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„Csak az tölt he ti be ta nít vá nyi szol gá la tát, aki fel is -
mer te és el is me ri Is ten fel tét len és tel jes ural mát. Övé
a telj ha ta lom. Sző lős kert jé nek, az egy ház nak – de az
egész te rem tett vi lág nak is – ő a tel jes jo gú Ura és Gaz -
dá ja. Ural mát más nak nem en ge di át…”

Areformációünnepénekigéje f 7.oldal

„Ok tó ber 30-án győ zött a for ra da lom, és sor -
ra ala kul tak meg a for ra dal mi bi zott sá gok.
A tűz ol tók nál a volt mun ka tár sai, be osz tott -
jai a tá vol lé té ben vá lasz tot ták meg édes apá -
mat ve ze tő jük nek.”
Interjúdr.MarinovichEndrével f 5.oldal

„Egy ok tó be ri dá tum hoz kö tő dő en a
könyv ben ma gam is fel idéz het tem
em lé ke i met ar ról, mi ként pró bál tuk
ne gyed szá za da a ma gunk esz kö ze i vel
se gí te ni a ke let né met me ne kül te ket.” 

Befogadóegyház f 3.oldal

g Lup ták György

Nem ré gi ben Ros tock ban jár tam. Eb ben
az észak-né met or szá gi vá ros ban tar tot -
ta éves kong resszu sát az Ini ci a tí va
Pro tes táns Vál lal ko zók Egye sü le te. A
hosszú vo nat út ra a né met szö vet sé gi el -
nök – egy ko ri ros to cki evan gé li kus
lel kész –, JoachimGauck ön élet raj zi
köny vét vit tem ma gam mal. A könyv
Lu ther Ki adónk jó vol tá ból ma gya rul is
ol vas ha tó (Nyárifagyok–őszikikelet).
Iz gal mas ol vas mány mind azok nak,
akik a va ló sá gos szo ci a liz mus bugy ra -
i ban szo ci a li zá lód tak. 

Jó ma gam né me tül és kom mu niz -
mu sul a né hai Né met De mok ra ti kus
Köz tár sa ság ban ta nul tam vagy öt egy -
más utá ni nyá ron, di ák ként dol goz va
egy Ber lin mel let ti egy há zi dia kó ni ai
in téz mény ben. Lát tam az egy pár ti
ura lom rom bo lá sát, ame lyet Ga uck így
ír le: „Elő ször a pénzt és a tu laj dont vet -
te el, utá na a pol gár jo go kat, az em be ri
jo go kat, a füg get len sé gi jo got és a
füg get len bí ró sá got, majd el te met te a
gaz da ság, a mű vé szet és a kul tú ra
sza bad sá gát” (295. ol dal). Per sze a mi
gu lyás kom mu niz mu sunk ban sem volt
ez más ként. Meg fi gyel tek és meg tör -
tek min ket is, vá lasz tá si le he tő sé günk
va ló já ban csak a be hó do lás kü lön bö -
ző fo ko za tai kö zött volt. 

Nos, a tör té ne lem Urá nak há la,
mind ez már a múl té. A vö rös dik ta tú -
ra vég ér vé nye sen a tör té ne lem sze mét -
domb já ra ke rült. Úgy le gyen. A vál to -
zá sok azon ban nem men nek vég be má -
ról hol nap ra. Kü lö nö sen a fe jek ben ne -
héz és las sú az át ren de ző dés. Amíg a
vas füg gö nyön át szem lél tük a nyu ga ti
sza bad sá got, az ma ga volt a meg tes te -
sült álom. Azt gon dol tuk, ha vég re mi
is a nyu ga ti sza bad ság ban fo gunk él ni,
az ma ga lesz a menny or szág. Nem fi -
gyel tünk fel olyan el gon dol kod ta tó je -
lek re sem – nyu ga ti ba rá ta ink kal, is me -
rő se ink kel be szél get ve –, hogy az oly -
annyi ra áhí tott nyu ga ti sza bad ság pél -
dá ul nem óhajt je len tő sebb vál to zá so -
kat, a „sta tus quo”, a fenn ál ló hely zet
moz du lat lan sá ga szá muk ra fon to sabb,
mint a vál to zá sok nyug ta lan sá ga. 

S ami kor szá munk ra is fel vir radt a
sza bad ság nap ja, az bi zony igen gyak -
ran nem úgy va ló sult meg, aho gyan azt
ál mod tuk. He lyet te jött a vad ka pi ta -
liz mus, vagy az zal kel lett szem be sül -
nünk, hogy egyes nyu ga ti cé gek ha -
zánk gyors ki rab lá sá ra ké szül nek.
Döb ben ten szem lél tük, hogy a ne ves
oszt rák pa pír ipa ri óri ás meg vá sá rol ja
a leg kor sze rűbb szol no ki pa pír gyá rat,
majd szin te azon nal be zár ja, és a dol -
go zó kat szél nek eresz ti. Ha son ló él mé -
nyek sok kol tak a min den na pi va ló ság
más te rü le te in is. Fel száll hat tunk a
nagy nyu ga ti sza bad ság vo na tá ra, de
ne künk ott a má sod osz tály va gon ját
szán ták. 

De néz zünk a tü kör be is: több sé -
günk be ér te az zal, hogy a sza bad ság a
fo gyasz tás fel sza ba du lá sát je len tet te, s
nem iga zán akart vagy akar él ni az ön -
szer ve ző dés, a dön té si fo lya ma tok ba
va ló be le szó lás jo gá val. So kan ki a bál -
ják ma is a le lá tók ról, hogy hü lye a bí -

ró. Az ő sza bad sá guk csak ed dig, a kri -
ti zá lá sig ter jed.

Ok tó ber ha va ma gyar evan gé li kus -
sá gunk nak, ha úgy tet szik, a sza bad -
ság hó nap ja. Ok tó ber 23. el hoz ta
ne künk az él ményt, hogy ha akar juk,
s össze fo gunk, le ráz hat juk ma gunk -
ról a rab ság bi lin cse it, és kö zös sé gi
sza bad ság vá gyunk nak csak a dü -
bör gő ka to na csiz ma szab hat ha tárt.
Ok tó ber 31-e pe dig már majd nem öt -

száz éve azt is je len ti, hogy a gon do -
lat bi lin cse i től is van mód meg sza ba -
dul ni. Mert ami nem si ke rült Husz-
nak,Wycliffe-nek,Savonarolának és
a töb bi ek nek, az si ke rült Luthernek.

Igen, az egy ház ban is le het sza ba -
don gon dol kod ni! És le het más ként is
gon dol kod ni! Igen, nem min dig a pá -
pá nak, a püs pö kök nek, a fel sőbb ség -
nek van iga za. 

Sőt ha az egy ház ban a Szent írás a
leg ma ga sabb te kin tély, ak kor sza bad -
sá gunk fe lett már csak az Is ten nek va -
ló en ge del mes ség az egyet len te kin tély.
Vagy meg for dít va: az Is ten nek va ló en -
ge del mes ség gel a szí vünk ben a ben ne
át élt sze re tet irá nyít ja gon dol ko dá sun -
kat, és szab ja meg vi szo nyun kat a
má sik em ber hez.

Az ün nep azon ban nem iga zi, ha
csak meg em lé ke zé sek ben, mag vas
ün ne pi elő adá sok ban, ko szo rú zá -
sok ban me rül ki. Ün ne pünk at tól lesz
igaz, ha mon dan dó ja to vább él, lük -
tet ben nünk. Mert sza bad sá gunk
ár nyai kö zöt tünk is kí sér te nek. A má -
sik el fo ga dá sa, meg ér te ni aka rá sa
he lyett be ska tu lyáz zuk egy mást. Van -
nak li be rá li sok és ke gye sek. Meg ott
van nak az „iga zi” lu the rá nu sok. 

Mi len ne, ha ezek a tá bo rok töb -
bet be szél né nek egy más sal? Mi len -
ne, ha ab ból az alap fel té te le zés ből in -
dul nánk ki, hogy mind annyi an Is ten
szol gá i ként gyü le ke ze tet, egy há zat
aka runk épí te ni? Ugyan azt az egy há -
zat. Mi ért né zünk gör be szem mel a
má sik ra, a test vér re csak azért, mert
bi zo nyos dol gok ban más a meg győ -
ző dé se? És mi len ne, ha nem egy vi -
szony lag szűk gré mi um dön te ne lé -
nye ges kér dé sek ről, ha nem gyak -
rab ban és őszin tén be szél nénk meg
kö zös dol ga in kat? Egy más sal szem -
ben ül ve, egy más sze mé be néz ve – de
süllye dő Pé ter ként a Krisz tus ra is
néz ve.

Mi len ne, ha 2017-ben – ha már
min den Lu ther-szo bor Bib li á val a ke -
zé ben ál lít ja elénk a re for má tort – az
ün nep re ké szül ve a Szent írás ke rül ne
oda kö zép re, éle tünk kö ze pé be?

Aszerzőevangélikuslelkész,
aBács-KiskunEgyházmegyeesperese

Aszabadságárnyai

„Igen, az egy ház ban is le het
sza ba don gon dol kod ni! 
És le het más ként
is gon dol kod ni!
Igen, nem min dig 
a pá pá nak, a püs pö kök nek, 
a fel sőbb ség nek van iga za.

Az emel ke dett han gu lat vé gig kí sér -
te a na pot. Az anya ház ban élő di a ko -
nisszák az el ső so rok ban ül ve, imá -
ra kul csolt kéz zel, a meg szó la lók kal
együtt éne kel ve és em lé kez ve su gá -
roz ták a Fé bé Evan gé li kus Di a ko -
nissza egye sü let lel ki sé gét: akit az
Is ten szol gá la tá ra el hí vott, az ra -
gyog, mert Is ten sze re te té nek, jó sá -
gá nak fé nye su gár zik át lé nyén (aFé-
bé név jelentése: ragyogó, sugárzó).

Az ok tó ber 18-i ün nep ség ige hir -
de tő je dr.FabinyTamás püs pök volt,
aki a Fé bé ki lenc ve ne dik szü le tés nap -
ján a 90. zsol tár so ra it vá lasz tot ta tex -
tu sá ul. Az egyes mon da tok, sza vak
mind egyi ke ak tu á lis üze ne tet hor do -
zott, aho gyan a püs pök evan gé li u mot
hir de tett, és em lé kez ni se gí tett az
ószö vet sé gi imád ság nyo mán. 

„A zsol tár sza va it kö vet ve ma a há -
la, a kö nyör gés, a bűn bá nat és az
örök ké va ló ság ra va ló elő re te kin tés

össze füg gé sé ben em lé ke zünk –
mond ta az Észa ki Egy ház ke rü let lel -
ké szi ve ze tő je. – Aho gyan a zsol tár
vissza te kint, ak kép pen ma mi is
nem ze dék ről nem ze dék re idéz zük fel
a Fé bé tör té ne tét, Is ten ál dá sa it a di -
a ko nissza egye sü le ten és ál do za tos
szol gá lat te vő i nek éle tén ke resz tül. 

Ál dás volt a lel ki éb re dés kor sza -
ká ban szü le tett, az ir gal mas ság cse -
le ke de te it gya ko rol ni in du ló test vé -
rek kö zös sé ge. A há bo rú, a nagy ne -
héz sé gek ide jén is ott volt Is ten sze -
re te te a Fé bé vel, a ko ráb bi kül ső-bel -
ső épít ke zé sek ered mé nyei az ő ke -
gyel mé ből nem sem mi sül tek meg.

Az 1951-es szét szó ra tást is jó ra tud -
ta for dí ta ni Atyánk: csak alag út volt
a meg szün te tés, aho gyan Túrmezei
Erzsébet ír ta egyik leg szebb ver sé ben.
Bár fej tet te szür ke ru há ját – idéz te a
ver set Fa bi ny Ta más –, for dí tot ta a
Te de u mot Er zsé bet test vér, né hány
év ti zed múl tán ő le he tett az új ra in -
du ló egye sü let fő nök asszo nya. Igen,
Is ten a gör be vo na la kon is tud egye -
ne sen ír ni.

KilencvenévesaFébé
„Ragyogó”ünnep–anyaháziszeretetközösségben

b VerőfényesszombatreggelenköszönthetteaHűvösvölgyiútidiako-
nissza-anyaházlakóitésvendégeit–mintegyharmincfősgyüleke-
zetet–aSareptaBudaiEvangélikusSzeretetotthonigazgatólelké-
sze. „Családként ünnepelhetünk szinte napra pontosan, hiszen
1924.október1-jénalapítottamegPauerIrma aFébéDiakonisszaNő-
egyletet.IstenadtaaFébétkilencvenévvelezelőtt,ésatestvérekaz
évtizedeksoráncsendben,halkan,hűségesenvégeztékszolgálatukat,
odaáldoztákéletüketIstennekésazembereknek…”–mutatottrá
SztojanovicsAndrás,akiaFébéjelenlegilelkészeis.

f Folytatása3.oldalon

A re for má ció hó nap já nak vissza-vissza té rő ran gos bu da -
pes ti ese mé nye az a kul tu rá lis gá la, amely nek né hány év
óta az Urá nia Nem ze ti Film szín ház pa ti nás nagy ter me
nyújt mél tó hely színt. A Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku -
me ni kus Ta ná csa (ME ÖT) ál tal szer ve zett est ün ne pi fő -
elő adó ja idén az Em be ri Erő for rá sok Mi nisz té ri u má nak
(Em mi) Szo ci á lis Ügye kért és Tár sa dal mi Fel zár kó zá sért
Fe le lős Ál lam tit kár sá gá nak ve ze tő je volt. 

CzibereKároly, aki ko ráb ban a Ma gyar or szá gi Re for -
má tus Egy ház Sze re tet szol gá la ti Iro dá ját ve zet te, Refor-
mációéscsalád cím mel mond ta el sze mé lyes bi zony -
ság té telként vállalt be szé dét. A Kecs ke mé ti Re for má -
tus Gim ná zi um ka ma ra kó ru sá nak, va la mint a Bu da pest-

Fa so ri Evan gé li kus Gim ná zi um elő adói te het ség gel
meg ál dott di ák ja i nak szol gá la ta mel lett ez út tal a má ra -
ma ro si Visk köz ség ből (Kár pát al ja) szár ma zó PálIstván
„Szalonna” és csa lád ja gon dos ko dott szín vo na las ze nei
össze ál lí tás ról. 

Im már szin tén ha gyo mány, hogy e kul tu rá lis gá lán ad -
ják át a Pro tes táns Új ság írók Szö vet sé gé nek Rát Má tyás-
dí ját, ame lyet 2014. ok tó ber 19-én PetrőcziÉva Jó zsef At -
ti la-dí jas köl tő, író-új ság író (képünkön)ve he tett át a szö -
vet ség el nö ké től. A re for má ció ha vá nak em lé ke ze tes él mé -
nyé vé va rá zsolt est há zi gaz dá ja Bényi Ildikó, az MT VA
(evan gé li kus) mű sor ve ze tő je volt.

g Ka lo csai Ri chárd felvétele
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Jé zus vi tá zik az őt kö rül ve vő em be -
rek kel. Ezek a vi ták nem a tör té ne ti -
sé gük mi att ér de ke sek el ső sor ban,
ha nem mert a mes si á si ti tok tá rul fel
ben nük. „TiazértkutatjátokazÍrá-
sokat, mert azt gondoljátok, hogy
azokbanvanazörökéletetek:pedig
azokrólamtesznekbizonyságot, és
mégsemakartokhozzámjönni,hogy
életeteklegyen” – mond ja Jé zus na -
gyon ke mé nyen ab ban a sza kasz ban,
amely ma előt tünk van. 

El ső pil la nat ra akár di csé ret nek is
tűn het né nek sza vai, hi szen tud ja,
hogy az őt kö rül ve vő em be rek ke re -
sik az örök éle tet. Vagy ez csak a mi
föld re sze ge zett te kin te tű ko runk
csö ke vé nye, hogy nem is gon do lunk
az örök ké va ló ság ra? A je ru zsá le mi
hall ga tó ság ko mo lyan ku tat ta az
örök élet re ve ze tő utat.

Jé zus sza va azon ban nem di csé ret.
Mi köz ben ko mo lyan fog lal koz tok
ez zel a kér dés sel – mond ja –, nem
ve szi tek ész re, hogy Is ten cse le ke de -
tei a sze me tek előtt ját szód nak.

* * *

„Ja vert né hány pil la na tig moz du lat la -
nul né zett az alat ta tá ton gó sö tét ség -
be; me re ven, szin te fe szült fi gye lem -
mel szem lél te a lát ha tat lant. Hall gat -
ta a víz zú gá sát. Egy szer re le vet te a ka -
lap ját, és a rak part pár ká nyá ra tet te.
Egy pil la nat tal utóbb ma gas, fe ke te alak
állt a mell vé den – va la mi el ké sett já -
ró ke lő kí sér tet nek néz het te vol na –, le -
ha jolt a Szaj na fö lé, az tán föl egye ne -
se dett, és le zu hant a sö tét be. Tom pa
loccsa nás hal lat szott; és csak a sö tét -
ség volt ta nú ja a víz ben el me rült ho -
má lyos alak ha lál tu sá já nak.” 

Ja vert fel ügye lő alak ja ta lán a leg -
tar tal ma sabb Victor Hugo Nyomo-
rultak cí mű re gé nyé ben. A mű fő hő -
sé nek, Je an Val je an nak ő az el len pont -
ja. Je an Val je an szö kött fe gyenc, aki az
évek so rán nagy sze rű em ber ré vá lik,
ren ge teg jót tesz. Az ol va só már ré gen
sza ba don en ged né, de Ja vert fel ügye -
lő so ha. Ő el akar ja fog ni min denáron.

* * *

Az örök élet hez ve ze tő út ma ga Jé -
zus. A tör té net ben, mely kö rü löt te ki -
bon ta ko zik, a mon da tok ban, me -
lyek eb ben a hosszú pár be széd ben el -
hang za nak, a cso dák ban Is ten szán -
dé ka raj zo ló dik ki. A hely zet fur csa -
sá ga az, hogy az em be rek az Írá sok -
ban is ugyan ezt a szán dé kot ke re sik.
Jé zus sze rint az Írá sok ban az ol va sók
rábuk kan hat ná nak. Csak fel kel le ne
néz ni ük a szö veg ből, csak mer ni ük
kel le ne ki néz ni a szö veg ből, és fel fe -
dez het nék, hogy ma guk is ré sze se i -
vé vál tak Is ten cso dá i nak. Raj tuk és
ve lük tör tén het mind az, ami re annyi -
ra vár tak. Ők azon ban nem néz nek
fel. Így az, ami ve lük tör té nik, nem le -
het az Írá sok ré sze. Ta lán ez az a
pont, ahol ne künk is ko mo lyan to -
vább kell gon dol nunk ezt a sza kaszt.

* * *

Ja vert a tör vény em be re. Szá má ra el -
vi kér dés, hogy aki vét ke zett, bűn hőd -
jön. A tör vény be tű je ugyan is ezt
mond ja. Ja vert lát ja Je an Val je an ki -
tű nő éle tét, de ez nem vál toz tat azon,
hogy éle té nek cél ja az, hogy ezt az
em bert új ra rács mö gé te gye. Ez még
ak kor is ér vé nyes, ami kor – sok for -
du lat után – még az ő éle tét is meg -

men ti. Még ez után sem ve szí ti el
kül de té sét, fog lyul ej ti a ré gen ül dö -
zött em bert, hogy bör tön be vi gye.

Az tán vá rat la nul el en ge di. 

* * *

Nem kér dés szá munk ra, hogy Jé zus
a Mes si ás. Két ezer év nyi egy há zi ta -
ní tás ha gyo má nya ne he ze dik ránk
eb ben a kér dés ben. Nem él mény
szá munk ra az, amit azok nak az em -
be rek nek kel lett vé gig rág ni uk. De itt
va la mi más is meg je le nik. A sze mé -
lyes ta lál ko zás pil la na ta. Az em ber
ugyan is kész ar ra, hogy min den ből
tör vényt, kül ső sza bályt ko vá csol jon.

Két ezer év vel Jé zus után már az
evan gé li um ból csi ná lunk kül ső tör -
vényt. Jé zus ta ní tá sát ugyan úgy le het
lé lek te len né ten ni, sza bállyá ala cso -
nyí ta ni, mint a mó ze si tör vé nye ket.
Emi att Jé zus in du la tos sza va ma leg -
alább annyi ra ér vé nyes.

A ke resz tyén ség nem tör vény val lás.
Dön té se i ben, cse le ke de te i ben nem
kül ső sza bá lyo kat ér vé nye sít, ha nem an -
nak az örö mét, hogy Is ten je len van.
Ez az öröm su gár zik min den moz du -
la tá ból. Az öröm azon ban ab ban a pil -
la nat ban át élt öröm. Nem ta nul ha tó
köny vek ből. Emi att a ke resz tyén ség
nem tud túl sok re la ti vi zál ha tó, más
hely ze tek re át vi he tő lo gi kát, hi szen
egy-egy adott pil la nat ban kell vég te le -
nül sze mé lyes dön tést hoz nia. Eb ben a
dön tés ben Is ten előtt áll, tud va, hogy Is -
ten emi att je len van eb ben a dön tés ben.

* * *

Az, hogy el en ge di fog lyát, olyan vál -
ság ba so dor ja Ja vert-t, amelyet már
nem bír ki. El ké ped ma gán. Hogy le -

het, hogy ő, a tör vény em be re sze re -
pet té vesz tett, és meg ke gyel me zett
va la ki nek? Hogy le het sé ges az, hogy
hagy ta, hogy az együtt ér zés, a tör -
vény től füg get len va ló ság úr rá le gyen
raj ta? Hogy le het sé ges az, hogy el -
hagy ta azt, ami szá má ra a leg fon to -
sabb volt, a tör vény be tű jét? Ez a lel -
ki vál ság ah hoz ve zet, hogy le megy a
Szaj na ve szé lye sen ör vény lő vi zé -
hez, és a híd ról a mély be ve ti ma gát.

Vic tor Hu go nagy for má tu mú
alak ja, aki a re gény ne ga tív fő hő se,
hir te len rend kí vül tisz te let re mél tó
lesz az ol va só előtt. Nem az ön gyil -
kos sá ga, ha nem a kö vet ke ze tes sé ge
mi att. Más fe lől min den ki vi lá go san
ér zi, hogy a be tű től va ló el sza ka dás,
a tör vény ir ga lom má vál toz ta tá sa
te szi iga zán em ber ré az em bert.

* * *

Tá vol le het ma rad ni az élet va ló di kér -
dé se i től az zal, hogy a meg fe le lő pil la -
nat ban el rej tő zünk a dön té sek elől.
Mert a Krisz tus sal va ló élet min den
pil la na ta azt igény li, hogy Is ten elé áll -
junk. Be le het vo nul ni a Bib lia lap jai
kö zé, de Is ten nem a Bib lia lap jai kö -
zött la kik, ha nem be töl ti vi lá gun kat:
je len van a leg mé lyebb, leg sö té tebb
hely ze tek ben ugyan úgy, mint a ma -
gasz tos is ten tisz te le tek ben. Nem le -
het ki ke rül ni, ta lál koz nunk kell ve le.
So ha nem lesz pa pír rá, fes ték ké,
könyv vé. Ő él. Ta lál ko zá sunk ve le
nem a mi sza bá lya ink, el vá rá sa ink sze -
rint zaj lik. Ez igaz a mai nap ra, mint
ahogy igaz volt ott ar ra a ré gi nap ra is.

g Ko czor Ta más
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Nézzfölakönyvből!

Nem az a kér dés, hogy mi szük sé ges
az imád ság hoz, ha nem az, hogy mi -
ként ju tunk el oda, hogy mű kö dő ké -
pes le gyen az imád sá gos éle tünk.
Van en nek az út nak is te ni és em be -
ri ol da la. Az Úr is ten hív a ve le va ló
be szél ge tés re, új ra meg új ra fel te szi
az „Ádám, hol vagy?” kér dést, vá laszt
vár va meg szó lít igé jé ben, az Írás se -
gít sé gé vel és az em be re ket esz köz -
ként hasz nál va ta nít imád koz ni. 

Az em be ri ol dal leg alább ennyi re
iz gal mas. Nem azért, mert mi tu dunk
va la mi jó trük köt, mű kö dő prak ti kát,
ha nem azért, mert az Is ten kö ze le dő,
sőt elénk be fu tó ke gyel me ki moz dít
a „sült ga lamb-vá rás ból”, az öl be tett
ke zű, ég ből pottya nó meg ol dá sok kal
szá mo ló hely ben to po gás tól. A vi lág -
ban perc ről perc re fel hang zó „Jaj, Is -
te nem, most se gíts!” mon dat jel zi az
em ber bel ső, tu dat alat ti vá gyát az
imád ság ra, még ak kor is, ha ezt így
nem vall ja be ma gá nak. De azért,
hogy az élet nek ez a for rá sa meg nyíl -
jon, meg kell dol goz nunk. 

Ke ve sek nek ada tik meg, hogy
éle tük vé gé ig meg őriz zék a gyer me -
ki hi tet, tel je sen Is ten re bíz va ma gu -
kat. Az imád ság is hosszú-hosszú
fej lő dé sen át jut hat el a gyer me ki
szó tól oda, hogy ál lan dó, vi szony lag
sta bil, na pi, élő kap cso la tot je lent -
sen az Is ten nel.

Mi kell hát az imád ság hoz? – kér -
dez zük. 

Össze sze dett ség. Fe gyel me zett ség.
Ol dott ság. Min den kor fel fe dez te eze -
ket a tit ko kat, de nem min dig si ke rült
meg va ló sí ta ni mind a hár mat.

Ma so kan úgy gon dol ják, hogy a
me di tá ció va la mi ke le ti tu do mány,
amely igen csak tá vol áll a ke resz tény -
ség től. Pe dig a ke resz tény ség – bár
NotkerWolf sze rint nem me di ta tív val -
lás – sok fé le me di ta tív ele met hor do -
zott. A ke resz tény me di tá ció az ős egy -
ház ban ép pen úgy mű kö dött, mint
ahogy ma is hasz nál ha tó. A mi me di -
tá ci ónk azon ban – s ezt lu the rá nus -
ként erő sen hang sú lyoz zuk – el ső sor -
ban igé hez kö tött me di tá ció: ami kor
Is ten igé jé ben el mé lye dünk, meg íz lel -
ve min den egyes sza vát, mé lyen vé gig -
gon dol va mon da ta it, át szűr ve ma -
gun kon a mon da ni va ló ját. 

