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„Eb ben a pes ti kö zös ség ben éb red tem rá, hogy hoz zám jó val kö -
ze lebb áll az evan gé li kus men ta li tás. Így egy idő után a bu da vá -
ri gyü le ke zet ben meg kon fir mál tam. Saj nos ke re kes szék kel nem
könnyű köz le ked ni a fő vá ros ban sem, ezért nem tud tam túl sű -
rűn el jár ni a gyü le ke ze ti al kal mak ra.”

Beszélgetés Nagy Ildikó mozgássérült festővel f 10. oldal

g Dr. Ha fen scher Ká roly

Ad vent kü szö bén ült össze egy há -
zunk leg fel sőbb dön tés ho zó és tör -
vény al ko tó tes tü le te, a zsi nat. Ad vent
pe dig a vá ra ko zás ide je – ben ne a
bűn bá nó és há la adó vissza te kin tés -
sel, a jó zan és re á lis hely zet fel mé rés -
sel, a re mény ség ből fa ka dó jö vő épí -
tés szán dé ká val, amely nem csak azt
né zi, mit vá runk, ha nem azt is, hogy
ki re vá runk. Eb ből a tu da tos múlt-je -
len-jö vő szem lé let ből sza ba dul hat nak
fel erők, po zi tív, cse lek vés re kész te -
tő ener gi ák.

Aki (min den hi bá ja, gyen ge sé ge el -
le né re) sze re ti az egy há zat – hi szen
ez Is ten lét fon tos sá gú aján dé ka a
szá munk ra –, az jó re mény ség gel és
vá ra ko zás sal néz a jö vő be. S nem va -
la mi fé le hur rá op ti miz mus alap ján, af -
fé le „biz tos lesz majd va la hogy” re -
mény ség gel, ha nem az zal, hogy tud -
ja: Jé zus jön!

Jé zus nél kül az egy ház nak nincs jö -
vő je. Nél kü le le tű nő em lék ma rad a
kö zös ség, ter hes örök ség a nagy szer -
ve zet, fö lös le ges eről kö dés min den
egy ház újí tó pró bál ko zás, mo dern re -
for má ció. De mi Jé zus ra vá runk. Ha
ő meg ér ke zik, ha be lép az egy ház ba,
ak kor jó re mény sé günk le het az egy -
ház jö vő je fe lől. Ak kor bol do gan
éne kel het jük az ad ven ti éne ket: Jé zus,
öröm mel fo gad lak… (EÉ 143)

Zsi na t el nö ki éves be szá mo lóm ban
(rö vi dí tett vál to za ta meg je lent az Evan -
gé li kus Életmúlt he ti szá má ban) hir -
te len jött öt let ként, de az óta is vál lal -
va tet tem fel egy kér dést: mi ért kell a
mus tár mag nak ha jó bő rönd mé re tű
tok? Ak kor ott, a ple ná ris ülé sen köl -
tői kér dés ként hang zott. A gon do la tot
azon ban nem a sem mi be akar tam be -
le ki ál ta ni. Tit kon re mél tem, s most e
so rok nyo mán még in kább vá gyom ar -
ra, hogy vá laszt kap jak kér dé sem re.

Mi ért kell a mus tár mag nak ha jó -
bő rönd mé re tű tok? Az az: egy kis
egy ház nak, a ma gyar la kos ság két
szá za lé kát ki te vő ki csiny csa pat nak
mi ért van szük sé ge ek ko ra szer ve zet -
re? Egy kis vál la lat mé re tű in téz -
mény rend szer nek mi ért van szűk sé -
ge ek ko ra és ilyen bo nyo lult ad mi -
niszt rá ci ó ra? Mi ért nem elég ne -
künk ki sebb struk tú ra, egy sze rűbb
ad mi niszt rá ció?

A tör vé nye in ket ma gunk al kot -
juk. Olya nok lesz nek hát, ami lyen nek
mi el kép zel jük, meg ter vez zük, meg -
for mál juk őket. Ami kor a „rend szer -
vál tás” után még na gyobb sta tisz ti kai
ada to kat sejt ve ter vez tünk, ami kor
ránk sza kadt a sza bad ság, az ad dig
nem is mert, tá gas moz gás tér, ami kor
sor ra kap tuk vagy vet tük vissza az in -
téz mé nye ket, örül tünk a de mok ra ti -
kus dön tés ho zás sal já ró sza bad ság él -
mény nek, és azt hit tük, hogy a kol lek -
tív böl cses ség min den re jó vá laszt tud
ad ni. Fel épí tet tünk egy ma mut rend -
szert, amely nek mű köd te té se oly
nagy ener gi át és anya gi erőt vesz el,
amely nem áll ren del ke zé sünk re. 

Le het ál la mi fi nan szí ro zás ból, kül -
ső tá mo ga tás ból, se gé lyek ből él ni,

de ez el len ke zik az egy ház lé nye gé vel.
Mi nem má sok ból, ha nem má so -
kért élünk. S ha ezt a man dá tu mun -
kat nem vesszük ko mo lyan, meg -
szű nünk egy ház nak len ni, s ma rad a
val lá sos egye sü let-jel leg: a múlt ból
élő, a szép em lé kek re ha gyat ko zó
kö zös ség. 

Nem az ál la mi tör vé nyek mond ják
meg, hogy ki és mi az egy ház. Amit
a vi lá gi tör vé nyek tesz nek, az köz jo -
gi be so ro lás. Ar ra is szük ség van.
Min ket az – és egye dül csak az – ér -
de kel het, hogy az em ber ré lett Is ten,
a ta nít vá nyo kat el hí vó Úr, a fo lya ma -
tos ad vent ben vissza várt és tet szé se
sze rin ti idő pont ban (bár mi kor)
vissza té rő Úr egy há zá nak te kint-e. 

Az az: kö vet tük-e őt, ko mo lyan
vet tük-e sza vát a ke reszt hor do zás ról,
meg fon tol tuk-e ta ní tá sát az ön fel ál -
do zó sze re tet ről, meg tet tük-e csak
eggyel is a leg ki seb bek kö zül azt,
amit ne ki ígér nénk, hogy min dent
oda adunk: a ru hán kat, az élel mün ket,
az időn ket, a se gít sé gün ket? Kö vet -
tük-e őt a fel sza ba dult, de ter hek
hor do zá sát je len tő úton? 

Vál lal tuk-e a szám ki ve tett sé get, a
nép sze rűt len sé get, a meg nem ér tést
azért, mert nem a vi lág stí lu sa és el -
vá rá sa, ha nem ő a mér ce min den ben?
Meg har col tuk-e a hit har cát, hogy
min den tet sze tős élet for mát fél re té -
ve, egy sze rű en és kon zek ven sen az
Atyá ra bíz zuk ma gun kat? 

Tu da to san él tük-e, hogy it te ni lé -
tünk csak az örök élet táv la tá ban ér -
tel mez he tő, s en nek a min den na -
pok ra, a dön té sünk re, a dol gok hoz és
em be rek hez va ló hoz zá ál lá sunk ra is
ha tá sa van? 

Eh hez az élet for má hoz, az egy ház
élet for má já hoz vi szont nem nagy
szer ve zet re, ha nem el ső sor ban bel -
ső, a Szent lé lek től kért és a Szent lé -
lek mun ká ját be fo ga dó gyü le ke ze ti
meg úju lás ra van szük ség.

In tő jel le het, hogy olyan so kan el -
for dul nak az egy ház tól mint szer ve -
zet től. Pe dig ke res nek, ku tat nak, vágy -
nak va la mit, amit ép pen az egy ház –
nem a szer ve zet, ha nem a krisz tu si kö -
zös ség – ad hat na meg ne kik az zal, ami
a kül de té se, man dá tu ma: a hor do zott
és meg élt evan gé li u mot, a ne héz és
még is von zó jé zu si utat.

Egy há zunk nak a kö vet ke ző évek -
ben – még idő ben, a kö vet ke ző ál ta -
lá nos egy há zi vá lasz tá sok előtt –
dön te nie kell, hogy me lyik utat vá -
laszt ja. A nagy szer ve zet, a meg -
cson to so dás ve szé lyét, a bü rok ra ti -
zá ló dás le he tő sé gét ma gá val ho zó
szer ve zet út ját vagy a misszi ói lel kü -
le tű mus tár mag lé tet. En nek az em -
be ri le tét je pe dig a gyü le ke ze ti élet,
az alul ról épít ke ző és gyü le ke ze te i ben
élő egy ház mo dell je – a Krisz tus ban
hí vők kö zös sé ge, ahol az igét tisz tán
hir de tik, a szent sé ge ket Krisz tus
ren de lé se sze rint oszt ják ki.

A szer ző evan gé li kus lel kész, egy há -
zunk zsi na tá nak lel ké szi el nö ke, az
ál la mi  Re for má ció  Em lék bi zott ság
mi nisz te ri biz to sa

Az egy ház ad vent je

Az egy ház köz ség egy ko ri evan gé li -
kus is ko lá ja 1905-ben épült. A rend -
szer vál tás után vissza ka pott épü le -
tet ak kor si ke rült olyan ál la pot ba
hoz ni, hogy gyü le ke ze ti al kal ma kat
le he tett ben ne tar ta ni, ko moly fel -
újí tá sá ra azon ban csak most nyílt le -
he tő ség.

A gyü le ke zet össze fo gá sá nak kö -
szön he tő en, jó szán dé kú vál lal ko -
zók, a Győr-Mo so ni Egy ház me gye
és Győr vá ros tá mo ga tá sá val a múlt
va sár nap át ad hat ták a fel újí tott há -
zat a gyü le ke zet nek. Az egy ház -
köz ség öt ven ezer fo rint hí ján ti -
zen két mil lió fo rin tot for dí tott a be -
ru há zás ra.

A há la adó is ten tisz te let kez de tén a
gyü le ke zet hit ta no sai rö vid mű sor
ke re té ben gyúj tot ták meg a má so dik
ad ven ti gyer tyát. 
Sze me rei Já nos Jel 3,8 alap ján pré -

di kált: „Íme, nyi tott aj tót ad tam eléd,
ame lyet sen ki sem zár hat be…”
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Kö zös sé gi ház lett a ré gi is ko lá ból

A szar va si hí vek az el ső or go nát a
gyü le ke zet má so dik temp lo má ba
ho zat ták 1743. au gusz tus 1-jén, Va sas
Szent Pé ter ün ne pén, száz nyolc van
raj nai fo rin tért. Az 1759-ben épült
har ma dik temp lom ba ezt a kis or go -
nát vit ték át, ám ott már ta lán ki csi -
nek bi zo nyult, mert egy po zso nyi
mes ter től na gyobb, im már ti zen egy
re gisz te res or go nát vá sá rol tak. Ez

utób bi ke rült át a mai Ótemp lom ba
1788-ban. 

A ha tal mas temp lo mot ak kor meg -
töl tő gyü le ke zet azon ban Kris tó ffy
György or go nis ta-ta ní tó ide jé ben egy
sok kal na gyobb, a temp lom mé re te -
i nek is meg fe le lő hang szer be szer zé -
sét szor gal maz ta. Így 1804-ben Jo seph
He ro teck pes ti or go na épí tő egy rend -
kí vül im po záns meg je le né sű, pa zar

hom lok za tú, két ma nu á los, har minc -
re gisz te res or go na épí té sét kezd te
el. Ez ak kor az or szág má so dik leg na -
gyobb or go ná ja volt.

A szá zad leg vé gén a Ri e ger test vé -
rek át ala kí tot ták a fú vó rend szert, és
két síp sort ki cse rél tek. 1938-ban az
újabb igé nyek nek meg fe le lő en bő ví -
tet ték a hang szert Pes kó Zol tán or go -
na mű vész és Bor gu lya End re ter vei
alap ján, az Angster or go na gyár köz -
re mű kö dé sé vel; pne um eti kus ve zér -
léssel és há rom ma nu á los ját szó asz -
tallal látták el. Ek kor nyer te el a har -
minc hat re gisz te res or go na a mai ki -
ala kí tá sát. Most en nek a ge ne rál fel újí -
tá sa ké szült el az Ae ri sOr go na Kft.
szak em be reinek mun ká já val, Fa ra gó 
At ti la or go na épí tő ve ze té sé vel. 
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„Egyik he lyen a leg szebb ad ven ti és ka -
rá cso nyi dal la mok csen dül nek fel kü lön -
bö ző fel dol go zá sok ban, pár lé pés sel ar -
rébb pe dig ga gyi, lük te tő tuc-tuc szól, va -
la mi sem mit mon dó szö veg gel.”

Várakozás… f 3. oldal
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Az ad ven ti idő szak egy mást kö ve tő
va sár nap jai egyen ként is, de összes -
sé gük ben is fi gye lem re mél tó kont -
rasz tot raj zol nak elénk. 

Az el ső ad ven ti va sár na pon a
szent vá ros ba sza már há ton ér ke ző
Mes si ás ki rály ra fi gyel tünk. Ak kor a
ho zsan ná zó (Is ten sza ba dí tó be avat -
ko zá sá ért kö nyör gő) tö meg – a ki -
rály hoz leg ke vés bé mél tó „dísz le -
tek” el le né re – Jé zust úgy üd vö zöl te,
mint a vár va várt Sza ba dí tót.

Az ad ven ti ko szo rú má so dik gyer -
tyá ja mel lett – a te rem tett vi lág vég -
ide jé től va ló ret te gés kont raszt ja -
ként – az el jö ven dő új te rem tés re vá -
rás örö mé nek és re mény sé gé nek fé -
nyé vel telt meg a szí vünk. 

A har ma dik ad ven ti va sár na pon
azon ban az az el len tét raj zo ló dik ki
előt tünk, amellyel min den ke resz tény
em ber előbb vagy utóbb szem be sül.
Ez pe dig az, hogy az evan gé li um ban,
a ke reszt ség és az úr va cso ra szent sé -
gé ben kö zénk ér ke ző Jé zus egé szen
más, mint aki nek mi kép zel jük.
Több nyi re más ként cse lek szik, mint
aho gyan mi vár juk tő le. Azt sem
könnyű el fo gad nunk, hogy az ő órá -
ja nem a mi sür ge tő tü rel met len sé -
günk ru gó já ra jár. 

Nem meg le pő te hát, de nem is szé -
gyell ni va ló, hogy né ha még a szív ből
ben ne bí zók ban is kér dé sek és két sé -
gek ágas kod nak. Jé zus ugyan is még
az övéi re mény sé gé nek ke re te i be
sem fér be le. Nem vé let len, hogy ezt
he lye zi szí vünk re az egy ház ta nú ság -
té te le már az egy há zi esz ten dő ele -
jén, az ad ven ti idő szak va sár nap ja in
és ka rá csony ün ne pén is. 

Az ad ven ti idő szak ban ép pen a ka -
rá csony ün ne pé re ké szü lő dés lát vá -
nyos kel lé kei rej tik el leg mé lyeb ben
a lát ha tó fel szín mö gött a lé nye get.
Azt, ami nem lát ha tó csak a hit sze -
mé vel. Lu ther sza vá val: a pó lyá ban
már ész re sem vesszük a kis de det.
Elő for dul, hogy a sa ját éle tünk ben és

em be ri kö zös sé ge ink ben be kö vet -
ke ző ese mé nyek rej tik el elő lünk Is -
ten iga zi ar cát. Pél dá ul hi á nyol juk a
kö rü löt tünk ren det te vő, a mi igaz -
ság ér ze tünk mér té ke sze rint ju tal ma -
zó vagy bün te tő is te ni igaz sá got.
Vár juk a min den szük ség ből ki men -
tő, min den be teg ség ből gyó gyí tó
mennyei sza ba dí tást. Ezek a vá ra ko -
zá sa ink azon ban rit kán tel je sül nek. 

Bi zo nyá ra ez az egyik oka an nak,
hogy a Krisz tus ba ve tett re mény ség
he lyett könnyen lép re csa ló hi e del mek
so dor nak el so ka kat, né ha még sze ret -
te in ket is. A gyü le ke ze tek lé lek szá ma
gyor san fogy, lel ki tar tá sunk és ki tar -
tá sunk pe dig egy re erőt le nebb. Ennyi -
re te he tet len len ne a „min den ha ta lom
mennyen és föl dön”, amely Jé zus nak
ada tott az Atyá tól? Ke resz te lő Já nos
kér dé sé vel össz hang ban fo gal ma zó dik
meg ben nünk is: „Te vagy-e az El jö ven -
dő, vagy mást vár junk?”

Ke resz te lő Já nos ab ban kü lön bö -
zött az ószö vet sé gi pró fé ták tól, hogy
nem csak jö ven döl he tett az Is ten ál -
tal meg ígért Mes si ás ról, ha nem lát -
hat ta, és né pé nek be is mu tat hat ta őt.
Az ószö vet sé gi pró fé ci ák be tel je sí tő -
je ként hir det te meg Jé zus ban a meg -
ígért Mes si ást, de ige ér té sé ben az íté -

let tar tás ra di ka li zá lá sa már olyan
több let, amely nem tel je se dett be Jé -
zus kül de té sé ben. 

Ke resz te lő Já nos nem csa ló dott, és
nem is bi zony ta la no dott el Jé zus is -
te ni kül de té sét il le tő en. Ugyan ak kor
nem ér tet te, hogy Jé zus mi ért nem
hasz nál ja az emész tő tűz és a szó ró -
la pát íté le tes esz kö ze it, ame lyek ről
ép pen ő – mint a Mes si ás út egyen -
ge tő je – pró fé tált. 

Fi gyel jünk ar ra, hogy Já nos nem a
kör nye ze té hez for dult kér dé sé vel,
ha nem ma gát Jé zust kér dez te meg!
Mi vel ek kor már bör tön ben volt,
ezt kö ve te in ke resz tül te het te meg. Ez
a tény nem ke ve seb bet je lent, mint
azt, hogy az iga zi hit a ké te lye ket is
Jé zus elé vi szi, őt kér de zi. 

Jé zus vá la sza ki iga zí tás is egy ben:
Is ten meg tar tó ke gyel me és nem
pusz tí tó íté let tar tá sa kö vet ke zett be
ak kor, ami kor a „ná zá re ti Mes ter” ta -

ní ta ni kez dett, és cso dák kal iga zol -
ta ta ní tá sa he lyes sé gét, kül de té se
va ló sá gát. Jé zus szin tén mes si á si
pró fé ci ák ra utalt vá la szá ban. Olya -
nok ra, ame lye ket va la mi kép pen el -
fed tek az íté le tes pró fé ci ák, és ame -
lyek ép pen ezért tor zí tot tan ke rül tek
be le a Mes si ást vá ró re mény ség be. 

Já nos ar ra a Jé zus ra mu ta tott, aki
azért jött, hogy a vi lág üd vös sé gét ki -
vív ja. Az ószö vet sé gi pró fé ták so rá -
ban utol só ként, a Ke resz te lő Já nos ál -
tal is meg hir de tett íté let nem az Is -
ten től el for dult né pet súj tot ta, mert
az íté le tet Jé zus vet te ma gá ra. 

Ke resz te lő Já nos vá ra ko zá sá ban is,
és a mi Is ten nel kap cso la tos vá ra ko zá -
sa ink ban is le het nek, sőt van nak is té -
ve dé sek. Elő for dul, hogy mi is azt
vár juk Jé zus tól, amit meg sem ígért.
Ér de mes meg ta nul nunk Já nos tól azt,
hogy ér tet len ke dő kér dé se in ket vagy
az el sem hang zott és ép pen ezért be
nem tel je sült is te ni ígé re tek mi att va -
ló csa ló dá sun kat Jé zus nak mond juk el. 

Min den el len ke ző lát szat el le né re
Jé zus az El jö ven dő, aki meg erő sí ti
mind azo kat a hit ben, akik hoz zá
for dul nak, és rá hall gat nak. Nem
kell „mást” vár nunk – elég ő ne künk.

g Ko vács Lász ló

Imád koz zunk! Ál dunk té ged, Krisz tus,
hogy nem kell mást vár nunk, hi szen
va ló ban  te  vagy  a mi Meg vál tónk.
Add, hogy ami kor nem ért jük vagy ne -
he zen fo gad juk el a te uta i dat, a hit
bá tor sá gá val for dul junk hoz zád kér -
dé se ink kel és két sé ge ink kel, hogy ben -
ned és ál ta lad nyer hes sen nyug ta lan
lel künk bé kes sé get. Ámen.

ad vent 3. va sár nap ja – mt 11,2–10

A Jöjj be, ó, mért ál lasz ott kint (EÉ
139) bib li ai alap ja 1Móz 24,31: „[Lá -
bán így szólt Áb ra hám szol gá já hoz:]
Jöjj be, ál dott em be re az Úr nak, mit
állsz ide kint?” Ezt az ere de ti leg más
össze füg gés ben el hang zott kér dést
vo nat koz tat ja a köl tő a min den ko ri
em ber re és a kö ze le dő Jé zus ra.

A Wa rum willst du dra ußen ste -
hen,  Ger hardt 1653-ban szü le tett
köl te mé nye ere de ti leg ti zen két vers -
sza kos. Az Evan gelis ches Kirc hen ge -
sang buch ban (EKG) – ér de kes mó -
don – az úr va cso rai éne kek kö zött ta -
lál ha tó hat vers szak kal (439. szám; 1.,
5–7., 11–12. stró fa); a most hasz ná la -
tos Evan gelis ches  Ge sang buch ba
(EG) nem ke rült be. A né met éne kes -
köny vek leg gyak rab ban Jo hann Schop
Wer de  mun ter,  mein  Gem üté jé nek
(Jer tek,  bol dog  ének szó val, EÉ 112)
vagy Loys Bour geo is 42. gen fi zsol tá -
rá nak dal la mát (Mint a szép hű vös
pa tak ra, EÉ 76; más szö veg gel Freu
dich sehr, o mei ne Se ele, EG 524) ren -
de lik a vers hez. Mi az utób bi dal lam -
ra éne kel jük: sze ren csés ta lál ko zás,
mert a két ének ka rak te re ha son ló.

A Du nán tú li éne kes könyv ben (1911
és 1955) Payr Sán dor for dí tá sa je lent
meg nyolc vers szak kal (114. szám; 1–
2., 4–7., 11–12. stró fa), mos ta ni éne -
kes köny vünk ver zi ó ja en nek át dol go -
zá sa (1–2., 6–7. stró fa).

Az el ső hat vers sza kot Jé zus hoz
szó ló kö nyör gé sek ke re te zik. „Jöjj be,

ó, mért ál lasz ott kint, / Is ten egy szü -
lött Fia? / Vár va vár lak, nyit va há zam,
/ Nyit va szí vem aj ta ja. / Jé zu som, te
hű ba rát, / Nézd szí vem nek nagy ba -
ját: / Fá jó, kí nos seb van raj ta, / De ke -
zed meg gyó gyít hat ja. // A vi gasz ta lás
for rá sa / Csak te vagy, én Jé zu som, /
Bé két szom ja zó lel kün ket / Te ve zér -
led jó úton. / Ó, vi lá golj, szép Na pom!
/ Hogy ha bá nat ter he nyom, / For dítsd
fe lém szent or cá dat, / Fény, öröm csak
tő led árad.” (1., 6. vers szak)

A má so dik hat stró fa az ének lő én
vi gasz ta lá sa sa ját ma ga szá má ra.
„Ör vendj, lel kem, nézd, az Úr jő! /
Íme, hogy meg hall ga tott! / Nézd,
fe léd tart, menj elé be! / Ó, be csüld
meg e na pot! / Jer, fo gadd be hit tel őt,
/ Ő lesz üd vöd, él te tőd; / Mondd el
né ki tit kos bú dat, / Bíz zál ben ne, ő
meg nyug tat.” (7. vers szak)

A Jer tek, hí vek, Jé zus elé (EÉ 138)
éne kes köny vünk ad ven ti fe je ze té be
van so rol va, Ger hardt köl te mé nye -
i nek össz ki adá sá ban és a né met
éne kes köny vek ben vi szont a ka rá -

cso nyi éne kek kö zött sze re pel
(ugyan így a Du nán tú li éne kes könyv
728. szá ma ként). A Kommt  und
laßt uns Ch ris tum eh ren 1666-ban
ke let ke zett, ere de ti leg nyolc vers sza -
kos; a né met éne kes könyv eb ből
hét stró fát kö zöl (EG 39; 1–5., 7–8.
vers szak), a ma gyar pe dig ötöt (1–
5. vers szak, Túr me zei Er zsé bet for -
dí tá sa). Ki in du lá sa egy vers a leg is -
mer tebb evan gé li um ból: „Men jünk
el  egé szen  Bet le he mig,  és  néz zük
meg: ho gyan is tör tént mind az, ami -
ről üzent ne künk az Úr.” (Lk 2,15)

A köl te mény hár mas ta go lá sú: a
kez dő és a zá ró két stró fa ke ret be fog -
lal ja a töb bi négy vers szak mon da ni -
va ló ját. Az el ső stró fa leg fon to sabb
üze ne te (ami a ma gyar for dí tás ból
nem iga zán de rül ki), hogy Krisz tus
di cső í té se szív vel és ér te lem mel egy -
aránt tör tén jen (Herz und Sin nen).

A má so dik vers szak az éle tet meg -
sem mi sí te ni aka ró erők – bűn, po kol,
ha lál, sá tán – ve re sé gét hir de ti (kap -
cso lód va Lu ther Kis ká té já nakmá so -
dik fe je ze té hez, hit ága za tá hoz). A kö -
zép ső stró fák ban Ger hardt – óegy -
há zi és lu the ri krisz to ló gi á val a hát -
tér ben – azt hang sú lyoz za, hogy az
Is ten min de nek fö lött sze re ti az em -
bert. Fon to sak a moz gást és kap cso -
la tot je len tő igék: ad ta, ki vált, föl emel,
el hagy ta, föld re szállt.

Já kób fény lő csil la ga az is te ni
Gyer mek szi no ni má ja: „Csil lag jön fel

Já kób ból, ki rá lyi pál ca tá mad Iz rá -
el ből.” (4Móz 24,17) Így kap ér tel met
ez a sor (5,2): „Sá tánt, át kot, bűnt le -
ve rő”, il let ve az ere de ti ben az ősi kí -
gyó fe jét szét ta po só Krisz tus. A drá -
mai harc ered mé nye az em ber meg -
sza ba du lá sa. Er re vá lasz az utol só két
(a ma gyar éne kes köny vek ből hi ány -
zó) vers szak eksz ta ti kus uj jon gá sa, Jé -
zus ben ső sé ges, be cé zett, köz vet len
meg szó lí tá sa (Jesu lein, Kind le in).
Az utol só stró fa – mint Ger hardt nál
oly gyak ran – mennyei táv la tot ad: az
örök éle tet ze nei di cső í tés ként áb rá -
zol ja. Az ének lő ka rá cso nyi öröm
már egy rész a mennyei öröm ből.
A lu the ri or to do xia és a ko rai pi e tiz -
mus ál ta lá no san el fo ga dott né ze te
sze rint a ze ne esz ka to lo gi kus ha tá sú,
és el űzi a dé mo no kat.

Az ének a Qu em pas tores la u da -
ve re (Kit sok bol dog pász tor di csért,
EÉ 152) min tá já ra és vers for má já ra
(a8, a8, a8, x7) ké szült. A kan ció
össze tet tebb dal la má nak el ső fe lét
ön ál ló vers szak ká ala kít ja: a hár mas
lük te té sű, tán cos, könnyen éne kel he -
tő, gyer me ki örö möt su gár zó dal lam
nagy sze rű en hor doz za mind két, ka -
rá cso nyi örö möt meg fo gal ma zó szö -
ve get.

„Jer tek, hí vek, Jé zus elé, / Bet le hem
kis jász la fe lé, / Jer tek, Jé zus drá ga ne -
vét / Áld ja ví gan szí vünk, szánk. //
Szé gyent vall a bűn mér ge már, / Bár -
hogy tá mad sá tán, ha lál, / Szí vünk
ben ne bé két ta lál. / Ó, mi gon dunk
vol na még!” (EÉ 138,1–2) 

„Vi gadj, lel künk, Má ri á val! / Zeng -
jünk mind a menny ka rá val, / Há la
édes dal la má val / Jé zu sunk nak gló -
ri át! // Ő az élet és üd vös ség. / Ün -
ne pel jük föld re jöt tét. / Krisz tust, Is -
ten Egy szü löt tét, / Áld ja szí vünk
bol do gan!” (EÉ 152,3–4)

g Dr. Ecse di Zsu zsa

Vá ra ko zás és öröm Pa ul Ger hardt éne ke i ben

Mennyei Atyánk, ami kor az ad ven ti
csend be nyug ta la ní tó han gok szű rőd -
nek be, ami kor az éle tünk ben sok
min den ar ra csá bít, hogy tő led el for -
dul junk, és mi nél messzebb ke rül -
jünk, mi még is hoz zád for du lunk
kö nyör gé sünk kel.

Egy szü lött Fi ad ér ke zé sét vár -
juk, hogy fénnyel és re mény ség gel
tölt se be a te rem tett vi lá got. Ké rünk
té ged, en gedd fel is mer nünk és meg -
lát nunk, hogy a te al ko tá sa id itt
van nak kö rü löt tünk, hi á ba pró bál -
juk sok fé le mó don el lep lez ni azo kat.
Ott van a te rem tett vi lág meg annyi
kin cse az asz fal to zott utak mel lett,
a be ton ból emelt épü le tek mö gött,
a vá ro sok lük te tő és nyug ta la ní tó fé -
nye in és a za jo kon túl. A te ke zed
mun ká já ban gyö nyör köd he tünk,
ami kor éj sza ka a fe let tünk el te rü lő
csil la gos ég bolt ra né zünk, vagy egy
új szü lött csen des ál má ban gyö nyör -
kö dünk.

Egy szü lött Fi ad pél dát mu ta tott
ne künk em ber ség ből és alá zat ból.
Va kok lát tak, bé nák jár tak, lep rá sok
tisz tul tak meg, sü ke tek hal lot tak,
ha lot tak tá mad tak fel; sze gé nyek -
nek hir det te az öröm hírt. Mi pe dig
fe le lőt len cse le ke de te ink kel még a
leg ki seb be ket is meg bot rán koz tat -
juk. Adj ne künk lá tó sze met, gyors
lá bat, tisz ta lel ket, hal ló fü let, élő
lel ki is me re tet és böl cses ség gel gaz -
dag szí vet, hogy min dig ész re ve -
gyük azt, ami kor má sok se gít ség re
szo rul nak.

Egy szü lött Fi ad kö zös sé get épí tett
az út ju kat egye dül és ma gá nyo san
já ró ta nít vá nyok ból. Szent lel ked
ál tal ma is össze hí vod, az úr va cso -
rá val táp lá lod és igéd ál tal épí ted
gyü le ke ze te in ket. Min den, amit
meg él he tünk hét ről hét re, év ről
év re, az csak a te ke gyel med nek kö -
szön he tő. Add meg ne künk, hogy
ezek nél ne le gyen fon to sabb a szá -
munk ra.

Egy szü lött Fi ad ér ke zé sé re, az ő
szü le té sé nek ün ne pé re ké szü lünk.
Add meg ne künk, hogy min dig le -
gyen időnk és tü rel münk a leg ki seb -
bek re: a gyer me kek re, az idő sek re, a
ma gá nyo sok ra, a be te gek re, a gyász
fáj dal mát hor do zók ra és azok ra,
akik az élet pe rem vi dé ke i re kény sze -
rül tek.

Mennyei Atyánk! Vá ra koz va
tesszük fel mi is a kér dést: „Te
vagy-e  az  El jö ven dő,  vagy  mást
vár junk?” Add meg ne künk, hogy
ezen az ün ne pen is ta lál koz has sunk
ve led, bár mi lyen for má ban ér ke zel
is hoz zánk.

„Több vagy te, mint ők kí ván ták” (EÉ 400,2)

Oratio
œcumenica

b RovatunkkorábbisorozataibantöbbszörfoglalkoztunkPa ul Ger hardt
munkásságával,és–mivelbeletartoztakagraduálének-vagyaheti-
ének-sorozatba–részleteselemzésjelentmegaMint fo gad ja lak té -
ged (EÉ141,GyLK805),azÓ, Krisz tus-fő, sok seb bel (EÉ200),aSzent -
lé lek, öröm Lel ke (EÉ238),aDi csér jük Is tent! (EÉ52)ésaSzent lé lek
égi láng ja (EÉ466)énekekről.Mostalkalmatteremtünkarra,hogy
Gerhardtadventiéskarácsonyiénekeireújrarácsodálkozhassunk.

„Jól je gyez zük meg, és hir des sük
min den fe lé, hogy Krisz tus olya -
nok nyo mo rú sá gán akar se gí te ni,
aki ken a vi lág min den ha tal ma se
tud na. Mert ugyan hol van az a hí -
res dok tor, aki a va kot lá tó vá, a pok -
lost tisz tá vá tud ta vol na gyó gyí ta -
ni? Amint hogy pré di ká tor sem
akadt még, aki a sze gé nyek nek
evan gé li o mot tu dott vol na hir det -
ni, vagy is aki a meg ke se re dett, szo -
ron gó lel ket ön ma gá val tud ta vol -
na meg vi gasz tal ni, s a szo mo rú
szív ful dok ló fáj dal mát öröm re
tud ta vol na vál ta ni.” 

d�Lu ther Már ton:
Jer, ör vend jünk, ke resz tyé nek!

