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Az egyház egysége f 2. oldal
Kallódók zsoltára f 4. oldal
Vezess ott, ahol vagy! f 7. oldal
Interjú a Bethesda-kórház főigazgatójával f 7. oldal
72 óra munka és buli f 12. oldal
ECEN-nagygyűlés Balatonszárszón f 15. oldal

„Fel nőtt egy ge ne rá ció, mely nek tag jai
ilyen »aré na kö zeg ben« is szí ve sen hall -
gat ják az evan gé li u mot, de ci be lek től
han gos kon cer te ken (is?) meg hall ják a
ze nei elő adók el sőd le ges üze ne tét.”

Harsogó dicsőítés f 11. oldal

„Ugyan ezt a fül ledt sé get érez tem, ami kor hu szon -
ki lenc év vel ez előtt itt lan dol tam. 1985. szep tem ber
1. volt, és én – ma gam sem hit tem – a Lu the rá nus
Vi lág szö vet ség ösz tön dí já val Chi ca gó ba ér kez tem.
Ak kor is egy dok to ran dusz, bi zo nyos John várt rám.”

Chicagói találkozások f 8–9. oldal

„De még en nél is több ről volt szó. Ar ról, hogy –
kö zös lá tás és meg győ ző dés sze rint – Is ten hasz -
nál ni is fog ja evan gé li u má nak ter jesz té sé ben a ci -
gány sá got, mégpedig épp azt az adott sá gát, hogy
a kü lön bö ző né pek kö zött szét szó rat ta tás ban él.” 

Roma for the Nations f 4. oldal

g Dr. Ko rá nyi And rás

„Nem ha lok meg, ha nem élek, és hir -
de tem az Úr tet te it” – 1530 kri ti kus
nap ja i ban ez a zsol tár vers (118,17) vi -
gasz tal ta és len dí tet te to vább Lu ther
Már tont. Mun ka tár sai ép pen az
augs bur gi bi ro dal mi gyű lés re meg -
idéz ve ad tak szá mot hit be li meg győ -
ző dé sük ről, és ké szí tet ték elő az
Ágos tai hit val lás té te le it: „Gyü le ke -
ze te ink nagy egyet ér tés sel ta nít ják…”

Eköz ben Lu ther, köz vet len élet ve -
szély ál tal fe nye get ve, a kö ze li Co burg
vá ro sá ból fi gyelt, le ve le zett, vé le -
mé nye zett – amíg ere jé ből fu tot ta.
Az tán el fo gyott az ere je, na po kig
nem ol va sott, nem írt sem mit, csu -
pán né hány se gít sé get ké rő le ve let.
Lud wig Sen fl ze ne szer ző től a 4. zsol -
tár egyik ver sé ről kért fel dol go zást vi -
gasz ta lá sul. A szer ző ezt a fel ké rést
ugyan nem vál lal ta, vi szont el küld te
egy kész mű vét: „Non mo ri ar, sed vi -
vam, et nar ra bo ope ra Do mi ni” –
„Nem ha lok meg, ha nem élek…” Ez
az aján dé kul ka pott ige nem csak ak -
kor ál lí tot ta talp ra a re for má tort,
de el kí sér te egé szen éle te vé gé ig.

Ok tó ber rel be lép tünk a re for má -
ció hó nap já ba. Is ten tisz te le tek, elő -
adá sok, kul tu rá lis prog ra mok és az
öt száz éves re for má ci ói ju bi le um ra
ké szü lés hí rei egy mást érik ezek ben
a he tek ben. A dísz ese mé nyek so ra
ugyan jól jel zi azt a for du la tot, amely
a rend szer vál to zás óta le zaj lott: a ta -
ka ré kos sá gi vi lág nap he lyett nyu -
god tan ké szül he tünk a re for má ció
ün ne pé re ok tó ber 31-én, de ta lán túl
nyu god tan is. Pe dig az egy ko ri re for -
má ció nyug ta lan sá ga, az 1530-as vál -
ság hely zet nagy tét je, amely még
Lu thert is meg ren dí tet te, min den nél
ak tu á li sabb le het ne ma is.

Ré gi pro tes táns teo ló gi ai fel is me -
rés, hogy ha el ér ke zik a re for má ció
ide je, Is ten azt min dig sa ját né pén, az
egy há zon szok ta és akar ja el kez de ni.
Két ség be ej tő konflik tu sok a nagy vi -
lág ban, tár sa dal mi fá sult ság ide ha za,
nagy ará nyú el ve szett ség és sod ró dás
a min den na pok ban – mennyi ag gó -
dó imád ság, sze ret te in kért, ba rá to -
kért és el len sé ge kért meg szó la ló
köz ben já rás hang zik fel ben nünk és
kö zöt tünk is! Va jon tud juk-e, ész re -
vesszük-e még, hogy ezek kel az
imák kal egy ben azt is kér jük, hogy Is -
ten kezd je meg re for má ló mun ká ját:
el ső sor ban köz tünk és raj tunk? 

Hi szen ki hall gas son és tér jen
meg min de nek előtt Is ten sza vá ra, ha
nem a gyü le ke zet, az egy ház? Ki áll -
jon előbb az Is ten szol gá la tá ba, ha
nem a ke resz tény kö zös ség, amely Jé -
zus alá za tos és ál do za tos szol gá la tá -
nak nyo ma it kö vet ve akar ja él ni az
éle tét?

Ép pen ezért le het ne a re for má ció
ün ne pé nek is va la mi fé le ad vent je! 
A bűn bá nat, az őszin te be lá tás, az új -
ra meg ta lált és ki fe je zett kész ség és a
meg nem ér de melt ke gye lem fe let ti
öröm ün ne pi idő sza ka. Ta lán ép pen
a küz de lem re va ló kép te len ség és
erőt len ség meg ál lá sá val, ne künk

szó ló igé re vár va, mint egy kor Lu ther
éle té ben. A szün te len re for má ció
ál dott nyug ta lan sá gá val, amely nek
kö vet kez té ben cso da mód még sem a
ma ra dék erő for rás és bé kes ség szí vó -
dik fel, ha nem ép pen a fel őrölt ide -
gek pá lyái tel nek meg új ra élet erő vel,
hit tel és len dü let tel!

E nél kül az is mét lő dő meg tor pa -
nás, kö nyör gés, se gít ség ké rés és
igei meg erő sí tés nél kül alig ha tu -
dunk iga zat mon da ni a re for má ci -
ó ról. Ép pen ez a ki he gye zett vá ra -
ko zás – Is ten re, em ber re, hit test vé -
rek re, vál to zás ra, ál dás ra – az, ami
sa já tos re for má ci ói ad ven ti han -
gu lat ban az egyet len alap ja le he tett
és le het az Ágos tai hit val lás ban
oly gyak ran vissza té rő for du lat nak
is: evan gé li kus „gyü le ke ze te ink nagy
egyet ér tés sel ta nít ják…” Ami kor
Is ten igaz sá gá ra, men tő em ber sze -
re te té re rá ta lál az egy ház, a gyü le -
ke zet, és az evan gé li um nak ki já ró
kel lő alá zat tal és lel ke se dés sel meg -
ta pasz tal hat ja a Szent lé lek ere jét,
„ahol és ami kor Is ten nek tet szik”. 

Va jon szo rít juk-e ma gun kat ma -
nap ság is er re a hoz zá ál lás ra? A gyak -
ran föld be rej tett evan gé li u mi kincs
nap vi lág ra for dí tá sá nak örö mé re?
S va jon nem vol na-e he lyes és szük -
sé ges, hogy a nagy egyet ér tés, a test -
vé ri kon szen zus bá to rí tó él mé nyé nek
gyak ran ta pasz talt hi á nya leg alább a
re for má ció hó nap já ban egy ki csit
job ban ég jen ben nünk, és ösz tö nöz -
zön min ket?

„Nem ha lok meg, ha nem élek, és
hir de tem az Úr tet te it” – ok tó ber hó -
nap ja ez zel az üze net tel le het csak az
evan gé li u mi meg úju lás, a szün te len
mun kál ko dó re for má ció ad vent je.
Hi szen ép pen az élet nek ez az üze -
ne te vá laszt ja el a rá kö vet ke ző ha lot -

tak nap já tól: hogy ne csak haj dan volt
dol gok ra és „szen tek re” va ló em lé ke -
zés re épül jön egy há zunk, ha nem
ma is élő evan gé li u mi szó ra! Olyan
szó ra, amely nem csak 1530-ban, ha -
nem ma is talp ra ál lít, vissza ad ja és
meg sok szo roz za a helyt ál lás hoz szük -
sé ges lel ki erőt, és sok fé le sé günk ben
még is fel vil lant ja a kon szen zust, a kö -
zös ne ve zőt: az aján dék ba ka pott
él te tő és őszin te jé zu si sze re te tet!

A szer ző az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye tem Egy ház tör té ne ti Tan szé ké nek
egye te mi ta ná ra

A re for má ció ad vent je

„Vajonnemvolna-e
helyesésszükséges,
hogyanagyegyetértés,
atestvérikonszenzus
bátorítóélményének
gyakrantapasztalt
hiányalegalább
areformációhónapjában
egykicsitjobban
égjenbennünk,
ésösztönözzönminket?

Háziáldás

A szer ve zők, a ME ÖT öku me ni kus
női bi zott sá gá nak tag jai ugyan né mi
csa ló dott ság gal nyug táz hat ták, hogy
a re gi o ná lis női ta lál ko zó ra je lent ke -
zet tek szá ma nem ér te el az elő ző
éve két – kel le mes meg le pe tést je lent -
he tett vi szont, hogy a ko ráb bi ak hoz
ké pest több fi a tal, pon to sab ban fi a -
tal asszony tisz tel te meg je len lé té vel
az al kal mat. Bi zo nyá ra azért is, mert
a nap köz pon ti té má ja – a ke resz tény
nő sze re pe a csa lád ban – kü lö nö sen
az if jú, „pá lya kez dő nek” mond ha tó
fe le sé gek, édes anyák ér dek lő dé sé -
nek hom lok te ré ben áll.

A na pot e so rok író já nak áhí ta ta
in dí tot ta 1Pt 5,7–10 alap ján, tu da to -
sít va, hogy a mai vi lág ban mennyi tá -
ma dás éri a há zas ság és a csa lád in -
téz mé nyét. No ha le ve lé ben Pé ter
olyan gyü le ke ze te ket szó lí tott meg,
ame lyek fi zi ka i lag szen ved tek a ke -
resz tény ül dö zés mi att, ám Is ten né -
pé nek ak kor is ré sen kell len nie,
ami kor az el len ség tá ma dá sai nem
bru tá lis erő szak for má já ban, ha nem
a köz gon dol ko dá son ke resz tül ér kez -
nek, s igye kez nek bom lasz ta ni az Is -
ten ál tal aján dé ko zott jó ren det.

A nap meg hí vott elő adó há zas pár -
ja, Var ga György ér di pré di ká tor és
fe le sé ge, Ani kó több ször is vissza utalt

ar ra az ál la pot ra, ame lyet Is ten a te -
rem tés kor szánt fér fi nak és nő nek,
hang sú lyoz va, hogy a kor szel lem
szám ta lan vi lá gi áram la tá ban van
egy mér ce, amely hez min dig iga -
zod ha tunk. 

„Ahogy élsz, azt örö kí ted to vább”
– idéz ték a bölcs meg ál la pí tást. De
va jon mi, ke resz tény em be rek mi lyen
pél dát mu ta tunk, s mit ha gyunk az
utá nunk kö vet ke ző nem ze dék re? –
tet ték fel a kér dést a nap fo lya mán
több ször. 

Var ga György 5Móz 6,4 ver sé től
kezd ve négy pont ban fej tet te ki ál lás -
pont ját. Minden nek alap ja – mond ta
az ér di lel ki pász tor –, hogy tük rö ző -
dik-e éle tün kön a komp ro misszu mot
nem is me rő Is ten sze re te te. A Tíz pa -
ran cso lat leg el ső in tel me le gyen irány -
mu ta tó min den hí vő szü lő szá má ra:
sze ret ni az Urat tel jes szív ből. 

A kö rü löt tünk élők – kü lö nö sen
gyer me ke ink – fi gye lik, hogy a hét -
köz na pok vi ha rai kö zött is hi te le sen
kép vi sel jük-e hi tün ket, hogy a szü lők,
a csa lád előtt Is ten igé je-e a leg főbb
te kin tély…

Má sod szor: nem csak el fo gad ni
kell az Úr ve ze té sét, ha nem en ge del -
mes ked ni is ne ki. Har mad szor: a
szü lő fe le lős sé ge, hogy az igé re ta nít -

sa gyer me ke it. Utol só pont ként pe -
dig ar ról be szélt, hogy kü lö nö sen is
vi gyáz nia kell a fel nőtt nek ar ra, hogy
sza vai, a ta ní tá sa min dig össz hang -
ban áll ja nak az zal, aho gyan éli éle tét
az övéi közt. Var ga György hoz zá tet -
te: bi zony elő for dul, hogy mu lasz tá -
sa it, té ve dé se it kell be val la nia gyer -
me kei előtt…

A fe le ség, Ani kó ak kor csat la ko zott
fér je elő adá sá hoz, ami kor az egy más -
ra épü lő, de el té rő női és fér fisze re -
pe ket mu tat ták be, is mét igei hi vat -
ko zá sok kal: Ef 5,21–28-at, il let ve az
El ső thessza lo ni kai le vél 2. fe je ze té -
nek ver se it fej te get ve.

A Var ga há zas pár ál tal tar tott dél -
előt ti „ta ní tást” ebéd után élénk be -
szél ge tés kö vet te. Kü lö nö sen azok ad -
tak han got két sé ge ik nek, kér dé se ik -
nek, akik egy vá lást kö ve tő en, egye -
dül ál ló szü lő ként kell, hogy helyt áll -
ja nak gyer me ke ik mel lett. Ők va jon
mi lyen min tát örö kí te nek át? Sta tisz -
ti kai ada tok röp köd tek a le ve gő ben
ar ról, hogy az el vált szü lők gyer me -
kei mi lyen nagy szám ban vál nak
ma guk is egye dül ál ló apák ká, anyák -
ká. Van esély ar ra, hogy meg sza kad -
jon a lánc? 

Is ten igé je vigasz tal, és min den
sta tisz ti kai adat tal szem ben azt hir -
de ti, hogy van sza ba du lás. Sza bad
ko mo lyan ven nünk, hogy ál dás örö -
kö sei és örö kí tői le he tünk! Hi szen
ma ga Is ten bá to rít így: „…de ir gal -
ma san bá nok ezer ízig azok kal, akik
(…) meg tart ják pa ran cso la ta i mat.”
(5Móz 5,10)

g B. Pin tér Már ta

b Hagyománnyávált,hogyazOktóberareformációhónapja ünnepség-
sorozatkeretébenregionálisnőitalálkozótisrendeznek.Ahónapel-
sőszombatján,október4-énBudapestéskörnyékekülönbözőfele-
kezeteibőlérkeztekazasszonyokaMagyarországiEgyházakÖkume-
nikusTanácsának(MEÖT)lágymányosiszékházába.

A re for má ció hó nap ját meg nyi tó is ten tisz te le ten ok tó ber
1-jén Gáncs Pé ter, a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
(MEE) el nök-püs pö ke, a Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me -
ni kus Ta ná csá nak (ME ÖT) al el nö ke ar ról be szélt, hogy az
em ber nek el kell dön te nie, kit akar szol gál ni: Is tent vagy
kü lön bö ző bál vá nyo kat, is ten pót lé ko kat. „…én és az én há -
zam né pe az Urat szol gál juk” – osz tot ta meg a kö zös ség -
gel az Ok tó ber a re for má ció hó nap ja prog ram so ro zat mot -
tó ját Jó zsué köny vé ből (24,15). „Vá lasz ta nunk kell, hogy kit
szol gá lunk” – je len tet te ki az el nök-püs pök. Jó zsu ét nem
ér de kel te, mit szól nak dön té sé hez má sok, de pon to san tud -
ta, hogy dön té se a kör nye ze té re is ki hat. Ez is a re for má -

ció új don sá ga, hogy mi vel Lu ther nek csa lád ja lett, ő is át -
él te, hogy dön té se a kör nye ze té re is ha tás sal van. Vé gül
Gáncs Péter fel ol vas ta, ho gyan dön tött Jó zsué né pe. „És ho -
gyan dön tünk mi? Ho gyan dönt ma Ma gyar or szág né pe?”
– tet te fel a kér dést az MEE el nök-püs pö ke.

g MTI
A Kál vin té ri re for má tus temp lom ban tar tott nyi tó is ten -
tisz te le ten nem csak a ME ÖT tag egy há za i nak ve ze tő lel -
ké szei, ha nem kó ru sai is köz re mű köd tek. Egy há zun kat –
Fin ta Ger gely ve zény le té vel – az Evan gé li kus Hit tu do má -
nyi Egye tem ének ka ra és li tur gi kus ének-sze mi ná ri u ma
kép vi sel te. 

Pro tes táns hó nap nyi tány
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A Szent há rom ság ün ne pe utá ni 17.
va sár nap té má ja az egy ház egy sé ge,
mi vel ez a va sár nap a ke le ti és nyu -
ga ti egy ház egy sé gé nek hely re ál lí tá -
sá ra a 13. szá zad ban tett ku dar cos kí -
sér let em lé két őr zi. 

A mai evan gé li um ban Márk köz -
vet le nül a ta nít vá nyok rang vi tá ja után
be szé li el, hogy az apos to lok meg til -
tot ták egy is me ret len ör dög űző nek,
hogy Jé zus ne vé ben űz zön ki ör dö gö -
ket. Ez zel Márk ki mon dat la nul is el -
is me ri, hogy a ta nít vá nyok nem ér tet -
ték meg Jé zus nak a rang vi tá ra adott
vá la szát, amely nek nyo ma té ká ul egy
kis gyer me ket ál lí tott elé jük, majd ki -
je len tet te, hogy aki egy ilyen kis gyer -
me ket be fo gad, őt fo gad ja be.

Ma már nem ér zé kel jük, hogy Jé -
zus ko rá ban mi lyen mér ték ben je len -
tet te az alá zat pró bá ját egy gyer mek
örök be fo ga dá sa. Egy nem vér sze rin ti
utód be fo ga dá sa és a vér sze rin ti
örö kö sök kel egyen lő vé té te le nem
cse kély nagy lel kű sé get igé nyelt nem -
csak az örök be fo ga dó tól, ha nem
egész csa lád já tól. Jé zus ezt az alá za -
tot és nagy lel kű sé get ál lít ja pél da ként
a rang vi tát foly ta tó ta nít vá nyok elé,
ami kor ezt mond ja: „Ha va la ki el ső
akar len ni, le gyen min den ki kö zött az
utol só és min den ki szol gá ja.”

Az is me ret len ör dög űzőt, aki Jé zus
ne vé ben űz te ki az ör dö gö ket, az
apos to lok nak nem te vé keny sé ge be -
szün te té sé re kel lett vol na fel szó lí ta -
ni uk, ha nem ar ra kel lett vol na in vi -
tál ni uk, hogy tart son ve lük. Ha el fo -
gad ta vol na a meg hí vást, be kel lett
vol na fo gad ni uk. Nem ri vá list kel lett
vol na lát ni uk ben ne, ha nem szol ga -
tár sat, még ha nem is az ő fel ha tal -
ma zá suk kal vég zi szol gá la tát. Az

apos to lok azon ban szűk lel kű en ma -
gu kat tar tot ták az egy há zi szol gá lat
ki zá ró la gos le té te mé nye sé nek. 

Az is me ret len ör dög űző mű kö dé -
se nem te szi kér dés sé, hogy Jé zus
min de nek előtt az apos to lo kat hív ta
el, és rá juk bíz ta egy há za szol gá la tát.
Csu pán azt il luszt rál ja, amit Jé zus Ni -
ko dé mus nak mon dott: az egy há zat
te rem tő és egy be gyűj tő Szent lé lek,
mi ként a szél, ott „fúj”, ahol akar. Em -
ber nem szab hat ne ki ren det. Egy
azon ban biz tos: a Szent lé lek so ha
nem az egy ház el len mun kál ko dik,

ha nem min dig az egy há zért. Jé zus
ezért mond ja: „…aki nincs el le nünk,
az mel let tünk van.”

Sa já tos je len tő sé ge van an nak,
hogy Jé zus itt töb bes szám el ső sze -
mély ben be szél. Hi szen más al ka lom -
mal egyes szám el ső sze mély ben te -
szi el len té tes ér tel mű ki je len té sét:
„Aki nincs ve lem, az el le nem van, és
aki nem ve lem gyűjt, az té ko zol.” (Mt
12,30) Eb ből meg ért het jük, hogy aki
nincs Jé zus sal, az el le ne van ak kor is,
ha az ő ne vé ben cse lek szik. 

De ha va la ki nem tar to zik itt a föl -
dön az egy ház hoz, és még is Jé zus ne -
vé ben cse lek szik, le het, hogy ép pen
azért tud ha té kony len ni, mert Jé zus -
sal van. De ha az egy ház el len van, ak -
kor – még ha Jé zus ne vé ben cse lek -
szik is – biz tos, hogy nincs Jé zus sal.
Mert nem fel tét le nül Jé zus ne vé ben

tesz cso dát min den ki, aki azt mond -
ja, hogy Jé zus ne vé ben te szi. 

„Jé zus ne vé ben” – ez nem re to ri -
kai for du lat, de nem is „mant ra”. Jé -
zus ne vé vel pont úgy vissza le het él -
ni, mint ahogy azok él nek vissza a ki -
rály vagy a tör vény ne vé vel, akik azt
mond ják, hogy „a ki rály ne vé ben”
vagy „a tör vény ne vé ben” jár nak el,
de va ló já ban a ki rály aka ra tá val el len -
ke ző dol got, il let ve tör vény te len sé get
cse lek sze nek. Mert csak akik va ló ban
a ki rállyal van nak, és is me rik a ki rály
aka ra tát, il let ve a ki rály meg bí zá sa

alap ján jár nak el, azok mond hat ják
jog gal, hogy „a ki rály ne vé ben” cse -
le ked nek. Vagy aki a tör vény ol da lán
áll va tör vé nyes fel ha tal ma zás sal, a
tör vény szel le mé ben jár el, csak az
mond hat ja jog gal, hogy „a tör vény
ne vé ben” cse lek szik. 

Az egy ház a tör té ne lem fo lya mán
saj nos gyak ran tett Jé zus ne vé ben Jé -
zus aka ra tá val össze nem egyez tet he -
tő dol go kat. Elég a ke resz tes had já -
ra tok ra vagy a nép ván dor lás ide jén
Eu ró pá ba ér ke ző né pek erő sza kos,
„egy csa pás ra” tör tént „ke resz tény
hit re té rí té sé re” gon dol nunk: aki
nem volt haj lan dó meg ke resz tel ked -
ni, an nak egy csa pás sal a fe jét vet ték.
De em lít het ném az ink vi zí ció kín zó -
kam rá i ban és a mág lyák ez re in „Jé -
zus ne vé ben” fo lyó „lé lek men tést” is.
Hi szen az ideo ló gia az volt, hogy a

lel ket „Jé zus ne vé ben” a test meg kín -
zá sá val és meg ölé sé vel meg men tik a
po kol tól.

Ami kor ma nap ság az isz lám „té rít”
„egy csa pás sal”, ta lán nem eret nek ség
el gon dol kod nunk azon, hogy Is ten ez -
zel olyan tük röt tart a mai ke resz tény -
ség elé, amely ben az ezer év vel ez előt ti
egy ház bű ne i vel szem be sül het.

Az egy ház egy sé gé nek va sár nap -
ján ér de mes te hát szem be néz nünk a
kér dés sel: ami kor ma az egy ház egy -
sé gé nek szük sé gé ről be szé lünk, és
éven te – ja nu ár ban – ima he tet is tar -
tunk a lét re jöt té ért, ak kor az zal az
alá zat tal és nagy lel kű ség gel kö ze le -
dünk-e más fe le ke zet hez tar to zó
test vé re ink hez, amely re Jé zus ko rá -
ban egy kis gyer mek örök be fo ga dá sá -
hoz volt szük ség? Az egy há zak mai
rang vi tá ja köz ben meg ért jük-e, hogy
Jé zus és az evan gé li um szol gá la tá nak
le té te mé nye se egye dül a Szent lé -
lek, és nem va la me lyik föl di egy ház?
A Lé lek pe dig – mi ként a szél, amely
ott fúj, ahol akar – ott vi szi vég be
mű vét, ahol ne ki tet szik. 

Aki Is ten Szent lel ké től be tölt ve, a
Lé lek ere jé vel be szél Jé zus ne vé ben,
az van va ló ban Jé zus sal. Az nem té -
ko zol, ha nem ve le együtt gyűj ti a lel -
ke ket Is ten or szá gá nak csű ré be, füg -
get le nül at tól, hogy me lyik egy ház
szer ve ze té ben vég zi szol gá la tát. De
aki a Lé lek ere jé vel be szél és cse lek -
szik Jé zus ne vé ben, az sem mi kép pen
sem be szél het az egy ház el len. Ak kor
sem, ha ma ga nem tar to zik a lát ha -
tó egy ház föl di szer ve ze te i nek egyi -
ké hez sem. Mert Jé zus sza va ma is ér -
vé nyes: „…aki nincs el le nünk, az
mel let tünk van.”

g Vég hE lyi An tal
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Azegyházegysége

Ha Is ten fel hoz za nap ját jók ra és go -
no szak ra, esőt ad iga zak nak és ha mi -
sak nak – már pe dig így ta nít min ket Jé -
zus a He gyi be széd ben –, ak kor vi lá gos -
sá vál hat szá munk ra, hogy az idő Ura
az idő já rás ura is. Tő le függ min den. Az
is, hogy süt-e a nap, lesz-e eső, hogy ba -
rát sá gos vagy zord idő kö szönt-e be. Is -
ten vi lá gá nak cso dá la tos rend jé ben
meg van minden nek az oka és ma gya -
rá za ta – még ak kor is, ha mi nem is -
mer jük, nem tud juk, nem ért jük. 

Mint min den mást, Is ten böl csen
in té zi az idő já rás ala ku lá sát is. Ha ez
nem tet szik ne künk, ha nem ked -
vünk sze rint va ló mó don ala kul az ép -
pen ak tu á lis idő já rás, ne őt hi báz tas -
suk! Néz zünk ma gunk ba, hi szen Is ten
sok fé le jó és hasz nos aján dé kát tesszük
tönk re. Az idő já rás vi szon tag sá gai
mö gött nem biz tos, hogy Is ten fe gyel -
me ző ke ze áll (ez is el kép zel he tő!), ha -
nem sok eset ben az em be ri ön zés, ön -
fe jű ség rom bo lá sa. 

Ma már nyil ván va ló, hogy a vál to -
zó klí ma s a – so kak meg íté lé se sze rint
– fe je te te jé re állt és ab nor má lis sá
vált idő já rás az em ber kör nye ze tet
rom bo ló, a te rem tett sé get ki zsák má -
nyo ló, a le ve gőt, vi zet szennye ző ma -
ga tar tá sá nak a kö vet kez mé nye. Van
mit meg be szél nünk Is ten nel – a meg -
aján dé ko zott nak az aján dé ko zó val, a
meg bí zott nak a meg bí zó val. Is ten
ránk bíz ta a te rem tett vi lá got, ben ne

a ter mé sze tet, a kör nye ze tün ket, s
ne künk el kell szá mol nunk mind az zal
is, ami be fo lyá sol ja az idő já rást. De
mint min den más ban, ezen a te rü le -
ten is kö nyö rög he tünk Is ten men tő,
hely re ál lí tó, újat kez dő ir gal má ért.

A nem zet kö zi klí ma csú csot kö ve -
tő en, nem sok kal a te rem tés he te

után, a Ba la ton mel lett élve a nyá ri
sze zon és az utó sze zon vé gez té vel
mér le get von az em ber. Mi lyen idő -
já rás volt az el múlt nyá ron? Ke vés
nap sü tés, sok, túl sok eső, nya ra lás -
ra, sza bad ság ra al kal mat lan he tek,
ami kor alig-alig le he tett ki moz dul ni
a sza bad ba, ke vés volt a tény le ges
strand idő, s még so rol hat nám. Pe dig
ez csak a sza bad ság ra me nő em be rek
gond ja volt. Sok kal na gyobb gond juk
volt a me ző gaz da ság ból élők nek, hi -
szen a túl sok ned ves ség és a túl ke -
vés nap sü tés a föld mű ve lő, a sző lő -
ter mesz tő, a gyü mölccsel fog lal ko zó
gaz dák szá má ra tra gi kus sá tet te ezt
az idő sza kot.

A kér dés – az ön kri ti kus kér dés -
sor – ar ra vo nat ko zik: va jon ho -
gyan re a gál tunk er re a hely zet re?
Pa nasz kod tunk, át ko zód tunk, mél -
tat lan kod tunk, ne tán szit ko zód tunk
– vagy imád koz tunk?

Ré gen a föld mű ves em ber min -
den nap ja i hoz – mi több, min den
per cé hez – hoz zá tar to zott az imád -
ság. Nem csu pán így in dult ki a
föld re, vagy így fe jez te be a na pi
mun kát. Nem is csu pán az eget
kém lel ve kér dez te: édes jó Is te nem,
mit re mél he tek? Nem is csu pán a ve -
tést kezd te Is ten ne vé ben, és az ara -
tás nál volt az el ső szó a há la adá sé, ha -
nem nap mint nap dél idő ben, ami kor

meg szó lalt az imá ra hí vó ha rang, le -
tet te a ka pát vagy más szer szá mot, le -
vet te a ka lap ját, és össze kul csol ta a
ke zét. 

Há lát adott a mun ka le he tő sé gé -
ért, Is ten ke zé ből fo gad ta az idő já rást,
kér te a Min den ha tó ol tal mát.

Mert tud ta, hogy a ka lászt ér le lő,
fá nak gyü möl csöt adó idő já rás Is ten
aján dé ka.

Szin te köz hely ként hang zik: nincs
olyan idő já rás, amely min den ki nek
meg fe le lő len ne. Ha ránk bíz ná Is ten
en nek el dön té sét, még töb bet ve sze -
ked nénk. Még rosszabb idő já rás ra
szá mít hat nánk. A ke resz tény em ber
az élet min den te rü le tét – fe le lős

gond nok ként – az Is ten elé vi szi
imá i ban.

A ke le ti ke resz tény ség több mint
más fél év ez re de hasz nál ja Krizosz -
tom osz (az az Arany szá jú Szent Já nos)
li tur gi á ját. Az is ten tisz te let be ve ze -
tő ré szé ben ott az a nagy kö nyör gés,
amely ben a pap (vagy a di a kó nus)
meg fo gal maz za a kér dést, és a gyü -
le ke zet az ősi Krisz tus-imá dás sza va -
i val vá la szol: Uram, ir gal mazz!

Ez a ré gi-ré gi imád ság na gyon
ked ves ne kem, ép pen azért, mert
meg mu tat ja, a több ezer éves li tur -
gi kus szö ve gek is – ha meg van a ma -
guk mély sé ge – tud nak na gyon mai
mó don fel csen dül ni. Jö vő hé ten az
egész nagy kö nyör gést (ek té ni át) ol -
va só im elé tá rom, hi szen iga zi öku -
me ni kus ima kincs ről van szó.

En nek az imád ság nak a kö ze pén
elhang zik egy mon dat, amely min dig
meg ra gad: a ké rés mi att is, de a meg -
fo gal ma zás, il let ve for dí tás okán is.
Így szól: „A le ve gő nek ked ve ző mér -
sék le té ért, a föld ter mé nye i nek bő sé -
gé ért és bé kes sé ges idő kért kö nyö rög -
jünk az Úr hoz!” Er re a nép vá la szol:
„Uram, ir gal mazz!”

A le ve gő nek ked ve ző mér sék le té -
ért kö nyö rög jünk az Úr hoz! Ez az,
amit mi a jó idő já rá sért te he tünk. S ma
úgy érez zük, egy re in kább és egy re
több ször ak tu á lis ez a ké rés. Aki pe -
dig rá tud ja ma gát bíz ni az idő já rást
is ja vunk ra ren de ző Is ten re, az há lá -
val fo gad ja azt, ami jön. Ak kor is, ha
kel le mes, ak kor is, ha va la mi ok nál
fog va nem olyan kel le mes ne ki, ne tán
zord. Ezért hang zik az ere de ti imád -
ság vé gén: „Ál dott az Atya és Fiú és
Szent lé lek nek or szá ga most és min -
den kor és örök kön-örök ké! Ámen.”

g Dr. Ha fEn schEr Ká roly

Oratio
œcumenica

„Alevegőnekkedvezőmérsékletéért…”

[Lel kész:] Mennyei Atyánk, aki Jé zus
Krisz tus ban meg vál tot tál és új éle tet
aján dé koz tál ne künk, és aki Szent lel ked
ere jé vel egy kö zös ség be hív tad a Krisz -
tus-kö ve tő ket, se gíts, hogy egy lé lek kel,
egy aka rat tal kö nyö rög jünk hoz zád.

