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Mennyei Atyánk! Krisz tus Urunk
ar ra biz ta tott, hogy ne ag gód junk a
hol na pért, eléd áll va imád sá ga ink -
kal még sem tud juk el fed ni ag go dal -
ma in kat, fé lel me in ket. Tud juk,
Atyánk, te nem is azt vá rod el tő -
lünk, hogy ne ve gyük ko mo lyan
mind azt, ami fé le lem mel tölt el
ben nün ket, ha nem a fé le lem től va -
ló sza bad ság út ját aka rod meg -
nyit ni szá munk ra. Kö szön jük ne -
ked, Atyánk, hogy ki mon dott ké ré -
se ink és há la adá sunk ál tal is a ben -
ned va ló sza bad ság út ját egyen ge -
ted szá munk ra. Kö szön jük ne ked,
hogy imád sá gunk ban erő sí tesz
ben nün ket: min de nünk a te ke zed -
ben van. Ké rünk, se gíts új ra és új -
ra meg erő söd nünk ab ban, hogy
nem a ter mé szet erő i től, az em be ri
in du la tok tól, a go nosz ság tól függ az
éle tünk, ha nem te tar tod ke zed ben.
Így ké rünk: hadd he lyez zük ke zed -
be mind azt, ami nél kü led fog va tar -
ta na ben nün ket.

Kö nyör günk a te rem tett vi lá -
gért. Ta níts ben nün ket fe le lős sé get
vál lal ni azért a kör nye ze tért, ame -
lyet ott ho nunk ká te rem tet tél. Táp -
láld ben nünk az igé nyes sé get, hogy
ne en ged jük szennye zet té, lak ha tat -
lan ná vál ni ott ho nun kat. 

Kö nyör günk a fé lel me i nek ki -
szol gál ta tott em be ri sé gért. Te egy -
más fe le lős sé gé re, sze re te té re bíz tál
ben nün ket, mi egy más el len sé ge i -
vé let tünk. Oly ne he zen tud juk
ren dez ni meg tört kap cso la ta in kat,
oly ne he zen tud juk össze han gol ni
ér de ke in ket. Ké rünk, se gíts, hogy az
in du la ta ink ból, fé lel me ink ből táp -
lál ko zó ve sze ke dés és há bo rú egy -
re ke vés bé nyo mo rít sa meg éle tün -
ket. Kö nyör günk azo kért, akik az
em be ri gyű löl kö dés mi att ve szí tik
el ott ho nu kat, sze ret te i ket. Ne en -
gedd, hogy mind ezt tét le nül néz zük.
Kö nyör günk azo kért, aki ket be -
teg ség vagy ma gány gyö tör. Add,
hogy meg lás suk: ál ta lunk is aka rod
eny hí te ni a szen ve dést. 

Kö nyör günk egy há za dért. Ne
en gedd, hogy meg szok juk a ben ned
va ló biz ton ság aján dé kát. Ne en -
gedd, hogy igéd üres szó lam má le -
gyen aj kun kon. Éleszd fel ben -
nünk új ra és új ra az élő hi tet, a ró -
lad szó ló bi zony ság té tel lel két. Add,
hogy él ni tud junk az zal a fe le lős ség -
gel, ame lyet egy há zad ra bíz tál. Adj
egy mást épí te ni ké pes kö zös sé ge ket,
olyan al kal ma kat, ahol meg erő -
söd he tünk a ve led és a test vé re ink -
kel va ló kap cso lat ban.

Kö nyör günk, Atyánk, ma gun -
kért. Fé lel me in ket, ag go dal mas ko -
dá sun kat csak te tör he ted meg:
éle tet adó igéd del. Bá to ríts, biz tass,
ints igéd del, hogy min dig ke res -
sük a ben ned va ló meg nyug vás
aján dé kát.