(Sza bó Jó zsef for dí tá sa)

s e m p e r  r e f o r m a n d a
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E cikk szü le té se kor az egy há zi nap -
tár sze rint ad vent má so dik va sár nap -
ját ün ne pel jük. Az ad ven ti ko szo rún
meg gyúj tot tuk a má so dik gyer tyát is.
Eköz ben az üz le tek ben höm pö lyög a
vá sár lók tö me ge. A ke res ke dők di csé -
rik a bronz va sár na pi for gal mat. A ko -
ráb ban de cem ber 6-ra üte me zett
Mi ku lás-já rás idén va la hogy ki szé le -
se dett. A Tél apók na pok kal előbb fel -
buk kan tak már, és még 7-én is le he -
tett lát ni be lő lük né há nyat az ut cá -
kon, a te re ken és az üz le tek ben. 

Ugyan ezen a na pon a női ké zi lab -
dá zás ma gyar fő vá ro sá ban, Győr -
ben meg nyit ják a ma gyar–hor vát
kö zös szer ve zé sű női ké zi lab da-Eu -
ró pa-baj nok sá got. A pár he te át -
adott, va do nat új Au di Aré ná ban,
amely az im már két sze res Baj no kok
Li gá ja-győz tes Győ ri ETO új ott ho -
na, több ezer ma gyar szur ko ló szo -
rít hon fi tár sa ink si ke ré ért. Az egyik
szek tor ban több tu cat Mi ku lás tű nik
fel pi ros ru há ban, fe hér sza kál lal és
fel te he tő leg zöld csiz má ban (ezt nem
lát tam, de így len ne stíl sze rű).

Vá ra ko zás…
Mind annyi an érez zük, hogy a de -

cem be ri ka val kád ban a vá ra ko zá -
sok nak sok fé le sík ja és faj tá ja ke ve -
re dik. Pél dá ul a lé lek, a ke res ke de lem
és a sport te rü le tén meg fo gal ma zó -
dó vá ra ko zá sok. Le het, hogy ezek
nem csak úgy van nak egy más mel lett,
hogy ki er re, ki ar ra vár, ha nem fel -
té te lez he tő en úgy is, hogy mind -

ezek – ha el té rő mér ték ben és arány -
ban is – együt te sen is hat nak ránk. 

Gyö nyö rű ad ven ti éne künk ben
éne kel jük: „Ád ven ti csend ben té ged
vá runk. / Jöjj, Urunk Jé zus, ma radj ná -
lunk!” (EÉ 148) Azt hi szem, az ad ven ti
idő szak ban a leg na gyobb hi ány cikk ép -
pen a csend ből van. Szép idő szak ez,
hi szen annyi dísz, annyi de ko rá ció,
annyi csil lo gó-vil lo gó fény for rás so ha
más kor nem ke rül elő az ott ho nok ban,
az ut cá kon vagy az üz le tek ben, mint
ép pen eb ben az idő ben. Ren ge teg a
prog ram is. Fal vak és vá ro sok köz pon ti
te re in, szín pa do kon, temp lo mok ban,
ze ne is ko lák ban, kul túr há zak ban és
idő sek ott ho ná ban mű so rok és kon -
cer tek ez re it ren de zik meg.

Az ad vent az egyik leg gaz da gabb,
de egy ben a leg han go sabb idő szak is.
Nem csak kí vül ről han gos. Ben nünk
is za ka tol nak a za jok. Az ün ne pek, a
vá ra ko zá sok és el vá rá sok kény sze re.
Meg kell fe lel ni. Nem okoz ha tunk
csa ló dást. Ki kell ta lál ni a meg le pe té -
se ket, eze ket el kell ké szí te ni, be kell
sze rez ni. És már is ott va gyunk a za -
jos for ga tag ban. Ott to lon gunk a vá -
sá rok ban, a te li áru há zak ban. Egyik
he lyen a leg szebb ad ven ti és ka rá cso -
nyi dal la mok csen dül nek fel kü lön bö -
ző fel dol go zá sok ban, pár lé pés sel ar -
rébb pe dig ga gyi, lük te tő tuc-tuc
szól, va la mi sem mit mon dó szö veg gel. 

Vá ra ko zunk és vá gya ko zunk. 
Van, aki a csend re. Más meg ta lán

annyi ra el szo kott a csend től, hogy már

fél is tő le. Van, aki a kény sze rek aló li fel -
sza ba du lás ra vá gyik. Van nak, akik él -
ve zik a za ka to ló, za jos sok fé le sé get, a
for ralt bor, a fe nyő és a na ran csos fa héj
il la tát, a ki ra ko dó vá sá ro kat, a né ze lő -
dést, a ter vez ge tést, a pi a ci al ku do zást.

Nem va gyunk egy for mák. Éle tünk
bi zo nyos fá zi sa i ban is mást és mást
vagy akár több dol got egy szer re ta lá -
lunk ér de kes nek, szép nek, he lyes -
nek vagy ép pen fon tos nak. Ta lán
még egy idő sza kon be lül is. Egy kö ze li
is me rő söm mond ta – amit az óta ma -
ga mon is ész re vet tem –, hogy ad dig
tart a fe szült ség ál la po ta, amíg az el -
vég zen dő te en dő ket le tud juk, utá na
el jö het a fel sza ba du lás. 

A pá lyán, a szur ko lás tól han gos le -
lá tón és a té vé előtt is je len van a vá -
ra ko zás és a vá gya ko zás. Jó ered -
ményt sze ret né nek el ér ni a spor to -
lók. A ha zai kö zön ség előtt ját szó ma -
gyar lá nyok is bi zo nyí ta ni sze ret né -
nek, és si ke rek kel sze ret nék meg aján -
dé koz ni a ne kik szo rí tó kat. A szur -
ko lói vá ra ko zás rá juk is nagy ha tás -
sal le het. Még nem tud ni, hogy szár -
nya kat kap nak-e tő le, vagy rá juk ne -
he ze dik. Az bi zo nyos, hogy ke mé -
nyen fog nak küz de ni, mert a sport
nem a passzív vá ra ko zás ról szól. 

Pál apos tol már két ezer éve pél da -
ként ál lí tot ta a hí vők elé a spor to ló -
kat, akik a her va dó ko szo rú ért fo lyó
küz de lem ben ké pe sek tel jes ere jü ket,
ide jü ket, te het sé gü ket oda szán ni.
Sőt sa ját ma gát és lel ki szol gá la tát is

a spor to lók hoz ha son lít va ír ja: „Én te -
hát úgy fu tok, mint aki előtt nem bi -
zony ta lan a cél, úgy ök lö zök, mint aki
nem a le ve gő be vág…” (1Kor 9,26)

A sport tal kap cso lat ban gyak ran
fel me rü lő kér dés, hogy meg té rül-e a
sok le mon dás és a ren ge teg be fek te -
tett mun ka. Cél ba ér-e az igye ke zet,
be tel je sül-e az álom? Az el kö te le zett
spor to ló ter mé sze te sen azért küzd,
mert tud ja, hogy csak a tel jes oda -
adás sal van esé lye ar ra, hogy el ér je a
célt. Hisz ab ban, hogy van ér tel me.

De cem ber ben több min den re is
vá ra ko zunk. Tud juk, hogy ezek nek
fon tos sá ga nem mér he tő össze, hi -
szen vá ra ko zá sa ink tét je messze nem
ugyan az. Nem em lít he tő egy na pon
a sport si ker a gaz da sá gi ered ménnyel
vagy ép pen az örök élet tel. Ter mé sze -
te sen én is szo rí tok a ma gyar lá nyok
si ke ré ért, mint ahogy a meg él he té sü -
kért dol go zó vá sá ro sok nak is jó for -
gal mat kí vá nok, de leg in kább ál dott,
az El jö ven dő vel va ló sze mé lyes ta lál -
ko zást kí vá nok mind annyi unk nak.

Ün ne pi egy há zi nap tá runk egy tör -
té nel münk ben már meg va ló sult cso -
dá ra irá nyít ja a fi gyel mün ket, amely
ne künk, mai em be rek nek is esélyt je -
lent a má ban és az el jö ven dő ben. A te -
rem tő Is ten te remt mé nye i hez ha -
son ló vá lett, és hoz zánk, em be rek hez
ha son ló test ben föl dünk re jött. El jött,
hogy hely re ál lít sa a ve le meg rom lott
vi szo nyun kat. Kí vá nom, hogy kö ves -
sük fi gye lem mel ér tünk foly ta tott

küz del mét. Sze rény ér ke zé sé ben, egy -
sze rű, de lé nyeg re mu ta tó éle té ben,
gyöt rel mes ha lá lá ban és győ zel mes fel -
tá ma dá sá ban lás suk meg a hoz zánk is
el ér ke zett esélyt. Kí vá nom, hogy fe -
dez zük fel, hogy a sze re tet bi zony sok -
szor ke mény küz del met, ál do zat ho za -
talt je lent. Is ten Jé zus Krisz tus ban ezt
vál lal ta ér tünk, hogy győ zel me ál tal mi
is győz te sek le hes sünk!

A mi vá ra ko zá sa ink kör be já rá sa
után lép jünk ki eb ből a kör ből. Te -
gyük fel a kér dést meg for dít va, és ma -
gunk nak pró bál juk meg vá la szol ni:
az idei ad ven ten az ő ve lünk kap cso -
la tos vá ra ko zá sá ból mi vá lik va ló ra? 

Vá ra ko zás…

Az ak tu á lis szent írá si igé hez kap cso -
lód va a fi a tal lel kész nő ige hir de té sé -
ben ar ra hív ta fel a fi gyel met, hogy
mind a lel kész nek, mind a gyü le ke -
ze ti ta gok nak fo lya ma to san szük sé -
gük van Is ten vi gasz ta ló, erőt adó sza -
vá ra. Há lá ját fe jez te ki azért, hogy
olyan lel kész tár sak kör nye ze té ben
él het, akik kö zött szün te len hall hat -
ja ezt a meg újí tó, bá to rí tó szót. „Fel
a fej jel!” – hány szor mond juk üre sen

eze ket a sza va kat, csak hogy ki tölt -
sük a kí nos csen det. Hol ott ez az
evan gé li um üze ne te: emel jé tek fel a
fe je te ket, te kint se tek elő re re mény -
ség gel, mert az Em ber fia már úton
van, már kö ze le dik a meg vál tá so tok!

Az ige hir de tés után Mó rocz Zsolt
egy ház me gyei fel ügye lő je len tet te
be, hogy a tit kos sza va zás ered mé -
nyes volt, és a gyü le ke zet egy han gú -
lag meg vá lasz tot ta Ste indl-Papp Ju -
di tot, aki Bán fi Pé ter egy ház köz sé gi
fel ügye lő től vet te át az egy ház köz ség
lel ké szi meg bí zó le ve lét.

A be ik ta tá si li tur gia so rán a Va si
Egy ház me gye es pe re se me leg sza vak -
kal szólt fi a tal lel kész tár sá hoz: „Meg -

hí vód ra Szent Pál tól vett igét vá lasz -
tot tál: »Min den re van erőm a Krisz -
tus ban,  aki meg erő sít  en gem.« (Fil
4,13) Lá tod, hogy ho va, ki hez kell for -
dul nod, ha meg inog kö rü löt ted a
vi lág. Egy élet re szó ló lel ki ele del ez,
hi szen a mi erőnk vé ges.” 
Ros tá né Pi ri Mag da hang sú lyoz ta:

a lel ké szi pá lya te le van buk ta tók kal.
„Egye dül Krisz tus az, aki erőt ad hat el -
fo gad ni utun kat és meg har col ni az élet
szép har cát. Ál ta la van erőnk, hogy el -
fo gad juk ma gun kat és em ber tár sa in -
kat, hogy meg ta gad juk a bűnt, hogy
meg bo csás sunk, s hogy kö ves sük a
sze re tet pa ran csát még a leg ne he -
zebb élet hely ze tek ben is. Kö zel sé gét
szám ta lan úton és mó don érez tet he ti
ve lünk, nem rit kán em ber tár sa ink ál -
tal. Krisz tus te ál ta lad is erő sí te ni akar
má so kat. Ne ma radj ez zel so ha adós!
Vá lasz tott igéd egy élet re el lát ele del -
lel. Adj be lő le má sok nak is eb ben a hi -
deg, té li vi lág ban!” – zár ta bá to rí tó sza -
va it az es pe res asszony, majd test vé ri 
csók kal, a lel kész tár sak pe dig evan gé -
li u mi igék kel kö szön töt ték az új má -
sod lel készt. 

g Ter sztyánsz ky Krisz ti na

„Min den re van erőm a Krisz tus ban”
BeiktattákSzombathelyenSteindl-PappJuditmásodlelkészt

b AdventmásodikvasárnapjániktattabehivatalábaSte indl-Papp Ju -
ditmásodlelkésztRos tá né Pi ri Mag da, aVasiEgyházmegyeespere-
seanemrégfelújítottszombathelyievangélikustemplomban.Azün-
nepiistentiszteletközgyűlésbeágyazódott,melynekkeretébenahí-
vekleadtákszavazatukatagyülekezetmásodikmásodlelkészjelölt-
jére.AposztraapresbitériumSteindl-PappJuditotjelölte,aki2012.
július1-jétőlbeosztottlelkészkéntszolgáltazegyházközségben.Az
ünnepi alkalmon Gre ger sen-La bos sa György parókus lelkész kö-
szöntötteagyülekezetitagokat.

Ste indl-Papp  Ju dit 1984-ben szü le tett Cell dö möl kön. A csa lád Vö -
nöck ről Szom bat hely re köl tö zé se után is – csa lá di és gyü le ke ze ti kö tő -
dé se mi att – vissza járt a kis fa lu kö zös sé gé be. Itt is kon fir mált Ko vács -
né Tóth Már ta és Ko vács Im re lel ké szek fel ké szí té se után. A sop ro ni lí -
ce um ban töl tött évek so rán erő sö dött meg ben ne az el ha tá ro zás, hogy
a lel ké szi hi va tást vá laszt ja. 

2003-ban kezd te meg ta nul má nya it az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye te men. A 2008/09-es tan év ben két sze mesz tert Hel sin ki ben vég zett
a finn és a ma gyar evan gé li kus egy ház kö zöt ti ösz tön díj prog ram ke re té -
ben. Gya kor la ti évét Kő sze gen töl töt te. 2010 nya rán szen tel ték lel késszé.
Eb ben az év ben a kő sze gi evan gé li kus szak kép ző is ko la is ko la lel ké sze lett.
Ez zel pár hu za mo san már 2011-ben be kap cso ló dott a szom bat he lyi gyü le -
ke zet éle té be. Itt a gyü le ke ze ti szol gá lat mel lett je len van a Re mé nyik Sán -
dor Evan gé li kus Ál ta lá nos Is ko la és Alap fo kú Mű vé sze ti Is ko lá ban és a dia -
kó ni ai mun ká ban egy aránt. Ez év au gusz tu sá ig a dia kó ni ai köz pont men -
tál hi gi é nés mun ka tár sa volt, szep tem ber től pe dig tel jes ál lá sú is ko la lel kész.
Szol gá la ta so rán – le gyen az is ko lá ban vagy sze re tet in téz mény ben – fon -
tos nak tart ja, hogy el se gít se az em be re ket a gyü le ke zet kö zös sé gé be. 

Au gusz tus ban kö tött há zas sá got Ste indl Dá ni el lel.
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Szemerei János püspök
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület

Ilyen nagy sza bá sú fel újí tá si mun ka
1938 óta még nem zaj lott a hang sze -
ren. Az öt ve nes évek től egé szen a
nyolc va nas évek vé gé ig a ja ví tá so kat,
kar ban tar tá si mun ká kat és han go lá so -
kat a temp lom or go nis tá ja, dr. Ta má -
si Má tyás né Ka lavsz ky Ol ga min dig
sa ját ma ga vé gez te. Mi előtt nyug díj ba
ment vol na, kez de mé nyez te az or go -
na tel jes fel újí tá sát, azon ban a szű kös
anya gi le he tő sé gek csak rész le ges
mun ká la to kat en ged tek, s ezek nem is
jár tak min dig kel lő ered ménnyel. 

Az óta egy em ber öl tő is el telt, s ép -
pen ese dé kes sé vált egy nagy kar ban -
tar tás, hi szen a pne u ma ti kus mű köd -
te tő be ren de zés ele mei szin te tel je -
sen el hasz ná lód tak hét és fél év ti zed
alatt, és egy „egér in vá zió” is sú lyos
ká ro kat oko zott… Fel is mer ve az egy -
re sú lyos bo dó hely ze tet, Lá zár Zsolt

igaz ga tó lel kész 2013-ban ha tá ro -
zott e ne mes ha gyo má nyú or go na fel -
újí tá sá ról. A meg va ló sí tás hoz egy
nagy össze gű ado mány ad ta meg az
el ső lökést, majd a szar va si evan gé -
li kus bál be vé te lét is er re a cél ra
for dí tot ták. 

A múlt va sár na pi is ten tisz te le ten
a gyü le ke zet ok le ve lek kel fe jez te ki
kö szö ne tét a nagy lel kű ado má nyo -
zók nak, il le tő leg a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház nak, ami ért tá -
mo ga tá suk kal le he tő vé vált az or go -
na tel jes fel újí tá sa.

Mint hogy a hang szer ere de ti szek -
ré nye őr zi az ép pen két száz tíz éve ké -
szült He ro teck-or go na szin te min den
síp ját, de cem ber 7-én a szar va si gyü -
le ke zet e két év szá za dos örök ség
meg úju lá sát is ün ne pel te. 

g Dr. Kor mos Gyu la, 
a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus

Egy ház or go na szak ér tő je

Szarvasi orgonaszentelés
f Folytatás az 1. oldalról

„Az ige üze ne te – kezd te a püs pök –
, hogy az Úr tö rő dött, tö rő dik és re -
mény ség sze rint tö rőd ni fog övé i vel.” 
„Ezt az is bi zo nyítja, hogy nyi tott aj -
tót ad elénk, hogy ta lál koz has sunk
őve le. In dulj bát ran ad vent ün ne pén
– biz tat ta az egy ház ke rü let lel ké szi ve -
ze tő je a mén fő csa na ki a kat –, mert az
ő aj ta ja nyit va áll, hogy bé két lelj, és a
re mény ség for rá sát meg ta láld.”

Az is ten tisz te le tet ün ne pi dísz köz -
gyű lés kö vet te, ahol Percze Sán dorbe -
szá molt a fel újí tá si mun kák ról. Ahogy
fo gal ma zott, „a ré gi is ko lá ból kö zös -
sé gi ház lett, azért, hogy ben ne épül -
jön a kö zös ség”. Sza vai után meg -
aján dé koz ták azo kat, akik ki vet ték a ré -
szü ket a fel újí tá si mun kák ból. 

Ez után a gyü le ke zet át vo nult a fel újí -
tott épü let hez. Itt elő ször le lep lez ték

Ga ran Já nos nak, a gyü le ke zet egy ko ri
kán tor ta ní tó já nak, majd iskolaigaz ga -
tó nak az em lék táb lá ját (képünkön),
ame lyet a ta ní tó szü le té sé nek száz har -
min ca dik év for du ló ja al kal má ból he lye -
zett el a gyü le ke zet az egy kori is ko la fa -
lán. Vé gül Sze me rei Já nos fel szen tel te
a meg újult gyü le ke ze ti há zat.

Az ün nep ség sze re tet ven dég ség -
gel fe je ző dött be.

g K. M.

Kö zös sé gi ház lett
a ré gi is ko lá ból

f Folytatás az 1. oldalról
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Fa bi ny Ta más püs pök, az est há zi -
gaz dá ja be ve ze tő áhí ta tá ban ószö vet -
sé gi igét idé zett: „Ne félj, Si on, ne lan -
kad jon a ke zed! Ve led van az Úr, a te
Is te ned…” (Zof 3,16–17; újon nan re -
vi de ált Ká ro li-for dí tás) Úgy tart suk
egy más ke zét az imád ság ban, aho -
gyan a ben cé sek mun kál kod nak, ta -
ní ta nak fá rad sá got nem is mer ve év -
szá za dok óta – ad ta meg a ci tá tum
al ka lom hoz il lő ér tel me zé sét az
Észa ki Egy ház ke rü let lel ki ve ze tő je,
hoz zá té ve, hogy az „ora et la bo ra”,
vagy is az „imád koz za tok és dol goz -
za tok” buz dí tás a mai na pig vé gig ve -
zet het min den em bert az üd vös ség
és a hasz nos ság fe lé ve ze tő, amúgy
nem min dig ki té rők től men tes, rö -
gös úton.

A ma guk ban té vely gők ről, az Úr -
ra fi gye lő, kó bor ló re me ték ről be szélt
Vár sze gi Asz trik fő apát is elő adá sa
ele jén, ami kor azt fej te get te, mi -
ként igye ke zett Szent  Be ne dek jól
szer ve zett, mű kö dő- és élet ké pes,
egy mást se gí tő, tá mo ga tó kö zös -
ség gé, vagy is szer zet té szer vez ni a kö -
zép ko ri re me té ket, va la mint a kez -
de tek ben ren de zet len kis kö zös sé -
gek be össze ve rő dő el hi va tot ta kat.
A rend meg te rem té sé nek leg főbb és
má ig út mu ta tást adó fun da men tu ma
a ben cés re gu la lett, amely nem
annyi ra spi ri tu á lis, mint in kább a
rend há zak, a szer ze te si kö zös sé gek
és per sze az egyé nek min den na pi
éle té ben is biz tos el iga zo dást kí ná -
ló út mu ta tó.

„Sze resd az Urat, és sze resd fe le -
ba rá to dat, mint ön ma ga dat” – idéz -
te a ben cés re gu lá ból a fő apát a lu -
the rá nus test vé rek nek is is me rő sen
csen gő, min den va sár na pi is ten tisz -
te le ten fel hang zó, leg fon to sabb in tel -
me ket, me lyek re a ke le ti és a nyu ga ti
ke resz tény ség ha gyo má nya it öt vö ző,
a két gon do lat rend szer kö zött szel -
le mi hi dat ve rő szer ze te si lét/élet gya -
kor lat má ig épül.

A re gu la mint az „Úr szol gá la tá -
nak is ko lá ja” – sok egyéb mel lett –
ren del ke zik ar ról, hogy mi lyen le -
gyen a rend élén ál ló apát. Min de -
nek előtt az apát gon dol ja pon to san
vé gig, mi lyen ter het vál lalt, és min -
den kor tart sa szem előtt azt is, hogy
ki nek tar to zik szám adás sal – fej te -
get te a szö ve get elem ző Vár sze gi
Asz trik. Az apát le gyen tisz ta éle tű
és já ra tos a Szent írás ban, ke rül je a
túl zott bün te té se ket, és tö re ked jen
ar ra, hogy in kább sze res sék, mint -
sem fél je nek tő le. Eze ket az in tel me -
ket a mai ve ze tők is szem előtt tart -
hat ják – je len tet te ki a pan non hal -
mi fő apát.

Má ig ha tó ta nul sá gok kal szol gá -
ló íze lí tőt ad a ben cés re gu la a kö zép -
ko ri ko los to rok ban ural ko dó dön tés -
ho za ta li fo lya ma tok ról, a kol lek tív
böl cses ség és az egy sze mé lyi dön té -
si fe le lős ség vi szo nyá ról. A re gu la
sze rint az apát a kö zös ség egé szét
érin tő el dön ten dő kér dé se ket vi tas -
sa meg az egész kö zös ség gel, hall gas -
sa meg a vé le mé nye ket, majd dönt -
sön leg jobb be lá tá sa sze rint. Tart sa
szem előtt az apát azt, hogy az Úr
gyak ran a fi a ta lab bak nak nyi lat koz -
tat ja ki az igaz sá got, vagy is egy friss
pil lan tás sok szor olyas mit is ész re -

vesz, amit a hét köz na pok ru tin já hoz
szo kott szem már rég óta meg sem
lát. Ugyan ak kor a jám bor ba rá to kat
ar ra in ti a re gu la, hogy alá zat tal fo -
gad ják el elöl já ró juk dön té se it, ne
ma kacs kod ja nak – fo gad ja nak szé -
pen szót.

Iz gal mas, ké nyes és rég óta fir ta tott
ügye ket is sza bá lyoz a re gu la. Így pél -
dá ul ar ra a kér dés re is vá laszt kap ha -
tunk be lő le, hogy ihat nak-e szer ze te -
sek. A vá lasz egy sze rű: igen. Ugyan -
ak kor Szent Be ne dek eb ben a fon tos
ügy ben is pon tos el iga zí tást ad a kö -
zös ség nek, ami kor – egy ma már nem
hasz nált űr mér ték hez iga zod va – ki -
je len ti, hogy na pon ta há rom ne gyed
li ter bor nál töb bet ne igyon egyet len
ba rát sem. Et től per sze kü lön le ges
ese tek ben, így pél dá ul nagy nyá ri
me leg ben el le he tett tér ni – per sze fel -
fe lé mó do sít va a por ci ót… 

„Kü lö nö sen és min den kor ügyel -
je nek a szer ze te sek ar ra, hogy meg
ne ré sze ged je nek!” – áll a re gu lá ban.
A prob lé mát re á li san meg kö ze lí tő
Szent Be ne dek rög zí ti a szö veg ben
azt is, hogy a bor fo gyasz tá sa nyil -
ván va ló an nem tesz jót a szer ze te sek -
nek, ugyan ak kor hoz zá te szi, hogy er -
ről tel jes ség gel le he tet len meg győz -
ni a rend há zak la kó it. Vagy is ma rad
a mér ték le tes ség mint el iga zo dá si
pont mind ad dig, amíg ez jó za nul kö -
vet he tő.

Rész le te sen szól az írás a rend há zak -
ban al kal ma zott bün te té sek ről is, és –
bár mennyi re fur csán is hang zik –
Vár sze gi Asz trik sze rint ez a re gu la
egyik leg szó ra koz ta tóbb, leg több
böl cses sé get tar tal ma zó fe je ze te.
A rend ala pí tó ar ra biz tat ja a ba rá to -
kat, hogy a meg té vedt, bűn nel vi as -
ko dó tár su kat ti tok ban vi gasz tal -
ják, így se gít ve őt az áhí tott ki en gesz -
te lés hez. Az apát pe dig tö re ked jen
ar ra, hogy a rá bí zott nyáj ju ha i ból
egyet se ve szít sen el. Ez az egyik in -
te lem, mely nek a mai na pig ta lán a
leg ne he zebb meg fe lel ni – tet te hoz -
zá gya kor ló kö zös ség ve ze tő ként a
pan non hal mi fő apát. Ha a bű nös lé -
lek még sem ja vul meg, ak kor együtt
for dul ja nak se gít sé gül az Úr hoz,
imád koz za nak a meg té vedt lel ki üd -
vé ért. És ha a meg átal ko dot ton az
ima sem se gít, ak kor bi zony ki kell
őt kö zö sí te ni, mert az apát nem
tűr he ti, hogy egyet len be teg juh az
egész nyá jat meg fer tőz ze.

A re gu la szer ző je, Szent Be ne dek
egy ér tel mű en ki je len ti, hogy van
rossz és van jó buz ga lom is. A jó buz -
ga lom Is ten hez, raj ta ke resz tül pe dig
az örök élet hez ve zet el, és a szer ze -
te sek nek a tü re lem eré nyé vel fel vér -
tez ve min den kor er re a buz ga lom ra
kell tö re ked ni ük. A szer ze te sek ke -
res sék egy más hasz nát, sze res sék
Krisz tust és egy mást – ez le gyen a
rend há zak kö zös sé gé nek leg főbb
össze tar tó ere je. Ha így él nek, és ha
mi ma gunk is így él jük a min den nap -
ja in kat, sok kal több re gu lá ra már
nincs is szük ség – zár ta csil lo gó
hu mor ral fű sze re zett, bá mu la tos in -
tel lek tu á lis mély sé ge ket fel tá ró, a
bu da vá ri evan gé li kus sza bad egye te -
men meg tar tott elő adá sát Vár sze gi
Asz trik pan non hal mi fő apát.

g Il lisz Lász ló

Ke res sé tek az Urat
és egy más hasz nát!

b „Krisztusszereteténekelébesemmitnehelyezzetek!”–ígyfoglalta
összeabencésregulalegfontosabbüzenetétabudavárievangélikus
szabadegyetemlegutóbbi,december1-jeialkalmánakelőadója.Vár -
sze gi Asz trik bencésszerzetes,püspök,pannonhalmifőapátszava-
ibólkiderült:az5–6.századfordulójánSzent Be ne dek általpapírra
vetettsaszerzetesrendmindennapjaitmeghatározószövegegyvál-
tozókorszakpillanatfelvételétrögzíti,ugyanakkormáigható,érvé-
nyesbölcsességek,a21.századbanishasznoséletvezetésitanácsok
gyűjteménye.

A ven dé gek de cem ber 5-i, pén te ki ér -
ke zé sét csak az esős idő és a ren ge teg
au tó ne he zí tet te meg – utób bi nem
meg le pő a hét utol só mun ka nap ján Bu -
da pes ten. Az út – a szál lás gyors el fog -
la lá sa után – egye ne sen a Sa rep ta Bu -
dai Evan gé li kus Sze re tet ott hon ba ve -
ze tett. Itt az újon nan ké szü lő épü le tet
te kin tet ték meg – a ma gyar egy ház ve -
ze tők tár sa sá gá ban – a ba jor de le gá ció
tag jai: Mic ha el Mar tin egy ház fő ta ná -
csos, Ul rich Zen ker egy ház ta ná csos és
a dia kó nia két kép vi se lő je, Bir git Lö we
asszony, a Ba jor Dia kó niai Szolgálat el -
nök sé gi tag ja és Fritz  Blanz Ke let-
Kö zép-Eu ró pa-re fe rens.

A Sa rep ta új épü le te már áll, rész -
ben a nyí lás zá rók is a he lyük re ke rül -
tek, a te tőt szi ge tel ték. Az öt ven fé rő -
he lyes sze re tet ott hon jö vő év au gusz -
tu sá nak vé gé re, szep tem ber ele jé re ké -
szül el a leg mo der nebb for má ban, az
eu ró pai uni ós elő írá sok nak meg fe le -
lő en. Ide köl töz nek majd a fo gya ték -
kal élők, mi ál tal fel sza ba dul a ré gi épü -
let egy ré sze, amely így idő sott hon ná
ala kít ha tó át. 

Az el múlt né hány év ben ezt a be ru -
há zást több ször tá mo gat ta nagy össze -
gek kel a ba jor egy ház, ezért folyt pén -
tek dél után a ki he lye zett ülés ép pen a
Sa rep ta ré gi épü le té ben. A ba jor egy -
ház fő ta ná csos, Mic ha el Mar tin örö mét
fe jez te ki az el ké szült épü let rész lát tán,
a ba jor dia kó nia kép vi se lői pe dig el is -
me ré sük nek ad tak han got. 

A ma gyar egy ház ré szé ről Bu da
An na má ria, az or szá gos iro da dia kó -
ni ai osz tá lyá nak ve ze tő je és Gre ger sen-
La bos sa György lel kész, a dia kó ni ai bi -
zott ság el nö ke szá molt be a test vér kap -
cso lat dia kó ni ai mun ka ágat érin tő idei
ese mé nye i ről. Di na mi ku san fej lő dik a
nürn ber gi Evan gelis che Hoch schu le és
az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem,
va la mint a rum mels ber gi dia kó ni ai
in té zet kö zöt ti kap cso lat: az ősz fo lya -
mán köl csö nös lá to ga tá sok kal mé lyí -
tet ték el a két egy ház dia kó ni ai in téz -
mé nyei kö zöt ti jó vi szonyt.

2015-re is szá mos ter vet tar to gat nak
a dia kó ni ai fe le lő sök a két egy ház szá -
má ra. El ső al ka lom mal ren dez nek – a
ter vek sze rint áp ri lis ban ma gyar, ba jor
és finn rész vé tel lel – dia kó ni ai sze mi -
ná ri u mot, mely nek fő té má ja a vi dé ki
ré gi ók szo ci á lis el lá tá sa lesz. Az év szép
le zá rá sá nak – Deo vo len te – a ko ráb -
ban em lí tett Sa rep ta új épü le té nek
fel ava tá sát ter ve zik, amely re vár ha tó -
an a 2015. szep tem ber 20-i hét vé gén
ke rül majd sor.

A kon zul tá ció pén tek es te az is ko lák
és óvo dák test vér kap cso la ti be szá mo -
ló já val ért vé get, ame lyet Ré vész Ri ta,
az ok ta tá si osz tály ba jor part ner kap cso -
la ti re fe ren se tar tott. A be szá mo ló
egyik fon tos pont ja volt az a jö vő évi to -
vább kép zés, ame lyet az is ko la ve ze tők
és ta ná rok szá má ra ter vez nek a ba jor
és a ma gyar is ko lai re fe ren sek. En nek
rész le tei még ki dol go zás alatt van nak,

de min den kép pen fon tos, hogy a di ák -
cse re mel lett a jö vő ben a ta ná ri to vább -
kép zé sek és az eze ken fel do go zott té -
mák is sze rep hez jut has sa nak az is ko -
lai test vér kap cso la ti prog ra mok ban.