[Lek tor:] Kö nyör günk egy há za dért.
Te lá tod, bű ne ink kel mennyi se bet
ütünk egy há za don. Bo csásd meg,
hogy nem tu dunk a te bé kes sé ged ből
él ve bé kes sé get te rem te ni. Kö nyör -
günk, te se gíts meg ál lí ta ni nyel vün ket,
mi kor nem tu dunk sze re tet ben iga zat
szól ni. Űzd tá vol tő lünk az ítél ke zés in -
du la tát, ami kor má sok hi tét, ke gyes -
sé gét akar juk mér leg re ten ni. Te nyisd
meg sze mün ket a test vér re, akit azért
hív tál el a ve led va ló kö zös ség be, hogy
éle te le gyen, és ál ta la is él tesd a kö zös -
sé get. Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

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

[Lek tor:] Kö nyör günk azért, hogy
egy há zad és ben ne min den Krisz tus-
ta nít vány azon az úton jár jon, amely -
re el hív tad. Kö nyör günk az evan gé li -
um hir de té sé ért – azo kért, akik szó -
szé ken áll va hir de tik igé det, és azo kért,
akik re a leg hét köz na pibb kö zös sé gek -
ben bíz tad a ró lad szó ló ta nús ko dás
fel ada tát. Se gíts meg sza ba dul nunk
az üres frá zi sok tól, adj ne künk friss
sza va kat, friss gon do la to kat, de leg fő -
kép pen él te tő Lel ke det sza va ink ba,
tet te ink be. Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

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

[Lek tor:] Kö nyör günk azo kért, akik
ed dig nem tud tak vagy nem akar tak
egy há zad kö zös sé gé ben él ni. Kö szön -
jük ne ked, hogy Fi ad ban azért jöt tél,
hogy meg ke resd az el ve szet tet. Ezért
re mél het jük, hogy te min den ki hez ta -
lálsz utat: a fáj dal má ba be le ve szett hez,
az élet fel szí nes sé gé be ko pott hoz, a té -
ged fél re is me rő höz, a té ged nem ke -
re ső höz. Atyánk, tégy min ket esz kö -
ze id dé, hogy meg ta láld az el ve szet tet.
Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

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

[Lek tor:] Kö nyör günk azo kért,
akik az em be ri go nosz ság tól szen ved -
nek. Azo kért, akik nek a mi fe les le -
günk ből sem jut min den na pi ke nyér
és tisz ta ivó víz. Azo kért, akik nek
nincs ott ho nuk, nincs mun ká juk,
nincs ér tel mes cél ja min den nap ja ik -
nak. Se gíts, Urunk, hogy igaz sá go sabb
és em be ribb vi lá got épít hes sünk ezen
a föl dön, és nyisd meg a sze mün ket
ar ra, amit ezért ne künk kell meg ten -
nünk. Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

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

[Lel kész:] Mennyei Atyánk, kö -
szön jük ne ked, hogy gyer me ke id ként
kö nyö rög he tünk hoz zád. Tartsd meg
ben nünk ezt a bi zal mat, hi tet éle tünk
min den nap ján, a mi Urunk Jé zus
Krisz tus ál tal. Ámen.
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semperreformAndA

„Min dent egy be vé ve, ha hisszük,
hogy Krisz tus az em be re ket vé re ál -
tal vál tot ta meg, ak kor an nak be is me -
ré sé re kény sze rü lünk, hogy a tel jes
em ber el ve szett, más kü lön ben Krisz -
tust vagy fe les le ges nek, vagy csu pán
az em ber leg je len ték te le nebb ré sze
Meg vál tó ja ként tar ta nánk szá mon,
ami ter mé sze te sen nagy is ten ká -
rom lás és is ten te len ség.” 
d� Lu ther Már ton: A szol gai aka rat
(Ja kab né Csiz ma zia Esz ter, Welt ler

Ödön, Welt ler Sán dor for dí tá sa)
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A szlo vák gyö ke rű cső vá ri és pen -
ci gyü le ke zet az evan gé li kus ság
fon tos bás tyá ja a kör nyé ken. Cső vár
köz ség meg kö ze lí tő leg hat száz öt ven
la ko sa – né hány ka to li kus csa lá dot
le szá mít va – tel je sen evan gé li kus, az
ezer öt száz la ko sú Pen cen pe dig a
ka to li kus és a bap tis ta fe le ke zet
kö zött a má so dik leg na gyobb ként
mű kö dik az evan gé li kus, mint egy
két száz öt ven lé lek kel.

A le ány gyü le ke zet ben Zsolt 145,15
alap ján tar tott pré di ká ci ó já ban bib -
li ai és hét köz na pi pél dá kon ke resz tül
mu ta tott rá Fa bi ny Ta más az em ber
Is ten re va ló vá ra ko zá sá ra, rá utalt sá -
gá ra. Hang sú lyoz ta, hogy ami kor az
ara tá si há la adás ün ne pén be mu tat juk
a temp lom ban Is ten gon dos ko dó
sze re te té nek aján dé ka it, ak kor a ja vak
rá szo ru ló test vé re ink kel va ló meg osz -
tá sá ra is gon dol nunk kell. Az ara tá -
si há la adás nak így a szo li da ri tás al kal -
má nak is kell len nie. 

A püs pö ki szol gá lat kö vet ke ző ál lo -
má sán, Cső vá ron lel ki leg is fel eme lő
él mény volt, ahogy a fel újí tott pa ró ki -
án gyü le ke ző pres bi te rek és a lel ké szek
kö zö sen gya lo gol tak fel a domb te tőn

épült temp lom hoz. A lel ké szi ve ze tő
ige hir de té sé ben itt kü lö nös je len tő sé -
get ka pott öko ló gi ai láb nyo munk
csök ken té sé nek és az erő for rá sok fe -
le lős mó don va ló fel hasz ná lá sá nak
gon do la ta. A meg va ló sult ener ge ti kai
be ru há zá sok ra utal va Fa bi ny Ta más ki -
fej tet te, hogy a meg úju ló ener gia is Is -
ten sze re te té ről, gon dos ko dá sá ról ta -
nús ko dik, és Is ten a ter mé szet har mo -
ni kus kör for gá sá nak át élé sé re, a fo -
gyasz tás rend jé re is meg akar ben nün -
ket ta ní ta ni.

A cső vá ri is ten tisz te let ke re té ben
La czi Ro land be ik tat ta hi va ta lá ba az
újon nan meg vá lasz tott egy ház fit,
Jan csók Mi hály nét. Az ün ne pi köz -
gyű lé sen Di an Jó zsef, a gyü le ke zet fel -
ügye lő je (egy ben Cső vár pol gár mes -
te re) kö szön töt te az egy be gyűl te ket,
majd tá jé koz ta tott az egy há zi és ál la -
mi for rá sok ból meg va ló sult be ru há -
zá sok ról. A temp lom hom lok za tá nak
ja ví tá sán és a bel ső fes té sen túl fel újí -
tot ták az or go nát, ki cse rél ték az ab -
la ko kat és a zsa lu gá te re ket, az elő tér -
ben bur ko la tot cse rél tek – hang zott
el. A pa ró ki án és a gyü le ke ze ti te rem -
ben tel jes kül ső és bel ső fel újí tás zaj -
lott, töb bek kö zött aj tók és ab la kok
cse ré je, szi ge te lés, il let ve nap kol lek -
tort, nap ele met is be épí tet tek.

A köz gyű lé sen az Észak-Pest Me -
gyei Egy ház me gye fel ügye lő je, Roncz
Bé la és Ko rá nyi And rás után kö szön -
tőt mon dott az ün nep sé gen ven dég -
ként részt ve vő Heik ki Hut tu nen, a
Finn or szá gi Egy há zak Öku me ni kus
Ta ná csá nak fő tit ká ra is. Or to dox pap -
ként utalt ar ra, hogy ott hon ér zi ma -
gát a fel dí szí tett temp lom ban, mely nek
leg éke sebb de ko rá ci ói ma guk a hí vek.

Fischl Vil mos fel idéz te: se géd lel -
kész ként a pa pi pad ban ül ve Lu ther-
ka bát já ra csö pö gött az eső víz, ez zel
ér zé kel tet te, hon nan in dul tak ak kor
a fel újí tá sok. Örö mét fe jez te ki, hogy
az épü lés az óta is fo lya ma tos, és Jn
17,21 alap ján kí vánt egy sé get és erőt
az újabb ter vek meg va ló sí tá sá hoz. 

Az ün ne pi együtt lét kö zös pres bi -
te ri ebéd del zá rult. A még bo ron gós
idő ben kez dő dő al ka lom vé gé re pe -
dig a nap is ki sü tött. 

g Ba li cza Má té
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Egy kép zést ér té ke lő kér dő íven ol vas -
tam a cím bé li mon da tot. Az Evan gé -
li kus Hit tu do má nyi Egye tem pe da gó -
gus-to vább kép zé se in min den fél év
vé gén köz re bo csá tunk egy ér ték elő -
la pot: ér dek lő dünk a té mák ér de kes -
sé gé ről, az elő adók fel ké szült sé gé ről,
az idő be osz tás ról, a ki ma radt vagy
hát tér be szo rult fon tos kér dé sek ről,
a kép zés hasz nos sá gá ról. A mi nő ség -
biz to sí tá si íven sze re pel egy ilyen
kér dés: „Aján la ná-e ezt a to vább -
kép zést a kol lé gá i nak? Mi ért?” Er re a
kér dés re kezd te va la ki a vá la szát ez -
zel a mon dat tal: „Aján la nám, mert Is -
ten ről ta nul ni jó.”

Is ten ről ta nul ni jó, mert kí vül ről
ha la dunk be fe lé. A kül ső je lek, szo -
ká sok meg is me ré sé től a lé nyeg, a
cent rum fe lé. 

Bő ven el múlt tíz éve an nak, hogy
egy há zi is ko lá ban ta ní tó pe da gó gu -
sok szá má ra elő ször hir de tett teo ló -
gi ai to vább kép zést az Evan gé li kus
Hit tu do má nyi Egye tem. Egy há zi
fenn tar tás ba ke rült is ko lák ta ná rai,
igaz ga tói jöt tek – is mer ked ni a ke -
resz tény teo ló gia alap ja i val. 

Az el ső lé pés sem volt min dig
könnyű, mert küz del mek, egyez ke -
dé sek, „dip lo má ci ai ma nő ve rek”
előz ték meg a kez dő pil la na tot: ki cse -
ré lő dött az is ko la név táb lá ja, Lu -

ther-ró zsát he lyez tek a hom lok zat ra,
ke resz tet az osz tály ter mek fa lai ra.
En nél bo nyo lul tabb nak és idő igé -
nye sebb nek bi zo nyult a szo ká sok
el sa já tí tá sa és meg ta ní tá sa, de mi re
az el ső őszi le ve lek le hul lot tak, min -
den ki han gos „Erős vár a mi Is te -
nünk”-kel kö szönt, meg ta lál ta he lyét
a temp lom ban, fel állt az ige ol va sás -
kor, mond ta a Hi szek egyet, ka rá -
csony ra pe dig nagy já ból már jó he -
lyen ke res te az éne kes könyv ben a li -
tur gi át. Ha lad tunk be fe lé. 

Mint min den ta nu lás nál, a lel ki ta -
nu lás nál is me net köz ben de rül ki,
mi lyen ke ve set tu dunk. Mit is val lok
meg a han go san mon dott Apos to li
hit val lás ban? Ho gyan ke rül tek az
egyes köny vek a Bib li á ba? És miért
pont ezek? Mi a kü lönb ség az el kö -
te le zett, tu da tos hit és a fa na ti kus „el -
hi vés” kö zött? Ak kor most egy Is ten
van, vagy há rom? Mi van, ha kép te -
len va gyok el fo gad ni Jé zus fel tá ma -
dá sát? Hogy győz zem le ágá ló és el -
len ál ló ér tel me met? Le kell egy ál ta -
lán győz nöm? Vagy kü lönb ség van
ra ci o ná lis és lel ki tu dás kö zött? Mit
kezd jek a val lá sos cse lek mé nyek, él -
mé nyek ál tal ger jesz tett mil lió kér dé -
sem mel? 

Azt ta pasz tal tuk az évek so rán,
hogy jó ezek ről a kér dé sek ről kö zö -

sen gon dol kod ni. Ke res gél ni az egye -
te mes ke resz tény tu dás, a teo ló gia
tár há zá ban és ész re ven ni: má sok is
küz döt tek ugyan ezek kel a kér dé sek -
kel, és ta lál tak bi zo nyos vá la szo kat,
ame lyek en gem is ér de kel het nek,
ne kem is se gít het nek. Egy ál ta lán: jó
volt szem be sül ni az zal, hogy sok kal
több tör té nik cég táb la cse ré nél és
kí vül ről meg ta nult szö ve gek nél vagy
dal la mok nál. A fenn tar tó cse re meg -
érint he ti az éle tün ket is, ta lán át is
ala kít hat ja.

Is ten ről ta nul ni jó, mert a té ma az
éle tün ket érin ti. Csa tor nát nyit fel fe -
lé. Új di men zi ót: a ma gas ság vagy
mély ség di men zi ó ját. Pár be széd be
ke rü lök Va la ki vel, aki úgy van messze
fö löt tem, hogy ben nem is van. De
mi lyen sza vak kal szól jak hoz zá? Kér -
jek? Pa nasz kod jam? Mit il lik imád -
koz ni? És ha ké ré se im ből egy se va -
ló sul meg? Hogy néz zek a vi lág ra, az
em ber re, ön ma gam ra? A te rem tés -
hit va jon össze egyez tet he tő a vi lág -
ke let ke zés el mé le te i vel? Ho gyan ren -
dez zem be az éle te met? Mit kezd jek
az el ron tott vagy vissza for dít ha tat la -
nul el hi bá zott dön té se im mel? Mit
hoz hely re Is ten bo csá na ta? 

Tá jé ko zó dá si pon tot ke re sek, kö -
vet he tő nor mát, amellyel egyet tu dok
ér te ni, és amellyel mér he tem tet te -

im és dön té se im he lyes sé gét. Ér tel -
mez ni ta nu lok Tíz pa ran cso la tot és
He gyi be szé det. Köz ben ész re ve -
szem, hogy fo lya ma to san a sa ját
éle tem ről van szó. És a jö vőm? Me -
lyek a va ló di ki lá tá sok? Mi az iga zi
vég? Mit re mél tek er ről má sok? És
tény leg ad ez a re mény ség erőt és tar -
tást a vesz te sé gek, el mú lás és szen -
ve dé sek kö zött?

Is ten ről ta nul ni jó. Mert a ke -
resz tény hit össze tett do log. Je lent lel -
ki él ményt, je len ti a meg szó lí tott ság
ér zé sét. A kö zös ség meg élé sé ben
bon ta ko zik ki, és ki épít olyan kap cso -
la to kat, ame lyek nél kü le so ha sem
jö het tek vol na lét re. De a ke resz tény
hit meg érin ti, fel té te le zi, sőt át ala kít -
ja az ér tel mün ket, a gon dol ko dá -
sun kat is. Szem be sít mil lió kér dés sel,
kí ván csi vá tesz év szá za dok vá lasz kí -
sér le tei iránt, kö zös töp ren gés re in -
dít. Gon dol kod tat. És Is ten eb ben a
te vé keny ség ben is kí sé rőnk. 

A ke resz tény hit el kép zel he tet -
len ta nu lás nél kül. Mi nél kö ze lebb
ke rü lünk a ke resz tény hit hez, és az
mi nél kö ze lebb ke rül hoz zánk, an nál
in kább érez zük a ta nu lás és a gon dol -
ko dás fon tos sá gát, nél kü löz he tet len
vol tát. Nem ki sebb az igé nye, mint
hogy át ren dez ze az éle tün ket, és át -
ren dez ze az is me re te in ket is.

Eb ben a tan év ben for dult a koc ka.
Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye -
tem hall ga tói kö zött töb ben van nak
azok, akik ki egé szí tő kép zés ként ta -
nul nak teo ló gi át, mint a lel kész nek
ké szü lő fi a ta lok. Mi pe dig gaz da gí ta -
ni sze ret nénk ezek nek a plusz kép zé -
sek nek a kí ná la tát, mert öröm mel ta -
pasz tal juk, hogy má sok is azt gon dol -
ják: Is ten ről ta nul ni jó.

Istenrőltanulnijó

Sza bó né Mát rai Ma ri an na
püs pök he lyet tes 

Dé li Egy ház ke rü let

égtájoló

Pén te ken dél után az isz ká zi Nagy
Lász ló-em lék ház meg lá to ga tá sá val
kez dő dött a prog ram, majd Pol gár di
Sán dor veszp ré mi egy ház me gyei es -
pe res tar tott nyi tó áhí ta tot a som ló -
sző lő si evan gé li kus temp lom ban.
A na pot kö zös va cso ra és a som lói
bo rok kós to ló ja zár ta. 

Szom ba ton az Is ten nel és egy -
más sal va ló kö zös sé get a részt ve vők
úr va cso rai is ten tisz te le ten él het ték
meg, ame lyen Sze me rei Já nos, az
egy ház ke rü let püs pö ke hir det te Is ten
igé jét Mt 10,29–32 alap ján.

A ke rü let el nök sé ge az is ten tisz -
te let ke re té ben ad ta át a Gyu rátz Fe -
renc-dí jat is, amellyel éven te ál ta lá -
ban két olyan evan gé li kus pe da gó -
gust tün tet nek ki, akik hi tük kel, éle -
tük kel és szak mai mun ká juk kal pél -
dát mu tat nak kol lé gá ik nak. Idén
Mi li chovsz ki né Sza lai Ilo na óvo da -
pe da gó gus, a tor da si gyü le ke zet fel -
ügye lő je, va la mint Hei zer Ág nes, a
vár pa lo tai For rás Evan gé li kus Ke -
resz tyén Óvo da óvó nő je ré sze sült az
el is me rés ben. Hei zer Ág nes em lék -
pla kett jét tá vol lé té ben in téz mény ve -
ze tő je, Las su Ta más né vet te át.

Az ün nep ség után kö vet kez tek az
elő adá sok. Bó di Eme se, az Evan gé li -
kus Hit tu do má nyi Egye tem ta ná ra és
Nagy Oli vér al só sze li lel kész a ki sebb -
sé gi lét mél tó sá gá nak kér dés kö rét jár -

ta kö rül. Ebéd után mú ze um lá to ga -
tás ra nyílt le he tő sé gük az ér dek lő -
dők nek, majd az is ko la ének ka ra és
csen gettyű ze ne ka ra mu tat ko zott be. 

A zá ró fó rum be szél ge té sen az
egy há zi ok ta tás hely ze té ről esett szó
Sze me rei Já nos püs pök, Mé szá ros Ta -
más ke rü le ti fel ügye lő, Krá mer
György or szá gos iro da igaz ga tó, Var -
ga Már ta ok ta tá si osz tály-ve ze tő és
Jan csó Kál mán né nyu gal ma zott igaz -
ga tó rész vé te lé vel.

g Adámi Mária

Kerületipedagógustalálkozó
b ANyugati(Dunántúli)Egyházkerületbentanítópedagógusokhagyo-
mányostalálkozójátidénoktóber3–4-énapápaiGyurátzFerencEvan-
gélikusÁltalánosIskolábanrendeztékmeg.

Atemplomlegékesebbdíszei:ahívek
Há la adó is ten tisz te let Pen cen és Cső vá ron

b ÜnnepiistentiszteletenadotthálátnépesgyülekezetaPestmegyeiCső-
váronamegújulttemplomért,parókiáértésgyülekezetiteremért.Az
október5-éntartottalkalomelőttapencileánygyülekezetgyönyörű-
enfeldíszítetttemplomábanisaratásihálaadásonvettekrésztahí-
vek.AzigehirdetésszolgálatátmindkétközségbenazÉszakiEgyház-
kerületpüspöke,FabinyTamás végezte.CsőváronLacziRoland he-
lyilelkészmellettaliturgiábanagyülekezetvoltpásztorai–Korányi
András, azEvangélikusHittudományiEgyetemrektorhelyetteseés
FischlVilmos, aMagyarországiEgyházakÖkumenikusTanácsának
főtitkára–működtekközre.Azistentiszteletekenagyülekezetekkó-
rusaiénekkelszolgáltak.

Mi li chovsz ki né Sza lai Ilo na
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Ci gá nyok és nem ci gá nyok vol tak –
száz nál töb ben – a kon fe ren cia részt -
ve vői. Hor vát or szág tól Al bá ni á ig az
összes bal ká ni or szág ból, il let ve Szlo -
vá ki á ból, Uk raj ná ból, Orosz or szág -

ból, Hol lan di á ból, Finn or szág ból és
a ten ge ren túl ról – az Egye sült Ál la -
mok ból, Ka na dá ból, Pe ru ból –, sőt
még Ma da gasz kár ról, va la mint Kí ná -
ból is ér kez tek ven dé gek.

Vál to za tos volt a fe le ke ze ti je len -
lét is: el ső sor ban a leg kü lön bö zőbb
kis egy há zak kép vi sel tet ték ma gu -
kat, de Ma gyar or szág ról – a szo ros
öku me ni kus együtt mun kál ko dás nak
kö szön he tő en – a két pro tes táns
tör té nel mi egy ház kép vi se lői is ré sze -
sül het tek a cso dá ból. 

Öt na pon ke resz tül ne ves misszi -
o ná ri u sok tól hall hat tak elő adá so kat
a részt ve vők. Íze lí tő ül né hány té ma -
cím: Sze res sé tek a ro má kat!, Egy ség a
kü lön bö ző ség ben, Ima és éb re dés,
Bib lia köz pon tú szol gá lat, Ke let-eu ró -
pai egy há zak vá la sza a ro mák nak –
tör té nel mi és misszio ló gi ai szem -
pont ból stb. 

A mű hely mun kák té má i se gíte nek
meg lát ni, mennyi as pek tu sa van a ci -
gá nyok kal va ló fog lal ko zás nak: ta nít -
vány kép zés, gyü le ke zet plán tá lás,
írás-ol va sás ok ta tá sa, kö zös ség fej -
lesz tés, evan gé li zá ció tör té ne te ken
ke resz tül…

Hall hat tak a je len lé vők meg rá zó és
meg in dí tó bi zony ság té te le ket Is ten
ha tal mas tet te i ről a ci gá nyok egyé ni
és kö zös sé gi éle té ben. A kü lön bö ző
or szá gok (el ső sor ban ci gány) ze né szei
ve ze té sé vel Is tent di csé rő éne kek
emel ték a lel ke ket ma gas ra.

Ér de kes volt a nyel vek, né pek ka val -
kád ja is: vaj da sá gi ma gyar for dí tott
spa nyol ra a Vaj da ság ban szol gá ló pe -
rui misszi o ná ri us nak, hol land elő adó
és hor vát tol má csa ma gya rul csip ke -
lő dött egy más sal a do bo gón, vaj da sá -
gi ma gyar a finn or szá gi ci gánnyal ci -
gá nyul be szél ge tett, és így to vább… 

Az iz gal mas és ál dott sok szí nű -
ség ben vol tak azon ban kö zös ala pok,
és épp ezek te het ték iz gal mas sá, ál dot -
tá és re mény tel jes sé a kon fe ren ci át. Az

el ső és leg fon to sabb kö zös alap az volt,
hogy a részt ve vők szá má ra Jé zus
Krisz tus sze mé lyes Meg vál tó, éle tet
meg vál toz ta tó Úr. A má sik, hogy el hí -
vá sa min den kit a ci gá nyok köz ti szol -
gá latra sar kall, ma gu kat a – kon fe ren -
ci án több ség ben lé vő – ci gá nyo kat is. 

Min den ar ról szólt te hát, hogy
mi lyen cso dá kat tett ed dig Is ten a vi -
lág ban szét szó ró dott mint egy tíz mil -
lió ci gány kö zött, s hogy mit te he tünk
an nak ér de ké ben, hogy még több ci -
gány tér hes sen meg Is ten hez. De
még en nél is több ről volt szó. Ar ról,
hogy – kö zös lá tás és meg győ ző dés
sze rint – Is ten hasz nál ni is fog ja
evan gé li u má nak ter jesz té sé ben a ci -
gány sá got, mégpedig épp azt az
adott sá gát, hogy a kü lön bö ző né pek
kö zött szét szó rat ta tás ban él. 

Re né Za nel la to fran cia misszi o ná -
ri us pél dá ul – aki egész éle tét a ci gá -
nyok köz ti szol gá lat ra szán ta, és
pon to san öt ven éve áll eb ben a ve tés -

ben-ara tás ban – el mond ta, hogy ne -
ki Orosz or szág ban, Üz be gisz tán -
ban, Ka zahsz tán ban – vagy bár hol,
aho vá megy a vi lág ban a ci gá nyok kö -
zé – nincs szük sé ge orosz, üz bég, ka -
zah stb. tol mács ra, hi szen a ci gá nyok -
kal ci gá nyul be szél. Ci gá nyok szá má -
ra lét re ho zott már bib lia is ko lát Fran -
cia or szág ban és Orosz or szág ban.
Az itt ki kép zett ro mák me het nek az -
után a sa ját né pük höz szer te a nagy -
vi lág ba. Krisz tus ta nít vá nya i vá te he -
tik az adott or szág ci gá nya it, akik az -
tán vi he tik to vább az öröm hírt az or -
szág nem ci gá nyai kö zé. 

„Te gye tek ta nít vánnyá min den
né pet, ci gá nyok!” – Igen, a meg ve -
tet tek, ki kö zö sí tet tek, a Krisz tus ban
meg vál tot tak és meg vál to zot tak
kül det nek el a Krisz tust nem is me -
rők höz. Mi cso da ví zió, mi cso da
stra té gia (hogy ezt a ma oly fel ka pott
szót is hasz nál jam)!

S hogy le gyen még egy csa var eb -
ben az egé szen el ké pesz tő je len ség -
ben: egy kí nai ke resz té nyek ál tal
Ame ri ká ban mű köd te tett misszi ós
tár sa ság (Gre at Com mis si on Cen ter
In ter na ti o nal) az evan gé li um ál tal
még meg nem érin tett nem ze tek fe -
lé for du lás ban gya ko rol ja kül de té sét.
Ők egy-két éve „fe dez ték fel”, hogy a
ci gá nyok épp ilyen nép, s en nek tu -
da tá ban itt, Bu da pes ten ké szül nek
meg szer vez ni el ső eu ró pai kon fe -
ren ci á ju kat… (Jel zés ér té kű lé pés!)

„…amennyi vel ma ga sabb az ég a
föld nél, annyi val ma ga sab bak az
én uta im a ti uta i tok nál és az én
gon do la ta im a ti gon do la ta i tok nál”
– ol vas hat juk Ézsa i ás nál (Ézs 55,9).
Is ten út jai va ló ban ki für kész he tet -
le nek. Ő na gyobb, mint hogy mi el -
gon dol hat nánk. Igen: „Az Úr cso dá -
san mű kö dik…”!

g Ba kay Pé tEr, 
a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus

Egy ház ci gány misszi ói re fe ren se

Ro ma for the Na tions –
cigányokanemzetekhez

Nem zet kö zi ci gány misszi ós kon zul tá ció 

b Egyáltalánnemvagyokhíve az
angol kifejezések beszüremke-
désének,mostmégisrászorultam,
hogybeszámolómcímébenmeg-
tartsamaszeptember29.ésok-
tóber 3. között megrendezett
konferenciaeredeti,angolnyel-
vű címét, mivel egyváltozatos
magyarfordításanemadjavissza
atöbbszínű,gazdagtartalmat–
ígyatalálkozócélját,megkapó,
dinamizmussaltelítettüzenetét:
Cigányokanemzetek számára,
Cigányokanemzetekért és–bi-
zonyosáthallással–:Cigányoka
nemzetekhez…

George Verwer, az Operation Mobilisation világmissziós szervezet alapítója

A Vic tor Ist ván re for má tus lel kész rö -
vid kö szön tő jét kö ve tő, kö zös ének -
lés sel egy be kö tött áhí tat után Ba log
Zol tán, az em be ri erő for rá sok mi -
nisz te re a kor mány ne vé ben kö szön -
te meg az „em ber men tők” ál do za tos
mun ká ját, amely a hi ten ala pu ló lel -
ki ség és im má ron a szak mai pro fiz -
mus je gyé ben lép fel nőtt-, las san
krisz tu si kor ba. 

A re for má tus fe le ke zet hez kö tő dő
mi nisz ter Jó zsef At ti la sza va i ra („Ehess,
ihass, ölel hess, al hass! / A min den ség -
gel mérd ma gad!”) hi vat koz va hang sú -
lyoz ta, hogy a se gít ség nyúj tás nem me -
rül het ki csu pán a tes ti szük ség le tek ki -
elé gí té sé ben és az egész ség vissza -
nye ré sé nek biz to sí tá sá ban. Szük ség
van ar ra az em ber- és is ten köz pon tú
szem lé let mód ra is, amely ké pes össze -
tar ta ni egy ilyen (so ká ig in téz mé nyi -
leg is „kal ló dó”) kö zös sé get.

Ba log Zol tán fel idéz te a misszió
1984-es meg ala kí tá sát, ki tér ve ar ra,
hogy a szo ci a lis ta tár sa dal mi be ren dez -
ke dés hi va ta lo san mel lőz te, nem lé te -
ző nek te kin tet te a drog prob lé mát.
Rá vi lá gí tott a mi nisz ter a dik ta tú ra
szen ve dély be teg sé ge ket elő idé ző ha -
tá sá ra is. Vé le mé nye sze rint a kül ső
sza bad ság hi á nyát be töl te ni kí vá nó
füg gők „füg get len sé ge” a rend szer -
vál tás után is kér dé ses ma radt, mi vel
„dik ta tú rá ban is le het be lül ről sza bad -
nak len ni, és a po li ti kai sza bad ság vi -

lá gá ban is le het be lül ről meg kö tö -
zött nek len ni”.

A ben ső leg szét fosz ló sza bad ság ról
be szélt Or so lics Zé nó, a „ti ni re ha bi li -
tá ció” szak mai ve ze tő je is. Ta nú bi zony -
sá got tett fi a tal ko ri el té ve lye dé sé ről, a
dro gok vi lá gá ban töl tött éve i ről.
A „ma gá ba szál ló” té koz ló fiú bib li ai
pél dá za ta és sa ját sor sa kö zött pár hu -
za mot von va ma gát „meg ta lált fi ú nak”
ne vez te. Fel idéz te, hogy egy sport tás -
ká val ér ke zett a rác ke reszt úri misszió
re ha bi li tá ci ós tá bo rá ba, ahol egy hoz -
zá kö zel ál ló „men tor” út mu ta tá sá val
sza ba dult meg a szen ve dély be teg ség
bék lyó i tól – lé pés ről lé pés re tér ve
vissza a gond vi se lő Atyá hoz. 

Ez után Vic tor né Er dős Esz ter re for -
má tus lel kész, a drog te rá pi ás ott hon
elindítója és ve ze tő je éne kel te el „a
drog misszió el ső da lát”, me lyet Sán dor
Já nos, egy má sik meg ta lált fiú írt a –

kez de tek kor a fa so ri re for má tus temp -
lom ban he lyet ka pó – drog te rá pia
egyik kez dő cso port já ban. 

30 év ké pek ben cí mű, ve tí tés sel il -
luszt rált vissza em lé ke zé sé ben Vic tor -

né Er dős Esz ter nagy vo na lak ban érin -
tet te a fe lül ről szer ve ző dő – a Ma gyar -
or szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná -
csa (ME ÖT), il let ve Ador ján Jó zsef egy -
ko ri fa so ri es pe res kez de mé nye zé sé -
re út já ra bo csá tott – misszió főbb ál -
lo má sa it. Az el hang zott, oly kor le tag -
ló zó, ám sok szor de rűs sze mé lyes él -
mé nyek hoz zá se gí tet tek, hogy az át te -
kin tés ne csak adat sze rű, tár gyi la gos le -
gyen. Az él mé nyek mö gött egy
könnyek kel és sí rás sal kí sért, szen ve -
dés sel ter hes, de a meg sza ba du lás re -

mé nyét és is te ni ke gyel mét ma gá ban
hor do zó tör té net raj zo ló dott ki.

A szer ve zet út tö rői kö zött volt
Gre zsa Fe renc egye te mi ta nár, dr.
Sza bó Ist ván haj da ni fel ügye lő lel kész
(ma a Du na mel lé ki Re for má tus Egy -

ház ke rü let püs pö ke) és nem mel lé ke -
sen az ak ko ri ban szin tén re for má tus
lel ki pász tor ként szol gá ló Ba log Zol -
tán is, aki a te rá pi ás fog lal ko zá sok el -
ső szó ró anya gát ké szí tet te. A misszió
las san ként szé le sebb kör ben is el ter -
je dő hí ré re meg annyi fi a tal ke res te fel
a fa so ri kö zös sé get. 

A má so dik ál lo más ként meg ne ve -
zett, 1987-ben egy rác ke reszt úri pa -
raszt ház ból ki ala kí tott drog te rá pi ás
ott hon már bent la ká sos el lá tás sal
vár ta a meg tisz tul ni vá gyó kat. A
sváj ci mo dell alap ján szer ve zett, 1990-
es ala pí tá sú zsib ri ki in té zet, va la -
mint a 2006-ban ha son ló cél lal lét re -
ho zott du na új vá ro si am bu lan cia pe -
dig kór há zi fel sze relt ség gel mű kö dik.
Mind eköz ben az 1997-ben létrehozott

Vá lasz út Drog kon zul tá ci ós Iro da is
csatasorba állt. 

Vic tor né Er dős Esz ter sze rint az em -
lí tett ott ho nok olyan – a kül vi lág tól va -
la me lyest el zárt, még is nyi tott szel le -
mű – he lyek, ahol „még a rossz fi úk is
ka pát ra gad nak”. Vagy is a gondozot tak
nem csak a te rá pi ás prog ram ban vesz -
nek részt, ha nem kö zös te vé keny sé get
foly tat nak: a ház kö rü li mun ka el vég -
zé sén túl együtt főz nek, ze nél nek, ki -
rán dul nak, ün ne pel nek vagy ép pen
imád koz nak.

A kon fe ren cia mű hely be szél ge té sei
so rán a fen teb b említett – a fenn tar -
tás hoz szük sé ges fi nan szí ro zá sért
nem egy szer szél ma lom har cot ví vó –
in téz mé nyek bel ső éle tét mu tat ták be
egy-egy mun ka társ vagy ön kén tes ta -
pasz ta la tai alap ján. 

A fel so rolt szer ve ze te ken kí vül a bu -
da pes ti Szi lá gyi De zső té ren mű kö dő,
két éves Tisz tás Kö zös sé gi Hely drog -
pre ven ci ós szol gá lat és a kö zel jö vő ben
nyí ló, Tö rök Pál ut cai if jú sá gi ká vé zó
ku lisszái mö gé te kint het tek be a kon -
fe ren cia részt ve vői. Az előb bi kö zös -
sé gi tér „há zi gaz dá ja ként” Te mes vá ri
Mó ni ka osz tot ta meg a be té rő és fok -
ról fok ra kö zös ség gé ko vá cso ló dó fi -
a ta lok közt szer zett él mé nye it, utal va
ar ra a nem is olyan könnyen meg ta lál -
ha tó „kö zös hang ra”, amely el ve zet het
a ta nács ta lan, fő leg ka masz ko rú is ko -
lá sok meg ér té sé hez. 