Ha csak a sa ját gon do la ta ink ba
mé lyed ve me di tá lunk, nagy ve szély le -
sel ke dik ránk, hi szen gon do la ta ink
mé lyé ig át jár min ket a bűn, az Is ten
nél kül va ló ér tel met len ség. De az Is -
ten igé je he lyé re te szi a gon do la ta in -
kat, ren det tud ten ni a fe jünk ben, el
tud ja űz ni a né ha ked ves nek, kel le mes -
nek tű nő, va ló já ban ör dö gi kí sér té se -
in ket.

Meg le het ta nul ni kon cent rál ni, de
nem mind egy, mi re kon cent rá lunk. Az

imád ság hoz szük sé gem van össze -
sze dett ség re, de ez csak ak kor le het -
sé ges – sőt er re igye kez ni csak ak kor
ér de mes –, ha az Ige szed össze min -
ket. Mi nem a vi lág kin cse it, má sok
böl cses sé gét vagy a ma gunk öt le te it
sze de get jük össze – ez ke vés. Sőt ve -
szé lyes! Mi az Is ten te rem tő, él te tő sza -
vát szed jük össze, hogy ma gunk is
össze sze det té vál junk. 

A re for má ció ko rá ban élt – egé szen
más mó don egy ház újí tó – AvilaiTe-
réz szá mos írá sát az imád ság nak szen -
tel te. Cso dá la tos vi lá got mu ta tott be
ol va só i nak, kö ve tő i nek. Az imád ság
gyö nyö rű vi lá gát. Egyik mun ká já ban
vár kas tély hoz ha son lí tot ta az éle tün -
ket, amely ben több lel ki la kás van. En -
nek kap csán be szélt az össze sze dett -
ség ről. Ez azon ban nem va la mi fé le
eről kö dés sel lét re ho zott ma ga tar tás.
Nem is kül ső leg lát ha tó vi sel ke dés for -
ma. Ez egy bel ső ál la pot, amely hez el -
ső lé pés ként fe gyel me zett ség re kell
szok tat nunk ma gun kat.

A go nosz bib li ai ne ve: di a bo losz. Az
erő, az em ber fe let ti ha ta lom, amely
min dent szét szór, össze do bál. Ki ne
érez te vol na, hogy sze ret ne imád koz -
ni, de min dig el ka lan doz tak a gon do -
la tai? Hány szor ta pasz tal tuk, hogy
imád ság kí sér le te ink ide jén min dig
va la mi más ra gon do lunk. Eszünk be jut
ez-az, fi gye lünk kör nye ze tünk rez -
dü lé se i re, el von ják fi gyel mün ket a
kö rü löt tünk zaj ló ese mé nyek. 

A go nosz mun ká ja, hogy szét szórt -
tá tesz, ami kor fe gyel me zet ten, össz -
pon to sít va imád koz nunk kel le ne. S na -
gyon ne héz össze szed ni ma gun kat,
gon do la ta in kat. Fe gyel mez ni min dig
va la mi vel fog lal ko zó ke zün ket, így
hát össze kul csol juk; le kell huny ni
in for má ci ó kért nyí ló, él mé nye ket más -

hol ku ta tó sze mün ket, és egy irány ba,
az az Is ten fe lé te rel ni kó sza gon do la -
ta in kat. Szin te le he tet len tel je sít mény.
Vagy még sem? Eset leg nem is tel je sít -
mény, mert hi szen nem kö te les sé -
gün ket tesszük…?

S köz ben az össze sze dett ség és fe -
gye lem mel lett az ol dott ság is fel té te -
le az imád ság nak. Sőt ki emelt sze re -
pe van. Ne künk nem fel fog ni kell az Is -
tent gon do la ta ink kal, nem meg ér te ni
kell őt az ér tel münk kel, ha nem fel ol -
dód ni ab ban, aki éle tünk ter mé sze tes
kö ze ge le het ne, mi pe dig csak az ün -
nep na pok ra tesszük őt fél re. Fel ol dód -
ni ben ne, a ve le va ló be szél ge tés ben –
ez az iga zi együtt lét, Is tennek és gyer -
me ke i nek mél tó ta lál ko zá sa. El me rül -
ni sze re te te me le gé ben, meg ra gad ni a
jó ság su ga ra kat, be fo gad ni a ránk ára -
dó sze re te tet. 

Ezt ke res ve és meg ta lál va már nem
fá rasz tó kö te les ség, ha nem pá rat lan,
öröm te li pil la nat és fo lya mat az imád -
ság. Lehet, hogy az imád ság ba be lép -
ni még a je len vi lág és az Is ten erő te -
re köz ti ha tár át lé pést je lent, de aki ve -
szi a fá rad sá got eh hez a ha tár át lé pés -
hez, az már ké pes lesz be le ol vad ni az
imád ság oly kor szé pen meg fo gal ma -
zott, né ha pe dig sza va kat meg sem fo -
gal ma zó kö zös sé gé be.

„Nem sza bad erő sza kol ni a lel ki
össze sze dett sé get, ha nem szép las san
kell a do log hoz fog ni, mert kü lön ben
nem lesz tar tós.” (Avi lai Te réz) Ez
már az az imád ság, amely – bár kül -
ső se gít ség gel meg szü let ve – már bel -
ső ter mé sze tes ség gel mű kö dik.

g Dr. Ha fEn schEr Ká roly

Oratio
œcumenica

Koncentráció?Összeszedettség?
Azimádságtitkainakegyikéről

[Lel kész:] Di cső sé ges Is te nünk! Add,
hogy tet szé sed sze rint vi hes sük eléd kö -
nyör gé sün ket. Ké rünk, adj egy há zad -
nak a Szent lé lek ál tal bá tor sá got, ami -
kor evan gé li u mod hir de té sén mun kál -
ko dik. Bá tor sá got ké rünk az ige hir de -
tői nek, és nyi tott szí vet az ige hall ga -
tó i nak. Adj egy há zad ban egy sé get,
hogy ál dás ként je len jen meg e vi lág ban.
Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

[Gyülekezet:]Urunk,hallgassmeg
minket!

[Lek tor:] Adj a ve ze tők nek böl cses -
sé get, a ha tal ma sok nak alá za tot. Ké -
rünk, áldd meg né pün ket. Hadd ve -
gyük ko mo lyan fe le lős sé gün ket ab ban,
hogy a szen ve dés és meg pró bál ta tás el -
le né re a re mény tel jes jö vőt lát tas suk.
Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

[Gyülekezet:]Urunk,hallgassmeg
minket!

[Lek tor:] Imád ko zunk azért, hogy
bűn bá nó szí vünk meg nyug vást ta lál -
jon te ná lad. Bű ne ink sú lya nyom ja
vál la in kat. Ké te lye ink ben légy ve lünk,
és ne en gedd, hogy té pe lő dé se ink el -
vá lassza nak min ket tő led. Tud juk,
hogy mind ez zel hi tün ket mun ká lod. Ir -
gal mas Is te nünk! Hozd el szá munk ra
idő ben bo csá na to dat. Jé zus Krisz tu sért
ké rünk…

[Gyülekezet:]Urunk,hallgassmeg
minket!

[Lek tor:] Meg aláz va ki ál tunk hoz -
zád, ami kor szen ve dés ben, gyász ban,
meg pró bál ta tás ban lé vő test vé re in -
kért kö nyör günk. Oly ke vés, amit mi
tu dunk ad ni. Ké rünk, gyó gyítsd a be -
te ge ket, adj ki tar tást és tü rel met gon -
do zó ik nak. Érez tesd je len lé te det a
hal dok lók kal, hogy hoz zá tar to zó ik tól
bé kés bú csút ve hes se nek. Ké rünk, le -
gyen fi gyel med az idő sek re, a ma gá -
nyo sok ra, az el té ved tek re, és lát tasd
meg ve lünk, ha fel ada tot bí zol ránk kö -
zöt tük. Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

[Gyülekezet:]Urunk,hallgassmeg
minket!

[Lek tor:] Is te nünk, ne ked adunk
há lát ma a Szent írá sért. Bűn bá nat tal
vall juk, hogy sok szor úgy ol vas suk,
mint ha sem mi újat nem mond hat na
ne künk. És te még is ke gyel me sen meg -
adod a cso dát, ami kor szí vünk meg nyí -
lik üze ne ted hal la tán. Kö szön jük, hogy
szólsz hoz zánk. Há la né ked a lel kün ket
si mo ga tó igé ért, amely új len dü le tet ad
éle tünk nek. És meg kö szön jük azt is,
ami kor vét ke ink re mu tatsz rá, ami kor
ki ke rül he tet le nül ne künk szólsz. Tud -
juk, hogy ez ál tal ve zetsz min ket min -
dig kö ze lebb ma gad hoz. Adj nyi tott szí -
vet, ami kor a Szent írás sal fog lal ko -
zunk, hogy ne csak is me re tünk és tu -
dá sunk le gyen ró lad, ha nem meg érez -
zük gyó gyí tó, élet újí tó je len lé te det is. Jé -
zus Krisz tu sért ké rünk…

[Gyülekezet:]Urunk,hallgassmeg
minket!

[Lel kész:] Hall gasd meg imád sá -
gun kat a mi Meg vál tón kért, Jé zus
Krisz tu sért.

[Gyülekezet:]ámen.

b Hakorunknagyveszélyeafelszínesség,akkorezmiértnekísérte-
neminketazimádságbanis?Hamanapságarohanóélettől,alehe-
tetlenigényektőlésakihívásokkövethetetlentömegétőlkönnyenszét-
szórttáválikazember,akkorezmiértnefenyegetneminketazimád-
ságbanis?Vajonelég-e,hakimondjukazigazságot:azimafeltéte-
leziazösszeszedettséget?Vagyérdemesebbennélmélyebbrenézni?
Aválaszegyértelmű…

A vA sárnAp Ig ÉjE

rÉ g I-ú j lIturg IKus
sAroK

Köz gyű lés a Dé li
Egy ház ke rü let ben

A Dé li Evan gé li kus Egy ház ke rü -
let köz gyű lé se no vem ber 7-én 10
órai kez det tel ülés tart a Szteh -
lo Gá bor Evan gé li kus Óvo da,
Ál ta lá nos Is ko la és Gim ná zi um
dísz ter mé ben. Er re az al ka lom -
ra a köz gyű lés nek az MEE tör vé -
nyei IV. tv. X. fe je zet, 83. § (1), (2)
alap ján meg ha tá ro zott tag ja it
sze re tet tel hív juk és vár juk.

RA DOS NÉ LEN GyEL AN NA
egyházkerületifelügyelő,

 GÁNCS PÉ TER püspök

Kö z l e m é n y
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Mind egyé ni be szél ge té sek ben, mind
a mé di á ban gyak ran em le get jük az
1989-es évet úgy, mint a vi lág tör té ne -
lem és ben ne ha zánk sor sa szem pont -
já ból dön tő je len tő sé gű esz ten dőt.
A ne gyed szá za dos év for du ló min -
den egyes nap ja al kal mat kí nál a
vissza em lé ke zés re. A né met könyv pi -
a con ép pen en nek je gyé ben je lent meg
Aszabadságésazegységcsodája cí -
mű kö tet (Evan gelis che Ver lags an s talt,
Le ip zig, 2014).

A könyv az 1989-es esz ten dő nek
csu pán har minc nyolc nap ját, az ok tó -
ber 3. és no vem ber 9. kö zöt ti idő sza -
kot ve szi gór cső alá. Az előb bi azt a
na pot jel zi, ami kor ErichHonecker
párt fő tit kár út le vél- és ví zum kény szert
ve ze tett be a ke let né met–cseh szlo vák
ha tá ron, lé nye gé ben egyet len ha tal -
mas bör tön né té ve az NDK-t. Az
utób bi pe dig az a nap, ami kor le om -
lott a ber li ni fal, ami nem csak a né met
új ra egye sí tés nek, ha nem az egy sé ges
Eu ró pa lét re jöt té nek is fel té te le volt. 

A cím lap ján nem meg le pő mó don
a Bran den bur gi ka put áb rá zo ló kö tet
egyik szer kesz tő je az a HaraldBret-
schneider, aki az egy ko ri NDK szász
evan gé li kus egy há zá nak volt if jú sá gi
lel ké sze, és a hi va ta los ideo ló gi á tól tel -
je sen men tes bé ke moz ga lom egyik
mo tor ja ként ma ga is oly so kat tett a
vár va várt vál to zá so kért. Bret schn i -
der egye bek mel lett a Lu the rá nus Vi -
lág szö vet ség bu da pes ti if jú sá gi ta lál -
ko zó ján tar tott igen bá tor, nagy ha -
tá sú elő adást ép pen har minc éve,
1984-ben. 

Az ál ta la és két tár sa ál tal szer kesz -
tett, most meg je lent könyv ben az
egy ko ri ta núk ír ják le em lé ke i ket ama
har minc nyolc nap pal kap cso lat ban.
Egy ok tó be ri dá tum hoz kö tő dő en a
könyv ben ma gam is fel idéz het tem
em lé ke i met ar ról, mi ként pró bál tuk
ne gyed szá za da a ma gunk esz kö ze i vel
se gí te ni a ke let né met me ne kül te ket. 

Mi vel ez a lap szám ok tó ber 26-án
je le nik meg, most ar ra uta lok, hogy
a könyv ben eh hez a nap hoz kap cso -
ló dó an JoachimGauck egy ko ra be li
le ve le ol vas ha tó. Az ak kor evan gé li -
kus lel kész ként szol gá ló, ma az ál lam -
el nö ki tiszt sé get be töl tő szer ző sza -
va i nak iz zá sa még ne gyed szá zad el -
múl tá val is érez he tő, és a nyom ta tás
is jól vissza ad ja, mi is tör tént azok ban
a na pok ban Lip csé ben. Az evan gé li -
kus egy ház a Ni ko la i kirché be és más
temp lo mok ba hív ta imád ság ra az
em be re ket. A tün tet ni szán dé ko zó -
kat és ál ta lá ban az el len zé ki e ket szé -
les re tárt aj ta jú temp lo mok fo gad ták. 

Így ír gyer me ke i nek Ga uck 1989.
ok tó ber 26-án: „Ezek ben a na pok ban
szin te egész hé ten könnyek és öröm -
ki tö ré sek vál to gat ták egy mást. Mi -
cso da őrült idő szak! A Má ria-temp -
lom még zsú fol tabb volt, mint egy
hét tel ez előtt; kö rül be lül hét ezer
em ber pré sel te be ma gát a fa lai kö -
zé, a temp lom előtt hang szó ró kat ál -
lí tot tak fel, ez rek áll tak a temp lo mon
kí vül.” A foly ta tás ban Ga uck tisz te -
le tes ar ról ír, hogy a több temp lom -
ban tar tott is ten tisz te le te ket kö ve tő -
en har minc ezer em ber vo nult ki az
ut cá ra de mok rá ci át, sza bad vá lasz tá -
so kat vagy ép pen a ke let né met tit kos -
rend őr ség, a Sta si fel osz la tá sát kö ve -
te lő transz pa ren sek alatt. (A le vél ol -
vas ha tó a szer ző Nyárifagyok–őszi
kikelet cím mel ma gya rul a Lu ther Ki -
adó nál 2014-ben meg je lent ön élet raj -
zá ban is.)

Ga uck át szel le mült sé ge és a tö meg
el szánt sá ga már csak azért is ért he tő,
mert ek kor ra már meg bu kott Erich
Honec ker, a párt és az ál lam ad dig
nagy ha tal mú ve ze tő je. Természetesen
úgy, ahogy a lé te ző szo ci a liz mus ide -
jén ez len ni szo kott: egy má sik elv társ

(eb ben az eset ben EgonKrenz) vál tot -
ta a „meg ren dült egész sé gű” ve ze tőt. 

Írá som mal nem egy sze rű en tör té -
nel mi lec két kí vá nok ad ni, ha nem
hang sú lyo san és cél za to san ar ra sze -
ret ném fel hív ni a fi gyel met, amit
ek kor az egy ház tett. Honec ker nek és
kul tusz mi nisz ter fe le sé gé nek egy -
sze rű en nem volt ho vá men nie. A ká -
der ne gyed ben már nem volt kí vá na -
tos, bör tön be ek kor még nem zár ták,
ki ván do rol ni sem tu dott még – így
az tán az evan gé li kus egy ház adott
ne ki me ne dék jo got. Ez zel meg akar -
ták vé de ni a há zas párt az el ke se re -
dett és min den re el szánt tö me gek
bosszú já tól. 

Az egy ház ve ze tés a Lob e tal ne vű
dia kó ni ai fa lu ban kí ván ta Honecke -
ré ket el he lyez ni, de ki de rült, hogy ott
nincs üres la kás. Ezért az tán a he lyi
lel kész, UweHolmer fo gad ta be őket
a pa ró ki á ra. A bu kott párt ve zért itt lá -
to gat ta meg RainerEppelmann is, aki
1989-ben nem csak ber li ni lel kész
volt, ha nem az el len zék ki emel ke dő
alak ja is (ké sőbb ti zen öt éven át par -
la men ti kép vi se lő a CDU szí ne i ben).
Ep pel mann vissza em lé ke zik ar ra,
hogy Tra bant ján ment Lob et al ba,
hogy ott nem mint po li ti kus a po li -
ti kus sal, ha nem mint em ber az em -
ber rel be szél jen Honec ker rel. 

Hol mer lel ki pász tor pe dig azt ír -
ja le vissza em lé ke zé sé ben, hogy
együtt élé sük so rán meg pró bál tak
em be ri hi dat ver ni a bu kott párt ve -
zér hez és an nak ad dig nem kü lön ben
ret te gett fe le sé gé hez. Eze ket a sza -
va kat idé zi Luthertől: „Ha az el len -
sé gem be teg, ak kor ő már nem az el -
len sé gem.” 

Eb ben az össze füg gés ben ér de -
mes meg em lí te ni, hogy az 1956-os
for ra da lom ide jén OrdassLajos evan -

gé li kus püs pök is fel aján lot ta la ká sa
vé del mét, és anya gi tá mo ga tást is
adott HorváthJánosnak, az Ál la mi
Egy ház ügyi Hi va tal el nö ké nek, aki
pe dig ép pen elég so kat tett a tör vé -
nyes püs pök fél re ál lí tá sá ért és az
egy ház mű kö dé sé nek kor lá to zá sá ért.

A kö zel múlt ban volt pré di ká ci ós
alap ige Jé zus nak ez a sza va: „Akiaz
ilyenkisgyermekekközülegyetisbe-
fogadazénnevemért,azengemfo-
gadbe…” (Mk 9,37) Alig ha tor zít juk
el Jé zus szán dé kát, ha a gyer me kek
mel lett adott eset ben a le né zet tek -
ről és a ha ta lom nél kü li ek ről is be -
szé lünk. Egy pél dá za tá ban egye -
ne sen ezt mond ja Jé zus: „…éheztem,
ésennemadtatok,szomjaztam,és
innom adtatok, jövevény voltam,
ésbefogadtatok[…],börtönbenvol-
tam, és eljöttetek hozzám.” (Mt
25,35–36)

A so kat em le ge tett SztehloGábor
ép pen egy ilyen be fo ga dó egy há zat
va ló sí tott meg: hol ül dö zött zsi dó
gye re ke ket, hol osz tály ide gen ként
ki te le pí tett vagy be bör tön zött szü -
lők gyer me ke it, hol pe dig a fo gya -
té ko so kat fo gad ta be. Ez a pél da
azon ban nem ne vez he tő ál ta lá nos -
nak sem a ko ra be li, sem a mai Ma -
gyar or szá gon. Egy há za ink nak van
mit ta nul ni uk.

Ami kor né hány éve ira ki me ne kül -
tek köl töz tek be egy bé csi temp -
lom ba, két ség kí vül meg za var va az is -
ten tisz te le tek jó rend jét, Schönborn
bí bo ros együtt ér ző mó don meg lá to -
gat ta őket. Ez zel szem ben ugyan ab -
ban az idő ben egy ma gyar or szá gi új -
ság hír így szólt: „Éh ség sztráj kot kez -
dett har minc af gán me ne kült – köz -
tük nők és gye re kek – teg nap dél után
a bu da pes ti Szent Ist ván-ba zi li ká ban.
A deb re ce ni me ne kült tá bor ból jöt tek,
és me ne kült stá tuszt akar tak. A rend -
őr ség tá jé koz ta tá sa sze rint az apát be -
zár ta a temp lo mot, majd hív ta az 

V. ke rü le ti ka pi tány sá got. A rend őrök
kor do nok kal vet ték kör be a ba zi li kát,
és ér te sí tet ték a Be ván dor lá si és Ál -
lam pol gár sá gi Hi va tal me ne kült ügyi
igaz ga tó ját.” Tar tok tő le, hogy ha son -
ló tör tént vol na evan gé li kus temp lo -
mok ese té ben is.

Ha jól ér tem Ferenc pá pa tö rek vé -
se it, ép pen az ink lu zív, be fo ga dó
egy ház az ő ál ma. Az ezek ben a he -
tek ben zaj ló szi nó du son ve szé lyes nek
ne vez te az ön ma gá ba be zár kó zó
egy há zat, hang sú lyoz va, hogy ha az
egy ház el ve szí ti be fo ga dó ké pes sé -
gét, a hí vők pár hu za mos uta kat ke -
res nek. „Fé lünk az új don ság tól. Ak -
kor érez zük ma gun kat biz ton ság -
ban, ha min dent el len őr zés alatt tar -
tunk. Is tent is csak egy bi zo nyos
pon tig kö vet jük, itt is fé lünk új uta -
kon in dul ni, fé lünk ki lép ni kor lá tolt,
be zárt, ego is ta vi lá gunk ból” – fo gal -
ma zott a pá pa az em ber re és az egy -
ház ra is utal va.

Uwe Hol mer ke let né met lel kész
már hu szon öt éve meg mu tat ta, mit
je lent a be fo ga dó egy ház.

Befogadóegyház É gtájoló

FabinyTamáspüspök
ÉszakiEgyházkerület

A re mény, hogy lesz új já szü le tés,
nem sor vadt el, s 1989-ben va ló ban
el ér ke zett az új já szer ve zés cso dá ja.
Ma a le he tő sé gek Is te ne ke zé ben új
utak ra in dul hat a Fé bé. Ma már le het
»ci vil ru há ban« is szol gál ni, a kül föl -
di pél dák is biz ta tó ak; a ke zek evan -
gé li u ma, az ir ga lom cse le ke de tei, a
dia kó ni ai szol gá lat megy to vább, a
há la és a ké rés pe dig a zsol tá ros sal
együtt így száll Is ten hez: »Ke zünk
mun ká ját tedd ma ra dan dó vá!«”

Az egy há zunk dia kó ni ai mun ká já -
ért is fe le lős püs pök ige hir de té se
után a Fé bé fő nök asszo nya, Görög
Hajnalka – aki lel kész fe le ség ként,
csa lád ja és mun ká ja mel lett lát ja el hi -
va tá sát – kö szön töt te a kis kö zös sé -
get, majd há lá val em lé ke zett a tíz év -
vel ez előt ti ün nep re. A nyolc va na dik
Fé bé-szü le tés na pon né hai dr.Fabiny
Tibor lel kész, egy ház tör té nész-pro -
fesszor hir det te az igét. Fa bi ny pro -
fesszor ál do za tos mun kát vég zett a
Fé bé új ra in du lá sá ban: együtt dol -
go zott TúrmezeiErzsébettel és a Fé -
bé-lel ké szek kel, va la mint a szét szó -
ra tás után össze gyü le ke ző test vé -
rek kel. Őt és a már elő re ment test -
vé re ket a nap fo lya mán több meg szó -
la ló is há lá val em lí tet te. 

Gö rög Haj nal ka be mu tat ta a nap
ber li ni ven dé gét. Dr.Christine-Ruth
Müller evan gé li kus lel kész nő a
kaiser s wert hi szö vet ség ve ze tő je, il -
le tő leg az úgy ne ve zett kaiser s wer thi
ge ne rál kon fe ren cia fő tit ká ra. Frau
Mül ler a het ven (!) né met or szá gi és
hu szon há rom más or szág- és kon ti -
nens bé li anya ház kö szön té sét, ál -
dás kí vá ná sát hoz ta el Bu da pest re. 

Az új ra in du lás óta a kaiser s wert hi
szö vet ség fel mér he tet len anya gi és
lel ki se gít ség ben ré sze sí tet te a Fé bét,
s ma is fog ja a ki csiny ma gyar „le ány -
test vér” ke zét, utat és meg ol dást
mu tat va az át ala ku lás út ján. Frau
Mül ler el mond ta, hogy a kin ti test -
vé rek imád ság ban hor doz zák az
egye sü let je le nét és jö vő jét, és a sze -
re tet kap cso lat szim bó lu ma ként egy
dí szes gyer tyát he lye zett az ol tár ra.

A dél előtt nem lett vol na tel jes az
egy ház tör té ne ti elő adás nél kül. A nő -
egy let tör té ne te te le van olyan for -
du la tok kal, ame lyek Is ten gond vi se -
lő sze re te tét mu tat ják. Azt a szán dé -
kot, amely em be ri ol dal ról PauerIr-
ma, illetve Gáncs Aladár, Zulauf
Henrik lel kész és sok-sok di a ko -
nissza test vér és lel ki ve ze tő ik so rán
át va ló sul ha tott meg. Nyom da, ki ad -
vá nyok, nyá ri kon fe ren ci ák, majd
1951 után a „sze mé lyes bi zony ság té -

te lek idő sza ka”. Áll jon itt az új ra in -
du lás utá ni Fé bé-lel ké szek név so ra
is, akik mind annyi an meg osz tot ták
em lé ke i ket a je len lé vők kel: Madocsai
Miklós,id.ZászkaliczkyPál,Herzog
Csaba, il let ve Veperdi Zoltán (ő
nem tu dott je len len ni a szü le tés na -
pi ün nep sé gen). 