Szom ba ton az észa ki egy ház ke rü le ti
püs pö ki hi va tal ban foly ta tó dott a kon -
zul tá ció. A ma gya rul is re me kül be szé -
lő Hol ger Man ke sop ro ni lel kész rö vid -
film ben mu tat ta be, hogy mit je lent a
sop ro ni evan gé li ku sok nak az ott élő né -
met aj kú gyü le ke ze ti kö zös ség, mely -
nek ve ze tő je – ő ma ga is – a ba jor egy -
ház ki kül dött lel ké sze. (Hol ger Man -
ke Vol ker Men két kö vet te a gyü le ke zet
élén mint egy más fél év vel ez előtt, és
nagy erő vel ve tet te be le ma gát a gyü -
le ke ze ti mun ká ba. Szor gal mát di csé ri
a né met gyü le ke zet és az az if jú sá gi kö -
zös ség, ame lyet nagy gond dal ápol,
aho gyan a film is be mu tat ta.)

Más nap a me ne kül tek hely ze té ről
tar tott elő adá sok áll tak a fi gye lem kö -
zép pont já ban: Le hel Lász ló, a Ma gyar
Öku me ni kus Se gély szer ve zet (MÖSZ)
el nök-igaz ga tó ja az uk raj nai és a szí ri -
ai me ne kül tek hely ze té ről szá molt be,
míg Mic ha el Mar tin ira ki út ját is mer -
tet te, Ul rich Zen ker pe dig – aki ko ráb -
ban öt évig szol gált lel kész ként
Odesszá ban – szin tén az uk raj nai ta -
pasz ta la tok ról be szélt. A DEL KU (Deu -
tsche Evan gelisch-Lu the ris che Kirche
in der Uk raine), vagyis az Uk raj nai Né -
met Evan gé li kus Egy ház ugyan is 1989
után ba jor tá mo ga tás sal ala kult meg új -
ra, így a két egy ház a rend szer vál tás óta
szin tén szo ros kap cso lat ban áll.

A sú lyos me ne kült hely zet nagy gon -
dot okoz mind a szí ri ai, mind az uk raj -
nai te rü le te ken. Sok kal na gyobb se gít -
ség re van szük ség, mint amek ko rát ed -
dig a vi lág és Eu ró pa biz to sí tott –
hang sú lyoz ta Le hel Lász ló –, ki emel -
ve egy út tal, hogy a ma gyar evan gé li kus
gyü le ke ze tek a kö zel múlt ban ti zen há -
rom mil lió fo rin tot gyűj töt tek össze a
MÖSZ szí ri ai se gély ak ci ó já nak tá mo -
ga tá sá ra.

Szom ba ton a fó ti Evan gé li kus Kán -
tor kép ző In té zet ben is lá to ga tást tett
a ba jor egy ház ve ze tés. Az in téz mény
új épü le té nek ta va lyi meg vá sár lá sát
szin tén a ba jor egy ház tá mo gat ta.

A kon zul tá ció utol só két té má ja
szom bat es te a jö vő évi kö zös pro jek -
tek, va la mint a 2015-ben – re mény ség
sze rint – meg hosszab bí tan dó part ner -
kap cso la ti szer ző dés vol tak. 

Az in téz mé nyi kap cso la tok mel lett
idén is na gyon fon tos sze re pük volt a
gyü le ke ze ti ta lál ko zá sok nak. Töb ben
meg fo gal maz ták: fon tos, hogy ápol juk
test vér kap cso la ta in kat ezen a szin ten
is, hi szen az együtt mű kö dés alap ját a
gyü le ke ze ti ta lál ko zá sok ké pe zik. 
g Cse lovsz kyné dr. Tarr Klá ra

Testvérkapcsolatok mentén
Bajor–magyarkonzultációBudapesten

b MikulásazidénbajorvendégeketishozottBudapestre.Nemvoltez
perszemeglepetés,hiszenegyéveegyeztetettidőpontotaBajorEvan-
gélikusEgyházésaMagyarországiEvangélikusEgyházvezetése,va-
lamintszámosmunkatársa,azért,hogyazidénfővárosunkbantalál-
kozzanak.Arendszeresenévvégéntartottbajor–magyarkonzultá-
cióhelyszíneholBajor-,holMagyarország.Ezekatalálkozókmin-
digatervezésésaközösprojektekfórumai,amelyekenazelteltévese-
ményeirőlésakövetkezőterveirőlegyarántszóesik.

Ülé se zett a re for má ci ói em lék bi zott ság

Bajor vendégeink a Sarepta igazgató lelkészével. Balról jobbra: Ul rich Zen ker,
Sztojanovics András, Fritz Blanz, Birgit Löwe és Michael Martin

Az ülés Fa bi ny Ta más bi zott sá gi el -
nök áhí ta tá val kez dő dött, majd a je -
len lé vők meg em lé kez tek Jermy Ti bor
aka dé mi kus ról, a tes tü let szep tem ber
23-án el hunyt véd nö ké ről.

Az ál la mi Re for má ció Em lék bi zott -
ság ok tó ber 16-i ülé sé ről Fa bi ny Ta -
más püs pök adott rö vid tá jé koz ta tást.

A re for má ció és kul tú ra évé nek ün -
ne pi hang ver se nyén, no vem ber 29-
én a De ák té ri evan gé li kus temp lom -
ban meg szó lal tak az idén meg hir de -
tett kó rus mű pá lyá zat díj nyer tes al ko -

tá sai. A be ér ke zett har minc négy
mű ből a zsű ri né gyet dí ja zott – ezek
csen dül tek fel a kon cer ten, a kot tá -
juk pe dig meg je lent (to váb bi tíz pá -
lya mű é vel együtt) a Lu ther Ki adó
gon do zá sá ban, Ben ce  Gá bor szer -
kesz té sé ben. A kon cert ről hang fel vé -
tel ké szült – is mer tet te a fej le mé nye -
ket Pap Kin ga Mar jat ta.

A ta nács ko zá son be mu tat ko zott a
szeptember 1-jétől működő Evan gé li -
kus Pe da gó gi ai-szak mai Szol gál ta tó
és To vább kép ző In té zet (EPSZ TI) ve -

ze tő je, Ma jo ros né La sá nyi Ág nes és pe -
da gó gi ai szak ér tő je, Me ré nyi Zsu zsan -
na.Az EPSZ TI ko or di nál ja a re for má -
ció és ok ta tás évé hez – 2015-höz – kö -
tő dő, evan gé li kus köz ne ve lé si in téz mé -
nye ket érin tő prog ra mo kat; ezek ter -
ve it is mer tet ték a je len le vők kel.

Újabb ki ad vány ter vek ről szá molt
be Ken deh K. Pé ter, a Lu ther Ki adó
igaz ga tó ja. Négy év alatt négy Lu ther-
kö tet ké szül het el, a Lu ther vá lo ga -
tott mű vei so ro zat ban az ige hir de té -
se ket tar tal ma zó kö te tet vár ha tó an
jö vő év ta va szán mu tat ják be. 

Ken deh K. Pé ter el mond ta: a ki adó
terv be vet te, hogy az ed dig meg je lent
kö te tek anya gá nak rész le te it – a
könnyebb ol vas ha tó sá got szem előtt
tart va, gyü le ke ze ti hasz ná lat ra – fü -
ze tek ben ad ja köz re.

g Bal la Má ria

b AMagyarországiEvangélikusEgyházReformációiEmlékbizottságá-
naktagjaidecember3-ántöbbekközöttkiadványtervekről,are for -
má ció és ok ta tás tematikusévbenszervezendőiskolai,óvodaiéskol-
légiumirendezvényekrőlértekeztekmunkaülésükönazÉszakiEgy-
házkerületPüspökiHivatalában.
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– Ti zen éves ko rom leg meg ha tá ro -
zóbb pil la na ta volt, ami kor elő ször ol -
vas tam a Pél da be szé dek köny vé ben a
kö vet ke ző ige sza kaszt: „Bíz zál az Úr -
ban tel jes szív ből, és ne a ma gad eszé -
re tá masz kodj! Min den uta don gon dolj
rá, és ő egyen get ni fog ja ös vé nye i det”
(Péld 3,5–6) – mond ja a fris sen meg -
vá lasz tott es pe res. – Azon nal meg szó -
lí tott és el in dí tott azon az úton, amely
el jut ta tott ad dig, hogy a lel ké szi hi va -
tást vá laszt va bi zony sá got te gyek
Krisz tus ról. 

A Tol na me gyei Gy ön kön nőt tem
fel, és a fa so ri gim ná zi um ban érett sé -
giz tem. Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye te men is mer ked tem meg le en dő
fér jem mel, 1999-ben kö töt tünk há zas -
sá got. Há rom gyer me ket ne ve lünk, és
vár juk a ne gye di ket. Lel ké szi szol gá la -
to mat Ecseny ben kezd tem 2000-ben.
– Meg le pe tés ként ér te az es pe re si je -

lö lés?
– Ne kem so ha sem vol tak ilyen am -

bí ci ó im, ezért igen, meg le pe tés ként
ért. Fő kép pen az le pett meg, mi lyen sok
gyü le ke zet je lölt en gem a tiszt ség re. Egy
per cig sem gon dol kod tam azon, hogy
el fo gad jam-e a je lö lést. Egyet len do log
bi zony ta la ní tott csak el: épp a je lö lés
idő sza ká ban de rült ki, hogy új ra gyer -
me ket vá runk. Így megint vissza ju tot -
tam ah hoz az igé hez, hogy az Úr is ten -
re bí zom, és az ő ke zé be te szem le éle -
te met és a dön tést is. (Szer zőnk tá jé koz -
ta tá sa sze rint az es pe res asszony az el -
múlt hét ele jén egész sé ges le ány gyer mek -
nek adott éle tet. A szerk.) 

Mi vel fér jem az éle tem ben is, és
szol gá la tom ban is ma xi má li san se gí tő -
társ, ezért nincs olyan meg old ha tat lan
prob lé ma vagy aka dály, amely mi att azt
mond tam vol na, hogy nem fo ga dom
el a je lö lést. Úgy ér zem, es pe re si mun -
kám mel lett tel jes ér té kű lel ké szi szol -

gá la tot tu dok vé gez ni, és helyt tu dok
áll ni az anyai hi va tás ban is.
–  Mi nek  tu laj do nít ja  a  sze mé lye

iránt meg nyil vá nu ló bi zal mat?
– Nem tu dom, mi volt a bi za lom

alap ja. Én ma ga mat vég te le nül egy sze -
rű em ber nek tar tom, aki nek fon tos az
őszin te ség. So ha nem érez tem, hogy
tö ké le tes len ne az, amit te szek. Amit
si ker nek vél tem, azt min dig az Úr is ten -
nek tud tam be, és ne ki mond tam ér -
te kö szö ne tet.
– Ti zen négy éve szol gál a So mogy-

Za lai  Egy ház me gyé ben,  az  ecse nyi
gyü le ke zet ben. Jól is mer he ti az egy ház -
me gye éle tét, ami az es pe re si szol gá lat -
ban el en ged he tet len.

– Igen, le het mon da ni, hogy meg is -
mer tem ezt az egy ház me gyét. A So -
mogy-Za lai egyéb ként na gyon kü lön -
le ges egy ház me gye. Egy részt azért,
mert na gyon jó a lel ké szi, mun ka tár si 
kö zös ség. An nak el le né re, hogy túl sá -
go san messze va gyunk egy más tól,
nagy szór vány te rü le ten, egy más tól
tá vol vé gez zük a szol gá la tot. Ugyan ak -
kor ép pen ez az, ami mi att a ha vi lel -
ké szi mun ka kö zös sé gi ülé se ink olyan
kü lön le ges han gu la tú ak, hogy a vissza -
jel zé sek na gyon po zi tí vak. 

Más részt ép pen a szór vány hely zet
te szi kü lön le ges sé ezt az egy ház me -
gyét. Kö zös ne héz sé ge ink, gond ja ink
a nagy szór vány te rü let ből adód nak.
A mi egy ház me gyénk nek most és a jö -
vő ben nagy pró ba té te le lesz, hogy
több lel kész nyug díj ba megy, és gon -
dos kod ni kell a meg üre se dő lel ké szi ál -
lá sok be töl té sé ről. A gyü le ke ze te ink itt
is erőt le ned nek, el fogy nak, így struk -
tu rá lis kér dé sek is elő ke rül nek: mi ként
tud nak ezek az el gyen gü lő gyü le ke ze -
tek akár tár sul va, akár egy be ol vad va
lel ké szi ál lá so kat fenn tar ta ni?
– Mi lyen ter vek kel kez di meg es pe -

re si szol gá la tát?
– Hi szek ab ban, hogy ak kor tud nak

gya ra pod ni a gyü le ke ze tek és az egy -
ház me gye is, ha vissza té rünk ah hoz
a kö zép pont hoz, amely az evan gé li -
um és Krisz tus. Ezt tar tom es pe re si
szol gá la tom ban is az egyik leg fon to -
sabb fel adat nak. Sok szor azt ér zem,
hogy el ve szünk a szá mok ban, az ad -
mi niszt rá ci ó ban, és a lel ké szi szol gá -
lat ban épp az szo rul hát tér be, ami a
gyü le ke ze ti ta gok nak iga zán fon tos
len ne: az ige hir de tés, a Krisz tus ról
szó ló bi zony ság té tel.

g Kiss Mik lós

Az Észa ki Egy ház ke rü let Püs pö ki Hi va ta la ál -
tal meg hir de tett 2014. őszi pa ró ku si al kal mas -
sá gi vizs gá la ton Lász ló né Agod Anett, az Óbu -
dai Evan gé li kus Egy ház köz ség be osz tott lel ké -
sze és Do mo kos Ti bor, a Fan csal–Her nád vé csei
Evan gé li kus Egy ház köz ség be osz tott lel ké sze vett
részt. A vizs gá zók a no vem ber 26-i szó be li
meg hall ga tá son a tör vény ben fog lal tak sze rint
négy fős bi zott sá gok előtt bi zo nyí tot ták, hogy al -
kal ma sak az ön ál ló gyü le ke ze ti szol gá lat vég zé -
sé re, így mos tan tól meg vá laszt ha tók pa ró kus lel -
ké sznek.

A vizs ga bi zott ság tag jai elő ször az elő ze te sen
be adott írás be li mun ká ik ról be szél get tek a je -
löl tek kel. E fel adat ban gyü le ke ze tük úgy ne ve -
zett SWOT-ana lí zi sét – vagy is az erős sé gek, a
gyen ge sé gek, a le he tő sé gek és a ve szé lyek fel -
tér ké pe zé sét – kel lett el vé gez ni ük, va la mint egy
böj ti és egy te me té si ige hir de tés szö ve gét, egy

kon fir má ci ói óra váz la tot és egy elő adást (Re for -
má ció és ok ta tás cím mel) kel lett el ké szí te ni ük.

A pá lyá zók ez után egy szi tu á ci ós fel ada to -
kat tar tal ma zó té tel sor ból kap tak fel ada tot, így
bi zonyít hat ták a gyü le ke zet ve ze té sé hez szük -
sé ges teo ló gi ai tu dá su kat és gya kor la ti al kal mas -
sá gu kat.

Lász ló né Agod Anet tet Fa bi ny Ta máspüs pök,
Ben ce Im re es pe res, Ja kab Bé la lel kész és Győr fi
Ká roly egy ház köz sé gi fel ügye lő vizs gáz tat ta,
Do mo kos Ti bor pe dig a püs pök mel lett a Bu day
Bar na bás es pe res, Asz ta los Ri chárd es pe res he -
lyet tes és Bo ros Csa ba egy ház köz sé gi fel ügye lő
al kot ta bi zott ság előtt adott szá mot tu dá sá ról.

Az ered mény hir de tés kor a püs pök ál dás kí vá -
nás sal nyúj tot ta át az ok le ve le ket a vizs gát
meg ál ló, így im már pa ró kus lel ké szi tiszt ség re
meg vá laszt ha tó két pász tor nak.

g Ba li cza Má té felvétele

g Sza bó La jos

Lát szó lag na gyon egy sze rű kér dést járt
kör be no vem ber 20–22. kö zött Drez -
dá ban egy nem zet kö zi kon fe ren cia:
mi lyen egy jó men tor? Olyan szak em -
be rek ke res ték a vá laszt, akik a lel kész -
kép zés utol só fá zi sá val, a konk rét
gya kor la ti kép zés sel spe ci á li san is
fog lal koz nak Eu ró pa pro tes táns egy -
há za i ban. Akik szer ve zik és irá nyít ják
ezt az in ten zív gya kor la ti fo lya ma tot.

Ma gyar evan gé li kus lel kész kép zé -
si gya kor la tunk ban en nek meg fe le lő,
men to rált kép zés je len leg a hit tu do -
má nyi egye te men a ha to dik, gya kor -
la ti év ben va ló sul meg. Most már több
mint egy év ti ze de van je len ná lunk a
kép zés nek ez a for má ja. Fon tos sá gát
és ered mé nyes sé gét min den kép pen
érez zük és ta pasz tal juk. Biz tos, hogy
sok min den más kép pen tör té nik a né -
met lel kész kép zés ben, mint a mi gya -
kor la tunk ban, de en nek a kon fe ren -
ci á nak szin te min den mon da ta, ví vó -
dá sa, elő adá sa vagy ép pen in ter ak tív
sze rep já té ka azon nal át ül tet he tő volt
a mi ha zai mun kánk ba. 

Ter mé sze te sen a kö zép pont ban vé -
gig a na gyon össze tett és erő sen sze -
mély füg gő kö zös ta nu lá si fo lya mat
elem zé se állt. Mi lyen ob jek tív lé pé sek
se gí tik ezt a na gyon is szub jek tív fo lya -
ma tot, hogy sze re pek, ha tá rok és lé pé -
sek a he lyü kön le gye nek? Hi szen eb ben
a ta nu lá si sza kasz ban két sze mély
mun ká já nak össze han golt sá ga, át gon -
dolt sá ga és ha té kony sá ga az ered mé -
nyes ség fel té te le. Men tor és men to rált
– ha tod éves hall ga tó – kö zös ta ní tá si és
ta nu lá si ide je, „al ko tá sa” a ha tod év. 

Nagy vál to zás a ha tod éves idő -
szak ra néz ve az, hogy nin cse nek már
na pi elő adá sok, a hallgatóknak nem
kell zárt he lyi dol go za tok kal vagy sze -
mi ná ri u mi fel ada tok kal sem olyan
sű rűn fog lal koz niuk, mint a meg elő -
ző öt év ben. Az egye tem kí sé ri ezt a fo -
lya ma tot, de már tő le tá vol va ló sul
meg. A ne gyed éven kén ti kon zul tá ci -
ó kon azért iga zán jól esik új ra lát ni egy -
mást. A min den na pok ban azon ban a
lel kész je lölt nek je len kell len nie egy
gyü le ke zet éle té ben. A men tor lel kész
mun ká já nak leg na gyobb ré szé be csak
így nyer be pil lan tást a hall ga tó.

Az együtt lé pés gya kor la ta ez. A tu -
dás és a gya kor la ti ta pasz ta lat át adá -
si pró bá ja. Le he tő leg a lel ké szi pá lya
min den te rü le tét érin tő mó don igyek -
szünk ki ala kí ta ni a kép zés me net rend -
jét. Az alap adott sá got nem sza bad
szem elől té vesz te ni: min den men tor
más, min den ha tod éves egyé ni ség
és a gyü le ke ze ti kö zös sé gek is na gyon
kü lön bö ző ek, de a cél kö zös. Úgy kell
össze han go lód ni, hogy a vé gén egy jól
fel ké szült lel késszel több le gyen az
egy ház ban.

Men tor nak és ha tod éves nek nem
csu pán le het, de mu száj is együtt ké -
szül ni pél dá ul az ige hir de tői szol gá -
lat ra. Ez biz to san ki emelt, el sőd le ges
fel adat. Fon tos he ten te be szél get ni –
ezek a men to ri be szél ge té sek – ket tő -
jük nek ar ról, hogy a gya kor ló ha tod -
éves ho gyan ér zi meg egy re mé lyeb -
ben azt a na gyon össze tett kér dést,
hogy mit is je lent a lel ké szi szol gá lat
a min den na pok ban. Jó a né met gya -
kor la tot ko mo lyan ven ni: he ti két
óra men to ri be szél ge tés min den kép -
pen kö te le ző. Sok min den el ma rad hat,
de en nek nem sza bad ki ma rad nia a
he ti prog ram ból. 

Ta lán ki csit köz he lye sen hang zik,
még is jól ki fe je zi a lé nye get, hogy eb -
ben a kép zé si fo lya mat ban ta pasz tal -
ha tó meg elő ször egé szen kö zel ről a
va lós lel ké szi élet a teo ló gus hall ga tók
szá má ra. Nagy ti tok, hogy mi lyen
mó don, de sok év ta pasz ta la ta iga zol -
ja, hogy en nek a lel kész- és gyü le ke -
zet kö zel ben el töl tött idő nek hi he tet -
le nül fon tos sze re pe van a lel ké szi pá -
lyá ra tör té nő el in du lás nál és a ké sőb -
bi ek ben is. Nem csu pán ma ga a gya -
kor la ti mun ka lé nye ges, ha nem mind -
az, ami mö göt te van. Le he tő ség nyí -
lik ar ra, hogy meg lás sa a ha tod éves,
hon nan me rít erőt egy lel kész, és
ho gyan újul meg mun ka bí rá sa, ki tar -
tá sa és al ko tói ked ve. Egy szó val: mik
az iga zi erő for rá sai. 

A lel ké szi pá lyá nak nem könnyű
eleme, hogy a lel kész hi te ki van té ve
sok ke se rű ta pasz ta lat nak, csa ló dá sok -
nak és sok szor az egye dül dol go zás ne -
héz sé gé nek is. Sok-sok konflik tus ke -
ze lé sé ről is szól ma ez a hi va tás.
Ezek re a mély sé gek re el jut ni egy év
alatt egy lel kész je lölt tel a be szél ge té -
sek so rán nem könnyű kül de tés a
men to rok szá má ra. Pe dig a né met és
a ma gyar ta pasz ta la tok is azt mu tat -
ják, hogy mi nél ko ráb ban ta lál ko zik az
ilyen re a li tá sok kal egy lel kész je lölt, an -
nál jobb lesz az el len ál ló ké pes sé ge és
a sta bi li tá sa ké sőbb. 

A lel kész is csak eb ben a fo lya mat -
ban vá lik men tor rá. Elő ké szül ni le het
a men tor ság ra, de tel je sen fel ké szül -
ni so ha sem. Min den mun ka kap cso -
lat más és más. A hall ga tó pe dig ép -
pen eb ben a kö zös ség ben érik lel kész -
je lölt té a szó iga zi ér tel mé ben. Mi nél
töb bet lát meg a hi va tás gond ja i ból és
örö me i ből, an nál in kább válik egy re
meg ala po zot tabbá a dön té se: lel kész
sze ret nék len ni. 

Rá mu tat ez az egy éves út ar ra, hogy
mennyi re fon tos a lel késszé vá lásban
a sze mé lyes ség és a hi te les ség, a hi va -
tás sze re te te és a szak mai fel ké szült ség
ilyen kö ze li meg ta pasz ta lá sa a fi a tal
hall ga tók szá má ra. Na gyon ha son lít ez
ah hoz, aho gyan egy jó szak mát is a
mes ter kéz moz du la ta i nak vagy arc- és

izom rán du lá sa i nak kö ze li meg lá tá sá -
val le het a leg job ban el sa já tí ta ni. A lel -
kész ked ves sé ge, őszin te sé ge, szel le mi
és lel ki mély sé ge is így gya ko rol hat leg -
in kább be fo lyást a leg in ten zí veb ben a
kö vet ke ző lel kész nem ze dék hi va tás tu -
da tá ra és pá lya sze re te té re. 

Jó men tor ab ból le het, aki nek jó
kap cso lat épí tő ké pes sé ge van, aki
teo ló gi ai ve re tes ség gel ren del ke zik,
em pa ti kus al kat és kom mu ni ka tív.
A hi te les sé ge pe dig az őszin te sé gé nek
és az alá za tá nak köz vet len meg ta pasz -
tal ha tó sá gá ban fe je ző dik ki. A men -
tor hi te is ak kor erő sí ti a ha tod évest,
ha nem kül ső for ma sá gok ban, ha nem
a min den na pi gya kor lat ban vá lik kö -
vet he tő vé és pél dá vá. 

Gon dol junk mi is há lá val ar ra a ti -
zen két lel kész re, akik eb ben az év ben
ezt a mun kát vég zik egy há zunk ban.
Gon dol junk há lá val ar ra a ti zen két fi -
a tal ra is, akik ha tod éves ként ke re sik
eb ben a tan év ben a jö vő jük le he tő -
sé gét. Gon dol junk imád ság gal a gyü -
le ke ze tek re, ahol ez a kö zös ta nu lás,
gya kor lás és ér le lő dés zaj lik. És gon -
dol junk há lá val mind azok ra is, akik
az el múlt tíz év ben ré sze sei vol tak en -
nek a mun ká nak. A lel ké szi pá lya je -
len le gi hely ze te azt mu tat ja, hogy na -
gyon sok erő re, hit re és meg úju ló
aka rat ra van szük sé ge an nak, aki
ezen sze ret ne ki bon ta koz ni és al kot -
ni a jö vő ben.

Drez da úgy is ott ho na volt en nek a
kon zul tá ci ó nak, hogy min den részt -
ve vő meg cso dál hat ta az 1989 utá ni eu -
ró pai meg úju lás egyik leg hi te le sebb
szim bó lu mát, a ro mok ból tel je sen
fel épí tett Fra u en kirchét. Nemcsak
mű vé sze ti és ide gen for gal mi lát vá -
nyos ság ként néz het tük meg most,
ha nem be lül ről és ala po san, mert az
egyik ott szol gá ló lel kész ve ze té sé vel
be te kint het tünk a temp lom min den -
na pos mű kö dé sé be. A kö zös ta pasz -
ta lat pe dig ennyi re egy sze rű volt: ha
so kan össze fog nak, és őszin tén be áll -
nak egy temp lo mi kö zös ség éle té be,
ak kor az na gyon ha mar élő vé és von -
zó vá vá lik. 

Él ez a temp lom. A nyi tott temp -
lom ban fél órán ként fel hang zik egy
bár ki szá má ra fog ha tó és érez he tő
imád ság az egész na pi szol gá lat ra
be osz tott ön kén te sek aj ká ról. Min dig
van a temp lom ban va la ki, aki „fo gad -
ja és ka la u zol ja” az ér ke ző ket.

Jó len ne a mi egy há zunk ban is
egy re több ilyen élő és az ön kén te sek
ál tal a „ro mok ból” fel épü lő, tel je sen
meg újult éle tű gyü le ke ze tet lát ni. Bí -
zom ben ne, hogy eh hez já rul nak hoz -
zá a ma guk kis épí tő koc ká i val a men -
to rok és ha tod éve sek is.

A szer ző az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye tem rek to ra

Mi lyen a jó men tor?
Egydrezdaikonferenciamargójára

Si ke res pa ró ku si vizs ga az Észa ki Egy ház ke rü let ben

„Az ő ke zé be te szem le…”
BeszélgetésKőszeghynéRaczkóZsuzsannával,
aSomogy-ZalaiEgyházmegyeújesperesével

b Érvényesenéseredményesenzárultleazesperesválasztásfolyama-
taaSomogy-ZalaiEgyházmegyében. Smi dé li usz Zol tán nyugdíjbavo-
nulóesperestKő sze ghy né Racz kó Zsu zsan na ecsenyilelkészváltja,aki
tizenkétgyülekezettámogatásátmegszerezvenyerteelazesperesitiszt-
séget.Ezalkalombólkértükbeszélgetésre.
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Az össze gyűl te ket Ur bán Ág nes ide -
gen és nem ze ti sé gi nyel vi tan tárgy -
gon do zó – egy ben a ta lál ko zó fő szer -
ve ző je – a 100. zsol tár ver se i vel kö -
szön töt te, majd Kézdy Edit, a há zi gaz -
da sze re pét be töl tő gim ná zi um igaz -
ga tó ja nyi tot ta meg a kon fe ren ci át. 

Rö vid is mer ke dés után Enye di Ág -
nes, az Eöt vös Lo ránd Tu do mány -
egye tem (EL TE) An gol Nyelv pe da gó -
gi ai Tan szé ké nek ok ta tó ja (képünkön)
tar tot ta meg ple ná ris elő adá sát A
ne gye dik  di men zió,  az  idő cím mel.
Pre zen tá ci ó já ban fel hív ta a fi gyel -
met azok ra a gya ko ri hi bák ra, ame -
lye ket a pe da gó gu sok az „ős el len ség -
gel”, az idő vel ví vott harc köz ben el -

kö vet nek. Ki tért az is ko lai órák he lyes
idő be osz tásának és a hosszabb tá vú
ta ná ri fel ada to k  ütemezésének fon -
tos sá gá ra, va la mint ar ra is rá mu ta tott,
hogy mi lyen be nyo má sok és szem lé -
let mó dok ala kul hat nak ki a di á kok -
ban azt lát va, ho gyan bán nak ta ná ra -
ik az idő vel a tan órák alatt. 

Ebéd után a részt ve vők a dél utá ni
szek ci ó ban el hang zó öt mód szer ta ni
elő adás és mű hely mun ka kö zül ket -
tőt hall gat hat tak meg. Az elő adá sok
mind egyi ke az idő és a pe da gó gu sok
mun ká já nak kap cso la tát vizs gál ta.
Ko ren Ba lázs, az EL TE Ma te ma -

ti ka ta ní tá si és Mód szer ta ni Köz pont
Tan szé ké nek mű sza ki ta ná ra azt

mu tat ta be, hogy mi lyen al kal ma zá -
so kat és in ter ne tes esz kö zö ket hasz -
nál hat nak a pe da gó gu sok a tan ter -
mek ben, ame lyek se gít sé gé vel a di -
á kok di gi tá lis vi lá ga az ok ta tás ré szé -
vé vál hat. 

A Ká ro li Gás pár Re for má tus Egye -
tem An gol Nyel vé sze ti Tan szé ké nek és
Szak mód szer ta ni Cso port já nak ad -
junk tu sa, Fis cher And rea szó kincs ta -
nu lást elő se gí tő gya kor la tok be mu ta -
tá sá val adott öt le te ket ar ra, ho gyan te -
he tik a ta ná rok még mo ti vá ltab bá és
ha té ko nyab bá a nyelv ta nu lást.
Mor vai Edit nek, a Goe the In té zet

mun ka tár sá nak elő adá sa ré vén az ér -
dek lő dők be te kin tést nyer het tek ab -
ba, hogy mi lyen le he tő sé ge ket kí nál az
in té zet az órai tan anya gok ki egé szí té -
sé re és szí ne seb bé té te lé re, va la mint
be mu tat ta az in té zet hon lap ját és a
nem kunszt.hu el ne ve zé sű, a né met
nyel vet nép sze rű sí tő kam pányt.

A pe da gó gi ai élet pá lya mo dell
be ve ze té sé vel kap cso la tos tör vé nyi
vál to zá sok ról és ezek nek a gya kor -

lat ban va ló meg va ló su lá sá ról tar tott
elő adást a sop ro ni Ber zse nyi Dá ni -
el Evan gé li kus (Lí ce um) Gim ná zi -
um ta ná ra, Csá szár Ani kó. A pe da -
gó gi ai és szak mai tu dás el len őr zé -
sé nek be ve ze ten dő for má it is mer -

tet te, va la mint ja vas la tot tett az
er re va ló fel ké szü lés le het sé ges
mód ja i ra.
Sán dor Éva és Vic tor Mó ni ka, a

De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um
ta ná rai kö zö sen meg tar tott mód -
szer ta ni mű hely fog lal ko zá su kon azt
mu tat ták be, ho gyan hasz nál ha tók fel
bib li ai tör té ne tek és a drá ma pe da gó -
gia ele mei az ide gen nyel vi órá kon, il -
let ve íze lí tőt ad tak ab ból, hogy mi lyen
fel ada tok kal és já té kok kal te he tik a
ta ná rok em lé ke ze tes sé a ka rá csony
előt ti utol só nyelv órá kat.

