten igé jét. A li -
tur gi á ban NagyOlivérhe lyi lel kész mel lett dr.AndreaLukačovská po -
zso nyi egy ház me gyei es pe res he lyet tes és ZoraTuláková de á ki lel kész
mű kö dött köz re. Ének kel szol gált SarókaLiliána vers ének lő mű vész,
il let ve a fel ső sze li gyü le ke ze ti kó rus és az al só sze li dal kör.
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Széll Éva édesapja, Széll Bulcsú
nyugalmazott lelkész jobbján
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Az  ott hon  la kói  ün ne pi  mű sor ral
kö szön töt ték a meg je len te ket, majd
e  sorok  írója  in téz mény ve ze tő  lel -
készként kö szön töt te azo kat az idős
test vé re ket, akik a kez de tek től, az az
2004 óta la kói az ott hon nak. Ha son -
ló kép pen ke rült sor a dol go zók a kö -
szön té sé re, hi szen jó pá ran az in téz -

mény meg ala pí tá sa óta tag jai a mun -
ka tár si kö zös ség nek.
Ün ne pi  kö szön tőt mon dott Ra -

dos né Len gyel An na egy ház ke rü le ti
fel ügye lő, Krá mer György, az or szá -
gos iro da igaz ga tó ja, Csa pó Gyu lá -
né ka posszek csői pol gár mes ter, Ara -
di And rás, az ott hon igaz ga tó ta ná -

csá nak  el nö ke,  va la mint  Wolf Já -
nos, az  egy ház köz ség  fel ügye lő je.
Az or szá gos iro da dia kó ni ai osz tá lyát
Bu da An na má ria osz tály ve ze tő kép -
vi sel te. A Tol na-Ba ra nyai Egy ház me -

gye ne vé ben An dor ka Ár pád egy ház -
me gyei fel ügye lő kö szön töt te az ün -
nep lő gyü le ke ze tet.
Az is ten tisz te le tet kö ve tő en ke rült

sor  a hely szí nen,  ke men cé ben  sült

ma la cok és szár nya sok el fo gyasz tá -
sá ra. A kö tet len, test vé ri együtt lét ke -
re té ben az ün nep lők az ott hon zá ró -
kö vé nél ko szo rút he lyez tek el, majd
fel sze le tel ték  az  in téz mény  szü le -
tés na pi tor tá ját. 
A tor tán lé vő tíz szikraszökőkút-

gyertya em lé kez te tett:  el telt  tíz év,
amely egy in téz mény éle té ben nem
hosszú idő, ám egy em be ri élet út lép -
té ké vel mér ve nem is rö vid idő szak.
Kö szö net  a  min den ha tó  Is ten nek,
hogy – idéz ve Krá mer Györ gyöt – el -
kö te le ző dött  irán tunk.  Vá la szunk
nem le het más, mint to vább ra is el -
kö te le zet ten és hű sé ge sen helyt áll ni
szol gá la tunk ban, hi va tá sunk ban azo -
kért az idős test vé re kért fá ra doz va,
aki ket  éle tük  utol só  sza ka szá ban
ránk bí zott az Is ten.

g Sza bó Szi lárd

b A ka posszek csői evan gé li kus temp lom ban szep tem ber 24-én ün ne -
pi há la adó is ten tisz te le ten ad tak há lát az Evan gé li kus Dia kó ni ai Ott -
hon la kói és dol go zói meg hí vott ven dé ge ik kel együtt az in téz mény meg -
ala pí tá sa óta el telt tíz évért. Az is ten tisz te let li tur gi ai szol gá la tát az
ott hon lel ké sze, SzücsEszter ve zet te SzabóVilmosBélával, a Tol na-
Ba ra nyai Egy ház me gye es pe re sé vel együtt. Az ün ne pi al kal mon
GáncsPéter püs pök hir det te Is ten igé jét, pré di ká ci ó já ban hang sú lyoz -
va: van mi ért há lát ad ni a ke gyel mes Is ten nek, hi szen az el múlt tíz esz -
ten dő ben az ott hon na gyon sok meg fá radt, az élet ter he i től ros ka do -
zó idős em ber nek nyúj tott tá maszt és biz ton sá got.

TízévesakaposszekcsőiEvangélikusDiakóniaiOtthon

Az ige hir de tés után a Sa rep ta la kói
ked ves ked tek ze nével-tán ccal-ének -
kel az egy be gyűl tek nek, majd Mol nár

Fe renc egyik no vel lá ját ol vas ták fel.
(Nem vé let le nül, hi szen Mol nár uno -
kái  –  Hor váth Ádám ren de ző  és
Sár kö zi Má tyás író,  mű for dí tó  –
Szteh lo-gye re kekként a Ga u dio po lis
pol gá rai vol tak.) 

Ben ce Im re es pe res  imád sá ga
után  a  II.  ke rü let  pol gár mes te re,
Láng Zsolt fe jez te  ki  büsz ke sé gét,
hogy a Sa rep ta ép pen Hű vös völgy -
ben kezd te meg sze re tet szol gá la tát,
és hogy a szteh lói örök sé get most to -
vább bő ví tik.
Egy há zunk or szá gos iro dá ja dia kó -

ni ai osz tá lyá nak ve ze tő je, Bu da An -
na má ria is Szteh lo Gá bor to vább élő
szel le mi sé gét, va la mint a ha zai és kül -
föl di össze fo gás ere jét hang sú lyoz ta.
Meg kö szön ve  a  sok  tá mo ga tó nak,
hogy a Sa rep ta nincs egye dül, be je -
len tet te,  hogy  nem csak  bok ré ta fa
ke rült az ott hon kert jé be, ha nem –
a pi lis csa bai Fé bé aján dé ka ként – egy
kis fát is el ül tet nek majd, me lyet az
ott hon la kói dí szí tet tek fel tar ka sza -

la gok kal. Az össze fo gás újabb bi zo -
nyí té ka ként  üd vö zöl te  a  Szar va si
Ótemp lo mi Sze re tet szol gá lat tag ja -
it, akik bő sé ges ebéd del ké szül tek a
részt ve vők szá má ra. 

A Ba jor Evan gé li kus Egy ház kül -
dött sé gé nek ve ze tő je, Fritz Glancz Is -
ten ál dá sát kér te a fo gya ték kal élő ket
gon do zó ápo lók ra. Hans Kle in a Jo -
han ni ta Lo vag rend kép vi se le té ben a
rend és a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház  dia kó ni ai  szol gá la tá nak
hosszú és ered mé nyes – már ti zen -
négy éve  tar tó – együtt mű kö dé sét
emel te ki, amely né hai id. Fa bi ny Ti -
bor pro fesszor  köz ben já rá sá ra  in -
dult.  (Hans  Kle in  egyéb ként  mint
egy ko ri be teg ápo ló tű zött sza la got a
bok ré tá ra.)

Krá mer György, egy há zunk  or -
szá gos iro dá já nak igaz ga tó ja meg kö -
szön te mind azok mun ká ját, akik öt -
let tel,  szer ve zés sel,  ko or di ná lás sal
se gí tet ték a Sa rep ta bő ví té sét, Is ten
ál dá sát kér ve a mun ká ra.

Fa bi ny Ta más püs pök bú csú zó já -
ban em lé kez te tett  ar ra, hogy az új
ott hon  alap kő le té te le  más fél  éve
volt, és re mé nyét fe jez te ki, hogy a fel -
szen te lé sé ig nem te lik el újabb más -

fél év. A jö vő be li ün nep, ami kor a la -
kók bir tok ba ve he tik új, ké nyel mes és
mo dern ott ho nu kat, már át vitt ér te -
lem ben is csúcs pont ja le het a cse lek -
vő sze re tet épít ke zé sé nek…

Hi te les és von zó dia kó nia
– a szó és a tett egy sé ge
Idén  a  Jo han ni ta  Se gí tő szol gá lat
zász la ja ve zet te a De ák té ri temp lom -
ba vo nu ló kat a dia kó nia nap já nak ha -
gyo má nyos ün nep sé gé re. 
Ige hir de té sé ben Gáncs Pé ter el -

nök-püs pök a bib lia ol va só Út mu ta -
tó az nap ra ki je lölt igé je (4Móz 23,19b)
alap ján je len tet te ki, hogy Is ten nem
mond olyat, amit ne ten ne meg, és
nem  ígér  olyat,  amit  nem  tel je sít.
A szó és a tett, az ígé ret és a meg va -
ló su lás Is ten nél együtt lé te zik, de ha
ma gunk ra ve tít jük ezt a pár hu za mot,
ben nünk ko moly za var, tor zu lás van.
A dia kó nia azt éli és hir de ti, hogy új -
ra együtt le het a szó és a tett, az ígé -
ret és a meg va ló su lás. Az Út mu ta tó
új szö vet sé gi  igé jé hez  kap cso lód va
szó lí tot ta  meg  a  gyü le ke ze tet  a
püspök: „Jé zus Krisz tus ígé re tei, sza -
va, te rem tő és gyó gyí tó igé je ál ta la -
tok, drá ga szol ga test vé re im a dia kó -
ni á ban, lesz va ló ság.” 

Czi be re Ká roly, az Em be ri Erő for -
rá sok Mi nisz té ri u má nak  szo ci á lis
ügye kért és tár sa dal mi fel zár kó zá -
sért fe le lős ál lam tit ká ra kö szön tő -
jét egy Já nos evan gé li u má ból szár -
ma zó igé vel kezd te, amely őt, ami -
kor még a Re for má tus Sze ret szol gá -
la ti Iro da ve ze tő je ként te vé keny ke -
dett,  vé gig  ve zé rel te  a  dia kó ni á -
ban: „Bi zony, bi zony, mon dom nek -
tek: ha a föld be ve tett bú za szem nem
hal meg, egy ma ga ma rad; de ha
meg hal, sok szo ros ter mést hoz.” (Jn
12,24) Ami kor az Úr egy szü lött fi -
át fel ál doz ta, össze zúz ta a mi vét ke -
in kért; ez ben nün ket nem csak kö -
te lez, de há lá ra sza ba dít fel, és ez az
iga zi dia kó nia ki in du ló pont ja, ezért
hi te les és von zó pél da az egész tár -
sa da lom előtt – je len tet te ki. Vé gül
Is ten  ál dá sát  kér te  a  dia kó ni á ban
dol go zók ra, hogy még so ká ig le gyen
élő, Krisz tus ra ala po zott és be fo ga -
dó sze re tet szol gá lat, amely Szteh lo
Gá bor  szü le tés nap ján  és  a  ho lo -
kauszt het ve ne dik év for du ló ján kü -
lö nös je len tő ség gel bír.
Mi u tán az év dia kó ni ai dí ja zott jai

át vet ték  ki tün te té sü ket,  az  ün nep

ha gyo má nyos zá ró prog ram ja Szteh -
lo  Gá bor  szob rá nak  meg ko szo rú -
zá sa volt. Az egy há zi és vi lá gi ve ze -
tők  mel lett  –  töb bek  kö zött  –  a
gyer mek men tő lel kész ne vét vi se lő
evan gé li kus  okta tá si  in téz mény,  a
Szteh lo Ala pít vány, il let ve a még élő
Szteh lo-gye re kek  kép vi se lői  is  le -
rót ták tisz te le tü ket.
A Him nusz és a Szteh lo-gye re kek

da lá nak el ének lé se – a La jos ko má ro -
mi fú vós ze ne kar kí sé re té ben – élénk
ér dek lő dést vál tott ki a csü tör tök dél -
után pezs gő bel vá ro si for ga ta gá ban.

g Wal kó Ádám

A dia kó nia nap ja, avagy a cse lek vő sze re tet ün ne pe
f Folytatás az 1. oldalról

Az Év Dia kó ni ai Mun ka tár sa Dí j idei kitüntetettjei:
Szvi tán Eri ka, a Sa rep ta Bu dai Evan gé li kus Sze re tet -
ott hon gaz da sá gi igaz ga tó ja.
Mé szá ros At ti lá né, a Ki star csai Sze re tet ott hon gon do -
zó nő je.
Bó di Eri ka, a Tes se dik Sá mu el Evan gé li kus Sze re tet szol -
gá lat in téz mény ve ze tő-he lyet te se.

Az Év Ön kén te se Dí jat kap ta: 
Geb ri Ist ván, a nyír egy há zi Ol ta lom Sze ret szol gá lat ön -
kén te se, aki a haj lék ta la no kat se gí tő in téz mény el lá tott -
ja volt 2006-ig, de ren de zett élet mód ja és pél da mu ta -
tó mun ka sze re te te mi att már  nem  szo rul  az  in téz -
ményre mint la kó he lyre.
Hans Kle in, a Bo den see Jo han ni ta Se gí tő szol gá lat ön -
kén te se, aki a dia kó ni ai együtt mű kö dés szer ve ző je, kap -

cso lat tar tó ja, rak tá ro sa, szál lí tó ja, mun ká sa és sze mé -
lyes jó ba rát ja is egy ben.

Az Év Szpon zo ra Dí jat ve het te át:
Ábe lovsz ky Lász ló, aki tíz éve rend sze re sen ter mé szet -
be ni ado má nyok kal já rul hoz zá a Bé kés csa bai Evan gé -
li kus Sze re tet ott hon mű kö dé sé hez (für dő szo ba-fel újí tás,
bú to rok, lép csőn já ró lift), a he lyi gyü le ke zet ve ze tő je.
Im ró Zol tán és Sztan csik Lász ló több éves se gí tő és ki -
vi te le ző mun ká ja mel lett a Sa rep ta-sze re tet ott hon nak
nyúj tott se gít sé gért: az augs bur gi di a ko nisszak ór ház Sa -
rep tá nak ado má nyo zott fel sze re lé sét szak sze rű en le -
bon tot ták, el szál lí tot ták és fel sze rel ték.
Tar Hu ba, a Tar és Tár sa Kft. tu laj do no sa; az Ol ta lom
Sze ret szol gá lat szá má ra rend sze res étel ado má nyo kat
jut tat; 2013-ig el lát ta az in téz mény nép kony há ját.

2013 óta van rá le he tő ség, hogy
az  in téz mé nyek  tá mo ga tást,
anya gi  se gít sé get  kap ja nak  to -
vább kép zés re vagy kö zös ség fej -
lesz tés re, ha részt vet tek a dia kó -
ni ai szol gá lat ál tal szer ve zett fel -
nőtt kép zés  min den  al kal mán.
Idén  két  in téz mény  mu ta tott
pél dát:  a  nyír egy há zi  Em maus
Evan gé li kus Sze re tet ott hon és a
Bé kés csa bai Evan gé li kus Sze re -
tet szol gá lat. 
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Az ok le ve le ket és az aján dé ko kat Czi be re Ká roly, Gáncs Pé ter és Gre ger sen-
La bos sa György, egyházunk diakóniai bizottsá gának elnöke ad ta át
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Szep tem ber: tan- és mun ka év nyi -
tók,  il let ve  25-én  Szteh lo Gá bor
szü le tés nap ja:  a  dia kó nia  nap ja.
A rá di ós szer kesz tő nap tá rá ban az
el ső őszi hó nap ban ezek a fix pon -
tok, ame lyek el sőbb sé get él vez nek
min den  más  ese mény hez  ké pest.
Előb bi ek  azért  fon to sak,  mert  a
nyá ri pi he nés után se gí te nek be le -
rá zód ni a mun ká ba, és fel lel ke sí te -
nek.  Utób bi  pe dig  olyan  él mény,
amely a szív és a lé lek, de a szem és
a fül szá má ra is meg mu tat ja, tu laj -
don kép pen ki ért-mi ért va gyunk itt,
mi  a  cél ja  egy há zi  szol gá la tunk -
nak, mi lyen pél da ké pek él tek előt -
tünk,  és mi lyen  ki vá ló,  el hi va tott
szol gá lat vég zők  jár nak  köz tünk.
Szó val fel töl tő dés, nem „mun ka kö -
ri kö te les ség” a je len lét eze ken az al -
kal ma kon. 
Itt jegy zem meg, mi lyen sze ren -

csés nek  mond ha tó  az  a  va la ki  –
én… –, aki mun ka cí mén ri por ter -
mag nó val a ke zé ben, pa pír fec nik re
fel íro ga tott kér dé sek kel és ki nyom -
ta tott hát tér anya gok kal fel sze rel kez -
ve, szó val mind ezek kel együtt job -
bá ra temp lo mi kö zeg ben, is ten tisz -
te le ti al kal ma kon vé gez he ti mun ká -
ját. Ez a hó nap pe dig kü lö nö sen is
ilyen, hi szen az el in du lás és a meg -
pi he nés, a há la adás he lye Is ten há -
za eze ken a konk rét al kal ma kon. 
A teo ló gi á ra, az az hit tu do má nyi

egye te münk tan év nyi tó is ten tisz te -
le té re és ün ne pi ülé sé re az egy kor
ott vég zet tek szív do bo gá sá val me -
gyek. Fi gye lem a mai di á kok ar cát,
örü lök volt ta ná ra im nak, pro fesszo -
ra im nak, az idő mú lá sá ra azon ban
több min den em lé kez tet. Tab lón kat
már egy re több tab ló kö ve ti a teo -
ló gia fo lyo só in. A meg szé pült, ki bő -
vült  Bos nyák  té ri  épü let együt tes
meg fi a ta lo dá sa  mel lett  jel  az  is,
hogy  volt  hall ga tó tár sa im  kö zül
né há nyan  im már a ka ted ra má sik
ol da lán áll nak… Van, aki nek most
fel vé te li zett a gye re ke…
A zug lói temp lom bel se je azon -

ban a ré gi. Az ab la kon be szű rő dik
a  nap su gár,  az  or go na  hang ja  is
úgy szól, ahogy egy kor. A pa dok ban
meg ke re sem a „he lyem”, ahol a reg -
ge li áhí ta to kon ül tem.
Az  ese mény  ki emelt  pont ja  az

ige hir de tés és a tan év kez dő rek to -
ri  be széd. Sze me rei Já nos püs pök
idén a  teo ló gi át  fel ügye lő egy há zi
ve ze tő – rög zí tem az in for má ci ót,
majd er ről  is kér dez nem kell őt a
kö vet ke ző in ter jú ban. 

Dr. Sza bó La jos rek tor úr sza vai
út irányt je lez nek, rá vi lá gí ta nak egy-
egy fon tos, ak tu á lis kér dés re, olyan
ten den ci át je löl nek, amely a mai lel -
kész kép zés ben je le nik meg, hogy a
jö vő  szol gá lat te vő it  fel ké szít se  a
rá juk vá ró nagy fel adat ra. Idén kü -
lö nö sen  is  iz gal mas  a  té ma:  ami
örök, és ami vál to zik. 
A vi lág kö rü löt tünk olyan tem pó -

ban  vál to zik,  hogy  esz kö zök ben,
mód sze rek ben, utak ban nem le het
nem meg újul ni. Ám en nek meg fe -
lel ni  úgy,  hogy  a  lé nyeg:  az  Is ten
örök és vál to zat lan igé je, az evan gé -
li um  tisz tán és  iga zán han goz zék,
nagy  mun ka  hall ga tó nak  és  pro -
fesszor nak egy aránt. „Mi re jó a fi -
gyel mes  együtt  já rás  az  egy ház -
ban?” – tet te fel a kér dést a rek tor,
és adott út mu ta tást va la mennyi je -
len lé vő nek hi va tás ról és el hí va tás -
ról gon dol kod tat va: meg van-e, lán -
gol-e a bel ső nyug ta lan ság, az iga zi
kí ván csi ság, és be tölt-e a meg ta pasz -
tal ha tó ta lál ko zás Is ten je len lé té vel? 
Kö zös mun ka zaj lik ezek kö zött a

fa lak  kö zött,  egy más ra  fi gyel ve,
együtt rez dül ve: szép, von zó, ne héz.

Az em be ri ol da la a ta ná ri kar fel ké -
szü lé se foly tán már meg ala po zot tan
kész, ami kor el in dul a tan év – Is ten
ál dá sá ért,  Szent lel ké ért  együtt  fo -
hász ko dunk, je len lé tét és ere jét kér -
jük,  meg tar tó  sze re te tét  pe dig  –
amely év ről év re hí vo gat mun ká so -
kat az ara tá sá ba – meg kö szön jük.
Idén – tu dom meg a rek tor tól – re -
kord szá mú  az  elhívatásukra  csak
később ébredők szá ma. Is ten szol -
gá lat ba ál lít év ti ze de ket má sutt vé -
gig dol go zó fel nőtt, kö zép ko rú em -
be re ket – élet tör té ne tek, ame lyek -
nek jó len ne utá na men ni! 
Szteh lo Gá bor evan gé li kus lel kész

szü le tés nap ja, szep tem ber 25-e né -
hány éve a dia kó nia ün ne pe ként ke -
rült be a nap tár ba. Bár mi lyen nap -
ra esik, nem tol ják el a kö vet ke ző
va sár nap ra, és ez az új ság írók szá -
má ra  is  fon tos:  tud hat ják,  hogy
min den év ben ez a nap – ha hét köz -
nap is – ne künk pi ros be tűs ün nep. 
A fő haj tás nem csu pán me ren gés

a múl ton, ha nem szám ba vé te le an -
nak, hol tart e té ren az egy ház. Mi -
lyen te en dők, mi lyen örö mök, ered -
mé nyek  vol tak-van nak-lesz nek  az
egy éves  pe ri ó dus ban,  amely  két
Szteh lo-nap kö zött el te lik. Az is ten -
tisz te let, az egy há zunk sze re tet szol -
gá la tá ban mun kál ko dók dí ja zá sa és
az em ber men tő lel ki pász tor – 2009-
ben a De ák té ren fel ava tott – szob -
rá nak meg ko szo rú zá sa gon do lat in -
dí tó al ka lom. A szo bor me men tó ja
egy igaz em ber nek, aki nél szó és tett
azo nos volt: Is tent az em ber társ ban
sze ret te, men tet te, és de rű vel, bel ső
bé ké vel, har mó ni á val él te, su gá roz -
ta a hi tet. A ho lo kauszt ide jén és utá -
na is re ményt adott. 
A múlt idő nem is he lyes: Szteh -

lo  pél dá ja  él,  ott  van  a  dia kó ni ai
mun ka tár sak  sze mé ben  a  fény,
amint ké zen fog ják sé rült vé den ce -
i ket, akik – és ez a meg ha tó ele me
en nek  a  nap nak  –  szé pen  fel öl -
töz(tet)ve ott van nak a temp lom ban,
a té ren, a kö zös ség ben, ve lünk. 
Az ese mé nyen min dig je len van

az ál lam kép vi se lő je is. Idén e te rü -
let új fe le lő se, Czi be re Ká roly szólt:
sza va i ban –  töb bek  vé le mé nyét  e
so rok író ja is oszt ja – bi zony ság té -
tel és egy ben ige hir de tés hang zott.
Nem  várt,  öröm te li  meg le pe tés.
Az  al ka lom  utá ni  rá di ós  in ter jú
szo kat lan: a for gal mas té ren, a szo -
bor  mel lett  áll va  a  lel ki  tar ta lom
kon cent rált  meg fo gal ma zá sát  ka -
pom. Olyan ke rek az egész, már tu -
dom, hogy eb ből bi zony vé tek ki -
vág ni  bár mit.  Köz ben  fi gye lem,
hogy ne le gyen nagy a za va ró hát -
tér zaj, mert  nem  fog nak  örül ni  a
hang tech ni ku sok. 
A ko ráb ban a re for má tus sze re -

tet szol gá la ti  iro dát ve ze tő, fris sen
ki ne ve zett ál lam tit kár eb ben – már -
mint az egy há zi – kö zeg ben ott hon
van: be lül ről is me ri a mun ka ág ne -
héz sé ge it  és  le he tő sé ge it,  anya gi
és hu mán po li ti kai  igé nye it, a szá -
mo kat, a költ ség ve té se ket, az EU-s
és ha zai uta kat, mó do kat – de nem
er ről be szél: sza va i val „fel fe lé” mu -
tat. Aki től min den ér ke zik: az ál dás,
a fel adat, a se gít ség, a mo ti vá ció. 
Annyi  él mény,  be nyo más,  ap ró

mo za i kok,  meg csil la nó  fény  –
mind-mind  át adás ra  vár…  Meg -
nyi tok  egy  fájlt,  és  be má so lom  a
hang fel vé te le ket. Hopp, itt be szű rő -
dött a hát tér ből a já ró ke lők be szé -
de, a gye re kek zsi vaj gá sa a De ák tér -
ről. Egy ház, ün nep a vá ros leg for gal -
ma sabb te rén. „Fi gyel mes együtt já -
rás…”  – már is  más  kö zeg ben,  de
ugyan az a gon do lat…

g Kőháti Dorottya

e g y r á di óS nap ló já b ól

Szep tem be ri idő pon tok

b Több szö rös év for du ló ad ta an nak az em lék ülés nek öt le tét, ame lyet a
fa so ri gim ná zi um és az evan gé li kus mú ze um rende zett szep tem ber
26-án az is ko la hí re sen szép dísz ter mé ben. A reformációéskultúra
te ma ti kus év – töb bek kö zött – PeczSamu épí tész szü le té sé nek 160.
év for du ló já ról is meg em lé ke zik. Az is ko la épü let 110, az új ra in dí tott
gim ná zi um pe dig 25 éves. Még sok min dent tar to gat a di á kok és az
ün nep lők szá má ra a ju bi le u mi év, mely hez is me ret ter jesz tő tab lók -
kal is hoz zá já rul tak a mú ze um mun ka tár sai. A friss, re mek han gu la -
tú és ma gas szín vo na lú ta nács ko zás nak egyet len szép ség hi bá ja volt…

A tab ló kon Pecz Sa mu ról ugyan az a
kép je le nik meg, amely az em lék ülés
elő adá sa i ban is ki raj zo ló dott: sok ol da -
lú,  el kö te le zett,  nagy  mun ka bí rá sú,
mes ter sé gét pro tes táns el kö te le zett ség -
gel  mű ve lő  épí tész  volt.  Nem  ri adt

vissza  a  gran di ó zus  fel ada tok tól,  a
szak mai újí tá sok tól, a nagy ki hí vá sok -
tól. Sőt időn ként az az em ber ér zé se,
még ke res te is eze ket, hi szen szá mos
eset ben  terv pá lyá za ton  in dul va  ju -
tott egy-egy meg bí za tás hoz. 
Ke ve sek nek ada tik meg, hogy sa ját

is ko lá ju kat ter vez he tik. Pecz ugyan is
ak kor volt a pes ti evan gé li kus gim ná -
zi um ta nu ló ja, ami kor az in téz mény a
mai De ák té ri gim ná zi um épü le té ben
mű kö dött. Ami kor az új te lek meg vé -
te lé re és az új is ko la épü let ter ve zé sé -
re sor ke rült, a ki zá ró lag evan gé li kus
épí té szek nek meg hir de tett pá lyá za ton
(pon to sab ban  mel let te)  Pecz  Sa mu
nyer te el a meg bí za tást. 
A gó ti kus épí té szet ta nul sá gai már

csak azért  is  erő sen  fog lal koz tat ták,
mert  a  gó ti ká ban  va ló  gon dol ko dás
nem csak stí lus ban, ha nem szer ke zet -
ben va ló gon dol ko dást is je lent, és ez
volt  Pecz  iga zi  te rü le te.  Az  is ko la -
épü let a kor leg ma ga sabb szín vo na lán,
pe da gó gi ai és köz egész ség ügyi elő írá -
sa i nak meg fe le lő en épült meg. Hom -
lok za tán Pecz véd je gye: a tég la- és a va -
kolt  fe lü le tek  rit mi kus  vál ta ko zá sa.
Szi kár sá gát, cél ra tö ré sét fi nom ke rá -
mia or na men ti ka el len sú lyoz za, és az
a két ha jós, kar za tos, gó ti zá ló temp lom,
amely – ide va ló szó já ték kal él ve – is -
ko la pél dá ja mind an nak, amit a mes -
ter az ide á lis evan gé li kus temp lom ról
írás ban is összeg zett. 
Míg a fa so ri épü let együt tes tör té -

ne tét – szá mos cikk szer ző je – Si sa
Jó zsef össze gez te, a kor is ko la épü le -
te i vel, el ső sor ban Laj ta Bé la Vas ut -
cai  ke res ke del mi  is ko lá já val  va ló
össze ve tés re Csá ki Ta más nagy sze -
rű elő adá sá ban ke rült sor. A di á kok
kö zött egy ér tel mű tet szést arat tak az
1900 kö rül le fek te tett el vek: az is ko -
lá ban ne ural kod jon a szür ke el mé -
let, ha nem a szív sza va ér vé nye sül jön,
le gyen  szí nes  a  hom lok zat,  hogy
min den ki lás sa, nem bör tön ez, ha -
nem a ne mes hu ma niz mus nak fel -
szen telt temp lo ma. 