D.KeveháziLászló nyu gal ma zott
es pe res, egy ház tör té nész elő adá sa
után sze mé lyes, bi zony ság té tel nek
ne vez he tő vissza em lé ke zé sek kö vet -
kez tek. A leg idő sebb, 98 éves di a ko -
nissza, EndreffyMária is fel idéz te el -
hí vá sá nak tör té ne tét („Ha nem le he -
tek di a ko nissza, a leg bol dog ta la nabb
em ber le szek a vi lá gon…”) és szol gá -
la ta el ső nap ja it épp úgy, mint az
anya ház ba köl tö zés iz gal mát. Ma-
gassyVilma és MajorErzsébet szin -
tén az őket szol gá lat ra hí vó Úr ról tett
val lást. 

Gaz da gí tot ták a je len lé vő ket azok
az „em lék mor zsák” is, ame lye ket az
új ra in du lás után szol gá ló Fé bé-lel ké -
szek től hall hat tak. 

A kert he lyi ség ben el köl tött kö -
zös ebéd al kal má val a ta lál ko zás
sze mé lyes örö mét is át él het ték a je -
len lé vők. A dél utá ni órák ban pe dig
Balogh Zoltán, az ok tó ber 1-jén
meg ala kult Fé bé Evan gé li kus Sze re -
tet szol gá lat igaz ga tó ja és BudaAn-
namária, egy há zunk or szá gos iro dá -
ja dia kó ni ai osz tá lyá nak ve ze tő je vá -
zol ta fel a ter ve ket, így az után pót lás -
kép zés le he tő sé ge it.

Ma do csai Mik lós igei út ra va ló já -
val ért vé get a tar tal mas ün nep lés,
amely va sár nap Pi lis csa bán foly ta tó -
dott – SztojanovicsAndrás ige hir de -
tői szol gá la tá val.

g Stif nEr-Kő há ti Do rottya

KilencvenévesaFébé
„Ragyogó”ünnep–anyaháziszeretetközösségben

f Folytatásaz1.oldalról

SztojanovicsAndrás

A hit élet köz hasz nú vol tát hang sú -
lyoz ta az ün nep tex tu sa, Kol 3,17–4,1
alap ján tar tott pré di ká ci ó já ban a püs -
pök. „Az Is ten út ján já ró, hi tét ko mo -
lyan ve vő em ber… az egész tár sa da -
lom nak óri á si aján dék – fo gal ma zott.
– Minden nek az alap ja az, hogy Is ten
sze ret ben nün ket. Hív a ve le va ló kö -
zös ség be, ahol gyó gyul hat nak kap cso -
la ta ink, vál toz hat az élet hez, a kö zös -
ség hez va ló vi szo nyunk.”

Az igei al ka lom után a temp lo mot
meg töl tő hall ga tó ság szép rend ben át -
vo nult a be mu ta tó köz pont hoz, út köz -
ben – a jó öku me ni kus kap cso lat je -
gyé ben – meg ke rül ve a he lyi ró mai
ka to li kus temp lo mot.

Az egy ko ri is ko la tör té ne té ről, il -
let ve az el vég zett mun kák ról Ve-
rasztó János, a Rép ce lak–Csá ni gi
Evan gé li kus Egy ház köz ség lel ké sze
szá molt be. El mond ta, hogy a fel újí -
tást egy vi dék fej lesz té si pá lyá za ton
meg nyert tá mo ga tás tet te le he tő vé. 

Ez után kö szön tőt mon dott – töb -
bek kö zött – KisMiklósZsolt ag rár-
vi dék fej lesz té sért fe le lős ál lam tit -
kár, Joó Ferenc he lyi pol gár mes ter,
ághPéter, Vas me gye or szág gyű lé si
kép vi se lő je, dr.GalántaiGyörgy, a
Ság hegy Le ader Egye sü let el nö ke,
HarangozóBertalan Vas me gyei kor -
mány meg bí zott, va la mint a fa lu szü -
löt te, Széles Sándor Győr-Mo son-
Sop ron me gyei kor mány meg bí zott.

A meg szé pült épü le tet Rostáné
Piri Magda, a Va si Egy ház me gye
es pe re se ál dot ta meg, majd a kulcs át -
adá sa után bir tok ba is ve het ték a he -
lyi ek. A ter mek ben és az ud va ron fel -
ál lí tott asz ta lok nál sze re tet ven dég ség
vár ta a részt ve vő ket. Itt a kör nyék be li
ter me lők ál tal ké szí tett saj tok és bo -
rok meg kós to lá sá ra is nyílt le he tő ség.
A dél után zá rá sa ként Ve rasz tó Já nos
ve ze té sé vel rö vid kon cer tet adott a
rép ce la ki Vekker együt tes.

g – adá mi –

Egykorievangélikusiskola
atermészetvédelemszolgálatában
b Falu- és egyháztörténeti, illetve természetvédelmi bemutatóköz-
pontkéntszolgáljaatovábbiakbanaközösségérdekeitCsánigonako-
rábbievangélikusiskola.Afelújítottépületátadásáraoktóber19-én,
vasárnapdélelőttkerültsor.AzistentiszteletenSzemereiJános, aNyu-
gati(Dunántúli)EgyházkerületpüspökehirdetteIstenigéjét.
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A tár ca tá jé koz ta tá sa sze rint ok tó -
ber 16-án má sod szor ülé se zett a Re -
for má ció Em lék bi zott ság a Par la -
ment ben. A tes tü let meg vi tat ta a re -
for má ció in du lá sá nak öt szá za dik
év for du ló já ra ter ve zett prog ram -
so ro za tot, és be szá molt az ala ku ló
ülés óta el telt elő ké szí tő és ter ve ző -
mun ká ról.

BalogZoltán, aki egy ben a tes tü -
let ügy ve ze tő el nö ke, azt hang sú lyoz -
ta, hogy az öt száz éve tar tó re for má -
ció a meg úju lás for rá sa. A mi nisz ter
ar ról is be szá molt, hogy az em lék bi -
zott ság mun ka cso port jai a Kár pát-
me den cei pro tes táns egy há za kat
kép vi se lik, ám a „fe le ke zet kö zi ség
szel le mé ben” fon tos, hogy ka to li -
kus ta gok is részt ve gye nek a prog -
ram so ro zat ki dol go zá sá ban.

A 2015. évi pro jekt tá mo ga tá sok
ter ve ze té nek ki dol go zá sa Hafenscher
Károly mi nisz te ri biz tos fel ada ta lesz
– tar tal maz za a tár ca köz le mé nye.

A Re for má ció Em lék bi zott ság ala -
ku ló ülé sét idén ja nu ár ban Orbán
Viktor mi nisz ter el nök nyi tot ta meg
a Par la ment ben. Azt mond ta, a re for -
má ció a ma gyar ság nak olyan nem ze ti
kin cset adott, amely fe le ke zet re va -
ló te kin tet nél kül min den kié.

A bi zott ság, amely az egye te mes
re for má ció kez de té nek öt szá za dik
év for du ló já ról tör té nő mél tó meg em -
lé ke zés és a re for má ció ma gyar örök -
sé gé nek meg ün nep lé se ér de ké ben
jött lét re, ké szí ti elő a ju bi le um al kal -
má ból 2017-ben sor ra ke rü lő ün ne -
pi ren dez vé nye ket.

g MTI

Areformációkezdeténekötszázadik
évfordulójanemegyházibelügy

b Akormányszándékaaz,hogyaReformációEmlékbizottságmunká-
janecsakegyházibelügyként,hanemMagyarországésEurópaközös
ügyekéntjelenjenmeg–hangsúlyoztaBalogZoltán azemlékbizott-
ságmúltcsütörtökiülésénazEmberiErőforrásokMinisztériumának
közleményeszerint.Aminiszterhozzátette,hogyareformációkez-
detének ötszázadik évfordulójára tervezett programsorozatot az
egyházakáltaldelegálttagokjavaslataibólállítjákössze.

GáncsPéter püs pök és DeákLászló
ke rü le ti misszi ói lel kész hí vá sá ra
egész na pos kon zul tá ci ót tar tot tak
múlt pén te ken a Dé li Evan gé li kus
Egy ház ke rü let ben szol gá ló me gyei
missziói lel ké szek. Rajtuk kívül min d
az öt egy ház me gyé ből je len volt egy
olyan lel ki pász tor, il let ve gyü le ke ze ti
mun ka társ is, aki egy faj ta evan gé li -
kus gyü le ke zet plán tá lást (is) foly -
tat. A dé li püs pö ki hi va tal ban tar tott
ta nács ko zás ra meg hí vást ka pott to -
váb bá LuptákGyörgy, az Evan gé li zá -
ci ós és Misszi ói Bi zott ság el nö ke, Sze-
verényiJános or szá gos misszi ói lel -
kész és NémethZoltán, az egy há zunk
or szá gos iro dá ja ke re té ben szep -
tem ber ben in dult új gyü le ke ze ti és
misszi ói osz tály ve ze tő je. 

A misszi ói te rü le ten is dol go zó há -
rom ve ze tő kö zö sen fo gal maz ta meg
a be szél ge tés ben az együtt mű kö dés
fon tos sá gát s azt, hogy cél ja ik kö zö -
sek: az evan gé li um ter jesz té se, a
gyü le ke zet től tá vol élők meg szó lí tá -
sa s a gyü le ke ze tek nyi tot tá té te le az

újon nan ér ke ző test vé rek be fo ga dá -
sá ra. Eze kért a cé lo kért dol go zik
együtt a bi zott ság, az osz tály és az or -
szá gos misszi ói lel kész.

A Dé li Egy ház ke rü let ben több
olyan gyü le ke zet is van, amely ben
„gyü le ke zet plán tá lás”, gyü le ke zet-
új ra élesz tés in dult el, il let ve aho vá
több mint há rom év ti zed után ke rül
új ra hely ben la kó lel kész, s kez di meg
a te le pü lé sen élő evan gé li ku sok – és
az ige iránt nyi tott em be rek – egy be -
gyűj té sét.

Az egész na pos prog ram – me lyen
a misszi ó ról mint ha tár át lé pés ről Jó
András, az In ter ser ve misszi ói szer -
ve zet eur ázsiai igaz ga tó he lyet te se
tar tott elő adást – le he tő sé get nyúj -
tott ar ra, hogy a je len lé vők meg is -
mer jék egy-egy gyü le ke zet na pi prob -
lé má it, s hogy a gyü le ke ze tek ben
szol gá lók ér zé kel hes sék: nin cse nek
egye dül, egy imád ko zó és gya kor la ti
kér dé sek ben is se gít sé get nyúj tó kö -
zös ség, egy há zi ve ze tés kí sé ri őket.

g Kiss Ta más felvétele

Kibővítettmisszióikonzultáció
aDéliEgyházkerületben A ke resz tény ül dö zést leg töb ben a

tör té ne lem rég le zárt fe je ze té nek te -
kin tik, és az Eu ró pai Unió „to le ráns
és po li ti ka i lag kor rekt” or szá ga i ban
ez így is van. A vi lág szá mos tér sé gé -
ben vi szont a ke resz té nyek zak la tá -
sa, el ül dö zé se és le gyil ko lá sa a 21. szá -
zad ban is a szó szo ros ér tel mé ben
vett vé res va ló ság.

Pa kisz tán ban még a múlt szá zad
nyolc va nas éve i ben ve zet te be Zia-
ulHak tá bor nok-dik tá tor az úgy ne -
ve zett „is ten ká rom lás-tör vényt”,
amely alap ve tő en kor lá toz ta, il let ve
el le he tet le ní tet te a sza bad val lás -
gya kor lást. A musz lim több sé gű ál -
lam ban a ke resz tény hit nyil vá nos fel -
vál la lá sa is oly kor is ten ká rom lás nak
szá mít. Ele in te még élet fogy tig la ni
bör tönt is ki szab hat tak a tör vény
meg sér tő i re, 1992-től vi szont ki zá ró -
lag a leg sú lyo sabb íté let, a ha lál bün -
te tés al kal maz ha tó. Bí ró ság ra pe dig
nincs is min dig szük ség: Pan dzsáb
tar to mány ke resz tény kor mány zó ja
és a szö vet sé gi kor mány egyik mi -
nisz te re is bru tá lis me rény let ál do za -
ta lett. Je len leg mint egy há rom száz
ke resz tény hí vő szen ved is ten ká -
rom lás vád já val a pa kisz tá ni bör tö -
nök ben.

Mind ezt a kon fe ren cia fő elő adó ja
tár ta a je len lé vők elé. A je len leg már
Ang li á ban élő AsifMall Pa kisz tán ban
nőtt fel és vált el kö te le zett ke resz -
ténnyé. Mint az ül dö zött ke resz té nye -
ket se gí tő nem zet kö zi szer ve zet, a Re -
le a se In ter na ti o nal mun ka tár sa el ső
elő adá sá ban azon ban nem csak a Pa -
kisz tán ban, ha nem a Kö zel-Ke let és
Af ri ka szá mos or szá gá ban tom bo ló
ke resz tény ül dö zés ről is szólt.

Egyip tom ban, In do né zi á ban, Ma -
laj zi á ban, Szu dán ban ad mi niszt ra tív
esz kö zök kel szo rít ják ki a ke resz tény
hi tet. Egyip tom ban a sze mé lyi iga zol -
vány ban is sze re pel a fe le ke ze ti ho -
va tar to zás, a ke resz tény hit re va ló át -
té rést bör tön nel bün te tik, míg Ma -
laj zi á ban az UNI CEF ál tal az ok ta tá -
si há ló zat fej lesz té sé re ado má nyo zott
pénzt musz lim val lá si is ko lák ala pí -
tá sá ra hasz nál ják. 

Ni gé ri á ban a Bo ko Ha ram szél ső -
sé ges musz lim moz ga lom több ke -
resz tényt ölt meg, mint az al-Ka i da
és a tá l ibok össze sen – az or szág
északke le ti ré szén már nép ir tás ról
kell be szél nünk. 

Sza úd-Ará bi á ban és Bru ne i ben az isz -
lám val lá si tör vény ke zés, a sariavan ér -
vény ben, amely min den nem musz lim
hí vőt ha lál lal bün tet, ha nem tér át.

* * *

Az el ső elő adás után a Bap tis ta Sze re -
tet szol gá lat nem zet kö zi igaz ga tó ja,
GálDávid hív ta fel a fi gyel met a Je zsu -
i ta Sze re tet szol gá lat mun ka tár sá ra,
AlexisPremKumarra, akit idén jú ni -
us ban ra bol tak el tá lib ka to nák Af ga -
nisz tán ban, és az óta sincs hír ró la. 

Gál a kis cso por tos imák hoz há -
rom té mát ja va solt: az ül dö zött ke resz -
té nyek ma rad ja nak erő sek hi tük ben; az
ül döz te té sek el le né re ta pasz tal ják meg
Is ten sze re te tét; bo csás sa nak meg az
őket ül dö zők nek és a nyu ga ti ke resz -
tény ség nek…

Az ima után az Öku me ni kus Se gély -
szer ve zet nem zet kö zi pro jekt igaz ga tó -
ja, BálintGábor szá molt be meg rá zó
ira ki ta pasz ta la ta i ról. Az Isz lám Ál lam
(ISIS) szél ső sé ges moz ga lom az or szág
nagy ré szét el fog lal ta. Az észa ki, kur -
dok lak ta ré szen a más fél mil lió me ne -
kült el lá tá sa a leg na gyobb prob lé ma,
volt olyan öt-hat ezer fős vá ros, aho vá
ti zen öt ezer em ber ér ke zett. Itt a Mo -
szul ból és a Ni ni vei-fenn sík ról el ül dö -
zött egy há zi ve ze tők szer ve zik a me -
ne kült tá bo ro kat. 

A szír és a káld ka to li kus püs pök, il -
let ve az ör mény or to dox val lá si ve ze -
tők temp lo mok ban, csa lá dok nál, sá tor -
tá bo rok ban és is ko lák ban pró bál ják el -
he lyez ni a ha tal mas em ber tö me get.
A sok szor csak a raj tuk lé vő ru há ban
el me ne kült em be rek kö zött nem
volt rit ka az éhe zés és a ki lá tás ta lan -
ság mi at ti ön gyil kos ság sem. Kü lö nö -
sen az idő sek és a kis gyer me kek
van nak ve szély ben. A leg fon to sabb
meg ol dan dó fel adat most a tél re va -
ló fel ké szü lés. 

A tér ség ben 2,5 mil li ó ra be csü lik a
me ne kül tek szá mát, az ENSZ sze rint
az el lá tá suk hoz szük sé ges fel sze re lés
hat van szá za lé ka áll ren del ke zés re.
Az ira ki kurd kor mány, amely már ki -
épí tet te az ön ál ló kurd ál lam inf ra -
struk tú rá ját, tá mo gat ja a ke resz tény
me ne kül te ket és a temp lo mok épí té -
sét – ez rit ka po zi tív pél da egy musz -
lim kor mány tól. Az Öku me ni kus Se -
gély szer ve zet az Egy há zak Vi lág ta ná -
csá nak fel ké ré sé re az ül dö zöt tek sze -
mé lyes be szá mo lói és hely szí ni szem -

le alap ján aján lást fo gal ma zott meg az
ENSZ Em be ri Jo gok Ta ná csá nak a me -
ne kül tek el lá tá sá ról.

Bá lint Gá bor elő adá sa után Horváth
István imád ko zott az ira ki me ne kül te -
kért, és gyűj tést is in dí tott; a gyűj tött
összeg az Öku me ni kus Se gély szer ve -
ze ten ke resz tül jut el a rá szo ru lók hoz.

* * *

Is mét Asif Mall kö vet ke zett, aki ez -
út tal a ke resz té nyek kö te les sé ge i ről
és fe le lős ség vál la lá sá ról be szélt. A hí -
vők tá jé ko zott sá gá nak nö ve lé se, lá -
tó kö rük tá gí tá sa vé gett a mé dia -
mun ka ha té kony sá gá nak nö ve lé sét
ja va sol ta, pél da ként em lít ve a kö zös -
sé gi mé di át, a se gély szer ve ze tek hír -
le ve le it és a hír por tá lo kat. Ez ál tal le -
het a szé le sebb köz vé le mény fi gyel -
mét is fel hív ni az ül dö zött ke resz té -
nyek hely ze té re. A po li ti kai nyo -
más gya kor lás kez de mé nye zé se is
rend kí vül fon tos, meg kell ke res ni a
ke resz tény or szág gyű lé si kép vi se lő -
ket, kor mány ta go kat, pe tí ci ó kat szer -
vez ni a rész vé te lük kel. Mall kap cso -
lat ban áll brit, ka na dai, nor vég és
auszt rál po li ti kus sal, akik fel vál lal ták
a ke resz té nyek ügyét. 

A pénz ügyi se gít ség nyúj tás mel lett
a Re le a se In ter na ti o nalen és más szer -
ve ze te ken ke resz tül van le he tő ség sze -
mé lye sen meg lá to gat ni a szí ri ai, ira ki,
pa kisz tá ni ke resz té nye ket, de ugyan -
ilyen fon tos a ma gyar or szá gi me ne -
kült tá bo rok ban (pél dá ul Bics kén) el -
he lye zett ke resz tény me ne kül tek tá mo -
ga tá sa is.

A ne gye dik elő adás előtt Dani
Eszter, a Ma gyar or szá gi Re for má tus
Egy ház Zsi na ti Hi va ta la misszi ói
iro dá já nak ve ze tő je imád ko zott,
majd Asif Mall a kon fe ren cia leg fon -
to sabb üze ne tét tol má csol ta: nem -
csak reaktívan, utó lag ve he tünk
részt a ke resz tény ül dö zés eny hí té sé -
ben, a fő cél, hogy proaktívan, meg -
elő ző mó don lép jünk fel. Az elő adó
Eszterkönyvéből vett pár hu zam mal
ír ta le ezt a stra té gi át, az úgy ne ve zett
„Mor do kaj-köz be avat ko zá so kat”,
ame lyek nek alap ve tő cél juk az, hogy
a kereszté nyek elleni támadásokat
meg aka dá lyoz zák. Mall pa kisz tá ni
pél dák kal tá masz tot ta alá ér ve lé -
sét: van, ahol si ke rült a he lyi ka to na -
sá got a ke resz té nyek vé del me ér de -
ké ben moz gó sí ta ni és így el ke rül ni a
vér on tást. 

Fel kell ku ta tunk Is ten ügyé nek
szó szó ló it, a mo dern kor po ten ci á lis
Mor do ka ja it, avagy „mer jen min den -
ki Mor dokaj já vál ni!” – hang zott a kon -
fe ren cia vé gén a fő elő adó üze ne te.
Ezt a bá to rí tást szó lal tat ta meg B.
PintérMárta lel kész nő is, aki ál dás sal
bo csá tot ta út já ra a né pes, mint egy
száz fős hall ga tó sá got, s az al ka lom
összeg zé se ként az öku me ni kus vi lág -
ima nap jól is mert jel mon da tát – „In -
for mál va imád koz ni és imád koz va
cse le ked ni” – he lyez te a szí vek re.

g Wal kó Ádám

„Havalamelyikrészszenved…”
Konferenciaakeresztényüldözésről

b SzerkesztőségünkazEvangélikusÉletmúlthetiszámábanközöltean-
nakaNemhallgathatunk! címűfelhívásnakaszövegét,amelybenaz
üldözöttkeresztényekértnovember9-éntartandónemzetköziima-
naphozvalócsatlakozásraszólítjafelahazaigyülekezeteketaMagyar-
országiEgyházakÖkumenikusTanácsa(MEÖT)ésazAliansz–Ma-
gyarEvangéliumiSzövetség.Ezutóbbifelekezetköziszervezetmúlt
pénteken,október17-énkonferenciátszervezettatémárólabudapes-
tiGolgotaKeresztényGyülekezet–egykorHíradó,majdHorizontmo-
ziként funkcionáló – nagytermében. A rendezvény „házigazdái”,
HorváthIstván, azAlianszfőtitkáraésB.PintérMárta, azEvangéli-
kusKülmisszióiEgyesületlelkészielnökeközösimávalnyitottákmeg
anégyszekcióbólállóelőadás-sorozatot.

Ta más-mi sé re hí vo gat ta a meg je len -
te ket a ma lom so ki evan gé li kus gyü -
le ke zet fi a tal ja i ból össze állt ze ne kar
a mar cal ger ge lyi temp lom ol tá ra előtt
ok tó ber 18-án – Lu kács evan gé lis ta
em lék ün ne pén –, a Veszp ré mi Egy -
ház me gye misszi ói nap ján. A né pes
gyü le ke ze tet a szó szo ros ér tel mé ben
is meg moz ga tó is ten tisz te le ten Tubán
József csor nai lel kész hir de tett igét a
het ven két ta nít vány ki kül dé sé nek
tör té ne te (Lk 10,1–9) alap ján. 

Az is ten tisz te let után egy há zunk
zsi na tá nak lel ké szi el nö ke, ifj. dr.

Hafenscher Károly Emlékezés az
egyház jövőjére cí mű elő adá sá ban
ki fej tet te: az egy ház nem a múlt já -
ból, ha nem a jö vő jé ből él. De va jon
hisszük-e, hogy je len van kö zöt tünk
az Is ten or szá ga, mert Jé zus kö zöt -
tünk van? Az egy ház tit ká nak lé nye -
ge az, hogy az egy ház an nak a
Krisz tus nak a tes te, aki él és ural ko -
dik, és ame lyet egye dül a Szent lé lek
te remt és tart meg. Az egy ház nak
te hát ak kor le het jö vő je, ha a Szent -
lé lek meg újít ja.

g ME nyEs Gyu la felvétele

Emlékezésazegyházjövőjére
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–Beszélgetésünkelejéntalánnemérdektelena
középosztályfogalmáttisztázni.

– Sok fé le meg kö ze lí tés lé te zik. Az én meg -
fo gal ma zá som ban a kö zép osz tály az a tár sa dal -
mi ré teg, amely nek tag jai alap ve tő en mun ká -
ból és bér ből élő, szel le mi fog lal ko zást vég ző
em be rek – pél dá ul ta ná rok, or vo sok, tiszt vi se -
lők, lel ké szek. El ső sor ban nem az anya gi ja vak
bir tok lá sa mo ti vál ja őket, ha nem az, hogy a
meg szer zett, ta pasz ta la tok kal ki egé szí tett szak -
tu dá su kat a ha za és a nem zet ér de ké ben hasz -
no sít sák.

Egy faj ta élet stí lus jel lem ző rá juk: a kö zép -
pont ban a mun ka és a csa lád áll, fon tos szá muk -
ra a mű velt ség, a meg fe le lő vi sel ke dés for ma és
az ele gan cia. Szem előtt tart ják, hogy le gyen át -
já rás a gye rek szo ba és a könyv tár kö zött.

Jel lem ző a val lás hoz va ló kö tő dé sük is. A po -
li ti ká tól bi zo nyos mér té kig sze re tik ma gu kat tá -
vol tar ta ni, vagy is a kü lön bö ző po li ti kai hul lám -
ve ré sek nem fel tét le nül ér dek lik őket. Eh hez ter -
mé sze te sen az is kell, hogy a po li ti ka ne akar -
ja min den áron rá eről tet ni a sa ját aka ra tát,
szán dé ka it er re a ré teg re.

–AszóbanforgókönyvazÖncsaládjának
történetétidézifel.Háromgenerációelevene-
dikmeg.Anagyapávaléscsaládjávalismer-
kedhetünkmegelsőként,akiknekaköztisztvi-
selőipályafutásajelentősrészbenaMonarchia
idejéreesett.Amásodikgenerációtképviselő
édesapa és testvérei a két háború közötti
évekbenkezdtékmegaközügyekszolgálatát
különbözőintézményekben,ésazállampárti
időszakbanvalamennyiüketérintetteapoli-
tikaiokokbóltörténtállás-ésvagyonvesztés.
DeazÖnésunokatestvérei–akikamásodik
világháborúkörülszülettek–életébesemke-
vésbészóltbeleatörténelem.Mivelehelyütt
csakrészletekettudunkfelvillantaniakönyv-
ből,engedjemeg,hogyelsőként Sán dor tanul-
ságostörténetérőlszóljunk.

– Nagy apám egyik test vé ré nek a fi á ról van
szó. Fel me nő i hez ha son ló an ő is jo got vég zett,
majd 1933-ban a Köz mun ka ta nács gya kor no -
ka lett; e fő vá ro si in téz mény fő ként vá ros ren -
de zés sel, vá ros fej lesz tés sel fog lal ko zott. Sán dor
az in téz mény 1949-es meg szün te té sé ig dol go -
zott itt, ek kor már mi nisz te ri ta ná cso si ran got
töl tött be. 