A kon fe ren cia részt ve vői és szer -
ve zői is si ke res nek ítél ték a szí nes
prog ra mot, ame lyet Ur bán Ág nes a
121. zsol tár ral zárt le, és amely nek
meg va ló sí tá sá ban köz re mű kö dött
az Evan gé li kus Pe da gó gi ai-szak mai
Szol gál ta tó és To vább kép ző In té zet,
az Ox ford Uni ver sity Press ki adó  és
köny ves bolt, a Hu szár Gál evan gé li -
kus köny ves bolt, a Lib ra köny ves bolt
és a Goe the In té zet. 

g Lux Ág nes

Ta ná rok az idő bű vö le té ben
Idegennyelv-tanárokkonferenciájaaDeákTériEvangélikusGimnáziumban

b AbudapestiDeákTériEvangélikusGimnáziumadottotthontdecem-
ber2-ánaMagyarországiEvangélikusEgyháziskoláibantanító,élő
idegennyelviszakostanárokmásodikközöskonferenciájának.Aren-
dezvényre húsz oktatási intézményből – általános iskolákból és
gimnáziumokból–hetvenötnyelvtanárérkezett,hogyegyütttöltsön
egyszínvonalasprogramokbanbővelkedőszakmainapot.

A zsű ri el nö ké nek ün ne pé lyes meg -
nyi tó ja után  kez dő dött el a ver seny.
A fel ada tok egy aránt pró bá ra tet ték
a ver seny zők tu dá sát, ta lá lé kony sá -
gát, vi ta kész sé gét és elő adói ké pes -
sé gét. Há rom Shakes peare-drá ma
rész le tek be me nő is me re te és kre a -
tív fel dol go zá sa ké pez te a fel ké szü -
lés alap ját: A vi har, a Ham let és a
Szent ivá n éji álom.

Mi vel a szer ve ző is ko la nem in -
dí tott csa pa tot, ők a se gí tő di á kok -
kal kép vi sel tet ték ma gu kat, akik nek
az egész ver seny fo lya mán fon tos
sze re pük volt. Rög tön az el ső fel -
adat ban egy-egy Shakes peare-hőst
ala kí tot tak, s a csa pa tok nak a ki ké -
szí tett tár gyak kö zül kel lett a meg -
fe le lő kel lé ket ki vá lasz ta niuk a szá -

muk ra. Ez bi zony nem min dig si ke -
rült! Ha Ham let vé let le nül el vit te a
tég lát The se us elől, mind ket ten pó -
rul jár tak. 

Ezt kö vet te a ta lán leg ne he zebb
fel adat: a mind há rom mű ben meg -
ta lál ha tó „szín ház a szín ház ban”
mo tí vum elem zé se meg adott szem -
pon tok sze rint. Kép ki ra kó, vil lám -
kér dé sek, film be ját szás után a ver -
seny zők nek nyil vá nos vi tát kel lett
rög tö nöz ni ük bi zo nyos ren de zői el -
kép ze lé sek ről (egy né mely inst ruk ci -
ót poszt mo dern szín há zak ban ta lán
ko mo lyan is ven né nek), majd el ér -
ke zett a nap fény pont ja: egy sza ba -
don vá lasz tott rész let elő adá sa a
há rom drá ma va la me lyi ké ből. 

Azért, hogy túl könnyű dol guk ne
le gyen a csa pa tok nak, a je le net be
be le kel lett csem pész ni ük egy mo -
dern tech ni kai esz közt úgy, hogy a
da rab ere de ti szö ve ge ne vál toz zon.
El ső hal lás ra ta lán le he tet len nek
tűn het a fel adat – an nál job ban
cso dál ko zott és de rült a kö zön ség a
szám ta lan ra gyo gó öt le ten, ahogy a
„szí né szek” a le he tő leg ter mé sze te -
sebb mó don hall gat ták az idő já rás-
je len tést mo bil te le fon on, irá nyí tot -
ták egy mást táv irá nyí tó val, vagy
küld tek üze ne te ket a tab let jük ről. 

A zsű ri per sze nem fe led kez he -
tett be le a lát vá nyos pro duk ci ók ba,
hi szen ér té kel nie kel lett az elő adá -
so kat szö veg is me ret, ki fe je zés, ere -
de ti ség, öt le tes ség szem pont já ból is.
A dön tés ne héz mű faj, de mi re a
részt ve vők vissza tér tek az ebéd ről,
meg szü le tett a vég ered mény: a
2014. évi Shakes peare-ver seny győz -
te se a fa so ri gim ná zi um csa pa ta
lett. Gra tu lá lunk! A he lye zet tek dí -
ja ér té kes könyv ju ta lom volt, de
sen ki nem tá vo zott üres kéz zel. 

El is me rés il le ti a ver seny nek he -
lyet adó De ák té ri gim ná zi u mot és
a szer ve zők csa pa tát: Őze Ka ta lint
és az egész ma gyar-mun ka kö zös sé -
get s nem utol só sor ban a di ák se gí -
tő ket. 

Amint Sá lyi né  Pász tor  Ju dit, a
Páz mány Pé ter Ka to li kus Egye tem
Ta nár kép ző Tan szé ké nek ad junk tu -
sa, a zsű ri el nö ke zár sza vá ban fo gal -
ma zott: „A ne mes ver sen gés leg -
alább annyi ra ko ope rá ció, együtt -
mű kö dés, mint küz de lem a má sik
el len. A mai egész sé ges ver seny ben
ezt a szel le met ta pasz tal tam meg.
Kö szö net ér te!”

g De ák Var ga Kin ga

– Mi ből áll a tan tárgy gon do zók mun -
ká ja?

UR BÁN ÁG NES: Igyek szünk elő se gí -
te ni a kol lé gák szak mai-mód szer ta ni
fej lő dé sét: a min den na pok ban is jól ka -
ma toz tat ha tó mód szer ta ni se gít sé get
ad ni a ta ná rok ke zé be – kü lö nös te kin -
tet tel a tan tárgy hoz kap csol ha tó ke -
resz tény (evan gé li kus) ta ní tás ra és
ér ték rend re; fej leszt jük az in téz mé nyek
köz ti kap cso la to kat a szak mai mun ka -
tár sak szint jén, va la mint elő se gít jük az
in for má ció- és ta pasz ta lat cse rét a
tan könyv- és tan esz köz vá lasz tás te rü -
le tén csak úgy, mint a tá jé ko zó dást a
tan tárgy hoz kap cso ló dó egyéb ak tu -
a li tá so kat il le tő en.
– Hol a he lye a tan tárgy gon do zói te -

vé keny ség nek az evan gé li kus ok ta tás -
ban?

ŐZE KA TA LIN: Evan gé li kus ok ta tá -
sunk egye di hely zet ben van, negy ven -
két in téz mé nyé vel ki csi nek mond ha -
tó, de ez erőt je lent het, az össze tar tás
ere jét. Az ál ta lunk szer ve zett prog ra -
mok le he tő sé get ad nak a rend sze res
ta lál ko zás ra. Nem rég egy ko ri ta ná rom
el gon dol kod va mond ta, kis irigy ke dés -
sel: „Jó nek tek, evan gé li ku sok nak,
annyi min den össze tart ben ne te ket.”
Hát, re mél jük! 

Tan tár gyam ilyen szem pont ból kü -
lö nö sen is fon tos. So kat kell be szél -
nünk ar ról, mit je lent, ho gyan je len -
het meg a ke resz tény ség, az evan gé -
li kus ság a ma gyar ta ná ri mun ká ban.
A pe da gó gus ta lál ko zó kon az ál ta lam
szer ve zett to vább kép zé sek té mái ekö -
ré cso por to sul nak.
– Me lyek azok a prog ra mok, ren dez -

vé nyek, ame lyek kel a tan tárgy gon do -
zók se gít he tik az evan gé li kus in téz mé -
nyek ben dol go zó ta ná rok mun ká ját?

Ő. K.: Ta lán há rom irányt le het ki -
je löl ni. Az egyik a szak mai is me re tek
gaz da gí tá sa – egy ta nár szá má ra a leg -
fon to sabb a biz tos tár gyi tu dás. Sok-
sok ki vá ló ma gyar ta nár ta nít is ko lá ink -
ban, akik öröm mel ül nek vissza oly kor
az is ko la pad ba.

Más fe lől ter mé sze te sen a di á kok:
szám ta lan ver seny adó dik szá muk ra,

de rit ka az olyan cso por tos iro dal mi
ve tél ke dő, mint a mos ta ni Shakes -
peare-ver seny. Ezt a drá ma író ju bi -
le u ma al kal má ból ren dez tük, de
alap ve tő en azon va gyok, hogy az
evan gé li kus kul tú rá hoz kap cso ló dó
té mák kal fog lal koz zunk.

Har mad részt adód nak olyan fel -
ada tok, me lyek hez az in téz mény -
rend szer ve ze té sé nek kell se gít sé -
get nyúj ta ni, pél dá ul ko ráb ban a
két szin tű érett sé gi vagy a tan terv írás.

U. Á.: A most má so dik al ka lom mal
meg ren de zett evan gé li kus nyelv ta ná -
ri kon fe ren cia az el ső irány ra pél da.
A kol lé gák öröm mel és egy re töb ben
vesz nek részt eze ken. Szak mai ér té -
kén túl azon ban min dig meg em lí tik
azt is, hogy mennyi re ben ső sé ges a
han gu lat, egé szen más így „egy más
közt” még a szak ma is!

Az idei tan év má so dik fe lé ben
né met és an gol nyel vi ver senyt is
szer ve zünk a di á kok szá má ra –
mind ket tő nek már nagy ha gyo má nya
van, évek óta meg ren dez zük őket.
Szá munk ra a ha ma ro san be ve ze -
ten dő nyel vi mé ré sek ről va ló tá jé koz -
ta tás, va la mint a pe da gó gus-élet pá -
lya mo dell új fe je ze te, a pe da gó gi ai-
szak mai ér té ke lés be ve ze té sé nek
rész le tei je lö lik most ki a har ma dik
irányt.
–  Ho gyan  egyez tet he tő  össze  a

tan tárgy gon do zói mun ka a min den -
na pi ta ní tás sal?

Ő. K.: Na gyon so kat szá mít, hogy
a ren dez vé nyek szer ve zé sé ben is ko -
lánk min den se gít sé gé re tá masz kod -
ha tunk. Mun kák örö mé hez az is hoz -
zá já rul, hogy olyan csa pat ban ve he -
tünk részt, amely nek tag jai hi va tás ként
te kin te nek ta ná ri fel ada ta ik ra.

U. Á.: Ezt ma gam is így ér zem, és
nem le het elég gé hang sú lyoz ni egy jó
„pe da gó gi ai mű hely” ér té két. De ha
más evan gé li kus is ko la ad ja is a hát -
te ret egy-egy ver seny hez vagy kon -
fe ren ci á hoz, ezt szin te min de nütt ta -
pasz ta lom. Jó eb be a kö zös ség be
tar toz ni!

g EÉ

Tan tárgy gon do zó- in ter jú
b Azevangélikusiskoláktantárgygondozóihálózataközeltízévetámo-
gatjaazevangélikusiskolákbandolgozótanárokmunkáját.Ezévszep-
temberétőlazEvangélikusPedagógiai-szakmaiSzolgáltatóésTovább-
képzőIntézet(EPSZTI)vetteátaszakmaifelügyeletetésirányítást
atantárgygondozóirendszerfölött.Őze Ka ta linmagyarnyelviésiro-
dalmi,Ur bán Ág nes idegenésnemzetiséginyelvitantárgygondozó.
MindkettenaDeákTériEvangélikusGimnáziumtanárai.

Szín ház a díszteremben

b Adrámaíró,költő,színész,Wil li am Shakes peare születéséneknégy-
százötvenedikévfordulójatiszteletérerendeztékmegdecember3-án
azevangélikusgimnáziumokShakespeare-versenyétaDeákTériEvan-
gélikusGimnáziumgyönyörűenfelújítottdísztermében.Nyolcevan-
gélikusközépiskolacsapataküldteeljelentkezését:Aszód,Bonyhád,
Győr,Fasor,Miskolc,Nyíregyháza,Orosháza,Sopron;valamintabu-
dapestiWardMáriakatolikusgimnázium.
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Ép pen azon a reg ge len tör tént, ami kor a pol gár mes ter élet ve szé lyes öve -
zet nek nyil vá ní tot ta a ke rü le tet. A Széll Kál mán té ren tel jes ká osz ural -
ko dott, sem mi ad dig meg szo kott nem ma radt ér vény ben. A me net rend
nem szá mí tott, de a bu szok szá mo zá sa sem, egyik jár mű sem in dult on -
nan és ak kor, ahon nan és ami kor szo kott.
A tel jes ká osz ban ugyan ak kor meg je lent va la mi egé szen em be ri. Min -

den in du ló busz mel lett ott állt a Bu da pes ti Köz le ke dé si Köz pont egy szol -
gá lat kész al kal ma zott ja, és tá jé koz tat ta az uta so kat, hogy az ép pen be -
ál ló jár mű vel ho vá és mi lyen út vo na lon jut hat nak el. (Ami kor min den
ér vé nyét vesz ti, nem ma rad más, csak a szó, az ige.) 
A mi BKK-sunk rá adá sul egy Mi ku lás-sze rű, mo soly gós, nagy da rab em -

ber volt, aki tény leg úgy vá la szol ga tott tíz éves fi am kér dé se i re, ahogy Mi -
ku lás szo kott cso mag osz tás előtt, csak a ru há za ta nem volt egé szen au -
ten ti kus – a kék ove rall és a sár ga mel lény. Mi ku lá sunk nak kö szön he tő -
en né mi ké sés sel ugyan, de el ju tot tunk az is ko lá ba. 
Az épü let be lép ve egy na gyobb fi ú ra let tem fi gyel mes – ta lán nyol ca -

di kos le he tett –, aki min den ér ke ző gye rek nek és a kí sé rők nek is mon dott
egy kur ta mon da tot. Ar ra gon dol tam, hogy biz to san a vá ros éle tét fel bo -
rí tó, hir te len (?!) be állt tél is ko lai élet re gya ko rolt já ru lé kos ha tá sa i ról ka -
punk va la mi in for má ci ót, de mint ki de rült, mon dan dó já nak sem mi kö -
ze nem volt a csú szós utak hoz, és akár jú li u si ká ni ku lá ban is el han goz -
ha tott vol na, ha len ne olyan kor is ko la. 
– Óni xot egy hé tig nem sza bad si mo gat ni! – hang zott a kur ta mon -

dat, és lát va tel jes ér tet len sé ge met, még hoz zá tet te ma gya rá zat kép pen:
– Be van gyul lad va a sze me!
Kép ze le tem ben meg je lent egy vö rös ha jú kis fiú – nagy, el ál ló fü lek kel

–, aki azon kí vül, hogy szü lei ext ra va gan ci á já nak kö szön he tő en ezen a kü -
lö nös né ven kény te len él ni, most még rá adá sul va la mi fer tő ző szem gyul -
la dást is ka pott, ami nek kö vet kez té ben a töb bi gye rek nek nem sza bad ve -
le érint kez nie. 
– Ki az az Ónix? – kér dez tem a fi a mat, aki ter mé sze te sen rosszal ló gyer -

me ki fö lénnyel nyug táz ta tu dat lan sá go mat.
– Apa, Ónix egy ku tya! A szom széd ku tyá ja. – És le zse ren bú csút int -

ve már be is lé pett az osz tály ba.
A vil la mos fe lé bal lag va – a vil la mos még se busz, ne héz ne ki meg le -

pe tés sze rű en le tér nie me net rend sze rin ti út vo na lá ról –, szó val út ban a
vil la mos fe lé Óni xon tű nőd tem. 
Hat száz gye rek tud ja, szü lős tül, nagy szü lős tül, hogy Óni xot egy hé tig

nem sza bad si mo gat ni. De va jon ezt Ónix tud ja-e? Az ő min den nap ja -
i hoz is ko la idő ben úgy tar to zik hoz zá a na pon kén ti hat száz si mo ga tás,
mint vil la mos hoz a sín meg az áram sze dő je. Sze gény Ónix! Olyan só vár -
gó vá ra ko zás sal fog ott áll ni egész nap az is ko lát el vá lasz tó ke rí tés mel -
lett, far kát csó vál va, vak kant gat va, ug rál va, ahogy le gen dá vá lett jó né -
hány faj tár sa vár, várt évek múl tán is so ha vissza nem té rő gaz dá já ra. 
És Ónix az egyet len, „aki nek” gyöt rel me sen hi ány zik ma – és még jó

né hány na pig – a meg szo kott vagy vá gyott si mo ga tás? 
Ar ra gon dol tam, hogy Ónix ad ven ti böjt jé től meg érint ve az idei ad -

ven tet a si mo ga tás nak szen te lem. Nem hi val ko dó an, nem fel tű nő en. Íz -
lé se sen, hi te le sen. Tu laj don kép pen ész re vét le nül. Nem az érin té sek szá -
ma, in ten zi tá sa fog vál toz ni, in kább a jel le ge, a mi nő sé ge. Olyan „si mo -
ga tó sabb” lesz – vagy hogy is mond jam? 
Más képp meg fog ni. Más képp meg érin te ni. Más képp kéz be ven ni. Egy

kéz fo gást a szo ká sos nál egy má sod perc cel to vább meg tar ta ni. Egy kol le -
gi á lis vagy ha ve ri váll ve re ge tés nél a ke zet egy pil la nat ra a vál lon fe lej -
te ni. A fi a mat a „na, apa, hagy jál már!” el le né re még is csak jól meg ölel -
get ni. Még a tár gya kat is más képp ke zel ni, kéz be ven ni. És meg ta lál ni le -
he tő leg min den ki nél, ho gyan, mi vel le het hi te le sen, őszin tén, ta pin ta to -
san ép pen őt „meg si mo gat ni”, hogy az ne ki is jó le gyen. 
A le he let fi nom, érin tés nél kü li, pusz tán sza vak kal tör té nő si mo ga tás -

tól egé szen a for ró öle lé sig szé les a ská la, at tól füg gő en, hogy a kö zöt tünk
lé vő kap cso lat jel le ge mit tesz le he tő vé szá munk ra. Egy biz tos: va la hogy,
va la mi lyen mó don min den kit meg le het si mo gat ni. Egy hét múl va már
Óni xot is.

g Né meth Zol tán

Az 1806-ban ala pí tott evan gé li kus in -
téz ményt azért hoz ta lét re a gyü le ke -
zet, hogy az if jú sá got jó ke resz tény er -
kölcs re ne vel jék itt a min den ko ri tu -
do mány szín vo na lá nak meg fe le lő -
en. Az el múlt több mint két száz év
fej lő dé se nem volt min dig tö ret len, de
az ez év de cem ber 2-án tar tott ava -
tás sal vé gé hez ért leg újabb fej lesz tés,
fel újí tás és re konst ruk ció megint a
prog resszió élé re re pí ti a Nyír egy há -
zi Evan gé li kus Kos suth La jos Gim ná -
zi u mot. Ha gyo má nyos ér té kek, mo -
dern ok ta tás – min den a vá lasz tott
mot tó nak meg fe le lő en tör té nik.

Az el múlt évek ben szá mos tu dó -
sí tás szólt az itt fo lyó pe da gó gi ai
mun ka mód szer ta ni meg úju lá sá ról,
az ok ta tás ban hasz ná la tos esz kö zök
fej lesz té sé ről, az egy mást érő pá -
lyá za ti si ke rek ről. Az egy re mál ló va -
ko lat azon ban hi á ba za var ta az is ko -
la ve ze tő it, a gim ná zi um épü let -
együt te sé nek kül ső meg úju lá sát is
ho zó meg ol dás ra so kat kel lett vár ni -
uk az ener gia ta ka ré kos sá got elő tér -
be he lye ző KE OP-pá lyá zat meg je le -
né sé ig. Az, hogy az 1973 óta mű em -
lék épü let most ere de ti szép sé gé ben
pom pá zik, nem a lé nye ge a pá lyá za ti
pro jekt nek, még ha a vég ered mény
ezt mu tat ja is. 

Az Al ter na tív Ener gia Cent rum -
mal és a Ther mo Ép Gép Kft.-vel
kö zö sen el vég zett mun ka a kör nye -
zet tu da tos meg ol dá sok, a fenn tart -
ha tó ság je gyé ben zaj lott, úgy, hogy az
ered mény min den ele mé ben kör -
nye zet tu da tos ma ga tar tás ra is ne vel
– ért het tük meg Tar Já nos né igaz ga -
tó elő adá sá ból. 

Az in téz mény ener ge ti kai rend sze -
ré nek kor sze rű sí té se nem csak a ka -
zá nok, ra di á to rok, il let ve az azo kat
össze kö tő csö vek cse ré jét és sza ka -
szol ha tó sá gát je len ti, még csak nem
is csu pán a ki vá ló hő szi ge te lő ké pes -
sé gű nyí lás zá ró kat és va ko la tot. Az
épü le tek fenn tar tá sá ba be von ják a

meg úju ló for rá so kat, a nap- és geo -
ter mi kus ener gi át. Nap kol lek to ro kat
hasz nál nak a me leg víz elő ál lí tá sá hoz,
az ugyan csak szi ge telt te tő kön több
mint két száz nap elem is dol go zik az
áram el lá tá sért. 

Az is ko la alatt ta lált, mint egy hu -
szon két fo kos vi zet úgy ke ring te tik a
cső há ló zat ban, hogy té len fűt, nyá -
ron pe dig hűt a tan ter mek be be fújt,
egyéb ként pe dig tisz tí tott le ve gő.
Ener gia ta ka ré kos ra cse rél ték a vi lá -

gí tó tes te ket, és a sport pá lya alat ti
tá ro ló ban gyűj tött eső vi zet hasz nál -
ják WC-öb lí tés re. 

A kör nye zet tu da tos ság je gyé ben
nem csak az ut cá ról meg kö ze lít he tő
ke rék pár tá ro lót épí tet tek, de hu -
szon két bi cik lit is vá sá rol tak, a di á -
kok a na pi is ko lá ba já rás hoz is hasz -
nál hat ják eze ket. A szem lé let meg vál -
to zá sát, a szo ká sok át ala kí tá sát se gí -
tik a sze lek tív hul la dék gyűj tést le he -
tő vé te vő szi ge tek, ame lyek rá adá sul
mé rik és do ku men tál ják a kom mu -
ná lis hul la dék ará nyá nak fo lya ma tos
csök ke né sét.

Mind ez meg le he tő sen bo nyo lult
pro jekt be ren de ző dött, sok szak ma
kép vi se lő jé nek jó szán dé kú együtt -
mű kö dé sé re volt szük ség a si ke res be -
fe je zés hez. Nagy bol dog ság, hogy

az épü let ere de ti dí sze it is si ke rült
re konst ru ál ni, köz tük a fo lyo só
mennye ze ti fes té sét, il let ve res ta u rál -
tak olyan re lik vi á kat, mint a név adó
egész ala kos port ré ja a dísz te rem kül -
ső fa lán, egy Kos suth-szo bor, va la -
mint az ere de ti Kos suth La jos-le vél
1890-ből, amely ben az egy ko ri kor -
mány zó en ge dé lye zi ne vé nek hasz ná -
la tát az is ko la ala pít vá nya szá má ra. 

A több mint két év szá zad nak
két ségkí vül ez a leg kü lön le ge sebb
tár gyi em lé ke, de tá vol ról sem az
egyet len. Dr. Bánsz ki Ist ván, a Nyír -
egy há zi Evan gé li kus Kos suth La jos
Gim ná zi um nyu gal ma zott igaz ga -
tó ja ado mánnyal és a kon cep ció
el ké szí té sé vel is hoz zá já rult, hogy az
in téz mény gaz dag múlt ját a föld -
szin ten ki ala kí tott is ko la mú ze um
mu tas sa be.

Az is ko la fel újí tá sá ra 420 mil lió
fo rin tot köl töt tek, eb ből 244 mil lió az
Eu ró pai Unió tá mo ga tá sa ként ér ke zett,
70 mil li ót a fenn tar tó, a Ma gyar or szá -
gi Evan gé li kus Egy ház biz to sí tott, a
töb bi pe dig az in téz mény meg ta ka rí -
tá sa i ból össze ra kott ön erő volt.

A mun ká la tok be fe je zé sét kö ve tő
há la adó is ten tisz te le ten a Nagy temp -
lom ban Fa bi ny Ta más, az Észa ki Egy -
ház ke rü let püs pö ke szol gált ige hir de -
tés sel Mt 21,1 alap ján. Ar ra em lé kez -
te tett, hogy Jé zus a hí vő és gon dol ko -
dó ta nít vá nyo kat sze ret te, a hit és a tu -
dás ugyan is nem áll el len tét ben, a ta -
ní tás min dig hit éb resz tés. Az is ko lá -
ban ki tel je se dő fel té te lek a 21. szá zad -
hoz mél tó kö rül mé nye ket te rem tet tek
– mu ta tott rá (képünkön).

Az is ten tisz te le ten Krá mer György,
egy há zunk or szá gos iro dá já nak igaz -
ga tó ja és Bozo rády Il di kó is ko la lel kész
szol gá la ta mel lett a gim ná zi um fiú -
ka ra mű kö dött köz re, a szín ját szó
cso port az is ko la tör té ne tét ele ve ní -
tet te meg. Az is ko la fel szen te lé sét,
majd az is ko la mú ze um át adá sát kö -
ve tő en a dísz te rem ben Krá mer
György mon dott kö szön tőt, és dr.
Gaál Sán dor re for má tus es pe res –
úgy is, mint öt kos sut hos di ák édes -
ap ja – kí vánt ál dást a meg újult al ma
ma ter re. 

Meg kö szön ték a fenn tar tó kép vi -
se lő i nek, a ter ve zés ben, épí tés ben, ki -
vi te le zés ben köz re mű kö dők nek a
mun ká ját, majd Fa bi ny Ta más adott
át el is me rést Tar Já nos né igaz ga tó nak
és Sza lay At ti la gaz da sá gi ve ze tő nek
a pro jekt si ke res le zá rá sá ért. A ven -
dé ge ket ez után vé gig ve zet ték a ha tal -
mas épü let együt te sen, hogy meg győ -
ződ je nek az el vég zett mun ka nagy -
sze rű sé gé ről. 

„Meg erő sí tet tük a fa la kat, most
kö vet kez zen a ben ne la kó szel lem” –
mond ta va la ki az egész na pos nyír -
egy há zi ün nep sé gen. De már az is a
szel le mi ség ere jét bi zo nyít ja, hogy a
mos ta ni ne héz gaz da sá gi hely zet -
ben si ke rült célt ér ni a be ru há zás sal,
hosszú év ti ze dek re meg ta lál va a
meg ol dást, mert most ezek a leg kor -
sze rűbb fel té te lek…

g Veszp ré mi Er zsé bet

Ha gyo má nyos ér té kek, mo dern ok ta tás
FenntarthatófejlődésNyíregyházán

b Krú dy Gyu la, azegykorikossuthosdiákegyikelbeszélésébenaztír-
ja,hogyazértépíttettékagimnáziumotanyíregyházitirpákgazdák,
hogyMé szá ros tanárúrvégrerendesfizikaszertáratésújműszereket
kapjonazidőjárás-előrejelzéselkészítéséhez.Apontos,megbízható
előrejelzésugyanisnélkülözhetetlenagazdálkodáshoz.Anyíregyhá-
ziaknakeznemegyegyszerűanekdota.Ezittmagaafelismertszük-
ségszerűség:aziskolánakalegkorszerűbb,legjobbfeltételekköztkell
működnie,mertezjelentiakiszámíthatójövőt.

Ónixotegyhétig
nemszabadsimogatni!
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A Lu ther Ki adó idén is je len volt a már ha gyo má nyos bu da pes ti ke resz tyén ka -
rá cso nyi könyv vá sá ron, amely nek is mét a Ló nyay Ut cai Re for má tus Gim ná -
zi um adott he lyet. Jól fo gyott a bib lia ol va só Út mu ta tó, de az ün nep re ké szül -
ve so kan vá sá rol ták az új ki ad vá nyo kat is. Si kert ara tott a Lu ther vá lo ga tott mű -
vei so ro zat 8. kö te te, az Asz ta li be szél ge té sek, a Csa lá di ti tok cí mű új kép re gényt
pe dig sok ka masz fog ja a ka rá csony fa alatt ta lál ni. Idén is ke len dő nek bi zo nyult
Fül ler Tí meano vel lá kat, tár cá kat, me sé ket tar tal ma zó, Tó csa tü kör ben cí mű kö -
te te, és évek óta si ke res nek szá mít Var ga Gyön gyi Ál dás köny ve, il let ve a Fény -
for rás – Tíz ka rá cso nyi szó a lé lek nek. Döb ren tey Il di kó A fe ke te bá rány ka cí -
mű me se köny vé nek a ki seb bek örül het nek majd. g R. R.

Jól fogy tak a Lu ther Ki adó köny vei
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– Jó idő ben kis mo tor ral, zor dabb
idő já rá si vi szo nyok közt Tra bant tal
jár tam a vi dé ket. Min den szol gá la ti
he lye men jól érez tem ma gam, tet tem
a dol gom – Szen te tor nyá tól Gal ga -
gután és Cse pelen át Sám son há zá ig.

– Hon nan in dult?
– A Le hocz kyak Ki rály le ho ta –

szlo vá kul Kráľova Le ho ta – köz ség ből
szár maz nak, ami Szlo vá ki á ban, a
Zsol nai ke rü let Lip tó szent mik ló si já -
rá sá ban ta lál ha tó. Én Tót kom ló son
lát tam meg a nap vi lá got 1948. jú li us
11-én. Egy test vé rem van, hú gom.
Édes apám el kezd te az ag rár egye te met,
de vé gül nem fe jez te be. De ter mé sze -
te sen volt föl dünk, gaz dál kod tunk
is. Édes anyám a he lyi gyü le ke zet négy
lel ké szé nek mun ká ját se gí tet te gyer -
mek bib lia kör-ve ze tő ként, és jó ba rát -
nő je volt né hai Kop pány Já nos he lyi

lel kész fe le sé gé nek. Szí ve sen men tem
édes anyám mal az órák ra, és se gí tet -
tem ne ki min den ben, ami ben csak
tud tam. 
– Gon do lom, ez is be fo lyá sol hat ta

pá lya vá lasz tá sát.
– Mind édes anyám sze mé lye és hi -

te, mind a szlo vák ke gyes ség, mind
pe dig a négy he lyi – két ak tív és két
nyug dí jas – evan gé li kus lel kész pél dá -
ja és az öt ve nes évek evan géli zá ci ói is
so kat je len tet tek a szá mom ra. És per -
sze nem fe led kez he tem el a kö zel múlt -
ban el tá vo zott lel kész, Ta kács Já nos,
va la mint a finn éb re dés ha tá sá ról
sem.
– Vé gül ho gyan in dult a szol gá la ta?
– Szü lő he lyemnek mind a négy lel -

ké sze – egy más tól füg get le nül, anél -
kül, hogy er ről tud tak vol na – ugyan -
az zal az igé vel bo csá tott a teo ló gi á ra:

„Aki az eke szar vá ra te szi a ke zét, és
hát ra te kint, nem al kal mas az Is ten or -
szá gá ra.” (Lk 9,62) Ez a bib li ai vers
min dig is fon tos ma radt a szá mom -
ra, to váb bá so kat je len tet tek ne kem a
Fi lip pi le vél so rai is: „Örül je tek az Úr -
ban min den kor! Is mét mon dom: örül -
je tek. A ti sze líd sé ge tek le gyen is mert
min den  em ber  előtt.  Az  Úr  kö zel!
Sem mi ért se ag gód ja tok, ha nem imád -
ság ban  és  kö nyör gés ben min den kor
há la adás sal tár já tok fel ké ré se i te ket Is -
ten előtt; és Is ten bé kes sé ge, mely min -

den  ér tel met  meg ha lad,  meg  fog ja
őriz ni szí ve te ket és gon do la ta i to kat a
Krisz tus Jé zus ban.” (4,4–7)

Teo ló gi ai ta nul má nya im el vég zé se
után Tót kom ló son szen telt lelkésszé né -
hai D. Kál dy Zol tánpüs pök 1973-ban. 

Ez után Szen te tor nyá ra ke rül tem,
in nen se gí tet tem be az Oros há zán fo -
lyó mun ká ba, és gon doz tam Rá kó czi -
te le pet is. 1978-ban ke rül tem Gal ga -
g utá ra. Er ről a szol gá la ti he lyem ről lát -
tam el a kö ze li Bánk és Két bo dony he -
lyet te sí té sét is. 1986-ban köl töz tem
Bánk ra, 1994-ig ma rad tam ott. 1994
és 2002 kö zött Cse pel, majd 2002-től
2014-ig Sám son há za és Pász tó kö vet -
ke zett.
– És szá mos te en dő. A gyü le ke ze ti

mun ka me lyik ága állt Ön höz a leg -
kö ze lebb?

– Na gyon sze ret tem gyer me kek kel
fog lal koz ni, úgy hi szem, ők is ked vel -
tek en gem.
– Ön nek is van nak gye re kei?
– Há rom gyer me kem van, már

fel nőt tek, ki re pül tek. A szol gá la ti
időm le tel té vel azért is köl töz tünk Érd -
re a fe le sé gem mel, hogy a gye re kek,
uno kák kö ze lé ben le hes sünk. A he lyi
gyü le ke zet ben is szí ve sen be se gí tek,
ha kér nek, il let ve öröm mel me gyek
bár ho vá, aho va szol gál ni hív nak, akár
ma gya rul, akár szlo vá kul, hi szen ez
utób bi a má so dik anya nyel vem. Ott -
hon, a szü lői ház ban is min dig tó tul
be szél tünk.