A kör ben  ülő ér dek lő dők közt
ugyan úgy volt szo ci á lis mun kás és if -
jú sá gi se gí tő, mint drog meg elő zés sel
fog lal ko zó rend őr tiszt vagy re ha bi li tá -
ci ós pszi chi á ter, sőt akadt egy fo ga dott
gyer me ke ket ne ve lő anyu ka is. Így ta -
nul sá gos be szél ge tés ala kult ki a szó ban
for gó prob lé má ról, és az esz me cse re
már-már va ló di mű hely mun ká vá vált. 

Az ülé sek „ple ná ris” (össze fog la ló)
be szá mo lói után há la adó is ten tisz te -
let vet te kez de tét, ame lyen Sza bó Ist -
ván püs pök pré di kált a di cső í tés re
ké szü lő egy be gyűl tek nek. A ki emelt 31.
zsol tár – ame lyet a kö zös sé gen be lül
a „kal ló dók zsol tá rá nak” is ne vez nek
– sza vai így szól nak: „Én már azt
gon dol tam ijed tem ben, hogy el ta szí tot -
tál ma gad tól. De te meg hall gat tad
kö nyör gő sza va mat, ami kor hoz zád ki -
ál tot tam se gít sé gért.” (Zsolt 31,23) 

g Papp Má té

Kallódókzsoltára
A re for má tus egy ház drog re ha bi li tá ci ós misszi ó já nak ju bi le u mi kon fe ren ci á ja

b AfennállásánakharmincadikévfordulójátünneplőKallódóIfjúságot
MentőMissziójubileumikonferenciárahívtaaszervezetésmunkája
irántérdeklődőszakmabelieketéslaikusokat.ANémetAjkúReformá-
tusEgyházközségtemplomábanoktóber1-jéntartottrendezvényenaz
elmúltháromévtizedetbemutatóelőadásonkívülbizonyságtételeket
ishallhattakarésztvevők,illetveválaszthatóműhelybeszélgetéseken
ismerkedhettekmegközelebbrőlaMagyarországiReformátusEgyház
általalapítottmissziókülönbözőmunkaterületeivel,intézményeivel.
Ezzelegyüttképetkaphattakasegítőszervezetmunkatársainakmin-
dennapjairól,illetvearrólakeresztényértékrendrőlis,amelyújraésúj-
rasegítlelkierővelfeltöltekezniagyógyulásértküzdőknek.

Balog Zoltán köszöntője

A rosszfiúk is kapát ragadnak

Egy megtalált gyermek
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Lelkésziktatás Óbudán, Kispesten és Szügyön

Kü lö nös ér zés meg pil lan ta ni az
óbu dai to rony- és sza lag há -
zak kö zött el tör pü lő – ke cse sen
ro busz tus – temp lo mot. Az
ál lan dó csúcs for ga lom, a vas -
be ton épületek és a szür ke ség
kö ze pet te a temp lom ter més -
kő hom lok za ta meg nyug ta tó -
an hir de ti: „Is ten a mi erős sé -
günk.” Er re az erőd re nagy
szük ség is van a nagy vá ro si
ká osz ban, hi szen az egy kor
há rom ez res gyü le ke zet ma hat -
száz öt ven lel ket szám lál… 

Az apos to li örök ség to vább -
hor do zá sát emel te ki Ben ce
Im re Mt 10,32 alap ján tar tott
pré di ká ci ó já ban. Az es pe res az
ige üze ne te sze rint azt kí ván -
ta az új lel kész nek, hogy a Jé -
zus ígér te erő, ha ta lom és len -
dü let vi gye to vább a szol gá lat
út ján. A tá vo li evan gé li um
ígé re te – mi sze rint „kö zel az

Is ten or szá ga” – erő vel töl töt -
te el az apos to lo kat, akik kö -
zött két Ja ka bot is ta lá lunk. Az

óbu dai Ja kab nak is ezt a kö zel -
sé get kell köz ve tí te nie – han -
goz tat ta az egy ház me gye lel -
ké szi ve ze tő je.

Kor pu lens ter me té hez mél -
tó, öb lös han gon üd vö zöl te Ja -
kab Bé la a gyü le ke ze tet. Ézs
60,2b igé je sze rint az Úr ra -
gyo gá sát emel te a kö zép pont -
ba. Az áro ni ál dás ere de ti szö -
ve ge is ezt fe je zi ki: nem Is ten
ar cá nak „vi lá go sí tá sát”, ha nem
„ra gyog ta tá sát” ad ja a hí vek -
nek. Szol gá la tá ban az új lel ki -
pász tor is ezt a ra gyo gást szán -
dé ko zik ter jesz te ni, to váb bí ta -
ni. Ő ma ga is így hir de ti az ál -
dás ban, és ez a ra gyo gás biz -
tat ta és erő sí tet te, hogy csa lád -

já val ott hon ra ta lál jon az óbu -
dai gyü le ke zet ben – val lot ta
meg pré di ká ci ó já ban.

Az ün ne pi köz gyű lést a gyü -
le ke zet fel ügye lő je, dr. Győr fi
Ká roly nyi tot ta meg, majd a
Bu dai Egy ház me gye fel ügye lő -
je, Né me thy né Uzo ni Han na
kezd te a kö szön tők so rát.

A test vér gyü le ke ze tek lel ké -
sze i nek jó kí ván sá gai és ál dá sa
után Óbu da-Bé kás me gyer
Ön kor mány zat Pol gár mes te -
ri Hi va ta la és dr. Bús Ba lázs
pol gár mes ter ne vé ben dr. Gi -
dó falvy Dé nes fő ta nács adó és
Né meth Lász ló kép vi se lő üd vö -
zöl te az új lel készt, át nyújt va a
ke rü let zász la ját. A temp lo mi
ün nep sé get kö ve tő en ba rát -
sá gos han gu la tú sze re tet ven -
dég sé get tar tot tak a pa ró ki án.

g W. Á.

A Szü gyi Evan gé li kus Egy ház -
köz ség hez há rom fi lia – Cseszt -
ve, Mo ho ra és Pat varc – tar to -
zik, az egy ház köz ség je len leg
össze sen kö zel öt száz öt ven hí -
vőt egye sít. Zsú fo lá sig meg is
telt a gyö nyö rű ba rokk temp -
lom, a hí vek nagy vá ra ko zás sal
fo gad ták a meg szo kott nál ki csit
rö vi debb idő alatt meg vá lasz tott
lel készt. A gyü le ke zet vá ra ko -
zá sát is ki fe jez te a Sza bó And -
rás vá lasz tot ta ige. Az es pe res
Zsolt 145,15 alap ján a „gon -
dos ko dó atya” alak ját idéz te
meg, aki ha lo ga tás nél kül ad ja
meg azt, ami re szük ség mu tat -
ko zik. A test szük sé ge in túl a
lel ki ele delt is ide jé ben kell el -
jut tat ni az em be rek nek, a lel -
kész le gyen Is ten fe le lős ség -
tel jes étel osz tó ja – hang sú lyoz -
ta Sza bó And rás.

„Szó szék fog la ló” ige hir de té -
sé ben az éhes lel ke ket szol gá -
ló fel adat hoz kér te az Úr se gít -
sé gét az új lel ki pász tor. Jób
5,8–9 alap ján tar tott pré di -
ká ci ó já ban Tor zsa Ta más ko -

runk in di vi du a liz mu sa, vi lá gi
kí sér té sei mel lett a min den na -
pi cso dák fel is me ré sé nek szük -
sé ges sé gé re, Is ten je len lé té re
mu ta tott rá. Szol gá la tá ban ő is
a meg is mert és va ló sá gos Is -
tent akar ja hir det ni, hogy min -
den ki nek sze mé lyes Meg vál -
tó ja le gyen.

A gyü le ke zet ne vé ben Tö -
rök Já nos fel ügye lő kö szön töt -
te az ün ne pi is ten tisz te let
részt ve vő it, fel idéz ve, hogy
tan év kez dés re ter vez ték az
új lel kész szol gá lat ba ál lá sát,
és „az Úr cso dás mű kö dé se”
ré vén si ke rült is a meg üre se -
dett hi va talt ide je ko rán be töl -
te ni. A fel ügye lő fel ol vas ta
Krá mer György or szá gos iro -
da igaz ga tó üd vöz lő le ve lét.
A gyü le ke zet el kö szö nő lel ké -
sze, Blat nicz ky Já nos Dá ni el
sa la mo ni böl cses sé get és Is -
ten ben va ló bi zo dal mat kí -
vánt utód já nak. 

A lel ké szi mun ka kö zös ség
ne vé ben a Sal gó tar já ni Evan -
gé li kus Egy ház köz ség pász -

to ra, De me Ká roly fe jez te ki
há lá ját, hogy a gyü le ke zet
éven te ven dé gül lát ja a mun -
ka kö zös sé get, il let ve ab bé li
re mé nyét, hogy a ven dég sze -
re te tet to vább ra is él vez he tik
gyű lé se i ken. Az ün ne pi kö -
szön tők so rát a nyír egy há zi es -
pe res, Zsar nai Krisz ti án foly -
tat ta, majd Szügy pol gár mes -
te re, Mar kó An tal a fi lia köz -
sé gek pol gár mes te re i nek ne -

vé ben is ígér te a lel ké szi kül -
de tés tá mo ga tá sát. 

A nagy cser ke szi gyü le ke zet
kép vi se lő je és a nyír egy há zi
Élim Evan gé li kus Sze re tet ott -
hon ve ze tő je, Bo gár Ág nes
meg ha tot tan bú csú zott az ott -
hon „gi tá ros bá csi já tól”, aki
sok éven át ott szol gált. Az ik -
ta tá si ün nep ség sze ret ven dég -
ség gel zá rult.

g Wal kó Ádám

Az ün ne pi al kal mon el hang -
zott ige hir de té sé nek alap igé jét
mind azon ál tal a Pél da be szé dek
köny vé ből vá lasz tot ta a Pes ti
Egy ház me gye lel ké szi ve ze tő je:
„Bízd az Úr ra dol ga i dat, ak kor
tel je sül nek szán dé ka id.” (16,3)
Fon tos tu da to sí ta ni – mu ta tott
rá Győ ri Gá bor –, hogy szán dé -
ka ink tel je sü lé sé nek fel té te le az
Úr ra va ló ha gyat ko zás. A gyü -
le ke zet je len lé vő  tag ja i nak is fel
kell ten ni ük a kér dést: oda szán -
ták-e ma gu kat Jé zus nak? 

Im már hi va ta lo san be ik ta -
tott pa ró kus ként el mon dott
ige hir de té sé ben De ák Lász ló –
De bó ra, Bá rák, Si se ra tör té ne -
té ből ki in dul va (Bír 4,14) –
„harc ba hív ta” az őt lel ké -
szük nek vá lasz tó kat. Hang -
sú lyoz ta: sze ret né an nak tu da -
tá ban vé gez ni szol gá la tát,
hogy nincs egye dül. „Bá rák
mel lett is volt tíz ezer har cos –
mel let tem is ott a gyü le ke zet.
Szá mít hat nak rám, és szá mít -
ha tok rá juk” – fo gal ma zott,
majd szép gesz tus ként fe le sé -

gét kö szön töt te vi rág gal, mint
aki ed dig is mel let te állt.

Az is ten tisz te le tet kö ve tő
köz gyű lé sen a Dé li Egy ház ke -
rü let lel ké szi ve ze tő je, Gáncs

Pé ter el nök-püs pök nyi tot ta a
kö szön té sek so rát, utal va az
ál ta la ál dás ként mon dott igé re:
„A rád bí zott drá ga kin cset
őrizd meg…” (2Tim 1,14) Szólt ez
az ige a lel kész nek a gyü le ke zet -
re mu tat va és a gyü le ke zet szá -
má ra is a lel kész csa lád ra néz ve
– mon dot ta. 

Kri zsán Zol tán, a Pes ti Egy -
ház me gye fel ügye lő je foly tat ta
a kö szön tést, felidézve De ák
Lász lónak a cin ko tai gyü le ke -
zet ből va ló in du lá sát. Széll Bul -
csú, a gyü le ke zet ko ráb bi, ne -
gyed szá zad múl tán nyu ga lom -
ba vo nult lel ki pász to ra utód ját
a püs pö ki kö szön tés ben el -
hang zot tak ra em lé kez tet te: vi -
gyáz zon, ne hogy „el pa po sod -
jon”. E fi gyel mez te tést meg -
tol dot ta az zal, hogy ar ra is
ügyel jen: ne hogy „el la po sod -
jon”. „Min dig az élő ige han goz -
zék, és Jé zus Krisz tust hir -
desd!” – sum máz ta út ra va ló ját. 

Dr. Ka li na Ka ta lin a Szteh lo
Gá bor Evan gé li kus Óvo da,
Ál ta lá nos Is ko la és Gim ná zi -
um in téz mény ve ze tő je ként
bú csú zott mun ka tár sá tól,
majd a gyü le ke zet fel ügye lő -
je, Kam ráth Ta más ad ta át
kö szön té se vé gén az egy ház -
köz ség szel le mes aján dé kát –
ola jat –, hogy „ola jo zot tan”
men je nek majd a dol gok. Vé -
gül az Aga pé gyü le ke zet ré -
szé ről Per jé si Ist ván kö szön -
töt te fris sen be ik ta tott szol -
ga tár sát.

Az ün ne pi al ka lom zá rá sa -
ként az egy be gyűl tek a temp -
lom elő te ré ben tar tott sze re -
tet ven dég sé gen él het tek az új
pa ró kus sal és egy más sal va ló
sze mé lyes be szél ge tés le he -
tő sé gé vel.

g Ta kács FE rEnc

Misszióapanelrengetegben
b AtöbbmintegyévszázadosmúltravisszetekintőÓbudai
EvangélikusEgyházközségoktóber4-énünnepelteújlel-
késze,JakabBéla gyülekezetiszolgálatbalépését.Aközel-
múltbannyugalombavonultBálintnéVarsányiVilmaGyu-
lárólérkezettutódjátaBudaiEgyházmegyeesperese,Ben-
ceImre iktattabeparókusihivatalába.Számosszolgatárs
mellettjelenvoltazeseményenTimoPekkaKaskinen,ahel-
sinkiésDomonkosJenő, azajzonitestvérgyülekezetlelki-
pásztora,valamintagyulaigyülekezetképviselőjeis.

Ja kab Bé la Ko lozs vá ron vé gez te teo ló gi ai ta nul má nya it, ösz -
tön dí jas ként Bu da pes ten és Chi ca gó ban is ta nult. El ső szol -
gá la ti he lye Arad me gyé ben volt. Há rom évet töl tött Si mo -
nyi fal ván, a ka to li kus több sé gű fa lu ban, ahol hu szon öt evan -
gé li kus ból állt a gyü le ke zet. 2000-ben D. dr. Har ma ti Bé -
la püs pök meg hí vá sá ra – a nagy ká roly–szat már né me ti szol -
gá lat után – Gyu lá ra te le pült át, ahol fe le sé ge, Edi na az egy -
ház ügyi mun ká ban, lá nya, Jo han na pe dig kán to ri tiszt ség -
ben se gí tet te ti zen négy éven ke resz tül. 

Óbu dai hi va ta lá ban er dé lyi gyö ke rei bi zo nyá ra se gí te ni
fog ják a kap cso la tok ápo lá sát a Bras só me gyei Zaj zon test -
vér gyü le ke ze té vel. A zárt aj tó kat sze ret né meg nyit ni az óbu -
dai pa nel ren ge teg ben. A nyi tást szol gál ja majd a temp lom
há rom száz negy ven négy zet mé ter alap te rü le tű alag so ra. No -
vem ber ben szen te lik fel az új kö zös sé gi te ret, ahol a nagy -
csa lá do sok egye sü le te óbu dai szer ve ze té nek, il let ve más ci -
vil és tár sa dal mi szer ve ze tek nek is he lyet adnak.

Élővízhezgyülekezni
b A Kispesti Evangélikus Egyházközség új lelkészének
PaxTelevízióbanvezetettműsora,illetveannakcíme(Kút)
kézenfekvőhivatkozásokkalszolgáltazőtbeiktatóGyő-
riGábor ünnepi igehirdetéséhez.APestszentlőrincen
szolgálóesperesoktóber4-énközvetlenkollégájátiktat-
hattaparókusiszolgálatba,hiszenDeákLászló –etan-
évkezdetéig–azottanilutheránushajlékközvetlenkö-
zelébenműködőSztehloGáborEvangélikusÓvoda,Ál-
talánosIskolaésGimnáziumbanvoltiskolalelkész.

De ák Lász lót a cin ko tai evan gé li kus gyü le ke zet ben ke resz -
tel ték, ott járt gyer mek ként bib lia órák ra, majd hét éves ko -
rá tól a bu da pes ti De ák té ri gyü le ke zet ben épült hi té ben, ott
kon fir mált. Ti zen hét éve sen is mer te meg Jé zus Krisz tust
mint sze mé lyes Meg vál tó ját, et től fog va zsi nór mér ték ként
ke zel te a Szent írást. Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye -
tem el vég zé se után 2003-tól Hód me ző vá sár hely, il let ve
Oros há za volt a szol gá la ti he lye. 2011-től mű kö dött is ko -
la lel kész ként a Szteh lo Gá bor Evan gé li kus Óvo da, Ál ta lá -
nos Is ko la és Gim ná zi um ban. A Dé li Egy ház ke rü let misszi -
ói lel ké sze. Kö zel egy éve ve ze ti a Pax Te le ví zi ó ban a Kút
cí mű élő, in ter ak tív lel ki mű sort.

Tor zsa Ta más lel kész ként hat évet szol gált a Nagy cser ke -
szi Evan gé li kus Egy ház köz ség ben, il let ve né gyet a nyír egy -
há zi Élim Evan gé li kus Sze re tet ott hon ban, ame lyet Is ten ál -
tal ki ren delt és su gallt szol gá la ti hely nek tart. Kü lön öröm
és bol dog ság volt szá má ra, hogy igé vel és ének szó val ér té -
kes sze mé lyes kap cso la to kat te remt he tett, és Is ten ál dá sa
az el nyert pá lyá za tok ban, il let ve a meg va ló sult prog ra mok -
ban is se gí tet te a gyü le ke ze tet. 

A va nyar ci gyü le ke zet ben töl töt te teo ló gi ai kép zé sé nek
ha to dik évét, így a nóg rá di em be rek nyi tott sá gá val, sze re -
te té vel már ak kor meg is mer ked he tett. Egy ko ri if jú sá gi re -
fe rens ként na gyon fon tos nak tart ja a gye re kek fel ku ta tá sát
és össze gyűj té sét. Is ten a 95. zsol tár ral vá la szolt két sé ge i -
re, ami kor el fo gad ta a szü gyi lel ké szi hi va talt, és öröm mel
ér ke zett fe le sé gé vel és két ki csi gyer me ké vel.

HatalmaséscsodásdolgokatművelazIsten
b Atörökveszélyelőlmenekülőszügyiekakkoritemplo-
mukkisharangjátúgyelásták,hogycsakháromszázév
múlvakerültelővéletlenülaföldből.Akisharangazon-
ban1920ótaNógrádmegyelegnagyobbevangélikustemp-
lomának tornyában lakik. Október 5-én délután lel-
késziktatásrahívogatott.Azegyházmegyeesperese,Sza-
bóAndrás azújonnanmegválasztottparókuslelkészt,Tor-
zsaTamást iktattabehivatalába.

Torzsa Tamás és családja
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A szep tem ber kö ze pi, esős va sár na pon haj szál hí ján el -
kés tünk az is ten tisz te let ről. 

Ez éle tünk ben ed dig mind össze egyet len al ka lom -
mal for dult elő, úgy két esz ten dő vel ez előtt, s ugyan -
csak vét len bűn ként. Rá adá sul ugyan ab ból az ok ból,
mint most. 

Mi ért, mi ért nem, Bu da pest szé kes fő vá ros, il let ve a
kü lön bö ző cé gek a ma ra to ni és egyéb – hol pro fi, hol
ama tőr – fu tó ver se nye ket ugyan is elő sze re tet tel va sár -
nap dél előtt, az Úr nap ján, ép pen a dél előt ti is ten tisz -
te le tek-mi sék idő pont já ban ren de zik, jó ko ra egér -
utak ra-kacs ka rin gók ra kény sze rít ve mind azo kat, akik
nem kő ha jí tás nyi, nem pár lé pés nyi tá vol ság ra jár nak
temp lom ba, ha nem messzebb re, s ezért több nyi re au -
tó val. Nem ké nye lem sze re tet ből, ha nem a hét vé gén
rit ká sab ban köz le ke dő köz jár mű vek mi att. 

Ami a szóban forgó – nem ne ve sí ten dő, de pél da ér -
té kű (és nyil ván ne mes szán dék kal kez de mé nye zett!) –
ese ményt il le ti: mi bi zony több rend őrt-for ga lom irá nyí -
tót lát tunk, mint fu tót. Két zu hé kö zött né hány re mény -
te len arc cal ván szor gó (egy ér tel mű en nem az él boly ba,
ha nem az utó vé dek kö zé tar to zó!) rö vid nad rá gos fér fi és
nő akadt mind össze az utunk ba. 

Fél re ér tés ne es sék: nem az in téz mé nyes, a szer ve -
zett sport ese mé nyek el len pré di ká lok én itt, egy csak -
nem vég ze te sen moz gás sze gény or szág ban. Tá vol áll -
jon tő lem! Csak ép pen azt nem ér tem, mi ért nem le -
het eze ket az össz né pi fut ko sá so kat szom ba ton vagy

akár va sár nap ko ra dél után ren dez ni, hogy a ki tün te -
tet ten Is ten nek szánt va sár na pi idő sza kok ban sen ki -
nek ne le gyen hoz zánk ha son ló an kí nos él mé nye. 

És még így is na gyon meg en ge dő va gyok az 1924-es
pá ri zsi olim pia és a rész ben ró la ké szült vi lág hí rű Hugh
Hud son-film, a Tűz sze ke rek (1981) fő hő se, a skót pres -
bi te ri á nus lel kész, misszi o ná ri us és arany ér mes fu tó,
Eric Lid dell pu ri tán szi go rú sá gá hoz ké pest. Ő ugyan -
is az olim pi ai bi zott ság és a wale si her ceg rá be szé lé sé -
re fittyet hány va in kább ver seny tá vot vál toz ta tott,
mint sem hogy va sár nap, az Úr nap ján áll jon rajt hoz.
Éle té nek ve zér igé je nyil ván va ló an Róm 9,16 volt:
„…nem azé, aki akar ja, sem nem azé, aki fut, ha nem
a kö nyö rü lő Is te né.” (Ká ro li-ford.)

Mi lyen szép – pil la nat nyi lag el kép zel he tet le nül
szép – vol na, ha je le nünk min den kép le tes és va ló sá -
gos fu tó ver se nyét ez a sor ural ná az ir gal mat lan tör -
te tés, a má so kat fél re lök dös ve cél ba ju tás s – az Ószö -
vet ség nyel vén fo gal maz va – a sab bat, a szent nap tör -
vé nyé nek sem mi be vé te le he lyett. Mert min den nap ja -
ink és va sár nap ja ink no tó ri us fut ko sói és fut ta tói el fe -
lej tik az idé zett ige hely foly ta tá sát: azt, hogy a mér té -
ket nem is me rő, tü dő ron cso ló an túl haj tott fut ko sás -
sal leg fel jebb rom lan dó ko szo rút le het sze rez ni. Olyan
ro mol ha tat lant, mint Lid dell nagy tisz te le tű úré (s itt
nem el ső sor ban olim pi ai ér me i re és di cső sé gé re cél -
zok!), so ha és sem mi áron. 

g PEt rő czi Éva

A föld go lyó min den ma gyar ja –
de azt hi szem, hogy en nél töb ben is,
min den jó ér zé sű, sza bad ság ra vá -
gyó és a sza bad sá got ér té ke lő em ber
– éven te ok tó ber 6-án, ha csak lé lek -
ben is, fe jet hajt azok nak a hő sök -
nek az em lé ke előtt, akik az éle tük -
kel fi zet tek a sza bad ság esz mé jé ért.
Az „ara di ti zen há rom” fo ga lom -
má lett, egy be forrt a sza bad sá gért
ví vott harc cal. Hogy ez mennyi re így
van, ar ra már fel nőtt fej jel döb ben -
tem rá, ami kor ol vas tam an nak a
lon do ni sör főz dé nek (Anc hor) a
mun ká sa i ról, akik az 1850-ben in -
kog ni tó ban Lon don ban já ró Hay -
naut fel is mer ték és el pá hol ták,
mond ván: „Ezt Ara dért ka pod!”

Gyer mek ko rom ban nem igen
tud tam ér té kel ni azt, hogy mi lyen
tör té nel mi je len tő sé gű vá ros ban
élek. Ok tó ber ele jén a ma gyar iro da -
lom- és a tör té ne lem órá kon is fog -
lal koz tunk a vér ta núk kal: ol vas tuk
csa lád ja ik nak írt le ve le i ket, ta ná -
ra ink be szél tek ne künk ar ról, hogy
mi lyen em be rek vol tak. A ma gyar
gye re kek részt vet tek a kö zös ün ne -
pi mi sén, ahol el ámul va néz tük a
ha tal mas mi no ri ta temp lom bel ső
dí szí té se it, és hall gat tuk a hő si es ség -
ről, a ha za sze re tet ről szó ló szent be -
szé det. De at tól tar tok, hogy gyer -
mek ként még nem is ér tet tem, mi -
ért tet ték a tá bor no kok és a ve lük
tar tók azt, amit tet tek. 

Mi ért ál doz ták fel kar ri er jü ket,
éle tü ket, mi ért kel lett ve szély be so -
dor ni uk csa lád ju kat, sze ret te i ket?
Ne künk az ok tó ber 6-i ün nep sé gek
el ső sor ban ar ról szól tak, hogy el lóg -
ha tunk né hány órát, amíg ott ál -
lunk a be szé de ket hall gat va, a ko -
szo rú zá son részt vé ve. 

Azért re mé lem, hogy va la mi
még is ra gadt rám eze ken az ün nep -
sé ge ken vagy is ko lai órá kon. Pél dá -
ul a Nóg rád me gyei let ké si is ko la

elő te ré be kü lö nö sen jó ér zés be -
men ni ilyen kor, ok tó ber ele jén. Lé -
lek eme lő lát ni a vér ta nú kat áb rá -
zo ló pla ká tot. Az idé ze te ket el ol vas -
va fel éb red nek a ré gi em lé kek. Ta -
lán nem volt hi á ba va ló még sem ott
ül ni-áll ni és részt ven ni a meg em -
lé ke zé se ken. 

Arad a ma ga gaz dag tör té nel mé -
vel, po li ti kai és kul tu rá lis hát te ré -
vel még né hány év szá za dig biz to san
a ma gyar ság egyik leg fon to sabb
vá ro sa lesz, füg get le nül at tól, hogy
a ro mán ság je len leg el söp rő több -
ség ben van. Az épü le tek és a tör té -
ne tük árul ko dó még ak kor is, ha az
utób bi majd száz év ben meg pró bál -
ták tönk re ten ni, le ta gad ni őket. 

A kö zel múlt er dé lyi és ma gyar -
or szá gi po li ti ku sai egy ré szé nek el
nem mú ló ér de me, hogy a ma -
gyar ság két leg fon to sabb szob rát, az
ara di vér ta núk em lé ké re ere de ti leg
1890. ok tó ber 6-án fel ál lí tott Sza -
bad ság-szob rot és a 18. szá za di
pes tis jár vá nyok em lé ké re 1901-ben
fel ál lí tott Szent há rom ság-szob rot si -
ke rült vissza ál lí ta ni a he lyé re. Ezek
a szob rok má ra már szim bó lu -
mok, a ma gyar ság meg ma ra dá -
sá nak jel ké pei. 

A mai ma gya rok már más ként
te kin te nek a sza bad ság ra, mint
ele ink. Bár ma is van nak har co sok,
akik ha kell, ki vo nul nak és tün tet -
nek az iga zu kért, azért ma – vall -
juk meg őszin tén – nem kell ak ko -
ra árat fi zet nünk a vé le mé nyün -
kért, mint ne kik kel lett. És van nak
azok – töb ben –, akik nem akar -
nak har col ni. Ők fog ják a leg szük -
sé ge sebb hol mi ja i kat, és el men nek.
Ők va jon ho gyan vé le ked nek ok tó -
ber 6-áról? 

Az én szí vem ben, bár már én sem
élek ott: „Arad ma rad!” 

g Sza bó BEr ta lan Pé tEr 
evangélikus lelkész (Nagybörzsöny)

Október6.
– egy ara di sze mé vel

„…sem nem azé, aki fut”

A tár la tot Nyit rai Im re, az Em be ri
Erő for rá sok Mi nisz té ri u má nak szo ci -
ál po li ti ká ért fe le lős he lyet tes ál lam tit -
ká ra nyi tot ta meg, majd Vég Ka ta lin
vet te át a szót. A Sal va Vi ta Ala pít vány
ügy ve ze tő igaz ga tó ja a Se gí tő vá sár lás

prog ra mot is mer tet te, amely nek cél -
ja meg vál to zott mun ka ké pes sé gű em -
be re ket fog lal koz ta tó szer ve ze tek se -
gí té se – a ná luk ké szí tett ter mé kek pi -
a ci tá mo ga tá sa ré vén.

Őt Kör mendy Pet ra, a Mag Net
Bank Zrt. ci vil kap cso la tok prog ram -
já nak ve ze tő je, majd Szent pé te ri Már -
ton de signkri ti kus kö vet te, vé gül a
ZOÉ– az Ér tel mes Éle tért Ala pít vány
ér tel mi leg sé rült vak fi a ta lok ból ál ló ze -
ne ka ra – re ne szánsz mu zsi kát ját -
szott.

Szent pé te ri Már ton, a Mo holy-
Nagy Mű vé sze ti Egye tem do cen se

egye bek mel lett a tár sa dal mi lag el kö -
te le zett ter ve zés, a szo ci á lis de sign
most di va tos fo gal má ról be szélt. Hang -
sú lyoz ta, hogy mai vi lá gunk nem mes -
ter sé ges, ha nem ter ve zett vi lág, ezért
de sign nél kül már szin te sem mi sem

kép zel he tő el; nap ja ink ra a de sign
köz üggyé vált.

A be fo ga dó, el fo ga dó, jobb élet re -
mé nye min den ki szá má ra fon tos, ám
a fo gya ték kal élők nek kü lö nö sen is az,
hi szen – ha hi he tünk az in ter ne tes for -
rá sok nak – míg az Eu ró pai Uni ó ban
min den ne gye dik meg vál to zott mun -
ka ké pes sé gű em ber nek van mun ká ja,
ad dig Ma gyar or szá gon csak min den ti -
ze dik nek. Ezért ör ven de tes min den
olyan kez de mé nye zés, amely ja ví ta ni
igyek szik ezen a hely ze ten, le gyen az
pél dá ul a Se gí tő vá sár lás prog ram
vagy ép pen a De signran di. (A prog ra -

mot az Em be ri Erő for rá sok Mi nisz té -
ri u ma tá mo gat ja.)

Utób bi öt let gaz dái Kör mendy Petra
és Szi lá gyi Csil la üveg mű vész – a ki ál -
lí tás ins tal lá ci ó já nak meg ál mo dó ja –,
va la mint Tóth Pé ter Pál, a Sal va Vi ta
Ala pít vány Se gí tő vá sár lás prog ram -
já nak ve ze tő je. Szak mai kér dé sek ről
be szél get ve 2014 már ci u sá ban gon dol -
kod tak el azon, mi ként le het ne egy -
más sal össze hoz ni a fo gya ték kal élő
em be re ket fog lal koz ta tó cé ge ket és a
ter ve zők vi lá gát. Ek kor me rült fel a De -
signran di öt le te, amit ez év jú ni us
ele jén si ke rült is te tő alá hoz ni.

Ezen a ren dez vé nyen a „ra pid ran -
di” for ga tó köny vé nek meg fe le lő en
szo ci á li san ér zé keny de sign erek és a Se -
gí tő vá sár lás véd jegy hasz ná la tá ra jo -
go sult cé gek kép vi se lői ta lál koz tak
egy más sal a Mag Net Kö zös sé gi Ház -
ban. Min den ki ka pott öt-tíz per cet a
be mu tat ko zás ra, majd a részt ve vők a
köl csö nös kap cso ló dá si pon tok és
szim pá tia alap ján vá lasz tot tak part nert
ma guk nak.

A ran di ter mé sze te olyan, hogy az
el ső ta lál ko zást nem biz tos, hogy kö -
ve ti má so dik, de azok a pá ro sok, ame -
lyek „ki áll ták az idő pró bá ját”, kö zel
négy hó na pos együtt mű kö dés után
egy-egy va do nat új ter mé ket hoz tak lét -
re. En nek kö szön he tő en mos tan ra új,
a kor társ íz lés nek meg fe le lő, pi ac ké pes
ter mé kek ke rül tek ki a meg vál to zott
mun ka ké pes sé gű em be re ket fog lal koz -
ta tó mű he lyek ből.

Mind a szer ve ze tek, mind pe dig a
for ma ter ve zők szá má ra hasz nos volt,
hogy ju tott ele gen dő idő egy más
jobb meg is me ré sé re, az össze csi szo -
ló dás ra, hi szen mint min den em be -
ri kap cso lat ban, úgy itt is el kélt a nyi -
tott ság, a kez de mé nye ző kész ség és a
tü re lem.