Gá los Mik lós azt is mer tet te le nyű -
gö ző ku ta tá si ered mé nyei és szel le mes
hi po té zi sei alap ján, ho gyan is ke rül he -
tett  egy  hib rid  mű al ko tás  a  fa so ri 
temp lom ba. Az erek lye tar tó- for mán
ki fa ra gott ol tár csú csán ál ló an gyal va -

jon hogy té vedt a nap ke le ti böl csek lá -
to ga tá sát be mu ta tó – egyéb ként zse -
ni á lis – Ben czúr-kép fö lé? Mi tör tén -
he tett, ki ren del te meg, és mi alap ján,
ki al kot ta az iko nog rá fi ai prog ra mot,
hol akadt el vagy bil lent meg a tör té -
net – nem tud ha tó. An nak vi szont,
hogy mek ko ra – ha tal mas – volt a fes -
tő ho no rá ri u ma, több do ku men tum -
ban nyo ma van.
A Mű egye tem do cen se, il let ve PhD-

hall ga tó ja,  Kräh ling Já nos és  Ba ku
Esz terPecz temp lom ter ve ző, te o re ti -
kus  és  temp lom épí tő  mun kás sá gát
ele mez te.  Pecz  épí té sze tét  il le tő en
ugyan ar ra a kö vet kez te tés re ju tot tak,
amely re  a  Mű egye tem  cam pu sá ról
szól va Gyet va i né Ba logh Ág nes: Pecz
a szer ke ze tek em be re, „be lül ről ki fe lé”
épí tet te meg há za it. Le gyen szó ok ta -
tás ról, li tur gi á ról, köz szol gá lat ról vagy
bér há zak ról, a leg cél sze rűbb és leg kor -
sze rűbb alap raj zi el ren de zés hez a kö -
zép ko ri tég la épí té sze tet idé ző hom lok -
za to kat és a leg mo der nebb (vas, be ton,
üveg) szer ke ze te ket ren del te. Épü le te -
i vel a sa ját vá la szát fo gal maz ta meg a
kor ál ta lá nos prob lé má já ra: a his to ri -
zá lás és a mo der ni tás ket tős sé gé nek
kér dé sé re. 
Szü let tek nyil ván más fé le, szin tén jó

vá la szok. Ám – alig hi he tő mó don – az
ő épü le tei nem csak áll nak, és meg ha -
tá roz zák Bu da pest és jó né hány vi dé -
ki vá ros ut ca ké pét, ha nem tö ké le te sen
hasz nál ha tók is. Át gon dolt és mi nő sé -
gi épü le tek: mi sem jobb pél da er re az
egy ko ri  Mű egye tem  kert jé ben  (ma
Mú ze um kör út) ál ló elő adó te rem nél, a
Gó lya vár nál, amely bő száz év vel ez előtt
épült – ide ig le nes hasz ná lat ra.

Fa bi ny Ta más püs pök kö szön tő je
zá ró mon da tá ban így fo gal ma zott: „Az
ün ne pelt mun kás sá ga nyo mán az ele -
ink től örö költ ér té kek ko mo lyan vé te -
lét és az új ra gon do lás fris ses sé gét kí -
vá nom a ta nács ko zás min den részt ve -
vő jé nek!”  Hogy  ők  mi ért  is  vol tak
ilyen ke ve sen? „Én nem tu dom.”

g Zász ka licz ky Zsu zsan na

Pecz Sa mu-e m lék ülé S
a fa S o ri gim ná zi um ban 
Bölcs épí tő mes ter az Is ten től

ka pott ke gye lem ál tal
Nem le he tett vol na mél tóbb he lyet ta -
lál ni az em lé ke zés re, mint a Bu da -
pest-Fa so ri Evan gé li kus Gim ná zi u -
mot, hi szen ez Pecz Sa mu egyik leg -
szebb épí té sze ti re mek lé se. Mi köz -
ben meg is mer tük az épí tész gaz dag
mun kás sá gát, be te kin tést nyer het -
tünk ko rá nak gond ja i ba, Bu da pest te -
rem tő mun kál ko dá sá ba, az evan gé -
li kus egy ház me rész és nagy vál lal ko -
zá sa i ba. En nek egyik szép pél dá ja a
fa so ri gim ná zi um meg épí té se.

A kö zös ség 1901 ele jén ha tá roz ta el
az új épü let eme lé sét. Sze ren csé re a ki -
lenc pá lyá zó kö zül Pecz Sa mu min -
den ben meg fe le lő ter vét fo gad ták el.
Re mek öt let, hogy kö zel, egy más ba si -
mul a temp lom és az is ko la. A tu dás
és a hit össze kap cso ló dik. Az eme le -
te ken nagy tan ter me ket vi lá gít be a
nap fény, a fi nom bel ső rész le te ket
por ce lán dí szí té sek egé szí tik ki.

A temp lom más fel adat elé ál lí tot -
ta a ter ve zőt. Ezt is si ke re sen ol dot ta
meg. Az is ten há za sze líd fen ség ben ra -
gyog, nem nyom ja el az is ko la épü le tet.
Gyö nyö rű har mó ni á ba ol vad. Róth
Mik sa üveg ab la ka a be já rat fe lett kar -
csú láng ként vi lá gol az ut ca sar kon.
A gim ná zi um épü le tét a „mo dern is ko -
la épí té szet” fon tos ered mé nyé nek tar -
tot ták az 1900-as évek ele jén. Ar ról nem
is be szél ve, hogy az ol tár ké pet eu ró pai
hí rű fes tő – igaz, nagy ké sés sel –, 
Ben czúr Gyu la ké szí tet te.

A hat elő adás után, a ko ra dél utá -
ni or go na kon cert előtt le sé tál tam. On -
nan néz tem a száz tíz éve meg ál mo dott
gim ná zi u mot. Min den szó igaz: gyö -
nyö rű az is ko la temp lom! Csak ámul az
em ber: év ti ze de ken át hány szor men -
tem itt el, meg áll tam, még se tu da to sult
ben nem az együt tes szép sé ge. 

Ké ső es te ott hon meg ke res tem ked -
ves köl tőm, Ká nyá di Sán dor ré gi ver -
sét. Öreg is ko la ün ne pé re a cí me:
„ben nünk is vás nak a lép csők / ben -
nünk is öre ged nek- / újul nak a fa lak
// ha lá lun kig hall juk a csen gőt /
nyel vünk ma gá nyos már vány-ten ger
part ján / mil li om ro dos tó ban / zá -
gont // dú lá sok / üsz kös fa lak / ka -
ran tén / könyv te len né ár ví tott /
bib li o té kák // is ten- és em ber csa pá -
sa / mi min den volt / s mi jö het még
// ün nep előtt / ün nep után / ad dig
va gyunk-le szünk / amíg a lép csők
ben nünk is / vás nak-vé nül nek / s
újul nak a fa lak amíg / hall juk a
csen gőt / s ben ne a ten gert / és
min den ro dos tó ban / zá gont”
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Pecz Samu szobra a budapesti
Szilágyi Dezső téren



 e 2014. október 5.  Evangélikus Élethirdetés



Evangélikus Élet 2014. október 5. f kultúrkörök

Ezt a vi lá got kell meg őriz ni
Ökumenikusistentisztelettelnyíltmegateremtéshete

Na pok  óta  a  ké pét  né zem. Ma gas
hom lok, le csün gő ba jusz, ki haj tott,
fe hér gal lér. A sze mé ben sö tét ri a da -
lom:  a  ha lál lal meg je lölt  fér fi  nem
mú ló fé lel me. Je les drá ma írónk, Ma -
dách Imre (1823. ja nu ár 21. – 1864.
ok tó ber  5.)  fi a tal  ko rá tól  gyen ge
egész ség gel bírt: húsz éve sen min den -
na pos ven dé ge volt az el mú lás gon -
do la ta.
1823-ban szü le tett, mint Pe tő fi, és

más fél év ti zed del él te túl. Negy ven -
egy éve sen halt meg Al só sztre go ván,
ahol  éle té nek  nagy  ré szét  töl töt te.
Ősei a fel ső ré teg hez tar toz tak. Ap -
ja  ve ze tő  sze re pet  vál lalt  Nóg rád
me gye köz éle té ben; ko rán meg öz ve -
gyült any ja egye dül ne vel te. Ma dách
kí ván csi an fi gyel te a re form kor ki vá -
ló sá ga it, ba rát ja  lett Ló nyay Meny -
hért nek. 1845-ben  fe le sé gül  vet te
Frá ter Er zsé be tet. 1854-től vissza vo -
nul tan  élt,  iro da lom mal  fog lal ko -
zott.
„Ma dách fel nőtt ko rá ra rá ta lált a

ro man ti ka ked velt mű fa já ra – ír ta Ke -
ré nyi Fe renc –, a drá mai köl te mény -
re. A vi lág iro da lom ban Goe the, Mil -
ton, By ron, Hu go, Ib sen ne ve fém jel -
zi ezt a ne héz tö rek vést.” 

Tér- és idő já ték a mű, Ádám és Lu -
ci fer vég te len pár be szé de hang zik föl,
míg  az  em ber  rá döb ben  ve szen dő
em ber lé té re, a küz dés re, az új ra kez -
dés bol dog sá gá ra… Ma dách nagy sá -
ga ab ban van, hogy ki bő ví ti a szá za -
do kon át íve lő tar tal mat, a jö vő be ve -
tít  min dent,  a  tech ni ka  ural má ba,
utol só me ne dé künk be: az űr be. Nem
fe led kez ve meg a ki ra bolt és pusz tu -
ló föld ről.
Ma dách Tra gé di á já nak mon da ni -

va ló ja, meg fejt he tet len tit ka mi att a vi -
lág szín pad ra is ki ju tott. Negy ven nyel -
ven le het ol vas ni, és nincs olyan nap,
hogy va la hol ne ját sza nák. Mon da tai
él nek ben nünk: „Nem ad ha tok mást,
csak mi  lé nye gem.”  „Fu kar ke zek kel
mérsz, de hisz nagy úr vagy –”
Mond hat ni,  Ma dách  „egy köny -

ves író”, ám ez nem tel je sen igaz. Rö -
vid re sza bott írói pá lyá ját ver sek kel
kezd te, no vel lá kat is írt, jegy zet la po -
kat. Még is mint ha mind egyik ha tal -
mas drá má ját elő le gez né. 

Az em ber tra gé di á ját Ma dách
1859. feb ru ár 7. és 1860. már ci us 20.
kö zött ír ta. Rö vid idő alatt nagy ívű
gon do la ti mű vet ve tett pa pír ra. Az
egész for ron gó, szen ve dé sek ben gaz -
dag  em be ri  tör té nel met  át te kin tő
drá mai köl te ményt. „Gyö ke rei vissza -
nyúl nak  az  an tik  mí tosz ba  –  ír ta
Csű rös Mik lós –, a Bib li á ba és a ke -
resz tény kö zép kor iro dal má ba.”

Az 1850-es évek for du ló já nak bel-
és kül po li ti kai re mé nyei épp úgy be -
le ját szot tak a mű szü le té sé be, mint a
vi lág tör té nel mi  ol vas má nyok.  És
Ma dách (rossz) há zas ság ban szer zett
ta pasz ta la tai.
„Di cső ség a ma gas ban Is te nünk -

nek, / Di csér je őt a föld és a nagy ég”
–  in dul  a Tra gé dia. Az után  az Úr
hang ja zeng: „Be van fe jez ve a nagy
mű, igen. / A gép fo rog, az al ko tó pi -
hen. / Év-mil li ó kig el jár ten ge lyén…”
Az  el ső  há rom  ke ret színt  kö ve tő
álom szí nek  (IV–XIV.)  idő uta zás ra
hív nak: Lu ci fer ál mot bo csát Ádám -
ra, így ka la u zol ja vé gig az em be ri tör -
té ne lem fon tos kor sza ka in, múl ton,
je le nen – ez a lon do ni szín (XI.) –,
majd a jö vőn. A nem szű nő ve re sé -
gek után Ádám be le fá rad a harc ba,
de Éva anya sá ga erőt ad ne ki, az új -
ra kez dés re mé nyét a zá ró ke ret szín -
ben (XV.).
Több mint két száz ol dal, négy ezer

sor, és el ju tot tunk a be fe je zé sig. Hár -

man ma rad tak, mint az in du lás nál;
Éva szól: „Ah, ér tem a dalt, há la Is -
te nem nek!” Ádám foly tat ja: „Gya ní -
tom én is, és fo gom kö vet ni. / Csak
az a vég! – Csak azt tud nám fe led ni!
–” Az Úr min den sé get be töl tő hang -
ja olt ja ki a já té kot: „Mon dot tam, em -
ber: küzdj és bíz va bíz zál!”

Arany Já nos ér de me, hogy föl is -
mer te Ma dách mű vé nek ki vé te les ér -
té két. Ma gá ra vál lal ta az iro da lom -
ba va ló be ve ze té sét, gon dos át né zé -
sét,  ja ví tá sát.  Ha  igaz,  az  utol só
mon dat  kö zös  meg fo gal ma zás,  és
jó dön tés: egyen súly ba hoz za a mű -
vet, és fel rö pí ti.
A múlt év ben Weö res Sán dor ról

azt ír tam: fa lu si köl tő. Ma dách ra is
ér vé nyes ez. Vi dé ki. És hő sei is azok.
Ádám min dig így je le nik meg, nem
is me ri a vi lág vál to zá sa it. A Tra gé di -
á ban Is ten nel küzd a leg töb bet. 
Be  van  fe jez ve  a  nagy  mű?  –

kér dez het jük. Tud juk: nincs be fe -
jez ve. A száz öt ven éve ha lott Ma -
dách Im re a kér dé sek re kér dé sek -
kel fe lel: „Az tán mi vég re az egész
te rem tés?” Nem is olyan könnyű fe -
lel ni rá…

g Feny ve si Fé lix La jos

A tra gé dia em be re
MadáchImreszázötvenévére

Az em lék bi zott ság tag ja i nak Fa bi ny
Ta más püs pök  be ve ze tő  áhí ta ta
után Ha fen scher Ká roly mi nisz te ri
biz tos adott tá jé koz ta tást az ál la mi
re for má ció-em lék bi zott ság  te vé -
keny sé gé ről. (Az ala ku ló ülé sét ez év
ja nu ár 23-án tar tó ál la mi tes tü le tet
a kor mány hív ta élet re, hogy 2017.
de cem ber 31-ig mű köd ve elő ké szít -
se a re for má ció kez de te öt szá za dik

év for du ló já nak mél tó meg ün nep lé -
sét.) A mi nisz te ri biz tos be szá molt
a 2017-es prog ram ter ve zet ről: sok -
ré tű és nagy sza bá sú kul tu rá lis ese -
mé nyek, töb bek kö zött ki ál lí tá sok,
kon cer tek, dísz be mu ta tó meg va ló -
sí tá sát is ter ve zik. 
Csak úgy,  mint  egy há zunk  em -

lék bi zott sá ga,  az  ál la mi  em lék bi -
zott ság  is  csat la ko zott  a  Re fo500
nem zet kö zi  há ló zat hoz  –  kö zöl te
Ha fen scher Ká roly.
A mi nisz te ri biz tos – aki egy há -

zunk zsi na tá nak lel ké szi el nö ki tiszt -
sé gét is el lát ja – el mond ta: fo lya ma -
to san fej lesz tik a re for macio2017.hu

cí mű  hon la pot,  ame lyen  szá mos
in for má ció ta lál ha tó ma gá ról a bi -
zott ság ról és a re for má ci ó ról. El ső -
sor ban  a  fi a ta lab bak nak  ked vez ve
and ro i dos mo bil te le fo nos app li ká -
ci ó val bő ví tik majd kí ná la tu kat. 
Az ínyen cek iga zán „lu the r e sen”,

egy  po hár  sör  mel lett  él vez he tik
Lu ther Már ton Asz ta li be szél ge té se -
it, ugyan is a Lu ther Ki adó a Lu ther

vá lo ga tott mű vei könyv so ro zat leg -
újabb  kö te tét  Ba la ton szár szón,  a
Lu ther feszt evan gé li kus sör fesz ti vá -
lon mu tat ja  be  ok tó ber  25-én.  A
„sör ha bos” be mu ta tó mel lett egy bu -
da pes ti, no vem be ri könyv be mu ta -
tót  is  ter vez nek  a  for dí tó Már ton
Lász ló rész vé te lé vel – osz tot ta meg
a részt ve vők kel Ken deh K. Pé ter, a
Lu ther Ki adó igaz ga tó ja. 
A  reformáció  és  kultúra  évének

ün ne pi hang ver se nyén fog nak meg -
szó lal ni a le zá rult kó rus mű pá lyá zat
díj nyer tes al ko tá sai no vem ber 29-én
18  óra kor  a  De ák  té ri  evan gé li kus
temp lom ban. A be ér ke zett har minc -

négy mű ből a zsű ri né gyet dí ja zott,
és to váb bi tíz al ko tást ítélt ki adás ra,
mely mun ká kat kot ta fü zet fog ja majd
egy be –  rész le tez te a pá lyá zat öt let -
gaz dá ja, Ben ce Gá bor, az Evan gé li kus
Kán tor kép ző In té zet ve ze tő je. 
Az Evan gé li kus Or szá gos Mú ze -

um igaz ga tó ja, Har ma ti Bé la Lász -
ló a re for má ci ói em lék út pá lyá zat hoz
fű ző dő ta pasz ta la ta ik ról és könyv -
ter ve ik ről szá molt be.
A Ma gyar Evan gé li kus Bib li og rá -

fia (MEB) és a Ma gyar Evan gé li kus
Di gi tá lis Tár (ME DiT) fo lya ma tos
bő ví té sé ről  és  jó  lá to ga tott sá gá ról
adott hírt H. Hu bert Gab ri el la, az
Evan gé li kus Or szá gos Könyv tár tu -
do má nyos  mun ka tár sa.  A  MEB-
ben  mint egy  ti zen hat ezer  re kord
ke res he tő,  a  ME DiT  há rom száz -
ezer di gi ta li zált ol dalt fog lal ma gá -
ban. Te kin tet tel ar ra is, hogy 2015 a
te ma ti kus évek so rá ban a re for má -
ció és ok ta tás éve  lesz,  is ko lai  év -
köny vek  di gi ta li zá lá sá val  kí ván ják
fej lesz te ni a tá rat. 
Az em lék bi zott ság köz zé tet te is -

ko la tör té ne ti  pá lyá za ti  fel hí vá sát.
(La punk szep tem ber 14-i  szá má nak
10. ol da lán ol vas ha tó.) 
A pá lyá zat  cél ja,  hogy  tu do má -

nyos igé nyű is ko la tör té ne ti ta nul má -
nyok ké szül je nek, fel dol goz va egy-
egy Kár pát-me den cei evan gé li kus is -
ko la múlt ját és je le nét. 
El fo gad ta a tes tü let a 2015-ös te -

ma ti kus év pla kát ját és jel mon da tát.
Há rom pla kát terv kö zül vá lasz tot ták
ki a nyer test, amely nek al ko tó ja a bé -
kés csa bai Sze be ré nyi Gusz táv Adolf
evan gé li kus ok ta tá si in téz mény di ák -
ja, Csikós Erika. 2015 ve zér gon do la -
ta: „Ta nít vá nyok va gyunk.” A pla ká -
tot vi szont lát hat juk majd a jö vő évi
Evan gé li kus nap tár bo rí tó ján is.
Az em lék bi zott ság tag jai be pil lan -

tást nyer het tek a Lu ther Már ton éle -
tét fel dol go zó ani má ci ós film mű -
hely tit ka i ba is. Le ve tí tet ték a film el -
ső – a re for má tor gyer mek ko rá ról
szó ló  –,  még  nyers  epi zód ját.  A
mun ka ülés után pe dig ma ga a film
ren de ző je, Richly Zsolt ve zet te kör -
be  a  bi zott ság  kí ván csi  tag ja it  a
püs pö ki  szék hellyel  szom szé dos
épü let ben  he lyet  ka pó  ani má ci ós
mű hely ben (képünkön). 

g Bal la Má ria 

Lu ther-ani má ció és „sör ha bos”
könyv be mu ta tó

Ülésezettareformációiemlékbizottság

b Szo ká sos meg be szé lé sük re gyűl tek össze egy há zunk re for má ci ói
em lék bi zott sá gá nak tag jai szeptember utol só szer dá ján az Észa ki Egy -
ház ke rü let püs pö ki hi va ta lá ban. Tu do má nyos igé nyű ter vek ről, pá -
lyá za tok ról és ered mé nyek ről épp úgy ta nács koz tak, mint aho gyan szó
esett az el ső evan gé li kus sör fesz ti vál ról…

Eu ró pa több mint húsz or szá gá ból
száz négy de le gált ér ke zett Ma gyar -
or szág ra, hogy részt ve gyen az Eu ró -
pai Egy há zak Kon fe ren ci á ja nem zet -
kö zi te rem tés vé del mi há ló za tá nak ta -
lál ko zó ján. A szep tem ber 27. és ok -
tó ber 1. kö zött Ba la ton szár szón, a So li
Deo  Glo ria  re for má tus  kon fe ren -
cia te le pen zaj lott ta nács ko zás részt -
ve vői azt jár ták kö rül, mi az egy há -
zak sze re pe a klí ma vál to zás okoz ta
öko ló gi ai krí zis ben.
A két nyel vű (an gol–ma gyar) is ten -

tisz te le ten a ma gyar or szá gi ka to li kus,
evan gé li kus, me to dis ta, or to dox és re -
for má tus egy ház kép vi se lői, va la mint az
ECEN-kon fe ren cia  ha zai  és  kül föl di
részt ve vői együtt já rul tak Is ten elé, s val -
lot ták meg dal ban, imád ság ban: „Az Úré
a föld…” (Zsolt 24,1) Pál apos tol Ti mó -
te us nak  cím zett  in tel me  –  „…őrizd
meg a rád bí zott kin cset” (1Tim 6,20) –
alap ján Ko dá csy Ta más lel ki pász tor, a
re for má tus  egy ház  öko gyü le ke ze ti
moz gal má nak el nö ke pré di kált.
A te rem tés vé de lem nem egy sze -

rűen kör nye zet vé de lem, sok kal mé -
lyebb, spi ri tu á li sabb: az em ber meg -
elé ge dett sé gé ről  és  fe le lős sé gé ről
szól. Ar ról, hogy ránk bíz tak va la mit,
amit nem mi ál lí tot tunk elő, olyan va -

la mit,  ami  nem  pó tol ha tó.  „Nincs
más vi lág, mely meg len ne vált va Jé -
zus ban, ezt kell meg őriz ni” – zár ta
pré di ká ci ó ját Ko dá csy Ta más.