– Ha jól tu dom, más nyel ven is ért.
– A szlo vák mi att kö zel áll nak hoz -

zám a szláv nyel vek. An nak ide jén a
sze ge di egye tem szlo vák sza ká ra akar -
tam fel vé te liz ni, de el uta sí tot tak, egy -
fe lől azért, mert a lel ké szi hi va tás
nem volt jó aján ló le vél, más részt
azért, mert azt mond ták, hely hi ány
van. De az volt az igaz ság, hogy meg
akar ták szün tet ni a szlo vák sza kot.
A sors fur csa fin to ra, hogy a Sze ge di
Tu do mány egye tem Ju hász Gyu la Pe -
da gó gus kép ző Ka rá nak Nem ze ti sé gi
In té ze té ben még ma is mű kö dik a
Szlo vák Nyelv és Iro da lom Tan szék…
– Mit tett az után, hogy nem ju tott

be szlo vák ra?
– Orosz ból fel vé te liz tem, si ker rel,

de az tán úgy ala kult az éle tem, hogy
vé gül nem fe jez tem be a ta nul má nya -
i mat. De per sze oro szul azért nem fe -
lej tet tem el. A mai na pig szí ve sen for -
dí tok szlo vák ról vagy orosz ról ma -
gyar ra, és há la Is ten nek – a nyel vi ha -
son ló sá gok mi att – a ma gyar ra for dí -
tás megy cseh és len gyel nyelv ből is.
Emel lett an go lul, né me tül és fin nül is
be szé lek.
– El is me ré sem. Most, hogy több a

sza bad ide je, gon do lom, a for dí tás sal
is töb bet tud majd fog lal koz ni.

– És sze ret nék is. Emel lett per sze
a csa lá dom mal aka rok mi nél több időt
töl te ni, és szí ve sen pré di ká lok to -
vább ra is bár hol, aho vá hív nak.

g Gaz dag Zsu zsan na

Az eke szar vá ra tett kéz zel
KözelképLehoczkyJánosEndrenyugalmazottlelkipásztorról

b EgyközelmúltbankészítettinterjúbanLe hocz ky János End re nyugal-
mazottevangélikuslelkészakövetkezőtörténetetidéztefel:„Az1970-
esévekelejénatanyavilágotjárvaegyhelyreéppenakéményseprő-
velegyszerreérkeztem.Őharminchatforintotkapottamunkájáért,
azegyháznakcsakhúszforintotadtakegyházfenntartáscímén.Azt
kérdeztemtőlük,hogynemlehetne-elegalábbannyitadniukazegy-
házrais,mintakéményseprőnek.Aválaszhatározott»nem«volt,
»mertazegyházsemmitnemcsinálnekünk,akéményseprőlegalább
seper«.Közelötvenévenátpróbáltamúgyvégezniszolgálatomat,hogy
azemberekeztmáshogyanérezzék,úgy,hogyfontosazegyházsze-
repeazőéletükben.”Vajonhogyansikerülteztelérnie…?–tűnőd-
tem,útbantalálkozásunkhelyszínefelé.

Miss u ra Ti bor nyu gal ma zott lel kész
Jn 14,1 alap ján („Ne nyug ta lan kod jék
a  ti  szí ve tek…”) szá molt be ar ról,
hogy idén há rom lel kész  test vé rt –
As bóth Lász lót, Mol nár Je nőt, Megy -
a szai Lász lót – és nyolc há zas tár sat
szó lí tott el az Úr.

A ta lál ko zó há zi gaz dá ja, Hegy vá -
ri né Pa u ló Má ria, a kol lé gi um igaz -
ga tó ja kö szön tő jé ben ki tért ar ra,
hogy a Ró zsák te rén ta lál ha tó, ko -
ráb ban ár va ház ként mű kö dő épü let
je len leg kol lé gi um ként üze mel. 
„A mél tat lan ál la pot ban lé vő épü -
let egy eu ró pai uni ós be ru há zás nak
kö szön he tő en de cem ber kö ze pé re
meg újul, így a száz har minc ná lunk
la kó di ák nak most már kor sze rű és
mél tó kör nye ze tet tu dunk biz to sí -
ta ni” – mond ta. A kol lé gi um ban ta -
nu ló di á kok kó rust al kot va, zsol tá -
ro kat és imád sá got ol vas va kö szön -
töt ték a je len lé vő ket.

Az ün ne pi ta lál ko zón dr. Fa bi ny
Ta más Jn 14,18 („Nem hagy lak ti te -
ket ár ván…”) alap ján és a 168. ének
idé zé sé vel hir det te Is ten igé jét. Az
Észa ki Egy ház ke rü let püs pö ke fel -
idéz te Brocs kó La jos nak, a Ró zsák te -
rei épü let ala pí tó já nak szel le mi sé gét.
„Brocs kó La jos az a lel kész volt, aki
nem hagy ta egye dül az ár vá kat, ha -
nem le ha jolt hoz zá juk, és nem csak
fel ka rol ta őket, ha nem ott hont és sze -
re te tet adott szá muk ra. Olyan szol -
gá la ti ág ban dol go zott, ame lyet nem
le het elég gé meg be csül nünk. Ugyan -
ak kor a há bo rús évek től el té rő en

ma lé lek há bo rút élünk át, így egy há -
zunk nak is más tár sa dal mi ki hí vá sok -
kal kell szá mol nia. En nek fé nyé ben
mű köd te tünk töb bek kö zött Gö döl lőn
és Nyír egy há zán csa lá di át me ne ti 
ott ho nt, va la mint anya óvót is, hogy
a szét sza kadt, nem egy eset ben me -
ne kü lő csa lá dok nak – a Ró zsák te rén

is meg je le nő evan gé li kus kül de té sünk
alap ján – ott hont és sze re te tet nyújt -
has sunk” – fo gal ma zott Fa bi ny Ta -
más.

A püs pök ige hir de té sé ben hang sú -
lyoz ta: szük sé ges rá éb red nünk, hogy
a tár sa dal mi be ágya zott ság, a meg -
be csült ség eset le ges hi ány ér ze te he -

lyett ad vent ben kü lö nö sen is fon tos
ész re ven ni, hogy Jé zus nem hagy
ben nün ket egye dül.

„Fon tos meg lát nunk, hogy ma
Ma gyar or szá gon so kak nak nem csak
há zuk, ha nem ágyuk sin csen. Mi
tud juk, hogy Jé zus együtt ér ző en
gon dol ko dik az em ber ről, ezért el en -
ged he tet len, hogy ezt ne csak hir des -
sük, ha nem szol gá la tunk kal és cse -
le ke de te ink kel küzd jünk is en nek
kép vi se le té ben. Így tu da to sít suk, és
akár fi a ta lon, akár már nyu gal ma zott
szol gá ló ként is fenn han gon hir des -
sük: le het, hogy a vi lág tá vo lo dik Is -
ten től, de Is ten kö ze le dik a vi lág hoz”
– fo gal ma zott Fa bi ny Ta más.

Az össze jö ve tel foly ta tá sa ként
Marschal kó Gyu la lel kész Túr me zei
Er zsé bet Öre gek éne ke cí mű ver sé nek

szö ve gét osz tot ta szét. A ver set a je -
len lé vők Trajt ler Gá bor zon go ra kí -
sé re té vel éne kel ték el. Marschal kó
Gyu la egy út tal el mond ta, hogy elő -
ké szí tés alatt van egy kö tet, amely
meg ze né sí tett Túr me zei-ver se ket
tar tal maz majd. A könyv meg je le né -
sét 2015-re ter ve zik.

Az össze jö ve tel re a Szteh lo Gá bor
Evan gé li kus Óvo da, Ál ta lá nos Is ko -
la és Gim ná zi um di ák jai is mű sor ral
ké szül tek. Dr. Ka li na Ka ta lin is ko la -
igaz ga tó be szá molt ar ról, hogy a
2011 óta egy há zi fenn tar tás ban mű -
kö dő in téz mény ta ná rai az ok ta tás jó
szín vo na lának biztosítása, az ér ték -
te rem tés, a hit és kö zös ség épí tő
mun ka mel lett kö te lez ték el ma gu kat. 

„Szteh lo Gá bor ne ve és mun kás -
sá ga mér ték és pél da szá munk ra” –
fo gal ma zott az igaz ga tó. Ezt kö ve tő -
en az is ko la 11.-es di ák jai Max Lu ca -
do Ér té kes vagy cí mű írá sá nak szín -
pa di vál to za tát ad ták elő. 

A da rab hoz kap cso lód va a nyu gal -
ma zott lel ké szek stá tu sá val és meg -
be csü ltsé gé vel kap cso lat ban Gáncs
Pé ter el nök-püs pök ki emel te: „Bár a

szol gá la ti évek el múl tak, és ez ál tal so -
kak ban fel me rül het a kér dés, hogy
mit tud még ten ni, jó, ha tud juk és tu -
da to sít juk, hogy nyu gal ma zott lel ké -
sze ink re nem csak az Úr, ha nem az
egy ház is így te kint: ér té kes vagy!”

Az ün ne pi össze jö ve te len Krá mer
György, a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus

Egy ház Or szá gos Iro dá já nak igaz ga -
tó ja is kö szön töt te nyu gal ma zott lel -
kész tár sa it. Sze mé lyes hang vé te lű
be szé dé ben fel idéz te a je len lé vők kel
va ló ko ráb bi ta lál ko zá sa it, il let ve
azt, hogy lel kész ként mennyi re fon -
to sak azok a gon do la tok, jó ta ná csok,
a se gít ség, ame lye ket a ma már nyug -
dí jas lel ké szek től ka pott.

„Na gyon jó ész re ven ni, hogy nem
kü lön-kü lön, ha nem egy egy ház ban,
egy kö zös ség ben élünk, így en nek a
va ló sá ga össze köt ben nün ket” – fo gal -
ma zott az igaz ga tó. Az or szá gos iro -
da mun ká já val kap cso lat ban Krá mer
György ki tért ar ra, hogy szep tem ber -
től egy új szer ve ze ti egy ség, a gyü le -
ke ze ti és misszi ói osz tály te vé keny sé -
gé vel bő vült a szol gá la tuk. „Min dent
on nan kell szem lél nünk, hogy dön té -
se ink, in téz ke dé se ink ho gyan hat -
nak gyü le ke ze te ink re. En nek fé nyé ben
hoz tuk lét re az új osz tályt, mely nek
cél ja a gyü le ke ze tek és a lel ké szek se -
gí té se, hogy mi nél in kább misszi ó ra
ké pes gyü le ke ze te ink le gye nek” – fo -
gal ma zott Krá mer György.

Az igaz ga tó is mer tet te a to váb bi
osz tá lyok mű kö dé sét, az or szá gos
iro da fel épí té sét, va la mint be szá -
molt ar ról is, hogy az iro da az Ül lői
út 24. alat ti szék ház ból – az épü let
fel újí tá sa, kor sze rű sí té se mi att – elő -
re lát ha tó an két év re az Ül lői út 25. alá
köl tö zik. 

A je len lé vők ez után hoz zá szól -
hat tak az el hang zot tak hoz, kér dé se -
ket te het tek fel. Hang sú lyoz ták, hogy
fon tos nak lát ják a gyü le ke zet-köz -
pon tú sá got, és bíz nak ben ne, hogy az
iro da nem rá ne he ze dik az egy ház ra,
ha nem ké pes sé vá lik a meg úju lás ra,
és a gyü le ke ze te ket mi nél in kább
szol gál ni, se gí te ni tud ja.

A részt ve vők az egy ház ve ze tés től
aján dék cso ma got kap tak, az ünnep -
ség után pedig kö tet len be szél ge tés -
re is le he tő ség nyílt.

g Ga lam bos Ádám 
f Evan gé li kus.hu

„Nem hagy lak ti te ket ár ván…”
NyugalmazottlelkészektalálkoztakaRózsákterén

b Anyugalmazottevangélikuslelkészektalálkozójávalkapcsolatban
azelsőszavunkaköszönetélehet,hiszenelelkipásztoroknélküla
maievangélikusegyházmáslenne.Taláneztfejezikiazévenkéntmeg-
tartottadventitalálkozóis.Azegyházvezetésnemcsakhogynemfe-
ledkezikmegazelőzőgenerációktagjairól,hanemszolgálatukatmeg-
becsülveköszöntiőket.AbudapestiEvangélikusKözépiskolaiKol-
légiumbantartottdecember5-italálkozónGáncs Pé ter elnök-püs-
pöküdvözölte(képünkön) aközelfélszázmegjelentnyugalmazottlel-
késztésházastársaikat.
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A sza va lás a 19. szá zad el ső fe lé ben is -
ko lai-re to ri kai gya kor lat, a szó nok lat
mű vé sze té nek elő is ko lá ja volt. Ezt
tá maszt ják alá azok a ko rai ma gyar
sza va lás el mé le ti mun kák, ame lyek
az „ékes be széd” ta ní tá sá nak ne ve lő
ha tá sát emel ték ki, és a sza va lást a re -
to ri ka szer ves ré szé nek te kin tet ték, eb -
ből ve zet ve le az elő adás sza bá lya it.
A Kis  Já nos (1770–1846) ké sőb bi
evan gé li kus püs pök ál tal ala pí tott
Sop ro ni Ma gyar Tár sa ság 1802-ben
kö te le ző vé tet te a ta gok szá má ra,
hogy írá sa i kat kí vül ről „száj ol ják”,
hogy így „az em lé ke zet gya ko rol ta tá -
sán kí vül a mon dás ban is na gyobb
kész sé get nyer hes se nek.” Így tu dó sít
er ről Ko vács Sán dor (1869–1942) püs -
pök, a tár sa ság tör té ne té nek író ja.
Böhm Edit A vers sza va lás tör té ne -

té nek né hány ta nul sá ga cí mű ta nul -
má nyá ban ír ja, hogy ha zánk ban az
1790-es évek ben a né me te sí tés el len -
ha tá sa ként a di ák tár sa sá gok ban kezd -
ték el prog ram sze rű en mon da ni ma -
gyar köl tők, min de nek előtt a kor társ
ma gyar köl tők ver se it. Er re a cél ra a
di á kok ma guk ala kí tot tak ön kép ző -

kö rö ket, ma gyar tár sa sá go kat, ame -
lyek éven te egy szer nyil vá no san is
sze re pel tek. Elő adá sa ik ra ilyen kor
nem csak a ta ná ra i kat hív ták meg, ha -
nem a vá ros pol gá ra it is. Az ilyen
nyil vá nos elő adá so kat öröm ün nep -
nek ne vez ték, ahol sa ját szer ze mé -
nye i ket és a ko ra be li köl tők al ko tá -
sa it mu tat ták be. Cél juk ter mé sze te -
sen nem egy ön ál ló mű vé sze ti ág lét -
re ho zá sa és el ter jesz té se volt, ha nem
a ma gyar köl té szet és a ma gyar nyelv
fej lesz té se és ter jesz té se.

Ezért ta nul ta meg a vers mon dás
mű vé sze tét Szé kács  Jó zsef (1809–
1876) evan gé li kus püs pök, aki a Sop -
ro ni Ma gyar Tár sa ság nak volt mun -
kás tag ja. Itt mu tat ta be nagy si ke rű
if jú ko ri po é má ját, Az ár va cí mű ver -
set. Olyan ha tá so san mond ta el, hogy
a kö zön ség hölgy tag jai könnyek re
fa kad tak, és nem győz ték Szé ká csot
ar ról fag gat ni, hogy mi lett a sor suk
sze gény ár vák nak. 

A tu dós püs pök ké sőbb ezt a si ke -
rét nem ér té kel te va la mi nagy ra. Ön -
élet raj zá ban így em lé ke zik: „A köl te -
mény olyan si lány, mint csak le het,

úgy annyi ra, hogy nem tar tot tam
mél tó nak ar ra, hogy if jabb ko ri mun -
ká im kö zé fel ve gyem. De volt egy elő -
nyöm tár sa im fe lett, job ban tud tam
dec la mál ni, mint ők, s ev vel ho mo kot
szór tam hall ga tó im sze mei kö zé is.”

Kis Já nos tól ta nult ki vá ló szó no ki
kész sé gét nyomatékosította jó meg -
je le né se és ki tű nő or gá nu ma is. Élet -
rajz író ja, Ben kő Ist ván így írt er ről:
„Ma gas, ha tal mas ter me te, ne mes
szép ar ca, min dig biz tos, fo lyé kony
be szé de, nagy ter je del mű hang ja,
mely lá gyan, sut tog va ha tott a szív
leg mé lyebb bel se jé be, majd menny -
dö rög ve ráz ta meg az em ber egész
va ló ját – mind szám ba ve he tő té nye -
ző je an nak az el len áll ha tat lan erő nek,
mely szó nok la ta i ban rej lett.”

Így lett a vers mon dás szen ve dé lye.
Már eper je si ta nár ko dá sa ide jén –
1833–34-ben – a vá ros nyelv mű ve lő
tár sa sá gá ban is mon dott több ször
vers e ket. A Pes ti Ma gyar Szín ház
meg nyi tá sa után a fő vá ros ban le te le -
pe dett szín mű vé szek szo ros kap -
cso lat ba ke rül tek a ko ra be li iro dal mi
élet kép vi se lő i vel, s en nek ha tá sá ra
po li ti kai prog ram ként tu da to san ter -
jesz tet ték a kor társ ma gyar köl tők írá -
sa it. Lend vay  Már ton,  Lend vay né
Hi va tal Ani kó, La bor fal vi Ró za, Me -
gye ri Ká roly, Eg res sy Gá bor az 1830-
as évek ben rend sze re sen sza valt:

hang ver se nye ken nép sze rű sí tet ték
Vö rös mar ty Mi hály, Czu czor Ger gely,
Kis fa lu dy Ká roly, Köl csey Fe renc köl -
te mé nye it. 

Szé kács Jó zsef 1838-ban a Kis fa lu -
dy Tár sa ság tag ja lett, és et től kezd -
ve a leg több ször ő sza val ta a tár su -
lat ülé se in tag tár sa i nak ver se it. Tud -
juk, hogy Vö rös mar ty Mi hály nem
szí ve sen ol vas ta fel ver se it, bár ki vá -
ló szó nok hí ré ben állt. Szé kács sok -
szor he lyet te ol va sott. Sza tí rá i val
mint író is sok si kert ara tott. Az el -
ső ezek kö zül a Ho gyan le het könnyen
meg gaz da god ni cí mű írá sa volt,
amely ben ko rá nak tár sa dal mi fo -
nák sá ga it pel len gé rez te ki pré di ká to -
ri he vü let tel és jó ra in tő sze re tet tel. 
Tör te li La jos, aki még több ször hal -

lot ta Szé ká csot pré di kál ni, ezt ír ta
ró la: „Ami kor meg szó lam lott tisz ta,
csen gő hang já val, s folyt a szó be szé -
des aj ka i ról, sza va i nak va rázs ha tal ma,
ke re set len egy sze rű sé ge s köl tői s val -
lá sos ih le tett sé ge so ha nem té vesz tet -
te el a kí vánt ha tást, s biz to sí tot ta szá -
má ra a nem min den na pi si kert.”

g Szi ge ti Je nő

A vers mon dó Szé kács Jó zsef

Az év nek min den sza ká ban fá jó szív -
vel ta lál ko zom Bu da pest-szer te a
haj lék ta la nok nap pal ra jól-rosszul
„be ágya zott” éj je li me ne dék he lye i vel,
sze dett-ve dett de rék al ja i val, de ilyen -
kor, ad vent tá ján – Cso ko nai po é tai
sza va it köl csön vé ve, „a zú zos de cem -
ber” ide jén – kü lö nö sen. 

Tisz tá ban va gyok az zal is, hogy az
ut cák egy re nö vek vő szá mú di der gő -
i nek nem kel le ne tör vény sze rű en a
sza bad ég alat ti va co gást vá lasz ta ni -
uk. De so kan kö zü lük fél tik ma ra dék
kis mo tyó ju kat vagy egy sze rű en azt,
amit füg get len ség nek vél nek, s így el -
ke rü lik a haj lék ta lan szál lók kí nál ta
na gyobb té li biz ton sá got. Még is, lát -
tuk ra ilyen kor, ka rá csony kö ze led té -
vel so kunk ban fel me rül het egy na -
gyon szo mo rú me se, a kis gyu fa árus -
lány hal ha tat lan an der se ni tör té ne -
te. An nak el le né re, hogy a leg több
mai ott hon ta lan egy csöp pet sem ha -
son lít eh hez a fény re és me leg re,
nagy any ja si mo ga tó ke zé re vá gya ko -
zó kis ár vá hoz… 
Hans Ch ris ti an An der sen nek azon -

ban iga za volt, ami kor azt mond ta:
„A Me se nem hal meg so ha.” Va ló ban
nem. 

A na pok ban – tör té ne te sen ép -
pen nagy szü lői me sé re vá ró ap ró né -
pünk höz ro ha nó ban – na gyon szo -
kat lan té li csend élet tel ta lál koz -
tam, kö zel az Ipar mű vé sze ti Mú ze -
um hoz. Egy szé le sebb kő pár ká nyon

egy haj lék ta lan sza bá lyos, még a ka -
to na ság nál is di csé re tet ér dem lő
mó don hagy ta hát ra ál mai je ge sen
hi deg hely szí nét. A de rék alj tól a
pok ró cig min dent ta ka ro san el ren -
de zett-be tűrt, ki si mí tott, pon to san
úgy, aho gyan ezt egy iga zi, jól fű tött
ház ban te szi va la ki. (Vagy ép pen
nem te szi, mert ah hoz is fá radt, túl -
haj szolt, hogy pi he nés re szánt órái
hely szí nét mél tó vá te gye!) A rá -
adás pe dig az volt, hogy a fek vő he -
lye alat ti szin ten, gon do san el si mít -
ga tott új ság pa pír- és rek lám sza -
tyor ré te ge ken még jól el kü lö ní tett
„hű tő szek rényt” is be ren de zett ke -
vés ke en ni va ló já nak.

Az il le tő vel nem ta lál koz tam, azt
sem tud ha tom, fér fi vagy nő le he tett.
Egy bi zo nyos: a mód, aho gyan ke ser -
ves hely ze té ben is igyek szik em -
ber hez mél tó an él ni és túl él ni a te -
let, en gem az 1Kor 14,40-re em lé kez -
tet: „Min de nek éke sen és jó rend del
le gye nek.”

So kan – úgy vé lem, a leg töb ben –
azt fel té te le zik, hogy az „ékes és jó
rend” csak a te he tős em be rek, de leg -
alább is az el vi sel he tő kö rül mé nyek
kö zött élők min den nap ja it jel lem zi.
Ez az el ha gya tott sá gá ban is ren de zett
kis em be ri fé szek en nek a fel té te le -
zés nek az élő cá fo la ta. Igaz me se a 21.
szá zad má so dik év ti ze dé ből „min de -
nek”, az az mind nyá junk szá má ra.

g Pet rő czi Éva

Egész  éle tem ben  vá ra koz tam,  leg -
több ször  a  dol ga im  si ke ré re,  a  jó
meg ol dá sok ra, a nyu ga lom biz ton sá -
gá ra. Az tán el jött az év leg fon to sabb
és leg ked ve sebb idő sza ka, ami kor a
re mény ség egyet len cél ra össz pon to -
sult: ta lál koz ni a sze ret te im mel.
Ma is így van. Én nem ad ven ti

nap tár  ab la kocs ká it  nyi to ga tom
négy va sár na pon ró zsa szín gyer tyá -
val, ha nem ad vent min den nap ján
gyer tyát  gyúj tok  édes anyám nak,
édes apám nak, min den el hunyt sze -
ret tem nek és ba rá tom nak. Ez nem
könnyes em lé ke zés, amellyel  le ro -
vom tisz te le te met a ha lot ta im előtt,
mint ha lot tak nap ján. Hi szen ez az
idő szak az egy re job ban ki tel je se dő
re mény ség ide je.

Fi a tal ko rom ban so kat vol tam
tá vol a szü le im től (kol lé gi um, ka -
to na ság), és volt úgy, hogy nem is
ju tot tam  ha za.  Volt  úgy,  hogy
ma gam ban ül tem a gyer tya fé nye
előtt. És bol dog vol tam. Ol vas tam
édes anyám szép sé ges szál kás be -
tű it: „Édes kis fi am, rád gon do lunk,
és tu dom, hogy te is ránk gon dolsz.”
Lát tam, ahogy ír ta a vég ső pil la -
nat ban,  az  ad ven ti  vá ra ko zás
utol só pil la na tá ban. Négy hé ten át
a  bol dog  re mény  él tet te,  és  ezt
mint an nak be tel je sü lé sét ír ta a le -
vél ben, hogy en gem is fel vi dít son,
és meg nyug vást érez zek, és ez táp -
lál ja ben nem újabb évig a sze re -
te tet és a vá ra ko zást. 

g Pál fal vi Nán dor

Advent

Szo kat lan té li csend élet

A pest er zsé be ti evan gé li kus gyü le ke -
zet né pes csa pa ta Nepp Éva he lyi lel -
kész meg hí vá sá ra evan gé li zá ci ót tar -
tott múlt va sár nap a ba jai evan gé li -
kus temp lom ban. A haj lék ba lé pőt
szo kat lan lát vány fo gad ta az egy -
más mel lett so ra ko zó hang fa lak kal,
elekt ro ni kus be ren de zé sek kel, hang -
sze rek kel, kö zé pen a hí res Ham -
mond-or go ná val. A ki ve tí tő, a ve tí -
tő vá szon sej tet te, hogy mul ti mé di ás
al ka lom ké szül… A vi zu á lis él mé -
nyek ről – Kiss Sán dor ope rá tor köz -
re mű kö dé sé vel – a Zá ke us Mé dia -
cent ru mot is ve ze tő er zsé be ti lel kész,
Győ ri Já nos Sá mu el gon dos ko dott. 

A pest er zsé be ti gyü le ke ze tet be -
mu ta tó rö vid vi deó után a ven dé gek
ha mar rá tér tek kül de té sük lé nye gé -
re. „Be me le gí tés kép pen” kö zel egy -
órás kon cert tel aján dé koz ták meg a
ba ja i a kat. Anya gát alap ve tő en a negy -
ve nes évek éb re dé si moz gal ma so rán
szü le tett éne kek ből ál lí tot ták össze.
Az elő adók –  Kar sai  Il di kó,  Dre -
nyovsz ky  Kin ga és Ba logh  Ti bor –
meg győ ző en bi zo nyí tot ták, hogy
ezek a da lok még ma is ké pe sek
„moz gó sí ta ni” a lel ket. (Több sé gük
egyéb ként az új ra meg je lent Hal le lu -
ja! éne kes könyv ben is fel lel he tő.)
Dreny ovsz ky  Pé ter or go nán, Győ ri 

Pé ter Dá ni el ha waii gi tá ron kí sér te az
éne ke se ket, mi köz ben Győ ri Já nos
Sá mu el a Ham mond-or go nát szó lal -
tat ta meg. 

Az evan gé li zá ció alap gon do la tát
(di lem má zik-e az Is ten) Fü le La jos
Fu tás cí mű ver sé vel „ala poz ta meg”
Csá szár Te o dó ra és Le pold Esz ter.

A kér dést elem ző ige hir de té sét
Győ ri Já nos Sá mu el egy ha tá sos kis -
film mel kezd te, amely Di lem ma-rö -
vid film (Te hogy dön te nél?) cím mel
a You Tu be-on is meg ta lál ha tó.
A lel ki pász tor ar ra hív ta fel a fi gyel -

met, hogy Is ten nem „di lem má zott”,
ami kor meg vál tá sunk mel lett dön tött
– egy szü lött Fi á nak ér tünk va ló ke -
reszt ha lá la ál tal. A mi di lem mánk az,
hogy ezt az „ál do za tos aján la tot” el -
fo gad juk-e. 

Győ ri Já nos Sá mu el egy la tin szó -
já ték kal il luszt rál ta a ne künk sze ge -
ző dő kér dést. A mai, si ker ori en tált vi -
lág jel sza va a „Car pe di em!”, az az –
sza bad for dí tás ban – „Ra gadd meg a
le he tő sé get!”, jól le het Is tent kel le ne
meg ra gad nunk: „Car pe De um!”

g Dr. Sra mó And rás fel vé te le

Üdvözítő di lem mák

Ki tün tet ték Bo hus-Ma gyar  Györ -
gyöt, a Bé kés csa bai Evan gé li kus Egy -
ház köz ség ha ran go zó ját. De cem ber
8-án, a nem ze ti sé gek nap ja ap ro pó -
ján tar tott gá la mű sor ke re té ben ad -
ták át a Bé kés csa ba szlo vák sá gá ért ki -

tün te tést, ame lyet az idén az evan gé -
li kus kis- és nagy temp lom hű sé ges
ha ran go zó já nak ítél tek. 
Lá szik Mi hály, a dí jat ala pí tó he -

lyi szlo vák ön kor mány zat el nö ke a ki -
tün te tet tet mél tat va rá mu ta tott, hogy

a vá ros la kók ál tal csak Gyu ri bá csi -
ként is mert ha ran go zó nem csak nyit -
ja és zár ja, ha nem gon doz za is Is ten
há za it, emel lett őr zi és ápol ja a szlo -
vák nyel vet és ha gyo má nyo kat.

A dél után fo lya mán az öt bé kés csa -
bai nem ze ti ség (len gyel, né met, ro ma,
ro mán és szlo vák) kul tú rá já ba szí nes
mű sor se gít sé gé vel nyer het tek be pil -
lan tást az ér dek lő dők. Szar vas Pé ter
pol gár mes ter kö szön tő jé ben ki emel -
te, hogy a vá ros egyik leg fon to sabb ér -
té ke a kul tu rá lis sok szí nű ség és a
né pek kö zöt ti bé ke, nem vé let le nül
utal er re a te le pü lés ne ve is.

Az ün nep ség nek volt még egy
evan gé li kus vo nat ko zá sa: a mind -
össze két hó nap ja ala kult he lyi né met
nem ze ti sé gi ön kor mány zat el nö ke,
Bí ró Jó zsef kö szön tő jé ben el mond ta,
hogy a he lyi né met kö zös ség is igyek -
szik majd ak tí van be kap cso lód ni a re -
for má ció kez de té nek öt szá za dik év -
for du ló já ról meg em lé ke ző ren dez vé -
nyek be. g – ó – ő – a

Ok le ve les ha ran go zó
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– Bi zo nyá ra ol va só ink kö zül is so kan
meg kap ják a Száj jal és Láb bal Fes tő
Mű vé szek Egye sü le té nek hús vé ti vagy
ka rá cso nyi ké pes lap- és nap tár cso -
mag ját. A bo rí ték ban gyak ran meg -
ta lál juk az Ön al ko tá sa it is, il let ve a
cso mag hoz kül dött kí sé rő le vél ben a
fény ké pe is lát ha tó. Tölt sük meg élet -
tel ezt a fo tót!

– Ceg lé den szü let tem, ott is lak -
tam 1979-ig. Utá na Göd re ke rül -
tem, egy gyer mek ott hon ba. Bu da -
pest re 1992-ben köl töz tem, a Moz -
gás sé rült Em be rek Re ha bi li tá ci ós
Köz pont já ba, a Mar czi bá nyi tér re. Je -
len leg pá rom mal egy kö zel hét száz
lel kes, Za la me gyei kis fa lu ban élünk.
Szü le té sem kor olyan sé rü lést sze rez -
tem, amely a vég ta gok moz ga tó ide -
ge i re ha tott. En nek kö vet kez té ben
nem mű köd nek tö ké le te sen a haj lí -
tó iz ma im – a ke ze i met mi ni má li san
tu dom csak hasz nál ni, il let ve jár ni
csu pán rö vid tá von tu dok. 

– Ho gyan kez dett el fes te ni?
– Kis gyer mek ko rom óta sze ret tem

raj zol gat ni. A kör nye ze tem sze rint
ügye sen csi nál tam, bár én azt gon do -
lom, a raj za im csak egy át la gos kis -
gye rek ké pe i hez vol tak ha son lók.
Ami kor a fő vá ros ba ke rül tem, az zal
a kér dés sel ke re sett meg az egye sü -
let, hogy len ne-e ked vem fes te ni.
Öröm mel mond tam igent, és az óta
rend sze re sen szü let nek ké pe im.
A meg ke re sé sen túl az egye sü let
Bu da pes ten nem csak a tech ni kai
hát te ret biz to sí tot ta, de ta ná ri se gít -
sé get is kap tam tő lük. 

– Ha va la ki el lá to gat az Ön hon -
lap já ra, a http://na gyil di ko.avw.hu
cím re, lát hat ja, mennyi re szé les kör -
ből vá laszt ja ké pe i nek té má ját. Van
ked venc té ma kö re?

– Ele in te so kat fes tet tem egyip to -
mi vo nat ko zá sú ké pe ket. Ma nap ság
a vi rág csend élet től a táj ké pe kig több

min den meg je le nik a vász non – mi -
kor mi hez van ked vem. Most ép pen
jég he gye ket fes tek, mert az utób bi
idő ben so kat hall gat tam Van gelis
Ant arc ti ca cí mű ze né jét. Eb ben olyan
szép ké pek van nak, hogy úgy érez -
tem, le kell őket fes te nem. Alap ve tő -
en azo kat a té má kat sze re tem, ame -
lyek ből a sze re tet és a meg nyug vás
su gár zik. Sok szor fes tek pél dá ul ka -
rá cso nyi té ma kör ben is.