Az ered mény ma gá ért be szél: a ki -
ál lí tás, az ott lát ha tó és meg ren del he -
tő tár gyak – töb bek kö zött szal vé ta -
gyű rű, já té kok, szí nez he tő, majd ki -
mos ha tó gye rek pár na, női tex til- és
bőr tás kák – mind-mind hasz no sak és
szé pek. Nem is be szél ve ar ról, hogy a
fo gya ték kal élő em be rek ál tal ké szí tett
ter mé kek meg vá sár lá sa mun ka he lye -
ik meg őr zé sét vagy akár új mun ka he -
lyek te rem té sét, ez ál tal tár sa dal mi in -
teg rá ci ó ju kat se gí ti.

g Gaz dag Zsu zsan na

Segíthetavásárlás
Designrandi a bu da pes ti Bál ná ban

b „Sajnálom,hogymostnemsikerült,mindentmegteszekazért,hogy
legközelebbmiisarésztvevőkközöttlehessünk”–hallottammegegy
beszélgetésfoszlánytoktóber3-áneste,nemsokkalakezdéselőtt.Egy-
valakihát„lemaradt”,ámkilencnonprofitszervezetéstizenegyfor-
matervezősikeresenfogottössze.ABálnaBudapestbenmúlthétpén-
tekennyitottákmegazoktóber12-igmegtekinthető,Segítővásárlás
–Designrandicíműkiállítást.ArendezvényaCAFeBudapestkortárs
művészeti fesztivál, valamint az úgynevezett designhét Budapest
2014részekéntkívánjafelhívniafigyelmetamegváltozottmunkaké-
pességűembereketfoglalkoztatócégekéskortársdesignerekegyütt-
működésébőlszületettújtermékekre.

Éle tem nagy aján dé ka, hogy né -
hány szor a kö ze lé be ke rül hettem.
Ba rá ti be szél ge té sek, ri por tok, elő -
adá sok ar ról győz tek meg, hogy
ki vé te les te het sé gű fér fi. Be le lá tott
a lét mély sé ge i be… 

Ze ne fi lo zó fus, han gok kal va rázs -
ló – mi min dent le het ne az 1939. jú -
li us 13-án szü le tett Sza ba dos György
ne ve mel lé ír ni!

Örök küsz kö dő. És győz tes. Ami -
kor 1972-ben el ju tott a San Se bas -
ti an-i fesz ti vál ra, és ott vi lág si kert
ara tott, ide ha za rög tön a til tot tak
lis tá já ra ke rült. Bi zony ne héz lett
vol na az éle te, a csa lád ja jö vő je, ha
nincs más fog lal ko zá sa. De Sza ba -
dos György or vos volt, nem  csak a
lé lek, a test gyó gyí tó ja is.

És zse ni á lis dzsessz zon go ris ta.
A ma gyar és az eu ró pai kul tú ra is -
me rő je, aki át tör ve szár nya lá sa kor -
lá ta it, a „sza bad ze ne” nagy ha tá sú
kép vi se lő je lett. Re mek esszé i vel,
pró zai írá sa i val te o re ti ku sá vá is nö -
ve ke dett. Mes ter, aki nek ta nít vá nyai
ma már ma guk is a leg job bak kö zé
tar toz nak: Dre sch Mi hály, Gren csó
Ist ván, Kob zos Kiss Ta más, Mákó
Mik lós…

Sza ba dos György ze né jé vel a ha -
gyo mány meg őr zé sén fá ra do zott, a
va la ha volt ős tu dást ke res te. Ze nei
uni ver zu má ba más is be le fért, olya -

nok is, akik től ta nul ha tott, aki ket ta -
nít ha tott. Írt ba let tzenét (Mar kó
Iván és a Győri Balett felkérésére),
tánc ope rát, vo nós ze ne ka ri da ra -
bot, kan tá tát Ba bits ver se i re, szer -
tar tás ze nét, opust az 1956-os for ra -
da lom em lé ké re… Mint ha fá jó, Eu -
ró pa-kö ze li vi lág nak a só ha ja len ne
ez a ze ne. Kris tály ha ran gok szól ná -
nak a messze ség ből: hol nap Is ten
nap ja lesz, hús vét ja és ka rá cso nya.

So kan és sok he lyen em lé kez tek
a há rom éve el hunyt ba rát ra. Ha él -
ne, het ven öt éves len ne. Ez az év
még bő vel ke dik ün ne pek ben, én
még is em lék táb lá ja ava tá sát em lí -
tem meg. Nagy ma ro si há za most
már min den ki nek hir de ti mun kál -
ko dá sát. 

Kény sze rű ség ből ke rült a Du na-
par ti kis vá ros ba, és ta lált te rem tő
ott hon ra a gyö nyö rű kert csend jé -
ben. Ha ven dé ge ket várt, Vi seg rád
ki rá lyi vá rá ra lá tott, a fény ben csil -
lo gó fo lyó sze líd ka nya ru la tá ra. 

„Gyu ri és csa lád ja itt sze re tett és
sze ret él ni – mond ta kö szön tő jé ben
Ko do lá nyi Gyu la. – Há la ezért
Nagy ma ros nak, amely be fo gad ta
Sza ba dos Györ gyöt, és amely most
el ső ként emel em lé ket a ma gyar
szel le mi élet egyik vi lág ra szó ló és
rej tett csil la gá nak.”

g FEny vE si Fé lix La jos

Hangokkalvarázsló
Het ven öt éve szü le tett Sza ba dos György
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– A GLS nem zet kö zi kon fe ren ci án Ön
is elő adó lesz. Mi lyen té má val ké szül?

– Több ször fel kér tek már kü lön bö -
ző szer ve ze tek, hogy tart sak elő -
adást a ve ze tés ről. A mos ta ni fel ké -
rés re nem volt könnyű igent mon da -
ni. Töp reng tem raj ta, be szél get tem
ba rá ta im mal, és imád koz tam, az tán
dön töt tem úgy, hogy vál la lom a fel -
ada tot. El ső sor ban nem ki je len té sek -
kel, sok kal in kább kér dé sek kel és a ta -
pasz ta la tok meg osz tá sá val ké szü -
lök. Hosszú ide je va gyok ve ze tő kü -
lön bö ző hely ze tek ben, de an nak el -
le né re, hogy meg lé vő fel ada ta im
vég zé sé hez kü lön bö ző is ko lá kat kel -
lett vé gez nem, nem va gyok pro -
fesszi o ná lis ve ze tő szak ér tő és az el -
mé let ben na gyon jár tas me ne dzser.

– Ha a Bet hes da-gyer mek kór ház
mű kö dé sét néz zük, még is azt lát juk,
hogy a sú lyos hely zet ben lé vő egész -
ség ügyön be lül min den ne héz ség el le -
né re le het pro fesszi o ná li san mű köd -
tet ni egy ek ko ra in téz ményt. Ho -
gyan?

– Di zse ri Ta más után – aki az
ala pí tó igaz ga tó volt – im má ron ti -
zen egy éve ve ze tem az in téz ményt.
Ma ga a kö zeg is ins pi rá ló, hi szen lá -
tom, hogy igen is le het sé ges egy egy -
há zi in téz mény ben egy szer re meg él -
ni a kül de té sün ket, a hi tün ket és a
gyó gyí tást. Eh hez sze re tet tel jes és ha -
tá ro zott ve ze tői és mun ka tár si kul -
tú rát kel lett ki ala kí ta ni.

– Ho gyan vált ve ze tő vé?
– A Bet hes da fő igaz ga tói tiszt sé -

ge mel lett sok ve ze tői ki hí vást meg -
ta pasz tal hat tam. Na gyon fi a ta lon,
har minc két éve sen let tem osz tály ve -
ze tő a deb re ce ni gyer mek kli ni kán,
ahol na gyon szép, de na gyon ne héz
te rü le ten, a gyer mek anesz te zio ló gi -
á ban és az in ten zív te rá pi á ban ve zet -
tem osz tályt. On nan jöt tem át a
Bet hes dá ba ugyan ilyen osz tályt ve -
zet ni. A fő or vo si stá tus hoz ké pest fi -
a ta lon be le kós tol tam a fe szes, ke -
mény dön té sek meg ho za ta lá ba, akár
be teg ágy mel lett, akár mun ka tár si
kö zeg ben is.

– A fő igaz ga tói meg bí zás mel lett
szá mos to váb bi tiszt sé get is be tölt. Mit
ta nult ezek ál tal?

– A Ma gyar Kór ház szö vet ség el -
nö ke ként va la mennyi re a szak ma
szó szó ló já vá vál tam. A fő vá ro si
egész ség ügyi bi zott ság el nö ke ként a
köz igaz ga tás ve ze tői gon dol ko dá sá -
ba is kény te len vol tam be le lát ni.
Szak mai tár sa sá go kat is ve zet tem,
két ség te len te hát, hogy na gyon sok -
fé le ins pi rá ció ért. Kü lön bö ző szer -
ve ze tek nél más-más at ti tű dű em -
be rek, ve ze tők vi sel ke dé sét is meg -
fi gyel het tem, ma ga mon is érez tem a
po zi tív és ne ga tív ha tá so kat. Fon tos
ins pi rá ció az is, hogy so kat be szél ge -
tek a mun ka tár sa im mal, és az ő
vissza jel zé se ik ből is le szű röm – tu -
da tos vagy tu dat ta lan – ve ze tői ma -
ga tar tá som jó és rossz ha tá sa it.

– Nin csen olyan in ter jú, amely ben
ne utal na előd jé re, Di zse ri Ta más ra.
Mi az a szel le mi kincs, ame lyet foly -
to nos ság ként előd je ne ve fém je lez az
Ön szá má ra?

– A Ma gyar or szá gi Re for má tus
Egy ház Bet hes da Gyer mek kór há za
1992-ben, na gyon iz gal mas idő szak -
ban ala kult új já. Ez az új já ala ku lás –
né hány más név mel lett – Di zse ri Ta -
más ne vé hez köt he tő. Az új, ak kor ki -
ala kí tott kul tú ra lét re ho zá sa az ő
mun ká já nak ered mé nye. So kunk kal
együtt en gem is ő hí vott ide. 2003-
ig ve zet te a Bet hes dát. Iz gal mas volt
együtt al kot ni ve le. Ő mó ze si hit tel
és el kö te le zett ség gel ezt az igen csak
ro mos ál la po tú és nem csak épí té sze -
ti leg le rom lott kór há zat egy na gyon
za va ros vi lág ban át ve zet te a „Vö -

rös-ten ge ren”. Ez a mi talp ra ál lá si pe -
ri ó du sunk volt – ez alatt új ra faj sú lyos
hellyé vál tunk a gyer mek gyó gyá szat
ha zai tér ké pén. Di zse ri Ta más nak
mar káns el kép ze lé se volt az ér té kek -
ről, de igye ke zett tü rel mes is len ni.
Mind ez na gyon erős em ber sze re -
tet tel öt vö ző dött. A nagy lép té kű
szem lé let és a na gyon kö ze li, em ber -
sé ges vi sel ke dés egyen sú lyát va ló sí -
tot ta meg. Sze ret te a vissza jel ző be -
szél ge té se ket, igényt tar tott ar ra,
hogy idő ről idő re „fi nom han go lá son”

es sen át azért, hogy tud ja, ho gyan le -
het a cél hoz kö ze lebb jut ni.

– Di zse ri Ta mást kö ve tő en Ön lett
a fő igaz ga tó…

– Di zse ri Ta más hir te len, szív ro -
ham ban halt meg. Én sok kal in kább
az or vo si hi va tá som ban élő em ber
vol tam. Or vos igaz ga tó ként szak -
ma i lag össze fog tam a kór há zat, ve -
zet tem egy osz tályt, és a ma gam
szak má já nak or szá go san el is mert
ve ze tő je vol tam. Ne héz dön tés volt
a vál tás, hogy a gyó gyí tás he lyett az
igaz ga tói fel ada to kat ve gyem át, és
„me ne dzser ré” vál jak. Már a kez de -
tek nél rög zí te nünk kel lett mun ka tár -
sa im mal, hogy Di zse ri Ta más meg -
is mé tel he tet len. Mi is azon az úton
sze ret nénk to vább men ni, amely nek
az alap ja it ő le rak ta, de mi má sok va -
gyunk. Az óta úgy pró bá lom kö vet -
ni az ő irány vo na lát, hogy azon dol -
go zom, hogy a ma gam egyé ni sé gé ből
és a mun ka tár sa im mal va ló kö zös
töp ren gés ből meg szü les se nek azok az
új irá nyok, ame lyek job bá te szik a
Bet hes dát. Az, hogy Is ten ilyen fel -
ada tot ra kott rám aka ra tom el le né -
re, azért tör tén he tett, mert er re al kal -
mas nak ta lált – ez ad erőt a hét köz -
na pok ban.

– Le het a ve ze tés ben a ke resz tény
szem lé le tet ér vé nye sí te ni?

– Ha hi te le sen akar juk él ni ke -
resz tény sé gün ket, ak kor az az éle tünk
min den te rü le tét meg ha tá roz za! Elő -
ször or vos ként, majd ve ze tő ként is
szem be sül nöm kel lett az zal, hogy
nem le het két énem. Nem tu dok kü -
lön ke resz tény, ke re ső és min den nap
meg újul ni vá gyó em ber len ni – és et -
től füg get le nül pro fesszi o ná lis or -
vos ként lé tez ni. Ez a be te gek kel, a
gyó gyí tás sal és a tu do mánnyal va ló
kap cso la tom ban is meg je lent. Ugyan -
ezt él tem meg ve ze tő ként is. Nincs
olyan, hogy me nedzs ment tech ni ká -
kat hasz ná ló, „ste ril” ve ze tő va gyok –
és emel lett pe dig ott hon vagy a be teg -
ágy mel lett ke resz tény em ber. Ha

hi te le sen akar juk meg él ni ke resz -
tény sé gün ket, ak kor az az éle tünk
min den te rü le tét meg ha tá roz za! Ezt
tu do má sul vé ve min den pil la nat ke -
re sés sé vált, hogy mi ként le het az Is -
ten nel és az em be rek kel va ló kap cso -
la tot min den hely zet ben va ló sá go san,
el kö te le zet ten meg él ni.

– A gya kor lat ban ez mit je lent?
– Az em be ri és is te ni ér té kek mel -

let ti ki ál lást. Azt, hogy a má sik em -
bert tisz tel jem, hall gas sam meg, tud -
jam be fo gad ni, ért sem meg a mű kö -

dé sét, és ezt tud jam be le il lesz te ni
ab ba a mun ká ba, ame lyet vég zünk.
Ugyan ak kor ért sem a kö zös ség na -
gyobb, táv la tos cél ja it, me lyek min -
dig a nagy egész re, Is ten re mu tat nak.
Eb ből a kö zös cél ból – az elő ző for -
dí tott ja ként – tud jam meg ér te ni,
hogy mi lyen em be rek re van szük ség
a fel ada tok hoz, és rá tud jak jön ni, ők
ho gyan vál hat nak ké pes sé még job -
ban tel je sí te ni azo kat. Ket tős fi gye lem
ez. Egy részt tu da to sí ta nom kell, hogy
a mel lém ren delt em be rek kel ho -
gyan tud juk a ránk bí zott fel ada tot el -
vé gez ni, más részt tud nom kell, hogy
az a mun ka, amely ránk van bíz va, ho -
gyan és ki vel vé gez he tő el.

Más hogy fo gal maz va azt mon da -
nám, hogy az em be rek re fi gyel ve,
sze re tet tel jes lég kör ben, de a szer ve -
ze tet és a cé lo kat – a mi ese tünk ben
kü lö nö sen is a be teg gyer me kek re és
csa lád ja ik ra va ló meg kü lön böz te -
tett fi gyel met – elő tér be he lyez ve ho -
gyan le het egy kö zös ség ben lé tez ni.

– Ho gyan fo gad ják mun ka tár sai
ezt a szem lé le tet?

– Ren ge teg em be ri szép ség hez,
gyen ge ség hez és konflik tus hoz kell vi -
szo nyul nom. Fel kell is mer nem, hogy
van, ami kor ha tá ro zot tab ban, van,
ami kor sze lí deb ben le het az adott em -
bert mo ti vál ni. Én sok kal in kább bí -
zom az em be rek ben meg lé vő jó ban
– hogy ez erő sít he tő és erő sí ten dő egy
ve ze tő ál tal –, mint hogy bün te tés sel
vagy ju ta lom mal le het ne csak ered -
mény re jut ni. Nem hi szem, hogy ha
va la ki el sőd le ge sen kí vül ről van mo -
ti vál va, ak kor az el kö te le zet tebb lesz,
és mi nő sé gibb mun kát tud vé gez ni,
mint az, aki be lül ről át éli az el kö te le -
zett sé get. Meg ha tó, hogy alul fi ze -
tet ten, bér eme lés, ju tal mak és egyéb
jut ta tá sok hi á nyá ban is mennyi re
mo ti vál tak a mun ka tár sa im.

– Az egész ség ügy ben dol go zók Ma -
gyar or szá gon év ti ze dek óta alul fi ze -
tet tek, ke vés meg be csü lést kap nak. Ve -
ze tő ként Ön ezt ho gyan ke ze li?

– Kór há zi szin ten az én dol gom,
hogy meg ad jam a „mun kás bé rét”, és
en nek az el vá rás nak nem tu dok meg -
fe lel ni, mert az egész ség ügy ben nem
tu dom azt meg ad ni, amit a kol lé gá -
im meg ér de mel né nek. Sú lyos te her
ezt a fe le lős sé get hor doz ni. Or szá go -
san kel le ne biz to sí ta ni a meg fe le lő fel -
té te le ket, de et től na gyon tá vol va -
gyunk. Lá tom mun ka tár sa im el kö te -
le zett sé gét, sok szor em ber pró bá ló,
ön fel ál do zó mun ká ját, és ez erőt ad
ah hoz, hogy olyan mó don és he lye -
ken is kép vi sel jek kór há zi ér de ke ket,
me lyek ese ten ként „ki ve rik a biz to -
sí té kot”, vagy nem annyi ra szim pa ti -
ku sak min den ki nek.

– Bár mennyi re küzd is mun ka -
tár sa i ért, az egész ség ügy ér dek kép vi -
se le te – úgy tű nik – nem túl erős, hi -
szen az alul fi nan szí ro zás mind a
mai na pig csak na gyon cse kély mér -
ték ben vál to zott. Mi az oka an nak,
hogy a tár sa da lom ál tal az egyik leg -
meg be csül tebb szak ma igen ke vés sé
kép vi se li ön nön ér de ke it?

– Ma ga a gyó gyí tás cso dá la tos hi -
va tás és egy ben misz té ri um. Kü lön -
le ges sze re tet szol gá lat, amely öröm -
mel le kö ti az em bert, bár ki ég ni is
könnyű ben ne. Az, hogy az or vo sok -
nak és az ápo lók nak ilyen rossz az ér -
dek kép vi se le tük, azért is van, mert –
meg le he tő sen mé lyen be ágya zód va –
tel je sen le kö ti őket az a mun ka, ame -
lyet vé gez nek. Ha lob biz nak, in kább
új mű sze re kért és osz tá lyo kért te szik,
nem szak szer ve ze ti jel le gű cé lo kért.

– Ön a be te gek mel lett dol goz va is
azt mond ta, hogy ott van fel ada ta, és
ve ze tő ként is ha son lót él meg. Mit je -
lent Ön nek a hi va tás? Mit ho zott ma -
gá val a be teg ágy mel let ti pra xis ból?

– In du lás kor és most is – ami kor
már alig va gyok be teg ágy mel lett –
el ső sor ban or vos nak ér zem ma gam.
El hi va tot tan és szen ve déllyel sze -
ret tem a szak má mat, és most is sze -
re tem, amit csi ná lok. Mint gyer -
mek-in ten zív or vos na gyon sok ne -
héz hely ze tet él tem át sú lyos be teg
gyer me kek és szü le ik, hoz zá tar to zó -
ik kö zött. Meg ta nul tam egye ne sen,
vi lá go san be szél ni, a hely ze te ket
gyor san ér té kel ve dön té se ket hoz ni
és a kri ti kus hely zet ben le vő em ber -
re fi gyel ni.

Gyer mek-in ten zív gyó gyász ként
stressz hely zet ben sok szor má sod -
per cek alatt kel lett éle tet, sor sot be -
fo lyá so ló dön té se ket meg hoz nom.
Nyil ván ez al ka ti kér dés is, hogy
ilyen kor tud-e va la ki gyor san, ha tá -
ro zot tan dön te ni, vagy le blok kol.
Sok szor in tu i tív dön té sek szü let nek
ezek ben a hely ze tek ben, ame lye ket
nem is le het min dig azon nal le ve zet -
ni. Ez ál tal – azt hi szem – a ve ze tői
ké pes sé gek fej lőd nek. Ma sú lyos ve -
ze tői dön té se ket ta lán könnyeb ben
tu dok meg hoz ni, mert mö göt tem
van ez a ta pasz ta lat.

A ve ze tés hez ma gas szin tű tu -
dás sal kel le ne ren del kez ni, és na gyon
sok szor ga lom kell ah hoz, hogy az
em ber is mer je az ada to kat, a hát te -
ret és a le he tő sé ge ket. Emel lett erős
szo ci á lis ru tin ra van szük ség, me lyért
én sze mély sze rint na gyon há lás va -
gyok a nagy csa lá dom nak. Hat gyer -
me kes csa lád ban nőt tem fel, öt gyer -
me ket ne vel tünk fel mi ott hon, így
na gyon sok köz vet len ins pi rá ció ért
az em be rek egy más hoz va ló vi szo -
nyu lá sá ról. Ugyan ak kor kell egy faj -
ta spi ri tu á lis nyi tott ság is és fris ses -
ség, ami ben az is ten kap cso lat ból
szár ma zó in tu í ci ó nak is nagy sze re -
pe van. Ezek re épí tek, ezek kö zött
bot la do zom és ke res gé lek, amíg ve -
ze tő ként dol go zom.

g Ga lam bos Ádám
Forrás: Evangélikus.hu

Akeresztényvezetésszemlélete
Be szél ge tés dr. Vel key Györggyel, a Bet hes da-kór ház fő igaz ga tó já val

b Többminttízéveigazgatójaazegyiklegelismertebbegészségügyiin-
tézménynek,aMagyarországiReformátusEgyházBethesdaGyermek-
kórházánakdr.VelkeyGyörgy.AGLSnemzetközivezetőikonferenci-
áraelőadónakhívták,hogybeszéljenakeresztényszemléletűvezetés
alapjairól.Afőigazgatótmégakonferenciaelőttkérdeztükvezetésről,
egészségügyről,sajáttapasztalatairól.
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b Segíteni a helyi gyülekezetek,
egyházak vezetőinek fejlődését
–egondolatjegyébenrendezték
megoktóber3–4-én–hazánkban
elsőként–azúgynevezettnem-
zetközi vezetői csúcskonferen-
ciát.Akeresztényalapokonálló
GLS (Global Leadership Sum-
mit–globálisvezetőicsúcs)prog-
ram1992-benindultútjáraAme-
rikábólazzalacéllal,hogykész-
ségfejlesztésselsegítseajelenle-
gi és leendő gyülekezetvezető-
ket,ésinspirációtnyújtsonszá-
mukra.APestszentimreiSport-
kastélybanökumenikustámoga-
tássalzajlottrendezvényenmint-
egyfélezrenvettekrészt.

A kon fe ren cia saj tó tá jé koz ta tó val kez -
dő dött. Dur kó Ist ván, a Ma gyar or szá -
gi Bap tis ta Egy ház misszi ói igaz ga tó -
ja el mond ta, hogy a szer ve ző mun ka
egy éve fo lyik.

A hit és a tu dás fel erő sí tik egy mást
a ve ze tők kép zé sé ben – ezt már Sze -
ve ré nyi Já nos, a Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház or szá gos misszi ói lel -
ké sze, az Ali ansz – Ma gyar Evan gé li -
u mi Szö vet ség elnöke hang sú lyoz ta. Ne
fél jünk ta nul ni, ta ná csot el fo gad ni,
aho gyan Mó zes is el fo gad ta Jeth ró ta -
ná csát – mu ta tott rá –, hi szen Jé zus is
kö zel há rom éves „ve ze tő kép ző tan fo -
lya mot” tar tott ta nít vá nya i nak.

Ulf Ös terlund, a GLS egyik eu ró pai
ve ze tő je ar ról be szélt, hogy vi lág szín -
vo na lú ve ze tő kép ző, -fej lesz tő prog ra -
mot sze ret ne lét re hoz ni. 

A kon fe ren cia véd nö ke i nek, il let -
ve tá mo ga tó i nak kép vi se le té ben meg -
szó lalt – töb bek kö zött – dr. Fischl
Vil mos evan gé li kus lel kész, a Ma gyar -
or szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná -
csá nak fő tit ká ra, dr. Vel key György, a
Ma gyar Kór ház szö vet ség el nö ke, a
Ma gyar Re for má tus Egy ház Bet hes -
da Gyer mek kór há zá nak fő igaz ga tó ja
– a kon fe ren cia egyet len ha zai elő adó -
ja – és Rá tkay Já nos, aki az Alp ha kur -
zus, il let ve a Zsi dók Jé zu sért Kö zös -
ség kép vi se le té ben volt je len. A saj tó -
tá jé koz ta tó D. Sza bó Dá ni el nek, az
Ali ansz tiszteletbeli el nö ké nek imád -
sá gá val zá rult. 

A kon fe ren cia elő adá sa it ki ve tí tőn
kö vet het ték a je len lé vők. Az elő adók
kö zött volt Co lin Po w ell egy ko ri ame -
ri kai kül ügy mi ni szter; Liz Wi se man,
egy, az ame ri kai Szi lí ci um-völgy ben
mű kö dő ve ze tő kép ző cég el nö ke; dr.
Vel key György, il let ve dr. Hen ry Clo ud
kli ni kai szak pszi cho ló gus és Bill Hy bels,
az Egye sült Ál la mok egyik leg na gyobb
gyü le ke ze té nek, a Wil low Cre ek nek a
pász to ra, aki szí vén vi se li, hogy men -
tor ként se gít se a ve ze tő ket. 

A részt ve vők igen ér té kes tu dás -
anya got kap tak. A két nap alatt el hang -
zot ta kat e he lyütt ter mé sze te sen nem
le het to vább ad ni, annyit azon ban el -
mond hat a tu dó sí tó: akár mi lyen te rü -
let ről ér kez tek is a részt ve vők, mind -
az, amit a kon fe ren ci án el sa já tít hat tak,
hoz zá se gí ti őket ah hoz, hogy ke resz -
tyén szem lé let tel ve zes sék a rá juk bí -
zot ta kat. Igen hasz nos volt a ren dez -
vény min den ki nek, egy há zi és vál la la ti
ve ze tők nek egy aránt, mert szá mos
ve ze tés tech ni kai is me ret tel gaz da -
god hat tak, ame lye ket al kal maz va épül -
het – hit ben, er köl csi leg és gaz da sá gi -
lag is – or szá gunk. 

Ősszel ki lenc ven két or szág ban há -
rom száz nál is több hely szí nen tar ta nak
ha son ló ren dez vényt.

g Ta kács FE rEnc

Ve zess ott,
ahol vagy!
Nem zet kö zi ve ze tői

csúcs kon fe ren cia
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A chi ca gói O’Ha re nem zet kö zi re pü -
lő tér ér ke zé si ter mi nál ján meg csap a
hi deg. Kol lé gám mal, Vir gil lel egy -
más ra né zünk: per sze, az ame ri ka i -
ak min den hol hasz nál ják a lég kon -
dicionálót. A ke zé ben táb lács kát tar -
tó in di ai ösz tön dí jas sal könnye dén
egy más ra ta lá lunk, és bő rön dün ket
húz va együtt lé pünk ki a csar nok ból. 

Találkozásegyfiatalemberrel
A sza bad ban for ró ság fo gad. Eb ben
a pil la nat ban át jár az ér zés: ugyan ezt
a fül ledt sé get érez tem, ami kor hu -
szon ki lenc év vel ez előtt itt lan dol tam.
1985. szep tem ber 1. volt, és én – ma -
gam sem hit tem – a Lu the rá nus Vi -
lág szö vet ség ösz tön dí já val Chi ca -
gó ba ér kez tem. Ak kor is egy dok to -
ran dusz, bi zo nyos John várt rám. 

Ere de ti szán dé kom az volt, hogy a
ma gam mal ho zott vil lá nyit adom
majd aján dék ba an nak, aki a rep tér -
ről a szál lá som ra visz. A mün che ni
át szál lás kor azon ban le sza kadt a
váll tás kám szí ja, és a vö rös bo ros
flas ka ri pi tyá ra tört. Egy üveg da rab
meg se bez te az uj jam, így még a vé -
rem is el eredt. Zseb ken dő be bu gyo -
lált kéz zel pró bál tam men te ni a
ment he tőt. Bib li ám még he tek kel
ké sőbb is on tot ta ma gá ból a vö rös -
bor sa vany kás sza gát. Za va ros ér ke -
zés volt, de fe szí tett a vá ra ko zás: az
1948/49-es tan év ben Gettys burg ben
ta nult Ha fen scher Ká roly után én vol -
tam az el ső ma gyar evan gé li kus lel -
kész, aki ame ri kai ösz tön dí jat ka pott.

Be szál lunk az in di ai dok to ran -
dusz au tó já ba. Kulcs cso mó ján ott egy
ezüst szí nű síp. Ezek sze rint csak nem
há rom év ti zed után is ilyet hor da nak
a Lu the ran Scho ol of Theo logy in
Chi ca go (LSTC) di ák jai! A sze mi ná -
ri um kör nyé kén ugyan is meg le he tő -
sen rossz a köz biz ton ság, így ve -
szély ese tén ezt kell meg fúj ni…

A fel hő kar co lók kal zsú folt bel vá -
rost érint ve, majd a ha tal mas Mi chi -

gan-tó part ján el ha lad va meg ér ke -
zünk a Chi ca go dé li ré szén ta lál ha -
tó Hy de Park ba. El len tét ben lon do -
ni név ro ko ná val, ez a vá ros rész nem
a hor dó szó no kok ról, ha nem egye te -
mé ről és fő is ko lá i ról hí res. A ha tal -
mas par kok ban el te rü lő Uni ver sity of
Chi ca go az Egye sült Ál la mok egyik
leg ran go sabb tu do má nyos köz pont -

ja. Egyik kí sé rőm ar ra büsz ke, hogy
itt ta ní tott Pa ul Til lich – a kö ze li pub -
ban mu to gat ják is a törzs asz ta lát. Egy
má sik azt mond ja el szin te áhí ta tos
han gon, hogy itt ta nult Ba rack Oba -
ma – be is té rünk az el nök ked venc
piz zé ri á já ba és köny ves bolt já ba. 

Sé tánk vé gén el ju tunk a neo gót Ro -
cke fel ler-ká pol ná ba. A be já rat nál
ugyan azt hir de ti a kő be vé sett ré gi
fel irat, hogy ez az egye tem a val lás és
a hit meg élé sé nek he lye kell, hogy le -
gyen, ma azon ban nem annyi ra is ten -
tisz te le te ket, mint in kább kon cer te -
ket és ün nep sé ge ket ren dez nek itt. Il -
let ve pon to sí ta nom kell: egy har -
sány pla kát ar ra a szep tem ber 28-i al -
ka lom ra hí vo gat, ame lyen meg áld ják
a ci cá kat, ku tyu so kat és egyéb há zi
ked ven ce ket…

Kö szö nöm, in kább to vább men -
nék. Már csak azért is, mert tu dom,
hogy in nen csak né hány ház tömb nyi -
re van a Wood lawn és az 54. ut ca sar -
kán az az épü let, amely ben egy kor
lak tam. 

„Menj,ésnézdmeg…”
A kör nyék ha tal mas klin ker tég lás
há zai a 19. szá zad vé gi chi ca gói vi lág -
ki ál lí tás idején épül tek. Mi vel klasszi -
kus egye te mi cam pus nincs, a di á kok
zö mét itt szál lá sol ják el. Egy ilyen bér -
ház ba ho zott en gem John hu szon ki -
lenc év vel ez előtt. Mind ket ten meg -
le pőd tünk, hogy a ne kem szánt szo -
ba nincs be bú to roz va. Amo lyan
gyors se gély ként pro fesszo rom tól
kap tam a le stra pált ágyat és egy ha -

tal mas, „Lazy boy” ne vű fo telt, az tán
ap rán ként össze szed tem min den
szük sé ge set.

Mi le het az óta Tom ne vű la kó tár -
sam mal? Ő az LSTC ke vés szí nes bő -
rű hall ga tó i nak egyi ke volt.

Kör be já rom a há zat, ahol lak tam.
A fa lép cső há zas hát só ud va ron ép -
pen gril lez nek: de sok pik ni ket vagy
– ahogy itt hív ták – pot luck par tyt
szer vez tünk mi is! Az tán eszem be jut,
hogy a kör nyé ken la kó af ro a me ri kai
sze re lő itt büty köl te min dig azt az ős -
öreg Ford Ma ve ric ket, ame lyet az
egyik it te ni ma gyar tól kap tam köl -
csön. Au tó nél kül ugyan is ne héz
bol do gul ni ezen a vi dé ken.

A chi ca gói ma gya rok nak kü lö nö sen
is so kat kö szön het tem. Kéz ről kéz re
ad tak min ket, kü lön bö ző fe le ke ze tű
ösz tön dí ja so kat. Az Aszód ról szár ma -
zó To maj Gusz táv a ré gen volt chi ca -
gói ma gyar evan gé li kus gyü le ke zet
gond no ka ként te vé keny ke dett. Fe le sé -
ge, Má ria né ni sok szor meg hí vott
va sár na pi ebéd re. Ak kor még nem tet -
tem tu da to san prog ram má a „Menj, és
nézd meg, hogy jól van nak-e test vé re -
id és a nyáj” (1Móz 37,14) fel szó lí tá sát,
de kí ván csi vol tam, mi lyen a so ra
ama ki tán tor gó nem ze dék nek. Meg
hogy mi ként bol do gul nak azok, akik
ké sőbb lel tek itt új ha zá ra. Egy-két al -

ka lom mal össze hív tuk a vá ros ma gyar -
ja it, hogy is ten tisz te le tet tart sunk. 

Mag di iga zi nagy szer ve ző volt,
szá mos ha zai és emig ráns mű vésszel
ápolt jó kap cso la tot, és min ket, ösz -
tön dí ja so kat is min dig a mi nő ség re
ta ní tott. Az óta ha za te le pült, és a
No bel-dí jas Ker tész Im re fe le sé ge ként
ugyan olyan oda adó, mint ré gen volt. 