* * *

Az öku me ni kus te rem tés vé del mi mun -
ka cso port tag jai – Bé res Ta más, ifj. Gyi -
mó thy Gé za, Kha led Lász ló, Ko dá csy
Ta más, Ko dá csy-Si mon Esz ter, No bi lis
Má rió, Szűcs Bog lár ka ésVic tor And -
rás– az idei te rem tés ün nep re is ké szí -
tet tek se géd anya got, amely ben a gyü -
le ke ze tek kör nye zet tu da tos sá gát se gí -
tő  ta nul má nyok,  bib li ai  váz la tok  és
gya kor la ti öt le tek egy aránt ta lál ha tók.
Ki tar tó, több éves mun ká juk nyo mán
egy re több ke resz tény kö zös ség vá lik fo -
gé konnyá a te rem tés vé de lem re. 
Az  ilyen  kez de mé nye zé se ket

igyek szik  el is mer ni  a  re for má tus
öko gyü le ke ze ti moz ga lom és az evan -
gé li kus  egy ház  Ara rát  mun ka cso -
port ja. A te rem tés he te idei meg nyi -
tó ján a Ta tai Re for má tus Egy ház köz -
ség ve het te át az Öko gyü le ke ze ti dí -
jat, a há zi gaz da Ba la ton bog lá ri Evan -
gé li kus  Egy ház köz ség  pe dig  Öko -
gyü le ke zet cí met ka pott.

g Fe ke György
Forrás: reformatus.hu

b A ma gyar or szá gi egy há zak hosszabb-rö vi debb ide je fog lal koz nak a
ke resz tény em ber te rem tett vi lág irán ti fe le lős sé gé vel. E kér dést a kö -
zép pont ba ál lí tó mun ka cso port ja ik egy más sal is fel vet ték a kap cso -
la tot. Eb ből az össze fo gás ból szü le tett meg ateremtéshete: a részt ve -
vő egy há zak 2009 óta min den év ben szep tem ber utol só és ok tó ber el -
ső va sár nap ja kö zött a te rem tett vi lá gért hív nak há la adás ra, és egy -
út tal vé del mé re is buz dí ta nak. A te rem tés vé de lem iránt el kö te le zett
gyü le ke ze tek mun ká ját dí jaz ták szep tem ber 28-án a ba la ton bog lá ri
evan gé li kus temp lom ban, a te rem tés he te idei nyi tó is ten tisz te le tén,
mely egy ben az Eu ró pai Ke resz tény Kör nye zet vé del mi Há ló zat
(ECEN) ma gyar or szá gi nagy gyű lé sé nek meg nyi tó ja is volt.
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A „reformátor meg(re)formálása” – így születik a rajzfilmfigura
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Jel ké pe sen is kap cso ló dott a szak rá -
lis te rek kép ze té hez Ko csis Ist ván Bo -
lyai Já nos ról, il let ve – me ta fi zi ku san
is ér tel mez he tő – geo met ri ai rend sze -
ré ről szó ló, A tér cí mű mo no drá má -
ja, ame lyet Se bes tyén Aba, a Ma ros -
vá sár he lyi Nem ze ti Szín ház Tom pa
Mik lós Tár su la tá nak tag ja (és egy ben
a da rab ren de ző je) adott elő szep tem -
ber 22-én, a bu da pes ti Du na Pa lo ta
ka ma ra ter mé ben (képünkön).

A lé lek geo met ri á ja
„Sem mi ből egy új, más vi lá got te rem -
tet tem” – írja az er dé lyi szár ma zá sú,
vi lág hí rű ma te ma ti kus ap já hoz, Bo -
lyai Far kas hoz címzett  levelében.
A  lep le zet len  Ge ne zis-pár hu zam
men tén in dul el a szín mű bel ső mo -
no lóg ja  is,  mely nek  so rán  a  „Fiú”
több ször meg szó lít ja „Aty ját” – hol
in du lat tal hány tor gat va fel bék lyó zó
el vá rá sa it, hol alá za to san há lát ad va
ál dá sos ado má nya i ért.
A  mes ter-ta nít vány  vi szonyt  is

ma gá ban hor do zó kap cso lat ily mó -
don kap ter mé szet fö löt ti táv la to kat,
a Bo lyai-fé le pár hu za mos sá gi axi ó -
mák pe dig így vál nak las san a lé lek
(fi zi ká tól el vo nat koz ta tott) alap té te -
le i vé. Vagy is Ko csis Ist ván – Bo lyai
éle té vel és ön val lo má sa i val hi te le sí -
tett – mű vé szi el kép ze lé se sze rint a
„geo met ria Ko per ni ku sza” nem csu -
pán a ma te ma ti ka me rő ben új te rü -
le te it fe dez te fel, ha nem kí sér le tet tett
ar ra,  hogy  „túl lép ve  a  té ren  és  az
időn” el jus son az ide ák fény lő „égi -
test jé re”, ahol Is ten nel és az örök sze -
re lem mel  ta lál koz hat  az  ön ma ga
kor lá ta it is le győ ző em ber. 
A szak rá lis lény ként meg ha tá ro -

zott, de az anyag ba foly ton le süllye -
dő em ber ké pé ből ki in dul va raj zo ló -
dik ki te hát ez a tér tu do má nyán túl -
mu ta tó (Euk lei dész, Pla tón és Dan -
te esz mé nye i re  tá masz ko dó)  tisz ta
rend szer, Bo lyai Já nos „üdv ta na”. De
mi vel Is ten tit ka oly kor „még az an -
gya lok elől is rejt ve ma rad”, egy ilyen
nagy  szel lem  sem  lát ha tott  szín ről
szín re. Ezért per sze ma gát is új ra meg
új ra ki kel lett ve zet nie kis sé mes ter -
kélt gon do lat fu ta ma i nak ho má lyá ból. 
A fi lo zo fi kus hang vé te lű, sű rű szö -

ve ge zé sű da rab ép pen eb ből a sze mé -
lyes  (sze mé lyi ség za va ros?)  szem -
pont ból tart tük röt a sze rep lő, il let -
ve a né ző elé, aki egy szer re érez he ti
ma gát be ava tott nak és kí vül ál ló nak.
És pon to san az eb ből fa ka dó te rem -
tő fe szült ség hasít ja szét a drá ma ben -
ső mag ját: mert mi köz ben szem be -
sü lünk egy alkotó mó don gon dol ko -
dó em ber ví vó dá sa i val, főbb vo na lak -
ban az is te ni és vi lá gi tör vé nyek közt
ver gő dő, „üres űr ben tán tor gó” em -
be ri ség  ke reszt út ját  is  vé gig jár juk.
Ko csis  Ist ván  el vont sá gá ban  is

könnyen ért he tő szín mű vét, va la mint
fő hő sét Se bes tyén Aba lel ki is me re te -
sen, ámbár ma ní rok tól, pó zok tól sem
men te sen for mál ta meg, né hol olyan
fel han go kat  ad va  sa ját  szó la ma i nak,
ame lyek ide gen nek tűn tek a tu dós ár -
nyalt alak já tól. Utób bi ugyan is nem csak
ma te ma ti kus ként  vagy  had mér nök -
ként,  de  vi lág ala kí tó  gé ni usz ként  és
esen dő  em ber ként is meg mu tat ko zik
előt tünk; ezt az össze tett, ne he zen el -
sa já tít ha tó sze re pet pe dig nem si ke rült
ma ra dék ta la nul szín re vin ni. De „tü kör
ál tal ho má lyo san” még is be le lát hat tunk
Bo lyai „szak rá lis geo met ri á já ba”.

Hang fes tők
Ugyan csak új al ko tói te re ket nyi tott
meg a fesz ti vál ke re té ben a Hun ga ri -
an So und pa int ing Or chest ra a Kle bels -
berg Kul túr kú ri á ban szep tem ber 23-
án,  ked den  a  „hang fes tés”  (so und-
 pa int ing) el ne ve zé sű jel rend szer in ter -

ak tív be mu ta tá sá val. Gryl lus Sa mu, a
Ma gyar So und pa int ing Tár sa ság (Ma -
szat) ala pí tó ja avat ta be a kö zön sé get
a  nem zet kö zi  „nyel ve ze tű”,  élő ben
tör té nő kom po ná lás rej tel me i be négy
ze nész tár sa  (Dóry Zsu zsi, Tor nyai
Pé ter, Pár nicz ky And rás és Vá czi Dá -
ni el) köz re mű kö dé sé vel.
Az  im má ron Ma gyar or szá gon  is

nép sze rű vé vá ló – bár ki ál tal el sa já tít -
ha tó – jel nyelv se gít sé gé vel az egyes
pro jek tek ben  részt  ve vő  ze né szek,
kép ző mű vé szek, tán co sok, szí né szek,
köl tők egy ki je lölt so und pa in ter (hang -
fes tő) kéz moz du la ta i ra fi gyel ve hoz -
zák lét re a fé lig irá nyí tott, fé lig rög tön -
zött ele mek ből fel épü lő hang fo lya mot
és/vagy  moz du lat sort,  fel la zít va  a
szok vá nyos, kar mes ter ál tal di ri gált
szó lam ve ze té sek  össz hang zat ta nát. 
Az el ső re ta lán ke vés bé be fo gad ha -

tó, disszo náns nak ha tó „hang ké pek” így
nem  egy  ko ráb ban  kot tá ba  írt  vagy
meg ren de zett  ze nei/pró zai/vi zu á -
lis/drá mai kom po zí ció ki ve tü lé sei lesz -
nek, hi szen min den for dít va tör té nik:

tu laj don kép pen  ki csi ben  is mét lő dik
meg a sem mi ből va ló al ko tás fo lya ma -
ta, kör be-kör be jár va az egyes mű fa jok
és elő adók, nem utol só sor ban pe dig a
hall ga tó ság tag jai kö zött.
A je len lé vők – rö vid, gyors tal pa -

ló jel nyelv ta nu lás után – ki vé tel nél -
kül  be kap cso lód tak  a  spon tán  já -
ték ba (ének hang, taps, fü tyü lés, hüm -
mö gés, zaj kel tés stb.), fe lel get ve a ze -
né szek  egyes  meg nyil vá nu lá sa i ra,
nem egy szer kész tet ve imp ro vi zá ci -
ó ra ma gát a „hang mes tert” is.
Az eh hez ha son ló kö zös sé gi kí sér -

le tek hez  nyil ván va ló an  nagy fo kú

kon cent rá ció, ugyanakkor pe dig fur -
csa  mó don  tel jes  fel sza ba dult ság
szük sé gel te tik. Hogy mind ez együtt
meg va ló sul-e, az a „be ava tat lan” kö -
zön ség  ese té ben  ki szá mít ha tat lan,
meg jó sol ha tat lan. Gryl lus Sa mu és
csa pa ta – ha bár nem zök ke nő men -
te sen – át tu dott ad ni va la mit ab ból
a vég ső so ron ősi gyö ke rű, szak rá lis
vo nat ko zá so kat is fel mu ta tó mű vé -
szi te vé keny ség ből, amely az új ra al -
ko tás út ján han got öl tő és for mát ka -
pó te rem tői fo lya mat ba kap cso ló dik
be  a  ma ga  mi ni ma lis ta,  már-már
esz köz te len mód ján.

Ha tár ta lan ének
Fi á hoz (Gryl lus Sa mu hoz) ha son ló -
an kö zös ének lés re ösz tö nöz te a kö -
zön sé get a Ka lá ka együttes ala pí tó -
ja, a Gryl lus Ki adó ve ze tő je, Gryl lus
Dá ni el is Fa bi ny Ta más evan gé li kus
püs pök kel  tar tott Weö res  Sán dor-
est jük köz ben. 
Bár a bu da pes ti Ba ra bás Vil lá ban

össze gyűlt  ki sebb  tö meg  nem  ré -
sze sült ak tív mó don az al ko tói fo lya -
mat ban, egy faj ta vissz hang ként (pél -
dá ul az Ár nyak so ra ül a ré ten kez de -
tű köl te mény „bimm-bamm”-ja ként)
részt ve he tett a Weö res-ver sek elő -
adá sá ban. A szak rá lis mű vé sze tek he -
té nek  kö ze pén,  szep tem ber  24-én,
csü tör tö kön zaj lott „szel lem idé zés”
al kal má val úgy le het tek ta núi a né -
zők-hall ga tók a ta valy száz éve szü -
le tett köl tő, va la mint a két, kü lön bö -
ző te rü let ről ér ke ző elő adó „tri a ló gu -
sá nak”, hogy ma guk ban is meg szó lal -
tat hat ták a „kis ma dár em ber” (Or bán
Ot tó pá lya társ  ta lá ló  ki fe je zé se)
messze   hang zó,  ha tár ta lan  éne két. 
A „Szol ga csak egy van, az Is ten” cí -

mű össze ál lí tást elő ször a köl tő szü lő -
fa lu já ban, Csön gén – a századik év for -
du ló kap csán – ad ták elő a he lyi evan -
gé li kus temp lom ju bi le u mi is ten tisz te -
le tén. (Az óta több fő vá ro si és vi dé ki kö -
zép is ko lá ban  is  be mu tat ták  egy-egy
rend ha gyó  iro da lom óra  ke re té ben.) 
A mű sor fel ve ze té se után Gryl lus

Dá ni el idéz te fel – a Weö res-fé le gyer -
me ki vi lág lá tást és paj kos hu mort il -
luszt rál va – el ső ta lál ko zá sát a vé kony
han gú, de mély mon da ni va ló jú lí ri kus -
sal, aki a het ve nes évek ele jén lá to gat -
ta meg (az őt is érin tő vers meg ze né -
sí té sek ap ro pó ján) a Ka lá ka Klu bot.
Fa bi ny Ta más a „mo zar ti cso dá -

kat” tar to ga tó weö re si élet mű sok szí -
nű sé gét vá zol ta, hang sú lyo san szól -
va  a  köl tő  is ten ke re ső  lel kü le té ről.
Töb bek kö zött ki tért Weö res evan gé -

li kus kö tő dé se i re is, kü lön ki emel ve
egyik men to rát, a csön gei evan gé li -
kus lel készt, Hut ter Zsig mon dot, aki
el ső ként is mer te fel az éj sza ká kat át -
ol va só fa lu be li kis fiú iro dal mi ér zé -
keny sé gét, és köny vek kel lát ta el.
Meg is mer ked he tett a kö zön ség a

köl tő bib li kus té má jú (ó- és új szö vet -
sé gi)  alak ja i val,  te rem tést  di csé rő
szö ve ge i vel, il let ve az zal az esz té ti kai
lá tás mód dal, amely Is ten szép sé gét
hi va tott tük röz ni, akár teo ló gi a i lag is
meg ala po zott mó don. Fa bi ny Ta más
sze rint írá sa i ban Weö res – fe le ke ze ti
el kö te le zett sé ge el le né re – szét fe szí -

tet te a val lás ke re te it. „Amit itt ol va -
sol: több mint vi lág né zet, és ke ve sebb
mint val lás. (…) Ke ve sebb mint val -
lás, mert nincs ben ne szó az  is te ni
misz té ri u mok ról, me lyek ről csak jel -
ké pek ben le het be szél ni. Nincs ben -
ne szó Krisz tus ról, a tes tet öl tött Is -
ten ről, aki sza ka dat la nul meg hal és
pok lot jár az em be rért” – kez dő dik 
A tel jes ség fe lé cí mű kö tet, mely nek
meg ze né sí tett (in di ai dal lam tö re dé -
kek re épü lő) da rab jai Gryl lus Dá ni -
el me di ta tív éne ké vel és ci te ra kí sé re -
té vel hang zot tak fel, meg ad va a mű -
sor ben ső sé ges alap han gu la tát, ér zé -
kel tet ve Weö res el le be gő, „le ve gő ből
meg min tá zott” vi lá gát. Ame lyen be -
lül még is ta lál ha tunk szi lárd sa rok -
pon to kat: a krisz tu si em ber min ta ké -
pe min den kép pen ide tar to zik. 
Ezt pél dáz za a szol gai for mát öl tő

Meg vál tó ról szó ló val lo más is, amely
a Vi gi lia ka rá cso nyi kör ké rdé sé re –
„Ki ne kem Jé zus?” – adott vá lasz ként
je lent  meg  1970-ben.  „Azért  írok,
hogy ezt a  jé zu si  ele met va la ki ből,
akár ki ből, ma gam ból  vagy más ból
job ban ki fejt hes sem, job ban meg kö -
ze lít hes sem. (…) Az a cé lom, hogy a
jó szán dé kú és jó ér zé sű ol va sót kö -
ze lebb tud jam vin ni eh hez a jé zu si
azo nos ság hoz.”
Az es ten részt ve vők egy ki csit kö -

ze lebb ke rül het tek eh hez a fel is mert
vagy még rej te ke ző azo nos ság hoz, így
egy fok kal fen tebb lép het tek Weö res
ég szé lé hez tá masz tott laj tor já ján is.
A zá ró dal ként el éne kelt, Fa bi ny Ta -
más ké ré sé re (Gryl lus Dá ni el ál tal)
meg ze né sí tett Bo le ro el mú lás ba haj -
ló  so rai  mö gött  pe dig  min den ki
meg hall hat ta az örök lét be té rő köl -
tő bú csú sza va it. 

A té koz ló apa
Az Ars Sac ra fil mes fel ho za ta la igen -
csak faj sú lyos té má kat tárt a né zők elé,
a fen teb bi azo nos ság tu da tot va la me -
lyest meg in gat va, leg alább is el gon dol -
kod tat va a szen ve dé se ken tú li gond -
vi se lés meg tar tó ere jé ről. A Páz mány
Pé ter  Ka to li kus  Egye tem  Mik száth
té ri épü le té ben ve tí tett – Dér And rás
ren de ző ál tal vá lo ga tott – négy film
kö zül az Apa föld is ilyen meg ter he lő
ha tá sú volt szep tem ber 25-én. 

Nagy Vik tor Osz kár al ko tá sa egy
cson ka csa lád éle tén ke resz tül pró -
bál vá laszt ke res ni az apa-fiú kap cso -
lat mi ben lé té re. A bör tön ből ha za té -
rő, föl det vá sár ló és sző lőt ül te tő csa -
lád fő (Der zsi Já nos) bű nös múlt ja mi -
att nem ké pes fel ol da ni a fe szült sé -
get  ön ma ga  és  az  őt  „sit tes ként”
meg bé lyeg ző ka masz gyer me ke (Ra -
vasz Ta más) kö zött. Az egy re éle ző -
dő konflik tu so kat csak te té zi a ház -
ba ér ke ző fi a tal nagy né ni nek – Nagy
And rea játssza –, a meg halt anya hú -
gá nak a je len lé te, aki élet tár si kap cso -
la tot  lé te sít  só go rá val.  A  be főt tes -
üveg be zárt skor pi ó ját ete tő (s ez zel
jel ké pe sen  a  ha rag  mér gét  ma gá -
ban nö ve lő) fiú a ko ráb ban ta lán is -
te ní tett apa képének le rom bo lá sá val
pár hu za mo san,  fok ról  fok ra  vá lik
bű nö ző vé, meg is mé tel ve ugyan azt az
el té ve lye dést, amely ko ráb ban ap ját
fosz tot ta meg sza bad sá gá tól. A fel cse -
rélt sze rep lő jű, for dí tott té koz ló fiú-
tör té net  így  vá lik  az  át ere dő  bűn
ke se rű, de fel old(oz)ást sej te tő tan -
me sé jé vé.

* * *

Az idei Ars Sac ra fesz ti vál kí ná la ta –
mond hat ja el a prog ra mo kat fi gye lem -
mel kö ve tő ér dek lő dő – a mű vé szet -
ben tör té nő új já szü le tés ke gyel mét, az
al ko tás ál ta li meg tisz tu lás le he tő sé gét
mu tat ta és kí nál ta fel né ző nek-hall ga -
tó nak. 

g Papp Má té

Vi lá got a sem mi ből
ArsSacrafesztivál,szeptember19–28.

b Az elő ző hét vé gén be fe je ző dött szakrálisművészetekhete a ha gyo má -
nyok hoz hű en a mű fa ji pa let ta szé le sí té sé vel, il let ve a ha zai al ko tó -
kö zös sé gek je les kép vi se lő i nek fel vo nul ta tá sá val nyi tot ta meg azo kat
a pro fán és szak rá lis te re ket, ame lyek a fesz ti vál ide je alatt he lyet ad -
tak a lé lek eme lő prog ra mok nak. A teljesség igénye nélkül tallóztunk
a különböző színházi, zenei, irodalmi és filmes események közül.

Viccözön
Evan gé li kus hu mo ris ta in vi tált ön ál -
ló est jé re múlt hét csü tör tö kén ka to -
li kus ék 2002-ben szent té ava tott Pio
atyá já ról el ne ve zett fő vá ro si ká vé ház -
ba. Kö ves di Mik lós szep tem ber 25-én
a Játszd új ra, Noé! cí mű – ko ráb ban
már szá mos fó ru mon si kert ara tott –
mű so rát hoz ta el az Ars Sac ra fesz ti -
vál he té ben a Fe ren ci ek te ré re. 
A Wi ki pé dia de fi ní ci ó ja sze rint „a

stand-up co medy egy olyan szó ra -
koz ta tó mű faj, amely ben a hu mo ris -
ta egye dül,  leg gyak rab ban kel lé kek
nél kül,  köz vet le nül  a  kö zön ség hez
szól va ad ja elő mű so rát. Az elő adó
rend sze rint gyors tem pó ban rö vid,
hu mo ros tör té ne te ket me sél el, il let -
ve vic ce ket vagy úgy ne ve zett egy so -
ros po é no kat mond el. A hal lott, in -
nen-on nan össze sze dett  vagy  sa ját
ma ga ál tal ki ta lált tör té ne te ket is me -
rő se i re-ro ko na i ra vo nat koz tat ja, vagy
épp ma gát he lye zi  ezek be, mi vel  a
sze mé lyes él mény egyes  szám el ső
sze mély ben job ban át ad ha tó.”
Nos, a Játszd új ra, Noé! elő adó ja

fő ként ez utób bi „sze rep kört” kul ti -
vál ja. Po én ja i nak cél táb lá ja gya kor -
ta  ön ma ga,  és  tud va le vő,  hogy  –
egész sé ges ará nyok ese tén – az ön -
iró nia  sze ret he tő vé  te szi  ala nyát.
En nek hi á nyá ban akár bán tón za va -
ró le het ne pél dá ul az elő adói su ta -
ság vagy a be széd hi ba. A mi szem -
pon tunk ból azon ban Kö ves di Mik -
lós leg főbb ér de me, hogy bi zo nyít -
ja:  bib li kus  kon tex tus ban  blasz fé -
mia men te sen is le het hu mo ri zál ni.
Mi több, ak tu á lis köz éle ti visszás sá -
ga ink ra ref lek tá ló szi por ká zó hu mo -
ra  an nak  le he tő sé gét  is  meg csil -
lant ja,  hogy  –  át gon dol tabb  szer -
kesz tés sel – evan gé li u mi üze ne tet
tol má csol jon. Ta lán majd leg kö ze -
lebb. Játszd új ra, Noé!
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Fel so rol ni is ne héz len ne, ki min den -
ki  tá mo gat ta  a  szep tem ber  26–28.
kö zött le zaj lott en csi evan gé li zá ci ót.
Ugyan is nem csak a gyü le ke zet leg ak -
tí vabb tag jai, pres bi te rei, ha nem az aba -
ú ji vá ros ön kor mány za ta, sőt in téz mé -
nyei, vál lal ko zói kö zül is so kan áll tak
Do mo kos Ti bor be osz tott lel kész kez -
de mé nye zé se mel lé. S bár tá jé koz ta tó
pla ká tok ba csak el vét ve bo tol ha tott a
„ke re ső”, a kró ni kás úgy  ta pasz tal ta,
hogy En csen ezek hi á nyá ban is majd
min den ki tud ta, hol ver tek sát ra kat az
evan gé li ku sok…
Szom ba ton  per sze  a  fő ző ver seny

bog rá csa i nak  il la ta  von zott  leg töb -
be ket, ám a hű vö sebb es ti órák ra sem
ma radt tel je sen nép te len a té rí tés men -
te sen igény be vett tér ség. A mis kol ci
In His Steps együt tes ze nés bi zony ság -
té te lét nem sok kal hall gat ták ke ve seb -
ben, mint Flu or To mit, aki a köz mé -
dia „Itt hon vagy! Ma gyar or szág, sze ret -
lek!” cí mű or szá gos prog ram so ro za tá -
nak je gyé ben ug ri bug rált egy szom szé -

dos park  színpadán. És ne tűn jék el fo -
gult nak a tu dó sí tó: mi re min den hang -
szer ren de sen szólt, ze ne i leg is a mis -
kol ci ak kép vi sel ték a jobb mi nő sé get…
Hogy az öku me né meg élé se ér de -

ké ben oly kor né mi ál do za tot is kell –
és ér de mes – hoz ni, ar ra En csen bi -
zony sá gul szol gált a va sár nap dél előt ti
is ten tisz te let, amely nek a 11 órai kez -
dés re egy be gyűlt pro tes táns kö zös sé -
ge tü rel me sen „be vár ta” a szom szé dos
ka to li kus temp lom mi sé jé nek vé gét,
hogy fél óra múl tán mint egy har mad -
dal  nö ve ked hes sék  a Fa bi ny Ta más
evan gé li kus püs pök ige hir de té sét hall -
ga tók szá ma. (Az is ten tisz te let li tur gi -
á já ban  ilyes for mán  nemcsak  Baksy
Má ria re for má tus es pe res, ha nem dr.
Ga ran csi Lász ló cím ze tes ka to li kus fő -
es pe res is részt tu dott ven ni.)
Az Észa ki Egy ház ke rü let lel ké szi ve -

ze tő je a vak fér fi meg gyó gyí tá sá nak is -
mert evan gé li u mi tör té ne tén ke resz -
tül reflek tált az evan gé li zá ció mot tó -
já ra, rá mu tat va, hogy Jé zus nak volt ide -

je a hoz zá for du ló szá má ra, akit – sze -
me vi lá ga vissza adá sán túl – a hit lá -
tá sá val is meg aján dé ko zott. 
Nem a vá lasz tott ige össze füg gé sé -

ben, ám ar ra még is re zo nál va hang zott
el a be je len tés, hogy a Bu da vá ri Evan -
gé li kus Egy ház köz ség az új for dí tá sú
pro tes táns Bib lia re vi de ált ki adá sá nak
hu szon hét  pél dá nyá val  aján dé koz za
meg a Fan csal–Her nád vé csei Evan gé -
li kus Egy ház köz sé get…
Az em lí tett fél órás „csú szás” leg in -

kább a Ku rek Pan zió (evan gé li kus) tu -
laj do no sa, Ku rek Ist ván szá má ra je lent -
he tett kel le met len sé get, aki emi att fél
órá val ko ráb ban volt kény te len meg -
vál ni – va la hol a fő étel és a desszert kö -
zött – a fan csa li asszo nyok jó vol tá ból
meg ebé del te tett  ven dé ge i nek  több -
sé gé től. 