–Ezmitjelentett?
– A sok köz hi va tal nok ál tal csúcs nak te kin -

tett V. fi ze té si osz tály nak fe lelt meg, ide so rol -
ták pél dá ul az ez re de se ket is.

1948-ban meg tör tént a tel jes kom mu nis ta ha -
ta lom át vé tel. Egy év vel ké sőbb a Köz mun ka -
ta ná csot egy toll vo nás sal meg szün tet ték, és mi -
nisz té ri u mi fő osz tállyá mi nő sí tet ték át. Az
élé re egy ré sze ges kő mű vest ne vez tek ki, aki az
el ső perc től han got adott osz tály gyű lö le té -
nek. El ső szá mú ál do za ta Sán dor lett. Bár mi -
lyen jól vé gez te is a dol gát, har minc ki lenc éve -
sen nyug dí jaz ták – per sze nyug díj nél kül.
Sán dor – ahogy fo gal ma zott – nem volt haj lan -
dó sem mi fé le szel le mi se géd mun kát vé gez ni,
így elő ször me den ce ta ka rí tó nak ment egy
uszo dá ba, majd har minc há rom évig ka bi nos -
ként dol go zott.

–Hogyéltemegeztanagyváltást?
– El fo gad ta, meg bé kélt ve le, és sok örö möt

ta lált ben ne an nak el le né re, hogy a szak mai
ta pasz ta la ta it, jo gi tu dá sát nem ka ma toz tat -
hat ta, mert a Ma gyar or szág ra eről te tett po -
li ti kai rend nem tar tott er re igényt. Min den -
ki sze ret te, és csak na gyon ke ve sen tud ták ró -
la, ki is ő va ló já ban.

–Közelhasonlóatörténete Mar cell nak is,aki
BudapestrendőrkapitányábóllettazOrszágos
Mentőszolgálatgondnokanyugdíjaskoráig…

– Mar cell édes apám test vé re volt. Ke ve sen
tud ják ró la, hogy az ő ne vé hez fű ző dik a jobb
ol da li köz le ke dés bu da pes ti meg szer ve zé se.

–Ezigenkülönlegestörténet.Kérem,mesél-
jeel!

– Ere de ti leg a „bal ra tarts” volt az ál ta lá nos,
mert hogy a lo vas ka to nák a kard ju kat a bal ol -
da luk ra csa tol ták, hogy jobb kéz zel könnyen ki
tud ják rán ta ni. Emi att vi szont csak bal ol dal ról
tud tak fel száll ni a nye reg be, és ha már el in dul -
tak, mi ért men tek vol na át az út túl ol da lá ra?

A múlt szá zad hú szas–har min cas éve i ben
ug rás sze rű fej lő dés nek in dult a köz úti köz le -
ke dés, egy re több volt az au tó. A se bes ség vál -
tó jobb kéz zel tör té nő hasz ná la ta mi att ek ko -
ri ban ter jedt el a jobb ol da li köz le ke dés. A har -

min cas évek vé gén, negy ve nes évek ele jén Eu -
ró pá ban Ang lia, Por tu gá lia és Svéd or szág
mel lett már csak a ma gya rok ra gasz kod tak a
„bal ra tarts”-hoz. Azon ban előbb-utóbb ne -
künk is az eu ró pai gya kor lat hoz kel lett iga zod -
nunk. Bu da pes ten ez az or szá gos be ve ze tés -
hez ké pest há rom hét tel ké sőbb, 1941 no vem -
be ré nek el ső va sár nap ján lé pett élet be. En nek
meg szer ve zé se és be ve ze té se Mar cell fel ada -
ta volt. 

Emel lett 1950-ben részt vett az új rend szám -
struk tú ra ki ala kí tá sá ban is. A két be tű ből és há -
rom szám ból ál ló rend szer alap el vei mint egy
negy ven évig vál to zat la nok ma rad tak még ak -
kor is, ami kor né hány év vel ké sőbb át tér tek a
két be tű és négy szám al kal ma zá sá ra.

–Hailyennagyívűfeladatokatbíztakrá,ak-
kormégishogyanlettbelőlegondnok?

– A kom mu nis ta irá nyí tá sú rend őr ség nél a
ve ze tői tiszt sé ge ket párt tag ság hoz kö töt ték, így
az utol só évek ben Mar cell csak he lyet te si
tisz tet tölt he tett be. 1950-ben az tán kö zöl ték
ve le, hogy bár fel ada ta i nak el lá tá sá ban sem -
mi ki fo gá sol ni va lót nem lát nak, el bo csát ják,
mert hát ugye, aki 1945 előtt volt rend őr tiszt…
Ezek után ke rült az Or szá gos Men tő szol gá -
lat hoz, ahol nyug dí ja zá sá ig gond nok ként
dol go zott.

–Azoktóber23-aiünnepközeledtévelidéz-
zükfelazédesapja, Ma ri no vich End re alakját
is,akiaz1956-osforradalomidejénBudapest
tűzoltóparancsnokavolt.

– Két ség te len, hogy az az idő szak je len tet -
te éle té nek csúcs pont ját. A csa lá di ha gyo má -
nyok nak meg fe le lő en édes apám is jo gi dip lo -
mát szer zett. Mi vel azon ban gyer mek ko ra óta
el járt nagy apám mal, az Or szá gos Tűz ol tó szö -
vet ség al el nö ké vel a kü lön fé le tűz ol tó ren dez -
vé nyek re, szin te ter mé sze te sen adó dott szá má -
ra a tűz ol tó tisz ti hi va tás vá lasz tá sa. 1945-ben
már tűz ol tó fő pa rancs nok-he lyet te si be osz tás -
ban dol go zott.

Vi dám, az élet örö me it sze re tő em ber volt,
aki el ső lá tás ra meg ked vel tet te, meg ér tet te ma -
gát az is me ret le nek kel, per cek alatt ő volt a tár -

sa ság kö zép pont ja. A hi va tá sá nak élt, be osz tott -
jai na gyon sze ret ték, tu dá sát el is mer ték.

–Azőesetébenmilyenkövetkezményekkel
jártakommunistahatalomátvétel?

– A Fő vá ro si Tűz ol tó ság ál la mo sí tá sa után
rang já ban őt is vissza mi nő sí tet ték, majd 1951-
ben mint po li ti ka i lag meg bíz ha tat lant el bo csá -
tot ták. Au tó busz so főr lett a Bu da pest–Vác út -
vo na lon. Két év vel ké sőbb, Sztálinha lá la kor tisz -
te let le nül kom men tál ta a nagy ve zér el huny tát,
en nek kö vet kez mé nye ként öt év hat hó na pi bör -
tön bün te tés re ítél ték. Idő vel ezt csök ken tet ték,
de a bün te tés egy ré szét a vár pa lo tai rab bá nyá -
ban töl töt te. 1954 szep tem be ré ben sza ba don en -
ged ték, ez után a fő vá ros ban lett busz ve ze tő.

–Az1956.októberieseményekközepetteho-
gyankerültaBudapestiTűzoltó-parancsnok-
ságélére?

– Ok tó ber 30-án győ zött a for ra da lom, és
sor ra ala kul tak meg a for ra dal mi bi zott sá gok.
A tűz ol tók nál a volt mun ka tár sai, be osz tott jai
a tá vol lé té ben vá lasz tot ták meg édes apá mat ve -
ze tő jük nek. Rá jel lem ző en – be tart va a szol gá -
la ti utat – még ak kor is azt kér te, hogy a hi va -
ta los szer vek től hoz za nak a ki ne ve zé sé ről írá -
sos meg erő sí tést. Öröm mel, tel jes lel ke se dés -
sel vet tet te be le ma gát a fel ada tok ba – egyen -
ru há ját új ra ma gá ra ölt ve „ha za ér ke zett”.

–Az’56-oseseményeknekÖnakönyvbenkü-
lönfejezetetszentel,amelybenaztisírja,hogy
anovemberiszovjettámadásidejénédesapja
éjjel-nappalbentvoltaparancsnokságon.

– A nor mál tűz ese te ken kí vül a har cok okoz -
ta ká rok, tü zek meg sok szo roz ták a fel ada ta i kat.
Több kri ti kus pont is volt ez idő tájt az éle tük -
ben. Egy nap pél dá ul – va la mi lyen fél re ér tés kö -
vet kez té ben – el vit te őket a pa rancs nok ság ról
egy szov jet ala ku lat. Sze ren csé jük re két nap múl -
va bán tat la nul sza ba don en ged ték őket.

Ezen kí vül is több ször volt ve szély ben az éle -
tük, hi szen há bo rús hely zet volt. Sok szor kel -
lett lö völ dö zés kö ze pet te, harc ko csik kö zött
meg kö ze lí te ni ük az ol tan dó hely színt. So kan
meg is se be sül tek. Sze mé lyes bá tor sá gá val
több ször ő erő sí tet te a töb bi e ket.

–Aforradalomleveréseutánlettkövetkez-
ményeaszerepvállalásának?

– Igen. A tűz ol tó ság tól is mét el bo csá tot ták.
Vissza von ták busz so fő ri jo go sít vá nyát, hi szen
akár tö me ge ket is szál lít ha tott vol na, il let ve to -
vább ra sem bíz tak rá sem mi ne mű, a tu dá sá hoz
mél tó fel ada tot. Elő ször a ké mény sep rők nél,
majd nyug dí ja zá sá ig a Bu da pes ti Köz le ke dé si
Vál la lat nál volt tűz ren dész – fő fel ada ta a
por ol tó ké szü lé kek el len őr zé se volt…

–Hasorravesszükacsaládjaharmadikge-
nerációstagjait,szomorúanállapíthatjukmeg,
hogy1956utánmilyensokankényszerültekkül-
földre.Önmaradt.Hogybefolyásoltaazéletét
atörténelem?

– Ha nem ilyen irányt vesz a sors ke re ke, va -
ló szí nű leg én is kö vet tem vol na az apai, nagy -
apai ha gyo má nyo kat, és tűz ol tó let tem vol na.
Ehe lyett – sok más tár sam mal együtt – meg -
bé lyeg zett ként in dul tam az élet nek. Még is:
nem csak a szár ma zá som adott erő több le tet, ha -
nem az is, hogy szin te fel nőtt ként él het tem meg
az 1956-os for ra da lom di cső nap ja it, ez a sors
ki vé te les aján dé ka volt.

–Mintahogyazisannakszámít,hogyegy-
koriifjútanára, An tall Jó zsef későbbMagyar-
országminiszterelnökekéntÖntkértefelkabi-
netfőnökénekcímzetesállamtitkárirangban.
A Boross-kormány idején folytathatta ezt a
munkát.Későbbkipróbálhattaakatedrátis.
Visszatérveakönyvcímére:túlélteaközéposz-
tálya20.századot?

– Ha na gyon le egy sze rű sí tem, ak kor azt
kell, hogy mond jam: nagy szü le in ket, szü le in ket
„el ka szál ta” a tör té ne lem, mi vi szont – min den
kez de ti ne héz ség el le né re – ké pe sek vol tunk
meg ka pasz kod ni és meg újul ni. Igaz, tő lünk el -
ko boz ták szü le ink va gyon tár gya it, nem jár hat -
tunk az ál ta lunk vá lasz tott is ko lák ba, nem ol -
vas hat tunk tet szés sze rin ti köny ve ket, és egé -
szen más tör té nel mi tu da tot pró bál tak be lénk
táp lál ni. Még is si ke rült elő de ink örök sé gé ből va -
la mennyit meg men tenünk, és ezt igyek szünk át -
ad ni a gye re ke ink nek. Csak raj tuk mú lik, hogy
él nek-e ez zel!

g Bo da Zsu zsa

Amúltszázadrólegycsaládtörténeténkeresztül
Beszélgetésdr.MarinovichEndrekorábbicímzetesállamtitkárral

b Miértletthatvanévvelezelőttakésőbbarany-ésgyémántdiplomásjogidoktorbólka-
binos,Budapestrendőrkapitányábólgondnokésafővárostűzoltó-alezredesébőlbusz-
vezető?Csupánazért,merta20.századkommunistadiktatúrájábanközéposztálybeli
származássalislegjobbtudásukszerintakartákteljesítenihivatásukat.ATúlélte-eakö-
zéposztály?–Családregénya20.századból című,idénmegjelentkönyvpáratlanuliz-
galmaskorrajzotad,miközbenélményszerűenjelenítimegafőlegközhivatalnokokból
állóMarinovich családtörténetét.Akönyvszerzőjével,dr.MarinovichEndre közgaz-
dásszal,azAntall-ésaBoross-kormánycímzetesállamtitkárával,aBudapestiGazda-
ságiFőiskolaKülkereskedelmiKaránakprofessoremeritusával,korábbifőigazgatójá-
valbeszélgettünk.
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Inmemoriam1956.Tíz éves fi úcs -
ka vol tam, még is érez tem és ér tet tem
56 gyö nyö rű for ra dal mát. Per zse lő
láng ja, hu nyó pa ra zsa egész éle tem -
ben me len ge tett. Ma is em lék szem
ar ra az el mond ha tat lan bol dog ság ra,
amely az em be re ket ölel te, és el -
tün tet te a fé lel met. 

1956 a ma gyar tör té ne lem leg -
szebb, leg fé nye sebb nap jai kö zé tar -
to zik! Aki nem élt ak kor, nem él te át
lá zas per ce it, nem tud hat ja, hogy a
nem szű nő ter ror nak, az el nyo más -
nak mi ly sö tét és foj tó mély sé ge i ből
kelt föl egy nép, és ki ál tot ta: „Elég
volt! Ne to vább!” 

Né hány rob ba nó óra kel lett csak,
és az annyi szor meg alá zott em be rek
föl emel ték a szí vü ket. Ti zen öt-ti zen -
hat éves pes ti srá cok száll tak szem -
be az iszo nyú ere jű szov jet tan kok kal.
Húsz éves „öre gek” ben zi nes pa lac -
kok kal föl gyúj tot ták, de re kuk ra erő -
sí tett ak ná val meg bé ní tot ták a lánc -
tal pa kat. Egy so kat szen ve dett nép,
igaz, csak né hány nap ra, ki vív ta sza -
bad sá gát, is mét nem zet té vált.

* * *

Október23.Dél után a til tás el le né re
az egye te mi hall ga tók a Pe tő fi-szo bor -
hoz vo nul tak. A mű egye te mis ták Bem
tá bor nok hoz. Sinkovits Imre el sza -
val ta a Nemzetidalt,BessenyeiFerenc
a Szózatot. Egy di ák föl ol vas ta a ti zen -
nyolc pon tot. Ki vág ták a sar ló-ka la pá -
csos cí mert a zász lók ból. NagyImre
be szélt a Par la ment nél; gép pisz to lyos
ÁVH-sok ér kez tek a rá di ó hoz… 

A töb bit is tud juk: har cok, se be sül -
tek, ha lot tak, szét lőtt Bu da pest, le tar -
tóz ta tá sok, ül dö zé sek, sö tét bör tö -
nök, haj na li ki vég zé sek, arc cal a
föld be te me tett fér fi ak. Meg ren dül -
ten gon do lok rá juk, akik nek ne ve ott
ra gyog az 1848-as if ja ké mel lett. Be -
szé lek ró luk, nem szű nő di cső sé -
gük ről – a fe le dés el len.

* * * 

AlbertCamuslevele.„A le igá zott, bi -
lincs be vert Ma gyar or szág töb bet tett
a sza bad sá gért, mint bár me lyik nép a
vi lá gon az el múlt húsz esz ten dő ben.
Ah hoz, hogy ezt a tör té nel mi lec két
meg ért se a fü lét be tö mő, sze mét el ta -
ka ró nyu ga ti tár sa da lom, sok ma gyar
vér nek kel lett el hull nia – s ez a vér fo -
lyam most már al vad az em lé ke zet ben.”

* * *

Magyarírók.Nem hall gat tak, a vég -
te len mon dat hoz szin te na pon ta ad tak
egy sort. Mint hű ír nok az éj sza ká ban,
szün te le nül vir rasz tot tak, hogy sem mi
ne ma rad jon ki. „A ma gyar tör té ne lem -
nek ez a leg na gyobb for ra dal ma egy -
út tal az el ső győ ze del mes, ami óta tör -
té nel mün ket jegy zik” – ír ta 1956. no -
vem ber 2-án DéryTibor.

„Az el múlt hét azért volt óri á si él -
mény szá mom ra, mert ez a né hány nap
mu tat ta meg, az egész vi lág nak, hogy
a ma gyar nép er köl csi leg mek ko rát

emel ke dett” – haj tott fe jet Németh
László.

„A ke rek vi lá gon, min den tér ké pen
ma át ír ják a ne ve det, Bu da pest. Ez a szó
már nem egy vá rost je löl, Bu da pest ma
annyit tesz, hogy hő si es ség. Bu da pest
min den nyel vén a vi lág nak azt je len ti:
hű ség, ön fel ál do zás, nem ze ti be csü let!”
– az Igazság cí mű lap ban je lent meg
ÖrkényIstván val lo má sa.

* * *

Szenvedés,börtön,halál. Wittner
Mária 1956-os ha lál ra ítélt tel so kat ta -
lál koz tam. Az is meg ada tott, hogy
egész dél előt töt ve le le het tem, sőt
ebéd jét is meg osz tot ta ve lem. Val lo -
má sá ból né hány drá mai részt em lé -
ke ze tem ben őr zök. Fá jó-szép gon do -
la tok ezek egy egy sze rű em ber től,
mé lyen meg szen ve dett vá la szok. 

„1957. jú li us 16-án tar tóz tat tak le.
Az in dok fegy ve res fel ke lés a nép köz -
tár sa ság rend je el len. Nem tud tam,
ho gyan fo gom ki bír ni. Vé gül ti zen -
négy évet kap tam. Elő ször ha lál ra ítél -
tek, az után át vál toz tat ták élet fogy tig -
lan ra. 1970-ben, krisz tu si kor ban ke -
gye lem mel sza ba dul tam.” Meg állt
egy pil la nat ra, el csen de se dett, majd
foly tat ta: „Min dig azt mond tam, hit
nél kül nem le het él ni. Is ten nél kül
sem mi nem ugyan az az em ber éle té -
ben. Nél kü le nem él het tem vol na
túl a sok meg pró bál ta tást. Nem  csak
hi szem, tu dom, hogy van Is ten.”

* * *

Óvó pajzs: apám. Nagy bá tyá mék
Pes ten él tek, kis gye rek is volt a ház -
nál. Így a for ra da lom el ső nap já tól so -
kat men tünk hoz zá juk: ke nyér, cu kor,
sár ga vaj la pult a há ti zsá kom ban.
Zsú folt va gon te te jén, nyi tott te her -
au tón Vá sár hely ről a fő vá ros ba. 

Apám so kat volt tá vol, csak ké ső es -
te moz dul tunk ki, ré gi ka to na ba rá ta it
lá to gat tuk. Ka bát ja alatt fél tett aján dé -
kok: li ter jó pá lin ka, erős ci ga ret ta. Be -
szél get tek, vi tat koz tak, hall gat ták a
Sza bad Eu ró pa Rá di ót. Lá tom ma gam
előtt, ahogy rá ha jol nak az öreg ké szü -
lék re, össze ér a fe jük…

Egyik éj jel, a tel jes sö tét ség ben vá -
rat la nul egy szov jet pán cél au tó állt
meg előt tünk. Fel kap csol ta reflek to -
rát, úgy vi lá gí tott ránk a meg seb zett
csönd ben. „Bújj a há tam mö gé!” –
súg ta apám a fü lem be. Kar já val egy -
re job ban szo rí tott, és imád koz ni
kez dett. A va kí tó fény ben úgy lát tam,
a te tőn ki né zett va la ki egy pil la nat -
ra, va la mit mon dott, az után fel bő gött
a mo tor, és el tűn tek a kő koc kás ut -
cá ban… Apám meg fe szü lő tes tét ma
is ér zem – mint ha teg nap tör tént vol -
na ta lál ko zá sunk a ha lál lal.

* * *

FeketeIstván levele.„Én össze te -
szem a ke zem, mert nem tu dok már
ír ni, csak az egész Ma gyar or szá gért
imád koz ni. Imád koz ni!”

g FEny vE si Fé lix La jos

Jegyzetlapok–1956

A Há zson gár di te me tő evan gé li kus-lu -
the rá nus sír kert jé ben el he lye zett, a
Ko lozs vár ról el hur colt öt ezer ci vil em -
lé két há rom (ma gyar, ro mán és né met)
nyel ven hir de tő táb la előtt AdorjániDe-
zsőZoltán evan gé li kus püs pök a múlt
ér té ke i nek fon tos sá gát hang sú lyoz ta. 

„Ho gyan épít het jö vőt egy fog ság ban
le vő, ki sem mi zett, ha lál ra ítélt kö zös -
ség, nem zet? Úgy, ha hit tel föl fe lé néz,
s a múlt ban el sa já tí tott ér té ke ket, em -
lé ke ket a je len és a jö vő épí tő kö ve i ként
hasz nál ja. A múlt ból erőt me rít ve to -
vább ad ja gyer me ke i nek, uno ká i nak
azo kat az ér té ke ket, ame lye ket őse i től

örö költ. Is ten nek még a fog ság ban is
ter ve van, az élet foly ta tó dik, van jö vő,
mert a jö vőt Is ten ad ja” – mond ta
Ador já ni De zső Zol tán, majd bá tor tett -
nek, ha tá ro zott, tu da tos, fe le lős ség tel -
jes cse lek vés nek ne vez te az em lék -
táb la el he lye zé sét. „Le gyen ez a hely az
em lé ke zés he lye, aho va min dig el hoz -
hat juk gyá szun kat, szen ve dé sün ket,
fá jó em lé ke in ket. Tart sa éb ren ben nünk
ez az em lék táb la a lel ki is me re tet és a tu -
da tot, amely őszin te ön vizs gá lat ra és
meg té rés re in dít” – összeg zett a püs -
pök, majd BenkőLevente tör té nésszel
együtt le lep lez te az em lék táb lát. 

Az er dé lyi tör té nel mi egy há zak
kép vi se lő i nek ál dá sa után Ben kő Le -
ven te elő ször a „mál en kij ro bot” két ko -
lozs vá ri túl élő jét, BitayLászlót és Mi-
le Józsefet kö szön töt te. Be szé dé ben
azt hang sú lyoz ta: het ven esz ten de je a
zsi dók de por tá lá sa és Ko lozs vár bom -
bá zá sa után a har ma dik ször nyű csa -
pás ér te a kin cses vá rost. 

„1944 őszén ép pen ezek ben a na -
pok ban fog dos ták össze és hur col ták
el szov jet ka to nák azt a kö zel öt ezer fér -
fit, akik kö zül min den har ma dik oda -
ve szett a ha tal mas vö rös bi ro da lom
kény szer mun ka tá bo ra i ban. El ér ke -

zett nek lát tuk az időt, hogy he lyé re ke -
rül jön az em lé ke zés-em lé kez te tés kö -
ve. Szán dé kunk ban áll lét re hoz ni azt
a kegy he lyet, ahol az 1944 ok tó be ré ben
Ko lozs vár ról el hur colt öt ezer fér fi em -
lé ke előtt fe jet hajt ha tunk. El ső lé pés -
ként há rom nyel vű em lék táb lát he lye -
zünk el, és Is ten se gít sé gé vel jö vő re
ugyan itt em lék mű vet ál lí tunk” – tet -
te hoz zá a tör té nész. 

KelemenHunor üze ne tét Horváth
Anna al pol gár mes ter ol vas ta fel. Az
RMDSZ el nö ke ki fej tet te: ha tal mas
fe le lős ség gel kell ezt az em lé ke ze tet
őriz ni. A sok szo ro san meg hur colt,

talp ra ál ló kö zös sé ge ket meg il le ti a
sok szo ros tisz te let. Mint fo gal ma zott,
ezek a kö zös sé gek jo go kat és nem ki -
vált sá go kat kö ve tel nek, ame lyek az
el szen ve dett vesz te sé gek után ki jár -
nak ne kik. 

„A ti zen nyolc ezer de por tált zsi dó -
tól, az öt ezer ma gyar és né met el hur -
colt fér fi tól a ko nok ki tar tást, az el -
szánt sá got, az élet min de nek fö löt ti sé -
gét és a hi tet kell meg ta nul nunk. De ha
bé kes ség ben és egy mást sze ret ve, a jö -
vőt tisz tel ve élünk, ak kor az em ber ál -
do zat nem volt hi á ba va ló, az óri á si
vesz te ség erő vé vál to zik. Hi szek ab ban,
hogy ké pe sek va gyunk fe lül emel ked -
ni a tra gé di á kon” – tol má csol ta a szö -
vet sé gi el nök sza va it Ko lozs vár al -
pol gár mes te re.

„Pár nap pal ez előtt va la kik Ko lozs -
vár fel sza ba du lá sát ün ne pel ték. A mi
kö zös sé günk az ál do za tok előtt hajt fe -
jet. A mi nem ze dé künk ki hí vá sa: okul -
ni kö zös tör té nel münk ala ku lá sá ból”
– hang sú lyoz ta Hor váth An na, majd
kö szö ne tet mon dott Ben kő Le ven te
tör té nész nek és az evan gé li kus-lu -
the rá nus egy ház nak, hogy a nyil vá nos -
ság elé hoz ta a „mál en kij ro bot” ko lozs -
vá ri ál do za ta i nak tör té ne tét. 

Az em lék táb la meg ko szo rú zá sa
után a Re mé nyik Sán dor Ga lé ri á ban
SimionnéHegyiMargit ki ál lí tá sá nak
meg nyi tó já ra ke rült sor, majd a részt -
ve vők öku me ni kus ze nés áhí ta ton
vet tek részt az evan gé li kus temp lom -
ban, ahol a négy tör té nel mi ma gyar
egy ház kép vi se lő je hir det te az Is ten be
ve tett hit, az em lé ke zés fon tos sá gát.
Köz re mű kö dött a Pro tes táns Teo ló gi -
ai In té zet ve gyes ka ra, ve zé nyelt Ben-
kőTímea egye te mi ok ta tó. 

A ze nés áhí tat ele jén Ador já ni De -
zső Zol tán evan gé li kus püs pök a 16.
zsol tár ból idé zett, mert het ven év vel
ez előtt, 1944. ok tó ber 8-án ez ige alap -
ján hir det te utol já ra Is ten sza vát ezen
a szó szé ken JárosiAndor, a gyü le ke zet
ak ko ri lel ké sze, akit pár nap múl va
szov jet mun ka tá bor ba hur col tak, ahol
nem so ká ra el hunyt. 