Kez det ben meg le pett az emig rá ció
bi zony bel ső el len té tek től is ta golt
sok fé le sé ge. Ösz tön dí jas évem alatt
ta lál koz tam Pong rátz Ger gellyel, az
56-os for ra da lom hő sé vel, a lá to ga -
tó ba ér ke ző Tol las Ti bor köl tő vel, a
mün che ni Nem zet őr szer kesz tő jé -
vel vagy olyan ha zai el len zé ki ek kel,
aki ket Mó zsi Fe renc köl tő iro dal mi
ká vé há zá ban lát tak ven dé gül az it te -
ni ma gya rok. 

So kat ta nul tam az emig ráns csa -
lá dok sor sá ból. Meg ren dül tem, ami -
kor egy mo son ma gyar óvá ri asszony -
tól az ot ta ni 56-os sor tűz ről hal lot -
tam, hi szen itt hon csak sut tog va le -
he tett be szél ni ró la. Azt azért túl zás -
nak ta lál tam, ami kor a ka to li kus
ma gya rok pap ja az is ten tisz te le ti
kéz fo gás ke re té ben nem a bé ke je lét
ad ta to vább, ha nem az „Ad ják vissza
ha zán kat!” har cos jel sza vát mond ta. 

Egy má sik al ka lom mal egy emig -
ráns kö zös ség ben Wass Al bert vi de o -
ü ze ne tét hall gat tuk meg. Új táv la to -
kat nyi tott ak kor a kom mu ni ká ci ó -
nak ez a mód ja. Az er dé lyi szár ma -

zá sú író üze ne te ta lán Flo ri dá ból
ér ke zett, ám ugyan ez a kö zös ség
leg alább ilyen öröm mel fo ga dott egy
Ma gyar or szá gon fel adott VHS-ka zet -
tát. Azon ugyan is a 86 ta va szán a
Nép sta di on ban le ját szott ma gyar–

bra zil fel vé te le volt: 3 : 0-ra mi nyer -
tünk. Az egyik gólt Es ter há zy Mar -
ci lőt te, így az tán Wass Al bert mel -
lett egy má sik gróf nak is szív ből
örült a chi ca gói emig rá ció.

Telefonáláskétforintért
Ál lok a ház előtt, ahol egy kor lak tam.
A há ta mat egy fá nak tá maszt va me -
ren gek a múl ton. Li heg ve egy fu tó ér -
ke zik mel lém. Er ről per sze eszem be
jut, ma gam is mennyit fu tot tam a kö -
ze li ha tal mas park ban. A srác meg -
le pe té sem re ép pen az „én aj tó mon”
ké szül be men ni, így né mi ha bo zás
után meg szó lí tom, és meg kér de -
zem, be kuk kant hat nék-e a la kás ba.
Ami kor meg tud ja lá to ga tá som okát
és cél ját, ha mi sí tat lan ame ri kai har -
sány ság gal in vi tál be fe lé. 

A bú to rok per sze egé szen má -
sok, ám azon nal rá is me rek a szo bá -
ra. Itt, a sa rok ban állt a „Lazy boy”.
Ott volt a kis asz tal, raj ta a köl csön -
ka pott író gép, ame lyen dol go za ta i -
mat ír tam. A kony há ba lép ve eszem -
be jut, hogy itt, a kis asz tal nál ol vas -
tam el min dig az ott hon ról ka pott le -
ve le ket. Vagy az édes apám ál tal gon -
do san el kül dött két ha zai új sá got, az
Élet és Iro dal mat és a Ké pes Spor tot.
Na jó, az Evan gé li kus Éle tet is. 

A kis fe ke te-fe hér té vét hol ide, hol
oda rak tam. Em lék szem, at tól a me to -
dis ta há zas pár tól kap tam, aki ket még
Sió fo kon is mer tem meg. Fel idé ző dik

ben nem a kul tu rá lis sokk, amelyet a te -
le ví zió előtt na pon ta át él tem. Es tén -
ként néz tem a har sány hír adó kat,
ame lyek ben Re a gan el nök a Szov jet -
uni ót a go nosz bi ro dal má nak ne vez -
te. Az idő já rás-je len tést is show-ele -
mek tar kí tá sá val ad ták. A sport hí rek -
ben szin te min dig sze rep lő Chi ca go
Be ars ha tal mas tes tű já té ko sát így
be céz ték: Wil li am, a hű tő szek rény… 

Eszem be jut nak a hal lo ween ide -
jén su gár zott bor zon ga tó kri mik.
Vagy a ka riz ma ti kus kö zös sé gek ből
köz ve tí tett gi ga evan gé li zá ci ók, ame -
lyek min dig az ada ko zás ra va ló fel -
szó lí tás sal vég ződ tek. A kép er nyő al -
ján le he tett ol vas ni a te le fon szá mot,
ame lyet fel hí va a tá mo ga tást fel le he -
tett aján la ni. 

Em lék szem, ahogy a ké szü lék elé
szö gez ve, döb ben tem néz tem a Chal -
len ger tra gé di á ját a fel rob bant űr re -
pü lő gép ben el pusz tult hat űr ha jós -
sal. De ugyan így szív szo rong va fi gyel -
tem a Cser no bil kap csán ér ke ző hír -
adá so kat. Fel idé ző dik ben nem, ahogy
a ná lunk még is me ret len talk-show-
kat néz tem, egye bek mel lett az ak kor
még szin te kez dő Op rah Winf rey vel,
akit az óta a te le ví zi ó zás nagy asszo -
nyá nak ne vez nek. Azért azt sem fe -

Chicagói találkozás    

Túl az Óperencián – 1985-ben

Egy magyar gyülekezetben szolgálva

Táncbemutató az LSTC-n (Lu the ran Scho ol of      A fotel neve: „Lusta fiú”
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lej tem el, ahogy vég re rá ta lál tam
egy spa nyol nyel vű adó ra, amely
köz ve tí tet te a me xi kói fo ci vé bé
meccse it. Nem hit tem a sze mem nek,
ami kor meg je lent a fel irat: Hung ría
– Uni ón So vi é ti ca 0 : 6.

Az elő szo bá ban volt a te le fon.
Volt né hány hó nap, hogy szü le im
rend sze re sen fel tud tak hív ni: Pes ten
egy VI II. ke rü le ti ti tok za tos te le fon -
fül ke úgy mű kö dött, hogy a be do bott
két fo rin tos sal kor lát lan ide ig le he tett
be szél get ni. Ma már sej tem, hogy a
tit kos szol gá lat csa li ként ren dez te
így a dol go kat: az éj sza kai sor ál lást is
vál la ló em be rek több nyi re nyu ga ti
vagy ten ge ren tú li ro ko na ik kal, ba rá -
ta ik kal akar tak be szél get ni. 

Meg kö szö nöm, hogy szét néz het -
tem a la kás ban, in dul nom kell a
kon fe ren ci á ra. 

Kontextuálisevangélium
Az Evan gé li kus Élet ol va sói szá má ra
mun ka tár sam, dr. Lász ló Vir gil, az
öku me ni kus és kül ügyi osz tály re fe ren -
se már tárgy sze rű en és rész le tek be me -
nő en be szá molt jö ve te lünk tu laj don -
kép pe ni cél já ról, a bib li kus kon fe ren -
ci á ról. Ma gam csak né hány ál ta lá nos
be nyo mást osz tok meg az ol va só val. 

A 2017-es re for má ci ói év for du ló -
ra is fel ké szü lést je len tő tu do má -
nyos mun ka cél ja a lu the ri „so la
Scrip tu ra” gon do la tá nak fel erő sí té se.
A vi lág több mint tu cat nyi or szá gá -
ból ér ke zett ku ta tók te hát a tex tus -

ból, a bib li ai szö veg ből in dul nak ki.
Év ről év re egy-egy ó- vagy új szö vet -
sé gi köny vet ve szünk gór cső alá.
Idén Má té evan gé li u ma ke rült sor ra.
Ugyan azt a bib li ai szö ve get kü lön fé -

le kon tex tus ban ol vas suk, ami pe dig
gaz da gít ja az üze net tar tal mát. 

Gon dol junk csak be le, mi lyen iz -
gal mas él mény egy af ri kai pro fesszor -
tól hal la ni Jé zus gyó gyí tá si tör té ne -
te it oly mó don, hogy azok kap csán
mai gyó gyí tá sok ra is ki te kin tés sel
van. Ugyan így iz gal mas Jé zus nak a
tár sa da lom ki ve tett je i vel va ló ta lál -
ko zá sa it egy olyan in di ai pro fesszor
meg kö ze lí té sé ben hal la ni, aki egé szen
kö zel ről is me ri ha zá já nak kaszt rend -
sze rét, ben ne az érint he tet len nek
ne ve zett da li tok meg aláz ta tá sa it.
Vagy sa já tos íze van egy, a sze gé nyek -
ről szó ló re fe rá tum nak, ha az elő adó
tör té ne te sen Bra zí li á ból ér ke zett.
Ta lán az sem meg le pő, ha a chi ca gói
pro fesszor nő a Bib lia és gaz da ság té -
má ját az ame ri kai öko fe mi niz mus
össze füg gé se i ben he lye zi el.

A kon tex tu a li tás ugyan ak kor nem
je lent he ti az ere de ti bib li ai szö veg je -
len tő sé gé nek csök ken té sét vagy re -
la ti vi zá lá sát. A kép zet tár sí tá sok és
szö veg össze füg gé sek sok fé le sé ge
újabb és újabb sí ko kat nyit meg az ol -
va sás so rán, ám ezek nem él het nek
ön ál ló éle tet, el sza kad va az ere de ti
bib li kus gyö ke rek től.

El lá to gat a kon fe ren ci á ra El isa beth
Ea ton, az Ame ri kai Evan gé li kus Egy -
ház el nök-püs pö ke is. A ká pol ná ban

tar tott ige hir de té sét a hall ga tó ság
nagy ová ci ó val fo gad ja. Öröm mel kö -
szön tjük egy mást, hi szen nem csak a
Lu the rá nus Vi lág szö vet ség ta ná csá -
ban va gyunk együtt, ha nem már
1984-ben ta lál koz tunk, ami kor is a
szer ve zet bu da pes ti nagy gyű lé sén
kül dött ként volt je len.

Ma gam ez út tal a kon fe ren ci át zá -
ró ige hir de tés re kap tam fel ké rést,
amely al kal mon részt vesz nek a sze -
mi ná ri um ta ná rai és di ák jai is. Ter -
mé sze te sen az én üze ne te met is
meg ha tá roz za a kon tex tu a li tás.
A ki je lölt ige („ha kö zü le tek ket ten
egyet ér te nek a föl dön…” – Mt 18,19)
nyo mán meg is mer te tem a részt ve -
vők kel Gör gey Gá bor fa nyar ver sét:
„Va la hány szor min den la kó / Egy -
szer re só hajt, / A bér ház föl emel ke -
dik, / Mint egy ki vi lá gí tott lég ha jó. //
Csak hogy egy szer re so ha sem / Só hajt
min den la kó, / Ezért nem emel ke dik
föl a bér ház, / Mint egy ki vi lá gí tott
lég ha jó.”

Sze mé lyes öröm is ér a kon fe ren -
ci án: hu szon nyolc év után új ra ta lál -
koz ha tok egy ko ri ked ves ta ná rom -
mal, Wil helm Linsszel, a ma már jó -
val nyolc van fö lött já ró, er lange ni
szü le té sű pro fesszor ral.

A kon fe ren cia ke re té ben al kal -
munk nyí lik tár gyal ni a sze mi ná ri um
el nö ké vel és dé kán já val már csak
azért is, mert az el múlt év ti ze dek ben
össze sen több mint húsz ha zai teo -

ló gushall ga tó ta nul ha tott eb ben az
in téz mény ben. Min den kép pen re -
mél jük, hogy az ösz tön díj prog ram
úgy foly ta tó dik, hogy ha zai egy há -
zunk nak nagy hasz ná ra lesz.

Ami kor es ti ki kap cso ló dás ként el -
lá to ga tunk Chi ca go hí res blues kocs -
má já ba, ak kor az ad dig ta lán szo ba -
tu dós nak vélt pro fesszo rok több sé ge
át szel le mül ten ad ja át ma gát Han na
Con n ors erő tel jes ze né jé nek. Mon da -
nom sem kell, is mét rám tá mad nak
az em lé kek. 1986 nya rán egy még na -
gyobb mu zsi kus, Chuck Ber ry fel lé -
pé se ej tett ámu lat ba. 

DicsőségazÚrnak!
Szep tem ber 7-én, va sár nap is ten -
tisz te le te ken veszünk részt. Né hány
tár sam mal együtt a ri ver dale-i She-
k ina gyü le ke zet be visz nek, egy több -
sé gé ben af ro a me ri kai kö zös ség al kal -

má ra. A fe ke te gyü le ke ze tek több sé -
ge bap tis ta vagy pün kös di, ez azon -
ban evan gé li kus. Lel ké szük, Ye hi el
Curry az LSTC-n vég zett. 

Az is ten tisz te let a ter mé szet hez
kö tő dő ősi gesz tus sal kez dő dik: az
egyik pres bi ter egy kan ná ból meg ön -
töz egy fát, köz ben az af ri kai ősök ről,
va la mint Mar tin Lu ther King örök -
sé gé ről be szél. Ezt kö ve tő en a lel kész
meg kér de zi, ki mon da ná el a hét igé -
jét. Egy fi a tal em ber je lent ke zik, és
szin te be le ki ált ja a temp lom tér be
2Tim 3,16-ot: „A tel jes Írás Is ten től ih -
le tett, és hasz nos a ta ní tás ra…” Ezt
kö ve tő en a gyü le ke zet kó rus ban
mond ja az igét.

A foly ta tás ban egy más ke zét fog va
imád ko zunk, majd kö vet kez nek a di -
cső í tő éne kek a ze ne kar ve ze té sé vel.
Töb ben ég fe lé tár ják kar ju kat, egy
asszony mö göt tem zo kog va is mé tel -
ge ti: „Kö szö nöm, Uram, kö szö nöm!” 

„It’s tes ti mony ti me!” – ki ál t ja az
egyik lel ké szi mun ka társ, je lez ve,

hogy kö vet kez nek a bi zony ság té te lek.
Sor ra lép nek a mik ro fon hoz a több -
sé gé ben fi a tal em be rek. Egyi kük sír -
va em le ge ti bű nös éle tét, má si kuk azt
mond ja el, édes any ja mi lyen hit tel tu -
dott meg hal ni. A gyü le ke zet gi tá ro -
sa sír va pré se li ki ma gá ból a sza va kat:
a ga rá zsá ból ki hajt va majd nem el gá -
zol ta kis fi át. Há lát ad, hogy az Úr
meg aka dá lyoz ta a tra gé di át. 

Újabb di cső í tő ének után a pré di -
ká ció kö vet ke zik. A lel kész sza va it fo -
lya ma tos köz be ki a bá lás kí sé ri: „hal -
le lu ja!”, „di cső ség az Úr nak!”, „jól
mon dod, foly tasd csak!”. Ami kor kis -
sé lan kad na a gyü le ke zet, ak kor ma -
ga az ige hir de tő te szi fel a köl tői kér -
dést: „Can I get a wit ness?” – vagy -
is hogy iga zat ad nak-e ne ki a hí vek.
Mon da nom sem kell, hogy rög tön új
erő re kap a tá mo ga tó kó rus. A per -
se lye zés úgy tör té nik, hogy két szer is

kör be hord ják a nagy ko sa ra kat, mi -
vel több cél ra is gyűj te nek.

Az úr va cso ra iga zi öröm ün nep.
Utá na újabb „di csik” kö vet kez nek. Ek -
kor már szin te min den ki áll: ug rál va
és tán col va vagy ép pen ég fe lé emelt
kéz zel éne kel az egész gyü le ke zet.

Találkozásegymásikfiatalemberrel
Új ra Chi ca gó ban. Ahogy bal la gok az
55. ut cán, hir te len egy fe hér ko csi fé -
kez mel let tem. „Erős vár a mi Is te -
nünk!” – mond ja ame ri kai ak cen tus -
sal a fi a tal so főr. Bol do gan is me rem
fel Mat tet, az öt ame ri kai ön kén tes
egyi két, aki egy évet Ma gyar or szá gon
töl tött. Ő Szar va son ta ní tott an golt,
és se gí tett a sze re tet szol gá lat ban.
Öm lik be lő le a szó, min den kép pen
ma gya rul akar be szél ni. Ép pen annyi
idős le het, mint én, ami kor itt vol tam
ösz tön dí jas.

Ki tud ja, 2043-ban mi ket ír majd
egy szar va si út ja után…

g Fa bi ny Ta más

Matt Zemanickkel 2014 szeptemberében…

Ri ver dale-i dicsőítés

        f Theo logy in Chi ca go)
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A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház több mint 252 mil -
lió fo rin tot nyert az Új Szé che nyi terv Kö zép-du nán tú li ope -
ra tív prog ram já ban. A tá mo ga tás le he tő vé te szi a Ma gyar -
or szá gi Evan gé li kus Egy ház szá má ra új, komp lex za rán dok -
út vo nal és za rán dok szál lás hely lét re ho zá sát, va la mint se -
gí ti a pro jekt ál tal érin tett hely szí nek egy ház tör té ne ti,
tör té nel mi, kul tu rá lis és nép raj zi örök sé gé nek fel dol go zá -
sát és meg őr zé sét.

A lét re ho zan dó za rán dok utak kal ön ál ló, komp lex szol -
gál ta tást nyúj tó tu risz ti kai att rak ció jön lét re a tér ség ben.
Az érin tett, je len tős rész ben hát rá nyos hely ze tű hely szí ne -
ken a te le pü lés egy ház tör té ne ti, tör té nel mi, kul tu rá lis és nép -
raj zi örök sé gé nek ku ta tá sa és be mu ta tá sa is meg va ló sul. 

A pro jekt cél ja egy olyan, a val lá si in dít ta tá son túl mu ta -
tó tu risz ti kai ter mék lét re ho zá sa, ame lyet ha zánk ban ed -
dig egyet len tu ris ta- vagy za rán dok út sem biz to sí tott. A je -
len tő sebb hely szí ne ken az egy há zi épí tett örök ség lá to ga -
tó ba rát fel újí tá sa is meg va ló sul. Egy hely szí nen za rán dok -
szál lás hely lét re ho zá sa is terv be van vé ve.

A pro jekt szé les kö rű tár sa dal mi össze fo gás sal va ló sul
meg, együtt mű köd ve ci vil szer ve ze tek kel, ön kor mány za tok -
kal, ha gyo mány őr ző cso por tok kal. A cél egy olyan tu risz -
ti kai att rak ció lét re ho zá sa, amely szé les kö rű sa ját és kap -
cso ló dó szol gál ta tá si pa let tá já val a kul tu rá lis és ter mé szet -
kö ze li tu riz mus nak üde és egye di szín folt ját fog ja ké pez ni.

A pro jekt az Eu ró pai Unió tá mo ga tá sá val,
az Eu ró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap társ -
fi nan szí ro zá sá val va ló sul meg.

Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
1085 Bu da pest, Ül lői út 24.
lu he ran.hu
ujsz ec he nyi terv.gov.hu

S A J  TÓ  KÖ Z  L E  M É N Y

A há la adó is ten tisz te le ten dr.
Sza bó né Mát rai Ma ri an na
dé li egy ház ke rü le ti püs pök he -
lyet tes hir det te az igét a több
száz fős gyü le ke zet nek. Fel hív -
ta a fi gyel met ar ra, hogy az
em be ri igye ke zet ön ma gá ban
nem elég a si ker hez. Is te nünk
gon dos ko dá sa kel lett ah hoz,
hogy a Szteh lo-gim ná zi um
épü le te ilyen üdén, szé pen,
kí vül-be lül meg újul va fo gad -
ja a di á ko kat és pe da gó gu so -
kat. Az épü let új, sár ga szí ne
azt a har mó ni át jut tat ta a
püspök helyettes eszé be, me -
lyet az in téz mény mű kö dé se
szá má ra kí ván. A li tur gi ai szol -
gá la tot B. Pin tér Már ta is ko la -
lel kész és Győ ri Gá bor es pe res
vé gez te. Igét ol va sott fel Ti na
Lind ör fer, a rum mels ber gi dia -
kó ni ai fő is ko la hall ga tó ja. Az
is ten tisz te let ze nei szol gá la -
tát a Szteh lo Gá bor Ál ta lá nos
Is ko la ének ka ra lát ta el Vel key

Zsu zsan na ének ta nár ve ze té -
sé vel és Győ ri Dá vid is ko la lel -
kész zon go ra kí sé re té vel.

Az is ten tisz te let után dr. Ka -
li na Ka ta lin, a Szteh lo in téz -
mény ve ze tő je üd vö zöl te az
egy be gyűl te ket, majd kö szö -

ne tét fe jez te ki mind azok nak,
akik az el múlt hó na pok ban a
gim ná zi um épü le té nek meg -
újí tá sán mun kál kod tak. A si kert
az össze fo gás, az együtt mű kö -
dés és az egy más ra fi gye lés
szép pél dá já nak ne vez te, és

aján dé ko kat adott át azok nak,
akik ki emel ke dő en so kat tet tek
az ered mé nyért – „kö zö sen a
kö zös sé gért”.

A kö szön tőt a gim ná zi um
vég zős di ák ja i nak és ta ná ra -
i nak tánc be mu ta tó ja kö vet te
Er kel Fe renc jól is mert pa lo -
tá sá nak dal la ma i ra és rit mu -
sa i ra. A tán co sok ez után a
tót kom ló si és aszó di gyü le ke -
zet asszo nyai ál tal sü tött, az
is ko la lel kész ál tal meg tört
ka láccsal kí nál ták az egy be -
gyűl te ket.

A pro jekt zá rá sa kap csán in -
téz mény ve ze tő-he lyet tes ként e
so rok író ja kö szön te meg a ki -
vi te le ző Ther mo-Ép gép mun -
ká ját. Örö mét fe jez te ki azért,

hogy az egy há zi át vé tel óta el -
telt há rom év alatt a gim ná zi um
tan tes tü le te egy sé ges kö zös -
ség gé ko vá cso ló dott, most pe -
dig a bel ső meg úju lás hoz a kül -
ső meg úju lás tár sult, így az in -
téz mény él he tőbb kör nye zet -
ben, im már bel ső-kül ső har mó -
ni á ban foly tat hat ja to vább te vé -
keny sé gét. Az in téz mény ve ze -
tő-he lyet tes ez után Krá mer
György or szá gos iro da igaz ga tó
kö szön té sét és jó kí ván sá ga it
tol má csol ta.

Az épü le tet Édes Csa ba, a
Ther mo-Ép gép mű sza ki igaz ga -
tó ja ad ta át, az in téz mény kul -
csát Ka li na Ka ta lin in téz mény -
ve ze tő nek nyújt va át…

Az ün nep lő gyü le ke zet az
épü let hom lok za ta elé vo nult,
ahol Ughy At ti la, Pest szent lő -
rinc–Pest szent im re pol gár mes -
te re kö szön töt te az egy be gyűl -
te ket, és mél tat ta a be ru há zás
ered mé nye it, ki tér ve an nak
rész le te i re is.

Az ün nep ség el ső ré szé nek
zá rá sa ként az egy há zi és vi lá gi
ve ze tők két csá szár fát ül tet tek
a gim ná zi um épü le te elé, mint -
egy az in téz mény meg úju lá sát,
egy újabb sza kasz re mény te li
kez de tét szim bo li zál va.

***

Az együtt lét az épü let ben foly -
ta tó dott pezs gős kö szön tő vel.
Sor ke rült az újon nan ki ala kí tott

dísz te rem át adá sá ra. A je len lé -
vők dia ve tí tést lát hat tak a Fecs -
ke fé szek Óvo da 2013-as épí té -
sé ről és a gim ná zi um KE OP-be -
ru há zá sá nak 2014-es ese mé -
nye i ről, meg te kint het ték a gim -
ná zi um meg újult te re it, meg -
szem lél het ték a ki cse rélt nyí lás -
zá ró kat, vi lá gí tó tes te ket és fű -
tés rend szert, ér te sül het tek a
ter ve zett ener gia meg ta ka rí tás
mér té ké ről.

Az épü let be já rá sát ün nep lés
kö vet te. A gaz da gon te rí tett
asz ta lok mel lett be szél get ve,
majd a Simp le Par ty ze ne kar
len dü le tes mu zsi ká já ra tán col -
va ün ne pel het tek együtt az in -
téz mény mun ka tár sai és a ven -
dé gek.

Az ado má nyok ból, a bá li be -
lé pők ből és a fel aján lott tom bo -
la tár gyak ki sor so lá sá ból be folyt
össze gek a Szteh lo Gá bor Evan -
gé li kus Óvo da, Ál ta lá nos Is -
ko la és Gim ná zi um szo ci á lis
alap já ba ke rül nek. Eb ből tud nak
tá mo ga tást ad ni a szo ci á li san rá -
szo ru ló gyer me kek nek az in téz -
mény szo ci á lis bi zott sá gá nak
dön té se alap ján. 

Ez az em lé ke ze tes ok tó be ri
pén tek szép pél dá ja volt a há la -
adás nak az el múlt évek ben el -
ért ered mé nye kért, egy ben re -
ményt adott a kö zös mun ka si -
ke res foly ta tá sá ra, a jö vő épí té -
sé re.

g Ká kay Ist ván

Di ák ja ink a Nem Adom Fel
Ala pít vány köz re mű kö dé sé vel
ve het tek részt kü lön bö ző prog -
ra mo kon. Hét hely szí nen biz -
to sí tot ta ta nu ló ink szá má ra az
ala pít vány, hogy ki pró bál has -
sák, ho gyan le het sé ges lát ni a
lá tás ké pes sé ge nél kül, moz dul -
ni, ha hely hez van nak köt ve, vá -
la szol ni, ha nem hall ják a szót,
egy hely ben ül ve spor tol ni,
sakk táb la nél kül, va la mint lab -
da já té kot ját sza ni úgy, hogy a
lá tá suk he lyett csak a hal lá -
suk ra ha gyat koz hat nak.

Di ák ja ink cso por tok ba oszt -
va, for gó szín pad sze rű en ván -
do rol tak a hét ál lo más kö zött.

Az egyi ken meg néz het ték a
Pil lan gó cir kusz cí mű fil met,
mely nek fő sze rep lő je a vég ta -
gok nél kül szü le tett Nick Vu ji -
cic, aki nek a gon do la tát vá -
lasz tot tuk a ta va lyi ér zé ke nyí -
tő na punk jel mon da tá nak:
„Dön tést kel lett hoz nom, hogy
mér ges le gyek-e Is ten re azért,
amim nincs, vagy há lás le gyek
azért, amim van.”

A húsz per ces film után a
lá tot tak kal kap cso la tos gon -
do la ta ik ról be szél get het tek a
ta nu lók a Nem Adom Fel Ala -
pít vány egyik kép vi se lő jé vel,
egy hu szon nyolc éves fi a tal -
em ber rel, és kér dé se ket te het -
tek fel ne ki ar ról, hogy mi lyen
sé rült ként él ni Ma gyar or szá -
gon. Könnyes te kin te tek, őszin -
te mo so lyok jel le mez ték ezt az

együtt lé tet. Ezen a hé ten a
rum mels ber gi dia kó ni ai fő is ko -
la di ák jai és do cen sei a ven dé -
ge ink; ér zé ke nyí tő na pun kon
mun ká juk ról, ta nul má nya ik -
ról, éle tük ről tar tot tak elő adást.

B. Pin tér Már ta is ko la lel kész az
erő szak le küz dé sé nek vi lág -
nap ja al kal má ból Di anne B.
Col lard Úgy dön töt tem, meg bo -
csá tok… fi am gyil ko sá nak cí mű
köny ve alap ján kez de mé nye -
zett di ák ja ink kal gon do lat éb -

resz tő be szél ge tést, mely az
őszin te meg bo csá tás ne héz -
sé ge i nek – a gye re kek min den -
nap ja i ban fel me rü lő – kér dé -
sét jár ta kö rül. 

Eköz ben Ül dö zött ke resz -
tény ség cím mel Hor váth Ist -
ván, az Aliansz – Magyar Evan -
géliumi Szövetség titkára tar tott
elő adást a pest szent lő rin ci Élő
kö vek temp lo má ban. Ar ról be -
szélt, hogy nap ja ink ban vi lág -
szer te több mint száz mil lió ke -
resz tény szem be sül az ül dö zés
va la mi lyen for má já val azért,

mert Jé zus Krisz tust vall ja éle -
te Urá nak és Meg vál tó já nak.

Kő vá gó Pál pszi cho ló gus
Kar ri er más képp cí mű elő adá -
sá ban azt mu tat ta meg, ho -
gyan le het tel jes éle tet él ni
moz gás sé rült ként, ho gyan le het

dok to rál ni, egye te men, aka dé -
mi án ta ní ta ni, elő adá so kat tar -
ta ni kül föl dön…

Bag lyos Na tá lia ta nár nő nek
Fa hi di Éva ho lo kauszt túl élő
volt a ven dé ge, aki egy ér zé ke -
nyí tő film után be szél ge tett di -
ák ja ink kal. A ta ná rok kal és di -
á kok kal éle te tör té ne tét ele ve -
ní tet te föl, me sélt csa lád ja 1944
előt ti éle té ről (1944-ben csu pán
ti zen nyolc éves volt), a deb re -
ce ni get tó ról, a de por tá lás ról és
mind ar ról, amit át élt az ausch -
wi tzi és buchen wal di kon cent -
rá ci ós tá bo rok ban, így hú ga és
édes any ja ausch wi tzi el vesz -
té sé ről is.

In téz mé nyünk in teg rá ló
mun ka kö zös sé ge is ak tí van ki -
vet te a ré szét az ér zé ke nyí tő nap
prog ram ja i ból. Száj jal fes tés -
sel pró bál koz hat tak a ta nu lók
Fel kai Gyöngy vér, Sza bó Ág -
nes, Mol nár Zsó fia ve ze té sé vel.
A mun ka kö zös ség ve ze tő je,
Sze ge di Ani kó ér tel mi leg aka dá -
lyo zott em be rek ről tar tott ér zé -
ke nyí tő fog lal ko zást. Egy kré ta -
rajz, né hány cet li és egy szi vacs
se gít sé gé vel az em be ri élet ér -
té ké ről be szél ge tett a di á kok kal.
Megfogalmazódott, hogy egy
sé rü lés be fo lyá sol hat ja ugyan az
em ber éle tét, de ez az ér té kén
sem mit sem vál toz tat.

A di á kok kal és a kol lé gák kal
be szél get ve a mai nap ról Si mon
And rás sza vai ju tot tak eszem -
be, me lyek in teg rált ne ve lést
foly ta tó in téz mé nyünk jel mon -
da tá vá is vál tak: „Nem baj,
hogy nem va gyunk egy for mák,
ta lán unal mas is len ne a vi lág,
ha min den ben egyet ér te nénk…
Gyö ke re ink össze ér nek a föld
mé lyén, s a nap is ugyan úgy si -
mo gat ja szir ma in kat.” 

g Bo dor Esz tEr

„Közösenaközösségünkért”
Há la adó is ten tisz te let és jó té kony sá gi bál a Szteh lo Gá bor Evan gé li kus Óvo da, Ál ta lá nos Is ko la és Gim ná zi um ban

b Hálaadóistentiszteletregyűltekösszeoktóber3-ándélutánaSztehloGáborEvangélikus
Iskolapedagógusai,munkatársai,aszülők,avégzősdiákok,agyülekezettagjai,akerü-
letiönkormányzatésatestvérintézményekvezetői,arummelsbergidiakóniaifőiskolá-
nakaSztehlóbanvendégeskedőhallgatói.JelenvoltakaThermo-Épgépvezetőiis,mivel
azalkalomaktualitásátéppenazadta,hogyagimnáziumépületénekenergetikaimegújí-
tásátcélzó,mintegyháromszázmilliósberuházásaThermo-Épgépkivitelezésébenzajlott.
Aprojektet–azEurópaiUniótámogatásával–aMagyarországiEvangélikusEgyházés
aSztehloGáborintézményösszefogásávalaKEOP–5.5.0.12/B/2013-0309pályázatke-
retébensikerültlebonyolítaniakivitelezőésazintézménymunkatársainakpéldásankonst-
ruktívegyüttműködésével,nagyobbzökkenőknélkül,határidőre.