* * *

Az en csi től me rő ben kü lön bö ző mi -
li ő be csöp pen he tett, aki a püs pök kel
tar tott szol gá la tá nak kö vet ke ző ál lo má -

sá ra. A mint egy négy száz lel kes Cse -
nyétén ugyan is még a köz be széd szint -
jén sincs „ci gány kér dés”. Ta lán mert a
te le pü lés ál lan dó la kói kö zött ma már
ki vé tel nél kül min den ki ro ma. 
Nos, eb ben a kö zeg ben kezd te meg

hit ta ná ri mű kö dé sét a két év vel ez előtt
Fan csal ra he lye zett Do mo kos Ti bor –
és má ra ti zen négy csa lád tar to zik az
evan gé li kus kö zös ség hez… S hogy az
egy ko ron a re for má tus temp lom ki -
fosz tá sá ról  el hí re sült  fa lu  evan gé li -
ku sa i nak el kö te le ző dé se nem csu pán
for má lis, ar ra lát vá nyos – és meg ha -
tó – bi zony ság a múlt va sár nap fel szen -
telt ima ház. Ezt mind össze sen öt ven -
ezer – Sár szent lő rinc ről ka pott – fo -
rin t rá for dí tás sal, min den ne mű egyéb
kül ső tá mo ga tás nél kül ala kí tot ták ki
– Kó tai Győ ző vel az élü kön – ma guk
a gyü le ke ze ti ta gok az ön kor mány zat
ál tal  ren del ke zé sük re  bo csá tott,  le -
pusz tult tej csar nok ból. 
Hár mas ke resz te lő tet te még ün ne -

pib bé az ima ház szen te lő püs pök lá to -

ga tást, mely nek ke re té ben há rom hit -
ta nos  mű so ra  is  hoz zá já rult  ah hoz,
hogy ka tar ti kus él mény ként él je meg az
együtt lé tet min den je len lé vő. 
A Fan csal–Her nád vé csei Evan gé li -

kus Egy ház köz ség szék he lye a 381 la kost
szám lá ló Fan csal. S no ha ott az en csi -
nél ki sebb – mind össze 80-ra te he tő –
az  evan gé li ku sok  szá ma,  a  cse nyé tei
szór vány ban ok kal van nak bi za lom mal
a fan csa li lu the rá nu sok iránt, hi szen a
he lyi kis di á ko kat mind má ig „enyé im -
ként” em le ge tő ko ráb bi is ko la igaz ga tó,
Né meth And rás né Sző ke Már ta szin tén
fan csa li. (Az em lí tett ün ne pi mű sor ra
is ő ké szí tet te fel a gyer me ke ket.) 
És alig ha nem az is üze net ér ték kel bír,

hogy ami kor va la ki meg je gyez te, hogy
Fan csa lon tör té ne te sen egyet len ro ma
sem la kik, Var ga Ist ván pol gár mes ter
mo so lyog va csó vál ta fe jét. Mert akár
igaz, akár nem, lé lek me len ge tő volt a
falu első emberétől hal la ni: „Egy ci gány
biz to san van Fan csa lon. Én.”

g T. Pin tér Ká roly

b Szo kat lan, szo kat la nul bá tor vál lal ko zást vitt si ker re a Fan csal–Her -
nád vé csei Evan gé li kus Egy ház köz ség, ami kor az el múlt hét vé gén há -
rom na pos sza bad té ri (!) evan gé li zá ci ót szer ve zett az en csi Mil len ni -
u mi park ba. Szó se ró la, a pén tek dél utá ni meg nyi tón még es er nyő alatt
hang zot tak el a kö szön tők, mi ként a ven dég ige hir de tő, MalikPéter
Károly luc fal vai lel kész pré di ká ci ó ja is, de más nap már kö zel fél ez ren
for dul tak meg az ige hir de té sek kel ke re te zett, vál to za tos prog ra mo kon.
(Dél előtt ZsarnaiKrisztánnyír egy há zi es pe res-lel kész, es te Domokos
Tibor he lyi pász tor volt az ige hir de tő.) Va sár nap ve rő fé nyes nap sü tés -
ben zá rult öku me ni kus is ten tisz te let tel a „VanRádidőm”mot tó val hir -
de tett ren dez vény so ro zat, mely nek mint egy rá adá sa ként dél után egy
szór vány köz ség, Cse nyé te ima há zá nak fel szen te lé se várt az en csi
evan gé li zá ci ós is ten tisz te let ige hir de tő jé re, FabinyTamás püs pök re.

Fancsali kisugárzás
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Két evan gé li kus gyü le ke zet – a mis -
kol ci és a mo son ma gyar óvá ri – tag -
jai öt na pos kö zös ség for má ló és hit -
mé lyí tő uta zá son vet tek részt szep -
tem ber 11–15. kö zött a Bak sa Lász -
ló ve zet te  Tri ni dad  Uta zá si  Iro da
szer ve zé sé ben, Sán dor Fri gyes evan -
gé li kus lel kész ka la u zo lá sá val. 
Az út nem ha gyo má nyos tu ris ta -

út ként in dult, hi szen – na pi imád ság -
gal, áhí tat tal, kö zös ének lés sel, ba rá ti
be szél ge té sek kel együtt – tör té nel mi,
val lá si és mű vé sze ti to vább kép zés nek
is be il lett. Egyi künk meg is je gyez te:
„Ez volt az az út, ahol az utol só na -
pon sem vesz tünk össze…”
Az el ső na pon Auszt ri á ban a mel -

ki szé kes egy há zat, a salz bur gi lát ni -
va ló kat – köz tük a dó mot és Mo zart
szü lő há zát – is mer het tük meg ava tott
ve ze tés sel.  A  má so dik  na pon  lép -

tünk ba jor föld re. Hosszabb bu szo zás
után ér tünk Augs burg ba, az Ágos tai
hit val lás szü le té si he lyé re. Lát hat tuk
a  dó mot,  Lu ther em lék táb lá ját,  a
Szent  An na  evan gé li kus  temp lom
gyö nyö rű en fel újí tott épü le tét, Lu ther
te vé keny sé gé nek he lye it. Az esős idő
sem szeg te ked vün ket. 
Át ér ve Tü rin gi á ba elő ször az ei se -

na chi Wart burg vá rat ke res tük  fel.
Hegy má szó gya log tú ránk után fan -
tasz ti kus pa no rá má ban és a szé pen
fel újí tott ro mán stí lu sú vár ban gyö -
nyör köd het tünk. A dísz ter met Liszt
Fe renc ké ré sé re épí tet ték át, itt ve zé -
nyel te Szent Er zsé bet le gen dá ja cí mű

ora tó ri u mát.  Lu ther  worm si  ki át -
ko zá sa után négy évet in kog ni tó ban
töl tött itt, és köz ben né met re for dí -
tot ta a Bib li át. A vá ros túl él te az NDK
kom mu nis ta dik ta tú rá ját és az eről -
te tett ipa ro sí tást. Lát hat tuk, hogy a
temp lo mo kat és a ré gi épü le te ket res -
ta u rál ják. Ei se nach ban szü le tett Jo -
hann Se bas ti an Bach. A ze ne szer ző
szü lő há zá ban je len leg na gyon szép
hang szer mú ze um van. A hang sze re -
ket  ava tott  elő adó  be  is  mu tat ja,
meg is szó lal tat ja.
Hosszú út állt még előt tünk, míg

kö vet ke ző szál lá sunk ra, Hal lé ba ér -
tünk. Fá rad tan, de lel ke sen in dul tunk

más nap reg gel a kö ze li Eis le ben be. Ez
a kis vá ros Lu ther szü lő he lye, és küz -
del mes éle te itt is ért vé get. Az it te -
ni  Pé ter–Pál-temp lom ban  ke resz -
tel ték,  a  gyö nyö rű  And rás-temp -
lom ban  pe dig  több ször  pré di kált,
pró bál va a val lá si elé ge det len ség mi -
att lá zon gó pa rasz to kat meg nyug tat -
ni – még ha lá la előtt pár nap pal is.
Meg te kint het tük szü lő há zát, a há zat,
ahol meg tért Is ten hez. Mint csak nem
min de nütt, egy há zi té má jú em lék tár -
gya kat vá sá rol hat tunk. 
Re la tí ve nem volt messze  in nen
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té te lét. Az egész vi lág a re for má ció
kez de té nek öt szá za dik év for du ló já -
ra ké szül, így nem vé let len, hogy a
vár temp lom és a vá ro si temp lom is
csak rész ben te kint he tő meg, mind -
ket tő fel újí tás alatt van.
Utunk vé gén szál lá sun kon kö zös

imá val és úr va cso rá val zár tuk prog -
ra mun kat, az öku me né szel le mé ben
más val lá sú tár sa ink kal egye tem ben.
A ha za úton mint egy ezer két száz

ki lo mé ter várt ránk egy hu zam ban.
Egyé nen ként  szó ban  és  írás ban  is
össze gez tük él mé nye in ket és a ta nul -
ta kat. 
A  mis kol ci  egy ház köz ség nek  ez

már a ne gye dik „Lu ther-út ja” volt, de
ko ráb ban szer ve zett már a gyü le ke -
zet szent föl di, er dé lyi, kár pát al jai és
len gyel or szá gi uta kat is.
g Dr. Kí gyós sy And rás (Mis kolc)

Is mét Lu ther nyo má ban 
MiskolctólWittenbergig

Mint De me Dó rá tól, az ERSZK ta nul -
má nyi ve ze tő jé től meg tud tuk, mind -
egyik cél egy for mán fon tos volt, de
az uta zás elő ké szí té se, meg szer ve zé -
se so rán az in teg rá ció te rü le tén el ért
ered mé nyek,  az  eb ben  szer zett  ta -
pasz ta la tok fel tá rá sá ra, il let ve meg -
is mer he tő sé gé re he lyez ték a hang -
súlyt. Biz tos ra vet ték ugyan is, hogy
a  má sik  ket tő ért  egy sze rű en  elég
csak oda utaz ni Wit ten berg be, Ber lin -
be, Lip csé be…
Azért eh hez az a dr. Ba ra bás Lász -

ló is kel lett, aki a szak kol lé gi um di -
ák ja i val  kom pe ten cia fej lesz tő ként
dol go zik, egyéb ként pe dig a Nyír egy -
há zi  Fő is ko la  egy ko ri  né met  tan -
szé ké nek volt ve ze tő je,  tisz te let be li
oszt rák  kon zul,  a  né met  tör té ne -
lem, kul tú ra ki tű nő is me rő je – egy -
szó val nem min den na pi ide gen ve ze -
tő és tol mács. Tő le tud juk, hogy Né -
met or szág már 1953-ban kö tött olyan
ál lam kö zi  szer ző dést  –  még pe dig
Olasz or szág gal  –,  amely  ven dég -
mun ká sok  al kal ma zá sá hoz  te rem -
tett sza bá lyo zott ke re te ket. A má so -
dik vi lág há bo rút kö ve tő en a Mar -
shall-se gély ál tal tá mo ga tott gaz da -
sá gi  cso dá hoz  kel let tek  ugyan is  a
mun kás ke zek, hisz még akik túl is
él ték a vesz tes há bo rút, csak 1955-
ben tér tek vissza a szov jet ha di fog -
ság ból…
– A mun ka erő hi ánnyal küz dő Né -

met or szág ban az olasz, majd a spa -
nyol  és  por tu gál  ven dég mun ká sok
ter ve zett  éves  ro tá ci ó ja  el ma radt,
in kább a le te le pe dés vált jel lem ző vé.
A két Né met or szág meg ala ku lá sá val
a nyu gat né met Alap tör vény is a be -
fo ga dást  tet te kö te le ző vé –  tud tuk
meg Ba ra bás Lászlótól az össze füg -
gé se ket. 
A ta nár úr ki tért az 1960-as évek -

ben meg in dult tö rök be áram lás ra,
majd a bal ká ni há bo rúk kö vet kez -
mé nye i re, az Eu ró pai Unió bő ví té -
si hul lá ma i nak ilyen jel le gű mel lék -
ha tá sa i ra. Jól le het az egyes be ván -
dor lá si  cik lu sok  idő ben  is  szét hú -
zód tak, és a mo ti vá ció is kü lön bö -
ző volt, ezek ered mé nye összes sé gé -
ben egy las san, de biz to san bő vü lő
be ván dor lá si  hát te rű  né pes ség.  A
mintegy 82 mil liós Né met or szág ban
a né met sta tisz ti kai hi va tal sze rint
csak nem 16 mil lió em ber eb be a ka -
te gó ri á ba tartozik.
Né met or szág ban  ugyan is  nem

ide ge ne ket, jött men te ket em le get nek,
a po li ti kai kor rekt ség je gyé ben be -

ván dor lá si  hát te rű  em be rek ről  be -
szél nek.

* * *

– A be ván dor lók ra szük sé gük van a
né me tek nek, a he lyi tár sa da lom és
gaz da ság ja vá ra igye kez nek for dí ta -
ni  ezt  a  tár sa dal mi  fo lya ma tot  –
mu tat  rá  dr. Boj ti Ist ván bel gyó -
gyász, csa lád te ra pe u ta, a ro ma szak -
kol lé gis ták ta ná ra. – Tá mo gat ják a
be ván dor lók  ere de ti  kul tú rá já nak,
anya nyel vé nek meg őr zé sét, köz ben
pe dig  ho no sí tás ra  buz dít ják  őket,
hogy jog ala pot sze rez ze nek sa já tos
ér de ke ik kép vi se le té re és ér vé nye sí -
té sé re.  To bo roz zák  a  be ván dor ló -
kat a lo gisz ti kai, a szo ci á lis mun ka te -
rü le té re, és igye kez nek a köz igaz ga -
tás ban is el he lyez ni őket. Az egyik
ven dég lá tónk,  a  lip csei  vá ros há za
mig rá ci ós és in teg rá ci ós osz tá lyá nak
re fe ren se is bol gár szár ma zá sú, ami
hi te le sí tet te az ez zel kap cso la tos ál -
lí tá sát. 
A szak mai út egy má sik hely szí -

nén, a ber li ni Sü dost Eu ro pa Kul tur
e. V. egye sü let nél azt ta pasz tal hat tuk
meg, hogy a tá mo ga tot ta kat part ner -
nek te kin tik – foly tat ja Boj ti ta nár úr.
– Ezt vár ja el a né met köz gon dol ko -
dás is. El ső hal lás ra köz hely nek tű nik,
de el mond ták, hogy ez mi ben nyil vá -
nul meg. Nem alá ren delt, le né zett,
csök kent ér té kű em ber nek te kin tik
azo kat,  akik nek  se gí te nek,  ha nem
olya nok nak, akik ké pe sek a prob lé -
má i kat meg ol da ni. Ez zel az at ti tűd -
del le het a leg job ban ele jét ven ni a se -
gí tő és se gí tett kö zött ki ala ku ló rom -
bo ló játsz mák nak. Ez az at ti tűd szá -
mom ra is fon tos. Meg erő sí tet te azt
a szem lé le te met, hogy a ro mák nagy
ér té ket  kép vi sel nek  tár sa dal munk -
ban. Ezt így ki mon da ni, le ír ni bi zarr,
hi szen  nyil ván va ló.  Ha  le ír juk,  az
olyan, mint ha le het ne más ként is. Az
elő íté le tek re te kint ve még is jó ezt a
szem lé le tet erő sí te ni, még ha Né met -
or szá gig uta zunk is ér te – mond ja a
csa lá di ko hé zi ót erő sí tő fog lal ko zá -
so kat ve ze tő Boj ti dok tor.

* * *

– Lip csé ben  ti zen hat  kü lön bö ző
nem ze ti ség, et ni kum él, s egy osz tály -
nak az a fel ada ta a vá ro si ön kor mány -
zat ban, hogy se gít se a be il lesz ke dé -
sü ket – ezt már dr. Je nei Te ré zia, a
Nyír egy há zi  Fő is ko la  Ta ní tó kép ző
In té ze té nek ve ze tő je, az ERSZK ro -
mo ló gia ta ná ra te szi hoz zá. – Az osz -

tály nyolc pont ból ál ló ak ció prog ram
alap ján dol go zik. Az in teg rá ci ót se -
gí tő  te vé keny ség  mel lett  leg fon to -
sabb fel ada tuk nak a rassziz mus el le -
ni küz del met tart ják. En nek ér de ké -
ben min den év ben te ma ti kus he tet
ren dez nek a vá ros ban. Ha va la mi lyen
po li ti kai  szél ső ség  rasszis ta  meg -
moz du lást  szer vez,  azon nal  el len -
tün te tés sel vá la szol nak, ahol min dig
töb ben  van nak.  A  ki sebb sé gek kel
va ló kap cso lat tar tást az in teg rá ci ós ta -
nács se gí ti, ame lyet úgy ál lí ta nak fel,
hogy  le he tő leg min den nem ze ti ség
kép vi sel tes se ma gát.
A  Sü dost nál  vég zett  mun ká ról

min den ki a leg na gyobb el is me rés sel
be szél az úti tár sak kö zül, s kü lö nö -
sen  há lá sak  a  szer ve zők nek,  hogy
meg is mer ked het tek  a  dél-eu ró pai

me ne kül te ket, köz tük sok ro mát se -
gí tő ci vil szer ve zet tel. Tu kacs né dr.
Ká ro lyi Mar git fő is ko lai  ta nár,  a
Nyír egy há zi Fő is ko la esély egyen lő -
sé gi és ro ma ügyi rek to ri ta nács adó -
ja az In teg rá ció és sok fé le ség el ne ve -
zé sű pro jek tet mint jó gya kor la tot je -
gyez te meg ma gá nak. Min den ele mét
ki vá ló nak és min ta adó nak lát ja.

* * *

A szak kol lé gi um pro jekt jé nek meg -
va ló sí tói meg erő sít het ték Né met or -
szág ban azt a ko ráb bi vé le ke dé sü ket,
hogy  rend kí vül  fon tos  a  több sé gi
tár sa da lom ál tal mu ta tott bi za lom:
ahol az in teg rá ci ó val pro fesszi o ná lis
szin ten fog lal koz nak, min den eset ben
olyan (ve ze tő) mun ka tár sa kat al kal -
maz nak,  akik  ma guk  is  a  cél cso -
port hoz tar toz nak, an nak a nyel vét
tud ják, ér ték rend sze rét és szo ká sa it
be lül ről is is me rik.
Az ib rá nyi te lep re ha bi li tá ci ós pro -

jekt ve ze tő je, a szak kol lé gis ták nyá -
ri te rep gya kor la tá nak szak mai irá nyí -
tó ja, Haj du Zsolt szo ci ál pe da gó gus
kü lö nö sen nagy ra tart ja az ott dol go -
zó szak em be rek be ál lí tó dá sát:
– A hor vát or szá gi – és ezért ma -

gya rul  is  be szé lő  –  Pa vao Hu dik
sze rint  csak  fel ké szült,  nyu gal mat
árasz tó, szak ma i lag kom pe tens mó -

don cse lek vő, bá tor és biz ton sá got
su gár zó szak em be rek kel le het si kert
el ér ni,  akik nél  a  meg ér tés nek,  az
em be ri ér té kek ál lás pont ját kép vi se -
lő at ti tűd nek, az igaz sá go san íté lés -
nek alap ve tő nek kell len nie. Tud ni -
uk kell el is me rést mu tat ni a má sik -
kal  szem ben,  és  ti los  szá muk ra  a
kul tu rá lis re la ti vi zá lás, vagy is a szub -
kul tú ra je len tő sé gé nek csök ken té se.
Fon tos, hogy a  szak em ber el  tud ja
ma gya ráz ni a meg fe le lő vi sel ke dé si és
ta nu lá si mó do kat, tud jon több ge ne -
rá ci ót fel vi lá go sí ta ni, fel tud ja tár ni
a csa lá dok pszi chi kai erő for rá sa it, le -
gyen em pa ti kus, de ne ha ver kod jon,
mert fon tos a tá vol ság tar tás is. 
Mind ezek mel lett eb ben a mun ká -

ban szük sé ges, hogy ren del kez zen a
se gí tő  össze ha son lí tó  or szág is me -

ret tel – so rol ja to vább Haj du Zsolt –,
hi szen  a  kul tu rá lis  kü lönb sé ge ket
csak így tud ja fi gye lem be ven ni mun -
ká ja  so rán.  Mint  el mond ták,  bár
nyo más alá he lye zik a be köl tö zöt te -
ket, hogy al kal maz kod ja nak az ot ta -
ni élet sza bá lya i hoz, de fon tos szá -
muk ra, hogy ne fe lejt sék el, hon nan
jöt tek, s nem tit kolt cél juk az, hogy
a sa ját kul tú rá ju kon ke resz tül sze ret -
nék „meg fog ni őket”. Ez a men ta li tás
na gyon más, mint amit a ma gyar szo -
ci á lis  prog ra mok ban  ta pasz tal ha -
tunk – fe je zi be az ib rá nyi pro jekt ve -
ze tő je.
Ma gyar or szág ber li ni nagy kö vet -

sé gén az is ki de rült, hogy Né met or -
szág szá má ra az úgy ne ve zett ős ho nos
ci gá nyok, a szin tik nem je len te nek
kü lö nö sebb prob lé mát. A gon dot a
ke let-kö zép- és dél-eu ró pai be ván -
dor ló ro mák je len tik.

* * *

– Meg le pe tés volt szá munk ra, hogy
Hor váth Eri ka berlini magyar kon zul
asszony ma ga is ro ma szár ma zá sú,
en nek kö vet kez té ben igen ala po san
is me ri a né met or szá gi és a ma gyar -
or szá gi  ro mák  hely ze tét.  Mind  a
nagy kö vet he lyet te se, mind a kon zul
fel aján lot ta tá mo ga tá sát a ro ma szak -
kol lé gi um né me tül be szé lő hall ga tó -

i nak. Ígé re tet tet tek ar ra is, hogy ön -
kén tes mun ka le he tő sé get ku tat nak fel
hall ga tó ink szá má ra, ami a nyelv ta -
nu lás szem pont já ból is igen hasz nos
vol na  –  me sé li  Mol nár Er zsé bet
evan gé li kus lel kész, a szak kol lé gi um
ve ze tő je.
–  A  kon zul  asszony  meg ígér te,

hogy meg lá to gat ja hall ga tó in kat, és
sze mé lyes pél dá já val, va la mint in for -
má ci ók kal mo ti vál ja őket. Több ren -
dez vé nyen  va ló  hall ga tói  rész vé tel
konk ré tu ma it be szél tük meg. A nagy -
kö vet ség és a szak kol lé gi u munk ké -
sőb bi együtt mű kö dé sét is kör vo na -
laz tuk, me lyet a kö vet ke ző idő szak
pá lyá za tá ba be il lesz tünk. Összes sé -
gé ben a nagy kö vet ség mun ka tár sai
igen kész sé ge sek vol tak, és a nem zet -
kö zi nyi tás irá nyá ba hat ha tós tá mo -
ga tás ígér ke zik ré szük ről.