Az 1944 ok tó be ré ben szov jet fog -
ság ba el hur colt ko lozs vá ri fér fi ak
em lé ké re kez de mé nye zett ren dez -
vény so ro zat tu do má nyos kon fe ren -
ci á val foly ta tó dott. A ta nács ko zás
ok tó ber 16. és 19. kö zött zaj lott a Sa -
pi en tia Er dé lyi Ma gyar Tu do mány -
egye tem (EM TE) ko lozs vá ri Ter mé -
szet tu do má nyi és Mű vé sze ti Kar jog -
tu do má nyi és eu ró pai ta nul má nyok
sza ká nak, Sze rencs Vá ros Né met
Nem ze ti sé gi Ön kor mány za tá nak,
va la mint a Gu lág ku ta tók Nem zet kö -
zi Tár sa sá gá nak szer ve zé sé ben. 

g Nagy-Hin tós Dia na
Forrás:Szabadság(kolozsvárinapilap)

Akommunizmuskegyetlenségére
emlékeztetőtáblátavattakKolozsvárott
b ASzovjetElhurcolásokEmlékbizottságánakkezdeményezéséreemlék-
táblátavattakoktóber14-én,keddenaHázsongárditemetőevangéli-
kus-lutheránusrészébenlevőgondnokiépületfalán,amelyaz1944ok-
tóberébenelhurcoltötezer–magyarésnémethangzásúnevetviselő
–férfinakállítemléket.Atörténelmiegyházakképviselőinekáldásaután
AdorjániDezsőZoltán evangélikus-lutheránuspüspökésBenkőLeven-
te történész,újságíróleleplezteaGergelyZoltán szobrászművészter-
vezteemléktáblát.HorváthAnna,KolozsváralpolgármestereelőbbKe-
lemenHunornak, aRomániaiMagyarDemokrataSzövetség(RMDSZ)
elnökéneküzenetéttolmácsolta,majdasajátgondolataitosztottameg
ajelenlévőkkel.AkoszorúzásutánaReményikSándorGalériábanmeg-
nyitottákSimionnéHegyiMargitÉvszakok címűkiállítását,majdazevan-
gélikustemplombanökumenikuszenésáhítatottartottak,amelynek
soránazegyháziméltóságokIstenszavánakkövetéséreésazemléke-
zésfontosságárahívtákfelahallgatóságfigyelmét.

Azaranyhattyú…
–segélycsomag-emlék1956-ból–

Az arany hattyú
meg se reb bent,
csak úszott, úszott ren dü let len
(úszá sa ma ga a re mény!)
fé nyes-zöld, szé pen ívelt
cím ke-ta vá nak hűs vi zén,
Rá kó czi úti tan kok ér des ro ba já ban.

Én meg? Egér fo gak kal rág tam, rág tam
leg el ső, ame ri kás-édes,
szá rí tott, pré selt vi gasz-fü gém. 

Pécs,1956–Budapest,2006

Azittmaradókpáskája
Tíz vér be-re mény be-vá ra ko zás ba
pá colt hosszú na pon át
et te-et te a ház
nagy anyám ko vász ta lan ke nye rét.
(Élesz tő ért túl nagy ár a ha lál:
lőt tek a sar kon, a bolt nál!)
Egy szó val: ki csi gáz sü tőnk,
ama „rer ni”, a csú nya ne vű,
la pos ka le pénnyel csi tí tot ta az éhünk.
És nem gon dolt nagy ma ma
ar ra, hogy Exo du sunk ide jén
az ittmaradók pás ká ját gyúr ta
ha ra pás nyi ha zá vá,
fáj da lom-bo gos uj ja i val.

Pécs,1956–Budapest,2006

PEtrőczi ÉvA
Ötvenhatosikerdalok
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„Gyógyítsmeg,Uram,akkormeggyó-
gyulok,szabadítsmeg,akkormegsza-
badulok.” (Jer 17,14)

Szent há rom ság ün ne pe után a 19. hé -
ten az Útmutató reg ge li s he ti igéi 
Is ten és az em ber föl di tet te i ről szól -
nak. Jé zus mond ja: „AzénAtyámmindezideigmunkálkodik,énismun-
kálkodom.” (Jn 5,17) Mi is jár junk el hí vá sunk hoz mél tó an – a mun ká ban. Bib -
lia va sár nap Pál így te kint misszi ói mun ká já ra: „Nem szé gyel lem az evan -
gé li u mot, hi szen Is ten ere je az, min den hí vő nek üd vös sé gé re!” (Róm 1,16;
LK) „Jó az Úr, örök ké tart az ő ke gyel me és hű sé ge nem ze dék ről nem ze dék -
re.” (Zsolt 100,5; LK) Ő a mi gyó gyí tónk. Jé zus lát ta a bé nát le le mé nyes sze -
re tet tel elé vi vők hi tét. „…ígyszóltabénához:Fiam,megbocsáttattakate
bűneid.(…)Nekedmondom,keljfel,veddazágyadat,ésmenjhaza!” (Mk
2,5.11) Csak az Em ber fi á nak van ha tal ma a bű nö ket meg bo csá ta ni, ezért így
int Pál: „…legyetekegymáshozjóságosak,irgalmasak,bocsássatokmegegy-
másnak,ahogyanIstenismegbocsátottnektekKrisztusban.” (Ef 4,32) A vak
Bar ti me us tól ezt kér dez te az Úr: „Mitakarsz,mittegyekveled?Avakezt
mondta:Mester,hogyújralássak.Jézuspedigígyszólthozzá:Menjel,ate
hitedmegtartotttéged.” (Mk 10,51–52) A lep rás ezt kér te tő le: „Uram,haaka-
rod,megtisztíthatszengem.Jézuskinyújtvaakezét,megérintetteőt,ésígy
szólt:Akarom,tisztuljmeg!” (Lk 5,12–13) A bölcs Pré di ká tor sze rint az em -
ber min den mun ká ja igen nagy hi á ba va ló ság, mert vé gül: „Aporvisszatér
aföldbe,olyanlesz,mintvolt,alélekpedigvisszatérIstenhez,akiadta.” (Préd
12,7) Jé zus a sa ját mun ká já ba ál lí tot ta be övé it: „Atanítványokpedigelin-
dultak,éshirdettékazembereknek,hogytérjenekmeg…,… sokbetegetmeg-
kentekolajjal,ésmeggyógyítottákőket.” (Mk 6,12–13) Négy száz ki lenc ven -
hét éve is mer het jük a re for má ció ta ní tá sát: So lus Ch ris tus! Egye dül Krisz -
tus ér de mé ért, in gyen ke gye lem ből, hit ál tal iga zu lunk meg Is ten előtt. „Jé -
zus Krisz tus teg nap, ma és mind örök ké ugyan az.” (Zsid 13,8; LK) „Mertmás
alapotsenkisemvethetameglevőnkívül,akiJézusKrisztus.” (1Kor 3,11) „A
fun da men tum ma rad jon meg in gat ha tat lan! Hogy a hit en gesz tel ki Is ten -
nel, és iga zít meg, min den em be ri cse le ke det vagy ér dem nél kül. Is ten ál -
dott igé je fel sé ges drá ga kincs; aki ezt hall gat ja és hi szi, az ez zel meg iga zul”
– vall ja dr.Luther Pál lal együtt. „Hiszenazttartjuk,hogyhitáltaligazulmeg
azember,atörvénycselekvésétőlfüggetlenül.(…)Isteningyenigazítmegaz
őkegyelmébőlaKrisztusJézusbanlettváltságáltal.” (Róm 3,28.24) Az Úr
Jé zus nyolc szo ros üdv ígé re te után a ki len ce dik min den ko ri ta nít vá nya i nak
szól: „Boldogokvagytok,haénmiattamgyaláznakésüldöznektiteket…Örül-
jetekésujjongjatok,mertjutalmatokbőségesamennyekben…” (Mt 5,11–12)
Liszt rá ban egy szü le té sé től fog va sán ta em ber „hallgattaPálbeszédét,aki
rátekintett,éslátta,hogyvanhiteahhoz,hogymeggyógyuljon”. S azt az evan -
gé li u mot hir det te az őt is te ní tő so ka ság nak: „…ezekbőlahiábavalódolgok-
bóltérjetekmegazélőIstenhez…” (Ap Csel 14,9.15) Te is kérd: „Te örök evan -
gé li om, / Te légy ve zé rem uta mon!” (EÉ 287,4) 

g Ga rai And rás

HEti ÚtrAvALÓ

A múlt ter he – a je len fe le lős sé ge
Emlékezéskultúraéshitoktatás

A ma gyar tu do mány ün ne pe al kal má ból az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye tem Ószö vet sé gi Tan szé ke no vem ber 6-án kon fe ren ci át ren dez az
egye tem dísz ter mé ben (1141 Bu da pest, Ró zsa völ gyi köz 3.). A ren dez vény
ide je alatt meg te kint he tő lesz a ZsidóiskolásokBudánésÓbudán1920–
1949 cí mű ván dor ki ál lí tás.

A rész vé te li szán dé kot az ebéd igény meg je lö lé sé vel no vem ber 3-ig kér -
jük je lez ni a te o lo gia@lu the ran.hu e-mail cí men vagy az 1/469-1050-es
te le fon szá mon.

Konferenciaprogram
9.30: Rek to ri kö szön tés – dr.SzabóLajos egye te mi ta nár
9.40: „Ami kor a gye re ked kér dez tő led” – Úton a té má hoz 

ószö vet sé gi/bib li kus pers pek tí vá ból – dr.HausmannJutta
egye te mi ta nár

10.00: A múlt fel dol go zás szo ci ál pszi cho ló gi á ja: fe le lős ség vál la lás 
és meg bé ké lés?! – dr.KovácsMónika egye te mi do cens

10.20–10.40: Vi ta
11.20–11.40: Ke resz tény teo ló gia és ta ní tás – Meg fon to lá sok zsi dó

pers pek tí vá ból – dr.GáborGyörgy egye te mi ta nár
12.00–12.20: Zsi dó is ko lá sok – Egy ván dor ki ál lí tás pe da gó gi ai

ta nul sá gai – dr.GomboczEszter fő is ko lai ta nár
12.20–12.40: A ho lo kauszt és a hoz zá ve ze tő út – Ki hí vás a mai evangé -

 li kus hit ok ta tás szá má ra – dr.CsepregiAndrásiskolalelkész
12.40–13.10: Vi ta

Vándorkiállítás:ZsidóiskolásokBudánésÓbudán1920–1949
A kon fe ren cia nap ján a ZsidóiskolásokBudánésÓbudán1920–1949
cí mű ván dor ki ál lí tás te kint he tő meg az egye te men. A tár lat az egy ko -
ri is ko lás gye re kek sze mé lyes tör té ne te in ke resz tül mu tat ja be a ho lo -
kauszt előt ti bu dai és óbu dai zsi dó ság több sé gi tár sa da lom mal va ló bé -
kés együtt élé sé nek fo ko za tos meg szű né sét.

A tár lat öt könnyen föl ál lít ha tó tab ló ból áll, me lyek ok ta tá si cél ra is
hasz nál ha tók tör té ne lem-, ma gyar-, osz tály fő nö ki, il let ve egyéb, akár fa -
kul tá ci ós, fel ső ta go za tos és gim ná zi u mi órá kon. A ta ná rok nak se géd -
anyag ként szol gál a Megkésettiskolaitalálkozó cí mű CD-ROM, amely
egy óbu dai iz ra e li ta is ko la tör té ne tét dol goz za fel. (Gom bocz Esz ter: Meg-
késettiskolaitalálkozó/SpätesKlassentreffen.AzÓbudaiIzraelitaEle-
miIskolatörténete1920-tól1944-ig. Ho lo kauszt Köz ala pít vány, Goe the
In té zet, 2010.) A ki ál lí tás hoz fel adat gyűj te mény is ké szül (a 14 és 18 év
kö zöt ti kor osz tály szá má ra), amely az órai mun kát se gí ti majd az in ter -
ak tív mód sze rek al kal ma zá sá val.

Sok gond juk van az írás ma gya rá zók -
nak ez zel a pél dá zat tal, de gon dot je -
lent het az ige hir de tők nek és az ige -
hall ga tók nak is. Az írás ma gya rá zók
gond ja az, hogy – el té rő en sok más
jé zu si pél dá zat tól – en nek nem csak
egy „csat ta nó ja” van, ha nem több ele -
me is konk rét uta lá so kat sej tet, szin -
te al le go ri zál. De hogy mi mi nek, ki -
nek fe lel meg ben ne, az már nem is
olyan egy sze rű kér dés. 

Az ige hir de tők és ige hall ga tók kí -
sér té se pe dig az, hogy a go nosz sző -
lő mű ve sek ről szó ló pél dá za tot a két -
ezer, il let ve – a re for má ció ün ne pén
– az öt száz év vel ez előt ti ese mé nye -
ket ér tel me ző tör té net nek te kint -
sék. Így azon ban csak tör té nel mi
lec ke, de nem min ket ke re ső, élő üze -
net lesz. Pe dig az! Is ten nem csak egy -
kor, de ma is el ve he ti a hűt len és go -
nosz szol gák tól „az or szá got”.

A sző lős kert jól is mert bib li ai kép
volt Iz rá el ben. Jé zus ko rá ban már év -
szá za dok óta is mer ték a dalt Is ten
sző lős kert jé ről: „Dalténeklekkedve-
semről,szerelmesemszőlőjéről.Sző-
lőjevoltkedvesemnekkövérhegyolda-
lon.Fölástaésmegtisztítottaakövek-
től,beültettenemesvesszővel.Köze-
péretornyotemelt,sajtótisvágatott
benne.Várta,hogyjószőlőtteremjen,
deazvadszőlőttermett!” (Ézs 5,1–2)
S tud ták azt is, mi lyen fe nye ge tő
pró fé ci á val zá rul a sző lő jé ben csa ló -
dott gaz da éne ke. 

Ma azon ban nem a sző lő, ha nem
a go nosz sző lő mű ve sek fe let ti íté let
sza va szól. De vi gyáz zunk, ma nem
az egy ko ri Iz rá el és nem is a kö zép -
ko ri egy ház ve ze tői ke rül nek az ige
„cél ke reszt jé be”, ha nem azok, akik nek
ma kell az Úr sző lő jé ben mun kál kod -
ni uk, és akik nek ma kel le ne a gyü -
mölcs ter més ide jén be szol gál tat ni uk
a ter mést a gaz dá nak. Mi vel tény,
hogy a re for má ció ide jén bő ter -
mést ho zott az Úr meg tisz tí tott és jól
meg mun kált sző lős kert je, ne künk
– akik oly büsz kén vall juk ma gun kat
a re for má ció örö kö se i nek – ma ar ról
kell szá mot ad nunk, ho gyan vé gez -
zük mun kán kat a ránk bí zott „kert -
ben”, Jé zus Krisz tus egy há zá ban,
gyü le ke ze tünk ben.

Az if jabb LucasCranachnak van
egy fest mé nye a wit ten ber gi vá ro si
temp lom ban. A kép cí mé nek – Der
WeinbergdesHerrn – meg fe le lő en az

Úr sző lős kert jét áb rá zol ja. A domb -
ol da lon el te rü lő sző lős kert két erő -
sen kü lön bö ző te rü let re osz lik. Ter -
mé sze te sen ért he tő, hogy az ak ko ri
kö rül mé nyek kö zött úgy húz ta meg
a fes tő a vá lasz tó vo na lat, hogy a ré -
gi, a kö zép ko ri egy ház, a Szent írás -
sal nem egye ző teo ló gia tét len ke dő
kép vi se lő i nek ol da lán lát ha tó an el ha -
nya golt, ter mé ket len, ga zos a te rü let. 

A má sik ol da lon azon ban vi rul a
sző lő. És a sző lős kert bő ter mést ér -
le lő ré szé ben Luther,Melanchthon és
más re for má to rok szor gos kod nak.
Szor gal muk és mun ká juk ered mé nye
is lát ha tó. Van, aki ka pál, van, aki a
haj tá so kat gon doz za, megint más
vi zet hord, de mind nyá jan öröm mel
mun kál kod nak az Úr sző lő jé ben. S
lát ha tó, hogy mun ká juk, fá ra do zá suk
nem hi á ba va ló az Úr ban (1Kor 15,58). 

Most már ma gunk ra néz ve te -
gyük fel a kér dést: ki vég zi jól a rá bí -
zott mun kát, ki állt helyt a szol gá lat -
ban, ame lyet a gaz da rá bí zott? Igénk
és a re for má tor atyák ta nú ság té te le
egy be hang zó vá la szo kat ad er re a
kér dé sünk re.

Csak az tölt he ti be ta nít vá nyi szol -
gá la tát, aki fel is mer te és el is me ri Is -
ten fel tét len és tel jes ural mát. Övé a
telj ha ta lom. Sző lős kert jé nek, az egy -
ház nak – de az egész te rem tett vi lág -
nak is – ő a tel jes jo gú Ura és Gaz dá -
ja. Ural mát más nak nem en ge di át, és
nem hagy ja bün te tés és íté let nél kül,
ha vissza él nek tü rel mé vel, jó sá gá val. 

Szí ve sen uta lok itt is az an gol me -
to dis ta Lu ther-ku ta tó, PhilipS.Wat-
son mű vé re, aki a re for má ció és Lu -
ther teo ló gi á já nak, ta nú ság té te lé nek
nagy sze rű össze fog la lá sát ad ja már
köny ve cí mé vel is: LetGodbeGod –
Hadd le gyen Is ten Is ten! Is ten is ten -
sé gét hir de ti Lu ther már az zal is, hogy
a Kiskáté min den evan gé li kus szá má -
ra nél kü löz he tet len „tan anya gát” az
el ső pa ran cso lat tal kez di: „Nelegyen
másIstened!” Ahogy Jé zus Urunk pél -
dá za ta is hir de ti: le het esz te len kí sér -
le te ket ten ni az Úr, a Gaz da meg rö -
vi dí té sé re; le het pró bál koz ni a „ha ta -
lom át vé tel lel”, még az zal is, hogy
gyil kos in du lat tal a ne ki leg drá gább -
tól is meg foszt ják – de vé gül min den
a he lyé re ke rül: ő az Is ten, az Úr, s ezt
min den szem lát ni fog ja. 

A jé zu si pél dá zat hely re i ga zít ja a
ré gi rab bi nis ta mon dást is, amely sze -

rint „Ha a kő az edény re, jaj az
edény nek; ha az edény a kő re, jaj az
edény nek! Így jár min den ki, aki
szem be száll Iz rá el lel.” Mert a ta nul -
ság más: Így jár min den ki, aki szem -
be száll IstennekaJézusKrisztusban
kinyilatkoztatottakaratával!

A pél dá zat sze rint Is ten munkál-
kodó,dolgozó Is ten. A pél dá zat nem
ott kez dő dik, hogy egy szer csak ott
van ma gá tól a sző lős kert. A Gaz da
ma ga plán tál ja, ül te ti, fá ra do zik ér -
te, s gon dos ko dik ró la, ami kor a
mun ká sok ra bíz za. 

Is ten mun kál ko dó Is ten. Ő van
min de nütt mun ká ban, hir det te a re -
for má ció, ahol az evan gé li u mot hir -
de tik, és a szent sé ge ket Jé zus Krisz -
tus ren de lé se sze rint szol gál tat ják ki.
Gond vi se lő jó sá gá val pe dig az egész
te rem tett vi lá got hor doz za. Lu ther a
rá oly jel lem ző for du lat tal egy szer azt
mond ja, hogy a mi Is te nünk nem
hor tyo gó öreg úr, aki egy sa rok ba
be hú zód va (ahogy a ré gi ek el kép zel -
ték) tét le nül töl ti vén sé gé nek ide jét.
A mi Is te nünk ak tív, mun kál ko dó,
sze re tet ben te vé keny Úr. És ő, aki
szün te le nül mun kál ko dik (Jn 5,17),
nem tű ri, hogy né pe tét len ked jék. 

Is ten raj tunk, a re for má ció mai né -
pén ké ri szá mon sző lő jé nek ál la po -
tát. És ki nek-ki nek – kép le te sen
szól va – ő ma ga ad ja ke zé be a ka pát,
a met sző ol lót, a víz hor dó dé zsát
vagy ép pen a per me te ző ké szü lé ket.
És min ket is úgy akar lát ni, ahogy az
em lí tett ké pen az if jabb Cra nach
mes ter áb rá zol ta a re for má ció ve ze -
tő it. Hogy így dol goz zunk, így mun -
kál kod junk, és tölt sük be hi va tá -
sun kat Is ten ne vé nek di cső sé gé re
és fe le ba rá ta ink ja vá ra.

g Itt zés Já nos

Imádkozzunk!Dicsérjükszentneve-
det,irgalmasIstenünk,hogyrosszút-
ratévedt,engedetlennépedetnemha-
gyodmagára,hanemköveteidtanú-
ságtételével figyelmezteted, inted,
megtérésrehívod.Könyörgünk,tedd
számunkra is életújítóhatalommá
szentigédet,hogyhitünkbenmegújul-
vaegészenatieidlehessünk,ésahoz-
zádvalóhűségbenmindvégigmegis
állhassunkamiUrunkésÜdvözí-
tőnk,JézusKrisztusáltal.ámen.

HIRDETÉS

rE for M á c Ió Ün nE pE – Mt 21,33–46

Nemtörténelmilecke
AZ ÜnnEp Ig ÉjE

„Va ló ban szá nal ma san áll még az az
em ber az igaz ság gal, aki a töb bi e ket
szün te le nül össze ha son lít ja ma gá val,
s ha rosszabb nak ta lál ja őket, nem akar
ve lük kö zös sé get vál lal ni, ha nem me -
ne kü lés re és ma gány ra gon dol, hol ott
ép pen ve lük kel le ne ma rad nia, hogy
mint szó szó ló juk és pél da adó juk szol -

gá la tuk ra le gyen: mert ez azt je len ti,
hogy el ás sa az Úr tól ka pott ta len tu mot,
és meg von ja fe le ba rá ta i tól azt, ami vel
tar to zik ne kik (Mt 18,28; 25,18). Ha te -
hát Krisz tus ró zsá ja vagy li li o ma akar -
nál len ni, úgy tud nod kell, hogy tö vi -
sek kö zött ve zet az utad (Éne kek 2,2).
De na gyon vi gyázz, ne hogy tö vis sé válj
ma gad is tü rel met len ség ál tal, el ha -
mar ko dott íté let ál tal vagy rej tett gő -
göd ben. A zsol tár így szól: »Krisz tus
or szá ga ott van az ő el len sé gei kö -
zött.« (Zsolt 110,2) Mi ért ál mo dol te -
hát ar ról, hogy csu pa ba rát kö zött te -
lik éle ted? – Vesd ma gad in kább a mi
Urunk nak, Jé zus nak lá ba i hoz, ak kor

el nye red mind azt, ami nek hí já val
vol tál: ő majd min den re meg ta nít té -
ged; csak gon dolj rá, mit tett ő ér ted
és mind nyá jun kért! Ak kor majd
meg tu dod, mit kell ten ned a töb bi -
e kért. Mert ha csak jók kö zött akart
vol na él ni, és ha csak a ba rá ta i ért
akart vol na meg hal ni – ki ért, azt kér -
de zem, ki ért halt vol na meg ak kor, és
ki vel le he tett vol na ak kor együtt él -
nie? Cse le kedj hát ezek sze rint, ked -
ves test vé rem, s imád koz zál ér tem.
Az Úr le gyen ve led!” 
d� Luther le ve le GeorgSpenleinnek,

1514. áp ri lis 8. (CsepregiZoltán,
HamvasBéla,VirágJenőfordítása)

sE MpEr rEfor M AnDA
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Azoldaltszerkesztette:VITÁLIS JUDIT

Két fi a tal em ber sor sa dőlt el ok tó ber -
ben, akik egé szen ha son ló adott sá -
gok kal in dul tak.

Mind ket ten Nyu gat-Eu ró pá ban
szü let tek. Mind ket ten óri á si kar ri er
előtt áll tak már egé szen fi a ta lon. Ta -
nult, kép zett, fel ké szült srá cok vol tak.
Iri gyel ték is őket so kan: te het sé gü -
kért, kar ri er jü kért, hír ne vü kért. Egyi -
kük For ma–1-es pi ló ta ként, má sikuk
egye te mi ta nár ként dol go zott. Épp e
hó nap volt az, ami kor mind ket tő jük
éle te vég ve szély be ke rült. És sor suk
ezen a pon ton gyö ke re sen el vált.

Apilóta…
…ver seny zői ülést ka pott a szá gul -

dó cir kusz egyik csa pa tá nál. S ő meg
is há lál ta a bi zal mat: si ke rült pon to kat
sze rez nie. Fu tam ról fu tam ra kon cent -
rál tan ké szült, mo ti vál tan edzett és ver -
seny zett, s min dig a tisz tes helyt ál lást
messze túl szár nya ló re mé nyek kel állt
fel a rajt rács ra. Így tör tént ez ok tó ber
5-én is. A 22 ver seny ző kö zül a 18. hely -
ről in dul ha tott. S rót ta a kö rö ket az egy -
re erő sö dő eső ben. A rossz lá tá si vi szo -
nyok mi att a fu ta mon ki csú szá sok is
tör tén tek. Őe lőt te is a gu mi fal nak üt -
kö zött egy au tó. S ugyan ab ban a ka -
nyar ban az ő au tó ja is fel úszott a víz -
re, és irá nyít ha tat lan ná vált.

Egy, ket tő, hár… Csu pán ennyi idő
tel he tett el a fel úszás pil la na ta és a
vég ze tes üt kö zés kö zött. Alig há -
rom má sod perc – és egy ígé re tes ver -
seny zői kar ri er a vé gé hez ért, a pilóta
azóta élet-halál között lebeg. A szó
fenn akadt, a le he let min den ki ben
benn szo rult: „Uram, Atyám!” – ki ál -
tot tak fel a csa pat tal és a csa lád ta gok -
kal együtt a né zők mil li ói.

Ta lán ké sőn… Va jon nem kel lett
vol na ko ráb ban e sza vak kal meg szó -
lal ni? Idő ben fo hász kod ni? Ide jé -
ben egy mást Is ten ir gal má ra bíz ni?