Ér zé ke nyí tő nap a Szteh lóban
b Gimnazistáinkésnéhányáltalánosiskolásdiákunkrészé-
remásodikalkalommalszerveztünkérzékenyítőnapota
SztehloGáborEvangélikusIskolatöbbcélúintézményében.
Azoktóber2-aieseménymottójáulegybibliaimondatot
választottunk:„Fogadjátokbetehátegymást,ahogyanKrisz-
tusisbefogadottminketazIstendicsőségére!” (Róm15,7)
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„Az a győ ze lem, amely le győz te a vi lá -
got, a mi hi tünk.” (1Jn 5,4)

Szent há rom ság ün ne pe után a 17. hé -
ten az Út mu ta tó reg ge li és he ti igéi
a ke resz tyé nek hi té ről s egy sé gé ről
szól nak: Krisz tus ban egy az egy ház;
szét szó ró dott né pét új ra egye sí ti sze re tet ben ő. „Ímé, mily jó és mily nagy gyö -
nyö rű ség az atya fi ak közt az egye nes ség.” (GyLK 765) „Egy az Is ten, egy a köz -
ben já ró is Is ten és az em be rek kö zött: az em ber Krisz tus Jé zus, aki ön ma -
gát ad ta vált sá gul min den ki ért.” (1Tim 2,5–6; LK) „Kí ván hat nánk-e na gyobb
bol dog sá got an nál, mint hogy test vé ri kö zös ség be jut ha tunk az egész ke resz -
tyén ség gel, s tag jai le he tünk a Krisz tus tes té nek?! Eh hez azon ban hit kell. Mert
a vi lág sze me és esze mind ezt bi zony egész más ként, for dít va lát ja” – vé le -
ke dik dr. Lu ther. „Ki az, aki le győ zi a vi lá got, ha nem az, aki hi szi, hogy Jé -
zus az Is ten Fia?” (1Jn 5,5) – kér di Já nos ve zér igénk ki je len té sét kö ve tő en.
„A hit pe dig a re mélt dol gok ban va ló bi za lom és a nem lát ha tó dol gok lé té -
ről va ló meg győ ző dés.” (Zsid 11,1) A ká na á ni asszony ki tar tó, alá za tos hit tel
kö nyör gött le á nya gyó gyu lá sá ért, és sza ván fog ta Dá vid Fi át: „Úgy van, Uram!
De hi szen a ku tyák is esz nek a mor zsák ból, ame lyek gaz dá juk asz ta lá ról le -
hul la nak. Ek kor így szólt hoz zá Jé zus: Asszony, nagy a te hi ted, le gyen úgy,
amint kí vá nod!” (Mt 15,27–28) Krisz tus a hit szer ző je. „Aki hisz őben ne, nem
szé gye nül meg. (…) aki se gít sé gül hív ja az Úr ne vét, üd vö zül. (…) A hit… hal -
lás ból van, a hal lás pe dig Krisz tus be szé de ál tal.” (Róm 10,11.13.17) A vér fo -
lyá sos asszony is hal lott Jé zus ról, és há tul ról meg érin tet te a ru há ját, hogy meg -
gyó gyul jon. „Ő pe dig ezt mond ta ne ki: Le á nyom, a hi ted meg tar tott té ged:
menj el bé kes ség gel, és ba jod tól meg sza ba dul va légy egész sé ges!” (Mk 5,34) Ja -
kab a hit és a kí sér tés kap cso la tá ról így vé le ke dik: „Tel jes öröm nek tart sá tok,
test vé re im, ami kor kü lön fé le kí sér té sek be es tek, tud va, hogy hi te tek pró bá ja
áll ha ta tos sá got ered mé nyez. (…) Bol dog em ber az, aki a kí sér tés ide jén ki -
tart, mert mi u tán ki áll ta a pró bát, el nye ri az élet ko ro ná ját, ame lyet az Úr
meg ígért az őt sze re tők nek.” (Jak 1,2–3.12) A ka per na u mi szá za dos csak üze -
ne tet kül dött: „Uram, ne fá radj, mert (…) ha nem csak szólj, és meg gyó gyul
a szol gám. (…) Jé zus… el cso dál ko zott raj ta, és… így szólt…: Mon dom nek tek,
Iz rá el ben sem ta lál tam ek ko ra hi tet.” (Lk 7,6–7.9) Az Úr an gya la ki sza ba dí -
tot ta a bör tön ből az apos to lo kat, és Ga má li él ezt ta ná csol ta: „…bo csás sá tok
el őket. (…) Ők pe dig öröm mel tá voz tak a nagy ta nács szí ne elől, mert (…) és
hir det ték, hogy Jé zus a Krisz tus.” (Ap Csel 5,38.41.42) Az Úr ke reszt ha lá la kor
be tel je se dett az Írás. „Mi u tán Jé zus el fo gad ta az ece tet, ezt mond ta: El vé gez -
te tett! És fe jét le hajt va, ki le hel te lel két” (Jn 19,30) – át ad ta Aty já nak. És a ten -
ge ren já ró Jé zus bá to rí tot ta a hul lá mok kö zött há nyó dó ha jó ban lé vő ta nít -
vá nya it: „Bíz za tok, én va gyok, ne fél je tek!” A süllye dő Pé tert ki men tet te, és
ők le bo rul tak előt te: „Va ló ban Is ten Fia vagy!” (Mt 14,27.33) „Ó, a hit – nagy
bi zo nyos ság! / Lát ja azt, mi rejt ve van. / Is ten ígér. Így fe lel rá: / »Úgy van,
in du lok, Uram!«” (EÉ 329,5)

g Ga rai And rás

HETI ÚTRAVALÓ

Harsogódicsőítés

Nem vé let le nül em lí tet ték a szer ve -
zők a tan év kez dést, hi szen a di cső í -
tő kon cert kö zön sé gé nek túl nyo mó
ré szét ti zen éve sek al kot ták. Az es tek
fő szer ve ző je, Lász ló Vik tor büsz kén
em lí tet te, hogy az Ez az a nap! ren -
dez vé nye in év ről év re egy re több fi -
a tal is me ri meg és is me ri fel e mű faj
ré vén Jé zus Krisz tust. 

A szer ve zők híd ként, össze kö tő ka -
pocs ként lát ják a ma guk sze re pét az
egy re el ide ge ne dőbb tár sa da lom és az
evan gé li u mot hir de tő egy há zak kö zött.
Él nek a kor sze rű kom mu ni ká ci ós le he -
tő sé gek kel. Az in ter ne tet és a kö zös sé -
gi ol da la kat fel hasz nál va már kö zel
két száz ezer ér dek lő dő ta got „to bo -
roz tak”, akik a vi lág há lón is kö ve tik ren -
dez vé nye i ket, ol vas sák hí re i ket, és hall -
gat ják a 2013-ban út já ra in dí tott – ha -
zai és nem zet kö zi di cső í tő ze nét su gár -
zó – Ez az a nap! Rá di ót.

Fel nőtt egy ge ne rá ció, mely nek tag -
jai ilyen „aré na kö zeg ben” is szí ve sen
hall gat ják az evan gé li u mot, de ci be -
lek től han gos kon cer te ken (is?) meg -
hall ják a ze nei elő adók el sőd le ges üze -
ne tét. A kö zön ség most is a Kár pát-me -
den ce több or szá gá ból ér ke zett, Ro má -

ni á tól Szlo vá ki á ig, sőt Auszt ri á ból és
Né met or szág ból is jöttek. 

A ke resz tény rap, hip-hop és dance
stí lus an gol kép vi se lő je a Lindz West ve -
zet te LZ7 együt tes, amely már 2013-ban
is si ker rel lé pett fel az aré na öku me ni -
kus gyü le ke ze te előtt. Óri á si ová ci ó val
fo gad ta őket a kö zön ség. Lin dzék már
az el ső szá muk alatt be tán col ták, -mo -
zog ták a tel jes szín pa dot, ma guk kal ra -
gad va fi a tal kö zön sé gü ket. Még jó,
hogy idő vel tisz táz ták: ők nem sztá rok
akar nak len ni a szín pa don, ha nem
olyan fény lő csil la gok, akik se gít sé gé -
re tud nak len ni a prob lé mák kal küsz -
kö dő fi a ta lok nak – meg vi lá gít va szá -
muk ra a Jé zus fe lé ve ze tő, egye dül
üd vö zí tő utat.

Ezt il luszt rá lan dó csen dült fel This
Litt le Light (A kis fény) cí mű szá muk,
üzen ve, hogy bár ki le het egy kis fény,
egy kis csil lag, aki kö ve ti Jé zust. S
hogy er re so kak ban meg van a haj lan -
dó ság, azt a kö zön ség lát vá nyo san ki -
fe je zés re is jut tat ta, hi szen – a fel szó -
lí tás ra – több ez ren kap csol ták be
mo bil te le fon ju kat, szin te be vi lá gít va az
el sö té tí tett aré nát… 

A 2000-es évek ele jén ala kult mel -
bourne-i di cső í tő ze ne kar, a Pla net-s -
ha kers má ra szin tén vi lág hí rű vé vált, és
nem vé let le nül. Kon cert jük kel ki ma gas -
ló szín vo na lú „ese ményt” va rá zsol tak
a szín pad ra: mind ki fe je ző szö ve ge i ket,
mind ki tű nő ze nei meg ol dá sa i kat él -
mény volt hall gat ni. Az auszt rál csa pat
tag jai ki tű nő, ma ga san kép zett mu zsi -
ku sok, akik kö zül né há nyan szol isz ti -
kus sze re pet is vál lal tak mű so ruk ban.
A Pla nets ha kers ra jon gói együtt éne -
kel ték ve lük: „Nincs más, te örök ké lé -
te zel, min de nek Ura, nincs olyan, mint
te, nincs hoz zád ha son ló.” 

g HE tEssy Csa ba

b A sikeresmájusiEzaz a nap!
utánszeptember26-án–ahogy
aszervezőkírták–„tanévkezdő,
őszkezdőésIstenhezközelebb
emelőest”helyszínevoltaPapp
László Budapest Sportaréna.
Szeptember utolsó péntekén
amanchesteri(Anglia)LZ7 ésa
Magyarországraharmadszorra
visszatértmelbourne-i(Ausztrá-
lia)Planetshakers szolgáltzené-
velésevangéliumiüzenettel.

jótékonyságitemplomhangverseny
A De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um ja vá ra ok tó ber 18-án 18 óra kor jó -
té kony sá gi temp lom hang ver seny és ze nés áhí tat lesz a De ák té ri evan gé -
li kus temp lom ban (1052 Bu da pest, De ák tér 4.).

Előadók
Jo a chim Pli qu ett – trom bi ta
(Né met szim fo ni kus ze ne kar, Ber lin)
Prof. Ar vid Gast – or go na
(Ze ne mű vé sze ti Egye tem, Lü beck)
Fej ér And rás – har so na
(Né met szim fo ni kus ze ne kar, Ber lin)

Műsoron
Vin cent Je lich: Ri cerca re trom bi tá ra és har so ná ra
Jo hann Se bas ti an Bach: g-moll fan tá zia és fú ga
Je an-Bap tis te Lo e il let: G-dúr szo ná ta trom bi tá ra
és or go ná ra; C-dúr szo ná ta har so ná ra és or go ná ra
Tóth Pé ter: So na ta da chie sa trom bi tá ra, har so ná ra 
és or go ná ra (ős be mu ta tó)
Lo u is Vi er ne: I. or go na szim fó nia, Op. 14.
Hen ri Büs ser: An dan te és Scher zo trom bi tá ra és or go ná ra
Camil le Sa int-Saëns: Cava tine har so ná ra és or go ná ra
Bo ris Bla cher: Di vert imen to trom bi tá ra, har so ná ra
és or go ná ra

Azösszegyülekezés
napjaCsillaghegyen

A Csil lag he gyi Evan gé li kus Egy -
ház köz ség sze re tet tel hív ja hí -
ve it és ba rá ta it ok tó ber 19-ére a
bé kás me gye ri temp lom ba (1038
Bu da pest, Me ző u. 12.) az össze -
gyü le ke zés nap já ra. Dél előtt 10
óra kor az is ten tisz te le ten Né -
meth Zol tán pré di kál. Dél ben
kö zös ebéd re vár juk ven dé ge in -
ket. 14 óra kor: A pé csi óke resz tény
sír kam rák tól az ausch wi tzi gáz -
kam rá kig – Cse ri Lász ló fo tog rá -
fus sal és Kin cses Ká roly fo tó mu -
zeo ló gus sal a bor za lom áb rá zol -
ha tat lan sá gá nak szük ség sze rű -
sé gé ről Do náth Lász ló be szél -
get. 16 óra kor Cse ri Lász ló Gyű -
rő dé sek cí mű ki ál lí tá sát meg nyit -
ja Kin cses Ká roly. Köz re mű kö dik
Já vo ri Fe gya zon go rán. 

Az al ka lom ra a be lé pés in gye -
nes, ado má nyo kat azon ban jó
szív vel fo ga dunk.

H I R D E T É S E K

Szep tem ber vé gén (26–28-án) jár tam
Kár pát al ja há rom te le pü lé sén. Ne vet -
len fa lu ban és Ak li ban há rom na pos
evan gé li zá ci ón szol gál tam, és Nagy -
be reg ben egy ház me gyei misszi ós ta -
lál ko zón tar tot tam elő adást. 

Uk raj na és ezen be lül Kár pát al ja
baj ban van! Ka o ti kus és ir gal mat lan
há bo rú sze di ál do za ta it na pon ta, a
be hí vá sok ötö dik hul lá ma ma gyar fi -
ú kat is ma gá val ra ga dott. Több ki sírt
sze mű, szo mo rú édes anyá val ta lál -
koz tam. Fi a ik harc té ren, éj sza ka a
pusz ta föl dön al sza nak, alig van mit
en ni ük. Töb ben ide gi leg össze om lot -
tak. Ed dig sem volt könnyű az élet
ezen a vi dé ken, de ma nap ság min den
fel for dult, bi zony ta lan ná vált. 

A pénz szin te sem mit nem ér. Ti -
zen hat ezer fo rin tot érő nyug dí jak -
ról hal lot tam. Az egész ség ügy ben
ural ko dó ál la po tok mi att aki csak
tud, Ma gyar or szág ra jön gyó gyul -
ni. Ott lé tem el ső es té jén a lel ki pász -
tor comb nyak tö ré ses né nit szál lí tott
el a gyü le ke zet kis bu szá val egy ma -
gyar or szá gi kór ház be já ra tá hoz.
(A kör nyék be li or vos azt ta ná csol -
ta, hogy fe küd jön a né ni né hány he -
tet…) Az or vo so kat meg kell fi zet -

ni dol lár ral vagy eu ró val. Min dent
meg kell fi zet ni! 

A meg lá to ga tott fal vak min den től
tá vol, a ma gyar–ro mán–uk rán ha tár
mel lett fek sze nek. Har minc ki lo mé te -

res sza ka szon az or szág út szin te jár -
ha tat lan. Év ti ze dek óta nem ja ví tot ták,
min den hol göd rös. Az au tók, ka mi o -
nok lé pés ben ha lad hat nak. Ke ser ves
uta zás ez nap mint nap a he lyi ek nek
be te gek kel, kis ma mák kal kü lö nö sen is.

Mit te he tünk mi, anya or szá gi ak? 
Min de nek előtt tud junk ró luk!

Men jünk lá to gat ni, vi gyünk, amit

le het, amit tu dunk: jó szót, lel ki kö -
zös sé get és sok hét köz na pi se gít sé -
get. Re for má tus és ka to li kus gyü le -
ke ze ti kap cso lat rend sze rek mű köd -
nek, eze ket bi zo nyá ra le het még
erő sí te ni.

A ket tős ál lam pol gár ság töb bek -
nek so kat je lent er köl csi leg, lel ki leg

és gya kor la ti szem pont ból is. A ma -
gyar ál la mot ma guk mö gött ér zik.

A hét vé ge igei mot tó ja ez volt: „De
most így szól az Úr, a te te rem tőd, Já -
kób, a te for má lód, Iz rá el: Ne félj, mert
meg vál tot ta lak, ne ve den szó lí tot ta -
lak…, te nye rem be vés te lek be…,
enyém vagy!” (Ézs 43,1; 49,16) 

g SzE vE ré nyi Já nos

Kárpátaljabajbanvan

Kór há zi lá to ga tás
Szom bat es tén ként az egyik pi li si kis -
köz ség ben egy csa lád nál há zi bib lia órán
szo kott össze jön ni egy kis csa pat, kö rül -
be lül ti zen öt em ber. Más kor egy má sik
csa lád nál egy köz ség gel ar rébb. Jók
ezek az al kal mak, iga zi test vé ri kö zös -
ség ben van nak a ta gok. Éne kel nek a sa -
ját ked velt éne ke i ket tar tal ma zó, fény -
má solt éne kes köny vük ből, imád koz -
nak, és per sze hang zik az ige min den al -
ka lom mal, az tán kö zö sen meg be szé lik.

A kö zel múlt ban szo mo rú hírt osz -
tott meg va la ki a töb bi ek kel: Edit test -
vé rün ket – elő ző nap es te – el ütöt te
egy mo to ros a zeb rán, és most az egyik
bu da pes ti kór ház ban fekszik. Né -
hány órá ja be szélt ve le te le fo non,
hál’ Is ten nek, a kö rül mé nyek hez ké -
pest jól van. Már nem em lék szem, ki -
nek tá madt az az öt le te, hogy fel kel -
le ne hív ni és te le fo non ke resz tül éne -
kel ni ne ki biz ta tó éne ket. 

Edi tet vá rat la nul ér te a hí vás, és
nagy öröm mel hall gat ta az Erőt adsz
min den hely zet ben… kez de tű, szö ve -
gé ben most kü lö nö sen ak tu á lis, ne ki
szó ló éne ket. 

Más nap az után egy bu da pes ti há -
zas pár a dél előt ti is ten tisz te let után

sze mé lye sen is fel ke res te. Egy kis le vest
is vit tek, hogy még is le gyen va la mi há -
zi íz, ne csak az a kór há zi ebéd.
Ahogy az is ten tisz te let re szé pen öl tö -
zött há zas pár be lé pett a kór te rem be,
kü lö nös do log tör tént. Az Edit mö göt -
ti ágy ban fek vő Ilon ka né ni han go san
fel só haj tott: „Mi vel ér de mel tem ki, én
Uram, hogy ilyen em be re ket küld tél
ide hoz zánk, mél tat la nok hoz?”… Rö -
vid be szél ge tés után ki de rült, hogy a
négy ágyas kór te rem ben fek vők mind -
annyi an hit ben já ró em be rek. 

Ilon ka né ni ka to li kus, Edit mel lett
egy ked ves ad ven tis ta meg tért asszony
fe küdt, és vél he tő en a ne gye dik idő -
sebb hölgy is hit ben já ró volt, mert
ami kor imád koz tak, az imád sá got
össze tett kéz zel és le haj tott fej jel mor -
mol ta ma gá ban a há zas pár után. Az
ebéd utá ni imád ko zás végeztével
nem csak jó be szél ge tés ala kult ki a
hat em ber – mint Jé zus meg vál tot tai
– kö zött, ha nem úgy érez ték, mint ha
mind annyi an már ré gen is mer ték
vol na egy mást.

Ki de rült, hogy Ilon ka né ni nem so -
ká ra be töl ti a ki lenc ven ha to dik évét.
Két szer volt comb nyak tö ré se, most

láb tö rés sel van a kór ház ban. Őt is
rend sze re sen lá to gat ják sze ret tei és
hit test vé rei is, akik nek majd el me sé -
li, hogy mi lyen „cso dá ban” volt ma ré -
sze az Úr ke gyel mé ből.

– Nem cso da ez, ha nem a mi
Urunk Jé zus Krisz tus sze re tet tel jes
gon dos ko dá sa, aki gon dot vi sel a
szük ség ben le vők re, most ép pen raj -
tunk ke resz tül, de mi is in kább kap -
tunk, mint ad tunk – mond ta a fér fi
szé les mo sollyal, majd rá né zett fe le -
sé gé re, és meg kér dez te: 

– Éne ke lünk egy-két éne ket? 
– De azt az ál dást ké rőt is! –

mond ta a fe le ség, utal va Ilon ka né -
ni kö zel gő szü le tés nap já ra. 

„Meg áld jon té ged az Is ten…” –
hang zott az ének a há zas pár aj ka i -
ról, és ez va ló ban oly nagy örö met
szer zett a né ni nek, hogy új ra Is tent
ma gasz ta ló han gos imá ba fo gott. 

Volt még má sik két szép ének,
ame lye ket két szó lam ban is tud tak
éne kel ni, így mint ha a négy ágyas
kór te rem – a tö rött lá bú em be rek kel
– egy pil la nat ra ma ga lett vol na a
menny or szág…

g Ta kács FE rEnc

„Ar ról fog ja meg tud ni min den ki,
hogy az én ta nít vá nya im vagy tok, ha
sze re ti tek egy mást” (Jn 13,35)

Tiszapéterfalva helységnévtáblája
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Névjegy:
B.PintérMárta

Több mint há rom év ti -
ze de va gyok lel kész. Ti -
zen öt évig vi dé ki gyü le -
ke ze tek ben, majd ti zen -
hét esz ten dőn át egy há -
zunk or szá gos iro dá já -

ban a női misszi ói szol gá lat ve ze tő je ként dol -
goz tam. Ez utób bi te rü let né hány fel ada tát to -
vább ra is vé gez ve, szep tem ber 1-jé től a
Szteh lo Gá bor Evan gé li kus Óvo da, Ál ta lá nos
Is ko la és Gim ná zi um is ko la lel ké sze let tem.

Az oldalt szerkesztette: VITÁLIS JUDIT

Újab ban is mét gyak ran hal lom ezt az an gol ból
át vett szót: cool. A gim na zis ta di á kok, akik kö -
zé szep tem ber től csöp pen tem, gyak ran ez zel a
jel ző vel ér té ke lik ta ná ra ik rá ter mett sé gét, az
ér de kes tan órá kat, a szü ne tek iz gal mas fo lyo sói
be szél ge té se it, egy-egy el hang zó jó po ént vagy
ép pen egy ott ho ni bu lit, si ke res su lis ren dez vényt.

A szót ere de ti je len té se sze rint olyan do log -
ra kel le ne al kal maz ni, amely hű vös, hi deg, ri deg.
Vall juk meg, ez nem na gyon passzol össze azok -
kal az el ra gad ta tott élet hely ze tek kel, ame lyek ben
spon tán re ak ci ó ként sza lad ki fi a tal ja ink szá ján.

Ha azon ban a szó iga zi je len té sét ku tat juk, s
a fi a ta lok tól kér dez zük, nem min dig kap ha tunk
tel je sen ki elé gí tő vá laszt. Igaz, én csak egy szer
pró bál koz tam, de már ez is szár nyam szeg te. 

„Hát, ta nár nő, a cool, az olyan cool” – ma gya -
ráz ta tel jes ter mé sze tes ség gel az egyik hit ta nos
fiú. Te kin te te azt su gall ta: mit nem le het ezen ér -
te ni?! Be kel lett lát nom te hát, hogy az if jú ge ne -
rá ció va la mi olyas mit tud, amit ad dig én csak sze -
ré nyen ka pis kál ni mer tem. 

Kény te len-kel let len ku tat ni kezd tem hát a
szleng szó tár ban, az in ter ne ten, s meg döb ben ve
ta pasz tal tam, hány fé le je len tés sel, han gu lat tal bír
ez az egy sze rű szó. Be he lyet te sít he tő a pom pás,
nagy sze rű, ki tű nő sza vak kal. A zsír je len té sét már
idéz ni sem me rem, hisz ak kor újabb ma gya rá -
zat ba bo nyo lód hat nék.

Ám van egy ér tel me zés, amely rop pan tul
meg ra gad ta a fan tá zi á mat: a cool az az élet hely -
zet, ami kor a dol gok a he lyü kön van nak. Ezt a
bé kes sé get, nyug ta lan ság tól men tes elé ge dett sé -
get va la mennyi en is mer het jük, és a Szent írás szá -
mos epi zód ja is ép pen er ről tesz bi zony sá got. 

Ol vas tam va la mi kor, hogy Ame ri ká ban meg -
je lent egy olyan Bib lia, ame lyik a leg szen tebb mó -
don, de az ut ca nyel vén, sőt né hány szleng ki fe -
je zés hasz ná la tá val igyek szik kö zel hoz ni az
evan gé li um üze ne tét azok hoz, akik na gyon tá -
vol van nak a hit dol ga i tól. Szí ve sen for gat nám egy
ilyen Új szö vet ség lap ja it, én ma gam is ter jesz te -
ném. Mert a Szent írás ta nú sá ga sze rint Krisz tus
kö ze lé ben ilyen cool hely ze tet él het át az em ber,
ami kor a dol gok a he lyük re ke rül nek. 

Em lé kez zünk a meg di cső ü lés he gyé re, ahol Pé -
ter, Já nos és Ja kab szá já ból ön kén te le nül tör elő
a val lo más: „Uram, jó ne künk itt len ni!” (Mt 17,4)
E cso dá la tos pil la nat után per sze le kel lett men -
ni ük Jé zus sal együtt a mély be. De vol tak fenn!
S en nek az át élt tö ké le tes har mó ni á nak az él mé -
nye ben nük kel lett, hogy ma rad jon, vé gig kí sér -
te éle tü ket. 

De ugyan így ke rül tek he lyük re a dol gok Zá -
ke us éle té ben, ami kor Jé zus az asz tal hoz te le pe -
dett ve le, vagy az asszo nyé ban, aki még a kor só -
ját is a kút nál hagy ta, csak hogy vi hes se a hírt a
fa lu be li ek nek, hogy ta lál ko zott a bű ne it meg bo -
csá tó Mes si ás sal…

Egy há zi és ál la mi is ko lá ink ban he ten te két szer
van le he tő sé gük a ke resz tény fe le ke ze tek nek ar -
ra, hogy a Szent írás ról ta nít sa nak, hi tük ről bi -
zony sá got te gye nek. Így ne künk, evan gé li ku sok -
nak is. Óri á si le he tő ség, pom pás al kal mak. De
minden nek csak ak kor van ér tel me, ha hi te les
szol gá la tunk nyo mán, a Szent lé lek ere jé vel a he -
lyük re ke rül het nek a dol gok a ránk bí zott fi a ta -
lok éle té ben. Ez le gyen kül de té sük hit ok ta tók -
nak, hí vő di á kok nak, az eh hez va ló böl cses ség ké -
ré se pe dig imád sá guk a gyü le ke ze tek nek így a
tan év ele jén.

g B. Pin tér Már ta

pAlACkpostA

Újszótár
–öröküzenet

– Már ton, te két évi bu da pes ti ko or di ná tor ság
után idén kezd tél fő ko or di ná tor ként dol goz ni.
Mi vel jár az új mun kád?

– Iz gal ma sabb, több irá nyí tás sal já ró fel ada -
tot kap tam. He lyi ko or di ná tor ként egy részt csa -
pat to bor zás ból, más részt a pro jek tek össze gyűj -
té sé ből állt a mun kám. Ezt a ket tőt az tán
össze kell pá ro sí ta ni, a csa pa tok nak meg fe le -
lő pro jek te ket kell ta lál ni. 

– Nem a csa pa tok vá laszt ják ma guk nak a
pro jek tet?

– Ilyen is elő for dul, de alap ve tő en mi biz to -
sí tunk meg fe le lő mun kát a cso por tok nak. Ezért
is kap ta az ak ció a 72 óra komp ro misszum nél -
kül ne vet, mert az ön kén te sek nem tud ják
elő re, mi vár rá juk. Ez azért fon tos, hogy a je -
lent ke zők úgy szánjan ak egy hét vé gét az ön kén -
tes mun ká ra, hogy nem ők vá laszt ják a fel ada -
tot. Nem biz tos, hogy ez te szi majd ön zet len -
né a tet tü ket, de a prog ram ra je lent ke zés te kint -
he tő szű rő nek is: aki ezt be vál lal ja, az tény leg
el szánt. Így a fi a ta lok meg ta pasz tal hat ják, hogy
az ön kén tes ség iz ga lom mal jár, és nagy bá tor -
sá got igé nyel. 

– Ugyan ak kor el sül het kel le met len meg le pe -
tés ként is…

– Ál ta lá ban min den csa pat úgy ér ke zik,
hogy a ta gok nak van nak pre fe ren ci á ik, és jel -
zik, hogy pél dá ul nem szí ve sen szed né nek
sze me tet. A be szá mo lók ban még is azt ol vas suk,
hogy bár elő ször nem na gyon örül tek ne ki, a vé -
gén még is na gyon jó él mény ke re ke dett be lő -
le. Po zi tív ki csen gé sű az is, hogy bár nem ők vá -
lasz tot ták a mun kát, még is ki tar tot tak ben ne.

– Ri ta, te mi ó ta dol go zol a 72 óra komp ro -
misszum nél kül le bo nyo lí tá sá ban?

– A kez de tek től fog va, 2007 óta részt ve szek
ben ne. Sze ret tünk vol na egy olyan öku me ni -
kus if jú sá gi prog ra mot lét re hoz ni, amely meg -
moz gat ja mind há rom egy ház fi a tal ja it. Ko ráb -
ban nagy if jú sá gi ta lál ko zó kat szer vez tek, de az -
tán ki de rült, hogy nem ez a leg ered mé nye sebb
mód ja a fi a ta lok meg szó lí tá sá nak, ezért el kezd -
tünk va la mi má son gon dol kod ni. A 72 óra
komp ro misszum nél kül öt le tét az oszt rá kok tól
vet tük át. Ők már ko ráb ban tud ták, hogy ha
együtt dol goz nak az em be rek, együtt vé gez nek
va la mi lyen al ko tó-, kre a tív vagy se gí tő te vé keny -
sé get, ak kor az össze hoz za őket. 

– 2007-ben in dul ta tok, az óta vi szont már hét
év el telt. Mi vál to zott?

– A részt ve vők szá ma fo lya ma to san nö ve ke -
dett, és a prog ram is mert sé ge is egy re nőtt. Az
el ső al ka lom mal kö rül be lül ezer két szá zan je -
lent kez tek, ak kor még csak a leg kö ze lebb lé vők
szó lí tot ták meg egy mást. Utá na azon ban na -
gyon gyor san akar tak egy re töb ben ön kén tes
mun kát vé gez ni. 

Most olyan sza kasz ba lép tünk, amely vál to -
zást ho zott. Az is ko lák ban ugyan is érett sé gi
előtt kö te le ző lett a kö zös ség szol gá lat, és emi -
att kez de nek ki csit más hogy te kin te ni a 72 órá -
ra is. Ed dig nyil ván va ló volt, hogy ez ön kén tes
prog ram, és nem jár ér te ju ta lom, most pe dig
le het ben ne ki lenc kö te le ző órát tel je sí te ni. So -
kan csak azért jön nek, hogy ezt le tud ják. Mi

azon ban misszi ós cél ként te kin tünk rá, mert bár
ke resz tény fi a ta lok szer ve zik a prog ra mot,
még is nyi tot tak bár ki fe lé. Ez a há rom nap kap -
cso ló pont le het kö zöt tük. 

– Az öku me né ho gyan je le nik meg a 72 órá -
ban?

– Tö rek szünk rá, hogy min den me gyé ben
több fe le ke zet ből le gye nek ko or di ná to rok,
akik együtt szer ve zik a nyi tó- és a zá ró ren dez -
vényt. Az ál ta luk meg szó lí tott fi a ta lok eze ken
az ese mé nye ken ta lál koz nak egy más sal. Ugyan -
ak kor a pro jek te ket is kü lön bö ző fe le ke ze tű fi -
a ta lok vég zik, min dig a he lyi adott sá gok nak
meg fe le lő en. 

A 72 óra olyan prog ram, amely ben van
mun ka, és van bu li is. Nem csak az a fon tos,
hogy együtt te vé keny ked jünk, ha nem az is,
hogy együtt örül jünk az ered mé nyek nek,
meg osszuk a ta pasz ta la ta in kat, együtt
játsszunk. Ezek mind épí tik a kap cso la to kat,

és a ko or di ná to rok min dig tö rek sze nek ar ra,
hogy a prog ram ele jén meg a vé gén le gyen egy
kö zös al ka lom, ami kor min den ki össze gyű -
lik, és van le he tő ség kö zös be szél ge tés re, já -
ték ra, imád ság ra.

– Idén nagy súlyt fek tet tek a PR-mun ká ra is,
vagy is ar ra, hogy mi nél is mer teb bé te gyé tek a
prog ra mot, jó hí rét kelt ve. Ke zem be ke rült
már 72 órás szó ró anyag, van lo gó tok, a web ol -
da la tok pro fi. Márton, szerinted mér he tő ered -
mé nye is van en nek az újí tás nak?

– Ha már szó ba ke rült, hogy mi lyen vál to zá -
sok tör tén tek 2007 óta, ak kor ezt is ki emel ném,
mert az idei év nek cél ja volt, hogy kor sze rűb -
bek le gyünk, és nagyon fontos volt az ar cu lat ki -
ala kí tá sa. En nek van vissz hang ja, az is mert sé -
günk nő, és egy re szé le sebb kör sze rez tu do mást
a mun kánk ról. A leg na gyobb ered mény ta lán,
hogy ál la mi szin ten is fel fi gyel tek a 72 óra komp -
ro misszum nél kül prog ram ra. A PR-te vé keny -
sé günk ar ra irá nyul, hogy ami ben ed dig ered -

mé nye sek vol tunk, azt lát ha tó vá is te gyük, így
ter jeszt ve az ön kén tes ség kul tú rá ját a ma gyar
fi a ta lok kö ré ben is. 

– A 72 óra komp ro misszum nél kül csak
há rom na pig tart. Ha va la ki az év töb bi nap -
ján is sze ret ne va la mi lyen köz hasz nú te vé -
keny sé get vé gez ni, hol te he ti ezt meg?

– Ha va la mi re, ak kor er re na gyon al kal mas
az is ko lai szol gá lat, mely nek ke re té ben rend -
sze re zik azo kat a be fo ga dó he lye ket, aho vá a di -
á kok más kor is me het nek dol goz ni. A 72 órá -
ban pe dig mi is fi gyel met for dí tunk rá, hogy bár
há rom na pos ak ci ót szer ve zünk, de en nek be -
fe jez té vel min dig meg je le nik a hon la pun kon,
hogy a há rom nap után mi lyen el ér he tő sé ge -
ken le het foly tat ni az ön kén tes ke dést. 

Bár 72 óra ke vés nek tű nik az év 365 nap já -
hoz ké pest, még is szem lé let for má ló ere je van
a fi a ta lok éle té ben. Ha va la ki pél dá ul sze me tet
sze dett a há rom nap alatt, az nem fel tét le nül
a leg ro man ti ku sabb mun ka, de utá na két szer
is meg fog ja gon dol ni az il le tő, hogy el dob-e va -
la mit az ut cán. Az ál tal, hogy ön ként vál lalt va -
la mit, vál toz ni fog a vi lág hoz va ló hoz zá ál lá sa,
nyi tot tabb lesz a fe le lős ség vál la lás ra a sa ját kör -
nye ze té ben is. 

– Az Öku me ni kus If jú sá gi Pro jekt iro dá nak
nem a 72 óra az egyet len prog ram ja. Ri ta, me -
sél nél er ről egy ki csit?

– A má sik pro jekt a 2000 óta mű kö dő Kö -
zös Pont öku me ni kus if jú sá gi misszió, mely nek
cél ja, hogy kö ze lebb hoz zuk a fi a ta lok hoz
Krisz tust. Rá jöt tünk, hi á ba vár juk, hogy a fi a -
ta lok be tér je nek a temp lo ma ink ba, mert nem
fog nak. Ezért a mi fe le lős sé günk, hogy el vi gyük
hoz zá juk az evan gé li u mot. Eb be a misszi ó ba el -
ső sor ban olyan fi a ta lo kat vá runk, akik nem ri -
ad nak vissza a fesz ti vál han gu lat tól, a zaj tól, a
kon cert től, a drog hasz ná lók tól. 