* * *

Az uta zás har ma dik nap ján Wit ten -
berg ben  ma radt  a  cso port,  hogy
Ch ris ti an Be u chel lel, a he lyi pro tes -
táns egy ház ke rü let fő in ten dán sá val
ta lál koz za nak. Ő az egy ház ke rü let
be mu ta tá sa so rán egye bek kö zött el -
mond ta, hogy Wit ten berg ben a la -
kos ság nak mind össze tíz szá za lé ka
val lá sos. Az egy ház ke rü let ve ze tő je
ezt el ső sor ban az egy ko ri NDK egy -
ház el le nes sé gé vel, a val lá sos em be -
re ket diszk ri mi ná ló in téz ke dé se i vel
in do kol ta.  Kü lö nö sen  saj ná la tos,
hogy a fi a ta lok kö zött igen ala csony
a hí vők lét szá ma. 
– A nyír egy há zi szak em be rek nek

et től füg get le nül élet re szó ló él ményt
je len tett  a  Lu ther-ház nak,  a  vi lág
má ra leg na gyobb re for má ció tör té ne ti
mú ze u má nak  be já rá sa.  Ta lán  leg -
na gyobb  ha tást  a  95  té tel  1517-ből
szár ma zó  nyo ma ta,  a  nagy  re for -
má tor dol go zó szo bá ja, az asz ta li be -
szél ge té sek szen té lye, il let ve an nak a
to rony nak a ma rad vá nya tet te a lá -
to ga tók ra, ahol Luther sa ját be val lá -
sa sze rint „Is ten igaz sá gos sá gá nak va -
ló di je len té se meg nyílt előt te” – idé -
zi  fel Tu kacs né dr. Ká ro lyi Mar git.
Hogy  az  uta zás  az  új  is me re tek

mel lett spi ri tu á lis él ménnyé is vál ha -
tott, ab ban a cso port lel kész részt ve -
vő i nek, a szak kol lé gi um igaz ga tó ta -
ná csát  ve ze tő  La borczi Gé zá nak,
Molnár  Erzsébet  igazgatónak  és
Asztalos Richárdnak is sze re pe volt.
A  szak mai  prog ra mot  min den

hely szí nen  vá ros né zés  egé szí tet te
ki: Ber lin ben a Re ichs tag, a Bran den -
bur gi ka pu, a kon cent rá ci ós tá bo rok
ál do za ta i nak em lék mű ve, a ro ma em -
lék mű, Lip csé ben a ré gi ta nács há za,
a Ta más-temp lom, a Né pek csa tá ja
em lék mű, Pots dam ban a Ce cili en hof,
a Sans so u ci-kas tély, Wit ten berg ben
a már em lí tett Lu ther-mú ze u mon kí -
vül a temp lom, a Lu cas Cra nach-em -
lék ház káp ráz tat ta el a cso por tot.

g Veszp ré mi Er zsé bet

Ők így csinálják – „esélyegyenlítés” Némethonban
b Né met or szá gi ta nul mány úton jár tak az Evan gé li kus Ro ma Szak kol -

lé gi um (ERSZK) dol go zói, a ta ná rok, men to rok. A Wit ten berg ből csil -
lag tú ra sze rű en szer ve zett, au gusz tus utol só nap ja i ban le bo nyo lí tott
prog ram le he tő sé get nyúj tott ar ra, hogy ta pasz ta la to kat nyer je nek az
in teg rá ció né met gya kor la tá ról, be pil lant sa nak a re for má ció kez de -
té nek öt szá za dik év for du ló ját meg elő ző ün ne pi ké szü lő dés be, il let -
ve meg is mer ked je nek a Lu ther-em lék he lyek kel.
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„Min den ki vá ra koz va néz rád, és te ide -
jé ben adsz ne kik ele delt.” (Zsolt 145,15)

Szent há rom ság ün ne pe után a 16. hé -
ten az Út mu ta tó reg ge li és he ti  igéi
„ket tős” há la adás ra hív nak: a tes ti ke -
nyé rért és az élet ke nye ré ért; mert a mi
éle tünk el van rejt ve Krisz tus ban. „Ma gasz tal já tok az Urat, mert jó, mert örök -
ké va ló az ő ke gyel me!” (Zsolt 118,1; LK) Há la adó ün ne pün kön is ten fé le lem s meg -
elé ge dés tölt het el, mert „jó sá god az év ko ro ná ja, bő ség fa kad ös vé nye i den” (GyLK
717). Ám Jé zus így fi gyel mez tet: „Vi gyáz za tok, és őriz ked je tek min den kap zsi -
ság tól, mert ha bő ség ben él is va la ki, éle tét ak kor sem a va gyo na tart ja meg.”
A bo lond gaz dag pél dá za tá val óv a nem Is ten sze rint va ló gaz adag élet től: „Mert
ahol a ti kin cse tek van, ott lesz a ti szí ve tek is.” (Lk 12,15.34) Pál jó ked vű ada ko -
zás ra s há la adás ra int, mert „Is ten nek… van ha tal ma ar ra, hogy min den ke gyel -
mét ki árassza rá tok, hogy min de nütt min den kor min den szük sé ges sel ren del kez -
ze tek, és bő sé ge tek ből jus son min den jó cse le ke det re. (…) Há la le gyen Is ten nek
ki mond ha tat lan aján dé ká ért!” (2Kor 9,8.15) S a ke gye lem ál la po tá ban ne a bűn -
nek, ha nem az igaz ság nak szol gál junk: „Mert a bűn zsold ja a ha lál, Is ten ke gyel -
mi aján dé ka pe dig az örök élet Krisz tus Jé zus ban, a mi Urunk ban.” (Róm 6,23)
„…aki meg tör te a ha lál ere jét, és az evan gé li um ál tal vi lá gos ság ra hoz ta az el -
múl ha tat lan éle tet.” (2Tim 1,10) Pál éle te is el volt rejt ve Krisz tus ban, ezért Fü -
löp evan gé lis ta há zá ban így fe lelt Aga bosz pró fé ci á já ra: „…én nem csak meg kö -
töz tet ni, ha nem meg hal ni is kész va gyok Je ru zsá lem ben az Úr Jé zus ne vé ért.” (Ap -
Csel 21,13) Jé zus nem csak a zsi dók nak je len tet te ki: „Aho gyan az Atya fel tá maszt -
ja és meg ele ve ní ti a ha lot ta kat, úgy a Fiú is meg ele ve ní ti azo kat, aki ket akar.” (Jn
5,21; LK) Ja i rus le á nyát így tá masz tot ta fel élő igé jé vel: „…meg fog va a gyer mek
ke zét, ezt mond ta ne ki: Ta lit ha kú mi!, ami azt je len ti: Le ány ka, ne ked mon dom,
kelj fel! A le ány ka pe dig azon nal fel kelt és járt…” (Mk 5,41–42) Aki hi szi, hogy
éle te a ha lál ban is Krisz tus ban van el rejt ve, Pál lal együtt vall hat ja: „…ne kem az
élet Krisz tus, és a meg ha lás nye re ség.” (Fil 1,21) Az élet ben ma ra dás az ered mé -
nyes mun kát je len tet te szá má ra so kak hit ben va ló nö ve ke dé sé re; de Krisz tus -
sal len ni örök ké – ez sok kal jobb min den nél! A ná zá re ti Jé zus két szer is meg -
kér dez te el fo gó i tól: „Kit ke res tek? (…) Meg mond tam nek tek, hogy én va gyok: ha
te hát en gem ke res tek, en ged jé tek eze ket (a ta nít vá nya i mat) el men ni!” (Jn 18,7.8)
Az ő ne vé re előbb-utóbb meg ha jol min den térd; „…és min den nyelv vall ja, hogy
Jé zus Krisz tus Úr az Atya Is ten di cső sé gé re.” (Fil 2,11) Az Úr Jé zus meg di cső ü -
lé se kor há rom ta nít vá nya szem ta nú ja volt a he gyen is te ni fen sé gé nek, és hall -
hat ta a fen sé ges di cső ség szó za tát (lásd 2Pt 1,16.17): „Ez az én sze re tett Fi am, őt
hall gas sá tok!” (Mk 9,7) Ne künk sem ma rad sen ki más, csak Jé zus egye dül! „Az
Atya Is ten Krisz tust pe csé tel te el Meg vál tó vá. Egye dül őt kell te hát hall gat nunk
s be fo gad nunk!” – ta ná csol ja Lu ther.Kér he ted őt: Uram! „Jé zus, menny nek ra -
gyo gá sa, / Járj át tisz ta fé nyed del!” (EÉ 400,1)

g Ga rai And rás 

HE TI ÚT RA VA LÓ

Is mert, so kat idé zett, még is kü lön le -
ges  ige vers  áll  előt tünk.  Elő ször  is
meg hök ken tő, hi szen a me sék ben a
fő hős nek  le het  há rom  kí ván sá ga,
mert – úgy mond – „jó tett he lyé be
jót várj”. Itt vi szont nem fel té tel a jó
cse le ke det, és nincs ki köt ve a kí ván -
sá gok mennyi sé ge sem.
Meg hök ken tő  már  az  is,  hogy

egy ál ta lán le het nek kí ván sá ga ink Is -
ten előtt. Hi szen a Tíz pa ran cso lat ban
tilt ja az Is ten a ha mis kí ván sá got: „Ne
kí vánd…” Itt vi szont a „szív ké ré se i -
ről” van szó, ame lye ket meg en ged az
Ige, sőt biz tat ezek re.
A szív ké ré se mé lyebb és gaz da -

gabb,  mint  a  sze mek  kí ván sá ga.
A Bib li á ból tud juk, hogy a szív ből (az
em ber leg bel ső lé nyé ből) fa kad nak a
bű nös in du la tok, de a Jé zus Krisz tus
vé ré vel meg tisz tí tott szív már al kal -
mas ar ra, hogy ké ré sei le gye nek az Is -
ten előtt. Már ez ön ma gá ban cso da
a hí vő szá má ra, aki rá éb redt bű nös
és el ve szett vol tá ra, aki tud ja, hogy
bün te tést és ha lált ér de mel ne, most
még is szív ből fa ka dó ké ré sei le het -
nek. Ha tal mas ígé ret és le he tő ség ez
szá munk ra!
A má sik, ami meg le pő, a fel té tel:

„gyö nyör ködj az Úr ban”. Na gyon
egy sze rű nek tű nik. Nem kell itt bo -
nyo lult és ne héz gya kor la to kat vagy
jó cse le ke de te ket vég re haj ta ni. Nem
kell az em ber nek asz ké ta ként tré nin -
gez nie ma gát. A böj tö lés sem fel té -
tel. Ado má nyo kat sem kell fi zet ni ér -
te. A fel adat mind össze annyi, hogy
gyö nyör ködj! Ez fel sza ba dí tó, ugyan -
ak kor  ki zár  min den  le he tő sé get  a
kép mu ta tás ra.
A ne héz ség ab ban áll, hogy elő ször

meg kell ér te ni, hogy mit je lent az Úr -

ban gyö nyör köd ni. Ezt pe dig csak az
ké pes meg ér te ni, aki va ló ban ta lál ko -
zott az élő Úr ral, és sze mé lyes kap cso -
lat ban áll ve le, a hi te pe dig va ló di.
A teo ló gi án ta nít ják, hogy az Ige

ta nít, meg moz gat és gyö nyör köd tet.
Az Úr ban gyö nyör köd ni azt je len ti,
hogy gyö nyör kö döm Igé jé ben, mert
cso dá la tos és ked ves szá mom ra. Szí -
ve sen ol va som so kad já ra is, hi szen az
én Uram ról  és Meg vál tóm ról  szól.
Ar ról, ho gyan ve ze tett em be re ket a
múlt ban,  és  ho gyan  ve zet  en gem
ma, hogy mi lyen bölcs ren del ke zé sei
vol tak a múlt ban, ame lyek meg fon -
to lan dók a szá mom ra ma, és ar ról,
hogy mek ko ra nagy sza ba dí tá so kat
vitt vég be a múlt ban, és nem le he tet -
len a sza ba dí tás szá má ra ma sem.
Gyö nyör kö döm ben ne, mert szá -

mom ra ért he tet len és föl fog ha tat lan
sze re te té ből le ala cso nyo dott a szin -
tem re, és em ber ré lett, és meg halt ér -
tem a ke resz ten, csak azért, hogy el
ne vesszek, és én ezért sem mi vel sem
szol gál ha tok ne ki.
Gyö nyör kö döm az ő ki fogy ha tat -

lan ke gyel mé ben, amely ben na pon -
ként ré sze sít. Gyö nyör kö döm ben ne,
mert még nyel ve men sincs a szó, ő
már meg hall gat, és em be re ket in dít
ar ra, hogy ki mond ja nak vagy meg te -
gye nek  dol go kat,  még  mi előtt  én
azo kat em lí te ném. Fo gal maz hat nék
úgy is, hogy az Úr előt tem jár, és nyíl -
nak az aj tók.
Ami kor eze ket sza vak ban el mon -

dod ne ki, ez a tu laj don kép pe ni di cső -
í tés. Ez a gyö nyör kö dés ar ra in dít ja
Is te ne det, az Urat, hogy ő is gyö nyö -
rű sé gét  lel je  ben ned,  és  tel je sít se
szí ved ké ré se it.

g Széll Éva An na lel ki pász tor
Mül ler György éle té vel és ár va há za -
i val már a fel vi dé ki ár va ház ban az el -
múlt szá zad har min cas éve i ben mó -
dom volt meg is mer ked ni. Es tén ként
Re be ka di a ko nissza test vér rész le te -
ket ol va sott fel az élet tör té ne té ből. Én
ak kor öt éves vol tam, és kü lö nö sen
azt  fi gyel tem  meg,  hogy  a  buz gó
imád ság és a ren dít he tet len hit mi -
lyen cso dák ra ké pes.
Éle té nek és mun kás sá gá nak iga zi

mély sé gét  ti zen hat  éve sen  is mer -
tem meg, ami kor ma gam is el ol vas -
tam a ró la szó ló, Mül ler György cí mű
köny vet (ír ta: dr. theol. Pier son T. Ar-
t hur, for dí tot ta Csia La jos; Bet há nia
Iro dal mi és Nyom dai Vál la lat, 1940).
Nagy ha tás sal volt a lel ki éle tem re.
Mül ler ben Is ten nek mély, igaz hi tű és
buz gón imád ko zó, át adott éle tű kö -
ve tő jét  is mer tem meg, aki ár vá i val
cso dá la tos ered mé nye ket ért el, so -
ka kat ve ze tett el az üd vös ség út já ra,
en gem is. 
Éle te szá mom ra azt hir det te: Is ten

imád sá got  meg hall ga tó,  sze re tő
mennyei Atyánk.
Mül ler György min den mun ká já -

ban egye dül Is ten től kért és várt vá -
la szo kat. Egé szen Is ten ren del ke zé -
sé re bo csá tot ta ma gát, és ren dít he -
tet le nül bí zott az imád ság ere jé ben.
Éle té nek  for du ló pont ját  így  ha tá -
roz ta  meg:  „Öröm mel  szen te lem
egész éle te met an nak a cél nak, hogy
pél dám mal meg mu tas sam, mennyit
le het imád ság gal és hit tel el ér ni.”
Meg is mer te tett  az  iga zi  hit tel.

Sze rin te a hit ti tok, rej te lem, ta lány
(1Tim 3,9). Ke ve sen jut nak el a meg -
fej té sé hez. Ő el ju tott. Pe dig fi a tal ko -
rá ban a lej tő re csú szott. Csalt, sik -
kasz tott, sőt bör tön be is ke rült. Egy
bib lia órán azon ban Is ten meg szó lí -
tot ta, és ő át ad ta éle tét Meg vál tó já -
nak. Ke gye lem ál tal a hit hő se lett. 
Mun ká já ban egye dül Is ten től kért

és várt min dent. Cso dá lat tal ol vas -
tam, hogy bris to li (Ang lia) ár va há za -

i ban  mi ként  gon dos ko dott  nap ról
nap ra két ezer ár vá ról anél kül, hogy
egy szer is ada ko zás ra szó lí tott vol na
fel bár kit. Adós sá got so ha nem csi -
nált, pénz za var ban so se volt. Is ten
so ha sem hagy ta cser ben.
1836-tól  1898-ig  több  mint  tíz -

ezer  ár vát  ne velt  fel,  száz öt ven
misszi o ná ri ust tar tott el, több mint
két mil lió Bib li át és kü lön fé le ira tot
osz tott szét. Het ven éves ko ra után
negy ven két or szá got lá to ga tott meg,
és  több  ezer  al ka lom mal  tett  bi -
zony sá got Is ten hű sé gé ről. Ál ta la az
iga zi hit és imád ság tit ka i ba lát hat -
tam be le. 
A  Zsid  11,1.3-ra  hi vat koz va  ír ta:

„A hit a re mény lett dol gok va ló ság -
nak vé te le, olyan té nyek ről meg bi zo -
nyo so dás,  ame lye ket  nem  lá tunk.”
Rá mu ta tott, hogy a hit nek sem mi

kö ze sincs be nyo má sa ink hoz, csak Is -
ten Igé jé vel van dol ga. A hit az zal,
ami  em be ri leg  va ló szí nű,  nem  tud
mit kez de ni. A hit szá má ra csak egy
kér dés jö het te kin tet be: „Mond ta-e
Is ten  ezt  Igé jé ben?  Kész  va gyok-e
min den  ál do zat ra,  hogy  meg tud -
jam:  va jon  össz hang ban  van-e  az,
amit kí vá nok, az zal, amit Is ten az Igé -
jé ben mon dott?”
Ar ra is út mu ta tást adott, ho gyan

nö vek szik  a  hit:  „Ami lyen  szí ve sen
imád ko zom hi tem meg erő sí té sé ért,
olyan  öröm mel  kell  ven nem  Is ten
ke zé ből azo kat az esz kö zö ket, ame lyek
ar ra  va lók,  hogy  hi te met  erő sít sék.
Meg kell en ged nem Is ten nek, hogy
kü lön fé le  ba jok,  meg pró bál ta tá sok
igény be vé te lé vel ne vel jen. Is ten vég -
te len gyen géd sze re te té ben azért en -
ge di  meg,  hogy  meg pró bál ta tá sok
ér je nek, hogy mind azt tel jes ki bon ta -
ko zá sá ban elém tár ja, amit ér de kem -
ben ten ni szán dé ko zik. Ha szo mo rú -
ság,  aka dá lyok,  vesz te sé gek,  meg -
pró bál ta tá sok jön nek, fo gad jam őket
há lá san mint Is ten irán tam va ló nagy
sze re te té nek bi zo nyí té ka it. Min den fá -

ra do zá sá nak az a cél ja, hogy hi te met
mind job ban meg erő sít se.”
Meg ta nul tam  tő le,  és  ta pasz ta -

lom is, hogy a leg sö té tebb pil la na tok -
ban is bát ran az Úr ra bíz ha tom ma -
ga mat,  hi szen  tu dom,  mi lyen  ke -
gyel mes, jó sá gos és sze re tet re mél tó. 
Mül ler tel je sen át ad ta ma gát Is ten -

nek, hogy úgy cse le ked jék ve le, aho -
gyan jó nak lát ja. Sza ván fog ta, min -
den ki kö tés nél kül rá bíz ta ma gát, csa -
lád ját,  min den  ki adá sát,  min dent,
ami re csak szük sé ge volt. A biz to sí -
té kai azok az ígé re tek vol tak, ame lye -
ket Má té evan gé li u ma 6. fe je ze té ben
ol vas ha tunk a 25.-től a 34. ver sig. 
Mül ler az Úr nak szen tel te éle tét,

hogy  ér te  mun kál kod jon.  Is ten re
bíz ta ma gát, és et től kezd ve sem mi -
ben  sem volt hi á nya.  Jöt tek ugyan
pró bák,  ne héz sé gek,  nem egy szer
üres volt az er szé nye, de az Is ten ál -
tal kül dött sok ezer tal lér elég volt ar -
ra, hogy az a mun ka, ame lyet az Úr
rá bí zott, ál lan dó an foly jék.
A ter het nem ő vi sel te. Sok meg -

pró bál ta tá son ment át, de min dig Is -
ten be ka pasz ko dott, és Is ten meg tar -
tot ta. Min den ter hét az Úr ra ve tet te,
és ő gon dos ko dott ró la nap ról nap ra.
Mül ler fi gyel mez te tett: nem vár -

ha tunk ar ra, hogy egy szer re ju tunk
el a hit tel jes mér té ké re. A hit nek ter -
mé sze tes fej lő dé si me ne te van. Az,
ami re el ju tott, nem hul lott egy szer -
re az ölé be. Kezd te a leg ele jén. Lel -
ké nek hor go nyát Is ten Igé jé be ve tet -
te, és hi te olyan mér ték ben nö ve ke -
dett, ami lyen mér ték ben gya ko rol ta.
Az  ő  hi te  ugyan olyan  hit  volt,

mint ami lyen Is ten min den gyer me -
ké nek van. Le het, hogy az ő hi te azért
volt azon ban erő sebb, mert töb bet
gya ko rol ta. 
Én meg fo gad tam Mül ler György

ta ná csa it,  és  ezt  aján lom  min den
test vé rem nek is, hogy erős hi tű ke -
resz tyé nek ként szol gál has suk az Urat. 

g Szen czi Lász ló

A hó nap igé je
„GyönyörködjazÚrban,ésmegadjaszívedkéréseit!”

(Zsolt 37,4)

MittanultamMüllerGyörgytől?

Bru ce Mil ne köny ve a ke resz tyén hit
bib li ai alap ja it mu tat ja be az Ó- és az
Új szö vet ség ta ní tá sá nak  tük ré ben,
rend sze re zett mó don, nép sze rű nyel -
ve zet tel, pro tes táns meg fo gal ma zás -
ban. A szer ző a leg főbb igaz sá got, Jé -
zus  Krisz tus  be szé dét  ma gya ráz za
meg fe le lő  ala pos ság gal,  köz ért he tő
mó don. 
A konk rét teo ló gi ai igaz sá gok meg -

fo gal ma zá sán át süt az a mély át élés,
amellyel a szer ző kö ze lít a Szent írás ér -
tel me zé sé hez. Mil ne írá sa nem szá raz
teo ló gi ai ma gya rá zat csu pán, ha nem
az ol va só kat a kü lön fé le teo ló gi ai fo -
gal mak hoz fű zött lel ki üze ne tek kel is
gaz da gít ja. Ez te szi sze mé lyes han gú -
vá a köny vet.
Bru ce Mil ne lel ki pász tor ként fon tos -

nak tart ja hir det ni a meg té rés evan gé -
li u mát, ugyan ak kor teo ló gus ként vall -
ja, hogy a hí vő em ber nek to vább kell
lép nie a meg té rés stá di u mán, és meg
kell is mer nie az ál ta la el fo ga dott Is ten
va ló sá gát. Meg győ ző dés sel ír ja be ve -
ze tő jé ben: „A szí vünk be fo ga dott Jé zus
Krisz tust  le he tet len  kü lön vá lasz ta ni
azok tól az igaz sá gok tól, ame lye ket a
Szent írás ki nyi lat koz tat ró la.”

A meg is mert igaz ság bá mu la tos
pá lyát  fu tott  be  a  vi lág misszi ó ban.
Ez  idá ig  ti zen nyolc  nyel ven  je lent
meg, a ma gyar ki adás a ti zen ki len ce -

dik. A kü lön bö ző ki adá sok ál tal kü lön -
fé le szin te ken ta nu ló di á kok nyer tek
be ve ze tést a bib li kus teo ló gi á ba.
So kan gon dol ják úgy, hogy a ke -

resz tyén hit ről va ló gon dol ko dás, a
hit  rend szer be  fog la lá sa  tá vol  áll  a
gya kor la ti ke resz tyén élet től. Sőt a ke -
resz tyén dog ma ti ka ko moly ta nul má -
nyo zá sá ról so kan azt tart ják, hogy az
át lag ke resz tyén szá má ra nincs is je -
len tő sé ge, és ha va la ki túl sá go san be -
le árt ja ma gát, an nak még a lel ki éle -
te is ká rát lát hat ja. 
Mil ne mind ezek nek a gon do la tok -

nak el lent mond va ír ta meg köny vét,
és fog lal ta rend szer be azo kat az üze -
ne te ket, ame lyek nagy ban se gí tik a
Szent írás he lyes ér tel me zé sét nem -
csak teo ló gu sok nak, nem csak lel ki -
pász to rok nak,  ha nem  min den  Is -
tent meg is mer ni  aka ró  em ber nek.
A meg is mert igaz ság mind azok szá -
má ra  író dott,  akik  a  gya kor lat ban
meg élt hí vő éle tük mel lett sze ret nék
he lye sen  is mer ni  és  fej te get ni  az
igaz ság igé jét (2Tim 2,15).
A könyv ma gyar meg je le né sét más -

fél éves mun ka előz te meg, mely nek
so rán min den köz re mű kö dő tu dá sa
leg ja vát  ad ta.  Mil ne  mű vét  Fá bi án
Sán dor bap tis ta lel ki pász tor for dí tot -
ta  an gol ból  ma gyar ra,  mun ká ját  a
szö veg for má lás ban Ma ro si Nagy La -

jos ol va só szer kesz tő, a könyv me ne -
dzse re se gí tet te. Az idé zett ének szö -
ve gek köl tői for dí tá sát dr. Ger zse nyi
Lász ló lel ki pász tor ké szí tet te. A teo -
ló gi ai lek to rá lást Pa róczi Zsolt lel ki -
pász tor, a szö veg tör de lés pre cíz mun -
ká ját Mé szá ros Pé ter vé gez te. A kor -
rek to ri fel ada to kat Ko lozs Nagy Já nos
új ság író lát ta el, a könyv bo rí tó ját és ti -
pog rá fi á ját  Nagy Ro land ter vez te.
A tet sze tős ki ad vány nyom dai ki vi te -
le zé se Győ ri Énók ve ze té sé vel ké szült. 
A  ki adói  elő szó ban  Papp Já nos

bap tis ta egy ház el nök ajánl ja ezt a ki -
vá ló rend sze res teo ló gi ai és egy ben lel -
ki ség for má ló mű vet. 

g M. N. L.

Bru ce Mil ne: A meg is mert igaz ság – A
ke resz tyén hit ké zi köny ve. Bap tis ta
Ki adó, Bu da pest, 2014. Ár nélkül.
Kap ha tó a bap tis ta köny ves bolt ban
(1068 Bu da pest, Ben czúr u. 31.).