Aprofesszor…
…ok tó ber leg vé gén ír ta ki ma gá ból

lük te tő in du la tok kal, fel tü zelt lé lek -
kel ész re vé te le it, és tet te nyil vá nos sá
min den ki szá má ra fel is me ré se it.

A vár va várt ha tás nem is ma radt
el. Ám a szá mos egyet ér tő hang
mel lett azon nal meg ér ke zett a ret te -
ne tes gé pe zet fe nye ge té se és a pa -
rancs is: von ja vissza! Nem so ká ra kö -
vet ke zett a meg bé lyeg zés, a le já ra tás,
sőt már nem csak az egy há zi, de az ál -
la mi ha lá los íté let is.

Mi lyen kis sem mi sé gért, sőt va ló -
ban a sem mi ért is ha lál ra ítél tek
bár kit ab ban az idő ben – és vég re is
haj tot ták az íté le tet.

Ho gyan is tör tén he tett meg az,
hogy aki el len a vi lág leg ha tal ma sabb
urai haj tó va dá sza tot hir det tek, az
az után csa lá dot ala pít ha tott, hi te és
tu dá sa sze rint to vább mun kál kod ha -
tott, és csak idősko rá ban huny ta le
sze mét?

Az egyik fi a tal em ber a leg mo der -
nebb tech ni ka tá mo ga tá sa és vé del -
me el le né re há rom má sod perc alatt
el ve szik, míg a má sik a be fo lyá sos iri -
gyek és bosszú ra éhes el len sé gek
gyű rű jé ből is ki me ne kül het… Va jon
mi áll hat a ször nyű tra gé dia és ez
utób bi, ért he tet len meg me ne kü lés
mö gött?

Tu dom, le het okos ész ér ve ket ujj -
begy re szed ni – ám úgy vé lem, a va -
ló di vá lasz gyö ke re sok kal mé lyebb -
re nyú lik. Meg va gyok ró la győ ződ -
ve, hogy Luther azért ma radt élet ben,
mert so kan imád koz tak ér te! S at tól
tar tok, nagy szá gul do zá sunk köz -
ben ma nap ság mi olyan ke ve set
imád ko zunk egy má sért!

Én tu dom, hogy én csak azért él -
he tek mind má ig, mert vol tak, akik
imád koz tak ér tem – nem hi á ba. S
meg le het, te is azért ol vas ha tod e
so ro kat, mert volt, aki ér ted is
imád ko zott. S könnyen meg le het,
van nak, akik nek a sor sa, élet út ja raj -
tad is áll… Imád kozz ér tük! Mert ér -
de mes…

„Zörgessetek,ésmegnyittatiknek-
tek!” – így biz tat fel tá ma dott Krisz -
tu sunk ok tó ber vé gén is.

g Szi gE thy Szi lárd

pAl Ac K p ostA

Október,asorsfordító hónap…

–Júliusvégénaz Evan gé li kus.hu ol-
dalnakadottinterjúdbanúgyfogal-
maztál:azáltal,hogyaGYIObeolvad
a gyümibe, a gyermek- és ifjúsági
munka„presztízseországosegyházi
értelembenemelkednifog”.Elsőrene-
kemisnagyonszimpatikusnaktűnt
ezazátalakítás,mertazáltal,hogy
agyülekezetekegészérekoncentráltok,
agyermekek,afiatalokközöttiszol-
gálatkevésbéelszigeteltfeladatként,
inkábbméghangsúlyosabbanajövő
zálogaként jelenikmeg.Amásodik
gondolatomugyanakkorazvolt,hogy
haanagyegészrészekéntkezeljükezt
aterületet,akkorazaztisjelenthe-
ti,hogykevésbévanszemelőtt,adott
esetbenkönnyebbenmegistudbúj-
niazegyébfeladatokközött–ésmint-
haebbenazújfelállásbankevesebb
emberlátnáelagyermek-ésifjúsá-
gimunkávalkapcsolatostennivaló-
kat,mintkorábban…

– Az, hogy ke ve sebb em ber fe lel
ezért a te rü le tért, in kább csak lát szó -
la gos, mert ed dig is iga zá ból ket ten
vagy eset leg hár man – de ak kor a
har ma dik em ber jel lem ző en fél ál lás -
ban – lát ták el eze ket a fel ada to kat.

A je len le gi fel ál lás ban Koltainé
SomogyiLilla sze mé lyé ben egy fő ál -
lá sú gyer mek- és if jú sá gi re fe rens dol -
go zik az osz tá lyon. Az ő mun ká ját se -
gí ti – fél-fél ál lás ban – Galambos
ádám mint gyü le ke ze ti és gyer mek -
re fe rens és MesterházyBalázs mint
gyü le ke ze ti és if jú sá gi re fe rens.

Az osz tály hét mun ka tár sa kö zül
há rom nak el ső ren dű és leg meg ha tá -
ro zóbb fel ada ta en nek a te rü let nek a
le fe dé se, de ha van egy adott fel adat,
ak kor a töb bi ek is be vet he tők, ők is
ar ra kon cent rál nak, és az osz tály te -
vé keny sé gé nek súly pont ja az idő
alatt ide he lye ző dik. Az tán ha más
jel le gű mun ka van, ak kor az ke rül
elő tér be, és eset leg a gyer mek- és if -
jú sá gi mun ká ért fe le lős mun ka tár sak
is an nak a vég re haj tá sá ban se gí te nek.

–Szabadkezetkaptálamunkakö-
zösségkialakításában.AGYIOko-
rábbimunkatársaiközülsenkinem
jöhetett számításba? Már csak a
folytonosságbiztosításavégettis.

– Az osz tály in du lá sa kor kész
hely zet fo ga dott: egy va la ki ma rad,
min den ki más megy. BartosMónika
és CsizmadiaNóra már ko ráb ban je -
lez ték, hogy szep tem ber től más

irányt vesz az éle tük. Ők min den kép -
pen bú csút mond tak vol na a GyIO-
nak ak kor is, ha meg ma rad az osz tály.
Horváthné Csoszánszky Márta az
el ső na po kat még kö zöt tünk töl töt -
te, és a je len lé te szá mom ra na gyon
meg nyug ta tó volt, pon to san a foly -
to nos ság mi att, ő azon ban egyéb
ma gán éle ti okok mi att vé gül ugyan -
csak a tá vo zás mel lett dön tött.

A sa já tos mun ka vég zé si stí lu sú
HuszákZsolt(Maci) te vé keny sé gi kö -
re – if jú sá gi ren dez vé nyek ze nei biz -
to sí tá sa, han go sí tá sa, ze ne ka rok mű -
kö dé sé nek se gí té se – annyi ra gya kor -
la ti as, és annyi ra a „te re pen” tör té nik,
hogy a mun ka jel le gé ből adó dó an na -
gyon ne he zen il leszt he tő be az or szá -
gos iro da mű kö dé si struk tú rá já ba.
Ezért KrámerGyörgy or szá gos iro da -
igaz ga tó úgy dön tött, hogy őt meg -
bí zá si szer ző dés sel fog lal koz tat ja.
En nek ki dol go zá sa, meg kö té se fo lya -
mat ban van.

–Korábban már megnevezted,
hogykikfelelnekelsősorbanazifjú-
ságimunkáért.Demiértpontők?Mi-
értjelenthetgaranciátaszemélyük?

– Az új csa pat össze ál lí tá sá ban –
és ezt most sen ki ne te kint se köz -
hely nek – Is ten ke ze van. Tu laj don -
kép pen sen ki nem az kö zü lük, akik -
re én ere de ti leg gon dol tam, még is
min den posz tot meg fe le lő em ber
tölt be.

Lil la aján ló le ve le a me vi szes (Ma-
gyarországiEvangélikusIfjúságiSzö-
vetség–aszerk.) múlt ja volt. Örül -
tem, hogy van gya kor la ta, rá lá tá sa, ta -
pasz ta la ta – de a hoz zá ál lá sa leg alább
ilyen fon tos volt. Ha va la ki nek az el -
kö te le zett sé gét, a mo ti vá ci ó ját akar -
juk mér ni, néz zük meg, mi ben vesz
részt a sza bad ide jé ben. A moz gás -
sé rül tek tá bo roz ta tá sa és a ve lük va -
ló pas si ó zás, azt gon do lom, egy há -
zunk ban az egyik leg jobb aján ló le -
vél…

A fél ál lás ban har kai gyü le ke ze ti
lel ké szi szol gá la tot vég ző Ba lázs több -
szö rö sen is érin tett az if jú sá gi mun -
ká ban. Szél ró zsa-atya ként, ko ráb bi
sop ro ni lí ce u mi is ko la lel kész ként, if -
jú sá gi bi zott sá gi tag ként a meg szó lí tan -
dó kor osz tály jó is me rő je, aki a cél cso -
port hoz ve ze tő uta kat is jól is me ri.
Ádám is több te rü le ten bi zo nyí tot ta
már szen zá ci ós szer ve ző- és kom mu -
ni ká ci ós ké pes sé ge it.

–Azokraazemberekre,akikako-
rábbi GYIO „holdudvaraként” –
mondjuk,atáboroknálaszervezők
mellett–vállukonvittékafeladato-
kat,ugyanúgyszámítotok?

– Ab szo lút! A leg ér té ke sebb kin -
cset a meg lé vő ön kén te sek je len tik,
el ső ren dű fel adat meg tar ta ni őket és
a lel ke se dé sü ket.

Emel lett más szer ve ze tek kel –
pél dá ul a már em lí tett Me visszel, az
Öku me ni kus If jú sá gi Iro dá val vagy
épp a KÖ SZI-vel (KeresztényÖnkén-
tesek Szövetsége az Ifjúságért – a
szerk.) – is fenn kí ván juk tar ta ni a
kap cso la tot, és pár be széd re tö rek -
szünk ve lük.

–Amáremlítettinterjúbanarról
isbeszéltél,hogyelsősorbanalelké-
szekenkeresztültervezitekakapcso-
lattartástagyülekezetekkel.Azifjú-
ságikörökvezetőit,mindazokat,akik-
bőlifjúságimunkásoklehetnek,ho-
gyanakarjátokmegszólítani,bevon-
niamunkába?Terveztekpéldáula
presbiterképzéshezhasonlóanifjúsá-
givezetőképzőtnekik?Tudom,hogy
egyházmegyeiszintenvanerrepélda,
deországosanelképzelhetőilyesmi?

– Még nem lát juk, hogy mi mű kö -
dik, és mi nem. Ké pez he tünk ve ze -
tő ket – de van nak-e mű kö dő kö zös -
sé gek, if jú sá gi cso por tok, ame lye ket
ők ve zet het nek? Vagy ele ve az zal a
misszi ós igénnyel lé pünk fel, hogy if -
jú sá gi ve ze tő ket kép zünk, akik az tán
ma guk kö ré gyűj tik az em be re ket, és
élet re hív ják a kö zös sé get?

Ha son ló kér dé se ket kell vé gig -
gon dol nunk a tá bo rok szer ve zé sé vel
kap cso lat ban is. Ne künk kell ér dek -
lő dő vé ten nünk a fi a ta lo kat, vagy fe -
lő lük jön az igény, amely az tán ki je -
lö li szá munk ra a fel ada tot? A vá la -
szok még csak most kör vo na la zód -
nak előt tünk.

–Egyházunk fiataloknak szánt
legnagyobbprogramjaaSzélrózsa.
Aszűkkétévmúlvaesedékes11.or-
szágosevangélikusifjúságitalálkozó-
rólmég korai lenne beszélgetnünk.
A Fra ter net egyházi levelezőlistára
küldött,azosztályműködésénekel-
sőheteitösszefoglalóbeszámolódban
azonbanemlítettélegymásikszélró-
zsásprojektetis,egybizonyosSzélró-
zsa-klubot.Mitleheterrőltudni?

– Az or szá gos iro da – Ül lői út 24.
szám alat ti – épü le té nek kö zel jö vő -
ben tör té nő fel újí tá sa, át ala kí tá sa ad -
hat le he tő sé get ar ra, hogy ezt a ré gi,
stra té gi a i lag is fon tos ál mot meg va -
ló sít suk. Olyan klub jel le gű, klub han -
gu la tú te ret sze ret nénk lét re hoz ni,
amely el ső sor ban az if jú sá gi ke resz -
tyén könnyű ze ne kö ré szer ve ződ ne,
szín pad dal, kon cert le he tő ség gel, sőt
stú di ó val. Je len leg azon fá ra do zunk
– és ez zel kap cso lat ban egy in dít vány
elő ter jesz té sé re ké szü lünk –, hogy az
or szá gos pres bi té ri um ha tá ro zat ban
mond ja ki: a Szél ró zsa-klub ra a stú -
di ó val együtt szük ség van.

–Ha már egyházunk legmaga-
sabb szintű döntéshozó testületét,
testületeit említed: az ifjúsági bi-
zottságrészérőlfogalmaztakmegel-
várásokatazújosztályszámára?

– Szá mom ra fon tos, hogy ne le -
gye nek el vá rá sa ink sem az if jú sá gi bi -
zott ság gal, sem más bi zott sá gok kal
kap cso lat ban, és ugyan így mi sem el -
vá rá sok men tén aka runk dol goz ni.
Sok kal in kább az ál ma ink, a lel ke se -
dé sünk, az el kö te le zett sé günk sze rint
kí vá nunk te vé keny ked ni, és azo kat
össz hang ba hoz ni a má sok ban, más
gré mi u mok ban meg fo gal ma zó dó ál -
mok kal és el kép ze lé sek kel. Re mél jük,
olyan le he tő sé ge ket tu dunk majd
fel kí nál ni, ame lyek mű kö dő ké pe sek
lesz nek.

g V. J.

Gyümölcsözőgyümi?
Újkorszakkezdődöttegyházunkgyermek-ésifjúságimunkájában

b Havalamelyikőtökmostanábanawww.gyio.hu oldalrakattintott,az-
zalazinformációvaltalálkozott,hogyegyházunkországosirodájá-
nakgyermek-ésifjúságiosztálya(GYIO)atovábbiakbanagyüleke-
zetiésmisszióiosztály(gyümi) részekéntműködik.Azaugusztus1-
jénérvénybelépettváltozásról,azújszervezetiegységműködéséről,
azonbelüliskiemeltenazifjúságimunkátérintőkérdésekrőlNémeth
Zoltán osztályvezetővelbeszélgettünk.

Névjegy:SzigethySzilárd

2001 óta va gyok lel kész. Két ta ta bá nyai se géd lel ké szi
esz ten dő után Ta bon vé gez tem a szór vány lel ké szi fel -
ada to kat ti zen egy évig. Két hó nap ja köl töz tem csa lá -
dom mal Oros há zá ra is ko la lel kész nek. Fe le sé gem tör -
té ne lem- és hit tan ta nár. Peti fi unk ti zen há rom, Matyi
ki lenc éves. Sze re tet tel jes fo gad ta tás ban van ré szünk:
sok-sok te en dő várt és vár ránk a hét száz fi a tal kö zött.

NémethZoltánazideiSzélrózsatalálkozón
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Áll a temp lom – ta lán rá fér ne egy kis
ta ta ro zás, de áll. Hét ről hét re hí vek
töl tik meg – ta lán ke ve seb ben, mint
ahá nyan el fér né nek ben ne, de nem is
kong az üres ség től. A szó szék ről Is -
ten igé jét hir de tik – ta lán nem min -
den ki ér ti min dig pon to san-tel je -
sen, a pré di ká ci ón ke resz tül mit is
akar ép pen mon da ni ne ki a Min den -
ha tó, de el han goz ni ak kor is el hang -
zik az üze net. Van nyug dí jas kör,
bib lia óra és if jú sá gi kör – ta lán nem
annyi ra ak tí vak ezek a kö zös sé gek,
mint le het né nek, de leg alább idő ről
idő re össze gyűl nek. Mű kö dik a gyü -
le ke zet – ta lán nem úgy, mint aho -
gyan a nagy könyv ben meg van ír va,
de mű kö dik.

Kri ti zál ni könnyű – de te va jon ho -
gyan kez de nél hoz zá egy gyü le ke zet
fel épí té sé hez, és mi ként bol do gul nál
a fel adat tal? Tedd pró bá ra ma gad –
ha nem aka rod azon nal „éles ben”, ak -
kor leg alább a Magvető já ték táb lá ja
mel lett!

Ahogy a stra té gi ai já ték le írá sá ban
ol vas ha tó: „Egy kép ze let be li tar to -
mány ban meg vál tás ra vár nak a föl -
dek. Er re a gaz zal, tö vis sel, szik lák -
kal és út szél lel te li vi dék re kell a já -
té ko sok nak, misszi o ná ri u sok nak ki -
men ni ük szol gál ni: előbb plán tál ni,
majd fel épí te ni a sa ját gyü le ke ze tü -
ket. A misszi o ná ri u sok nak sa ját ka -
rak te rük van, egyi kük szá má ra az
imád ság a leg fon to sabb, má si kuk
szá má ra az ige ol va sás, a har ma dik -
nak ál dott min den cse le ke de te.

A gyü le ke zet épí tés kü lön bö ző szol -
gá la tok (ima szol gá lat, bib lia kör, dia kó -
ni ai szol gá lat) be in dí tá sá val le het sé ges.
Ám a föl dek meg vál tá sa, a gyü le ke zet
fel épí té se em be ri erő ből nem le het sé -
ges, ezért a misszi o ná ri u sok min den
cse le ke de tét ál dás kell, hogy kí sér je…”

g Ju dit

MiklyaLuzsányiMónika:Magvető–
Gyülekezetépítőstratégiaijáték.Pa-
rakletosKönyvesház.ára8900forint.

osZ to Zó

Építs(d)teis(a)gyülekezetet!
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VáradiPéterPál és LőweyLilla leg -
újabb gyó gyí tó – ugyan ak kor az ol -
va só kat s a ké pek szem lé lő it Is ten kö -
ze lé be szó lí tó – aján dé ka egy Remé-
nyikSándor élet mű vét s egy ben éle -
té nek kis vi lá gát – Ko lozs vár tól Nagy -
vá ra dig és a Sze be ni-ha va so kig –
fel idé ző, rit ka szép sé gű al bum. Ez a
könyv mél tó mó don il lesz ke dik be -
le a 20. szá zad vi tán fe lül ál ló an leg -
fon to sabb – s min den so rá ban
ugyan ak kor Is ten irán ti alá zat tal
meg szó la ló – evan gé li kus köl tő jé nek,
Re mé nyik Sán dor nak 21. szá za di re -
ne szánsz ába. 

Em lék szem, gim na zis ta ko rom -
ban, a hat va nas évek ben én csak Er -
dély föld jé hez sok szál lal kö tő dő,
ma gyar ta nár és iro dal mi szín pad-ve -
ze tő édes anyám jó vol tá ból is mer ked -
het tem meg – két, há bo rú előt ti kö -
tet ből – Re mé nyik ver se i nek szí ne-
ja vá val. Osz tály- és kor tár sa im so ha
nem hal lot tak ró la. Em lék szem, a leg -
el ső vers, ame lyet anyám ol va sott fel
ne kem, a Halottibeszédahullóleve-
leknek volt. 

E mos ta ni kö tet na gyon ér té kes ké -
pes vers an to ló gia ré szé ben egy „bí -
bor, és bronz és arany”, egy őszi
fény kép szom széd sá gá ban lát hat -
tam vi szont ugyan ezt a köl te ményt
s a lát vány szép sé gé vel meg erő sí tett
szám ta lan tár sát. Ez a pe da gó gi ai
szem pont ból is rend kí vü li pá ro sí tás
még azo kat is vers ol va só vá-vers sze -
re tő vé ne vel he ti, akik kü lön ben ha -
nyatt-hom lok me ne kül nek min den lí -
rai szö veg kö ze lé ből.

Ugyan ez a hely zet a szer zői élet -
raj zok tól ide gen ke dő di á kok kal és fel -
nőt tek kel is: ha meg pil lant ják a köl -
tő édes ap já nak, ReményikKárolynak
a port ré ját, aki épí tész mér nö ki mun -
ká ja mel lett 1912–1924 kö zött (te hát
az „im pé ri um vál tást” kö ve tő ne héz
idők ben is!) a ko lozs vá ri evan gé li kus
egy ház pres bi te re volt; vagy meg pil -
lant juk an nak a nagy ha rang nak a ké -
pét, amely a köl tőt sok-sok éven át Is -
ten há zá ba hí vo gat ta, ér zé kel jük,
hogy szá má ra a val lá sos köl tő nem
üres sze rep, nem jel mez volt, ha nem
éle té nek épp olyan kö zép pont ja, erőt
adó ele me, mint ugyan csak ott hon -
ról ho zott ha za sze re te te. 

Kántor Lajos ko lozs vá ri iro da -
lom tör té nész – a már em lí tett Re mé -
nyik-re ne szánsz egyik pil lérem be re
– így ír a be ve ze tő ben: „Ez az öt ven -
egy évet át fo gó pá lya ív (1890–1941),
az így ala ku ló köl té szet egyi ke a leg -
ta nul sá go sab bak nak a 20. szá za di
ma gyar lí rá ban… Év ti ze de ken át fe -

led tet ni, el zár ni akar ták örök sé gét –
a his tó ria vi szont (szo mo rú an?) nem
en ged te, hogy a fe le dés vég le ges le -
gyen. Re mé nyik Sán dor a ma ga hang -
ján szól a má hoz… Nem egy for mán
sze re tik őt, de sen ki ér dem ben meg
nem ta gad hat ja. Ver se i nek leg ja va át -
szól a 21. szá zad ba. Em be ri han gon
szól, mi köz ben a tör té ne lem szól
ál ta la.” És – te gyük hoz zá – ma ga a
tör té ne lem Ura. Így a kö tet cím adó
ver sé ben, a Csendes csodákban is,
amely HűvösvölgyiIldikó ne ve ze tes
Re mé nyik-mű so rá nak kö szön he tő en
köz kinccsé vált az utób bi évek ben. 

Alig ha vé let len, hogy a mű vész nő
ép pen ezt a ver set tet te vá lo ga tá sá -
nak súly pon ti he lyé re. Ma, ami kor a
lí ra és a lí ri ku sok kö rül gyak ran har -
sány tör té né sek s sze kér tá bo ros csör -
te té sek zsi va jog nak, meg tisz tí tó ere -
jük van az aláb bi so rok nak: „Ne várj
nagy dol got éle ted be, / Kis hó pely hek
az örö mök, / Szi tá ló, halk szi rom-
cso dák. / Raj tuk át Is ten szól: jö vök.”

Szá mom ra még sem ez a so kat
idé zett, va ló ban na gyon szép vers s
még csak nem is az egy há zi is ko lák
ün nep sé ge in agyon nyú zott Temp-
lomésiskola Re mé nyik hi té nek, em -
ber sé gé nek és mű vé szi ere jé nek csú -
csa, ha nem egy csön des kis „mel lék -
dal”, Azutolsóház– s an nak is há rom,
egy sze rű sé gé ben is örök szép so ra, a
ba rát já val, LámBélával töl tött ter mé -
szet já ró na pok em lé ke: „Nem elő örs,
– hát véd ez itt. / Túl raj ta nyo ma vész
az út nak, – / Az em ber gőg nek ta ka -
ro dót fú nak.”

Nap ja ink ban, a gyak ran tob zó dó
em ber gőg (és köl tői gőg!) ko rá ban
ko moly lel ki gon do zói sze re pe le het
ezek nek az ér zé keny, sze rény so rok nak. 

Sok min den ről szól nunk kel le ne
még, töb bek kö zött az evan gé li kus
Re mé nyik Sán dort a re for má tus áp-
rilyLajossal össze kö tő test vé ri ba rát -
ság ról, de ezt egy má sik 2014-es ki -
ad vány – Rokonálmokálmodója–
áprilyLajosésReményikSándorle-
velezése– kap csán a kö zel múlt ban
meg tet tük már. Egy bi zo nyos: a Vá -
ra di–Lő wey szer ző pár, Kán tor La jos
iro da lom tör té nész s a köl tő szel le mi
ha gya té kát ih let tel és nagy pon tos -
ság gal gon do zó és fel mu ta tó, e könyv
el ké szül té hez is se gít sé get nyúj tó
HantzLámIrén ta nár nő, to váb bá a
gaz dag bib li og rá fi á ban fel tün te tett to -
váb bi Re mé nyik-ér té ke lők mun ká ja
nyo mán egy re töb ben is mer he tik
meg vagy ép pen fe dez he tik fel új ra az
er dé lyi po é ta mun kás sá gát ti zen -
éve sek től a déd szü lő ko rú a kig.

g PEt rő czi Éva

Váradi Péter Pál – Lőwey Lilla:
Csendescsodák–ReményikSándor–
„Azerdélyiköltő”.PéterPálKönyvki-
adó,Veszprém,2014.ára8300forint.

Areményik-reneszánsz
újabbállomása

VáradiPéterPálésLőweyLillairodalmifotóalbuma

b APartiumból,illetveErdélyből
elszármazott,számosdíjjalki-
tüntetett házaspár és egyben
szerzőpáros,VáradiPéterPál és
LőweyLillamárközelnegyven
kötetetmegért,honismeretiké-
peskönyvekreésirodalmifotó-
albumokra felosztható Erdély
sorozatával nagyon sokat tesz
azért, hogy a szétszakítottság
sebeimindkétoldalongyógyul-
janak.Sazértis,hogyazerdélyi
tájak, történelmi emlékek s a
„Tündérkert”legrangosabbírói
netávoliegzotikumként,nezár-
ványjelenségekkéntéljenekben-
nünk,hanemmindennapjaink
szervesrészeként.Jóformánúgy,
minthaazanagyonsokfájdal-
mat,magán-ésnemzetimére-
tekbenisfelmérhetetlenveszte-
séget hozó békediktátummeg
semtörténtvolna.

Ér de kes ség, hogy szü le té si ide je ként
két le het sé ges dá tu mot is meg je löl -
nek a le xi ko nok: né me lyik ben 1466.
ok tó ber 27., má sutt 1469. ok tó ber 27.
sze re pel. Nem is le het na gyon cso dál -
koz ni ezen a bi zony ta lan sá gon, hi -
szen igen csak ren de zet len csa lá di
vi szo nyok kö ze pet te, tör vény te len
gyer mek ként, egy or vos le á nyá nak és
egy pap nak a fi a ként lát ta meg a nap -
vi lá got. Az Eras mus-szak ér tők vé le -
mé nye so ká ig igen el té rő volt, azon -
ban az utób bi idők iro dal ma alapján
úgy tű nik, né mi kon szen zus ala kult
ki: a ren del ke zés re ál ló, el lent mon dó
ada tok új bó li fel dol go zá sa után úgy
vé lik, hogy 1469-ben szü le tett a nagy
tu dós. 