A fesz ti vál olyan hely szín, ahol az em be rek
egé szen más hogy vi sel ked nek, mint a hét köz -
na pi élet ben: sok kal nyi tot tab bak, la záb bak,
könnye deb bek, ér dek lő dő ek. Van ide jük,
hogy le ül je nek be szél get ni. Ha el fá rad nak a
kon cert alatt, csak be men nek a ci vil szi get -
re, a nagy Kö zös Pont sá tor ba, ahol há rom
egy ház fi a tal jai vált ják egy mást négy-öt órás
mű sza kok ban. A „csa li” az, hogy a be té rők
cso ki ért raj zol hat nak na pon ta vál to zó té -

mák ról, idén pél dá ul szín szim bó lu mok ról, a
víz kü lön bö ző meg kö ze lí té sé ről vagy épp a
hét fő bűn ről. De ez min dig csak ki in du ló pont
a be szél ge tés hez. 

Az ott dol go zó fi a ta lok a fesz ti vált meg elő -
ző en há rom al ka lom ból ál ló csa pat épí tő kép -
zé sen vesz nek részt feb ru ár tól jú ni u sig, és így
for má lód nak kö zös ség gé. Na gyon ér de kes,
hogy tud egy kü lön bö ző fe le ke ze tű em be rek -
ből ál ló cso port há rom hét vé ge alatt olyan kö -
zös ség gé fej lőd ni, amely va ló ban meg érin ti a
fesz ti vá lo zó kat. És nem csak őket, ha nem egy -
mást is, mert nem csak ki fe lé irá nyul a cél, ha -
nem a Kö zös Pont ban részt ve vők re is, akik ez -
után tel je sen más élet szem lé let tel tér nek vissza
a hét köz na pok ba. Meg ta pasz tal ják, hogy mit
je lent a ke resz té nyek kö zöt ti test vé ri ség, ho gyan
le het a dog ma ti kai ta ní tá so kat a min den na pok -
ba ül tet ni, és mit ad hat nak egy más nak a ka to -
li ku sok és a pro tes tán sok. 

g Ko vács Bar ba ra
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Ro va tunk ban ed dig az Evan gé li kus Or szá gos Mú ze um ról, az Evan gé li kus
Or szá gos Le vél tár ról, a győ ri Ráth Má tyás Gyűj te mény ről, il let ve a Bony -
há di Pe tő fi Sán dor Evan gé li kus Gim ná zi um és Kol lé gi um mu ze á lis könyv -
tá rá ról ol vas hat tak. Most a Sop ro ni Evan gé li kus Gyűj te mény ke rül sor ra.
Nem csu pán az ott őr zött gyűj te mé nyi anyag ról szá mol ha tunk be, ha nem
a kö zel múlt ban és a je len ben zaj ló fej lesz tés ről is. Ör ven de tes tény, hogy egy -
há zunk gyűj te mé nye it te kint ve nem csak az or szá gos in téz mé nyek kö ré ben,
ha nem több vi dé ki gyűj te mény ben is ta pasz tal ha tó elő re lé pés. Ezek az in -
téz mé nyek sa ját anya ga ik őr zé se és fel dol go zá sa mel lett egy ház me gyé jük -
ben, ré gi ó juk ban se gít sé get nyújt hat nak a gyü le ke ze tek nek; pél dá ul az irat -
men tés ben és a gyűj te mé nyi anya gok szak sze rű ke ze lé sé ben lát hat nak el fel -
ada to kat, ad hat nak ta ná cso kat. Az egy ház me gyei gyűj te mé nyi meg bí zot -
tak kal együtt mű köd ve a vi dé ki gyűj te mé nyek szak kép zett mun ka tár sa ik -
kal, az egy há zunk gyűj te mé nye i ben al kal ma zott egy sé ges szak mai el vek kö -
ve té sé vel – szük ség ese tén biz to sí té kot je lent het nek a jö vő re néz ve a ve szé -
lyez te tett ál la po tú egy ház köz sé gi, egy ház me gyei anya gok men té se, őr zé se,
szak sze rű fel dol go zá sa te rén is.

ASoproniEvangélikus
Gyűjtemények

amegújulásútján

A nagy múl tú sop ro ni gyü le ke zet a
16. szá zad óta gyűj ti fo lya ma to san az
irat anya got, s őr zi a több mint nyolc -
ezer kö tet nyi, teo ló gi ai té má jú ré gi
könyv rit ka sá got és a mu ze á lis tár gya -
kat. Szép szám mal van nak itt leg ré -
geb bi evan gé li kus anya köny ve ink ből,
ira ta ink ból, kó de xe ink ből és ős -
nyom tat vá nya ink ból. 

Ki vé te les a sop ro ni gyü le ke zet
azért is, mert nem csak a li tur gi kus
tár gya kat tud ja be mu tat ni, de lel ké -
sze ink so ka sá gát is meg örö kí tet te
olaj fest mé nye ken a kez de tek től a
20. szá za dig.

A Sop ro ni Evan gé li kus Gyűj te -
mé nyek (le vél tár, könyv tár, mú ze um)
az Evan gé li kus Or szá gos Le vél tár,
Könyv tár és Mú ze um után a leg na -
gyobb gyűj te mé nyi anyag gal büsz kél -
ked hetnek. Az egy ház Gyűj te mé nyi
Ta ná csa és az or szá gos evan gé li kus
gyűj te mé nyek szak mai fel ügye le te,
va la mint egy há zunk anya gi tá mo ga -
tá sa év ti ze dek óta se gí ti mun kán kat.
Ab ban a sze ren csés hely zet ben va -
gyunk, hogy oly hosszú évek után új
és mél tó el he lye zést kap hat nak gyűj -
te mé nyi egy sé ge ink, ame lyek ed dig
kü lön épü let ben, egy más tól tá vol
he lyez ked tek el s mű köd tek.

A rend szer vál tást kö ve tő en az
egy há zak kár pót lá sa so rán a Sop ro -
ni Evan gé li kus Egy ház köz ség vissza -
kap ta egy ko ri, a 19. szá zad vé gén épí -
tett ele mi is ko lá ját, ame lyet – az ál -
la mo sí tás után – év ti ze de kig a sop -
ro ni bí ró ság hasz nált. A Sop ro ni
Evan gé li kus Gyűj te mé nyek új kö -
rül mé nye i nek ki ala kí tá sát még dr. Fa -
bi ny Ti bor pro fesszor ral kép zel tük el
1991-ben.

Az el múlt esz ten dő ben az épü let
fel újí tá sa Gab nai Sán dor es pe res és
Bi czó Ba lázs fel ügye lő, va la mint dr.
Gi me si Sza bolcs má sod fel ügye lő ve -
ze té sé vel gyor sí tott ütem ben folyt.
A pa ti nás épü le tet is ten tisz te let és
szép ün nep ség ke re té ben szep tem ber
17-én avat ta fel Sze me rei Já nos püs -
pök és Gab nai Sán dor es pe res. 

A fel újí tott épü let mos tan tól Evan -
gé li kus Kö zös sé gi Há zunk, amely
az egy ház köz ség hi va ta los he lyi sé ge -
it, gyü le ke ze ti ter mét és szá mos if jú -
sá gi és fel nőtt kö zös sé gi mun ká ra al -
kal mas te rét fog lal ja ma gá ban.

Az épü let föld szin ti ter mei: a be -
já rat tól bal ra két te rem a mú ze um,
jobb ra pe dig két-két te rem a könyv -
tár, il let ve a le vél tár szá má ra kí nál be -

mu ta tá si le he tő sé get. Pá lyá za tok,
va la mint az or szá gos egy ház és a sop -
ro ni gyü le ke zet anya gi tá mo ga tá sa te -
szi le he tő vé a gyűj te mé nyi egy sé gek
új he lyen va ló ki ala kí tá sát és be ren -
de zé sét.

Ed dig el ké szült a ter mek fes té se,
pa do za ta, a biz ton sá gi rend sze rek
(rá csok, ri asz tó rend szer stb.) ki épí -
té se, az ab la kok sza lag füg gö nyei, az
ér té kes könyv tá ri kö te te ket tar tal ma -
zó úgy ne ve zett bib lia szek ré nyek res -
ta u rá lá sa, s meg épült az új könyv tá -
ri polc rend szer. A ré gi könyv tár ból
va ló, be do bo zolt könyv anyag át szál -
lí tá sa a kö vet ke ző na pok ban tör té nik
meg, és el kezd het jük a köny vek ren -
de zé sét a res ta u rált szek ré nyek be, va -
la mint el he lye zésüket az új pol co kon.

A le vél tár anya ga a ré gi le vél tá ri
he lyi sé gek ben be do bo zol va vár már
az át szál lí tás ra. A ré gi le vél tá ri
szek ré nyek fel újí tá sa most zaj lik, el -
ké szül tük után eze ket az újon nan
ki ala kí tott ku ta tó te rem ben fog juk
fel hasz nál ni. Az ugyan csak a ku ta -
tó te rem be szánt, egy ide jű leg ti zen -
két fő mun ká ját le het ővé te vő ku ta -
tó asz tal ép pen szál lí tás alatt van. In -
ter net csat la ko zás, meg fe le lő vi lá gí -
tás min de nütt biz to sí tott. A ku ta -
tók szá má ra egy új szá mí tó gép be -
szer zé se a di gi ta li zált do ku men tu -
mok hasz ná la tá hoz je len leg van fo -
lya mat ban.

A le vél tá ri, könyv tá ri és mú ze u mi
tár gyak rak tá ri he lyi sé ge it most fes -
tik, s sze re lik az ab lak rá cso kat. 

A könyv tár ter mek összes alap te -
rü le te 72,50 négy zet mé ter, a ku ta tó -
te re mé 31,50, a le vél tá ri he lyi sé ge ké
össze sen 50, a rak tá ra ké 54. 

A mú ze u mi ki ál lí tás alap te rü le te
(két te rem) össze sen 104 négy zet mé -
ter. Je len leg a ki ál lí tás bel ső be ren de -
zé sé hez, a be mu ta tan dó anyag ki ál -
lí tá sá hoz szük sé ges vit ri nek ter ve zé -
se, a bú to rok és tár gyak res ta u rá lá -
sa zaj lik. A ter ve zés ben se gít sé get ad -
nak a Nyu gat-ma gyar or szá gi Egye -
tem Al kal ma zott Mű vé sze ti In té ze -
té nek ta ná rai és hall ga tói.

A sop ro ni gyü le ke zet ve ze té se és
az evan gé li kus egy ház tá mo ga tá sa
le he tő vé tet te, hogy az új já szü le tő
sop ro ni gyűj te mé nyek mun ká ja ma -
ga sabb szint re emel ked jék. Tóth né
Szlav kovsz ky Ma ri ann és dr. Krisch
And rás sze mé lyé ben két új, szak irá -
nyú dip lo má val ren del ke ző, fő ál lá -
sú mun ka társ állt mun ká ba szep -
tem ber től. 

Jö vő re ün ne pel het jük a sop ro ni
gyü le ke zet ala pí tá sá nak négy száz öt -
ve ne dik év for du ló ját. Hisszük és re -
mél jük, hogy meg újult gyűj te mé -
nye ink meg nyi tá sá val mél tó mó don
ün ne pel het jük a je les ju bi le u mot.
g Al pár né dr. Szá la Er zsé bEt

gyűj te mény ve ze tő

tHesAurus

Rovatgazda: Kovács Eleonóra

„Atejelenléted–amiörömünk”
Ne gyed szer tar tot ták meg a hegy vi dé ki evan gé li kus na pot

Ne héz do log az em ber nek a sa ját csa -
lád já ról el fo gu lat la nul ír ni, hi szen
nem na gyon is me rünk olyan csa lá -
dot, ahol a sze re tet és az öröm mel -
lé ne fér kőz ne be né ha nap ján a
bosszú ság és szo mo rú ság, eset leg a
sér tő dés és bá nat. Még is, ha ar ra gon -
do lunk, hogy mit ka punk et től a
csa lád tól, jó eset ben túl súly ba ke rül
a há la és a kö szö net. Per sze a jó ke -
resz tény azon nal fel te szi a kér dést:
„Va jon én mit adok en nek a csa lád -
nak?” De ne men jünk ennyi re elő re…

Az idei hegy vi dé ki evan gé li kus
na pon – mi köz ben a Bu da hegy vi dé -
ki Evan gé li kus Egy ház köz ség temp -
lo má ban hall gat tam a ze nei és iro dal -
mi prog ra mot, a rö vid áhí ta tot, s a
szü net ben kér dez get tem a sze rep lő -
ket és a hall ga tó ság egy né mely tag -
ját, mi ért jöt tek el, mit vár nak et től
a nap tól – egy szer re csak tel je sen
egy ér tel mű en meg fo gal ma zó dott a
fe jem ben egy mon dat: „Én et től az
evan gé li kus kö zös ség től ed di gi éle -
tem több mint négy év ti ze de alatt
csak jót kap tam.” 

Ak kor most ennyi re el fo gult va -
gyok, hogy a Kék Go lyó ut cai evan -
gé li ku sok sze mé ben már a ge ren dát
se lá tom? Sőt az is el kép zel he tő,
hogy még is job ban mu lat tunk vol na,
mond juk, egy pá lin ka- vagy eset leg
egy film fesz ti vá lon. Még sem ezek re
tér tünk be, ha nem eb be a bu dai
temp lom ba, an nak is egy evan gé li zá -
ci ós ren dez vé nyé re, mi ként min den
va sár nap és hét köz nap is a kü lön bö -
ző össze jö ve te lek re. 

Úgy is fo gal maz hat nám a test vé -
rek nek, hogy va sár na pon ta fut va
sza la dok be eb be a temp lom ba, és
nem csak azért, mert min dig ké sés -
ben va gyok, ha nem mert az em ber,
aki sze rel mes, az alig vár ja, hogy a
sze rel mé vel ta lál koz has son. Sza lad
elé be, hogy kö szönt hes se őt, hogy
há lát ad jon ne ki, hogy ra gyo gá sá val
be töl te kez hes sen. Nincs lé leg zés.
És nincs élet. Nél kü le. Csak a Van.
A szép sé ges, igaz Is ten és az ő egy -
szü lött Fia, a Jé zus Krisz tus.

Sem mi faj ta ké tely nem fér het ah -
hoz, hogy aki hét ről hét re, év ről év -
re ott ül ezek ben a pad so rok ban,

hogy Is ten igé jét hall gas sa, az az
em ber meg má sít ha tat la nul, a szí ve
leg mé lyén meg ér tet te a tu dást, ame -
lyért nem csak él ni ér de mes, mint igaz
sze re le mért – mely nem ego is ta,

ha nem meg osz tó és ön át adó –, ha -
nem egy lé nye gű vé vált a meg bo csá -
tás ere jé vel, és meg is mer te a fel ol do -
zás bé ké jét. 

A sza bad ság azt je len ti, hogy ren -
del ke zel a meg bo csá tás ere jé vel.
Hogy em ber tár sad ban meg lá tod az
esen dőt. Az em ber fi át. És szol gá lod
őt. Tel jes szí ved ből, tel jes lel ked ből. 

***

A hu szon öt éve fenn ál ló hegy vi dé ki
kó rus di cső í tő ének kel és zsol tá rok -
kal kezd te ok tó ber 4-én dél előtt a ta -
lál ko zót, majd az eső mi att az egy be -
gyűl tek be vo nul tak a temp lom ba,
hogy itt alá za tos és még mél tóbb kör -
nye zet ben to vább foly ta tód jék a ne -
gye dik hegy vi dé ki evan gé li kus nap az
if jú sá gi cso port szín da rab já val. Kecz -
kó Szil via lel kész áhí ta tá ban a 2014-
es év bib lia ol va só Út mu ta tó szerinti
igé jé re hív ta fel a fi gyel met: „De ne -
kem olyan jó Is ten kö zel sé ge!” (Zsolt
73,28a) 

Ezt kö vet te az alig egy éve meg ala -
kult Tra de mark ze ne kar. Lel ké szünk,
Kecz kó Pál ez út tal mint do bos mu -
tat ko zott be. Nagy Il di kó, Má tyás sy
Gá bor és Sze me rei Ben já min tár sa -
sá gá ban úgy ne ve zett kul túr sok ként

ve zet ték be ke resz tény ih le tett sé gű
rock ze ne ka ru kat. 

Mi ért is ne? Is ten nem ír ta elő a
for mát, ha nem csak a tisz ta szí vet.
Le het, hogy né me lyek nek azért kis -

sé még is han gos volt az elő adás.
A mel let tem ülő idős test vé rem az
elő adás alatt vé gig ma gá ba mé lyed -
ve imád ko zott, gon do lom, nem a
mű sor vé gét vi zu a li zál ta…

Zá ró ak kord ként egy tö ké le te sen
meg kom po nált ze nés iro dal mi órá -
nak le het tünk ta núi. Fa bi ny Ta más
püs pök és Gryl lus Dá ni el, a le gen dás
Ka lá ka együt tes meg ala pí tó ja kö zö -
sen idéz te fel a 20. szá zad egyik leg -
is mer tebb evan gé li kus köl tő jé nek,
Weö res Sán dor nak a mű ve it. Az elő -
adás ke re tét a te rem tő Atya, a Fiú és
a Szent lé lek min dent be töl tő szép sé -
gé nek gon do la ta ad ta, mely egy ben
Weö res Sán dor ih le tett sé gé nek for -
rá sá ra utalt. Bát ran val lot ta a köl tő
már 1970-ben, hogy szá má ra csak
egyet len em ber lé te zik: Jé zus Krisz -
tus, s éle tünk cél ja a ve le va ló egy ség -
hez vissza tér ni. 

Ezért ke res sük fel az ál dott, szent
he lye ket, mint a hegy vi dé ki temp lom,
s zeng jük ott a di cső í tő éne ke ket
olyan em ber tár sa ink kal együtt, akik -
nek Is ten kö zel sé ge, a hoz zá va ló tö -
rek vés nem mú ló di vat, ha nem az
egyet len és lé te ző va ló ság. 

Az örök élet ka pu ja. 
g Bü ky An na

Hol ger Man ke, a sop ro ni gyü le ke zet
né met lel ké sze – aki va la mi kor olyan
so k időt töl tött a bu da vá ri gyü le ke -
zet ben, hogy már tisz te let be li bu da -
vá ri nak szá mít – és Ben ce Im re bu -
da vá ri lel kész 2013-ban össze dug ták
a fe jü ket, és el ha tá roz ták, hogy a két
gyü le ke zet a re for má ció kez de té nek
öt szá za dik év for du ló já ra ké szül ve
kö zös ki rán du lás so ro za tot szer vez a
re for má ció for rás vi dé ke i re. Ta valy
ősszel el lá to gat tunk Sár vár ra, aho vá
el jöt tek a sop ro ni ak is. Idén szep tem -
ber 27-én pe dig Sop ron ba men tünk,
s ide el jöt tek a sár vá ri ak is.

Sop ron ban a né met aj kú la kos ság
kö ré ben ha mar el ter jedt és is mert té
vált Lu ther ta ní tá sa, így Ma gyar or -
szá gon a re for má ció je lei elő ször
eb ben a vá ros ban mu tat koz tak.

A sop ro ni ak a vissza ka pott, im po -
zán san fel újí tott is ko la épü let ben fo -
gad tak ben nün ket me leg sze re tet tel
és friss ká vé val, sü te ménnyel. A Ber -
ke nye ci te ra ze ne kar ve zet te vi dám
ének lés sel kez dő dött a dél előt ti prog -
ram. Hol ger Man ke tar tott áhí ta tot
ékes ma gyar ság gal. Az áhí ta tot fe le -
sé ge, Man ke Lack ner Esz ter öt le tes
raj zai szí nez ték és tet ték nyo ma té ko -
sab bá. A né met lel kész ar ról be -
szélt, fon tos, hogy a re for má ció egyé -
ni éle tünk ben is va ló ság le gyen. Mert

újí ta ni min den ki sze ret. Sok szor
azon ban csak úgy aka runk re for -
mál ni, mint a té vé előtt ülő druk ker,
aki sör rel és ro pi val a ke zé ben jól tud -
ja, ho gyan kel le ne a pá lyán dol goz -
ni, de ne künk nem a pá lya szé lén ál -
ló druk ke rek nek kell len nünk, ha nem
be kell áll nunk já té kos nak.

Az áhí tat után Richly Zsolt – sop -
ro ni szár ma zá sú bu da vá ri gyü le ke ze ti
tag, aki animációs ren de ző ként meg -
ál mod ta a Lu ther-rajz fil met – tar tott
elő adást a ké szü lő so ro zat ról. Iz gal -
mas volt be le lát ni a ku lissza tit kok ba.
Még iz gal ma sabb volt lát ni egy rész -
le tet a film ből. Er ről csak annyit, hogy
már alig vá rom, hogy lát has sam az
egé szet.

Ebéd re fi nom piz zá val ked ves ked -
tek a ven dég lá tók, majd Gab nai Sán -
dor esperes, helyi lel kész ide gen ve ze -
té sé vel bel vá ro si sé tá ra in dul tunk.
Sop ron ne ve ze tes sé gei kö zül el ső sor -
ban az evan gé li kus ság tör té ne tét fel -
idé ző hely szí ne ket te kin tet tük meg. 

Dél után, a ha za in du lás előtt még
ki men tünk a Lö vé rek be, a De ák-
kút hoz. Itt Tóth Ká roly lel kész tar tott
áhí ta tot. A most sop ro ni lel kész -
ként szol gá ló Tóth Ká rollyal kü lö nö -
sen is öröm volt a ta lál ko zás, hi szen
né hány éve Bu da vár ban volt ha tod -
éves, így ked ves em lé kek is föl idé ződ -

tek. Ar ról be szélt, nem vé let len,
hogy a De ák-kút hoz men tünk ki.
Cso dá la tos hely: az er dő ben a fák ko -
ro ná ján át tet sző le nyug vó nap, a
for rás ból csor do gá ló víz iga zi meg -
nyug vást adott. 

A hely szép sé gén túl a tör té nel mi
je len tő sé ge is azt az üze ne tet hor doz -
za, hogy vissza men tünk a for rás -
hoz, de ami en nél is fon to sabb: az
em ber nek min dig vissza kell ta lál nia
a for rás hoz, az Is ten hez.

A le nyug vó nap bú csú zott a fák ko -
ro nái kö zött, s mi is bú csúz tunk. Ha -
za in dul tunk. Jö vő re ve led, ve le tek, de
nem ugyan itt – mond tuk a sár vá ri -
ak nak és a sop ro ni ak nak –, ha nem
Bu da vár ban. Ott ku tat juk to vább a
re for má ció gyö ke re it, for rá sa it. 

Ha za fe lé a bu szon az út ra ké szí tett
ének fü ze tek ből még éne kel tünk, az -
tán Ben ce Im re lel kész bú csú sza va -
i val és ál dás kí vá ná sá val be gör dül tünk
a Szé na tér re. Há la Is ten nek, hogy
min den baj nél kül és gaz da god va ha -
za ér kez het tünk a re for má ció for -
rás vi dé ke i nek fel ke re sé sét cél zó ki -
rán du lás so ro za tunk má so dik ál lo má -
sá ról. Há rom ka pocs a két gyü le ke -
zet kö zött, de biz tos, hogy en nél
több is van, s a leg főbb ka pocs köz -
tünk Jé zus Krisz tus.

BEn cé né Sza bó Már ta lel kész 

Ki rán du lás a re for má ció for rás vi dé ké re
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Egyetemiésfőiskolaigyülekezet,XI.,Magyartudósokkrt.3.du. fél 8, hétindító
istentisztelet. Összeállította: Balla Mária

Zuglóizenésesték
Ok tó ber 19-én, va sár nap es te 18 óra kor a Gár do nyi Zol tán ének kar szol -
gá la ta nyit ja a zug lói ze nés es ték őszi prog ram so ro za tát a zug lói temp -
lom ban. Az együt tes több mint száz éves múlt ra te kint vissza: az ének -
kar az 1886-ban ala pí tott, szám ta lan dí jat nyert Fó ti dal kör ből, va la mint
az 1949-ben meg ala kult női kar ból Ka lo csay Fe renc kar nagy ke zei alatt
1949-ben ala kult egy há zi ve gyes kar rá. Szá mos rá dió fel vé tel és eu ró pai
kon cert út van az együt tes há ta mö gött. Gár do nyi Zol tán nal va ló szo -
ros mun ka kap cso la ta mi att a kó rus fel vet te a re for má tus ze ne szer ző-ze -
ne tör té nész ne vét, aki több mű vét is a fó ti kó rus nak aján lot ta. 

Né meth Pál és Go dán Sán dor kar nagy ve ze té sé vel az el múlt év ti ze dek
szí nes re per to ár já ból hall ha tunk vá lo ga tást az ok tó be ri kon cer ten, me lyen
a zug lói gyü le ke zet kán to ra s az ének kar ko ráb bi kar na gya, Ké mén czy 
An tal or go na mű vész is köz re mű kö dik.

dr.darkójenőelőadásaabudakesziprotestánskörben
Ok tó ber 16-án, csü tör tö kön 19 óra kor a Kál vin te rem ben (Bu da ke szi, Fő
u. 159.) A ko rai re for má ció a Du na-mel lé ken, kü lö nös te kin tet tel Bu da-
vi dék re cím mel tart elő adást dr. Dar kó Je nő tör té nész, mu zeo ló gus. Sze -
re tet tel vá runk min den ér dek lő dőt. 

Az elő adás in gye nes. Ado má nyo kat a bu da ke szi Pro tes táns Kör te vé -
keny sé gé nek tá mo ga tá sá ra a hely szí nen el fo ga dunk.

meghívókülmisszióiestre
Az Evan gé li kus Kül misszi ói Egye sü let két ha von ta tar tan dó kül misszi -
ói est jén ok tó ber 20-án, hét főn 18 óra kor Sze ve ré nyi Já nos lel kész, az Evan -
gé li kus Misszi ói Köz pont igaz ga tó ja tart elő adást Ke resz té nyek ül dö zé -
se a vi lág ban cím mel. Az est hely szí ne: 1084 Bu da pest, Ül lői út 24., ut -
ca fe lő li elő adó te rem. Min den ér dek lő dőt sze re tet tel hí vunk és vá runk.

Az Evan gé li kus Kül misszi ói Egye sü let ve ze tő sé ge

szívesensegítene?
A Ma gyar Rák el le nes Li ga ön kén tes se gí tő tár sa kat ke res da ga na tos be -
te gek lel ki tá mo ga tá sá hoz. Az ér dek lő dők szá má ra ok tó ber vé gé től Bu -
da pes ten hoz zá ve tő leg öt hó na pon ke resz tül szer da dél utá non ként in -
gye nes kép zést in dí tunk. Je lent ke zé sét ok tó ber 25-ig vár juk!
El ér he tő sé ge ink: Ma gyar Rák el le nes Li ga, 1507 Bu da pest, Pf. 7.  
• lel kis e gely@ra kli ga.hu • 1/225-1621, il let ve 20/565-5589.

Afasorigimnáziumújraindulásáról
amagyartelevízióban

Ok tó ber 12-én, va sár nap az M1-en 11.30-kor kez dő dő Út mu ta tó a
Budapest-Fa so ri Evan gé li kus Gim ná zi um hu szon öt év vel ez előt ti új ra -
in du lá sá ról szól. Szer kesz tő: Nagy Lász ló, ren de ző: Hor váth Ta más.

h i r d e t é s e K

h i r d e t é s

Mag tá rak ban, kam rá ban, pin cé ben a
ja vak nagy ré sze, va ló ban itt a szám -
ve tés ide je – em lé kez te tett a min dig is
gaz dál ko dók ból ál ló, me ző gaz da sá gi
ter me lés ből élő gyü le ke zet lel ki pász -
to ra, rá mu tat va, hogy a gaz dag ság
utá ni mo hó vá gya ko zás te szi tönk re az
éle tün ket. Meg le het, nem tart juk ki -

fi ze tő dő nek az el vég zett mun kát, úgy
érez het jük, hogy a be fek te tett ener gia
nem hoz ta meg a re mélt ered ményt,
hisz a me ző gaz da ság ban min dig bi -
zony ta lan a si ker – de tud juk-e, hol a
ha tár? A fo gyasz tás kí sér té se haj szol
ben nün ket, meg pró bál juk ki elé gí te ni
egy re nö vek vő igé nye in ket, pe dig már

tud juk, hogy ez hosszú tá von tart ha -
tat lan. Nem ke rül het jük meg a kér dést:
mennyi az elég? 

Az is ten tisz te le tet és úr va cso rát
kö ve tő en Mol nár Er zsé bet, az Evan -
gé li kus Ro ma Szak kol lé gi um igaz ga -
tó ja tar tott elő adást A re for má ció
föld jén jár tunk cím mel a szak kol lé -
gi um mun ka tár sa i nak, ok ta tó i nak
nyá ri wit ten ber gi ta nul mány út já ról,
mely ről elő ző lap szá munk 10. ol da -
lán rész le te sen be szá mol tunk.

A tir pák sü te mé nyek kel gaz da gon
meg ko ro ná zott sze re tet ven dég sé get
kö ve tő en még min dig együtt ma radt
a bo kor ta nyák kö zös sé ge. A gye re kek
is mét já té kos el fog lalt sá ga ik után
néz tek a sza bad ban, a mű ve lő dé si
ház ban pe dig La borczi Gé za elő adá -
sa kö vet ke zett.

A kert vá ro si gyü le ke zet lel ki pász -
to ra elöl já ró ban em lé kez te tett rá,
hogy a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház ban a re for má ció kez de té -
nek öt szá za dik év for du ló ját meg -
elő ző te ma ti kus évek so rá ban 2014 a
re for má ció és kul tú ra éve. En nek
ap ro pó ján a se gí tő sze re tet kul tú rá -
já ról be szélt. Ar ra em lé kez te tett,
hogy a se gí tő sze re te ten nem egy sze -
rű en a jó cse le ke de te ket ért jük, ha -
nem – Au gus ti nus nyo mán – ez köt
össze ben nün ket! Szi ge te ket, kö zös -
sé ge ket épít, és ez a túl élést je len ti.

g V. E.

Pa ró ku si al kal mas sá gi vizs gá lat ra
ke rült sor a Nyu ga ti (Du nán tú li)
Egy ház ke rü let győ ri szék há zá ban
ok tó ber 6-án, hét főn. A meg mé ret -
te té sen Kad le csik Zol tán (Sop ron,
Hu nya di Já nos Evan gé li kus Óvo da és
Ál ta lá nos Is ko la), Lá zár né Tóth Szil -
via (Szé kes fe hér vár), Né meth Ka -
ta lin (Ta ká csi) és Var ga Ta más (Rá -
ba szent and rás) be osz tott lel ké szek
vizs gáz tak az egy ház ke rü let ve ze tő -
i ből, va la mint es pe re sek ből, fel ügye -
lő lel ké szek ből, gyü le ke ze ti fel ügye -
lők ből, il let ve in téz mény ve ze tők ből
ál ló bi zott sá gok előtt. A vizs gá la ton
mind annyi an si ke re sen meg fe lel tek,
így mos tan tól pa ró kus lel ké szi szol -
gá lat ra meg vá laszt ha tók.

g Adámi Mária felvétele

Kertvárosiszámvetés
b „Véget ért az aratás, / Asztalon az áldás. / Hozzád száll ma, jó
Atyánk,/Hálaésimádás”–hangzottfelazének(EÉ490)avajdabo-
koriművelődésiházban,aholanyíregyháza-kertvárosievangélikus
gyülekezethagyományosaratásihálaadóünnepéttartották.Azéviter-
mésértköszönetetmondóistentiszteletenmindenekelőttmegszeg-
tekésagyülekezetbenszétosztottakegyfrisskenyeret,majdKovács
Erzsébetmásodlelkészigehirdetésiszolgálatakövetkezett.

Parókusialkalmasságivizsgálat
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Balról jobbra: Varga Tamás, Lázárné Tóth Szilvia, Németh Katalin 
és Kadlecsik Zoltán (mögöttük: Mészáros Tamás kerületi felügyelő 
és Szemerei János püspök)
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Azeurópaiegyházaknak
éshitközösségeknek

válaszolniukkellaklímaváltozásra!
Kikvagyunk?
Az ECEN eu ró pai ke resz tény
kö zös sé gek há ló za ta, amely
az Eu ró pai Egy há zak Kon fe -
ren ci á já nak te rem tés vé del mi
mun ká já hoz já rul hoz zá.

Az ECEN ti ze dik nagy -
gyű lé sé nek kül döt tei együtt
ta nács koz tak, ta nul tak, dol -
goz tak és imád koz tak Ba la -
ton szár szón, hogy egy fenn -
tart ha tóbb jö vő elé néz hes -
sünk. Ha tá ro kon is át íve lő,
kü lön bö ző ha gyo má nyok -
kal ren del ke ző kö zös sé gek -
ből ér kez tünk, de ér té ke -
ink ben és ag go dal ma ink -
ban egy aránt osz to zunk egy -
más sal. Ak kor is, ha más-
más hely ről jö vünk, ugyan -
azt a le ve gőt lé le gez zük be,
s a ter mő föld nek és a ter mé -
sze ti erő for rá sok nak ugyan -
azon a drá ga aján dé kán osz -
to zunk Is ten min den föl di
te remt mé nyé vel együtt.

A te rem tett vi lág hoz va -
ló vi szo nyunk teo ló gi ai ér -
tel me zé se után szem be sül -
tünk a klí ma vál to zás je len -
sé gé nek leg újabb tu do má -
nyos ered mé nye i vel, és
mind eze ket po li ti ku sok kal is
meg ta nács koz tuk. En nek
nyo mán egy re sür ge tőbb -
nek tart juk a cse lek vést és a
vál toz ta tást, s egy re erő seb -
ben kö te lez zük el ma gun kat
ezek mel lett. 

Mitkelltennünk?
Ar ra hí vat tunk el, hogy mi -
köz ben glo bá li san te kin tünk
a vi lág ra, he lyi szin te ken cse -
le ked jünk. Egy há zak ként és
hit kö zös sé gek ként ar ra hí vat -
tunk el, hogy óv juk kör nye -
ze tün ket, me lyet Is ten te -
rem tett, s mely nek így min -
den élő te remt mény a ré sze.