Teo ló giát nép sze rűsítő ké zi könyv 
b A megismert igazság cím mel nagy sze rű köny vet je len te tett meg

ezen a nyá ron a Bap tis ta Ki adó. BruceMilne ka na dai lel ki pász tor és
teo ló gus köny vé nek al cí me – Akeresztyénhitkézikönyve– egy ben ar -
ra is utal, hogy prak ti ku san és ha szon nal for gat hat ja lap ja it bár ki, aki
tá jé ko zód ni kí ván a ke resz tyén hit dol ga i ban. 
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A hím hó fe hér hom lo ká val,  fe ke te
par ted li jé vel  és  rozs da vö rös  al só -
tes té vel egyi ke a leg szebb ha zai ma -
da rak nak.
A to jó egy sze rűbb szí ne ze tű, de

mind két ivar fark tol lai – a két bar -
na kö zép sőt ki vé ve – élénk rozs da -
vö rö sek. Jel lem ző, ahogy sű rűn re -
zeg te tik. A fi a ta lok el ső toll ru há ja
pettye zett.
Ez a ma dár ko ráb ban a rit kás er -

dők ben, a Ti szát kí sé rő cson kolt fü -
ze sek ben,  sző lő he gye ken,  par kok -
ban, na gyobb ker tek ben min de nütt
elő for dult,  má ra azon ban ál lo má nya
saj nos ka taszt ro fá li san meg fo gyott.
A  Bu da örs  kö ze lé ben  lé vő,  gyü -
mölcs fák kal  te li kat lan ban pél dá ul
ko ráb ban éven te köl tött hat vagy hét
pár, de má ra el tűn tek. Az utol só hí -
met há rom éve hal lot tam éne kel ni.
Az Eu ró pa-szer te ész lelt meg fo gyat -

ko zás oka is me ret len, ám fel te he tő -
leg a te le lő te rü le ten, Af ri ká ban ke -
re sen dő.
Áp ri lis ban a hí mek ér kez nek elő -

ször. Te rü le tet fog lal nak, és éne kel -
ni kez de nek. Da luk több nyi re rö vid,
nyúj tott hang gal kez dő dik, ezt kö ve ti
az után zá sok kal is tar kállt, kel le mes
csi cser gés.
Nagy sze rű lát vány volt, amint a hí -

mek va la me lyik gyü mölcs fa csú csán
a fe hér vagy ró zsa szí nű szir mok kö -
zött éne kel tek. A bu da ör si ek fü työ -
ré szés köz ben elő sze re tet tel vet tek át
rész le te ket a kis po szá ta vagy a fi tisz -
fü zi ke éne ké ből.
A fész ket egye dül a to jó épí ti, de az

al kal mas  he lye ket  a  hím  mu tat ja
meg. A Ti sza al só fo lyá sá nál, a sas-éri
re zer vá tum ban gyak ran lát tam, amint
a hím a cson kolt fűz fa ol da lá ban lé -
vő har kály odú hoz röp pent, meg ka -
pasz ko dott, és szét tár ta rozs da vö rös
fark tol la it.  Nyom ban  utá na  be ug -

rott az üreg be, meg for dult, és most
fe hér hom lo ká val csa lo gat ta a pár ját.
A rozs da far kúp ár fész ke szá raz fű -

szá lak ból, mo há ból áll, a csé szét pu -

ha pi hék kel bé le lik. A bu da ör si gyü -
möl csös ben a kis hét vé gi há zak ge -
ren dá in, zu ga i ban köl töt tek.
A to jó egye dül kot lik, de a fi ó ká -

kat már mind két szü lő ete ti. Ro va ro -
kat, pó ko kat hor da nak a fé szek hez.
Éven te több nyi re egy szer köl te nek.

Szep tem ber ben–ok tó ber ele jén in -
dul nak Af ri ka fe lé.
Vé dett ma dár, ter mé szet vé del mi

ér té ke öt ven ezer fo rint.
g Sch midt Egon

Kér dé sek
1. Mit gon dolsz, hány to jás ból áll a fé -
szek alj?
2. Mi lyen szí nű ek a to já sok?
3. Va jon szo kott-e ka kuk kot ne vel ni
a ker ti rozs da far kú?

Ker ti rozs da far kú
Szerkesztette: Boda Zsuzsa

me Sélnek aZ áll atok

Vá la szok:
1. öt-hét;
2. zöl des ké kek;
3. né ha igen.
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Kü lön le ges bib li ai uta zá sok
b Mos ta ni hat ré szes so ro za tunk ban kü lön le ges bib li ai uta zá so kat ele -

ve ní tünk fel. Mind egyik tör té net hez egy-egy rejt vény is tar to zik. A he -
lyes meg fej té se ket össze gyűjt ve, mind a ha tot együtt küld jé tek el szer -
kesz tő sé günk cí mé re (1085 Bu da pest, Ül lői út 24.). A bo rí ték ra ír já -
tok rá: Gyer mek vár. 

g ye r me kvár

2.
Il lés  Is ten  pró fé tá ja  volt.
Ál ta la üzen te meg az Úr,
amit az em be rek kel tu dat -
ni akart.
Ami kor már min den fel -

ada tát el vé gez te, az Úr el -

ha tá roz ta, hogy ma gá hoz
ve szi  ki vá lasz tott  em be -
rét, de ezt na gyon kü lön le -
ges mó don tet te. 
Egy nap Il lés a Jor dá non

túl ra ment pró fé ta utód já -

val, Eli ze us sal együtt. Hir -
te len egy tü zes lo vak ál tal
húzott tü zes har ci ko csi je -
lent meg előt te. Ami kor Il -
lés be szállt a ko csi ba, for gó -
szél tá madt, és eb ben a for -

gó szél ben emel ke dett fel a
pró fé ta az ég be. Eli ze us egy
idő után már nem is lát ta.

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

A ta ní tó né ni a tűz ol tó ál lo más ra lá -
to gat az osz tá lyá val. A tűz ol tó min -
den be ren de zést meg mu tat a gye re -
kek nek. Egy füst jel ző ké szü lék re mu -
tat va fel te szi a kér dést:
– Gye re kek, ki tud ja, mi ez?
Mó ric ka je lent ke zik:
– Ez jel zi anyu kám nak, hogy mi kor
van kész a va cso ra.

* * *

A kis Ol git nem ve szik fel a ba lett in -
té zet be. Na gyon el van ke se red ve, a

fel vé te li bi zott ság egyik tag ja vi gasz -
tal ni pró bál ja:
– Csu pán két ok mi att nem ke rül tél be.
Az egyik a bal lá bad, a má sik a jobb.

* * *

Ha egy rö vid és egy hosszú egye nes
sza kasz 45 fo kos szög ben ta lál ko zik
a  szám tan fü ze ted ben, nem új há zi
fel ada tot kap tál, ha nem egyest.

* * *

– Kis fi am, hogy tet szik az új ta ní tó
bá csi?
– Jól ki jö vök ve le, apa. Még iri gyel is
té ged.
– Hogy hogy?
– Min dig azt mond ja: „Ha én len nék
az apád…”

Hum or Z Sák
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A Dé li Egy ház ke rü let két egy -
ház me gyé jé ből ér ke zett mint -
egy öt ven gyü le ke ze ti ve ze tő
mind egyi ke  bi zo nyo san  át -
érez te sze mé lyes fe le lős sé gét,
ami kor  a  nyi tó áhí tat ban  el -
hang zott, hogy Is ten a gyü le -
ke ze te i nek ve ze té sét bíz ta rá -
juk.

Kri zsán Zol tán egy ház me -
gyei fel ügye lő (Pes ti Egy ház -
me gye)  üd vöz lő  sza vai  után
egy há zunk  el nök-püs pö ke,
Gáncs Pé ter hív ta fel a fi gyel -
met ar ra, hogy a 2017. esz ten -
dő re va ló fel ké szü lés éve i ben
az or szá gos egy ház anya gi lag
is tá mo gat ni kí ván ja a gyü le -
ke ze tek  re for má ci ó val  kap -
cso la tos  prog ram ja it.  Er ről

ha ma ro san dön tés is szü le tik.
A Dé li Egy ház ke rü let lel ké szi
ve ze tő je nyo ma té ko san kér te
a je len lé vő ket, hogy az em lék -
évet ne pusz tán ün nep nek te -
kint sék, ha nem egy há zunk és
gyü le ke ze te ink meg úju lá si le -
he tő sé gé nek. 
A kon fe ren ci án két, té má -

já ban egy más tól igen tá vol ál -
ló elő adás hang zott el.

Dr. Cser há ti Pé ter, az Or szá -
gos Or vo si Re ha bi li tá ci ós In -
té zet fő igaz ga tó ja – aki emel -
lett  a  ma gyar  egész ség ügy
struk tú ra vál tá sá ért fe le lős mi -
nisz te ri biz tos is – di na mi kus,
vé gig  per gő  elő adá sá ban  az
egyé ni hit ről, a po li ti ká ról és
a ket tő kap cso la tá ról szólt. 
Iz gal mas gon do la to kat hall -

hat tak az egy be gyűl tek – igék -
kel alá tá maszt va – ar ról, hogy
az  egyé ni  hit  ho gyan  tud ja
át hat ni a po li ti kai cse lek vést.
Nem csak a „ma ga sabb” po li -
ti ká ban moz gó em be rek nek,
ha nem min den ki nek  a  sa ját
éle té ben  is  tud nia  kell(ene)
pél dá ul, hogy nem elég a fel -
ké szült ség,  az  át lát ha tó ság,
ha nem szük ség van a ki mon -
da ni tu dás ké pes sé ge mel lett
az el lent mon da ni tu dás, va la -
mint a ja vak ról, a ju ta lom ról
le mon da ni  tu dás  hi tet  igen -
csak  igény lő  ké pes sé gé re  is.
A jó lel ki is me ret szük sé ges sé -

gét Lu ther pél dá já val tá masz -
tot ta alá az elő adó: „Itt ál lok,
mást nem te he tek.”
A rend szer vál tás utá ni ma -

gyar po li ti kai va ló ság né hány
saj ná la to san igaz ele mé vel bi -
zo nyí tot ta a fő igaz ga tó, hogy
nem csak  az  egész ség ügyet,
ha nem a tel jes ma gyar po li ti -
ku mot is jól is me ri. A po li ti -
ka jel lem zői kö zött so rol ta fel
az  el hi bá zott  rend szer vál tás
kap csán azt, hogy el ma radt a
tel jes  va gyon be val lás,  meg -
mér ge zett a po li ti kai lel ki ség
(a kor mány za ti lel ki ség el ret -
ten tő  pél dá já nak  ne vez te  az
őszö di be szé det), és a po li ti ka
pa to lo gi zá ló dá sá nak  volt
kény te len te kin te ni a mar ke -

ting olyan meg je le né sét, mint
a vö dör je ges víz. 
Cser há ti  Pé ter  bő ven  ki -

tért a hit és az egész ség po li ti -
ka te rü le té re is. A kér dés kör
ki vá ló is me rő je ként meg le he -
tő sen sö tét ké pet tárt a je len -
lé vők elé. Az el ső he lyen azt
emel te  ki,  hogy  hi ány zik  az
egyén fe le lős sé ge (el hí zás, do -
hány zás, al ko hol, dro gok stb.).
Az egész ség ügy bo nyo lult sá -
gát  szem lél tet te  az zal,  hogy
fel vil lan tot ta az ener gia po li ti -
ká val  va ló  szo ros  össze füg -
gés egyik ele mét: a mis kol ci
cse cse mő ha lá lo zá sok sok oka
kö zött van va ló szí nű leg az is,
hogy az in ku bá to rok ban szük -
sé ges  37  fo kos  hő mér sék let
ká ni ku lá ban, ami kor a kül ső
hő mér sék let, mond juk, 39 fok,
je len leg  csak  priz nic elés sel
tart ha tó.
Ha az elő adás előtt va la ki -

nek  is me ret len  lett  vol na  a
„gyógy szer lob bi” ki fe je zés, ak -
kor az elő adás vé gén ezt már
nem mond hat ta el…
Az el hang zot ta kat Len gyel

An na  fel ügye lő  asszony  úgy
sum máz ta, hogy be bi zo nyo so -
dott:  éle tünk min den  per ce,
min den  egyes  cse le ke de te
meg mér he tő  a  Bib lia  tük ré -
ben. A mi nisz te ri biz tos re fe -
rá tu ma  ele jén  ugyan is  több
pél dán is be mu tat ta, hogy egy

Jé zust  kö ve tő  tár sa da lom  a
vesz tes  po zí ci ó já ból  ho gyan
tud nyer tes ál la pot ba jut ni. 
A kon fe ren cia dél előt ti ré -

sze dr. Muth La jos nak, a szek -
szár di Ba las sa Já nos Kór ház
fő igaz ga tó  fő or vo sá nak,  a
szek szár di gyü le ke zet fel ügye -
lő jé nek fel szó la lá sá val ért vé -
get. A fel ügye lő a szü lő gyil -
kos sá gok ap ro pó ján a tár sa -
dal munk ból egy re in kább hi -
ány zó fe le lős sé get ve tet te fel,
il let ve  em lí tet te  az  Eu ró pai
Par la ment ben  elő ter jesz tett
egyik je len tés sel kap cso la tos
fel há bo rí tó ma gyar igen/nem
sza va zat arányt (a je len tés az
LMB TI egyé nek – lesz bi kus,
me leg,  bi sze xu á lis,  transz -
sze xu á lis, in ter sze xu á lis – jo -
ga i nak  a  nem ze ti  jog anya -
gok ba va ló be épí té sét szor gal -
maz ta). 
A temp lom és a gyü le ke zet

be mu ta tá sa kor, a cin ko tai ven -
dég lá tók ké szí tet te ebéd el fo -
gyasz tá sa  előtt  a  je len lé vők
ér dek lő dés sel te kin tet ték meg
a há rom száz éves akác fát  is. 

* * *

E so rok író ja gon do lat ban már
el né zést  kért  a  kon fe ren cia
prog ram já nak össze ál lí tó i tól,
ami ért  a  dél utá ni  elő adást  a
meg hí vó  alap ján  elő ze te sen
„dög unal mas nak” mi nő sí tet te.
Je len tem az ol va sók nak, hogy
A bé lyeg vi lág csil la gai és
A re for má ció kez de tei a bé lyeg -
ki adás ban cí met vi se lő elő adás
gyö nyö rű  és  iz gal mas  ké pes
tör té ne lem óra volt. A „ta nár -
nő” Ni ko dém Gab ri el la, a Bé -
lyeg mú ze um  igaz ga tó ja  volt
(a mú ze um ban egyéb ként több
mint 17 mil lió bé lyeg és egyéb
rek vi zi tum ta lál ha tó). Ér dek fe -
szí tő  elő adá sát  (képünkön)
nem csak  fi la te lis ta  fel ügye lő
test vé rünk hall gat ta él ve zet tel,
ha nem min den ki, azok is, akik
a  bé lye ge ket  csak  egy sze rű
pos tai kel lék nek te kin tik.
A re for má ció előz mé nyei,

ese mé nyei, nagy alak jai több -
ször meg ih let ték a bé lyeg ki -
adó kat. A re for má ció szin te
min den egyes moz za na tá ról,
ele mé ről ad tak ki bé lye get a
vi lág leg kü lön bö zőbb he lye in.
Még a sza kál las Lu ther ről is
őriz nek bé lye get a mú ze um -
ban  –  a  nagy  re for má tor
Wart burg  vá rá ban,  a  Bib lia
for dí tá sá nak  mun ká ja  köz -
ben nö veszt het te meg az arc -
szőr ze tét.
A  re gi o ná lis  kon fe ren ci át

ez út tal is fó rum zár ta, me lyen
el hang zott, hogy egy há zun kat
vá rat la nul  ér te  a  hit ok ta tás
tör vény ál tal ki bő ví tett le he tő -
sé ge. An dor ka Ár pád tol na-
ba ra nyai  egy ház me gyei  fel -
ügye lő rö vid be szá mo ló já ban
nem volt meg nyug ta tó hal la -
ni a nép moz gal mi ada tok ban
ta pasz tal ha tó  ne ga tív  vál to -
zá so kat, il let ve a Kri zsán Zol -
tán ál tal el mon dot tak kö zött
azt, hogy van olyan evan gé li -
kus óvo da, mely ben a gyer me -
kek ki lenc ven szá za lé ka nincs
meg ke resz tel ve.

Ve tő Ist ván lel kész úti ál dá -
sá val az együtt lét és a „foly ta -
tá sa kö vet ke zik” jó ér zé sé vel
in dul tak ha za a részt ve vők.

g Pál mai Ist ván

Bé lye gen a sza kál las Lu ther
CinkotántalálkoztakaPestiésaTolna-Baranyai

Egyházmegyevilágivezetői

b Az MO-s el ke rü lő út nem ha zud tol ta meg nem ép pen jó
hí rét szep tem ber 20-án, szom ba ton. A Dé li Egy ház ke rü -
let Tol ná ból, Ba ra nyá ból ér ke ző fel ügye lői, gond no kai,
pénz tá ro sai kö zül azok, akik fittyet hány tak a bu da pes -
ti kör gyű rű meg lé vő sza ka szán bal eset mi att sű rűn elő -
for du ló du gók koc ká za tá nak, ugyancsak be le kós tol hat -
tak amo lyan iga zi, MO-s tor ló dás ba. De azért még el ér -
ték RadosnéLengyelAnna ke rü le ti fel ügye lő be ve ze tő sza -
va it és VetőIstván cin ko tai lel kész nyi tó áhí ta tát a so ros
re gi o ná lis fel ügye lői kon fe ren ci án.

Ra dos né Len gyel An na egy -
ház ke rü le ti fel ügye lő kö szön -
tő jé ben szólt a vi lá gi tiszt ség -
vi se lők gyü le ke zet épí tő  fe le -
lős sé gé ről, fel ada ta i ról és ar ról,
hogy bi zony aki ezek re a kon -
fe ren ci ák ra nem jön el, an nak
nem biz tos, hogy ve ze tő sze -
re pet kell vál lal nia. 

Ez után a ven dég lá tó oros há zi
evan gé li kus  gyü le ke zet  fel -
ügye lő je, Né meth Bé la üd vö -
zöl te az egy be gyűl te ket.
A har mad szor ra új já ala pí -

tott Oros há za idén ün ne pel te
270. szü le tés nap ját. A je len le -
gi vá rost az evan gé li kus val lá -
sát  fél tő  és  ar ról  le mon da ni
nem haj lan dó zom bai kö zös -
ség  ala pí tot ta  1744-ben.
A  Zom bá ról  ér ke ző  né hány
csa lád  előbb  a  bé kés csa bai
szlo vák  test vé rek nél  pi hent
meg,  majd  ez után  ér kez tek
az  oros há zi  pusz ta ság ba  –
tud hat ta meg a hall ga tó ság a
vá ros tör té ne ti  is mer te tő ből.
– Az ő hi tük nek és aka ra tuk -
nak kö szön he tő, hogy Oros há -
za má ra kis tér sé gi köz pont tá
vált. A te le pü lés éle té ben az
evan gé li kus egy ház min dig is
meg ha tá ro zó volt, és a mai na -
pig fon tos az evan gé li kus szel -

le mi ség meg őr zé se,  ápo lá sa.
Eb ben pél dát mu tat a je len le -
gi vá ro si kép vi se lő-tes tü let is. 

Ör dög End re, az egy ház köz -
ség igaz ga tó lel ké sze a hét igé -
je (Zsolt 103,2), il let ve 1Jn 3,23
alap ján tar tott nyi tó áhí ta tot. Az
előb bi ige vissza te kin tés re, há -
la adás ra hív, míg a Já nos le ve -
lé ben ír tak ar ra hív ják fel fi gyel -
mün ket, hogy Krisz tus ne vé -
ben sze res sük egy mást. A pró -
ba té te lek, ne héz sé gek is meg -
erő sí te nek min ket, s eze ket Is -
ten ál dá sa ként kell fel fog nunk
– mond ta. – Fon tos ugyan ak -

kor  az  elő re te kin tés.  Épí te ni
csak ak kor tu dunk, ha az egy -
más  irán ti,  a  Krisz tus-hit ből
adó dó  sze re tet meg van  ben -
nünk. 
Kö szön tő jé ben az igaz ga tó

lel kész a nyi tott ság és a ta lál -
ko zás ad ta le he tő sé gek re hív -
ta fel a fi gyel met, majd be mu -

tat ta  az  oros há zi  gyü le ke zet
új don sá gát, a ha vi al kal mak ról
in for má ló kis fü ze tet.
A ta nács ko zá son részt vett

Gáncs Pé ter, az egy ház ke rü let
lel ké szi ve ze tő je is. A kö ze le -
dő  re for má ci ói  em lék ün nep
kap csán együtt gon dol ko dás -
ra  kér te  a  ve ze tő ket  ar ról,
hogy mi lyen prog ra mo kat le -
het ne meg va ló sí ta ni 2017-ig.
A püs pök je len lé tét ki hasz nál -
va hang zott el ké rés a hit ok ta -
tá si je len té si kö te le zett ség gel
kap cso la to san. Esze rint a gyü -
le ke ze tek  rész le te sebb  gya -
kor la ti  irány mu ta tást  vár ná -
nak, mert még sok a meg vá la -
szo lat lan kér dés. 

* * *

Az el ső elő adó, Ni ko dém Gab -
ri el la, a bu da pes ti Bé lyeg mú -
ze um  igaz ga tó ja  egy ház tör -
té ne ti út ra vit te a hall ga tó sá -

got A re for má ció kez de tei a bé -
lyeg ki adás ban cím mel,  így
akár a ju bi e um ra va ló ké szü -
lés el ső ál lo má sá nak is te kint -
he tő az elő adás.
A re for má ció té ma kö re a vi -

lág min den tá ján élő mű vé sze -
ket meg ih let te. Szebb nél szebb
bé lye gek  ké pe it  lát hat ták  a
gyü le ke ze ti tiszt ség vi se lők, és
köz ben meg is mer ked het tek a
re for má ció fon tos sze rep lő i -
nek – Luthernek, X. Leó pá pá -
nak, Szer vét Mi hály nak, Eras -
mus nak, Tho mas Mo rus nak,
Kál vin nak – az éle té vel is.

Ra dos né Len gyel An na egy -
ház ke rü le ti fel ügye lő összeg -
zé sé ben kér te a je len lé vő ket,
hogy gyü le ke ze te ik ben pró bál -
ja nak meg elő adá so kat tar ta -
ni a re for má ció egy-egy ese -
mé nyé ről, hogy mi nél job ban
tu da to sul jon  min den ki ben,
mi re ké szü lünk. 
Az  ebéd szü net ben  az  ér -

dek lő dők az oros há zi le vél tár
mun ká já ba  te kint het tek  be
Ko szo rús Osz kár ve ze té sé vel.

* * *

A  dél utá ni  prog ram  Le zsák
Sán dor elő adá sá val kez dő dött.
A Ma gyar Or szág gyű lés al el -
nö ke di ák ko ri em lé ke i vel in dít -
va hang sú lyoz ta egyik ta ná rá -
nak in tel mét: a Him nuszt és a
Szó za tot nem csak kí vül ről kell
tud ni, ha nem be lül ről is. Ma -
gyar  em ber nek  ezek  sze rint
kell él ni. Két gon do lat nak min -
dig előt tünk kell len nie: „Is ten,
áldd meg a ma gyart…” és „Ha -
zád nak  ren dü let le nűl  /  Légy
hí ve, oh ma gyar…”
A foly ta tás ban el hang zott,

hogy ma a mi  fe le lős sé günk
lét re hoz ni olyan kö zös sé gi te -
re ket, ame lyek le he tő sé get ad -
nak  ar ra,  hogy  az  em be rek
kap cso lat ba  ke rül hes se nek
egy más sal. Ezt a célt is szol gál -
ják nap ja ink ban a nép fő is ko -
lák. A La ki te le ki Nép fő is ko la
ugyan a ka to li kus egy ház tu -
laj do ná ban van, de öku me ni -
kus szel le mi sé gű. 
Le zsák Sán dor meg győ ző -

dé se, hogy a ke resz tyén Ma -
gyar or szág nak van  jö vő je az
át élt drá mák el le né re  is. Ma
mind annyi an a nem zet egye sí -
tés  tör té nel mi  idő sza ká nak
ré sze sei va gyunk. A tör té ne -
lem so rán sok szor vol tunk el -
nyo más  alatt,  és  min dig  az
adott re ményt, hogy ma gya -
rok va gyunk,  és  van hi tünk.
Va ló sá gos  hit re  van  szük sé -
günk, nem vak hit re. A va ló sá -
gos hi tet erő sí te nünk kell egy -
más ban. Az egy ház fe le lős sé -
ge: hi tet ad ni az em be rek nek.
Nem a ba jo kat és hi bá kat kell
fel so rol nunk,  mert  ez  csak
rom bol. Hin nünk kell. A gyó -
gyu lás hoz is el en ged he tet len
a hit – ál la pí tot ta meg az Or -
szág gyű lés al el nö ke.
Új kez de mé nye zés ként  is -

mer het ték meg a részt ve vők a
ha tá ron tú li ma gyar ér té kek,
hun ga ri ku mok  fel tér ké pe zé -
sét. A hor vát or szá gi ma gya rok
ér té kei már a kül ho ni ma gyar
ér ték tár  ré szét  ké pe zik,  de
zaj lik már  a  kár pát al jai  és  a
csán gó fel mé rés, va la mint ké -
szül a csal ló kö zi, őr vi dé ki, er -
dé lyi, bod rog kö zi ér ték tár is. 
A nagy sze rű elő adást fó rum

kö vet te: a há rom egy ház me -
gye fel ügye lői ad tak be te kin -
tést egy ház me gyé jük éle té be,
a hall ga tó ság pe dig a kis gyü -
le ke ze tek ne héz sé ge i ről, ké ré -
se i ről és a re for má ci ós ké szü -
lő dés ről foly ta tott be szél ge tést.
A re gi o ná lis tiszt ség vi se lői

kon fe ren cia részt ve vő it Lacz -
ki Já nos oros há zi má sod lel kész
bo csá tot ta út ra az 1Móz 32,22–
30-ban ol vas ha tó igé vel és an -
nak ma gya rá za tá val, va la mint
úti ál dás sal. 

g Ma da rász Gé za

Akik fe le lős sé get vi sel nek
a gyü le ke ze te kért 

RegionálistisztségviselőikonferenciaOrosházán

b Nap sü té ses, me leg idő vel vár ta Oros há za szep tem ber 27-
én a Dé li Egy ház ke rü let má sod szor meg ren de zett re gi -
o ná lis tiszt ség vi se lői kon fe ren ci á já nak ven dé ge it. Bár az
elő ze tes je lent ke zé sek több részt ve vőt ígér tek, így is
kö zel het ve nen ér kez tek a ta nács ko zás ra a Bács-Kis kun,
a Ke let-, il let ve a Nyu gat-bé ké si Egy ház me gye vi lá gi ve -
ze tői kö zül. 
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Radosné Lengyel Anna és Lezsák Sándor
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istentiszteleti rend • 2014. október 5.
Szentháromság ünnepe után 16. (hálaadó) vasárnap. Liturgikus szín: zöld. 
Lekció: Lk 7,11–17; JSir 3,22–26.31-32. Textus: Gal 2,16–20. Énekek: 355., 332.