Mi u tán szü le it ko rán el ve szí tet te, ko -
los to rok fa lai kö zött ne vel ke dett, s be
is lé pett az Ágos ton-rend be, de csak -
ha mar fel is lett ol doz va fo ga dal ma alól,
ami kor püs pö ki tit kár lett be lő le. 

Ek kor tájt már ko moly kér dé sek
fog lal koz tat ták, ne ki lá tott a könyv -
írás nak is. Hatkönyva latinnyelv
ékességéről cí mű mű ve a sko lasz ti ka
nyelv ron tá sa el len szü le tett. Köz -
mon dás gyűj te ményt is szer kesz tett
a la tin ok ta tá sá hoz, de a la tin nyelv
mel lett fi gyel me rö vi de sen a gö rög
nyelv és az egy ház atyák fe lé for dult.
SzentPált,Órigenészt ol va sott, Eu-
ripidészt for dí tott. Öt száz tíz esz -
ten de je, 1504-ben nap vi lá got lá tott,
Akeresztényharcos cí met vi se lő kö -
te té ben ju tott ar ra az ál lás pont ra,

hogy a ré gi szer zők alap ján kell ér tel -
mez ni a Bib li át, s e ta ní tá sok sze rint
old ha tók meg köz vet le nül a na pi er -
köl csi kér dé sek. 

Teo ló gi ai ta nul má nya i nak fő hely -
szí ne Pá rizs volt, de a leg na gyobb
ha tást Ang lia gya ko rol ta rá. Itt jó ba -
rát sá got ápolt töb bek közt a ne ves
iro dal már ként és ál lam fér fi ként is is -
mert MorusTamással. Az ő ven dé -
ge ként ve tet te pa pír ra fő mű vét,
Abalgaságdicséretét.

Az egész éle té ben füg get len ség re,
sza bad ság ra tö rek vő Eras mus el vei,

ma gya rá za tai bi zony igen csak szem -
ben áll tak ko ra fel fo gá sá val. Véd te a
ki szol gál ta tot ta kat, tá mad ta a gaz da -
go kat, el ítél te a vissza élé se ket, kü lö -
nö sen a kö zép ko ri ka to li kus egy ház -
ban pén zért áru sí tott bú csú cé du lá kat.
Val lá si meg úju lást akart a be csü le tes -
ség alap ján. Üd vö zöl te LutherMár-
ton egy há zi kri ti ká it, de a re for mot
csak is a ka to li kus egy ház ke re te in be -
lül kép zel te el. Ép pen ezért tá mad tak
ket te jük kö zött jócs kán súr ló dá sok. 

Rot ter da mi Eras mus nak Eu ró pa
min den ré szé ből vol tak tisz te lői,
több száz em ber rel le ve le zett, köz tük
Oláh Miklós esz ter go mi ér sek kel,
hu ma nis ta tör té net író val is, aki ha -
lá la kor ver set is köl tött Eras mus
tisz te le té re. 

A po li ti kai és szel le mi élet leg na -
gyobb alak jai for dul tak Eras mus hoz
ta ná cso kért, pél dá ul Mária ma gyar
ki rály né is. A szá má ra írt, Akeresz-

tényözvegy cí mű mun ká já ban szö gez -
te le a nők mű ve lő dés hez va ló jo gát.

Eras must nagy be te gen, tes ti-lel -
ki fáj dal mak kö zött Bá zel ben ér te a
ha lál 1536. jú li us 12-én. Itt is he lyez -
ték vég ső nyu ga lom ra – a sors kü lö -
nös fin to ra ként ka to li kus ként – egy
re for má tus fe le ke zet szá má ra „át ke -
resz telt” szé kes egy ház ban. 

g KE rE csé nyi Zol tán

„Aboldogsággyökere:
azakarjlenni,akivagy”
545esztendejeszületettRotterdamiErasmus

b AmikorazembermeghalljaazErasmus nevet,óhatatlanulannaka
nagyhatásúnémetalföldihumanistának,aszerzetesbőllettfilozófus-
nak-teológusnakazalakjajelenikmegszemeelőtt,akihívőkatolikus-
kéntbátranillettekritikávalkoraegyházánaktúlzotthatalmirend-
szerét,shumanistaszövegkritikaielvekszerintátdolgoztaalatinÚj-
szövetséget, illetvesajtóalárendeztesajátgörögÚjszövetség-kiadá-
sát.ErasmusmindenkétségnélkülkoraEurópájánaklegkiemelkedőbb
kereszténygondolkodójánaktartható.
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Istentiszteleti rend • 2014. október 31.
Reformációünnepe.Liturgikusszín:piros.Lekció:Gal5,1–6;
Ézs62,6–7.10–12.Textus:Mt21,33–46.Énekek:254/256.vagy258.

Istentiszteleti rend • 2014. október 26.
Szentháromságünnepeután19.(Biblia-)vasárnap.Liturgikusszín:zöld.
Lekció:ApCsel8,26–38;ám8,11–12.Textus:Jn5,39–44.Énekek:286.,289.

Istentiszteleti rend • 2014. november 1. 
Farkasrét,XI.,Németvölgyiút138.du. 4. (halottak napi istentisztelet) dr. Blázy Árpád.

Összeállította: Balla Mária

BemutatkozikaKajárpéciEvangélikusEgyházközség
A Győr től hu szon öt ki lo mé ter re
fek vő Kaj áron és Kis pé cen, a mai
Ka jár pé cen már az 1500-as évek kö -
ze pén gyö ke ret vert a re for má ció. 
A gyü le ke zet név sze rint is mert el -
ső lel ké szé ről, GyőriIstvánról 1609-
ből van nak írá sos ada ta ink. 1673-as
föl jegy zé sek már evan gé li kus ta ní -
tó ról, Hada Tamásról is em lí tést
tesz nek. Egy év vel ké sőbb, 1674-ben
a po zso nyi vész tör vény szék pro -
tes táns hi te mi att két évi vár fog -
ság ra ítél te a gyü le ke zet lel ki pász -
to rát, SzentmiklósiJánost, akit csak
ma gas élet ko ra mi att nem hur col -
tak el a töb bi gá lya rab bal együtt.
Ne vét em lék táb lán örö kí tet te meg
a há lás utó kor.

1788-ban alig húsz hét alatt épült
föl a ma is lát ha tó temp lom, ame lyen
a 19. szá zad ban több ki sebb ja ví tást
is vé gez tek. 1913-ban le bon tot ták a ré -
gi szó szék ol tárt, he lyet te új ké szült.
Ugyan eb ben az év ben épült meg a
temp lom or go ná ja is. Az épü le tet –
amely nek két száz hu szon öt éves fenn -
ál lá sát az el múlt év ben ün ne pel te a

gyü le ke zet – leg utóbb 2000-ben re -
no vál ták.

1886-ban az egy ház köz ség két tan -
ter mes is ko lát épí tett, ahogy az is ko -
la fa lá ról az 1960-as évek ben ki bon -
tott, de meg men tett és a gyü le ke ze ti
te rem elő te ré nek fa lá ba be épí tett
táb la hir de ti: „A kis pé czi és ka já ri
evang. egye sült gyü le ke zet nép is -
ko lá ja, 1886.” Az in téz ményt 1948-ban
ál la mo sí tot ták, majd mi u tán az is ko -
la egé sze Kaj ár ra köl tö zött, a ré gi

épü let üre sen ma radt. Je len leg hasz -
no sí tás ra vár, im már új ra egy há zi tu -
laj don ban.

A ka jár pé ci evan gé li ku sok össze -
tar tó kö zös sé ge a rend sze res is ten -
tisz te le ti al kal ma kon túl ad ven ti és
böj ti bib lia ta nul má nyo zó fel nőtt -
kör ben, a fi a ta lok szá má ra szer ve zett
gi tár su li cso port ja i ban, az óvo dás ko -
rú ak gyer mek-bib lia kö ri fog lal ko -
zá sa in, va la mint – szin tén a gyer me -
kek meg szó lí tá sát cél zó – gyü le ke ze ti
hit tan órá kon és nyá ri hit ta nos tá bo -
rok ban éli meg a Krisz tus-ta nít vány -
ság min den nap ja it. Az évi rend sze -
res ség gel meg ren de zett kon fir man -
dus ta lál ko zók mel lett is jó kap cso la -
to kat ápol a kö zös ség a te le pü lés ről
el szár ma zott evan gé li ku sok kal.

A hi tük ről két ke zi mun ká juk kal
is bi zony sá got te vő elő dök örök sé -
gét meg be csül ve és ápol va, ugyan -
ak kor a jö vő fe lé is jó re mény ség gel
te kint ve igyek szik be töl te ni hi va tá -
sát az ezer há rom száz fős te le pü lés
kö zel öt száz lé lek ből ál ló evan gé li kus
kö zös sé ge.

Evan gé li kus
isten tisz te let 
a Kos suth 
rá di ó ban

Október 31-én, a reformáció ünne -
pén 10.04-től evan gé li kus is ten -
tisz te le tet köz ve tít a Kos suth rá -
dió a kajárpéci evan gé li kus temp -
lom ból. Igét hir det Smidéliusz
Andráslel kész.

BemutatkozikaKecskemétiEvangélikusEgyházközség
A kecs ke mé ti evan gé li kus gyü le ke zet
kró ni ká ja a tit kok és az aján dé kok
tör té ne te. 

Hi te les for rá sok sze rint a lu the ri
ta nok már 1526-ban meg je len tek
Kecs ke mé ten. Ele in te kö zös he lyen
tar tot ták is ten tisz te le te i ket a „Lu ther
és pá pis ta kör ösz tyé nek”. Ké sőbb,
mint egy két száz évig, a he lyi ha tó sá -
gok nem en ged ték az evan gé li ku sok
le te le pe dé sét.

1792-ben ala kul ha tott meg az
evan gé li kus egy ház köz ség: lel készt
hív hat tak, temp lo mot, is ko lát épít -
het tek. Eb be az is ko lá ba járt két évig
ele mis ta ként PetőfiSándor.

1862–63-ban a gyü le ke zet új temp -
lo mot épí tett. A kö zel ötszáz fős
köz össég a vá ros köz pont já ban a
töb bi fe le ke zet ak kor már ál ló temp -
lo ma i hoz mél tó épü le tet kí vánt emel -
ni, ezért YblMiklóstkér te fel, hogy
meg ter vez ze az Is ten há zát.

A hí vek el szánt sá gát jel lem zi, hogy
a gaz da sá gi lag sem könnyű idők -
ben sok le le ménnyel, komp ro misszu -
mok árán meg épí tet ték temp lo mu -
kat. Az anya gi for rá sok függ vé nyé ben
vál toz tat tak a ter ve ken, ki sebb lett a
to rony és ma ga az épü let is. Ez zel ki -
vív ták a ter ve ző ha rag ját, de a temp -

lom meg épült, áll, és im már száz öt -
ven éve Kecs ke mét fő te ré nek egyik
ék szer do bo za. 

A gyü le ke zet múlt ját, je le nét és jö -
vő jét meg ha tá roz zák azok a nagy for -
má tu mú lel kész elő dök, akik itt vé -
gez ték szol gá la tu kat. Meg ha tá ro zó
sze mé lyi sé gek vol tak a ma gyar tör -
té ne lem és a Ma gyar or szá gi Evan gé -
li kus Egy ház szá má ra is.

1911-ben me rész el ha tá ro zás sal az
egy ház köz ség bér ház épí té sé be kez -
dett. Fel mér ték, hogy a gyü le ke zet
élet ben ma ra dá sá hoz biz to sí ta ni kell
a gaz da sá gi fel té te le ket, s meg épí tet -

ték a fő tér má sik meg ha tá ro zó épü -
le tét, a Lu ther pa lo tát. 

Mai gyü le ke ze ti éle tünk eb ből a
hát tér ből táp lál ko zik. Meg pró bá -
lunk az őse ink ál tal ki ta po sott úton
ha lad ni és él ni a kor le he tő sé ge i vel. 

A po li ti kai élet vi ha rai nem ke rül -
ték el gyü le ke ze tün ket. Bér pa lo tán -
kat ál la mo sí tot ták, temp lo mun kat
há zak kal ta kar ták el. A temp lom
előt ti épít mé nyeket 1984-ben le bon -
tották, 1990 után a Lu ther pa lo tát
rész ben vissza ad ták, a temp lom mel -
let ti épü let ben pe dig meg épül he tett
a gyer me kek, az if jú ság, a fel nőt tek
és az idő sek al kal ma i nak is he lyet adó
lel ké szi hi va tal.

Épü le te ink kar ban tar tá sa fo lya -
ma tos fel adat. Erőnk höz mér ten
min dig egy-egy szük sé ges mun kát
vég zünk el, hogy mind azt, amit
kap tunk, mél tón hagy has suk utó da -
ink ra. 

Gyü le ke ze tünk mé re té hez ké pest
nagy a ka zu á lis szol gá la ta ink irán ti
igény. Ez nagy ki hí vást je lent. A kecs -
ke mé ti anya gyü le ke zet hez ha tal mas
szór vány tar to zott és tar to zik ma is.

Igyek szünk, hogy min den szol gá -
la tunk Is ten di cső sé gé re, vá ro sunk és
az itt élők ja vá ra tör tén jen.

Evan gé li kus
isten tisz te let 
a Magyar 
televízióban

November 2-án, Szent há rom ság
ün ne pe után a 20. vasárnap 11.00-
től evan gé li kus is ten tisz te le tet
köz ve tít a Magyar Televízió 1-es
csa tor ná ja a kecskeméti evan -
gé li kus temp lom ból. Igét hir det
KisJánoslel kész.

Sze re tet tel hív juk a gyü le ke ze ti 
mun ka tár sa kat és az ér dek lő dő ket
Pi lis csa bá ra, a Bé thel Misszi ói Ott -
hon ban no vem ber 28–30. kö zött
tar tan dó to vább kép ző kon zul tá ci ó ra. 
Jelentkeznileheta ka ta.po lyak@lu -
the ran.hu e-mail cí men, a 20/8242-
013-as mobilszámon vagy le vél -
ben, az 1085 Bu da pest,Ül lői út 24.
cí men. 
A tan fo lyam költ ség té rí tés-men tes. 

Program
November28.,péntek
15.00: Ér ke zés, szo ba fog la lás, ká vé
16.00: Áhí tat – D.SzebikImre
16.30: Is mer ke dés, be ve ze tés

a kon zul tá ció elő adá sa i hoz 
– D. Sze bik Im re

17.00: Ezs drás és Ne hé mi ás
könyvé nek üze ne te
(val lá si és kul tusz re form) 
– VetőIstván

18.00: Va cso ra
19.00: Mit ta nul ha tunk az egy ház 

tör té ne té ből?
– dr.KorányiAndrás

20.00: Áhí tat – dr. Ko rá nyi And rás
November29.,szombat
8.00: Reg ge li
9.00: Áhí tat – D. Sze bik Im re
10.00: Sze mé lyi ség je gyek, s ami 

mö göt tük rej tő zik
– dr.FrenklSzilvia

11.00: Ko rán, Tal mud, Bib lia,
apok rif ira tok
– dr.ReussAndrás

12.00: Ma gyar élet kér dé sek
ke resztény szem mel 
– D. Sze bik Im re

13.00: Ebéd
14.00: Fél jünk-e az isz lám val lás tól?

– dr.FischlVilmos
15.00: Re for má ció és mű vé szet 

(ve tí tés a ké szü lő Lu ther-
film ből) – dr.RichlyZsolt

16.00: Gyü le ke ze ti eset meg be szé lés
– KézdyPéter

17.00: La i ku sok szol gá la ta
az is ten tisz te le ten 
– D. Sze bik Im re

18.00: Va cso ra
19.00: Fó rum – D. Sze bik Im re
20.00: Áhí tat – Kézdy Pé ter
November30.,vasárnap
8.00: Reg ge li
8.30: Is ten-gyer mek ség

az Újtestamentumban
–dr.LászlóVirgil

10.00: Is ten tisz te let, úr va cso ra 
– D. Sze bik Im re, 
Kézdy Pé ter

11.30: Új ün ne pek az egy ház ban 
– D. Sze bik Im re

12.30: Ebéd
13.15: Úti ál dás – D. Sze bik Im re

Aszervezőkéselőadóknevében
D. SZE BIK IM RE ny.püspök

to vább kép ző kon zul tá ció gyü le ke ze ti mun ka tár sak nak 
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Budavár,I.,Bécsikaputér de. 9. (úrv.) Bence Imre; de. 10. (úrv., német)
Johannes Erlbruch; de. 11. (úrv.) Bencéné Szabó Márta; du. 6. Bence Imre;
Fébé,II.,Hűvösvölgyiút193. de. fél 10.; Sarepta,II.,Modoriu.6. de.
3/4 11. Sztojanovics András; Pesthidegkút,II.,Ördögároku.9. de. fél 10.
(úrv.) Fodor Viktor; Csillaghegy–Békásmegyer,III.,Mezőu.12. de. 10.
Donáth László; Óbuda,III.,DévaiBíróM.tér de. 10. dr. Reuss András;
Újpest,IV.,LebstückM.u.36–38. de. 10. Solymár Péter Tamás; Deáktér,
V.,Deáktér4. de. 9. (úrv.) Smidéliusz Gábor; de. 11. (úrv., kantátazenés
istentisztelet) Gerőfiné dr. Brebovszky Éva; du. 6. (orgonazenés áhítat)
Cselovszky Ferenc; Fasor,VII.,Városligetifasor17. de. fél 10. (úrv., angol
nyelvű) dr. Csepregi András; de. 11. Pelikán András; Józsefváros,VIII.,Üllői
út24. de. fél 11. Gombkötő Beáta; VIII.,Rákócziút57/a de. 10. (szlovák)
Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII.,KarácsonyS.u.31–33. de. 9. Gombkötő
Beáta; Ferencváros,IX.,Gátu.2.(katolikustemplom) de. 11. (úrv., énekes
liturgia) Koczor Tamás; Kőbánya,X.,Kápolnau.14. de. 10. Benkóczy Péter;
Kelenföld,XI.,Bocskaiút10. de. 8. (úrv.) Gáncs Tamás; de. fél 11. (úrv.)
Gáncs Tamás; du. 6. (vespera) Schulek Mátyás; XI.,Németvölgyiút138.
de. 9. (úrv.) Missura Tibor; Budagyöngye,XII.,SzilágyiE.fasor24. de.
9. (úrv.) Bencéné Szabó Márta; Budahegyvidék,XII.,KékGolyóu.17.
de. 10. (úrv.) Keczkó Szilvia; Angyalföld,XIII.,KassákLajosu.22. de.
10. Grendorf Péter; Zugló,XIV.,Lőcseiút32. de. 11. (úrv.) Tamásy Tamás;
XIV.,Gyarmatu.14. de. fél 10. Tamásy Tamás; Pestújhely,XV.,Templom
tér de. 10. (úrv.) Szabó B. András; Rákospalota,XV.,RégiFótiút73.
(nagytemplom) de. 10. Ponicsán Erzsébet; Rákosszentmihály,XVI.,
Hősöktere10–11. de. 10. Börönte Márta; Cinkota,XVI.,Rózsalevélu.
46. de. fél 11. Kulcsár Márton János; Mátyásföld,XVI.,Prodámu.24. de.
9. Kulcsár Márton János; Árpádföld,XVI.,Menyhértu.42.(református
templom) du. 3. Kulcsár Márton János; Rákoshegy,XVII.,Tessediktér
de. 9. dr. Bácskai Károly; Rákoskeresztúr,XVII.,Pestiút111. de. fél 11.
dr. Bácskai Károly; Rákoscsaba,XVII.,Péceliút146. de. 9. Nagyné Szeker
Éva; Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de. 11. Nagyné Szeker Éva;
Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. Győri Gábor Dávid;
Pestszentimre,XVIII.,Rákócziút83.(reformátustemplom) de. 8. Győri
Gábor Dávid; Kispest,XIX.,Templomtér1. de. 10. Deák László; du. 4.
(reménység istentisztelet); XIX., Hungária út 37. de. 8. Deák László;
Pesterzsébet,XX.,AdyE.u.89. de. 10. Győri János Sámuel; Csepel,XXI.,
Deáktér de. fél 11. Zólyomi Mátyás; Budafok,XXII.,Játéku.16. de. 10.
Hokker Zsolt; Budakeszi,  Fő út 155. (gyülekezeti terem) de. 10. dr.
Lacknerné Puskás Sára; Budaörs,Szabadságút75. de. 10. Endreffy Géza;
Pilisvörösvár(reformátustemplom) du. 2. (úrv.).

Budavár,I.,Bécsikaputér de. 11. (úrv.) Bence Imre; du. 6. (úrv.) Bence
Imre; Pesthidegkút,II.,Hidegkútiút64-66.(reformátustemplom) du.
6. (ökumenikus); Csillaghegy–Békásmegyer, III.,Mezőu. 12. de. 10.
Koczor Tamás; Újpest,IV.,LebstückM.u.36-38. du. 6. (úrv.) Solymár
Péter Tamás; Deáktér,V.,Deáktér4. de. 9. (úrv.) Gerőfiné dr. Brebovszky
Éva; de. 11. (úrv.) Cselovszky Ferenc; du. 6. (úrv.) Gáncs Péter; Fasor,VII.,
Városligetifasor17. de. 11. (úrv.) Pelikán András; VII.,Városligetifasor
5-7. (református templom) du. 6. (úrv., ökumenikus) Aradi György;
Józsefváros, VIII., Karácsony S. u. 31–33. du. 6. Gombkötő Beáta;
Kőbánya,X.,Kápolnau.14. du. 6. Benkóczy Péter; Kelenföld,XI.,Bocskai
út10. du. 6. (ökumenikus); Budahegyvidék,XII.,Böszörményiút28.
(reformátustemplom) du. 6. (úrv., ökumenikus) Keczkó Pál; Angyalföld,
XIII.,Pozsonyiút58.(reformátustemplom) du. 6. (úrv., ökumenikus )
Grendorf Péter; Zugló,XIV.,Lőcseiút32. du. 6. (úrv., ökumenikus ) Szőke
János református lelkész; Pestújhely,XV.,Templomtér du. 6. Szabó B.
András; Rákospalota,XV.,RégiFótiút73.(nagytemplom) de. 10. Ponicsán
Erzsébet; Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 10–11. du. 6. (úrv.)
Fekete Gy. Viktor; Cinkota,XVI.,Rózsalevélu.46. de. fél 11. (úrv.) Vető
István; Rákoshegy,XVII.,Szabadságu.26.(reformátustemplom) du.
6. (ökumenikus); Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 105. (református
templom) du. 6. (ökumenikus); Rákoscsaba,XVII.,Péceliút146. du. 6.
(ökumenikus) dr. Füzesi Zoltán református lelkész; Rákosliget,XVII.,
Ferihegyi út 21. (református templom) du. 6. (ökumenikus);
Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. du. 6. dr. Korányi András;
Kispest,XIX.,Templomtér(reformátustemplom) du. 5. (ökumenikus);
Pesterzsébet,XX.,AdyE.u.89. de. 10. (úrv.) Győri János Sámuel; Csepel,
XXI.,Deáktér du. 6. Zólyomi Mátyás; Budafok,XXII.,Játéku.16. de.
10. (úrv.) Hokker Zsolt; XXII.,DemjénIstvánu.2.(reformátustemplom)
du. 6. (ökumenikus) Hokker Zsolt; Budaörs, Clementis László u. 5.
(reformátusimaház) du. 6. Endreffy Géza.

Evan gé li kus is ten tisz te let a Ma gyar rá di ó ban
Ok tó ber 31-én, a re for má ció ün ne pén 10.04-kor evan gé li kus is ten tisz -
te le tet köz ve tít a Kos suth rá dió Ka jár péc ről. Igét hir det SmidéliuszAnd-
rás, a gyü le ke zet lel ké sze.

Evan gé li kus is ten tisz te let a Ma gyar te le ví zi ó ban
No vem ber 2-án, va sár nap 11 órai kez det tel evan gé li kus is ten tisz te le tet lát -
ha tunk az M1-en Kecs ke mét ről. Igét hir det KisJános, a gyü le ke zet lel ké sze.

h i r d e t é S
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A re for má ci ói Em lék bi zott ság fel hí vá sa
a re for má ció hó nap já ban

Készüljünkfelaközöséneklésre!–Korálünnep,2014

„DicséremazUrat,amígélek,zsoltártzengekIstenemnek,mígcsakleszek.”
(Zsolt 146,2)
Evan gé li kus egy há zunk és sze mé lyes hi tünk egyik tar tó osz lo pa az az ének -
kincs, amely ma gá ban fog lal ja a ke resz tény ség év szá za da i nak küz del me it
és örö me it, kö nyör gé sét és há la adá sát az ókor tól a mai na pig.

A re for má ció kez de té nek öt száz éves ju bi le u má ra ké szül ve ezért ren -
dez zük meg min den év ben a gyü le ke ze ti ének lés nagy ün ne pét, a „ko -
rál ün ne pet”. Ez az al ka lom le he tő sé get kí nál ar ra, hogy ked ves éne ke in -
ket vál to za tos for mák ban meg szó lal tas suk, a rit káb ban hasz nál ta kat új -
ra fel fe dez zük, és a kö zös ének lés él mé nyén ke resz tül meg is mer tes sük
azok kal is, akik ke vés bé já ra to sak eb ben a cso dá la tos vi lág ban.

Eb ben az év ben november9-én18órakor ren dez zük meg a ko rál ün -
ne pet a bu da hegy vi dé ki evan gé li kus temp lom ban (XII., Kék Go lyó u. 17.).
Előt te 16.15-től kö zös pró bát is tar tunk a több szó la mú té te le ket ének lő
kó ru sok és egyé ni ének lők szá má ra.

A ter ve zett prog ram és az összes kot ta meg ta lál ha tó a http://kantor-
kepzo.lutheran.hu/384koralunnep ol da lon. Az itt fel lel he tő anyag le he -
tő vé te szi, hogy az ér dek lő dők elő re ké szül hes se nek.