Kér jük az eu ró pai egy -
há za kat és azok ve ze tő it,
hogy vá la szol ja nak a klí ma -
vál to zást elő idé ző lel ki és fi -
zi kai vál ság ra. James Jo nes
ang li kán püs pök hoz zánk
szó ló ins pi rá ló sza va it kö vet -
ve öt cse lek vé si te rü le tet
ne ve zünk meg. 

Imádság
Hit be li kö zös ség ként imád -
ko zunk. Meg hall gat juk egy -
mást, és meg oszt juk ag go dal -
ma in kat, de meg oszt juk egy -
más sal re mé nyün ket is.
Nem csak ag gó dunk azért,
hogy mi lyen ha tá sa lesz a klí -
ma vál to zás nak, ha nem re -
mény ke dünk is a vál to zás ban
és egy meg újult vi lág ban.

James Jo nes püs pök sza -
va i val kö ves sük Urunk pél -
dá ját, s imád koz zuk, hogy
le gyen meg az Úr aka ra ta a
föl dön épp úgy, amint a
menny ben!

Urunk, Jé zus, Ádám gyer -
me ke, jöjj el di cső ség ben, és
újítsd meg a föld szí nét! 

Személyesség
Kö ves sük Urunk pél dá ját, s
biz tas suk a hí vő ket ar ra,
hogy fe le lős éle tet él je nek! A
klí ma vál to zás kö vet kez mé -
nyei az éh ség, a szom jú ság, a
be teg ség, a haj lék ta lan ság és
a nyo mor. Ami kor ezek el len

te szünk, Krisz tust szol gál juk
(Mt 25,44). Ami kor az ener -
gia hasz ná lat, az étel- vagy a
víz fo gyasz tás kér dé se i ben
dön tünk, ak kor tet te ink kel
má sok éle té re és kör nye ze té -
re is ha tás sal va gyunk. Ezért
min den dön té sün ket meg
kell vizs gál nunk Krisz tus
szen ve dé sé nek, ha lá lá nak és
fel tá ma dá sá nak fé nyé ben.

Gyülekezet
A he lyi egy há zak és hit kö -
zös sé gek Is ten sze re te té ről
te het nek bi zony sá got a te -
rem tés vé de lem te rén az ál tal,
hogy csök ken tik te vé keny sé -
ge ik öko ló gi ai láb nyo mát,
vagy meg ter ve zik, ho gyan
csök kent he tik szén-di o xid-
ki bo csá tá su kat. Az egy há zak
és hit kö zös sé gek so kat te -
het nek az ener gia hasz ná lat
te rén a meg úju ló ener gia for -
rá sok tá mo ga tá sá val s a kő -
olaj és föld gáz hasz ná la tá nak
csök ken té sé vel.

Politika
Kér jük az egy há za kat és hit -
kö zös sé ge ket, hogy te kint -
sék fel ada tuk nak az ég haj la ti
igaz sá gos ság kér dé sét. Azok
tet tek a leg ke ve seb bet a klí -
ma vál to zás ki ala ku lá sá ért,
aki ket an nak ha tá sa leg in -
kább sújt. A fej lett or szá gok
er köl csi kö te les sé ge egy részt
az ő tá mo ga tá suk, más részt
az üveg ház ha tá sú gá zok ki bo -
csá tá sá nak csök ken té se. Ne
ad juk fel az igaz ság ta lan sá -
gok kal szem be ni har cot; em -
lé kez zünk az öz vegy asszony
kö nyör gé sé re a ha mis bí ró
pél dá za tá ban (Lk 18,1–8)!

Bolygó
Kez de mé nyez zük a klí ma -
kér dés ről szó ló pár be szé -
det azok kal, akik más val lá -
sú ak, és más ha gyo mány ban
él nek. Von junk be tu dó so kat
és klí ma ku ta tó szak em be re -
ket, s ke res sük an nak út ja it,
ho gyan re a gál ha tunk ezek -
re a ki hí vá sok ra! So ha ne fe -
lejt sük el azo kat, akik az
ég haj la ti igaz ság ta lan ság leg -
na gyobb el szen ve dői! Ke -
res sük meg azo kat a kö zös
pon to kat, ahol má sok kal
együtt a klí ma vál to zás el len
tu dunk ten ni!

ZarándoklatPárizsba
Nincs sok időnk. 2015 de -
cem be ré ben a vi lág nem ze -
te i nek ve ze tői az ENSZ klí -
ma tár gya lá sa i ra fog nak
össze gyűl ni. Az em be rek
szer te a vi lág ban re mé lik,
hogy egy igaz sá gos, át fo gó és
kö te le ző jel le gű új egyez ség
jön lét re, amely ki út le het a
klí ma vál to zás ál ta li fe nye -
ge tett ség ből. Ezért ed dig az
idő sza kig za rán dok la tok ra
hí vunk min den hí vő em -
bert, szó sze rin ti és át vitt
ér te lem ben is. Le gyünk ré sze
en nek a za rán dok lat nak, ta -
nul junk, imád koz zunk és
cse le ked jünk en nek a ta lál ko -
zó nak az ered mé nyes sé gé ért!

Fordította: Kodácsy-Simon
Eszter

A nagy gyű lés a ba la ton bog lá ri
evan gé li kus temp lom ban kez -
dő dött a te rem tés he te nyi tó is -
ten tisz te le té vel. Je len vol tak a
ma gyar or szá gi evan gé li kus, re -
for má tus, ka to li kus, me to dis ta
és or to dox egy ház kép vi se lői is. 

Ige hir de té sé ben dr. Ko dá csy
Ta más re for má tus lel kész ar ra
vi lá gí tott rá, hogy a ke resz tény
em ber szá má ra a te rem tett vi -
lág kincs, mely nek őr zé sét kap -
tuk fel ada tul. Ezért fe le lő sen
gon dol kod va fel kell, hogy me -
rül jön ben nünk a kér dés: va ló -
ban szük sé günk van annyi ener -
gi á ra, mint amennyit fel hasz ná -
lunk? 

Az is ten tisz te let vé gén min -
den ki egy kul csot ka pott aján -
dék ba, amely em lé kez tet het a
te rem tés he té nek idei mot tó já -
ul vá lasz tott igé re: „Őrizd meg
a rád bí zott kin cset” (1Tim 6,20)

A kon fe ren cia egye di sé gét
az ad ta, hogy az ég haj lat vál to -
zás sal és az ener gi á val kap cso -
la tos ak tu á lis té mák nak nem
csu pán a tu do má nyos, po li ti kai
és gya kor la ti meg kö ze lí té sei,
ha nem ez zel egyen ran gú an a
teo ló gi ai és eti kai vo nat ko zá sai
is meg je len tek. Az aláb bi kér dé -
sek ke rül tek a kö zép pont ba:
Me lyek a leg újabb tu do má nyos
ered mé nyek az ég haj lat vál to -
zás sal kap cso lat ban? Jó irány ba
ha lad-e az eu ró pai klí ma- és
ener gia po li ti ka? Mi lyen plusz -
di men zi ót ad a ke resz tény
szem lé let a kör nye zet vé de lem -
mel kap cso la tos kér dé sek nek?
Mek ko ra sze re pet vál lal ja nak az
egy há zak a nem zet kö zi klí ma-
és ener gia po li ti ká ban? Mit te -
het nek a he lyi kö zös sé gek? Mi -
ben rej lik a ke resz tény em ber
sze mé lyes fe le lős sé ge? 

A meg hí vott elő adók kö rét
teo ló gi á val, ku ta tás sal, klí ma- és
ener gia po li ti ká val fog lal ko zó
kül föl di és ha zai szak em be rek

al kot ták. James Jo nes nyu gal ma -
zott ang li kán püs pök az ener gia
hasz ná la tá nak és a te rem tés vé -
de lem nek a bib li ai alap ja i ról
be szélt. Cla ris se Keh ler Si ebert,
a Stock hol mi Kör nye zet in té -
zet mun ka tár sa az Ég haj lat-
vál to zá si Kor mány kö zi Tes tü let
je len té sé nek leg újabb ered mé -
nye it mu tat ta be, me lyek re vá -

la szul Hen rik Grape a Svéd Egy -
ház kör nye zet vé del mi lé pé se it
is mer tet te. Mic ha el Nor th cott
etikapro fesszor (Edin burghi
Egye tem) a ke resz tény eti ká ból
kö vet ke ző dön té si hely ze te ink -
ről be szélt. A klí ma vál to zás -
ból ere dő ne héz sé ge ket Bo tos
Bar ba ra (Nem ze ti Fej lesz té si
Mi nisz té ri um), Zlinsz ky Já nos
(Egye sült Nem ze tek Szer ve ze -
te) és Ad ri an Shaw (Skót Egy -
ház) pre zen tá ci ói se gít sé gé vel
vi tat hat ták meg a részt ve vők. 

Ener gia fel hasz ná lá sunk kö -
vet kez mé nye i ről Do ro thea Ha -
uptstock, a Wup per ta li Klí ma-,
Kör nye zet- és Ener gia in té zet
mun ka tár sa, va la mint Mun ká -
csy Bé la, az Eöt vös Lo ránd Tu -
do mány egye tem ta ná ra se gí tet -
te a kö zös gon dol ko dást. Vé gül
Fü löp Sán dor, a jö vő nem ze dé -
kek or szág gyű lé si biz to sa a ci -

vil szer ve ze tek és az egy há zak
ko ope rá ci ós le he tő sé ge i ről tar -
tott elő adást.

Az utol só ple ná ris ülésen a
meg hí vott egy há zi ve ze tők
mond hat ták el a te rem tés vé -
de lem kér dé sé ben meg fo gal -
ma zott ál lás pont ja i kat: James
Jo nes püs pök az ang li kán egy -
ház ne vé ben, Guy Liag re fő tit -

kár az Eu ró pai Egy há zak Kon -
fe ren ci á ját kép vi sel ve, Sza bó
Ist ván püs pök pe dig a Ma -
gyar or szá gi Re for má tus Egy -
ház ré szé ről fo gal maz ta meg
teo ló gi ai gon do la ta it, va la -
mint egy há zá nak fe le lős sé gét
és sze rep vál la lá sát.

A nagy gyű lé sen a részt ve vők
meg is mer het ték az egy há zak te -
rem tés vé del mi mun ká it az
egyes or szá gok ban, va la mint
öt te ma ti kus mun ka cso port -
ban (öko m e nedzs ment, bio di -
ver zi tás, klí ma vál to zás, teo ló gia,
élet vi tel) gon dol hat ták to vább a
ple ná ris be szél ge té se ken el -
hang zot ta kat.

A ta nács ko zás az egy há zak
sze rep vál la lá sát il le tő en irá nyo -
kat mu ta tott glo bá lis, re gi o ná -
lis és lo ká lis szin ten egy aránt.
Glo bá lis szin ten ál lás fog la lás ra,
va la mint az Eu ró pa klí ma- és

ener gia po li ti ká já nak ala kí tá sá -
ban va ló ak tív rész vé tel re hív tak
fel az elő adók. Re gi o ná lis (és or -
szá gos) szin ten a kul tú rát, az ok -
ta tást, a ke resz tény szem lé le tű
kör nye ze ti ne ve lést emel ték ki,
hogy a fi a tal ge ne rá ci ók te rem -
tés vé de lem irán ti fo gé kony sá ga,
fe le lős ség vál la lá sa ki ala kul jon.
Skan di ná vi á ban és Né met or -
szág ban az egy há zak nagy súlyt
fek tet nek az ener gia fo gyasz tás
csök ken té sé re, a meg úju ló ener -
gia for rá sok hasz ná la tá ban va ló
pél da mu ta tás ra.

Lo ká lis szin ten a he lyi kö zös -
sé gek, gyü le ke ze tek le het nek
kulcs sze rep lők a te rem tés vé -
de lem te rén. A kon fe ren cia
részt ve vői öt le te ket me rít het tek
meg va ló sult épü let ener ge ti kai
fej lesz té sek ből, gyü mölcs fa-ül -
te té si prog ram ból, a vi dé ki gyü -
mölcs- és zöld ség ter me lő ket
össze kap cso ló há ló zat ki épí té -
sé ből. 

Az ilyen kez de mé nye zé se -
ket, a te rem tés vé de lem iránt
el kö te le zett gyü le ke ze tek mun -
ká ját is me ri el ki tün te té se i vel
a re for má tus Öko gyü le ke ze ti
Moz ga lom, va la mint az evan -
gé li kus egy ház Ara rát mun ka -
cso port ja. Idén – amint la -
punk múlt he ti szá má ban már
hí rül ad tuk – Öko gyü le ke ze ti
dí jat a Ta tai Re for má tus Egy -
ház köz ség, Öko gyü le ke zet cí -
met pe dig a Ba la ton bog lá ri
Evan gé li kus Egy ház köz ség ve -
he tett át.

Az es ték fo lya mán a há zi gaz -
da ma gyar csa pat vál to za tos,
kö tet len han gu la tú is mer te tő -
ket tar tott a kül föl di ven dé gek
szá má ra ha zánk föld raj zi, kli -
ma ti kus adott ság airól, tör té -
nel mé ről, kul tú rá já ról, nép ze né -
jé ről, hí res ma gya rok éle té ről,
va la mint a ma gyar nyelv szép -
sé ge i ről. 

g Dr. Gá los Bor bá la

Az ECEN-konferencián élénk vi ták
bon ta koz tak ki olyan ké nyes kér dé sek ről,
mint pél dá ul az atom ener gia fel hasz ná -
lá sa, az Eu ró pai Unió bi zott sá ga i nak
mun ká ja. Az egyik részt ve vő fel ve tet te,
hogy az eu ró pai ke resz tény egy há zak nak
kö zös pénzt kel le ne be ve zet ni ük, pi ac ra
dob ni uk. „Néz zük meg, ké pe sek va -
gyunk-e szem be men ni a je len le gi gaz da -
sá gi fo lya ma tok kal!” – in dít vá nyoz ta. 

Az egyik leg lel ke sebb elő adó Mic ha el
Nor th cott, az Edin burghi Egye tem eti -
ka pro fesszo ra volt. Rá mu ta tott ar ra a há -
rom prob lé má ra, amely je len leg vak vá -
gány ra vi szi a klí ma vál to zás sal kap cso -
la tos gon dol ko dá sun kat és dön té se in ket.
Az el ső prob lé mát a bi o üzem anya gok
hasz ná la tát szor gal ma zó eu ró pai uni ós
dön té sek je len tik. Az uni ó ban terv be
vet ték, hogy min den or szág a dí zel olaj-
szük ség let ég nek leg alább tíz szá za lé kát
bi o üzem anyag ból fe dezze. A dön tés
azon ban in di rekt mó don az ős er dők ki -
ir tá sát tá mo gat ja, hi szen a bio d ízel
alap anya gát nagy részt ezek fá i nak ki ter -
me lé se árán szál lít ják az eu ró pai or szá -
gok ba. Ha zai szin ten ez a kér dés úgy ve -
tő dik föl: jó meg ol dás-e, ha a ter mő föl -

de ket ar ra hasz nál juk, hogy üzem anya -
got ter me lünk, és nem élel mi szert?

A má sik gond, hogy az egyes eu ró pai
fej lett or szá gok azon az áron csök ken -
tik szén-di o xid-ki bo csá tá su kat, hogy a
ter me lé sü ket Tá vol-Ke let re vi szik, Kí ná -
ba és In di á ba. Ez zel óri á si ra nő a mun -
ka nél kü li ség, és el len őriz he tet len né vá -
lik a ter me lés mód ja. Szo mo rú pél da
Bang la des, ahol ször nyű ka taszt ró fák vol -
tak a he lyi mun ka kö rül mé nyek mi att. Az
ott lé te sí tett üze mek több nyi re na gyon
kör nye zet szennye ző ek is. Eu ró pa nem
se gít, csak ma gá ra öl ti az ol csó ru hát.

A har ma dik prob lé ma ta lán még
alap ve tőbb: „le ve gő ről” be szél nek, ahe -
lyett hogy a „föld ről” be szél né nek –
mond ta Mic ha el Nor th cott. A nagy
kér dés, amely ről úton-út fé len be szél nek,
a szén-di o xid-ki bo csá tás, és nem az, ami
mi att ez a ki bo csá tás tör té nik. Ezer kö -
rül van azon vál la la tok nak a szá ma, ame -
lyek ér de kel tek a kő olaj és föld gáz ki ter -
me lé sé ben. Ezek a vál la la tok el len ér de -
kel tek a te kin tet ben, hogy az iga zi prob -
lé mát ne a le ve gő ben, ha nem a föld alatt
ke res sük. Már pe dig so ha sem a tü ne tek
ke ze lé se a leg fon to sabb. 

Az atom ener gia ké nyes kér dé se is
több ször fel me rült a kon fe ren cia fo lya -
mán. Mint is me re tes, a kör nye zet vé dő
moz gal mak igen csak ag gá lyos nak tart -
ják en nek az ener gia for rás nak azt a ve -
le já ró ját, hogy a jö vő nem ze dék re hagy -
ja tá ro lan dó hul la dé kát. A ra dio ak tív
hul la dék tá ro lá sát cél zó be ru há zá sok óri -
á si anya gi és biz ton ság tech ni kai for rást
igé nyel nek, emi att csak ál la mi be ru há -
zás sal épül het nek fel az erő mű vek. 

Az egyik elő adó így fo gal ma zott: „Az
atom ener gia an ti de mok ra ti kus for rás.”
Nem de mok ra ti kus, mert ele ve le he tet -
len az összes részt ve vő meg kér de zé se.
Olyan em be rek fe je fö lött ho zunk dön té -
se ket, akik majd kény te le nek el vi sel ni azt
a „ba tyut”, ame lyet mi a vál luk ra akasz tunk
egy-egy erő mű biz ton sá gá nak kér dé sé vel
és ma rad vá nya i nak ke ze lé sé vel. 

Több elő adó is ki fej tet te, hogy az Eu ró -
pai Uni ó nak fe lül kell vizs gál nia azo kat a
dön té si me cha niz mu so kat, ame lyek kel
ma ga előtt tol ja a klí ma vál to zás kö vet kez -
mé nye i nek a kér dé sét.  Az egy há zak sem
te he tik meg, hogy ki tes sé ke lik aj tó ju kon
a vá lasz adás fe le lős sé gét.

g FEkEtE ÁgnEs

Energia,klímaváltozásésazegyházakszerepe
Nem zet kö zi nagy gyű lés Ba la ton szár szón

b AzEurópaiKeresztényKörnyezetvédelmiHálózat(ECEN)szeptember27.ésok-
tóber1.közötttartottatizediknagygyűlésétBalatonszárszón,aSoliDeoGloria
konferencia-központban. Az Energia, klímaváltozás és az egyházak szerepe
címmelrendezetttanácskozásonateremtettvilágmegőrzésénekfelelősségétés
lehetőségeitérintőkérdésekkelfoglalkozottazEurópatöbbminthúszországá-
bólérkezettszáznégyrésztvevő.Akonferenciaelőkészítéséthazairészrőldr.Ko-
dácsy-SimonEszter, azEvangélikusHittudományiEgyetemadjunktusa,azECEN
elnökségitagjakoordinálta.

ÜZenetAZArArátról

Rovatgazda: Sánta Anikó
ararat@lutheran.hu
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VASÁRNAP

8.00/CivilRádió(Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora (civilradio.hu)
9.00/PaxTv
Evangélikus istentisztelet
a budavári templomból
9.30/ZDF(német)
Evangélikus istentisztelet
Karlsruhéból
(fernsehgottesdienst.de.)
11.30/M1
Útmutató
Hitünk közös gyökerei
14.10/PaxTv
10. Szélrózsa evangélikus
ifjúsági találkozó
(riportfilm)
Tévedés
19.00/CredoEvangélikus
Rádió(Szombathely)
Kantáták
(credoradio.hu)

HÉTFŐ

10.40/PaxTv
10. Szélrózsa evangélikus
ifjúsági találkozó
Záró istentisztelet
14.05/Kossuthrádió
Arcvonások
D. dr. Harmati Béla püspök
20.00/PaxTv
Kút (élő interaktív műsor)
Műsorvezető: Deák László
evangélikus lelkész
22.20/DunaWorld
Hitvallók és ügynökök
(dokumentumfilm-sorozat)
A keletnémet titkosszolgálat
célkeresztjében
23.15/DunaTv
Dózsa
(magyar animációs film,
2014) (14’)
23.25/PaxTv
Guszáv Adolf-ünnep, Sopron,
2014

KEDD

9.30/Bartókrádió
Egressy Béni 200
13.25/M1
Virágzó Magyarország
Sellye
15.00/DunaWorld
Élő egyház (vallási híradó)
16.25/DunaWorld
Rocklexikon
Zorán Sztevanovity
18.05/PaxTv
Fasor 25
Jubileumi tanévnyitó
istentisztelet a Budapest-
Fasori Evangélikus
Gimnáziumban
21.25/DunaWorld
Dokureflex
(dokumentumműsor)
Kulák volt az apám
0.00/M1
Levél Istenhez
(magyar kisjátékfilm, 2014)

SZERDA

9.10/DunaTv
Magyar elsők
(ismeretterjesztő sorozat)
Az első magyar védett állatok
13.30/Kossuthrádió
,,Tebenned bíztunk eleitől
fogva...’’
A református egyház félórája
15.00/DunaWorld
Református magazin
15.00/PaxTv
Lelkészkonferencia Szarvason
Fabiny Tamás püspök áhítata
15.55/DunaTv
Kevés pénzzel Európában
(magyar dokumentumfilm)
Lisszabon
22.00/M1
CAFe Budapest kortárs
művészeti fesztivál
23.30/DunaTv
Zsolt és Kriszta
(magyar dokumentumfilm)

CSÜTÖRTÖK

5.15/M1
Hajnali gondolatok
9.00/PaxTv
Ünnep
Weöres Sándor-
emlékkoncert a Poézis
együttes előadásában
11.32/Kossuthrádió
Vendég a háznál
Gyerekekről felnőtteknek
14.00/M3
1100 év Európa közepén
Gyergyó
14.00/PaxTv
A tudomány vonzásában
(riportfilm)
19.25/Kossuthrádió
Tetten ért szavak
22.50/DunaTv
Kultikon
(kulturális magazin)
23.45/M1
Történetek a nagyvilágból
(nemzetközi riportmagazin)

PÉNTEK

10.10/PaxTv
Teológuspassió, 2014
Az Evangélikus
Hittudományi Egyetem
előadása Hartán
11.10/M3
Családi kör
Neveletlenek
14.05/Kossuthrádió
Arcvonások
Hauser Adrienne
14.30/Bartókrádió
Népzene – itthonról
Juhász Zoltán
14.50/DunaWorld
Kérdések a Bibliában
15.05/DunaWorld
Biblia és irodalom
22.15/DunaWorld
Szabadság tér ’89
23.25/DunaTv
Éjszakai nap
(francia–német–olasz
játékfilm, 1990) (108’)

SZOMBAT

6.50/DunaTv
Élő egyház
(vallási híradó)
11.15/PaxTv
Händel: Messiás
(koncertfilm)
15.20/DunaWorld
HungarIQ
(ismeretterjesztő sorozat)
Tokaj
16.00/PaxTv
Comenius-záró Nagytarcsán
(riportfilm)
17.40/DunaWorld
Virtuózok
(komolyzenei tehetségkutató
műsor)
19.00/Bartókrádió
Rossini: Tell Vilmos
19.05/DunaTv
Hogy volt?!
Dunai Tamás felvételeiből
0.50/DunaTv
Világ-Nézet

VASÁRNAP

9.00/PaxTv
Evangélikus istentisztelet
a budavári templomból
10.04/Kossuthrádió
Református istentisztelet
a győr-szabadhegyi
templomból
10.30/DunaTv
Lyukasóra
(irodalmi műsor)
11.00/DunaTv
Isten kezében
19.30/DunaWorld
Kerekek és lépések
(magyar útifilmsorozat)
A Nyírség homokján
20.15/DunaWorld
Az ősz 17 pillanata
(magyar dokumentumfilm-
sorozat)
20.55/DunaTv
American graffiti
(amerikai játékfilm, 1973)
(108’)

VASáRnAPTÓLVASáRnAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból október 12-étől október 19-éig

HÍREK, HIRDETÉSEK
Vasárnap(október12.)
Meg aláz zuk ma gun kat Is te nünk előtt, és jó utat ké rünk tő le. Ezsd 8,21 (Ap -
Csel 21,5; Mt 15,21–28; Róm 10,9–17/18/; Zsolt 119,161–168) A nép a fog ság -
ból Je ru zsá lem fe lé in dul. Ezs drás böj töt hir det. Te le van fé le lem mel. A ki -
rály tól nem mer vé del met kér ni, csak az Úr ban bíz hat. Ez a mai nap az el -
in du lás hoz kér se gít sé get. Min den ki nek más ez az út, de mind egyi künk nek
Is ten ad biz tos utat.

Hétfő(október13.)
Ami kor pe dig Já nos a bör tön ben hal lott Krisz tus cse le ke de te i ről, ezt üzen te
ne ki ta nít vá nya i val: „Te vagy-e az El jö ven dő, vagy mást vár junk?” Jé zus így
vá la szolt ne kik: „Men je tek, és mond já tok el Já nos nak, ami ket hal lo tok és lát -
tok: va kok lát nak, és bé nák jár nak, lep rá sok tisz tul nak meg, és sü ke tek hal -
la nak, ha lot tak tá mad nak fel, és sze gé nyek nek hir det te tik az evan gé li um.” Mt
11,2–5 (Ézs 43,18–19a; Mk 5,24–34; Eszt 6,1–14) Ke resz te lő Já nos éle te vé -
gé hez kö ze le dik. Bör tön ben van. A fog ság nál is na gyobb súly ként ter he lő -
dik rá, hogy va jon nem ron tot ta-e el az egész éle tét. Le het, hogy ami kor Jé -
zus ról úgy be szélt, mint meg ér ke zett Mes si ás ról, ak kor té ve dett? Ta nít vá -
nya it kül di, kér dez zék meg Jé zus tól, hogy ő-e a Mes si ás. Jé zus pe dig kör be -
mu tat: néz zé tek, itt min den Is ten ről szól! Ta lán ne künk is így kell kö rül néz -
nünk ma. Néz zé tek, min den Is ten ről szól! Nem té ve dés: Jé zus az Is ten Fia.

Kedd(október14.)
Há lát adok az Úr nak tel jes szí vem ből, el be szé lem min den cso da tet te det. Zsolt
9,2 (1Thessz 5,18; Jak 1,1–6/7–11/12–13; Eszt 7,1–10) Tör tén het nek cso dák ked -
den? Ak kor, ami kor ta lán leg in kább meg öl nek a hét köz na pok? Is ten a hét -
köz na pok ban is cso dák kal vesz kö rül min ket. Még ked den is! Bár len ne nyi -
tott sze münk, fi gyel münk és csen dünk ar ra, hogy meg lás suk!

Szerda(október15.)
Jé zus sok, kü lön fé le be teg ség ben síny lő dőt meg gyó gyí tott. Mk 1,34a (Jer 3,23b;
Lk 7,1–10; Eszt 8,1–17) Mi köz ben te le van szá na lom mal, ér zi, hogy nem a
gyó gyí tás a fő fel ada ta. A gyó gyí tás csak il luszt rá ci ó ja Is ten sze re te té nek. Szá -
má ra az egész ség nem láb és kéz, ha nem lé lek, szel lem, gon dol ko dás és hit.
Ren ge te get fog lal ko zunk az egész sé günk kel. Az élet mi nő sé gét gyak ran mér -
jük ab ban, hogy va gyunk. Ami kor jó egész sé get kí vá nunk, a szív in fark tus -
ra vagy a rák ra gon do lunk. Jé zus vi szont ar ra gon dol, mennyi re tá vol va gyunk
Is ten től.

Csütörtök(október16.)
Pál ír ta a ko rinthu si gyü le ke zet nek: És én erőt len ség, fé le lem és nagy ret te -
gés kö zött je len tem meg ná la tok. Be szé dem és ige hir de té sem sem az em be ri
böl cses ség meg ej tő sza va i val hang zott hoz zá tok, ha nem a Lé lek bi zo nyí tó ere -
jé vel. 1Kor 2,3–4 (1Kir 20,11; Ap Csel 5,34–42; Eszt 9,1–19) Pál ügyes gon dol -
ko dó, okos szó nok, nagy sze rű lo gi kai ér zék kel ve ze ti hall ga tó it. Most
azon ban nem er ről be szél, ha nem a fé le lem ről, mely ott rej lik az okos vo -
nal ve ze tés és a ha tá sos szó nok lat mé lyén. Ami ről be szél, nincs a ha tal má -
ban. A hír, ame lyet el sze ret ne mon da ni, döb be ne tes erő vel ír ja át a vi lág min -
den fé le éssze rű sé gét. Ez Krisz tus ke reszt ha lá la. Per sze, hogy meg re meg a hang -
ja, mint ahogy min den ki nek meg kell, hogy re meg jen, aki Is ten ne vé ben szól.
Más fe lől vi szont biz ton sá got ad ne ki, hogy ér zi, nincs ma gá ra hagy va. Is ten
áll mö göt te: a Lé lek bi zo nyí tó ere je. Nem te ó ri ák, nem esz mék, nem moz -
gal mak so dor nak min ket. Is ten ma ga szó lít.

Péntek(október17.)
Mert az Em ber fia azért jött, hogy meg ke res se és meg tart sa az el ve szet tet. Lk
19,10 (Zsolt 25,1–2; Jn 19,28–30; Eszt 9,20–28) Mind a két szó na gyon fon -
tos: meg ke res se és meg tart sa. A meg ke re sés nem min dig jó ízű. Le het ki emel -
ni va la kit, elő ál lí ta ni, szá mon kér ni, ez mind kap cso lód hat a meg ke re sés hez.
Meg ke res ni és meg tar ta ni – ez Jé zus moz du la ta. Ami kor meg ta lál ta, nem
en ge di el, vi gyáz rá, őr zi. A két szó együtt még en nél is töb bet sej tet. Jé zus
nem ta lá lom ra ke res va la kit, és ha az el ve szett – az az el vesz tet te a ta lajt a
lá ba alól, el le he tet le nült –, ak kor meg tart ja, ha nem olyan, mint ha ki mon -
dot tan az el ve szet te ket ke res né. Mint ha egész kül de té se eb ben fo gal ma zód -
na meg, hogy az el ve szet te ket ke re si, hogy meg tart has sa őket. Ez azért jó,
mert mind nyá jan el ve szet tek va gyunk.

Szombat(október18.)
Csak azt kér dez he ti tek egy más tól…, hogy mit vá la szolt az Úr, vagy hogy mit
szólt az Úr! Jer 23,35 (Ef 5,17; Mt 14,22–33; Eszt 9,29–10,3) Ez zel a ke mény
pró fé ci á val Je re mi á son ke resz tül Is ten a jö ven dö lést tilt ja le, hogy va la ki azt
kezd je el mon da ni, hogy így vagy úgy lesz nek a tör té nel mi ese mé nyek. Ez
azért volt fon tos, mert a fog ság előt ti idő szak ban vol tak olyan hi va ta los pró -
fé ták, akik az ud var ked ve sze rint mond tak jö ven dőt. Túl a na gyon ér de kes
tör té nel mi hely ze ten hir te len meg je le nik, hogy mi is hány szor be szé lünk a
jö vő ről. El ső sor ban a ha lál utá ni élet te kin te té ben van nak olyan ál lí tá sa ink,
ame lye ket iga zol ni pró bá lunk, pe dig a Szent írás nem hagy er re te ret ne künk.
A jö vő Is ten ke zé ben van. Aki eb ben na gyon ha tá ro zott ál lí tá so kat tesz, az
val lá si ér te lem ben sar la tán, mond ja Heinz Zahrnt. Nem a tá vo li jö vőt kell
ke res nünk – az Is ten ke zé ben van, és emi att biz ton ság ban –, ha nem a je len -
ben Is ten aka ra tát. Eb ben kell meg hal la nunk sza vát na gyon ér zé ke nyen és
mély alá zat tal.

g Ko czor Ta más

Újnap– újkegyelem

Ökumenikustalálkozó
Min den hó nap har ma dik va sár nap ján 18 óra kor öku me ni kus ta lál ko zó -
ra, is ten tisz te let re és elő adás ra vár juk az ér dek lő dő ket a Ma gyar or szá gi
Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csa szék há zá nak (1117 Bu da pest, Ma gyar tu -
dó sok kör út ja 3.) föld szin ti ta nács ter mé ben. Az ok tó ber 19-i té ma: Jé zus
kap cso la ta Kum rán nal (2. rész). Tel jes kö rű is ten tisz te le ti szol gá la tot vé -
gez – az Eu ró pai Vá ros misszió gya kor la tá nak meg fe le lő en – Bó dis Lász -
ló bap tis ta lel kész Re mény vesz tett szol gá lat te vők Eu ró pá ban; el lá tá suk igei
üze net tel. Sze re tet tel vár juk a ko ráb bi far kas ré ti öku me ni kus kö zös ség, a
volt KÖT (Ke resz tény Öku me ni kus Ba rá ti Tár sa ság), a Foko láre, va la mint
az In ter na ti o nal Ecu me ni cal Fel lows hip ma gyar ré gi ó já nak tag ja it is. 

Jé zus Test vé rei Öku me ni kus Dia kó ni ai Rend

Budapesticsendesnapésországosközgyűlés
A Bet há nia CE Szö vet ség sze re tet tel vár min den ked ves ér dek lő dőt ok -
tó ber 11-én, szom ba ton 10–16 óra kö zött tar tan dó csen des nap já ra és köz -
gyű lé sé re a jó zsef vá ro si re for má tus temp lom ba (1085 Bu da pest, Sa lét -
rom u. 5.). Csen des na punk té má ja: A test vér sze re tet. Rész le tes prog ram
a ce-union.hu web ol da lon ta lál ha tó.

taizé-ima
ésénekegyüttlét

A rá kos szent mi hály–sas hal mi
evan gé li kus gyü le ke zet ben (1161
Budapest, Hő sök te re 10–11.) min -
den hó nap má so dik kedd jén, leg -
kö ze lebb október 14-én, 19 órá tól
Ta izé-ima és ének együtt lét. 

Min den al ka lom mal van ige -
hir de tés is. In for má ció: gyer tya -
feny.lu the ran.hu
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