Budavár, I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Bencéné Szabó Márta; de. 10. (úrv., német)
Johannes  Erlbruch;  de.  11.  (úrv.)  Balicza  Iván;  du.  6.  Bence  Imre;  Fébé, II.,
Hűvösvölgyi út 193. de. fél 10. (úrv.); Sarepta, II., Modori u. 6. de. 3/4 11. (úrv.)
Sztojanovics András; Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9.de. fél 10. (úrv.) Sztojanovics
András; Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező u. 12.de. 10. (úrv.) Donáth László;
Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10. (úrv.) Timo Pekka Kaskinen; Újpest, IV.,
Lebstück M. u. 36–38. de. 10. (úrv.) Solymár Péter Tamás; Káposztásmegyer, IV.,
Tóth Aladár út 2–4. de. 9. (úrv.) Solymár Péter Tamás; Deák tér, V., Deák tér 4.
de. 9. (úrv.) Gerőfiné dr. Brebovszky Éva; de. 11. (úrv., hálaadó) Smidéliusz Gábor;
du. 6. Cselovszky Ferenc; Fasor, VII., Városligeti fasor 17. de. 10. (családi) Pelikán
András; de. 11.  (úrv.) Pelikán András; Józsefváros, VIII., Üllői út 24. de.  fél 11.
Gombkötő Beáta; VIII., Rákóczi út 57/ade. 10. (szlovák) Gulácsiné Fabulya Hilda;
VIII., Karácsony S. u. 31–33. de. 9. Gombkötő Beáta; Ferencváros, IX., Gát u. 2.
(katolikus templom) de. 11. (úrv., családi) Koczor Tamás; Kőbánya, X., Kápolna
u. 14. de. 10. (úrv.) Benkóczy Péter; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) dr.
Blázy Árpádné; de. fél 10. (úrv., családi ) Gáncs Tamás; de. fél 11. (úrv.) dr. Blázy Árpádné;
du. 6. (vespera) Rezessy Miklós; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. dr. Blázy Árpád;
Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24.de. 9. (úrv.) Balicza Iván; Budahegyvidék,
XII., Kék Golyó u. 17. de.  10.  (úrv.)  Gerhard  Rupprecht;  Angyalföld, XIII.,
Kassák Lajos u. 22.de. 10. (úrv.) Grendorf-Balogh Melinda; Zugló, XIV., Lőcsei út
32. de. 11. (úrv.) Tamásy Tamás; XIV., Gyarmat u. 14. de. fél 10. Tamásy Tamás;
Pestújhely, XV., Templom térde. 10. (úrv.) Szabóné Mátrai Marianna; Rákospalota,
XV., Régi Fóti út 73. (nagytemplom) de. 10. (úrv.) Ponicsán Erzsébet; Rákos -
szentmihály, XVI., Hősök tere 10–11. de.  10.  (úrv.,  családi)  Börönte  Márta;
Cinkota, XVI., Rózsalevél u. 46. de. fél 11. Bátovszky Gábor; Mátyásföld, XVI.,
Prodám u. 24. de.  9.  Bátovszky  Gábor;  Árpádföld, XVI., Menyhért u. 42.
(református templom) du. 3. Bátovszky Gábor; Rákoshegy, XVII., Tessedik tér
de. 9. (úrv.) Nagyné Szeker Éva; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111.de. fél 11. (úrv.)
Nagyné Szeker Éva; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. (úrv.) Kovács Áron;
Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u.de. 11. (úrv.) Kovács Áron; Pestszentlőrinc, XVIII.,
Kossuth tér 3. de. 10. (úrv.) dr. Korányi András; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi
út 83. (református templom)de. 8. (úrv.) dr. Korányi András; Kispest, XIX., Templom
tér 1. de. 10. (úrv.) Deák László; XIX., Hungária út 37. de. 8. (úrv.) Deák László;
Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. (úrv.) Győri János Sámuel; Csepel, XXI.,
Deák térde. fél 11. (úrv.) Zólyomi Mátyás; Budafok, XXII., Játék u. 16.de. 10. (úrv.)
Hokker Zsolt; Budakeszi, Fő út 155. (gyülekezeti terem) de. fél 10. (családi)
dr. Lacknerné Puskás Sára; Budaörs, Szabadság út 75.de. 10. (úrv.) Endreffy Géza.

h i r d e t é s

a bu da pes ti evan gé li kus egye te mi lel kész ség
prog ram jai

Hét in dí tó is ten tisz te let: hét főn 19.30-kor.
Ta más-mi se: a hónap máso dik va sárnap ján 18 óra kor.
Csend hét fő: spi ri tuális is me re te ink gaz da gí tá sa 18 óra kor.
Töl tő: lel ki és kö zös sé gi tér épí tés csü tör tö kön 18 óra kor.
Lát ha tat lan szín ház: lel ki za rán dok lat a lá tás ér zék szer vé nek
ide ig le nes ki kap cso lá sá val. Bő veb ben: je len let mu hely.hu.

Lel ki gon do zás: lel készi, men tálhi giénés se gítség nyúj tás. 
Lesz még: bor kos to ló, ad ven ti aga pé, kon cert, ki ál lí tás, film klub,
la bi rin tus já rás, lel ki gya kor lat.

* * *

Fo ga dóórák: hétfő, csütörtök, 15–18 óra.
Mézes Zsolt László – teo lógus, lel kész, lel ki gon do zó 
Si mon At ti la – lel kész, men tál hi gi é nés szak em ber, pe da gó gus 
Cím: Bu da pest XI. ker., Ma gyar tu dósok körútja 3.
E-mail: ev.egye te mi@gmail.com.

A  temp lom szen te lé si  év for du ló ról
va ló  meg em lé ke zés  éve kig  leg fel -
jebb  az  is ten tisz te le ti  zá ró imád ság
egy  mon da tá ban  me rült  ki.  2011-
ben ke rült a fi gye lem kö zép pont já ba
is mét ez a dá tum, ami kor a temp lom -
bel ső-fel újí tás utá ni há la adás ra, il let -
ve Me nyes né Uram Zsu zsan na tíz évi
he lyet te sí tő szol gá lat utá ni lel kész be -
ik ta tá sá ra  ke res tek  al kal mas  idő -
pon tot  a  gy őrs á gi  evan gé li ku sok.
Két év vel ké sőbb fo gal ma zó dott meg
a gon do lat, hogy a temp lom szen te -
lé si év for du lót gyü le ke ze ti és csa lá -
di nap ke re té ben len ne mél tó meg -
ün ne pel ni. 
Ilyen előz mé nyek után ke rült sor

az el múlt va sár nap – im már má so -
dik al ka lom mal – a gy őrs á gi ak és a
gyü le ke zet  szór vány te rü le tén  élő
evan gé li ku sok és csa lád tag ja ik ta lál -
ko zó já ra. Saj nos az el múlt év ti ze dek -
ben na gyon meg fo gyat koz tak a lu the -
rá nu sok. Ma nagy len ne az öröm, ha
annyi an len né nek, mint az egy ko ri
gyü le ke zet ala pí tó há zas pá rok…
Az ün ne pi al ka lom úr va cso rai is -

ten tisz te let tel  kez dő dött,  me lyen
Kiss Mik lós, a  Győr-Mo so ni  Egy -
ház me gye  es pe re se  hir de tett  igét.
A ta lál ko zó meg hí vó ján sze rep lő ige,
Lk 10,2 alap ján ki emel te, hogy fel ada -
tunk  van  a  tár sa da lom ban,  csa lá -
dunk ban és az egy ház ban is ab ban az
ara tás ban, amely ben Jé zus ad ne künk
szol gá la ti le he tő sé get. De a jé zu si ki -
je len tés a ké rés re hív ja fel a fi gyel met.
Az  imád ság  fon tos sá gá ra,  amely
mind annyi unk nak  el  nem  ha nya -
gol ha tó fel ada ta.

Kiss Mik lós tu laj don kép pen szü -
lő föld jé re jött Gy őrs ág ra, hi szen az it -
te ni gyü le ke ze tet nagy ap ja, Kiss Sa -
mu gon doz ta egy kor Nagy ba rát fa lu -
ból, hely ben la kó el ső lel ké sze és a
gyü le ke zet ala pí tó ja pe dig az édes ap -
ja, Kiss Je nő volt. Ezért az es pe res kis -
gyer mek ko rát  a  gy őrs á gi  temp lom
„ár nyé ká ban” töl töt te.
Az úr va cso rai is ten tisz te let után

Rátz And rás, a Győr-Mo so ni Egy ház -

me gye fel ügye lő je Je le nünk és jö vő ké -
pünk cím mel  tar tott  elő adást  a
misszi ó ról. (A győr új ba rá ti gyü le ke -
zet fel ügye lő je ként sze mé lyé ben az
egy ko ri  nagy ba rát fa lui  anya gyü le -
ke ze tet is kép vi sel te.) Az egy ház jö -
vő je a misszi ó ban, a sze mé lyes meg -
szó lí tás ban rej lik – mond ta. Sa ját éle -
tén ke resz tül szem lél tet te a pél da adás

fon tos sá gát és a bi zony ság té tel hit re
jut ta tó  ere jét.  Ki emel te,  hogy  a
misszi ót  min den  esz köz zel  tá mo -
gat ja az or szá gos egy ház, még is ke -
vés ener gi át for dí tunk rá. Sa ját csa -
lá dunk ban is ne héz meg él ni a misszi -
ót. Hang sú lyoz ta, hogy a kül de té sünk
bi zony na gyon ne héz és fá rad sá gos
mun ka, ezt azon ban az egy ház jö vő -
je ér de ké ben nem sza bad meg spó rol -
nunk. 
Az al ka lom a ta valy épült kul túr -

ház ban, te rí tett asz ta lok mel lett foly -
ta tó dott.  Itt  s á gi  fi nomsá gok  –  a
gyü le ke zet tag ja i nak sa ját ter més ből
ké szült be főtt jei, szörp jei, lek vár jai –
kel tek el ado mány  fejében.
Ebéd után jól esett egy kis sé ta a fa -

lu ban, majd a nap zá rá sa ként Ve rasz -
tó Já nos rép ce la ki lel kész, az egy ház -
ke rü let misszi ói lel ké sze tar tott ér de -
kes elő adást Kül de té sünk ma cím mel,

és gyü le ke ze té nek két tag ja is bi zony -
sá got tett hit re ju tá sá ról.
A gy őrs á gi evan gé li ku sok ke ve sen

van nak. De Jé zus sze mé ben ép pen
ezért még is fon to sak. A nap üze ne -
té nek összeg zé se ként el hang zott a ké -
rés: ad ja Is ten, hogy a ke ve sek mi nél
töb ben le gye nek!

g Me nyes Gyu la

Kül de té sünk ki csi ben és nagy ban
GyülekezetiéscsaládinapGyőrságon

b A pan non hal mi domb vi dék észa ki lan ká i nak lá bá nál fek szik Gy őr-
s ág köz ség. Evan gé li kus anya gyü le ke ze tét har minc két há zas pár ala -
pí tot ta 1941-ben. Ek kor vál tak ki Nagy ba rát fa lu ból (ma Győr új ba rát).
Ön ál ló lel ké szük tíz évig egy csa lád nál la kott. A temp lom- és pa ró -
kia épí tés gon do la tát a há bo rú mi att el kel lett vet ni, bár 1943-ban ado -
mány ként tel ket is kap tak eh hez. 1950-ben az tán meg kez dőd he tett az
épít ke zés, majd 1951. szep tem ber 30-án TúróczyZoltán püs pök fel -
szen tel te a ma is ál ló kis temp lo mot. 

A Nóg rád me gyei ki csiny Sám son há -
zá nak ab ban a meg tisz tel te tés ben volt
ré sze, hogy szep tem ber 27-én, szom -
ba ton ott hont ad ha tott a szlo vák kó -
ru sok ti zen ket te dik öku me ni kus ta lál -
ko zó já nak. A ren dez vény fő szer ve ző -
je az Or szá gos Szlo vák Ön kor mány -
zat (OSZÖ), társ szer ve ző je Sám son -
há za Köz ség Ön kor mány za ta és Szlo -
vák Nem ze ti sé gi Ön kor mány za ta, va -
la mint az OSZÖ Köz mű ve lő dé si Köz -
pont ja volt. 
A két órás al ka lom az – idén ok tó -

ber ben száz negy ven négy éves – evan -
gé li kus  temp lom ban  ka pott  he lyet.
A kez dő két nyel vű li tur gi á ban Gu lá csi -
né Fa bu lya Hil da, az Or szá gos Szlo vák

Lel ké szi  Szol gá lat  ve ze tő je  és  Hor -
váth-He gyi Áron sám son há zi lel kész,
va la mint Mó tyán Ti bor, az OSZÖ Hit -
éle ti Bi zott sá gá nak el nö ke szol gált.
A ha gyo mány őr zés je gyé ben fel lé -

pő  hat  kó rus  –  Sám son há za,  Dri -
enčany, Csö mör–Cin ko ta, Luc fal va,
Püs pök hat van és Mlyn ky – vál to za tos
for má ci ó ban éne kelt szlo vák di csé re -
te ket, il let ve la tin mű ve ket. Az ün ne -
pé lyes ta lál ko zó a 150. zsol tárt fel dol -
go zó,  a  Tra nos ci us-éne kes könyv ből
vett, kö zö sen meg szó lal ta tott ószláv
ének kel zá rult: „Ch váľte Pá na z ne bi -
es!” („Di csér jé tek az Urat!”)

g Hor váth-He gyi Áron 
fel vé te le

2014. október 6. 
Egyetemi és főiskolai gyülekezet XI., Magyar tudósok krt. 3. du. fél 8. hétindító
istentisztelet. Összeállította: Balla Mária
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Nem ré gi ben je len tet te be az App le,
hogy leg újabb ge ne rá ci ós okos te le -
fon ja, az iP ho ne 6 im már 4,7 és 5,5
hü vely kes mé ret ben lesz el ér he tő.
Egy ré gi harc ke rül ez zel nyugvó -
pontra: ed dig ugyan is a gyár tó hí -
vei min dig ki áll tak amel lett, hogy
nincs szük ség a „tep si mé re tű” ké -
szü lé kek re,  mert  az  ed di gi App le
ter mé kek  pont  meg fe le lők  vol tak
min den fé le hasz ná lat ra. Hi á ba pró -
bál meg a kon ku ren cia a na gyobb
ki jel ző vel pi a cot sze rez ni, a nagyobb
kijelzős készülékeket egy ér tel mű en
ne he zebb hasz nál ni egy kéz zel.
Nem két sé ges, hogy a kü lön fé le au -

dio vi zu á lis mé dia ter mé kek fo gyasz -
tá sá nál ka pó ra jön a na gyobb mé ret,
még a mo zik kö zül is azok a leg ked -
vel teb bek, ame lyek ben óri á si mé re -
tű film vász nak van nak. Az okos te le -
fo nok pe dig las san az el ső szá mú új -
ság- vagy könyv pót ló esz köz zé lép nek
elő, így nem mind egy, hogy mek ko -
ra ki jel ző tár sul hoz zá juk. 
Úgy tű nik, hogy az e-könyv-ol va -

só  ké szü lé kek  el ter je dé se  né hány
év nyi fel fu tás után las sult. Ez rész ben
an nak a kö vet kez mé nye, hogy a te -
le fo nok és táb la gé pek több min den -
re hasz nál ha tók, és a nagy fel bon tá -
sú ki jel ző ik szebb ké pet is je le ní te nek
meg, mint  az  e-ink ala pú ki jel zők,
ame lyek leg in kább csak fe ke te-fe hér
szö veg  meg je le ní té sé re  ké pe sek,
ugyan ak kor  tény le ge sen  is  könyv
mé re tű ek.  Azért  per sze  kü lön fé le
szoft ve res meg ol dá sok ré vén ezek az
esz kö zök egy ré sze is al kal mas ar ra,
hogy we bet bön gésszünk ve lük, vagy
az ér de kes nek gon dolt cik ke ket el -
küld jük rá juk, és olyan kor ol vas suk

el, ami kor uta zunk, vagy ép pen nem
aka runk a szá mí tó gép előtt ül ni.
Ko runk ra az in for má ció túl ter helt -

ség a jel lem ző – nem könnyű úgy meg -
él ni egy na pot, hogy ne so dor jon ma -
gá val min ket a ne tes új sá gok ból és kö -
zös sé gi ol da lak ról ára dó, óri á si mennyi -
sé gű ol vas ni va ló. És ez év ről év re egy -
re csak nő. Né ha be le fut ha tunk ér de -
kes stat szti kai ada tok ba, ame lyek er ről
árul kod nak:  pél dá ul  2010-ben  több
mint 129 mil lió könyv cí met tar tot tak
nyil ván, ugyan ak kor 2012-ben egye dül
az Egye sült Ál la mok ban 15 mil lió kü -
lön bö ző ISBN-szá mot ad tak ki köny -
vek re, vagy is az ad di gi tel jes mennyi -
ség több mint tíz szá za lé kát. 
A  Go og le ve zér igaz ga tó ja,  Eric

Sch midt is  azt  nyi lat koz ta  pár  éve,
hogy az em be ri ci vi li zá ció haj na la és
2003  kö zött  pon to san  annyi  adat
ke let ke zett, mint amennyi most két
nap  alatt.  Vagy is  egé szen  jól meg -
szám lál ha tó  a  nyo más,  amely  ar ra
kész tet, hogy a zse bünk ben hur colt
okos te le fon  mé dia fo gyasz tá sunk
egyik el ső  szá mú esz kö ze le gyen.
A Poc ket, az Ins ta pa per vagy a Re -

ada bi lity mind-mind olyan al kal ma -
zás, amellyel nem csak könyv jel zőz -
het jük  az  egyes  ér de kes nek  ta lált
web ol da la kat, de eze ket utá na akár
a szá mí tó gép bön gé sző jé ből, akár a
mo bi los  al kal ma zás ból  el ér het jük.

Vagy az Ama zon Send to Kind le al -
kal ma zá sa ha son ló kép pen épül be a
bön gé sző cím sáv ja mel lé, hogy egy -
sze rű en küld hes sük Kind le e-könyv-
ol va sónk ra az adott cik ket. 
A leg iz gal ma sabb fej lesz té sek rá -

adá sul nem csak el tá rol ják a kért cik -
ket, de át is for máz zák egy sé ges stí -
lu sú ra, és ki hagy ják be lő le a fe les le ges
fej lé ce ket, kom men te ket és rek lá mo -
kat. Ezek nek az al kal ma zá sok nak az
el ter je dé se an nak kö szön he tő, hogy
jobb ol va sá si él ményt ad nak, mint a
leg több web ol dal sa ját di zájn ja, ame -
lyek az ál ta lunk ér de kes nek vélt tar -
ta lom mel lett még rend kí vül sok más
in for má ci ó val is el lát nak min ket.
Az ol vas ha tó ság elő tér be ál lí tá sa

is mét slá ger té ma a web fej lesz tői vi -
lág ban.  A  be tűk  egy re  na gyob bak
lesz nek,  gya kor la ti lag  tet sző le ges
be tű tí pust le het hasz nál ni az ol da la -
kon, és a klasszi kus ti pog rá fia ki eme -
lé si meg ol dá sai is új ra di va to sak. 
Az ele gáns di zájnt te kint ve a Me -

di um te kint he tő az egyik zász lós ha -
jó nak, de a The Ver ge is a min den esz -
kö zön  va ló  jó  ol vas ha tó ság mel lett
szállt sík ra, ami kor nem rég be je len -
tet te, hogy mos tan tól kezd ve nem ké -
szít kü lön ál ló mo bil al kal ma zást, il let -
ve mo bil né ze tet, ha nem a ren des di -
zájnt épí ti fel új ra re szpon zív ele mek -
ből, amely így a note boo kok kép er -
nyő jén és mo bil te le fo non is ugyan azt
az él ményt kí nál ja. Egy jól meg ter ve -
zett web ol dal esz köz füg get len akar
len ni, ugyan is el jött az az idő, ami kor
min den fé le ké szü lék kel ol vas ni fog -
ják,  az  asz ta li  mé re tű től  kezd ve  a
zseb ben hord ha tó ig.

g N. B.

Hoz zá szó lás Zász ka licz ky Zsu zsan na
múlt he ti refle xi ó já hoz
Aki kis- és kö zép is ko lás gyer me kek kel fog lal ko zik ma nap ság, na gyon is egyet -
ért Fül ler Ti mea Ad já tok vissza a sza va in kat! cí mű cik ké vel (EvÉ let, szep -
tem ber 21., 1. o.). Nyel vé sze ti szem pont ból Zász ka licz ky Zsu zsan na er re re -
a gá ló írá sa (A sza va kat nem ve he ti el sen ki, EvÉ let, szep tem ber 28., 15. o.) igaz,
de a cikk re vo nat koz tat va olyan, mint ha nem akar ná meg ér te ni an nak mély
és fon tos mon da ni va ló ját. 
Saj nos ma már egyes or szá gok ban a „ba rát ság” is mást je lent, és ren des

lány nem megy az ut cán ka ron fog va a ba rát nő jé vel, ne hogy fél re ért sék. Jó,
ha a ke resz tény kö zös sé gek ben ne vel ke dők tisz tán ér tel me zik és élik meg fo -
gal ma in kat, és a ve szé lyek kel is szá mol nak!