– Ka rá csony pe dig Jé zus szü le té sé -
nek az ün ne pe. Mit je lent ez az Ön
szá má ra?

– Na gyon so kat. Egy részt a sze re -
tet ün ne pe, amit na gyon fon tos nak
tar tok. Más részt a Jé zus hoz va ló kö -
ze le dés le he tő sé ge, az imád ság és a
Bib lia fel töl tő dést ad.

– Annyit ta lán el árul ha tunk az ol -
va sók nak, hogy mi elő ször a Ke resz -
tyén  If jú sá gi Egye sü let, az az a KIE
egyik al kal mán ta lál koz tunk sok év -
vel  ez előtt.  A  KIE-vel  hogy  ke rült
kap cso lat ba?

– Egy is me rő sö mön ke resz tül ta -
lál koz tam Pal kó Mag di val, aki me sélt
ne kem a bu da pes ti Pe li kán cso port
al kal ma i ról. Nagy ked vet érez tem,
hogy én is csat la koz zam hoz zá juk, így
el kezd tem jár ni ezek re a bib lia órák -
ra és az egyéb KIE-s prog ra mok ra.

Ere de ti leg ka to li kus nak va gyok meg -
ke resz tel ve, vi szont eb ben a pes ti 
kö zös ség ben éb red tem rá, hogy hoz -
zám jó val kö ze lebb áll az evan gé li kus
men ta li tás. Így egy idő után a bu da -
vá ri gyü le ke zet ben meg kon fir mál -
tam. Saj nos ke re kes szék kel nem
könnyű köz le ked ni a fő vá ros ban
sem, ezért nem tud tam túl sű rűn el -
jár ni a gyü le ke ze ti al kal mak ra. Szo -
mo rú sá gom ra a mos ta ni la kó he -
lyün kön nincs olyan kö zös ség, aho -
va el jár hat nánk.

– Az ősz fo lya mán Bu da pes ten volt
egy olyan fel vo nu lás, amellyel a moz -

gás sé rül tek  az  aka dály men te sí tés
fon tos sá gá ra kí ván ták rá irá nyí ta ni a
fi gyel met.  Gon dol ja,  hogy  lesz  ez
irány ban  po zi tív  vál to zás  ha zánk -
ban?

– Na gyon re mé lem, igen. Lé lek ben
én is ott vol tam azon a de monst rá ci -
ón, mert vi dé ken még rosszabb a
hely zet. Moz gás sé rült ként tö meg -
köz le ked ni szin te egy ál ta lán nem le -
het, na gyon sok hely se gít ség nél kül
pe dig szin te meg kö ze lít he tet len.

– Tér jünk vissza a fes té szet vi dá -
mabb té má já hoz. Mi a ked venc szín -
vi lá ga?

– Nem rég vál tot tam a ró zsa szín -
ről és nap sár gá ról a na gyon fi nom
pasz tell zöld re.

– Mennyi ide ig ké szül egy-egy kép?
– Az at tól függ. Van, hogy né hány

óra alatt el ké szü lök, de volt rá pél da,
hogy csak más fél hó nap múl va tet -
tem le az ecse tet. Egy fé le mé ret ben
fes tek, har minc szor negy ven cen ti -
mé te res vász nak ra, ugyan is ezt a tá -
vol sá got érem el ké nyel me sen a
szám mal.

– Gon do lom, min dig jó ér zés, ha
el ké szül  az  adott mű. Mi a  ké pek
sor sa?

– Ki kül döm a Száj jal és Láb bal Fes -
tő Mű vé szek Egye sü le té nek liech -
tens tei ni köz pont já ba. Ez a nem -
zet kö zi egye sü let egyéb ként het ven -
nyolc or szág nyolc száz ti zen öt mű vé -
szét tö mö rí ti. A be kül dött ké pe ket itt
meg né zik és el bí rál ják. Ha tet szik ne -
kik, ak kor le fény ké pe zik, és fel ve szik
ar ra a lis tá ra, ame lyet to vább kül de -
nek a tag egye sü le tek hez, pél dá ul a
bu da pes ti ki adó ba. Ott egy újabb vá -

lo ga tás után el ké szí tik a ké pes la po -
kat, az aján dék kí sé rő ket és az idé ze -
tek kel, vers rész le tek kel el lá tott nap -
tá ra kat – eze ket le het a pos ta lá dák -
ban meg ta lál ni hús vét és ka rá csony
előtt.

Né hány ké pem ki ál lí tás ra megy, de
volt, hogy vá sá rol tak is már tő lem.

– Aki Önt sze mé lye sen is is me ri, az
egy ked ves, mo soly gós Nagy Il di kót is -
mer het.  Adott sá ga i nál  fog va  nyil -
ván több olyan ne héz ség gel kell szem -
be néz nie a min den na pok ban, amely
az ép vég ta gok kal ren del ke ző em be -
rek szá má ra fel sem me rül prob lé ma -
ként. Épp ezért úgy ér zem, száj jal fes -
tett ké pei iga zi misszi ót töl te nek be –
azt üze nik: a le he tet len nek tű nő hely -
ze tek ben sem kell el ke se red ni, ha nem
meg kell pró bál ni le gyűr ni az aka dá -
lyo kat. Kü lön le ges ado mány ez az Úr -
is ten től.

– Be val lom, én is sok szor el ke se -
re dem, de há la Is ten nek, min dig fel
tu dok áll ni, és min dig jön nek olyan
gon do la ta im, ame lyek ki zök ken te -
nek a ne ga tív han gu lat ból. Örü lök, ha
a ké pe im nek ilyen be szé des üze ne tük
is van. Há lás va gyok Is ten nek, ha úgy
hasz nál ja fel őket, hogy má sok erőt és
biz ta tást tud ja nak be lő lük me rí te ni.

g Bo da Zsu zsa

Száj jal fes tett cso dák 
BeszélgetésNagyIldikómozgássérültfestővel

b Égigérőpiramisok,balatoninyárinaplemente,színesvirágcsendélet,
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Tavaszébredés

Hóember a domboldalon

Öku me ni kus ta lál ko zó
Min den hó nap har ma dik va sár nap ján, 18 óra kor öku me ni kus ta lál ko zó -
ra, is ten tisz te let re és elő adás ra vár juk az ér dek lő dő ket a Ma gyar or szá -
gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csá nak szék há zá ban (1117 Bu da pest, Ma -
gyar tu dó sok kör út ja 3.), a föld szin ti ta nács te rem ben. 

A de cem ber 21-i té ma: Ki  vagy  te,  Em ber? Ve le szü le tett  iden ti tás!
A ta lál ko zón elő adást tart Bü ky An na író.

Tel jes kö rű is ten tisz te le ti szol gá la tot vé gez prof. dr. h. Szé chey Bé la
Jó zsef evan gé li kus lel kész, apát, dr. Zsig mondy Ár pád lel kész, könyv tá -
ros és Bi czó Dé nes tér ké pész, spi ri tu á lis. Az ige hir de tés köz pon ti üze -
ne te: Zá ke us, aki lát ni akar ta Jé zust… és cél hoz ért.

Sze re tet tel vár juk a ko ráb bi Far kas ré ti Öku me ni kus Kö zös ség, a volt
KÖT, a Fo kolá re, va la mint az In ter na ti o nal Ecu me ni cal Fel lows hip ma -
gyar ré gi ó já nak a tag ja it is. 

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

a luther Kiadó ünnepi nyitva tartása
December 1. és 23. között hétfőtől péntekig 9 és 18 óra,
december 13-án, szombaton 9 és 18 óra,
december 20-án, szombaton 9 és 13 óra között.
2014. december 24-től 2015. január 18-ig zárva tartunk.

Kiadványaink megrendelhetők: kiado@lutheran.hu 
Megvásárolhatók: 1085 Budapest, Üllői út 24.

felhívjuk tisztelt vásárlóink figyelmét,
hogy könyvesboltunk január 1-jétől elköltözik!
Üzletünk új címe: 1081 Budapest, Kiss József u. 2/a
Leltár utáni nyitás: 2015. január 19-én, hétfőn.
Megrendeléseket január 19-től tudunk teljesíteni.
Megértésüket köszönjük!
Könyveinket a leltározás ideje alatt megvásárolhatja a Huszár Gál
könyvesboltban (1052 Budapest, Deák tér 4.).

h i r d e t é S e k

A KO MISZ & dESZ Ka Tár su lat szín -
ját szói te ret kap tak, és te ret ad nak.
A szín ját szók kal együtt a né ző té ren
ül ve is át él het jük gyer me kek és fi a -
ta lok fé lel mét és fáj dal mát a fel nőt -
tek ért he tet le nül ke gyet len vi lá gá ban.
A szí né szek ál tal lét re ho zott tér ben
ugyan ak kor he lyet kap a bá tor ság, a
re mény, a hű ség, a sze re lem és az
ima. Ta núi le he tünk az em ber ré vá -
lás nak az el fo ga dás te rem tet te tér ben.
Em ber ré s kö zös ség gé vál nak a gyer -
me kek, és vissza ta lál em ber sé gé be az
öreg kar mes ter és ze ne szer ző, a lel -
ké ben meg tört Si mon Pé ter is.

Az 1947-es film ből ké szült mu si cal
Be tu ker Bo tond ren de zé sé ben az Eöt -
vös Jó zsef Evan gé li kus Gim ná zi um és
Egész ség ügyi Szak kö zép is ko la dESZ -
Ka szín tár su la ta és a zsi rai Fo gya té -
ko sok Ott ho na Ko mé di ás In teg rált
Szín há za, az az a KO MISZ tár su lat kö -
zös vál lal ko zá sá ban ke rült szín pad ra.
Az ed dig négy elő adást meg ért da rab -
ban együtt ját sza nak egész sé ge sek és
sé rül tek. Eb ben a ren de zés ben kü lön -
le ges pil la nat, ami kor Hosszú és Su -
hanc/Éva sze rel mes da la Fi csúr szá -
já ból is meg szó lal, és ott meg döb ben -
tő imád ság gá vá lik. 

Én nem tu dom, hogy más kor, más
ren de zés ben, más elő adók kal ki ho -
gyan él te meg ezt a da ra bot, de amit
ez az elő adás nyújt, az szá mom ra fe -
let te áll a hét köz na pi ér te lem ben
vett és ugyan ak kor pro fi szín ját szás -
nak. Az oly kor ked ve sen ama tőr pil -
la na to kon is át tör a da ra bot ura ló át -

ér zés. Ti zen-hu szon éve sek, éle tük
de re kán já ró fel nőt tek és a „nor má -
lis tól” el té rő adott sá gú, sé rült em be -
rek úgy játsszák a má so dik vi lág há -
bo rús tör té ne tet, mint ha tel je sen a
sa ját juk vol na. 

S ezt az aján dé kot kap juk meg né -
zők ként is: a va ló di ér zé sek, va ló di ki -
ál tá sok, va ló di könnyek út ján meg -
ér kez he tünk oda, hogy a tör té net
sok szí nű sé gé ben va la hol ma gun kat
is meg ta lál juk. És mind egy, hogy
mi kor élünk, a gyer me kek és a fi a ta -
lok, de a Si mon Pé ter hez ha son ló
öre gek is ki van nak té ve a mel let tük
élők ért he tet le nül hét köz na pi vá vá -
ló ke gyet len sé gé nek, zsar no kos ko dá -
sá nak, de leg alább is a szí vek ben,
csa lá dok ban, kö zös sé gek ben dú ló
há bo rúk nak. 

Le he tő sé gem volt lát ni azt az elő -
adást, amely en ed dig ta lán a leg sza -
ba dab ban és leg mé lyeb ben érez ték
be le ma gu kat a sze rep lők a sze re pük -
be. A sop ro ni Eöt vös kö zép is ko lá sai
és a Hu nya di 7. és 8. osz tá lyo sai a töb -
bi né ző vel együtt fel áll va tap sol tak,
tap sol tunk, éne kel tük ve lük: „Föld
anya, Ég anya, szólj, hogy ho va megy
az út, / Nem aka rok el té ved ni.” 

Lát ni kell ezt a da ra bot! 
Az elő adók szí ve sen fo gad nak

meg hí vá so kat; az Evan gé li kus Élet ol -
va sói leg könnyeb ben az Eöt vös lel ké -
szé vel, He ge dűs At ti lá val, a da rab Si -
mon Pé te ré vel ve he tik fel a kap cso -
la tot (desz ka tar su lat@gmail.com).

g Si mon Ré ka

Valahol Európában
Egymusical–másként
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„Épít se tek utat a pusz tá ban az Úr nak!
Az Úr jön ha ta lom mal.” (Ézs 40,3.10)

Ad vent 3. he té ben az Út mu ta tó reg -
ge li s he ti igéi az Úr Jé zus út ké szí tő -
je, elő fu tá ra és az Is ten Bá rá nya
szol gá la ta i ra irá nyít ják az Úr ér ke zé sét vá ró gyü le ke zet fi gyel mét. Ke resz -
te lő Já nos Krisz tus hír nö ke, s ki ál tó hang ja zeng a pusz tá ban: „Íme, az Is -
ten Bá rá nya, aki el ve szi a vi lág bű nét!” (Jn 1,29) „Íme, a mi Urunk, akit mind -
annyi an vá runk, ő meg sza ba dít min ket, al le lu ja.” (GyLK 727) „Is ten va la mennyi
ígé re te Jé zus Krisz tus ban lett igen né, s ál ta la lett ámen né Is ten di cső sé gé -
re.” (2Kor 1,20; LK) Ő be tel je sít ve a pró fé ták jö ven dö lé sét, üd vö zí tő ül jött e
vi lág ba, s ma is jön hoz zánk evan gé li u má ban. Az íté lő bí rót vá ró Já nos nem
is mer het te Ja kab ta ní tá sát (lásd Jak 2,13), és ezt kér dez tet te a bör tön ből: „Te
vagy-e az El jö ven dő, vagy mást vár junk?” Jé zus nem ítél te el, de sa ját tet tei
kö vet kez mé nye i re utal va min ket is fi gyel mez tet: „…bol dog, aki nem bot rán -
ko zik meg én ben nem.” (Mt 11,3.6; lásd 24,4) Is ten tit ka i nak hű sá fá ra, Krisz -
tus szol gá ja így fi gyel mez tet: „Egy ál ta lán ne ítél je tek azért ad dig, míg el nem
jön az Úr. …és ak kor min den ki Is ten től kap ja meg a di csé re tet.” (1Kor 4,5) Az
ad ven ti hír nök ugyan azt pré di kál ta, amit majd Jé zus (lásd Mt 4,17): „Tér -
je tek meg, mert el kö ze lí tett a mennyek or szá ga!” (Mt 3,2) Ezt az igét Lu ther
így hir de ti: „Az én Uram, ki ről bi zony sá got te szek, lám, most ke gye lem mel
jön hoz zá tok, hogy meg iga zít son és üd vö zít sen. Bol do gok vagy tok, ha be -
fo gad já tok!” Já nos így te kin tett szol gá la tá ra: „Én víz zel ke resz tel lek ti te ket,
hogy meg tér je tek, de aki utá nam jön… majd Szent lé lek kel és tűz zel ke resz -
tel ti te ket.” (Mt 3,11) De cem ber 17-én min den esz ten dő ben fel hang zik Gáb -
ri el an gya li üd vöz le te s jó hí re: „Üd vöz légy, ke gye lem be fo ga dott, az Úr ve -
led van! (…) Ne félj, Má ria, mert ke gyel met ta lál tál Is ten nél! Íme, fo gansz
mé hed ben, és fi út szülsz, akit ne vezz Jé zus nak. Nagy lesz ő, és a Ma gas sá -
gos Fi á nak ne ve zik majd…” (Lk 1,28.30–32) Ezek Pál ad ven ti ta ná csai, ál dá -
sa: „Min den kor örül je tek, szün te le nül imád koz za tok, min de nért há lát ad -
ja tok, mert ez Is ten aka ra ta Jé zus Krisz tus ál tal a ti ja va tok ra. (…) A bé kes -
ség Is te ne… őriz ze meg a ti lel ke te ket, el mé te ket és tes te te ket tel jes ép ség ben,
fedd he tet le nül  a  mi  Urunk  Jé zus  Krisz tus  el jö ve te lé re.” (1Thessz 5,16–
18.23) Az Örök ké va ló ígé re tei ben ne tel je sül tek: ő „Krisz tus ban meg erő sít
és fel ken, pe csét jé vel el is jegy zett min ket, és a Lé lek zá lo gát ad ta szí vünk -
be” (2Kor 1,21–22), aki ezt ki ált ja: „Ab bá, Atyám!” (Gal 4,6) Já nos apos tol
a menny ben lá tott „a tró non ülő jobb ke zé ben egy köny vet, be lül és kí vül te -
le ír va, hét pe csét tel le pe csé tel ve”; s na gyon sírt, „mert sen ki sem bi zo nyult
mél tó nak ar ra, hogy fel nyis sa a köny vet, és hogy be le te kint sen”. És ek kor az
egyik vén így szólt hoz zá: „Ne sírj! Íme, győ zött az orosz lán Jú da tör zsé ből,
Dá vid utó da, és fel nyit ja a köny vet és hét pe csét jét.” (Jel 5,1.4.5) És mi is zeng -
het jük: „Ó, jöjj, Kulcs Dá vid tör zsé ből, / A menny nek ka pu ját nyisd föl! /
Az üd vös ség re tárj utat…” (EÉ 133,4) Nem csak Já nos, de mi is le he tünk lát -
ha tó an és hall ha tó an Krisz tus mai hír nö kei. 

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

A Har mat Ki adó igaz ga tó ja, dr. Her -
jecz ki Kor nél kö szön töt te a részt ve -
vő ket, majd a Ver i tas Ki adó ne vé ben
Győ ri Ta más Jó zsef evan gé li kus lel -
kész be szélt a Bib lia ak tu a li tá sá ról és
je len tő sé gé ről. A be mu ta tó to váb bi
ven dé gei – Cse ri Kál mán re for má tus
lel kész, Sze ve ré nyi Já nos, egy há zunk
or szá gos misszi ói lel ké sze, il let ve
Szen czy Sán dor, a Bap tis ta Sze re tet -
szol gá lat ve ze tő je – egyet ér tet tek
ab ban, hogy ko runk ban az em be rek
„éhez nek” Is ten igé jé re, eb ben a szol -
gá lat ban pe dig a Ma gya rá za tos Bib -
lia mér föld kö vet je lent het. 
Ja kus Ág nes vi ta in dí tó kér dé sé re –

meg bir kóz hat-e egy ilyen ha tal mas
fel adat tal két teo ló gi ai vég zett ség gel
is ren del ke ző új ság író – egy ér tel mű
vá lasz ér ke zett: Phi lip Yan cey és Tim
Staf ford szak ér tel me ta gad ha tat lan,
nem csak is me rik, ha nem ér tik is a
Bib lia üze ne tét.

A már kap ha tó Ma gya rá za tos Bib -
lia cél ja, hogy ked vet csi nál jon a
Bib lia rend sze res ol va sá sá hoz, és át -
hi dal ja a kul tu rá lis sza ka dé kot a mai
ol va sók és a Szent írás év ez re dek kel
ez előtt író dott köny vei kö zött.
A ma gyar ol va sók kö ré ben is nép sze -
rű Phi lip Yan cey és szer ző tár sa, Tim
Staf ford olyan több lép csős (két he tes,
fél éves, há rom éves) bib lia ol va só

prog ra mot ál lí tott össze, mely nek
ré vén a ki vá lasz tott ve zér fo na lat kö -
vet ve na pi egy fe je zet el ol va sá sá val át -
fo gó ké pet kap ha tunk a Bib lia cse lek -
mény fo lya má ról, bel ső össze füg gé se -
i ről, főbb té má i ról. 

A kö tet ben köz ért he tő és in for ma -
tív ma gya rá zó jegy ze te ik se gí te nek
azok nak az aka dá lyok nak a le küz dé -
sé ben („El megy a ked vem”, „Nem ér -
tem”, „Nem ta lá lom”), ame lyek so kak
szá má ra meg ne he zí tik a Bib lia ol va -
sá sát és meg ér té sét.

g Gy. T.

Ma gya rá za tos Bib lia
je lent meg

b AHarmatKiadóésaVeritasKiadóegyüttműködésébenjelentmeg
anapokbanaMa gya rá za tos Bib lia címetviselőkötet.Bemutatójade-
cember2-ánvoltaKároliGáspárReformátusEgyetemHittudomá-
nyiKarán.AmeghívottvendégeketJa kus Ág nes újságírókerekasztal-
beszélgetésenkérdezteakiadványról.

„Szol gál ja tok az Úr nak…” 
(Zsolt 100,2)

Is ten hez va ló vi szo nyunk hi tünk
egyik alap kér dé se. Ezért ért he tő,
hogy több eszköze is van a Bib li á nak
en nek ki fe je zé sé re. Ezek kö zé tar to -
zik az „úr-szol ga” képe is.

Is ten szol gá la ta az zal kez dő dik,
hogy el is mer jük az ő fenn ha tó sá gát.
Is ten az Úr, aki nem il le ték te le nül
avat ko zik be éle tünk be, ha nem jog -
gal pa ran csol, és ne ki fel tét len en ge -
del mes ség gel tar to zunk. 

Saj nos szá nal ma san ke vés va ló sul
meg eb ből éle tünk ben. A ha tal mas
Úr is ten ből „Jó is ten ke” lett, akit ak -
kor em le ge tünk, ha ép pen szük sé -
günk van rá. Pa ran cso ló ha tal mát
azon ban nem is mer jük el, mert au -
to nó mi án kat min den nél több re tart -
juk. Úgy ren dez zük éle tün ket, hogy
ab ba még az Úr is ten se szól jon be le!
At tól tar tunk, hogy Is ten szol gá la ta
szol ga lel kű vé tesz – pe dig az nem
nyo mo rít el, sőt ép pen így jut ha tunk
el az iga zi em ber ség re. 

Is ten szol gái so ha sem vol tak szol -
ga lel kű ek. Emelt fő vel tud tak él ni és
meg hal ni is.

Ez a szol gá lat nem kor lá toz ha tó
éle tünk bi zo nyos idő sza ka i ra, ha -
nem egész éle tün ket meg ha tá roz za. 

Nem is sza kít ja ket té éle tünket egy
pro fán és egy szent szfé rá ra.

Jé zus tól azt ta nul tuk, hogy Is ten
szol gá la ta a má sik em ber szol gá la tá -
ban va ló sul meg. A szol ga lel kű ség he -
lyett a szol gá lat lel kü le té vel él jünk!
Ez zel a szol gá ló men ta li tás sal él -
jünk, kö vet ve Mes te rün ket!

g Ma do csai Mik lós

TÚR ME ZEI ER ZSÉ BET
Elég!
(Rész let)

Sze re tet tel szol gál ni,
ha nincs erő ben nem,
se gíts, Jé zus, szent erőt
tő led ven nem.
Sze gény szí vem hoz zád eme lem.
Elég né ki egy csepp ke gye lem.

D.  Sze bik  Im re ala pít vá nyi el nök
mél tat ta azt a több éven ke resz tül
fo lyó, 2014-ben be fe je zett mun kát,
mely nek ered mé nye ként ki ad ták a
re vi de ált új for dí tá sú Bib li át (RÚF).
A kö te tet a ta va szi könyv fesz ti vá lon
mu tat ták be, és meg je le né se al kal -
má ból a Bé csi ka pu té ri evan gé li kus
temp lom ban tar tot tak há la adó is -
ten tisz te le tet, így mind a vi lá gi,
mind az egy há zi köz vé le mény előtt
mél tó fo gad ta tás ban ré sze sült.
Dr. Pe csuk Ot tó fő tit kár be szá mo -

ló já ban szólt a Nem zet kö zi Bib lia -
tár su lat (UBS) át ala ku lá sá ról; en nek
tag szer ve ze te ként mű kö dik a Ma -
gyar Bib lia tár su lat is. A kö zel múlt -
ban meg va ló sult át ala ku lás ke re té -
ben a vi lág szer ve zet kül de té sé re, jö -
vő ké pé re és ér té ke i re vo nat ko zó
do ku men tu mot ál lí tot tak össze,
mely nek egyik alap ve tő üze ne te a
Bib lia „meg fi zet he tő sé ge” min den
ér dek lő dő szá má ra. A szer ve ze ti
meg úju lás jegyében költ ség ta ka ré -
kos szer ve ze ti meg ol dá so kat hoz tak
lét re. 

Bár a Ma gyar Bib lia tár su lat to vább -
ra is szá mít hat az UBS tá mo ga tá sá -
ra, ez a jö vő ben nem a fo lya ma tos
mű kö dés hez nyúj tott hoz zá já ru lást
je len ti, ha nem ki emelt pro jek tek hez
adott ki egé szí tő for rá so kat, va la mint
az új bib lia ter jesz té si for mák hoz
szük sé ges szak ér te lem át adá sát. 
A bib lia ter jesz tés di gi tá lis csa tor ná -
i nak mű köd te té sé hez szük sé ges is -
meretek megszerzése érdekében
már ez év ben is le he tő sé get ka pott
a bib lia tár su lat egy-egy mun ka tár -
sa, hogy el sa já tít sa az elő ké szü let -
ben le vő Di gi tá lis  Bib lia könyv tár
(DBL), a Glo bá lis Bib lia ka ta ló gus
(GBC), va la mint a bib lia ki ad vá -
nyok szer kesz tői mun ká it se gí tő
Pub lish ing As sis tant prog ram hasz -
ná la tát.
Gal si Ár pád, a Kál vin Ki adó igaz -

ga tó ja öröm mel szá molt be a köz -
gyű lés nek az ér té ke sí tés ada ta i ról:
no vem ber vé gé ig több mint 16 ezer
pél dány fo gyott a RÚF kü lön bö ző

vál to za tok ban ki adott kö te te i ből. Ez
meg ha lad ja a ré geb ben megjelent
bib lia ki ad vá nyok, köz tük az egyéb -
ként má ig nép sze rű Ká ro li-Bib lia 11
ezer pél dá nyos el adá si ada tát. 

A 2014-ben el adott Bib li ák szá ma
már no vem ber vé gén mint egy 10
ezer pél dánnyal túl lép te a 2013. évi
26 ez ret. 
Pap Já nos, a Ma gyar or szá gi Bap -

tis ta Egy ház el nö ke tá jé koz tat ta a
köz gyű lést az ala pít vány si ke tek kö -
zött vég zett bib li a misszi ós pro jekt -
jé ről – en nek ke re té ben el ké szült
Márk evan gé li u má nak jel nyel vi pró -
ba for dí tá sa. A si ket kö zös sé gek ben
fo lyó tesz te lés ered mé nyé nek is -
me re té ben a DVD-ki ad vány vár -
ha tó lag 2015 vé gé re ké szül majd el. 

A Ma gyar Bib lia tár su lat 2013.
évi pénz ügyi be szá mo ló ját és 2015.

évi költ ség ve té sét a szám vizs gá ló bi -
zott ság kép vi se le té ben e so rok író -
ja is mer tet te. Az ala pít vány évek óta
po zi tív gaz dál ko dá si ered mé nye -
ket mu tat fel, s ez a ten den cia a
2015. év re be nyúj tott ki egyen sú -
lyo zott költ ség ve tés ben is meg mu -
tat ko zik. 

A RÚF el ké szül té vel fel sza ba du -
ló anya gi és szel le mi erő for rá sok le -
he tő vé teszik, hogy a ko ráb bi évek -
ben meg szo kott bib lia ter jesz té si
fel ada tok foly ta tá sa mel lett új pro -
jek tek is in dul has sa nak, s ezek meg -
va ló sí tá sa so rán erő tel je seb ben tá -
masz kod jon az ala pít vány a tag egy -
há zak sok szí nű ta pasz ta la ta i ra, köz -
vet le nül tá mo gas sa a tag egy há zi
bib li a misszió vál to za tos for má it. 

A be szá mo ló ban szó esett az
egy szá za lé kos sze mé lyi jö ve de lem -
adó-fel aján lá sok ról is. A 2013-ban
fel aján lott 136 ezer fo rint 2014-ben
– az er dé lyi re for má tu sok kal kö zös
pro jektként – egy kór ház misszi ós
ima könyv meg je len te té sét szol gál -
ja. Egy ko ráb bi dön tés alap ján 2013-
ban a tár su lat a sze mé lyi jö ve de -
lem adó-fel aján lá sok ter hé re 132
ezer fo rint tal – összes sé gé ben öt -
ezer eu ró val – tá mo gat ta a finn
evan gé li ku sok ál tal ki adott ma ri
(cse re misz) nyel vű Új szö vet ségmeg -
je len te té sét. 

Több mint négy év ti zed del ez -
előtt, ami kor meg könnyeb bü lés sel
zár tam le az is ko lai orosz nyelv-ta -
nu lást, nem gon dol hat tam ar ra az
ér zés re, amellyel ezt a na pok ban a
nyom dá ból ki ke rült, ci rill be tűs ki -
ad ványt kéz be ve het tem… Hi szen a
Vol ga men tén élő finn ugor nyelv ro -
ko na ink nem ze ti iden ti tá sá nak
meg őr zé sé hez re mény ség sze rint
nél kü löz he tet len se gít sé get nyújt
ez az evan gé li um. A ma ri nép vi se -
let be öl tö zött, ke zé ben ezt a ki ad -
ványt tar tó le ány ar cán fel csil la nó
örö möt a köz gyű lés va la mennyi
részt ve vő je át érez het te a ki ad vány
lap ja i nak for ga tá sa köz ben. 

A köz gyű lés egy han gú lag el fo -
gad ta az el nö ki és fő tit ká ri be szá -
mo lót, va la mint a 2013. évi pénz ügyi
be szá mo lót, a 2015. évi költ ség ve -
tést, illetve az új já szer ve zett Nem -
zet kö zi Bib lia tár su lat alap sza bá -
lyát és kül de té si nyi lat ko za tát.

g Dr. Zsu gyel Já nos, 
az MB TA pénz ügyi fel ügye lő je

advent 3.  va sárnapjár a

A szolgálat lelkületével élni

Ci rill öröm hír és egye bek
AMagyarBibliatársulatAlapítványévesközgyűlése

b Ólmosesővelhirtelenbeköszöntötttélinapon,december2-ántartot-
taévesközgyűlésétaMagyarBibliatársulatAlapítvány.Voltak,akik
aközlekedésinehézségekmiattlemondtákarészvételt–azennekel-
lenéremegtartottközgyűlésnapirendjéntöbbközérdeklődésreszá-
mottartótémaszerepelt.
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Ha a kö zép hegy sé gek ben ki rán dul -
tok, a Pi lis, a Bör zsöny vagy ép pen a
Mát ra gyö nyö rű, öreg ál lo má nyú
bükk- és tölgy er de i ben, né ha a bir kák
bé ge té sé hez ha son ló han got hall -
hat tok. A hang va ló ban ha son ló, de
nem bir ka nyáj vo nul az er dő ben,
ha nem a muflo no kat hall já tok.

Ezek a csi gá nak ne ve zett szar -
vuk ról könnyen fel is mer he tő ál la tok
nem ős ho no sak Ma gyar or szá gon.
Va dá sza ti cél lal te le pí tet ték be őket.

Ál ta lá ban nem na gyon fé lén kek,
né ha vi szony lag kö zel ről le het fi -
gyel ni őket. Sze re tik a dé li ki tett sé -
gű, szik lák kal is tar kállt, me leg, nap -
sü töt te lej tő ket, de évek kel ez előtt

pél dá ul egy fel ha gyott du na bog dá nyi
kő fej tő ben lát tam muflo no kat.

Nö vény evők, fás szá rú és lágy szá -
rú nö vé nye ket egy aránt fo gyasz ta nak.
Meg fi gye lé sek sze rint a nap pa li órák
leg na gyobb ré szét táp lál ko zás sal töl tik.
Több nyi re ra gasz kod nak meg szo kott
he lye ik hez, kis cso por tok ban mo zog -
nak, de né ha na gyobb szám ban is
össze ve rőd het nek. A cso por to kat egy
idő sebb anya juh ve ze ti. Ha va la mi től
meg ijed nek, mind nyá jan őt kö ve tik.

A pá ro so dá si idő szak ok tó ber ben
kez dő dik, és egé szen ja nu á rig tart.
A ko sok ilyen kor né ha ke mény har -
co kat vív nak. Le sze gett fej jel ro han -
nak egy más nak, az üt kö zé sek csat ta -
ná sa it tá vo labb ról is hal la ni. A pá ro -
so dá si időn túl az öreg ko sok több -
nyi re ma gá nyo sak, leg fel jebb ket -
ten-hár man jár nak együtt.

A kis bá rá nyok rend sze rint áp ri lis -
ban szü let nek, na gyon élet re va lók,
né hány óra múl va már any ju kat kö -
ve tik. Gyor san fej lőd nek, más fél éve -
sen már ivar éret tek.