Tel jes ének ka rok és egyé ni éne ke sek egy aránt részt tud nak ven ni az
ün ne pen! A gyü le ke zet ré sze ként az is mert dal la mo kat éne kel ve vagy kó -
rus tag ként a több szó la mú té te lek ből is részt vál lal va: lé nyeg, hogy meg -
érez hes sük a té ren és időn át íve lő ének lés fel eme lő ere jét!

Min den kit sze re tet tel hív és vár a szer ve ző, az EvangélikusKántorképző
Intézet és a tá mo ga tó, a reformációiemlékbizottság.

In téz mény ve ze tői pá lyá zat
Apályázatotmeghirdetőszerv: Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház. 
Meghirdetettmunkahely: Kos suth La jos Evan gé li kus Óvo da, Ál ta lá nos
Is ko la, Gim ná zi um és Pe da gó gi ai Szak kö zép is ko la (OM-azo no sí tó:
200002), 3525 Mis kolc, Day ka Gá bor u. 4. – in téz mény ve ze tő.
Azintézményvezetőimunkakör,megbízásbetöltéséhezszükségesiskolai
végzettségek,képesítések,egyébfeltételek:
– az adott ne ve lé si-ok ta tá si in téz mény ben pe da gó gus-mun ka kör

be töl té sé hez szük sé ges fel ső fo kú is ko lai vég zett ség és szak kép zett ség, 
kö zép is ko lá ban mes ter fo ko zat;

– pe da gó gus-szak vizs ga ke re té ben szer zett in téz mény ve ze tői 
szak kép zett ség;

– leg alább öt év pe da gó gus-mun ka kör ben szer zett szak mai gya kor lat;
– leg alább öt év evan gé li kus egy ház köz sé gi tag ság; 
– evan gé li kus kon fir má ció, lel ké szi aján lás.
Juttatások,illetmény,pótlék,egyéb:
– A meg bí zás öt év idő tar tam ra szól.
– A pá lyá zat be ér ke zé sé nek ha tár ide je: az OktatásiésKulturális

Közlönyben tör té nő meg je le né sé től szá mí tott har minc nap.
– Jut ta tá sok a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló tör vény sze rint.
Apályázatnaktartalmazniakell:
– a pá lyá za ti fel té te lek ben elő ír tak tel je sü lé sé ről szó ló iga zo lá so kat;
– a pá lyá zó ön élet raj zát és rész le tes szak mai élet raj zát;
– az in téz mény ve ze té sé re vo nat ko zó szak mai prog ra mot és a szak mai 

hely zet elem zés re épü lő fej lesz té si el kép ze lé se ket;
– lel ké szi aján lást a pá lyá zó gyü le ke ze ti lel ké szé től.
Apályázathozmellékelnikell:
– a pá lyá zó je len le gi mun ka he lyét, be osz tá sát iga zo ló do ku men tu mo kat;
– ér vé nyes (há rom hó nap nál nem ré geb bi) er köl csi bi zo nyít ványt;
– a kon fir má ci ói em lék lap hi te les má so la tát vagy a kon fir má ció iga zo lá sát.
Felvilágosítás a rész le tes pá lyá za ti fel té te lek ről:
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Or szá gos Iro da Ne ve lé si és Ok ta tá si Osz -
tály, 1085 Bu da pest, Ül lői út. 24. VargaMárta osz tály ve ze tő (tel.: 1/429-2035).
Apályázatcímzése:
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Or szá gos Iro da Ne ve lé si és Ok ta tá si
Osz tály, Var ga Már ta, 1085 Bu da pest, Ül lői út 24.
A bo rí ték ra ír ják rá: „Intézményvezetőipályázat”.

Elő adás-so ro zat a ke resz tyén lel ki gon do zás ról
Őszi elő adás-so ro zat és be szél ge tés az „Építse egyik a másikat!”
(1Thessz 5,11) gon do lat je gyé ben a ke resz tyén lel ki gon do zás ról hét -
fő es tén ként 18 óra kor a bib lia Mú ze um ban (Bu da pest IX. ker., Rá day
u. 28., be já rat a bib li ás köny ves bol ton át). Elő adó: dr.PálhegyiFerenc.
Azelőadásoktémái:
No vem ber 3. – A Bib lia em ber ké pe.
No vem ber 10. – A ke resz tyén em ber iden ti tá sa.
No vem ber 17. – A lel ki gon do zás út jai és tév út jai.
No vem ber 24. – Ke resz tyén élet ve ze tés.

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

Gye rek ko rom ban nem volt hul la -
dék szál lí tás a te le pü lé sen, ahol él tem.
Ott hon, a ház tar tás ban kel lett meg -
ol da ni a ke let ke ző sze mét „el tün te -
té sét”. Per sze ilyen sok faj ta hul la dék
sem volt, mint ma nap ság. 

A pa pírt egész év ben gyűj töt tük,
és té len el éget tük a kály há ban vagy
a ka zán ban. Ennyi fé le mű anyag hul -
la dék még nem volt har minc-har -
minc öt éve. Ami volt, új ra hasz no sí -
tot tuk, anél kül hogy is mer tük vol na
ezt a ki fe je zést. A tej fö löspoharak ban
ne vel ked tek ta vasszal a pa lán ták –
akár több éven ke resz tül is. A te jes -
zacs kó kat nagy anyám hasz no sí tot ta
új ra, ki mos ta őket, hosszú csí kok ra
vag dos ta, majd láb tör lő ket hor golt
be lő lük. Ezek per sze nem vol tak túl
esz té ti ku sak, de so kan hasz nál ták a
ház tar tás ban – ak ko ri ban a nem ke -
vés bé esz té ti kus kí nai mű anyag áruk
sem ön töt ték el az or szá got. 

Ahogy meg je len tek a ku kák, ame -
lye ket he ten te ürí tet tek, szép las san
min den ki le szo kott ar ról, hogy sa ját
ma ga old ja meg a sze mét hasz no sí -
tá sát. Mennyi vel egy sze rűbb csak
ki dob ni a sze me tes be, nem kell el -
gon dol kod ni, ho vá ke rül majd. 

A fej lő dés „ered mé nye” a ren ge teg
cso ma go ló anyag, ame lyet ha za szál lí -
tunk a meg vá sá rolt áruk kal. A ren ge -
teg fe les le ge sen meg vá sá rolt do log ról
már ne is be szél jünk, ame lyek előbb-
utóbb szin tén a ku ká ban lan dol nak. 

A sta tisz ti ka sze rint az el múlt
negy ven év ben vi lág szer te meg dup -
lá zó dott a ke let ke ző hul la dék mennyi -
sé ge, és éven te egy-két szá za lék kal to -
vább nő. Az Eu ró pai Unió tag or szá -
ga i ban az utób bi évek ben az egy fő -
re ju tó hul la dék ter me lés öt száz ki lo -
gram mot tett ki. Ez a nagy mennyi -

ség a fenn tart ha tó sá got fi gyel men
kí vül ha gyó gyár tás és a túl zott fo -
gyasz tás ered mé nye. 

Min den ki ér zi, hogy nem jól van ez
így. Ép pen ezért 2009-ben élet re hív -
tak egy kez de mé nye zést, az európai
hulladékcsökkentési hetet, ame lyet

min den év no vem be ré nek utol só he -
té ben ren dez nek meg. En nek ke re té -
ben lel kes ön kén te sek sa ját ak ció öt -
le te i ket meg va ló sít va hív ják fel a fi -
gyel met a hul la dék ke let ke zés meg elő -
zé sé nek, a ke let ke zett mennyi ség
csök ken té sé nek, az anya gok új ra -
hasz no sí tá sá nak fon tos sá gá ra. 

A kü lön bö ző öt le tek meg va ló sí tá -
sát a prog ram ban részt ve vő or szá -
gok mind egyi ké ben a hul la dé kok
keletkezésének meg elő zé sét se gí tő
szer ve zet ko or di nál ja – Ma gyar or szá -
gon az Or szá gos Hul la dék gaz dál -
ko dá si Ügy nök ség (OHÜ). 

Az ak ció a ne gye dik al ka lom mal,
2012-ben ért el iga zán ki ug ró ered -
ményt. Ab ban az év ben az eu ró pai
hul la dék csök ken té si hét min den te -
kin tet ben re kor dot hozott: no vem -
ber 17–25. kö zött több ak ci ó val jó val
több részt ve vő csat la ko zott a kez de -
mé nye zés hez, mint ko ráb ban. 

A hul la dék gaz dál ko dá son be lül a
hul la dék kép ző dés meg elő zé se alap ve -
tő fon tos sá gú. Erő for rá sa ink ilyen mér -
té kű pa zar lá sa ar ra is fi gyel mez tet
ben nün ket, hogy ter mé szet ad ta kész -
le te ink vé ge sek, és a mos ta ni nál sok kal
ta ka ré ko sab ban kell bán nunk ve lük. 

A kör nye zet tu da tos vá sár lás és a
hul la dé kok kal va ló fe le lős ség tel jes
gaz dál ko dás a pénz tár cánk ban is
több pénzt hagy. Ha ugyan is nem sza -
po rít juk a hul la dék mennyi sé gét, ak -
kor nem kell nö vel ni a gyűj tés gya ko -
ri sá gát, sem a hulladék ke ze lé sé hez
szük sé ges inf ra struk tú rát. Így ez nem
ró je len tős több let ter het az il le té kes
he lyi és re gi o ná lis szer vek re, köz ve -
tett mó don pe dig a la kos ság ra, vagy -
is ránk. Ezen kí vül az elő re meg ter ve -
zett tu da tos vá sár lá sok kal nap mint
nap pénzt tu dunk meg ta ka rí ta ni. 

Ér de mes és fon tos csat la koz ni eh -
hez az eu ró pai kez de mé nye zés hez
no vem ber 22–30. kö zött – de per sze
en nél sok kal fon to sabb csök ken te ni
a ke let ke ző sze mét mennyi sé gét az év
min den nap ján és er re mi nél több
em ber fi gyel mét fel hív ni!

g – s. a. –

Akcióakevesebbhulladékért
ÜZ EnEt AZ Ar Ar átról

Rovatgazda:SántaAnikó
ararat@lutheran.hu

nyílt nap az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye te men
Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem sze re tet tel meg hív min den ér -
dek lő dő kö zép is ko lást és gyü le ke ze ti ta got a no vem ber 12-én, szer da reg -
gel 8.30-kor kez dő dő nyílt nap já ra. Je lent ke zés leg ké sőbb no vem ber 7-
ig ebéd igény meg je lö lé sé vel. To váb bi in for má ció a rek to ri hi va tal ban: 1141
Bu da pest, Ró zsa völ gyi köz 3. Tel.: 469-1051, 20/824-9263. Fax: 363-7454.
E-mail: te o lo gia@lu the ran.hu

h i r d e t é S e K

Éne kek Ham mond-or go ná val pest er zsé be ten
A pest er zsé be ti evan gé li kus temp lom ban no vem ber 2-án dél -
után 4 óra kor Hal le lu ja- és Tra nos ci us-éne kek szó lal nak meg
Ham mond-or go nás kí sé ret tel. Min den kit sze re tet tel vá runk!

h i r d e t é S e K

h i r d e t é S
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VASÁRNAP

9.00/PaxTv
Evangélikusistentisztelet
abudaváritemplomból
9.00/M1
KérdésekaBibliában
9.20/M1
Reformátusmagazin
9.30/ZDF(német)
Evangélikusistentisztelet
9.30/ORF2(osztrák)
Evangélikusistentisztelet
9.30/MezzoTv
Bach:Máté-passió
10.04/Kossuthrádió
AMagyarPünkösdiEgyház
istentisztelete
11.00/DunaTv
Lyukasóra
(irodalmiműsor)
11.50/PaxTv
Evangélikusflashmob,2014
22.10/DunaWorld
Ybl200

HÉTFŐ

5.15/M1
Hajnaligondolatok
8.00/CredoEvangélikus
Rádió(Szombathely)
Napiútravaló
(credoradio.hu)
9.05/DunaTv
VirágzóMagyarország
Makó
20.00/PaxTv
Kút
(élőinteraktívműsor)
Műsorvezető: Deák László
evangélikus lelkész
21.40/DunaTv
Meghívottak
(magyardokumentumfilm)
23.10/M1
Aranymetszés
(kulturálismagazin)
23.30/DunaTv
Panoráma
(magyardokumentumfilm)

KEDD

13.30/Kossuthrádió
,,Tebennedbíztunkeleitől
fogva...’’
A református egyház félórája
14.45/DunaWorld
Reformátusmagazin
20.00/CorvinusRádió
(Sopron)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora (corvinusradio.hu)
20.55/DunaWorld
Legenda
LGT
21.35/DunaTv
Zátonyokközött
(franciatévéfilm)
22.00/PaxTv
SzéllBulcsúevangélikus
lelkészbúcsú-istentisztelete
23.30/DunaTv
Gogol:Arevizor
A Csíki Játékszín előadása

SZERDA

14.00/M3
1100évEurópaközepén
Szatmár története és
kultúrtörténete
14.00/CredoEvangélikus
Rádió(Szombathely)
Kantáták
(credoradio.hu)
14.25/DunaTv
VendégségbenTörökország
(élőkörkapcsolás)
18.00/PaxTv
ChickenFly-koncert
18.30/M1
Maradjtalpon!
(kvízműsor)
23.45/DunaTv
Hangoskönyv
(magyardokumentumfilm-
sorozat)
0.05/M2
AzA38hajószínpadán:
VadFruttik

CSÜTÖRTÖK

9.05/DunaTv
Magyarelsők
(magyarismeretterjesztő
sorozat)
Az első magyar nyomda
10.25/PaxTv
Békességhírnöke
(baptistamagazinműsor)
14.35/DunaTv
ÉpítészetXXI.
(építészetimagazin)
14.40/PaxTv
Atitkoknyitja
(riportfilm)
15.35/DunaTv
Szép,szőkeszerelmünk,
aTisza
A partok világa
21.50/DunaTv
Megállazidő
(magyarjátékfilm,1981) (95’)
23.45/DunaTv
MüpArtclassic
Memento mori

PÉNTEK

8.00/DunaTv
Mesélőcégtáblák
Gördülő éttermek
9.45/PaxTv
Énvagyokazajtó...
A Zákeus Médiacentrum
műsora
10.04/Kossuthrádió
Evangélikusistentisztelet
Kajárpécről
13.35/PaxTv
XIII.országosevangélikus
bábfesztivál
14.50/DunaWorld
KérdésekaBibliában
14.55/PaxTv
LíraPaletta
(koncertfilm)
22.10/DunaWorld
Szabadságtér’89
(történelmimagazinműsor)
22.50/DunaTv
Kultikon
(kulturálismagazin)

SZOMBAT

6.50/DunaTv
Élőegyház
(vallásihíradó)
9.15/DunaTv
Hagyaték
12.10/DunaTv
Avilágörökségkincsei
A hit szigete a Sínai-hegyen
13.20/PaxTv
Énvagyokazút...
A Zákeus Médiacentrum
műsora
16.15/DunaTv
Felafejjel!
(magyarjátékfilm,1954) (96’)
20.55/DunaTv
Gyémántokaz
örökkévalóságnak
(angoljátékfilm,1971) (115’)
22.25/DunaWorld
MüpArt
Gryllus Dániel és barátai
0.05/DunaTv
Világ-Nézet

VASÁRNAP

5.55/DunaTv
Istenkezében
9.00/PaxTv
Evangélikusistentisztelet
abudaváritemplomból
9.35/DunaTv
Adjmárcsendességet
Halottak napi versösszeállítás
11.00/M1
Evangélikusistentisztelet
Kecskemétről
14.55/DunaTv
Hogyvolt?!
Helyey Lászlóra emlékezünk
18.00/CredoEvangélikus
Rádió(Szombathely)
Evangélikusistentisztelet
23.35/DunaWorld
Reformátusistentisztelet
areformációemléknapján
23.40/PaxTv
Keresztkérdések
A Zákeus Médiacentrum
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HÍREK, HIRDETÉSEK 50 éve ha rang ön tés
Őr bottyán ban
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Ki vá ló ma gyar szak em be rek ál tal ké szí tett,
kül föl dön is el is mert ma gyar ter mé ke ket
gyár tunk (harangjátékokat is) a ha ran gok kal
kap cso la tos bár mely mun ká hoz.

harangontes.hu–harangontode.hu

Le vél cím: 2162 Őr bottyán, rá kó czi u. 121.
Mo bil: 30/948-9575, fax: 28/361-770.
e-mail: gom bos mi@ha ran gon tes.hu.
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Vasárnap(október26.)
Jézusmondta:„Bizony,bizony,mondomnéktek:haabúzaszemnemesika
földbe,ésnemhalmeg,egymagamarad;dehameghal,sokszorostermésthoz.”
Jn 12,24 (1Kir 8,27a; Mk 2,1–12; Ef 4,22–32; Zsolt 38) Jé zus nem ter mé szet -
is me ret-órát tart. El ér ke zett meg di cső ü lé sé nek órá ja. Ezért jött. A föld be hul -
ló, el rot ha dó és meg ha ló bú za szem pél dá ja Jé zus oda adá sát, ön fel ál do zá sát,
el vet te té sét, ke reszt ha lá lát a meg di cső ü lés fo lya ma ta ként lát tat ja. Jé zus Krisz -
tust, az éle tet el ve tik. Ha lá la nem szé gyen ha lál, ha nem meg di cső ü lés a ke -
resz ten. Ő a test té lett Ige, a bú za szem, az élet. Mi köz ben el len sé gei a vesz -
tét akar ják, Is ten föld be ve ti a bú za sze met, az éle tet. Nagy pén tek ből kö vet -
ke zik hús vét. Hús vét foly ta tá sa menny be me ne tel ün ne pe és pün kösd, a ve -
tés be és ara tás ba be kap cso ló dó apos to lok, az éle dő gyü le ke ze tek.

Hétfő(október27.)
JézusKrisztusmondja:„Nemmindenkimegybeamennyekországába,aki
ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én
mennyeiAtyámakaratát.” Mt 7,21 (5Móz 8,6; Mk 10,46–52; Jel 13,11–18) Van -
nak olyan pil la na ta ink, ami kor Is ten or szá gá nak kö zel sé ge a hit meg lé té nek
va la mi fé le iga zo lá sá ra in dít. Ka rá csony es te. El hunyt hoz zá tar to zónk te me -
té sé nek in té zé se. Be teg sé gek. Az ér dek nagy úr! Ha az Is ten or szá gá ba be -
ju tás a tét, még a bo lond nak is meg éri egy-két „Uram, Uram” ki ál tás. Jé zus
vi lá gos sá te szi: az ő ta nít vá nyai nem „ki ra kat ke resz tyé nek”, nem is pa pa gáj -
ko dó „Uram, Uram”-ozók, akik ha az ér de kük úgy kí ván ja, bár mi lyen urat
ké pe sek él tet ni. Jé zus ta nít vá nyai nem le het nek né mák! Úgy vall ják és hir -
de tik Jé zus Krisz tust, az Urat, hogy köz ben cse lek szik a mennyei Atya aka -
ra tát. Szó és tett, hit val lás és cse lek vő hit egy mást erő sí tik és hi te le sí tik!

Kedd(október28.)
MivelpedigelőreláttaazÍrás,hogyazIstenapogányokathitáltaligazítja
meg,előrehirdetteeztazevangéliumotábrahámnak:„általadnyeráldást
aföldmindennépe.” Gal 3,8 (Ézs 25,1b; Lk 5,12–16; Jel 14,1–5) Az Írás lát? Nem -
csak az ap ró be tűt lát ja, ha nem elő re is lát. Is me ri Is ten ter vét. Elő re hir de ti
az evan gé li u mot. Mit lát ha tott elő re az Írás? Izsá kot? Já kó bot és Ézsaut? Mó -
zest? Dá vid ki rályt? Jé zus Krisz tust lát ta, aki meg tes te sü lé sé vel, meg vál tá -
sá val ál dást ho zott, ál dást szer zett, ál dást nyert a föld min den né pé nek. Is -
ten őt ad ja mind nyá junk nak. Ne félj, csak higgy! Nem a jö vő be lá tás lát no -
ki ké pes sé ge, ha nem ki zá ró lag a Jé zus Krisz tus ba ve tett hit ad ja az éle tünk
biz ton sá gát!

Szerda(október29.)
AzÚrhozmenekülök.Hogyanmondhatjátoknekem:Meneküljahegyre,mint
amadár?! Zsolt 11,1 (Zsid 10,35; Préd 12,1–7/8/; Jel 14,6–13) Dá vid a kor tár -
sai jó ta ná csát hal lot ta: „Meneküljahegyre,mintamadár!” A ba bi lo ni ak elő -
re nyo mu lá sa kor még a sző lő ül te tést és ház épí tést meg ta ga dó, a föld mű ve -
lés től tar tóz ko dó, sá tor la kó pusz tai nép, a ré ká bi ak is fel hagy tak ősi fo ga dal -
muk kal, és Je ru zsá lem fa la in be lül re me ne kül tek. Vá ros la kók let tek, hogy meg -
me ne kül je nek. Ké sőbb a temp lom ud va rá ban és épü le te i ben ke res tek me -
ne dé ket. Je re mi ás pe dig hir det te az egyet len le he tő sé get: Me ne kül je tek az
Úr hoz! Dá vid az Úr hoz me ne kült. Jól tet te!

Csütörtök(október30.)
Megitattaaszomjazókat,ésjóltartottaazéhezőket. Zsolt 107,9 (Jn 1,16; Mk
6,7–13; Jel 14,14–20) Al fonz nap ja van. A név je len té se: ne mes, kész sé ges,
tel je sen kész, a harc ra, il let ve a fel adat el vég zé sé re kész. A ke resz tyén em -
ber, akit Jé zus meg ita tott az élő víz zel, aki az élet ke nye ré ből ré sze sült, „Al -
fonz”. Ké szen áll a hit har cá ra, ta nít vá nyi kül de té sé nek és szol gá la tá nak el -
vég zé sé re. Ké szen áll, hogy szó val és élet tel hir des se Krisz tust és az evan -
gé li u mot. Kész sé ge sen kö ve ti a Mes tert. Is ten gon dos ko dó Is ten. Meg itat -
ta a szom ja zó kat. Jól tar tot ta az éhe ző ket. Van te hát ak tu a li tá sa a re for má -
ció ün ne pe előt ti nap igé i nek!

Péntek(október31.)
Jézusígyimádkozott:„Kijelentettematenevedetazembereknek,akiketne-
kemadtálavilágból.Atieidvoltak,ésnekemadtadőket,ésőkmegtartot-
tákateigédet.” Jn 17,6 (5Móz 29,28; Mt 5,1–10/11–12/; Róm 3,21–28; Jel 15,1–
4) Ma re for má ció ün ne pe van. Lát szik-e az előt tünk já ró Krisz tus? Ész re -
vesszük-e a ve lünk le vő Jé zust? De for mált éle tünk egyet len esé lye Jé zus Krisz -
tus! Mit je lent a re for má ció ün nep lé se, le he tő sé ge, esé lye 2014. ok tó ber 31-
én? Nem múlt idé zés. Nem nosz tal gia. Nem ál mo do zás. Jé zus vá laszt ad a
kér dés re.

Szombat(november1.)
Mipedignemaviláglelkétkaptuk,hanemazIstenbőlvalóLelket,hogymeg-
ismerjükmindazt,amitIstenajándékozottnekünk. 1Kor 2,12 (Zsolt 92,6; Ap -
Csel 14,8–18; Jel 15,5–8) Ma a te me tők fe lé in du lunk. Ke resz tyén ün ne pet tar -
tunk, de az el vi lá gi a so dás erő sen be fo lyá sol és za var. Nem a vi rág cso kor, a ko -
szo rú mi lyen sé ge, a mé cses szí ne vagy mé re te szá mít, ha nem a hit. Test vé rem,
a hi te det vedd ma gad hoz, és vidd ma gad dal, ami kor el in dulsz sze ret te id sír -
já hoz. Csak ez szá mít! A vi lág lel ke lel ke se dik, fon tos ko dik, tel je sí te ni akar. Mi
azon ban Is ten ből va ló Lel ket kap tunk, hogy meg is mer jük és meg él jük mind -
azt, amit Is ten aján dé ko zott ne künk: a re mény sé get, az élet győ zel mét, a le -
győ zött ha lált, a fel tá ma dást, az örök éle tet, az el jö ven dő ígé re tét!

g DEt rE Já nos

Újnap– újkegyelem

APRÓHIRDETéS

Templomok, templomtornyok fel -
újí tása, villámvédelem kiépítése.
29 év referenciával. Bede László,
30/943-5089.

Ün ne pi kon cert
a szom bat he lyi evan gé li kus temp lom ban

A szom bat he lyi evan gé li kus temp lom fel újí tá si mun ká la ta i nak zá ró ese -
mé nye ként ün ne pi kon cer tet tar tunk ok tó ber 25-én, szom ba ton 19 óra -
kor. Mű so ron: W.A.Mozart: Ko ro ná zá si mi se (K. 317); F.Schubert: VI -
II. („be fe je zet len”) szim fó nia.

Köz re mű köd nek: Gál Gabi (szop rán), Simon Krisztina (mez zo),
SzappanosTibor (te nor), HámoriSzabolcs (basszus), VoxSavariae evan -
gé li kus ve gyes kar, Németújvári(Güssing)városikórus,Savaria szim fo -
ni kus ze ne kar. Ve zé nyel: Lakner-BognárNóra és prof.WalterFranz.

A be lé pés díj ta lan, ado má nyo kat a Szom bat he lyi Evan gé li kus Egy ház -
köz ség Sze re tet szol gá la tá ért Ala pít vány ré szé re kö szö net tel el fo ga dunk.

A Me zei Jó zsef Evan gé li kus Ala pít vány a 2013. évi
szja-be val lá sok ban fel aján lott 1%-ok ból 2014. ok tó ber 6-
án 98 883 fo rint tá mo ga tást ka pott. Ez úton sze ret nénk
meg kö szön ni mind azok nak, akik a sze mé lyi jö ve de lem -
adó juk 1%-áról du na ke szi evan gé li kus ala pít vá nyunk ja -

vá ra ren del kez tek. Az ala pít vány a bank szám lá ján sze -
rep lő pénz esz kö zét vál to zat la nul az ala pí tó ok irat ban sze -
rep lő hit éle ti és kul tu rá lis fel ada tok ra kí ván ja for dí ta ni.

TA KÁCS JÓ ZSEF,
azalapítványkuratóriumánakelnöke

Kö szö net az szja 1%-áért