GYŐ RI NÉ DR. DRENY OVSZ KY IRÉN is ko la or vos (Bu da pest)

kü lö nös em lé ke zés
Az evan gé li kus lel kész kép zés 1950 óta több ször el ve szí tet te ott ho nát. El ső
al ka lom mal a múlt szá zad kö ze pén Sop ron ból szám űz ték, mi u tán meg szűnt
a pé csi egye tem hit tu do má nyi ka ra ként mű köd ni. Nagy fá rad ság gal vég zett
köl tö zés után Bu da pes ten, a fa so ri gim ná zi um épü le té ben nyert el he lye zést
az új ne vén Evan gé li kus Teo ló gi ai Aka dé mia. Mi u tán a gim ná zi u mot is meg -
szün tet te a ma gyar ál lam 1952-ben, a teo ló gi ai aka dé mia Bu da pest VI. ke -
rü le té be, a Lend vay ut ca 28. szám alá, egy kí vül ről is tet sze tős, be lül fa bur -
ko lat tal dí szí tett vil lá ba kény sze rült köl töz ni. Itt mű kö dött 1962-ig, ami kor
is az Ál la mi Egy ház ügyi Hi va tal sze met ve tett az épü let re, s ide köl tö zött az
egy há zi te vé keny sé get irá nyí ta ni és kont rol lál ni hi va tott in téz mény. (Ami -
kor 1989-ben jog utód nél kül meg szűnt a hi va tal, a Fi desz kap ta meg szék -
ház ként az épü le tet.) Így egy há zunk 1962-ben az Ül lői út 24.-be kény sze rült
a teo ló gi ai aka dé mi át köl töz tet ni, igen sa nya rú és mél tat lan kö rül mé nyek kö -
zé, ame lye ken az 1974-ben felépült zug ló i épü le tünk se gí tett. Itt mű kö dik –
hu szon há rom év alatt négy sze ri kény sze rű köl tö zés után – nap ja ink ban is,
im már egye te mi rang gal, az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem.
Egy ko ri öreg di á kok ként me rült fel ben nünk a gon do lat, hogy a ta nul má -

nya ink nak ott hont adó épü let re táb lát he lyez zünk el, em lé kez ve s em lé kez -
tet ve ar ra, hogy eb ben az épü let ben nem csak egy rossz em lé kű ál la mi hi va -
tal mű kö dött, ha nem egy év ti ze den át mint egy száz lel kész itt ké szült az evan -
gé li um szol gá la tá ra tu dós pro fesszo rok elő adá sa it hall gat va. Kész te tést adott
az a tény is, hogy az épü let hom lok za tán egy má sik em lék táb la már utal az
1962 utá ni idők el nyo mó, hi va ta li te vé keny sé gé re.
Mint la punk múlt he ti szá má ban ol vas hat tuk, egy ko ri di á kok gyü le kez -

tek össze az em lék táb la ün ne pé lyes el he lye zés ére. Dr. Reuss And rás pro fes -
sor eme ri tus kö szön tő je után e so rok író ja em lé ke zett meg az épü let ben ta -
ní tó pro fesszo rok ról (dr. Prőh le Ká roly, dr. Nagy Gyu la, dr. Pál fy Mik lós, dr.
Groó Gyu la, dr. Ottlyk Er nő), majd a po li ti kai okok ból el tá vo lí tott pro fesszo -
rok ról (dr. Fer di nánd Ist ván, dr. Kar ner Ká roly, dr. Só lyom Je nő, dr. Wiczi -
án De zső, dr. Bod rog Mik lós elő adó), va la mint a vélt po li ti kai in do kok alap -
ján el tá vo lí tott teo ló gi ai hall ga tók ról (Dely Er nő, Cent gráf Ká roly, Csic sely
Éva, dr. Il la nicz György, Ur bán Sán dor).
Az em lék táb lát Ku tyej Pál nyu gal ma zott bé kés csa bai lel kész, a táb la ado -

má nyo zó ja lep lez te le. Az ün nep ség szép szín folt ja volt, hogy dr. Kincz ler Zsu -
zsan na kar nagy ve zény le té vel a teo ló gu sok ka ma ra kó ru sa ko rál fel dol go zá -
so kat éne kelt, s az épü let je len le gi gaz dá ja, Ku ba tov Gá bor igaz ga tó szí ves
hoz zá já ru lá sá val az egy ko ri nagy elő adó te rem ben sze rény fo ga dás ra gyü le -
kez het tünk, ahol mind a há zi gaz da, mind pe dig dr. Sza bó La jos rek tor kö -
szön töt te a je len lé vő ket, el is me ré sü ket ki fe jez ve a ne héz idők ben vál lalt szol -
gá la tu kért és tisz tes helyt ál lá su kért.
Evan gé li kus és nem ze ti him nu szunk kö zös el ének lé se adott mél tó ke re -

tet vissza te kin tő em lé ke zé sünk nek, és az egy ko ri teo ló gus tár sak kal va ló ta -
lál ko zás te rem tett ba rá ti lég kört kö zöt tünk. Is ten igé je örök ké meg ma rad –
eb ben a bi zo nyos ság ban bú csúz tunk egy más tól. A fo lya ma tos sá got a mai nem -
ze dék teo ló gi ai hall ga tói iga zol ják: Is ten ma is mun kál ko dik.

D. Sze bik Im re nyugalmazott püspök (Bu da pest)

Hal ler Jó zsef és fe le sé ge 1954. szep tem ber 4-én há za so dott össze. Hat va na dik
há zas sá gi év for du ló ju kat Ér den ün ne pel ték szep tem ber 6-án gyer me ke ik, uno -
ká ik, déd uno ká ik és köz vet len ro ko na ik kö ré ben. Há la adá su kon két ige hang -
zott: „Áld jad, én lel kem, az Urat…”, va la mint „Ne félj, mert meg vál tot ta lak…”
Urunk ál dá sa kí sér je az ün ne pel te ket és sze ret te i ket!

Zseb köny vek, zseb új sá gok
e g yH áZ é S vil ág H áló

Rovatgazda: Nagy Bence

e vé l&le vé l&le vé l

eb be-elő adás so ro zat
Az Evan gé li kus Bel misszi ói Ba rá ti Egye sü let (EB BE) és a Bu da pest-Ke -
len föl di Evan gé li kus Egy ház köz ség ál tal ren de zett őszi elő adás-so ro zat
cí me: Élet utak ta nú ság té te le. A kö vet ke ző al ka lom ok tó ber 9-én, csü tör -
tö kön 17 óra kor kez dő dik az egy ház köz ség gyü le ke ze ti ter mé ben (Bu -
da pest XI. ke rü let, Bocs kai út 10.). Elő adás: Cse ri Kál mán nyu gal ma zott
re for má tus lel ki pász tor, áhí tat: dr. Blázy Ár pád lel kész.

Szep tem ber utol só hét vé gé jén min den
év ben kü lö nös ün nep re ké szü lő dünk
mi,  lel kész fe le sé gek. Be cso ma gol juk
leg szebb  ru há in kat,  meg pró bál juk
elő re  el ren dez ni  az  ott hon ma ra dók
éle tét,  össze szed jük  kin cse in ket  és
ka cat ja in kat, majd út ra ke lünk, hogy
új ra ta lál koz has sunk pap né tár sa ink kal
Ba la ton szár szón. Öröm ün nep ez szá -
munk ra. A ta lál ko zá sé, a jó be szél ge -
té se ké, az együtt lé té, a jó ked vé, a lel -
kün ké. Hi szem azt, hogy eze ken a na -

po kon Is ten is mo so lyog va fi gyel ben -
nün ket.
Idén nem csak mi és a szí vünk öl -

tö zött ün nep lő be szep tem ber 26–28-
án  az Evan gé li kus Kon fe ren cia-  és
Misszi ói Ott hon ban, ha nem a hét vé -
ge té má ja is. Zo rán dal szö ve gét idéz -
ve  ez  ugyanis  így  hang zott:  „…de
mondd, hány perc az ün nep?”Az áhí -
ta tok so rán Schal ler Ber na dett vár -
al jai lel kész nő vitt min ket vé gig a az
ün ne pe ken.  On nan  in dul va,  hogy
kik és mi lyen hely zet ben va gyunk,
ho gyan ké szü lő dünk, majd ho gyan
él jük meg az ün ne pet, egé szen a to -
vább in du lá sig. 
Már az el ső es ti is mer ke dés is a té -

mánk kö rül for gott. Mind egyi künk
ho zott  va la mit,  ami  az  ün nep hez
kö tő dik szá má ra (ezek a tár gyak leg -
alább olyan vál to za to sak vol tak, mint
mi ma gunk: volt ve lünk csen gettyű,

an gya lok, kar kö tő, pap nék sza kács -
köny ve, de még sző lő zsír  is), majd
meg osz tot tuk egy más sal, hogy mi ért
fon tos ne künk az a do log. Ez ál tal ki -
csit be pil lant hat tunk egy más ün ne -
pe i be. 
Vál to zó  cso por tok ban  („vil lám -

ran di jel leg gel”) olyan gon do la to kat és
ér té ke ket vil lan tot tunk fel egy más -
nak, me lyek a sa ját, az egy há zi, az ál -
la mi  és  egyéb  ün ne pe ink kel  kap -
cso la to sak, illetve az zal, hogy mi ként

tud juk meg te rem te ni a cso dát. Prak -
ti kus öt le tek kel is gaz da god hat tunk,
olya nok kal pél dá ul, hogy mi ként ké -
szül jünk sa ját gye re künk kon fir má -
ci ó já ra, ho gyan le het de cem ber 23-
án is szent es te, stb. 
Szom ba ti elő adónk Ko vács né Tóth

Már ta vö nöc ki  lel kész nő volt, akit
hall gat ni  ön ma gá ban  ün nepet
jelentett. A ta lál ko zó cí mé ben fel tett
kér dés re („…de mondd, hány perc az
ün nep?”) rö vid vá la sza annyi volt: a
fe le.  Pon to san  fe le annyi  ide ig  tart,
mint amennyi ide ig sze ret nénk. Fel -
hív ta  a  fi gyel mün ket:  pont  ezért  a
hét köz na pok  cso dá it  és  rí tu sa it  is
meg kell ta lál nunk, mert ezek tar ta -
nak meg min ket. 
Ha fi gye lünk, ész re tud juk ven ni

Is tent a leg ap róbb, hét köz na pi dol -
gok ban is, pél dá ul ha nem órá ra ke -
lünk fel, ha nem Is ten éb reszt min ket.

Ki sebb cso por tok ban ke res tük meg
ezek nyo ma it éle tünk ben. 
Végezetül  egy há zi  ün ne pe ink ről

be szél get tünk.  Me lyi ket  vár juk  és
sze ret jük a leg job ban, me lyi ket fe dez -
tük fel csak mos ta ná ban (me lyik ke -
rült kö ze lebb hoz zánk), és me lyik az,
ame lyik  még  min dig  tá vol  áll  tő -
lünk? Jó hí rem van lel kész fér je ink -
nek: a tő lük is a leg na gyobb erő fe szí -
tést kí vá nó ad vent és ka rá csony a leg -
ked vel tebb kö re ink ben.
Dél után is mét meg nyílt ka cat pi a -

cunk, ahol sa ját ké szí té sű vagy hasz -
nált ap ró sá ga ink ta lál tak új gaz dá ra.
Ké sőbb egy szin tén ka cat nak tű nő, de
nagy bel ső ér té kek kel bí ró tárgy rej -
tel me i be ava tott be Gáncs Már ti. Egy
svéd püs pök  ál tal  ki ta lált  kar kö tőt
fűz tünk fel együtt, amely nek da rab -
ja it  kü lön le ges  gyön gyök,  az  élet
gyön gyei al kot ták (Is ten, csönd, ke -
reszt ség, én, pusz ta, nyu ga lom, sze -
re tet,  tit kok, sö tét ség,  fel tá ma dás).
Fel fű zé sük köz ben mind egyik szem -
ről me di tá ci ós szö ve gek és kér dé sek
alap ján el mél ked tünk. Így meg kap -
tuk pap né ün ne pünk aján dé kát is. 
Es té re  még  egy  meg le pe tés ben

volt ré szünk: a Ta bu la tú ra ré gi ze nei
együt tes ját szott, és még hang szer be -
mu ta tót is tar tott. Az óta nem csak a
kar kö tő köt össze ben nün ket, ha nem
az  is,  hogy  raj tunk  kí vül  ke ve sen
tud ják, hogy mi ként néz ki egy re bek,
és mi lyen hang ja van. Es tén ként jó
bo rok és kéz mű ves ke dés mel lett fűz -
tük szo ro sabb ra kap cso la ta in kat.
Együtt lé tünk ün ne pé nek üze ne tét

a va sár na pi zá ró is ten tisz te le ten kap -
tuk meg: „Le á nyom, hi ted meg tar tott
té ged, menj el bé kes ség gel.” (Lk 8,48)
Schal ler  Ber na dett  ez zel  bo csá tott
utunk ra, hogy az ün nep ből ha za tér -
ve a Szár szón ka pott örö met és erőt
vi hes sük ma gunk kal a hét köz nap ja -
ink ba.

g Bart hel-Rú zsa Bar ba ra

Papnék ünneplőben, kincsekkel
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Va sár nap (ok tó ber 5.)
És íme, nagy vi har tá madt a ten ge ren, úgy hogy a ha jót el bo rí tot ták a hul lá -
mok. Jé zus pe dig aludt. Ta nít vá nyai oda men tek hoz zá, fel éb resz tet ték, és ezt
mond ták: „Uram, ments meg min ket, el ve szünk.” Mt 8,24–25 (Jób 5,8–9; Lk
12,/13–14/15–21; 2Kor 9,6–15; Zsolt 65) A kont raszt már-már tra gi ko mi kus:
a ta pasz talt ha jó sok resz ket nek a fé le lem től a vi ha ros ten ge ren, Jé zus pe dig
al szik. Ami kor mi két ség be esünk, pá ni ko lunk, ret te günk, meg vál tó Urunk -
nak bé kes sé ge van. Ezt je len ti itt az al vás (vö. Zsolt 4,9). A ta nít vá nyok vég -
ső két ség be esé sük ben fel éb resz tet ték őt. Mai ta nít vá nyok szá má ra is drá ga
le he tő ség ez. Az Úr ma is meg szó lít ha tó, mert kö zel van, nem a part ról szem -
lé li éle tün ket, ott van ve lünk a ha jó ban. „Uram, ments meg min ket, el ve szünk.”

Hét fő (ok tó ber 6.)
Az Úr an gya la… meg érin tet te Il lést, és ezt mond ta: Kelj föl, egyél, mert erőd
fe lett va ló út áll előt ted! 1Kir 19,7 (Zsid 1,14; Róm 6,18–23; Eszt 1,1–22) Il lés
el ér ke zett a ha tá ra i hoz. Is ten em be re össze rop pant. Igen, az egyik leg na gyobb
pró fé tá val is meg tör tént. Már csak pa nasz kod ni tud. Fel ad ja. Az Úr azon -
ban kül dött jén ke resz tül meg szó lít ja őt ab ban az ál la po tá ban is. Az Úr ma
is meg szó lít igé jén és kül dött je in ke resz tül. Ab ban az eset ben, ha a ha tár -
hely ze tek ben mi is fel tud juk ad ni – aho gyan Il lés tet te – a ke se rű sé get, a
csa ló dást, az igaz ság ta lan sá got, a fé lel met. A „so ha ne add fel!” a ta nít vány
szá má ra azt je len ti: min dig add fel jebb!

Kedd (ok tó ber 7.)
Hi szen ha jól cse lek szel, emelt fő vel jár hatsz. Ha pe dig nem jól cse lek szel, a
bűn az aj tó előtt le sel ke dik, és rád vá gyó dik, de te ural kod jál raj ta. 1Móz 4,7
(1Kor 16,13; Ap Csel 21,8–14; Eszt 2,1–18) Ket ten van nak az aj tó előtt. Az egyik
a „bűn”, amely le sel ke dik, rád vá gyó dik, nem en ge di, hogy emelt fő vel járj.
Bi zony ta lan ság ban tart, két ség be ejt, össze za var. Nem tudsz ural kod ni raj -
ta. A má sik, aki az aj tód előtt áll: Jé zus (Jel 3,20). Ő nem le sel ke dik, ha nem
zör get. Sze lí den jel zi, hogy sze ret né, ha be en ged néd az éle ted be. Ha meg te -
szed, emelt fő vel jár hatsz. Min den eset ben, ami kor ér zed a bűn le sel ke dé -
sét az aj tód előtt, fi gyelj jól, és halld meg a zör ge tést. És emeld fel a fe jed!

Szer da (ok tó ber 8.)
Ural ko dik az Úr! Vi gad jon a föld, örül jön a sok szi get! Zsolt 97,1 (Jel 15,3; Mk
5,21–24.35–43; Eszt 2,19–3,6) A nagy fel is me ré sek nek min dig van kö vet kez -
mé nyük. Aki volt már vi har ban, aki el ér ke zett már a ha tá ra i hoz, aki meg -
ta pasz tal ta, hogy nem tud el me ne kül ni a rá le sel ke dő bűn elől, és ural kod -
ni sem tud raj ta; és aki már nem ma gya ráz ko dik, nem men te ge tő zik, ha nem
be lát ja ment he tet len el ve szett sé gét, és nem akar már ural kod ni ma gán, az
az em ber fel tud ki ál ta ni a zsol tá ros sal: „Ural ko dik az Úr!” – az én éle tem -
ben is. És ez a fel is me rés nem ma rad kö vet kez mény nél kül. „Nyí lik az öröm,
és hát rál a bá nat.” (Bod rog Mik lós)

Csü tör tök (ok tó ber 9.)
Én, az Úr va gyok a te Is te ned, aki ki hoz ta lak Egyip tom föld jé ről, a szol ga ság
há zá ból. 2Móz 20,2 (Zsid 11,24; Fil 1,19–26; Eszt 3,7–15) Is ten be mu tat ko -
zik, majd ki nyi lat koz tat ja örök aka ra tát. A sor rend fel cse rél he tet len. Mert
a pa ran cso la tok ér vé nyét az Úr ad ja. És Is ten elő ször min dig ad, csak utá -
na kö ve tel. És mit ad Is ten? Ön ma gát ad ja ne künk. „Én, az Úr va gyok a te
Is te ned” – azt mond ja ez zel: „A ti éd va gyok” – a te Is te ned va gyok. Nem azt
mond ja: „A mar kom ban vagy, azt csi ná lok ve led, amit aka rok.” No ha ez is
igaz, de az Úr nem fé le lem ben akar tar ta ni, ha nem meg akar sza ba dí ta ni min -
den meg kö tö zött ség től. Mert sze ret.

Pén tek (ok tó ber 10.)
Le gyen gon dod rá, hogy be tölt sed azt a szol gá la tot, ame lyet át vet tél az Úr ban!
Kol 4,17 (1Kir 2,1–3a; Jn 18,3–9; Eszt 4,1–17) Ezt a fel szó lí tást egy konk rét sze -
mély nek, Ar k hip posz nak ír ja Pál. Ta lán nem is ért jük, mi kö zünk ne künk eh -
hez. Ép pen ezért sze re tem Pál le ve le i nek vé gén a kö szön té se ket és a fi gyel -
mez te té se ket. Mert ez a pász to ri hang hi te le sí ti a ko moly teo ló gi ai mon da -
ni va lót. Pál szá má ra – ak kor és ott – a konk rét sze mély is fon tos, és a hely -
zet is, amely ben van. A „ke reszt be szé de” és a „Krisz tus-him nu szok” nem lég -
üres tér ben hang za nak el. Ma sem! Ki tud ja, mi kor vá lok én Ar k hip posszá?

Szom bat (ok tó ber 11.)
Az irán ta va ló bi zal munk pe dig azt je len ti, hogy ha va la mit az ő aka ra ta sze -
rint ké rünk, meg hall gat min ket. 1Jn 5,14 (Zsolt 10,17; Mk 9,1–10; Eszt 5,1–14)
Bi zal mi kap cso lat ban len ni Jé zus sal azt je len ti, hogy egé szen azo no su lok ve -
le, fi gye lek ar ra, amit mond, el fo ga dom aka ra tát. Jé zus tel je sen azo no sult ve -
lünk – így adott ne künk új éle tet. Ez azt je len ti, hogy sem mi nem ma rad -
hat a ré gi ben. Ha Krisz tus él ben nem (Gal 2,20), ak kor aka ra ta ér vé nye sül
az imád sá ga im ban is. Vizs gál juk fe lül így ima ké ré se in ket!

g Grend orf Pé ter

Új nap – új kegyelemFo ga dó órá mat min den hó nap
el ső hét fő jén tar tom. Min den kit
sze re tet tel vá rok dél után há rom
órá tól öt órá ig a Dé li Egy ház ke -
rü let szék há zá ban (1088 Bu da -
pest, Pus kin u. 12.).

Ra dos né Len gyel An na
or szá gos fel ügye lő-he lyet tes, 

a Dé li Egy ház ke rü let fel ügye lője

hírek, hirdetéSek

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

VASÁRNAP

6.00 / Bartók rádió
Muzsikáló reggel
Vasárnapi orgonamuzsika
9.00 / Pax Tv
Evangélikus istentisztelet 
a budavári templomból
9.30 / Bartók rádió
Musica Sacra
(egyházzenei magazin)
10.04 / Kossuth rádió
Evangélikus istentisztelet
közvetítése Mezőberényből
13.30 / M. Katolikus Rádió
,,Valaki ír a kezeddel’’
(vasárnapi versműsor)
15.00 / Pax Tv
Felekezetközi zsoltárolvasás
(beszélgetéssorozat)
15.30 / Kossuth rádió
A Metro Klubtól a Szigetig
(rocktörténeti beszélgetések)
22.30 / Duna World
Bábel – Hesnával a világ

HÉTFŐ

5.15 / M1
Hajnali gondolatok
13.30 / Kossuth rádió
Erős vár a mi Istenünk!
Az evangélikus egyház
félórája
15.15 / Duna World
Evangélikus ifjúsági műsor
16.15 / Duna World
Magyarok cselekedetei
Aradi vértanúk
20.00 / Pax Tv
Kút
(élő interaktív műsor)
Műsorvezető: Deák László
evangélikus lelkész
21.20 / M1
Utolsó órák
(magyar tévéfilm, 2014) (55’)
21.55 / Duna Tv
Nyolcvan huszár
(magyar filmdráma, 1978)
(124’)

KEDD

11.45 / Pax Tv
Böjte Csaba atya a szeretetről
14.50 / Duna World
Élő egyház
(vallási híradó)
19.25 / Kossuth rádió
Tetten ért szavak
Balázs Géza műsora
20.00 / Corvinus Rádió
(Sopron)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(corvinusradio.hu)
21.25 / Duna World
Leleplezés
(magyar dokumentumfilm)
23.00 / M1
Szívradír
(magyar kisjátékfilm, 2014) (17’)
23.10 / Duna Tv
Kultikon
(kulturális magazin)

SZERDA

5.15 / M1
Hajnali gondolatok
8.05 / Duna Tv
Virágzó Magyarország
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
Bonyhád
11.00 / Credo Evangélikus
Rádió (Szombathely)
Helyek és történetek
(credoradio.hu)
13.30 / Kossuth rádió
,,Tebenned bíztunk eleitől
fogva...’’
A református egyház félórája
14.55 / Duna World
Baptista magazin
18.30 / M1
Maradj talpon!
(kvízműsor)
23.05 / M1
KorTárs
Velencei építészeti biennálé

CSÜTÖRTÖK

11.05 / Kossuth rádió
A Hely
(riportműsor)
Kulcsosházak
15.30 / Duna World
Századfordító magyarok
Ottlik Géza
17.40 / Pax Tv
Anyuka
(portréfilm)
20.30 / Duna World
Szerelmes földrajz
Kapolcsozás Márta Istvánnal
21.05 / Kossuth rádió
Belépő
(kulturális magazin)
21.45 / Duna Tv
A nagy generáció
(magyar játékfilm, 1985)
(109’)
22.55 / M1
A rejtélyes XX. század
Kun Miklós történész
műsora

PÉNTEK

13.30 / Kossuth rádió
Örüljetek az Úrban
mindenkor!
A metodista egyház félórája
16.05 / Duna World
Barangolás Észak-
Görögországban
(magyar dokumentumfilm)
18.55 / Pax Tv
Barangolások a Szentföldön
(útifilm)
19.05 / Bartók Rádió
Kapcsoljuk az Operaházat
Mozart: Così fan tutte
22.15 / Duna World
Szabadság tér ’89
(történelmi magazinműsor)
23.30 / M1
Aranytartalék
(amerikai–német filmdráma,
2001) (106’)
23.55 / M3
Béla király
(magyar tévéfilm, 1984) (157’)

SZOMBAT

12.05 / Bartók rádió
A New London Consort
hangversenye
14.35 / Pax Tv
Fejezetek a magyar
kereszténység történetéből
Pálosok
15.30 / Szent István Rádió
(Észak-Magyarország)
Ökumené – Testvéregyházak
félórája
Benne: Az Evangélikus
Rádiómisszió műsora
16.00 / Pax Tv
10. Szélrózsa evangélikus
ifjúsági találkozó
(riportfilm)
Filléres emlékeim
17.40 / M. Katolikus Rádió
Páholy és pódium
Irodalom, zene, színház
21.30 / M. Katolikus Rádió
Nyelvédesanyánk
(anyanyelvi műsor)

VASÁRNAP

8.00 / Civil Rádió
(Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora (civilradio.hu)
9.00 / Pax Tv
Evangélikus istentisztelet
a budavári templomból
9.30 / ZDF (német)
Evangélikus istentisztelet
Karlsruhéból
(fernsehgottesdienst.de)
14.10 / Pax Tv
10. Szélrózsa evangélikus
ifjúsági találkozó
(riportfilm)
Tévedés
19.00 / Credo Evangélikus
Rádió (Szombathely)
Kantáták
(credoradio.hu)
19.35 / Bartók rádió
A MÁV szimfonikus zenekar
hangversenye

VASáRNAPTÓL VASáRNAPIg
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból október 5-étől október 12-éig

lel kész ik ta tás Szü gyön
„De én az Is ten hez for du lok, Is ten re bí zom ügye met, aki ha tal mas dol -
go kat mű vel ki ku tat ha tat la nul, cso dás dol go kat meg szám lál ha tat la nul.” 

(Jób 5,8–9)
Is ten irán ti há lá val tu dat juk, hogy ok tó ber 5-én 15 óra kor a szü gyi evan -
gé li kus temp lom ban ün ne pi is ten tisz te let ke re té ben Sza bó And rás, a Nóg -
rá di Egy ház me gye es pe re se be ik tat ja Tor zsa Ta más lel készt a Szü gyi Evan -
gé li kus Egy ház köz ség pa ró kus lel ké szi tiszt sé gé be. Sze re tet tel hív juk és
vár juk önt és ked ves csa lád ját az ün ne pi is ten tisz te let re és az azt kö ve -
tő sze re tet ven dég ség re, hogy örö münk ben osz toz zon.

A gyü le ke zet ve ze tő sé ge

Hol land és spa nyol
or go na ze ne

Szi lá gyi Gyu la ad or go na kon cer -
tet  ok tó ber  5-én,  va sár nap  17
óra kor a bé kás me gye ri evan gé -
li kus temp lom ban (1038 Bu da -
pest, Me ző u. 12.).

APRÓHIRDETÉS

Bu da pest X. ke rü let, Gép ma dár ut -
cá ban 50 m2-es la kás el adó. Telefon:
20/824-3056.

Zár va az evan gé li kus or szá gos könyv tár
Tá jé koz tat juk ked ves ol va só in kat, ku ta tó in kat, hogy 2014. szep tem -
ber 29. és 2015. ja nu ár 31. kö zött köl tö zés mi att könyv tá runk zár va tart.
A 2015. feb ru ár tól kez dő dő mű kö dé si rend ről ké sőbb adunk tá jé koz -
ta tást. Kér jük szí ves meg ér té sü ket.