A muflon er dé sze ti leg meg le he tő -
sen ká ros ál lat, ugyan is a csa pa tok
min dent le le gel nek a mész kő szik la -
gye pen. Rá adá sul majd nem min dig
ugyan azt a te rü le tet lá to gat ják, így ta -
po sás sal is ká ro sí ta nak.

Ter mé sze tes el len sé gük a far kas,
de az csak az észak ke le ti or szág rész -
ben él kis szám ban. Né ha vi szont a
fa lu ból el kó bo rolt ku tyák is le rán ta -
nak muflo no kat az er dő ben.

Nem vé dett. Va dá sza ti idé nye
szep tem ber 1-je és feb ru ár 28-a kö -
zé esik.

g Sch midt Egon
Kérdések
1. Mit gon dolsz, hány muflon él

ha zánk ban?
2. Hány bá rány szü le tik egy szer re?
3. Mennyi a vem hes sé gi idő?

Muflon
Szerkesztette: Boda Zsuzsa

me sélneK az áll atoK

Vá la szok
1. Kö rül be lül ki lenc ezer.
2. Egy vagy ket tő.
3. 21-22 nap.
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Ezüs töt ölt
a té li föld.
Ha vas kis út
a hegy re fut.
Ka rá csony int
fe lénk megint.
Ke re si ár va, el ha gyott
a csil la got,
a csil la got.

Köd ham va hull,
és raj ta túl,
mint zúz ma rás,
fe hér va rázs,
er dők, me zők
az Ér ke zőt
je lent ge tik ma éke sen:
Őt ke re sem.
Őt ke re sem.

Re mé nyed Ő!
Már meg je lent!
– ze nél a csend,
– zúg a fe nyő.
Ilyen fe hér!
– da lol a dér.
És szólt az út, mit láb ta pos:
Alá za tos!
Alá za tos!

Túr me zei Er zsé bet: Ka rá cso nyi rí mek (Részlet)

PetiésGrétikülönlegeskiállításralátogatott.KarácsonyközeledtévelaképekJézusszületésénektörténe-
tétjelenítettékmeg.Agyerekekazonbanámulvavettékészre,afestőmennyihibátejtett:számtalanodanem
illődologkerültavásznakra.Timegtaláljátokőket?

Kép ga lé ri á ban
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Az al kal mon el ső ként Sza kos Csa ba, a gyü le -
ke ze tek gon do zá sát el lá tó lel kész kö szön töt te
az egy be gyűl te ket. Ez után Sze me rei  Já nos, a
Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let püs pö ke
mond ta el gon do la ta it az örök ké va ló Is ten nek
a tör té ne lem ben vég zett mun ká já ról. „Is ten
nem a tö ké le tes em be rek kel dol go zik. A Bib -
li á ban hét köz na pi em be rek van nak, aki ket Is -

ten meg szó lít és föl hasz nál” – fo gal ma zott a
püs pök, az erő for rá sok meg ke re sé sé re és ál do -
zat vál la lás ra biz tat va a je len lé vő ket.

Az elő adást já ték kö vet te: a vál lal ko zó ked -
vű fér fi ak a pé ta n que ne vű do bó já ték ban pró -
bál hat ták ki ma gu kat, a töb bi ek pe dig to tó ke -
re té ben mér het ték fel tu dá su kat bib li ai és
élet vi te li té mák ban.

A kö zös va cso ra után Sze me rei Já nos a gyü -
le ke ze ti rajz pá lyá zat ra ér ke zett mű ve ket ér -
té kel te. A „Temp lo munk” té má ban ké szült al -
ko tá sok kö zül az óvo dás, az al só ta go za tos és
a fel sős kor osz tály ban is ki emel te a leg job ba -
kat, akik ér té kes aján dék ban ré sze sül nek
majd.

A jó han gu la tú dél utánt es ti áhí tat zár ta,
ame lyen az egy ház ke rü let lel ké szi ve ze tő je
1Móz 28,10–22 alap ján hir det te Is ten igé jét.

g AM

g Tóth At ti la

A köl csei evan gé li kus bál a har ma dik egy há zi
mu lat ság volt eb ben az év ben ezen a kis te le -
pü lé sen – az el sőt a gö rögka to li ku sok ren dez -
ték, a má so di kat a re for má tu sok, a har ma di kat
a tó tok (evan gé li ku sok). A bál be vé te le a kor -
sze rű fű té si rend szer ki épí té sét se gí tet te. Így a
temp lom örök élet va sár nap já ra új pa do kat és
fű té si rend szert ka pott a gyü le ke zet nagy örö -
mé re.

Ta lán meg le pő, de a bál az egyik leg ré gibb
gyü le ke zet épí tő le he tő ség. „El ső bá lo zó ként”
ke rül tem be le egy olyan jól össze fo gott, lel kes
kis csa pat ba, amely évek óta szer ve zi az evan -
gé li kus bá lo kat. Jó volt át él nem a pres bi te rek
és gyü le ke ze ti ta gok össze fo gá sát, az együtt ter -
ve zést, a bál elő ké szü le ti mun ká it. A bál mint -
egy „csa pat épí tő tré ning ként” szol gált az evan -
gé li ku sok szá má ra. Együtt dol goz tak, egy cél
ér de ké ben, jó kedv vel, iz ga lom mal.

Kö zel száz köl csei – fi a tal és idős – együtt
vár ta a meg nyi tót. 

Ha gyo mány te rem tő mó don a bál az evan gé -
li ku sok him nu szá nak ének lé sé vel in dult, me -
lyet a gyü le ke zet lel ké sze sza xo fo non kí sért.
A meg nyi tó prog ram jai kö zött sze re pelt a
gyer me kek ének lé se, il let ve ve tí tett ké pes be -
mu ta tó a gyü le ke zet éle té ről. 

A kö zös ét ke zés, a fe hér asz tal mel let ti be -
szél ge tés szin tén fon tos ele me a kö zös ség épí -

tés nek. En nél már csak egy do log fon to sabb a
bá lon: a kö zös tánc. Meg le pe té sem re az egyik
pres bi ter oda súg ta a fü lem be: „Tisz te len dő
úr! Ma gá nak és a fel sé gé nek kell meg nyit nia
tánc cal a bált.” Nem esett ne he zem re ez a fel -
adat, bár er re gya kor la ti kép zést nem kap tam
a teo ló gi án… 

Egye dül tán col tunk a fel sé gem mel, s vár tuk,
hogy mi fog tör tén ni. Né hány ütem után egy szer
csak fel áll tak az evan gé li kus pá rok, csa lá dok, és
már rop ták is a tán cot pap juk mel lett. Min den -
ki tán colt, örült és vi gadt. Nagy él mény volt ilyen
kö zös ség ben együtt lát ni a gyü le ke ze tet.

A bál ra jó té kony sá gi fel aján lá sok ér kez tek,
me lyek tom bo lán ta lál tak gaz dá ra. Az el ső díj
egy szép bá rány volt, pi ros sza lag gal a nya ká ban.
Benn állt a bál, kinn pe dig az ár tat lan bá rány bé -
ge tett, vár va a meg ér tő, gon dos gaz di ra, de nem
tud ta hang já val túl szár nyal ni a mu la tós ze ne és
he ge dű szó messzi re hang zó mu zsi ká ját. 

Az éj fé li ét ke zést kö ve tő en – me lyet itt, Szat -
már ban ros tok nak ne vez nek – a ti szak óró di ci -
gány prí más húz ta a hall ga tó kat egy más után.
Ré gi, el fe le dett ma gyar nó tá kat, sze rel mes da -
lo kat éne kel tek szív ből Lu ther kö ve tői és csa -
lád tag ja ik. Az ének lés be bi zo nyá ra a re for má -
to rok is szí ve sen be kap cso lód tak vol na, ha ma
is él né nek…
„Minden nek meg sza bott ide je van, meg van

az ide je min den do log nak…, meg van az ide je a
tánc nak.” (Préd 3,1.4) A Pré di ká tor köny vé ből
vett idé zet volt a mot tó ja a köl csei evan gé li kus
bál nak. El telt az idő, a ci gány prí más a vo nó ját
le en ged te, a ze né szek ha za men tek, a kul túr ház
el csen de sült. A fa lu si szí vek azon ban to vább
éne kel tek, vit ték a jó hírt az össze fo gás ról, az
együtt lét bol dog sá gá ról, örö mé ről. 

A szer ző a Köl csei Evan gé li kus Egy ház köz ség
lel ké sze

Ma már nem tart ha tó az egy sze mé lyes
gyü le ke ze ti szol gá lat gya kor la ta.
A lel kész fel ada tai oly mér ték ben meg -
so ka sod tak, hogy azo kat egy ma ga
nem ké pes ma ra dék ta la nul el lát ni.
A gyü le ke ze ti mun ka társ le het az a sze -
mély, aki azo kat a kö te le zett sé ge ket vál -
lal ja ma gá ra, ame lye ket nem fel tét le -
nül kell a lel kész nek el vé gez nie. Ilyen
le het a hi va ta li ad mi niszt rá ció, köny -
ve lés, in gat la nok kar ban tar tá sa, kö zös -
sé gi al kal mak szer ve zé se, kap cso lat tar -
tás a gyü le ke zet pe ri fé ri á ján élők kel, va -
la mint azok fel tér ké pe zé se, akik a lel -
kész lá to ga tá sát vár ják. 

A kép zés egyik ki emelt cél ja, hogy
fel kelt se a fe le lős ségtu da tot a részt -
ve vők ben. So kan tér tek ha za az át élt
ta pasz ta la tok után az zal a lel ke se dés -
sel, hogy ez után tu da to san ten ni
akar nak va la mit a gyü le ke ze ti élet
tar tal ma sab bá té te lé ért, a hí vek kö -
zöt ti kap cso la tok épí té sé ért. Ha a he -
lyi lel kész ezt a kész sé get fel is me ri és
igény be ve szi, an nak ál dá sa két ség -
te le nül lát ha tó vá vá lik. 

A tan fo lya mok Bé kés csa bá tól Győ -
rig, Paks tól Mis kol cig, Súr tól Nyír egy -
há zá ig a leg kü lön bö zőbb egy há zi, val -
lá si, ke gyes sé gi kö zeg ből ér ke ző ket
szó lí tot ták meg. Az elő adá sok meg tar -
tá sát egy-egy te rü let szak ér tő ku ta tói,
tu dó sai vál lal ták ön kén tes ala pon.
Meg szó la lá sa ik ban ar ra tö rek sze nek,
hogy a részt ve vők ed di gi is me re te it ki -
egé szít sék, rend sze rez zék, össze gez zék.
Olyan ér de kes sé gek re is fel hív ják a fi -
gyel met, ame lyek szom jú sá got kel te -
nek a fel ve tett kér dé sek ala po sabb ta -
nul má nyo zá sá ra, az össze füg gé sek fel -
fe de zé sé re. 

Egy-egy tan fo lyam há rom-négy al -
kal ma ter mé sze te sen nem ad hat tel jes
ké pet egy há zunk ta ní tá sá ról, de már
ele gen dő ah hoz, hogy se gít sé gü ket

fel aján ló test vé re ink – a lel kész ve ze -
té se mel lett – ön ál ló mun kát vé gez ze -
nek a gyü le ke ze tek ben. Nagy szük ség
van ar ra, hogy fel ké szült sé gü ket meg -
be csül jük, és egy há zunk min den na pi
éle té be be épít sük! 

Azok kö zül, akik már részt vet tek a
kép zés ben, és a gya kor lat ban is al kal -
maz ták tu dá su kat, töb ben je lez ték,
hogy újabb kér dé sek re ke re sik a vá laszt,
szí ve sen foly tat nák ta nul má nya i kat.
Ezért szer ve ző dött meg több íz ben is
a to vább kép zés, amely már konk rét
prob lé má kat ve tett föl, va la mint a
meg szer zett is me re te ket mé lyí tet te el. 
Dr. Reuss And rás,az Evan gé li kus Hit -

tu do má nyi Egye tem pro fes sor eme ri -
tu sa a rend sze res teo ló gia té ma kö ré ben
tar tott elő adá so kat. El ső sor ban az egy -
ház ta ní tá sá nak alap ve tő té te le i vel fog -
lal ko zott, de több al ka lom mal az eti ka
te rü le tét is érin tet te. A vissza jel zé sek so -
rán so kan tet ték fel ne ki azt a kér dést,
hogy mi ként ad hat ják át hi tük át élt igaz -
sá ga it a ke re sők nek, il let ve a fel nö vek -
vő nem ze dék nek. Meg ta pasz tal ta, hogy
a gyü le ke ze ti mun ka társ-kép zés nyi -
tot tab bá te szi a részt ve vő ket he lyi gyü -
le ke ze tük ügyei iránt, könnyeb ben
meg ta lál ják azo kat a mun ka te rü le te ket,
ame lye ken a kö zös ség éle tét gaz da gít -
hat ják, és bát rab ban vál lal nak fel ada tot,
ha meg szó lít ják őket. A gyü le ke ze ti -
mun ka társ-kép zés nagy le he tő sé ge,
hogy egy ház tag ja in kat tu da to sabb ke -
resz tyén el kö te le zett ség re se gít se. 

* * *

Idén va ló sult meg elő ször a szer ve zők
nagy ál ma, hogy a prog ram át lép je or -
szá gunk ha tá ra it. Az ere de ti leg Tat -
rang ra ter ve zett tan fo lyam hely szí ne a
lel kész vá rat lan ha lá la mi att át he lye ző -
dött Apá cá ra. A gyü le ke zet lel ké szei
(Si mon Lász ló és fe le sé ge, Ilo na) ta nul -
tak a bu da pes ti teo ló gi án, és szo ros
kap cso la tot ápol nak az anya or szág
evan gé li kus sá gá val. Az er dé lyi Apá ca
lu the rá nus kö zös sé ge a De ák té ri egy -
ház köz ség test vér gyü le ke ze te. 

A no vem ber kö ze pén tar tott kép zés -
re a Bras sói Egy ház me gye va la mennyi
gyü le ke ze té ből ér kez tek ér dek lő dő hí -
vek, pres bi te rek, gyü le ke ze ti tiszt ség -
vi se lők. Es pe re sük, Ze le nák Jó zsefbe -
teg sé ge mi att a tá vol ból üd vö zöl te a
kon fe ren ci át, Fü löp Ká roly egy ház me -
gyei fel ügye lő pe dig sze mé lye sen kö -
szön töt te a részt ve vő ket. 

A nap D. Sze bik Im re püs pök áhí ta -
tá val kez dő dött, majd a Cin ko tai Evan -
gé li kus Egy ház köz ség éle tén ke resz tül
mu tat ta be a lel kész, e so rok író ja a gyü -
le ke ze ti mun ka tár sak le het sé ges szol -
gá la ti te rü le te it. A tan fo lyam ve ze tő -
je a sze mé lyi ség tí pu sok ról be szélt,
hogy ez ál tal a hall ga tó ság ön- és em -
ber is me re tét se gít se. A bib li ai meg ala -
po zást szin tén e so rok író ja kezd te meg
az Ószö vet ségüze ne té nek össze fog la -
lá sá val, majd Reuss And rás emel te ki
az Új szö vet ségné hány ér de kes sé gét. Ezt
kö ve tő en cso por tok ban dol goz tak a
részt ve vők, a hal lot tak alap ján ke res -
ték azo kat a te rü le te ket, ame lye ken a
gyü le ke ze ti mun ka tár sak szol gá la ta
igény be ve he tő. 

Ab ban mind nyá jan egyet ér tet tek,
hogy más ként je lent kez nek a prob lé -
mák Er dély ben, mint az anya or szág -
ban. A meg szo kott ren det ne héz meg -
vál toz tat ni. A lel ké szek, fel ügye lők,
gond no kok ter mé sze tes nek ve szik a rá -
juk há ru ló fe le lős sé get, és sok szor
nem is gon dol nak ar ra, hogy van nak,
akik bi zo nyos fel ada tok el vég zé sé vel je -
len tő sen könnyít het né nek ter he i ken.
Ezért na gyon hasz nos nak ítél ték a
részt ve vők az Apá cán meg tar tott tan -
fo lya mot, és lel ke sí tet ték a szer ve ző ket
a foly ta tás ra. 

Más nap, a va sár na pi is ten tisz te le ten
a kép zés részt ve vői együtt ün ne pel tek
a he lyi gyü le ke zet tel. Vé ge ze tül há lá -
val kell meg em lí te ni a he lyi lel ké szek -
nek, a gyü le ke zet szor gos tag ja i nak
ven dég sze re te tét, amely még em lé ke -
ze te seb bé tet te az együtt lé tet.

g Ve tő Ist ván
f Evan gé li kus.hu

b Hétévekezdődöttelegyházunkbanagyülekezetimunkatárs-képzés
Piliscsabán,majdévrőlévreegyretöbbhelyszínenkaphattakazér-
deklődők–hasonlótematikával–teológiaimegalapozást:Biblia-is-
meret,egyháztörténet,egyházunktanításánakfelvázolásaéppúgyré-
szeaképzésnek,mintgyakorlatikérdésekmegtárgyalása.Aprogram
elindítójaésgazdájakezdetektőlfogvaD. Sze bik Im re nyugalmazott
püspök,akimeggyőződésselvallja,hogyegyházunkparadigmaváltás
előttáll.

Bá rány, ros tok
és új temp lom pa dok

b Evangélikus jótékonysági bált rendez-
tekKölcsénnovemberközepén.Abálbe-
vételévelatemplompadfűtésénekkorsze-
rűsítéséttámogatták.Egykisgyülekezet
nagyösszefogásaszépünnepéneklehet-
tektanúiabálozók.

b A Bakonytamási, a Bakonyszentlászlói
ésaSikátoriEvangélikusEgyházközség
presbitereinekhagyományostalálkozójá-
raidénnovember29-énkerültsoraba-
konyszentlászlóiáltalánosiskolában.Az
együtttöltöttdélutánsoránelőadásthall-
gattak,együttétkeztek,ésközösjátékra
isvoltlehetőség.

Pres bi ter ta lál ko zó
Ba kony szent lász lón

Több mun ka társ ra van szük ség 
Gyülekezetimunkatárs-képzésErdélyben
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istentiszteleti rend • 2014. december 14.
Advent 3. vasárnapja. Liturgikus szín: lila. Lekció: 1Kor 4,1–5; Ézs 40,1–8(9–11).
Textus: Mt 11,2–10. Énekek: 140., 136.

Budavár,I.,Bécsikaputér de. 9. (úrv.) Bencéné Szabó Márta; de. 10. (német,
úrv.) Johannes Erlbruch; de. 11. (úrv.) Balicza Iván; Fébé,II.,Hűvösvölgyiút
193. de. fél 10.; Sarepta,II.,Modoriu.6. de. 3/4 11. Sztojanovics András;
Pesthidegkút,II.,Ördögároku.9. de. fél 10. (úrv.) Fodor Viktor; du. fél 6.
(karácsonyi szeretetvendégség); Csillaghegy–Békásmegyer,III.,Mezőu.12.
de. 10. dr. Béres Tamás; Óbuda,III.,DévaiBíróM.tér de. 10. dr. László Virgil;
Újpest,IV.,LebstückM.u.36–38. de. 10. Solymár Péter Tamás; Deáktér,V.,
Deáktér4.de. 9. (úrv.) Smidéliusz Gábor; de. 11. (úrv.) Gáncs Péter; du. 6. (asztali
beszélgetések) dr. Bácskai Károly; Fasor,VII.,Városligetifasor17. de. fél 10.
(angol, úrv.) dr. Bácskai Károly; de. 11. (úrv.) Aradi György; Józsefváros,VIII.,
Üllőiút24. de. fél 11. Gombkötő Beáta; VIII.,Rákócziút57/a de. 10. (szlovák,
kétnyelvű családi) Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII.,KarácsonyS.u.31–33. de.
9. (úrv.) Gombkötő Beáta; Ferencváros,IX.,Gátu.2.(katolikustemplom)
de. 11. (úrv., énekes liturgia) Koczor Tamás; Kőbánya,X.,Kápolnau.14. de.
10. Benkóczy Péter; Kelenföld,XI.,Bocskaiút10.de. 8. (úrv.) dr. Blázy Árpád;
de. fél 11. (úrv., zenés istentisztelet) Ittzés János, liturgus: dr. Blázy Árpád; du.
6. (vespera) Rezessy Miklós; XI.,Németvölgyiút138.de. 10. (templomszentelési
ünnep) dr. Fabiny Tamás, liturgus: Gáncs Tamás; XI.,Egyetemiésfőiskolai
gyülekezet,Magyartudósokkrt.3.du. 6. (Tamás-mise); Budagyöngye,XII.,
SzilágyiE.fasor24.de. 9. (úrv.) Balicza Iván; Budahegyvidék,XII.,KékGolyó
u.17. de. 10. (úrv.) Keczkó Szilvia; Angyalföld,XIII.,KassákLajosu.22. de.
10. Grendorf Péter; Zugló,XIV.,Lőcseiút32. de. fél 11. (gyermekkarácsony)
Tóth Orsolya hatodéves teológus; XIV.,Gyarmatu.14.de. 9. Tóth Orsolya hatod -
éves teológus; Pestújhely,XV.,Templomtér de. 10. (úrv.) Szabó B. András;
Rákospalota,XV., Juhosu.28. (kistemplom) de. 10. Ponicsán Erzsébet;
Rákosszentmihály,XVI.,Hősök tere 10–11. de. 10. (úrv.) Kertész Géza;
Cinkota,XVI.,Rózsalevélu.46.de. fél 11. Vető István; du. 5. (adventi est) Kulcsár
Márton János; Mátyásföld,XVI.,Prodámu.24.de. 9. Vető István; Árpádföld,
XVI.,Menyhértu.42.(reformátustemplom) du. 3. Vető István; Rákoshegy,
XVII.,Tessediktér de. 9. Darvas Anikó; Rákoskeresztúr,XVII.,Pestiút111.
de. fél 11. Darvas Anikó; Rákoscsaba,XVII.,Péceliút146.de. 9. Kovács Áron;
Rákosliget,XVII.,GózonGy.u.de. 11. Kovács Áron; Pestszentlőrinc,XVIII.,
Kossuthtér3. de. 10. Győri Gábor; Pestszentimre,XVIII.,Rákócziút83.
(reformátustemplom)de. 8. Győri Gábor; Kispest,XIX.,Templomtér1.de.
10. Deák László; XIX.,Hungáriaút37. de. 8. Deák László; Pesterzsébet,XX.,
AdyE.u.89. de. 10. (családi ) Győri János Sámuel; Csepel,XXI.,Deáktér de.
fél 11. Zólyomi Mátyás; Budafok,XXII.,Játéku.16. de. 10. Hokker Zsolt; du.
5. (gyermek-istentisztelet) Hokker Zsolt; Budakeszi,Főu.155.(gyülekezeti
terem) de. fél 10. (családi) dr. Lacknerné Puskás Sára; Budaörs,Szabadságút
75. de. 10. Endreffy Géza; Pilisvörösvár(ref.templom) du. 2.

„A jó té kony ság ról és az ada ko zás ról
pe dig el ne fe led kez ze tek, mert ilyen 
ál do za tok ban gyö nyör kö dik az Is ten.” 

(Zsid 13,16)
A mis kol ci Kos suth La jos Evan gé li -
kus Ál ta lá nos Is ko la di ák jai – a sze -
ren csi Vi tel ki Lász ló fel hí vá sá ra – igaz
szív vel és nagy öröm mel fog tak össze,
és já té ko kat, író sze re ket, köny ve ket
gyűj töt tek ka rá cso nyi ado mány ként.
Az in téz mény száz het ven ki lenc „ci -
pős do boz nyi sze re te tet” ké szí tett.
Az aján dé kok csán gó gye re kek hez, a
mold vai Pusz ti ná ba ke rül nek, el osz -
tá su kat a te le pü lé sen élő dr. Nyisz tor
Tin ka et nog rá fus és kö zös ség szer ve -
ző ko or di nál ja. 

g Nik há zy Bea fel vé te le

Pusz ti ná ba sze re tet telis ten tisz te let-KÖz ve tÍ tés a duna televÍzióban

Be mu tat ko zik az ar nó ti
evan gé li kus gyü le ke zet

Ar nót köz ség egy ki csiny bor so di
gyü le ke zet ott ho na. A gyö ke rek a
messze rég múlt ba nyúl nak vissza.
A le gen dák sze rint 1554 óta él tek lu -
the rá nu sok a köz ség ben, akik az tán a
tö rök ural ma alatt el hagy ták a fa lut. 

A gyü le ke zet új ra ala pí tá sa a hely -
be li föl des úr, Szir mai Ta más ne vé hez
fű ző dik, aki Sá ros me gyei tó to kat hí -
vott föld je i re. Az 1700-as évek ele jén
már is ko lát épí tet tek ma guk nak gyer -
me ke ik ta nít ta tá sa ér de ké ben, a ko -
ra kö zép ko ri temp lom rom ja i ra fa -
temp lo mot, az tán 1779-ben – két év -
vel a tü rel mi ren de let előtt – kő temp -
lo mot bá ró Rad vánsz ky Fe renc ve ze -
té sé vel, a kör nyék be li ne mes ség bő -
sé ges ado má nya i ból. Ek ko ri ban ide
járt az egész me gye sá to ros ün ne pe -
ken az Is tent tisz tel ni. Ar nót ról sza -
kadt le Mis kolc – az tán be lő lük Di -
ós győr – és Sa jó ka za is. 

Az 1860-as évek ben a temp lom le -
égett. Bel ső új já épí té se kor el tűnt az
ad dig kör be fu tó kar zat, és az ol tár is
a mai he lyé re ke rült, szem ben a ké -
sőbb épült to rony alat ti fő be já rat tal.
Száz öt ven év re be fa laz ták az ol dal -
aj tó kat, utol só nyo mát a pro tes tán -
sok hit har cá nak. (Eze ket a 2012-es
nagy re no vá lás kor ta lál tuk meg új ra.)
Ek ko ri ban lel ké szük Tú róczy  Pál,
így tör tént, hogy a szá zad vé gén –
száz hu szon egy éve – az ar nó ti pap -
lak ban szü le tett meg Tú róczy Zol tán
pré di ká tor és püs pök, aki a ké sőb bi
ne héz év ti ze dek alatt is Is ten em be -
re so kak éle té ben.

A gyü le ke zet tör té ne te Is ten és
em be rek hű sé gé ről ta nít. Lel ké szek,
ta ní tók, kán to rok, gond no kok, ha -
ran go zók. Aba ffy  Gyu la,  Be ré nyi

Sán dor, Imo lai Zol tán, Pár tay Ti va -
dar.Akik amíg te het ték, ki tar tó an vé -
gez ték fel ada tu kat. Akik nek ha tá sa a
gyü le ke zet tag ja i nak éle tén a je len ben
is lát szik. A je len ben, ami kor fo lya -
ma to san ke res sük a vá la szo kat a
bor so di és a vi dé ki élet for ma sa já tos -
sá ga i ra. Hogy mi ként le gyünk hi te -
le sek és von zó ak. Hi szen ez a gyü le -
ke zet fenn ma ra dá sá nak kér dé se. 

A fenn tart ha tó élet for mák ke re -
sé se nem csu pán szo li da ri tá sun -
kon alap szik, ha nem va ló di lét kér -
dés. Há lát adunk a Fenn tar tó nak,
hogy le he tő sé gek kel lá to ga tott meg,
így temp lo mun kat és a lel kész la kást
ter mál víz zel te het jük (be)lak ha tó vá,
és a nap ener gia is hasz no sul, ta lán
egy szer még szol gá la ti ki lo mé te -
rek ben is. 

Is ten sze re te tét egy nyi tott kö zös -
ség ben ke res sük, ahol az örö költ ér -
té kek meg osz tá sá nak ke re sünk új
uta kat. Kér dé se ink kö zö sek, a vá lasz
húsz év szá za da meg szü le tett, fel ada -
tunk a ta lál ko zá sok „csa tor ná zá sa”.

evan gé li kus
isten tisz te let 
a duna 
televízióban

De cem ber 14-én, ad vent 3. va sár -
nap ján 11 órá tól evan gé li kus is -
ten tisz te le tet köz ve tít a Du na
Te le ví zió az ar nó ti evan gé li kus
temp lom ból. Igét hir det Bu day
Bar na bás es pe res.

Püs pö ki or ná tus ban és kram pu szok kí sé re té ben lá to -
ga tott el idén is a Mi ku lás de cem ber 5-én a Bu da pest-
Fa so ri Evan gé li kus Gim ná zi um ba. A Tra di tio Ch ris ti -
a na ne vű tár sa ság azt tűz te zász la já ra, hogy a ma gyar
Mi ku lás-já rás for mai és tar tal mi ha gyo má nyát fel ele -
ve nít ve a 3–4. szá zad ban élt Szent Mik lós püs pök pél -
dá já nak kö ve té sé re, a kö rü löt tük élő rá szo ru lók meg -
se gí té sé re buz dít sa a gye re ke ket és a fel nőt te ket. A di -
á kok ad ven ti éne kek kel fo gad ták a lá to ga tót, il let ve fel -
idéz ték leg is mer tebb le gen dá ját, amely sze rint a my -
rai püs pök egy-egy zacs kó arannyal se gí tet te egy sze -
gény em ber há rom lá nyá nak ki há za sí tá sát, így véd ve
meg őket at tól, hogy az ut ca lá nyok sor sá ra jus sa nak.
A szer ve zők cél ja az, hogy a ma gyar és kö zép-eu ró pai
ha gyo mány tól ide gen, ame ri kai és észak-eu ró pai min -
tá jú Tél apó -kul tuszt el len sú lyoz zák, és a ha zai ha gyo -
má nyo kat nép sze rű sít sék.

g Ka lo csai Ri chárd fel vé te le

Új ra ren del he tő az Íz le lő
Új ra ren del he tő, de cem ber 17-től pe dig a Lu ther
Ki adó köny ves bolt já ban meg vá sá rol ha tó az
Íz le lő – (egy)ház tá ji íze ink – Rend ha gyó sza kács -
könyv nem csak evan gé li ku sok nak cí mű kö tet.
Szer kesz tet te Bu day-Ma lik Ad ri enn, 148 ol dal,
ke mény táb lás. De cem ber 23-ig 3990 Ft he lyett
3591 Ft-ért kap ha tó.

ad vent er dő ker te sen
De cem ber 14-én 14 óra kor ka rá -
cso nyi jó té kony sá gi vá sár nyí lik
Er dő ker te sen, a Szent Ist ván park -
ban. A meg nyi tón Tö rök  Anett
evan gé li kus lel kész be szél az ad -
ven ti ün nep kör ről a bet le he mi 
já szol nál.

Miklós püspök tradíciója

h i r d e t é S e k

Összeállította: Balla Mária
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On-line já ték és lel ki egész ség
E ro vat ha sáb ja in több ször is sze re -
pelt már a TED be tű szó, így so kak -
nak is me rő sen cseng het. A tech no logy
(tech no ló gia), en terta in ment (szó -
ra ko zás) és de sign (ipa ri for ma ter ve -
zés) sza vak nem csak a ne vét ad ják a
leg is mer tebb in for má ció tech no ló gi -
ai kon fe ren cia so ro zat nak, de a te ma -
ti ká já ba is be pil lan tást en ged nek.
Mi vel a TED egyik cél ja az élet kü lön -
bö ző te rü le te in meg ta lál ni a meg fe -
le lő ins pi rá ció for rá so kat, nem cso da,
hogy az elő adók szá mos or szág jó né -
hány szak má ját kép vi se lik.

Év vé ge fe lé min den ki el ké szít he ti a
sa ját szám ve té sét ar ról, hogy mennyi -
re volt si ke res a kü lön bö ző sze re pe i ben,
ho gyan áll ta meg a he lyét eb ben az év -
ben szü lő ként, há zas társ ként, mun ka -
társ ként vagy gyü le ke ze ti tag ként.
Vagy ép pen meg vizs gál hat juk, hogy
me lyek a leg fon to sabb, a leg in kább sze -
mé lyi ség for má ló ha tá sok, ame lyek az
idén ér tek min ket. Ha ki kel le ne emel -
ni egyet a fen ti ek kö zül, ak kor e so rok
író ja ép pen egy TED-es elő adást vá -
lasz ta na, még pe dig Ja ne Mc Gon igal
esz me fut ta tá sát ar ról, hogy van egy
olyan in ter ne tes já ték, amely meg -
hosszab bít hat ja – akár tíz év vel – az
em be rek éle tét (http://goo.gl/LCi2MA).

Azok nak, akik sze rint kel lő kép pen
szen zá ció haj hász ra si ke rült az elő ző
mon dat: ku ta tá sok iga zol ták, hogy a hí -
vő em be rek vár ha tó élet ko ra ma ga -
sabb, mint azo ké, akik ta gad ják a spi -
ri tu á lis vi lág lé te zé sét, ezért egy „esz -
köz” már biz to san a ren del ke zé sünk -
re áll a hosszabb élet el éré sé hez. 

A Ja ne Mc Gon igal ál tal lét re ho zott
Su per bet ter pro jekt szer ve ze tünk

négy faj ta el len ál ló ké pes sé gé nek – a
fi zi ka i nak, a men tá lis nak, az ér zel mi -
nek és a kö zös sé gi nek – a fej lesz té sé -
hez ad na gyon egy sze rű és mó kás fel -
ada to kat, ame lyek hosszú tá von hoz -
zá já rul nak tes ti és lel ki egész sé günk
kar ban tar tá sá hoz. Pél dá ul az olyan
egy sze rű fel adat, mint hogy leg alább
órán ként egy szer fel ál lunk a szá mí tó -
gép elől, és te szünk há rom lé pést, jó -
té kony ha tás sal van a fi zi kai el len ál -
ló ké pes sé günk re.

Ja ne Mc Gon igal ter vei per sze en nél
jó val gran di ó zu sab bak. Cél ja, hogy a
ren ge teg on-line já té kos nak a já té kok
köz ben szer zett ké pes sé gei va la mi -
kép pen a vi lág job bá té te lé re le gye nek
for dít ha tók. El ső lé pés ként azt ja va sol -
ja, hogy te kint sünk más szem mel a já -
ték ra. A já té kot gyak ran a mun ka el -
len té te ként em le ge tik. Fő leg pá lya -
kez dő mun ka nél kü li ek kel kap cso lat ban
hal la ni ilyes mit: „Egész nap csak ott -
hon ül, és ját szik, ahe lyett hogy dol goz -
na” – no ha egy re in kább úgy tű nik,
hogy a já ték va ló di el len té te a de -
presszió, ép pen ezért egy ál ta lán nem
el po csé kolt idő az, ame lyet a já té kok -
ra szá nunk.

Hal dok lók el lá tá sá val fog lal ko zók vé -
gez tek ku ta tást ar ról, hogy az em be rek
a ha lá los ágyu kon mit bán nak meg leg -
in kább, mi nek az el mu lasz tá sát fáj lal -

ják leg job ban. A kö vet ke zők hang zot -
tak el a tá vo zás előtt ál lók tól: 1. „Bár -
csak ne dol goz tam vol na olyan ke mé -
nyen!” 2. „Bár csak tar tot tam vol na a
kap cso la tot a ba rá ta im mal!” 3. „Bár csak
en ged tem vol na ma gam nak, hogy
bol do gabb le gyek!” 4. „Bár csak lett vol -
na bá tor sá gom ki fe jez ni a va ló di éne -
met!” 5. „Bár csak hű ma rad tam vol na
az ál ma im hoz, ahe lyett hogy azt csi nál -
tam, amit má sok el vár tak tő lem!”

Mc Gon igal sze rint a já té kok se gí -
te nek, hogy ke ve sebb meg bán ni va -
ló val kell jen szá mol nunk éle tünk
vé gén. A hal dok lók kö zül a leg töb ben
azt fáj lal ták, hogy nem töl töt tek
több időt a csa lád juk kal. Az egye sült
ál la mok be li Brigham Yo ung Egye tem
ku ta tá sa alap ján azok, akik gyer me -
ke ik kel együtt ját sza nak szá mí tó gé -
pes já té kot, a va ló élet ben is szo ro -
sabb kap cso la tot épí te nek ki csa -
lád tag ja ik kal. A Farm vil le és ha son -
ló, egy sze rű on-line já té kok pe dig ki -
vá ló esz kö zök ar ra, hogy fo lya ma to -
san na pi kap cso lat ban le gyünk ba rá -
ta ink kal, akik nek a já té kok ban ap ró
szí ves sé ge ket te szünk – és ugyan eze -
ket tő lük is meg kap juk. 

Az Észak-ka ro li nai Egye tem ku ta tá -
sa i nak ered mé nyei sze rint a de presszió
ke ze lé sé ben na pi har minc perc nyi on-
line já ték annyi ra hasz nos nak bi zo -
nyult, mint a gyógy sze rek. A va ló di én
ki fe je zé sé re gya ko rolt ha tás pe dig ab -
ban je lent ke zett, hogy akik a já té kok -
ban az ide a li zált hő sök bő ré be búj tak,
azok a va ló élet ben is bát rab bak és am -
bi ci ó zu sab bak let tek.

Ját sza ni pe dig so ha nem ké ső…
g N. B.

e g yh áz é s vil ág h áló

Rovatgazda: Nagy Bence

evan gé li kus ma ga zin a ma gyar te le ví zi ó ban
De cem ber 14-én, va sár nap az M1-en 10.30-kor egy há zunk mű so ra, az
Evan gé li kus ma ga zin lát hat ó. El lá to gat tunk a Sa rep ta Bu dai Evan gé -
li kus Sze re tet ott hon ba, ahol a szel le mi fo gya ték kal élők ad ven ti ké -
szü lő dé sét vet tük fel. Sop ron ban a Va la hol Eu ró pá ban cí mű szí ni elő -
adá son jár tunk. Át ad ták az Or dass- és a Pró nay-dí jat. A ki tün te tet -
te ket kér dez tük. Nyír egy há zán, az evan gé li kus gim ná zi um ün ne pén
is for gat tunk. Az adást a Du na World csa tor nán de cem ber 17-én, szer -
dán 14.45-kor meg is mét lik. Szer kesz tő Nagy Lász ló, ren de ző Hor váth
Ta más.

meg je lent a Cre do 2014/3. szá ma
Az év szak utol só nap ja i ban ér ke zett meg a nyom dá ból a Cre do evan gé -
li kus fo lyó irat őszi szá ma. Ta nul má nyai kö zül há rom az egyik leg na gyobb
ha tá sú ma gyar épí tész nek, a két száz éve szü le tett Ybl Mik lós nak ál lít em -
lé ket – más-más ol dal ról kö ze lít ve mun kás sá gá hoz. 
Ez úton is el né zést ké rünk Ol va só ink tól a 2014/4. (té li) lap szám vár ha tó
ké sé se mi att. (A szerk.)

Ka lá ka-bet le he me zés Ke len föl dön
Sze re tet tel meg hív juk de cem ber 23-án, ked den 16 óra kor a ke len föl di evan -
gé li kus temp lom ba (1114 Bu da pest, Ma gya ri Ist ván u. 1–3.) a Ka lá ka együt -
tes Sza bad-e be jön ni ide bet le hem mel? cí mű elő adá sá ra, amely a Bu da -
pest-Ke len föl di Evan gé li kus Egy ház köz ség szer ve zé sé ben, Új bu da Ön -
kor mány za ta és az Ale as Hun gary Kft. tá mo ga tá sá val va ló sul meg.

Igei kö szön tőt mond Gáncs Ta más igaz ga tó lel kész. 
Az al kal mon fo gya ték kal élő és ne héz sor sú gyer me ke ket lá tunk ven -

dé gül. A jó té kony cé lú elő adás ra a be lé pés díj ta lan, ado má nyo kat kö szö -
net tel fo ga dunk. 

Véd nö kök: dr. Hoff mann Ta más,Új bu da pol gár mes te re, Jan kó Ist ván
új bu dai ön kor mány za ti kép vi se lő. To váb bi in for má ci ók: ke len fold.lu the -
ran.hu; fa ce book.com/ke len fol di.evan ge li kus gyu le ke zet

„Nem tu dom, mi a sor sod, de egy dol -
got tu dok: csak azok lesz nek iga zán
bol do gok, akik ke res ték és meg ta lál -
ták, ho gyan le het má so kat szol gál ni.”
(Al bert Sch we i tzer)

A Szteh lo Gá bor Evan gé li kus Óvo -
da, Ál ta lá nos Is ko la és Gim ná zi um
kö zös ség fej lesz tő mun ká já nak fon tos
hát te rét ad ja Szteh lo Gá bor szel le mi -
sé gé nek át adá sa s ez zel a dia kó ni ai
mun ka irán ti ér zé ke nyí tés. Fon tos nak
tart juk, hogy di ák ja ink meg is mer jék
Szteh lo Gá bort, a ma gyar evan gé li kus
dia kó nia ki ma gas ló sze mé lyi sé gét
és mun kás sá gát. Ezt a célt szem előtt
tart va szer vez zük az in téz mény ala -
pí tá sa óta a dia kó ni ai szem lé le tű is -
ko lai kö zös sé gi szol gá la tot. „Mind ez
ma gá ban rej ti az el fo ga dás és to -
vább adás ké pes sé gét. Az előb bi nem
más, mint az Is ten től ka pott ke gye -
lem, amely re épül az utób bi, s amely
a há la je le ként a min den na pi ke resz -
tény ség ben ölt for mát. A dia kó nia
kép le tes meg ha tá ro zá sa: a »ke zek
evan gé li u ma«.” (Szteh lo Gá bor)

En nek ér de ké ben rend sze re sen
szer ve zünk ér zé ke nyí tő na po kat, fél -
éven te szol gá lunk di ák ja ink kal a Sa -
rep ta Bu dai Evan gé li kus Sze re tet -
ott hon ban, és a Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus If jú sá gi Szö vet ség (Me visz)
Bár ka cso port já val is volt már jó né -
hány kö zös al kal munk. Az is ko lai kö -
zös sé gi szol gá lat ke re té ben több mint
öt ven in téz ménnyel van együtt mű kö -
dé si meg ál la po dá sunk, így di ák ja -
ink nak sok fé le szol gá la ti te rü le ten van
le he tő sé gük ki pró bál ni ma gu kat. 

A dia kó ni ai szem lé le tű is ko lai kö -
zös sé gi szol gá lat hoz zá já rul ah hoz,
hogy fi a tal ja ink va ló ban nyi tott és má -
so kat be fo ga dó em be rek ké tud ja nak
vál ni. Sze ret nénk, ha di ák ja ink meg -
ta pasz tal nák, hogy a má so kért tör té -
nő fe le lős ség vál la lás és ön kén tes ség
erőt ad an nak is, aki má so kon se gít.

A Ma gyar or szá gi és a Ba jor Evan -
gé li kus Egy ház kö zött már hosszú
ide je ele ven test vér egy há zi kap cso -
lat mű kö dik, így meg tisz tel te tés és
öröm szá munk ra, hogy mind eb be a
Szteh lo Gá bor evan gé li kus gim ná zi -
um is be kap cso lód ha tott. A ba jor–
ma gyar kap cso lat már 2011-ben, az
is ko la ala pí tá sa kor el in dult. Fritz
Blanz, a Ba jor Dia kó ni ai Szol gá lat
mun ka tár sa, va la mint a Szteh lo Gá -
bor Evan gé li kus Óvo da, Ál ta lá nos Is -
ko la és Gim ná zi um ve ze té se a part -
ner kap cso lat ki épí té se ér de ké ben
meg kezd te az elő ké szí tő mun kát, a
kö zös dia kó ni ai pro jekt ki dol go zá sát. 

A kap cso lat ki épí té sét a ba jor egy -
ház ban tör tént ve ze tő vál tás sem tör -
te meg, ugyan is az új igaz ga tó, Tho mas
Popp ta valy szep tem ber ben meg lá to -
gat ta a Szteh lo-in téz ményt és az újon -
nan fel épült óvo dát. A rum mels ber gi
diakóniai in téz mény 2012-ben 280
szé ket és 140 asz talt, va la mint egy fe -
szü le tet ado má nyo zott a gim ná zi um -
nak, amely mél tó hely re ke rült, hi szen
is ko lánk hit tan ter mé nek fa lát dí szí ti.

A kö vet ke ző idő szak a csen des
hát tér mun káé volt, amely nek ered -
mé nye ként meg va ló sul ha tott a dia -
kó ni ai pro jekt. Eb ben ba jor rész ről
szep tem ber 29-től ok tó ber 3-ig ti zen -
hat di ák és két pe da gó gus, ma gyar
rész ről pe dig tíz di ák és négy pe da -
gó gus vett részt. A ma gyar or szá gi lá -
to ga tás cél ja egy más dia kó ni ai mun -
ká já nak meg is me ré se, kü lö nös te kin -
tet tel a Szteh lo-gim ná zi um ban fo lyó
is ko lai kö zös sé gi szol gá lat ra, amely -
nek ki emelt fel ada ta a di á kok ér zé ke -
nyí té se a dia kó ni ai mun ka iránt.
A ba jor ven dé gek el lá to gat tak a Sa -
rep ta sze re tet ott hon ba, teo ló gi ai elő -
adá so kat hall gat tak az Evan gé li kus
Hit tu do má nyi Egye te men, il let ve azt
ott fo lyó kép zés be nyer het tek be te -
kin tést. A kis pes ti evan gé li kus gyü -

le ke zet temp lo má ban meg te kin tet -
ték a Mevisz Bár ka cso port ke re kes
szé kes pas sió-elő adá sát. Ez az elő adás
volt ven dé ge ink re a leg mé lyebb ha -
tás sal ma gyar or szá gi lá to ga tá suk
ide je alatt.

No vem ber vé gén vi szo noz ta a lá -
to ga tást a Szteh lo-gim ná zi um kül -
dött sé ge. A ma gyar or szá gi prog ra -
mok hoz ha son ló an a Ba jor Evan gé -
li kus Egy ház dia kó ni ai pro jekt je it 
te kin tet ték meg di ák ja ink, töb bek kö -
zött fo gya ték kal élő ket fog lal koz ta -
tó ven dég lő ben jár hat tak, meg is -
mer ked het tek a ve szé lyez te tett fi a ta -
lok re ha bi li tá ci ó ját se gí tő prog ram -
mal, a rum mels ber gi in téz mény dia -
kó ni ai mun ká já val, va la mint a nürn -
ber gi Evangelische Hochschule kép -
zé si rend sze ré vel. 

Az ered mé nye sen zá ru ló dia kó ni -
ai pro jekt kap csán el mond ha tó, hogy
a nürn ber gi fő is ko la óri á si szak mai
ta pasz ta la ta nagy se gít sé get je lent -
het a jö vő ben a Szteh lo-gim ná zi um
dia kó ni ai mun ká já nak erő sí té sé ben,
lel ki éle té nek gaz da gí tá sá ban. A ba -
jor di á kok nak és ta ná ra ik nak so kat
je len tett a szteh lós di á kok lel ke se dé -
se és sze re te te, ami ben bő ven le he -
tett ré szük mind ma gyar or szá gi tar -
tóz ko dá suk, mind pe dig a né met or -
szá gi ta lál ko zás, a kö zös prog ra -
mok al kal má val. 

Sze ret nénk, ha di ák ja ink meg -
őriz nék ezt a lel ke se dést, és to vább
tud nák ad ni di ák tár sa ik nak, hogy
ők is át él hes sék: az ön kén tes mun kát
csak is be lül ről fa ka dó öröm mel és
sze re tet tel le het vé gez ni. 
„Időt  kell  sza kí ta nod  em ber tár -

sa id ra:  tégy  va la mit  má so kért,  ha
még oly ap ró sá got is – va la mit, ami -
ért fi zet sé get nem kapsz, csu pán a ki -
tün te tő  ér zést,  hogy  meg te het ted.”
(Al bert Sch we i tzer)

g De ák Gab ri el la

Két út – kö zös ál dás
Diakóniaiprojekt

Is ten újabb aján dé ka ként de cem ber
3-ra vir ra dó lag meg szü le tett Pet ri
Má tyás At ti la, Ki nyik Ani tá nak, az
Evan gé li kus Élet mun ka tár sá nak és
Pet ri Gá bor nak, a Lu ther Ki adó szer -
kesz tő jé nek gyer me ke. A 3210 gram -

mal világra jött „Maty kó” már há rom
nap ja ott hon van a fi a tal há zas pár
zug lói fész ké ben, és édes any já val
együtt jó egész ség nek ör vend. Is ten
hoz ta! 

g P. M.

EvÉ let-ba ba

Atartalomból:

LECTORISALUTEM
Fáb ri György: Ha gyo mány és ki hí vás

IRÁNYTŰ
Krá mer György:
Meg hí vot tak kö ré ben

ISTENMŰHELYE
Cz övek Ta más:Az igaz szen ve dé se.
Ho gyan tel je sí ti be Jé zus szen ve dés -
tör té ne te az Írá so kat?

IDÉZŐJEL
Pet rő czi Éva: Gyöngy fé nyű…

HAJLÉK
Szé kely Gá bor: Ybl Mik lós
temp lom épí té sze te
Potz ner Fe renc: A Vár kert ba zár
és re konst ruk ci ó ja. Az épí tés ről
és az új já épí tés ről
H. Hu bert Gab ri el la: Ház és la kó ja.
Ybl Mik lós és Ba las sa Já nos

ESSZÉ
Csor ba Lász ló: Pulsz ky Fe renc há zai

TÁRGY–KULTÚRA
Zász ka licz ky Zsu zsan na: A lá tás
vissza szer zé se: Laj ta Gá bor 
Em mau sa Dom bó vá ron.
In me mo riam Ko vács Im re

A lap ára 780 fo rint,
elő fi ze tés egy év re 2320 fo rint.
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Vasárnap(december14.)
Ha va la ki ne kem szol gál, en gem kö ves sen; és ahol én va gyok, ott lesz az én
szol gám is. Jn 12,26 (Józs 22,5; Mt 11,2–6/7–10/; 1Kor 4,1–5; Zsolt 33) Ad -
vent har ma dik va sár nap ján az úton já rás ban a mi Jé zus hoz va ló kö ze le dé -
sünk és az ő föl di meg tes te sü lé sé nek kö ze le dé se egy aránt ben ne van. Úgy
kép zel jük ezt el, mint ha két irány ból el in dul na az Is ten Fia és az em ber, és
ka rá csony kor meg tör té nik a ta lál ko zás. Kér dés, ki jár be hosszabb utat, ki
tesz meg töb bet azért, hogy ez a ta lál ko zás lét re jöj jön. Az Is ten Fia sze re -
tet ből és szol gá lat ból em ber ré lesz, ha tal mas utat jár be, de mind ez hi á ba -
va ló, ha én vi szont nem teszem meg azt a pár lé pést fe lé. Ka rá csony fé nye,
az új szü lött Jé zus ér ke zé sé nek cso dá ja tel jes ség gel fe les le ges, ha nem vár ja
sen ki. És tel je sen fe les le ges ak kor is, ha pusz tá ba ki ál tott szó lesz, amit hir -
det, és cse le ke de tei nem sar kall nak min ket is te vé keny, szol gá ló élet re. Ép -
pen ezért ne az ün ne pet vár juk, ne a ka rá csonyt, ha nem Jé zust ma gát. És ne
csu pán hall ga tói le gyünk sza vá nak, ha nem szol gá ló ta nít vá nyai is!

Hétfő(december15.)
Az oko sok fény le ni fog nak, mint a fény lő ég bolt, és akik so ka kat igaz ság ra ve -
zet tek, mint a csil la gok, mind örök ké.Dán 12,3 (Zsid 13,7; Mt 3,1–6; Ézs 26,7–
19) Két ség te le nül a tu do mány ko rát él jük. Az oko sok ko rát él jük. Meg koc -
káz ta tom, le het, hogy még az okos ko dók ko rát is. A val lás és a tu do mány
csa tá já ban az előb bi lát szó lag vesz tés re áll. Az evo lú ció el mé let el fo ga dá sa,
a kló no zás prob le ma ti ká ja, az or vos tu do mány és más tu do má nyok hi he tet -
len fej lő dé se újabb és újabb kér dé se ket vet fel. És még is van, ami re még most
is csak a hit tud fe le le tet ad ni az em ber szá má ra. És aki ezt a tu do mány mi -
nél ma ga sabb mű ve lé se mel lett be is me ri, ta lán az az iga zán okos.

Kedd(december16.)
Hagy ja el a go noszt min den ki, aki az Úr ne vét vall ja! 2Tim 2,19 (1Sám 17,47a;
Mt 3,7–12; Ézs 28,14–22) Tér je tek meg! – hir de ti a ke resz tyén ség min den apos -
to la, pap ja, ta ní tó ja, lel ké sze… im má ron két ezer éve. De mi ért? Mi ért jó ne -
kem meg tér ni? Mi től má sok a ma gu kat hí vő nek mon dó, meg tért em be rek?
Von zó pél dát je len te nek-e a „hi tet le nek nek”? A kér dés köl tői, hi szen a meg -
tért ma ga is gyar ló em ber. Még is, a meg té rés egyen lő a go nosz el ha gyá sá -
val, aki pe dig el hagy ja a go noszt, éle tet nyer. Nincs te hát más út. Ha él ni aka -
rok, ha örök éle tet aka rok, a go noszt el hagy va ke res nem kell Jé zus Krisz tust,
aki ki zá ró la gos sá got kér az éle tem ben. De éle tet ad, örök éle tet.

Szerda(december17.)
Ne szé gyelld hát a mi Urunk ról szó ló bi zony ság té telt. 2Tim 1,8 (Zsolt 40,11;
Lk 1,26–38; Ézs 29,17–24) „Te gye tek val lást hi te tek ről!” Is me rős a fel szó lí -
tás. De az igaz hit val lás nem fel szó lí tás ra, ha nem bel ső kész te tés re tör té nik.
Ke gyel mi ál la pot az, ami kor meg ta pasz tal hat ja az em ber, hogy nem tud ja ma -
gá ban tar ta ni az Is ten di csé re tét, vagy fel is me ri a hit he gye ket meg moz ga -
tó ere jét. És ha ez be kö vet ke zik, ak kor leg szí ve seb ben sza na szét ki ált ja a vi -
lág ba. Ilyen kor nincs szé gyen, nincs fé le lem, nincs fá radt ság, ha nem bol dog -
ság la kik az em ber ben: a fel sza ba dult, hit re ju tott, őszin te bol dog ság.

Csütörtök(december18.)
Min den gon do to kat őreá ves sé tek, mert ne ki gond ja van rá tok. 1Pt 5,7 (Zsolt
127,2; 1Thessz 5,16–24; Ézs 30,1–17) Ko moly szö vet ség csak ott köt te tik, ahol
azt mind két fél akar ja. Is ten sze re te té re és ki tárt, öle lő kar já ra a Krisz tust kö -
ve tő em ber csak sze re tet tel és ki tárt, öle lő kar ral vá la szol hat. A meg kö tött
szö vet ség pe dig bi zal mat éb reszt, amely ben az em ber fé le lem és ag gó dás nél -
kül, őszin te gyer me ki ál la pot ban ha gyat koz hat meg tar tó Is te né re, és hagy -
ja, hogy ve zes se őt az Úr.

Péntek(december19.)
Meg bo csá tom bű ne i ket, és nem gon do lok töb bé vét ke ik re. Jer 31,34 (Mt 1,21;
2Kor 1,18–22; Ézs 32,1–20) A mai em ber egyik leg na gyobb prob lé má ja, hogy
nem tud ja, mi az, hogy szent, és nem tud ja, mi az, hogy bűn. Egy re ke vés -
bé is mer jük fel a bűn fo gal mát, emel ke dik az in ger kü szö bünk. Ta lán még a
gyil kos ság vagy ép pen a lo pás bűn, de a Tíz pa ran cso lat egy-egy til tá sá nak
tar tal ma érez he tő en le ér té ke lő dik a több sé gi tár sa da lom ban. Kö vet ke zés képp
bűn nél kül bűn bo csá nat ra sincs szük sé günk. Hol ott min den erőnk kel be le
kel le ne ka pasz kod nunk eb be a leg na gyobb aján dék ba. Él nünk az úr va cso -
ra ál dott bűn bo csá tó le he tő sé gé vel és két kéz zel kap nunk az Is ten fe lénk nyúj -
tott ke ze után.

Szombat(december20.)
Jé zus fel kelt, rá pa ran csolt a sze lek re és a ten ger re, és nagy csend lett.Mt 8,26
(Zsolt 89,10; Jel 5,1–5; Ézs 33,17–24) A mi Urunk min den ha tó. Haj la mo sak
va gyunk meg fe led kez ni ró la. Sok szor gon dol juk, hogy mi irá nyí tunk, és az -
tán elég egy saj ná la tos ter mé sze ti ka taszt ró fa, egy gyó gyít ha tat lan be teg ség…,
a te he tet len ség ál la po tá nak meg ta pasz ta lá sa, és az em ber új ra és új ra meg -
szé gye nül. Igen, el kell is mer nünk, be kell lát nunk, ná la van jó he lyen az irá -
nyí tás. Is ten ke zé ben tart ja a te rem tett sé get, a vi lág me ne tét, ben ne az én
sze mé lyes éle te met – és irá nyít ja mind ezt sze re tet tel. Há la ne ki ér te! Új ra
há la, há la és há la!

g Ho mo ki Pál

Új nap – új kegyelem

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

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

harangontes.hu–harangontode.hu

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

HÍREK, HIRDETÉSEK

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

VASÁRNAP

8.00/CivilRádió
(Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora (civilradio.hu)
9.00/PaxTv
Evangélikus istentisztelet
a budavári templomból
10.04/Kossuthrádió
Református istentisztelet
a debreceni Nagytemplomból
10.30/M1
Evangélikus magazin
11.00/DunaTv
Evangélikus istentisztelet
Arnótról
14.55/DunaTv
Jónak lenni jó
(karitatív műsorfolyam)
18.00/CredoEvangélikus
Rádió(Szombathely)
Evangélikus istentisztelet
22.40/PaxTv
Életutak tanúságtétele
Az EBBE sorozata

HÉTFŐ

13.30/Kossuthrádió
Erős vár a mi Istenünk!
Az evangélikus egyház
félórája
14.00/M1
Magyarlakta – vidékek
krónikája
15.10/Kossuthrádió
Rendszerváltók, 1989
17.45/DunaWorld
Stigma – Tőkés Eszter
a Securitate célkeresztjében
(magyar dokumentumfilm)
20.00/PaxTv
Kút (élő interaktív műsor)
Műsorvezető: Deák László
evangélikus lelkész
22.55/DunaWorld
A temesvári forradalom 25. éve
Aranykapuk mögött
(angol–holland
dokumentumfilm)
23.50/M3
Leányvásár
(magyar film, 1982)

KEDD

12.00/Kossuthrádió
Déli harangszó a pitvarosi
evangélikus templomból
13.20/PaxTv
Széll Bulcsú
(riportfilm)
14.45/DunaWorld
Élő egyház
(vallási híradó)
21.00/DunaWorld
A rejtélyes XX. század
Kun Miklós műsora
21.05/DunaTv
A látogató
(amerikai játékfilm, 2007)
21.25/M3
Szezon (magyar film, 2003)
22.40/M1
Lámpaláz
(magyar kisjátékfilm, 2014)
22.55/M1
Tisztelet a hősöknek
(magyar dokumentumfilm)
A budapesti 1. honvéd
gyalogezred története

SZERDA

10.00/Bartókrádió
Hang-fogó
Benne: Rosalinde Haas
orgonál
12.00/Kossuthrádió
Déli harangszó a péteri
evangélikus templomból
14.45/DunaWorld
Evangélikus magazin
16.30/M3
Darvas Iván
(portréfilm)
20.25/M1
Hab a tortán
(francia filmdráma, 2012)
21.20/Bartókrádió
José Vasques
(viola da gamba)
és Dobozy Borbála (csembaló) 
Bach-hangversenye
21.50/M1
Szabadság tér ’89
23.00/PaxTv
A szeretet nem luxus
(dokumentumfilm)

CSÜTÖRTÖK

13.15/PaxTv
Nagy versmondás, 2014
(irodalmi műsor)
13.25/M1
Az élő örökség – Az évkör
hónapról hónapra
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
19.25/Kossuthrádió
Tetten ért szavak
Balázs Géza műsora
19.35/Bartókrádió
Kapcsoljuk a Bartók Béla
Nemzeti Hangversenytermet
Hans-Ola Ericsson
karácsonyi
orgonahangversenye
21.55/DunaWorld
Ybl 200
(magyar dokumentumfilm)
22.20/Kossuthrádió
Az év sportolója – gálaest
23.20/M3
Valaki
(tévéjáték, 1975)

PÉNTEK

9.35/M3
Enyhítő körülmény
(magyar tévéjáték, 1980)
14.45/DunaWorld
Isten kezében
17.30/PaxTv
A Poézis együttes új dalai
(koncertfilm)
17.45/DunaWorld
A bennünk rejlő védelem
(magyar dokumentumfilm)
19.35/Bartókrádió
Kapcsoljuk a Bartók Béla
Nemzeti Hangversenytermet
A Magyar Rádió zenei
együtteseinek karácsonyi
koncertje
19.43/Kossuthrádió
Téli meseház
A Kaláka együttes és 
T. Horváth József felvételeiből
20.25/M1
Virtuózok
(komolyzenei tehetségkutató) 
Döntő

SZOMBAT

10.30/DunaTv
Néma kolostor
(magyar játékfilm, 1941) (86’)
13.30/DunaWorld
Erdélyi történetek
(magyar dokumentumfilm)
16.15/DunaTv
Két emelet boldogság
(magyar játékfilm, 1960) (96’)
16.35/M1
Ég, föld, férfi, nő
Debrecen
17.50/HBO
Európai Filmdíj-átadás, 2014
19.35/Bartókrádió
Kapcsoljuk
a Bartók Béla Nemzeti
Hangversenytermet
Bach: Karácsonyi oratórium
19.40/PaxTv
Comenius-záró Nagytarcsán
(riportfilm)
23.40/M1
Láncra vert igazság
(amerikai filmdráma, 2008)

VASÁRNAP

9.00/PaxTv
Evangélikus istentisztelet
a budavári templomból
9.30/ZDF(német)
Evangélikus istentisztelet
11.10/M1
Kérdések a Bibliában
Faragó Csaba református
lelkész
11.20/M1
Református magazin
16.00/Bartókrádió
Közvetítés Helsinkiből,
a Kallio-templomból
A Lumen Valo énekegyüttes
hangversenye
18.00/Bartókrádió
Közvetítés a prágai
Betlehem-kápolnából
A Cseh Rádió
gyermekkórusának
hangversenye
23.00/Bartókrádió
Közvetítés Montrealból
Karácsonyi hangverseny

VASáRNAPTÓL VASáRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból december 14-étől december 21-éig
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Elő fi zet he tő köz vet le nül a ki adó nál vagy pos ta utal vá nyon. Az elő fi ze té si díj bel föl dön (illetve Románia és Szlovákia
területén) ne gyed év re 3575 Ft, fél év re 7150 Ft, egy év re 14 300 Ft, európai országba egy évre 48 100 Ft (172 euró), egyéb
külföldi országba egy évre 56 320 Ft (201 euró). Csak a min den hó nap 15-ig be ér ke ző le mon dá so kat tud juk az azt kö ve tő
hó nap el se jé vel regisztrálni, el len ke ző eset ben még egy hó na pig jár az új ság. Be kül dött kéz ira to kat nem őr zünk meg és nem
kül dünk vissza. Az adott lap szám ba szánt kéz ira to kat a meg elő ző hét csü tör tö ké ig kér jük le ad ni! A hét fő dél utá ni lap zár ta kor
ki zá ró lag a hét  vé gi ese mé nyek kel össze füg gő (és a szer kesz tő ség gel elő ze te sen egyez te tett) írá so kat tud juk fi gye lem be ven ni.
Az e-ma il ben küldendő kéziratokat az eve let@lu the ran.hu, a hirdetéseket a hirdetes@evelet.hu címre várjuk.

zug lói ze nés es ték – sza bó ba lázs or go na hang ver se nye
De cem ber 18-án 18 óra kor hall gat hat juk meg a zug lói temp lom ban Sza -
bó Ba lázs ad ven ti mű so rát. A fi a tal ze nész ge ne rá ció kép vi se lő je nem -
zet kö zi ver seny győ zel me i vel már ze ne aka dé mis ta évei alatt meg ala poz -
ta kar ri er jét. 2008-ban vet te át ki vá ló mi nő sí té sű dip lo má ját or go na mű -
vész sza kon, ezt kö ve tő en Würz burg ban, Tros sin gen ben és Ró má ban foly -
tat ta ta nul má nya it. 2010-ben meg sze rez te a „Meis ter der Or gel” cí met.
2011 óta a Ze ne aka dé mia ta ná ra. Tör té nel mi or go nák szak ér tő je ként a
kü lön bö ző stí lu sok is me re té ből fel épí tett ko ra be li hang in terp re tá ció el -
mé lyült ség gel és drá mai ki fe je ző e rő vel pá ro sul já té ká ban.

meg hí vó – elő adás bach ról
De cem ber 18-án, csü tör tö kön 19 óra kor a Kál vin te rem ben (Bu da ke szi, Fő
u. 159.) Bach Ka rá cso nyi ora tó ri u ma és a társ mű vé sze tek cím mel tart elő -
adást Zász ka licz ky Ta más or go na mű vész, ze ne tu dós. Az elő adást ze nei,
iro dal mi és kép ző mű vé sze ti il luszt rá ci ók kí sé rik. Sze re tet tel vá runk min -
den ér dek lő dőt.

GYÁSZ JELENTÉS
Ér te sít jük mind azo kat, akik is mer -
ték és sze ret ték, hogy drá ga sze -
ret tünk, Ba li kó Ta más te me té se
de cem ber 17-én 12 óra kor lesz a
Pé csi köz te me tő ká pol ná já ban.
A min den ha tó Is ten ke gyel mé ben
bíz va, a gyá szo ló csa lád.

Erős vár a mi Is te nünk!