Kö szön jük, hogy min de nün ket
a te ke zed be rak hat juk le, mert ott
van biz tos he lyen; és nem csak ab -
ban az idő táv lat ban, amely ben mi
tu dunk re mény ked ni, ha nem min -
den re mény sé gün ket meg ha la dó -
an a te el jö ven dő or szá god ban –
örök kön örök ké. ámen.
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Öku me ni kus is ten tisz te let ál lam ala pí tá sunk
ün ne pé nek elő es té jén

A ró mai ka to li kus, re for má tus, evan -
gé li kus, bap tis ta, me to dis ta, pün kös -
di, ang li kán és or to dox fe le ke zet ve ze -
tő i nek kö zös szol gá la tá val tar tott is ten -
tisz te le ten há lát ad tak a je len lé vők
Ma gyar or szá gért, ál dást kér tek a ma -
gyar nép re és ve ze tő i re, il let ve kér ték
Is tent, hogy ad jon böl cses sé get mind -
annyi uk nak.

„Az öku me ni kus is ten tisz te le ten az
Úr ra te kin tünk, hi szen őál ta la tud juk
iga zán fel mér ni, hogy mi, ma gya rok kik
va gyunk itt a Kár pát-me den cé ben és
szer te a vi lág ban. Őrá te kint ve erő sö -
dik meg ön azo nos sá gunk, és őál ta la
tud juk iga zán, hogy mi a fel ada tunk: el -
ső sor ban an nak a meg őr zé se, amit Is -
ten e ha zá ban Jé zus Krisz tus ál tal ránk
bí zott” – fo gal ma zott kö szön tő jé ben
SteinbachJózsef re for má tus püs pök, a
Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus
Ta ná csá nak el nö ke.
GáncsPéter a hi dak pél dá ján ke resz -

tül mu ta tott rá ar ra, hogy fon tos az egy -
más kö zöt ti kap cso lat. „A híd az, ami az
el vá lasz tás he lyett össze köt min ket.
A mai al ka lom ilyen, hi szen össze kö ti a
hét köz na pot az ün nep nap pal – fo gal ma -
zott a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
ház el nök-püs pö ke. – Se gít se a kö zös
együtt lé tünk, hogy ta lál koz zon az ün -
nep és a hét köz nap, az or szág há za és az
Is ten há za, a je len és a jö vő” – emel te ki
az evan gé li kus egy há zi ve ze tő.

Az em lé ke zés fon tos sá gá ra hív ta
fel a je len lé vők fi gyel mét dr.SzabóIst-

ván re for má tus püs pök. A Ma gyar or -
szá gi Re for má tus Egy ház zsi na tá nak
lel ké szi el nö ke be szé dé ben ki emel te,
hogy az ün ne pen min dig a jö ven dőt is
ku tat juk, de ha sok kö rü löt tünk a bi -
zony ta lan ság, ne he zen ta lál juk meg a
he lyes vá laszt. A re for má tus püs pök
Rá kó czi György pél dá ját em lí tet te: a fe -
je de lem a ha di ta nács előtt imád ko zott,
hogy ne má sok böl cses sé ge, ha nem Is -
ten igaz sá ga ér vé nye sül jön. „Je len leg
csak kap kod juk a fe jün ket a sok meg -
mon dóem ber be szé dei nyo mán. Né -
me lyi kük kö zü lük még Is ten re is hi vat -
ko zik. Mint akik nek a zse bé ben van a
re cept. De ki hall gat ja meg Is tent?” Sza -
bó Ist ván a zsol tá ros ta ní tá sá ra hi vat -
koz va hang sú lyoz ta, hogy a dön té sek
előtt az Úr hoz kell ki ál ta ni, mert a va -

ló di vá la szok nem em be rek től, nem
ideo ló gi ák tól jön nek, ha nem Is ten től.
„Fel kell ki ál ta nunk az el ve szett ség szo -
ron ga tó, jól meg szer ve zett ha tal má ból!
Ki kell zök ken ni az uta sít ga tás kí sér -
té sé ből! Ki kell si mul nunk a kvó ta-köz -
gaz da ság tan ból! Ki kell zök ke nünk
az egyip to mi hú sos fa ze kak teo ló gi á já -
ból is! He lyet tük pe dig kér dez ni kell,
aho gyan kel lett ré gen a rab szol ga -
nép nek: mi lesz ve lünk?” – fo gal ma -
zott a re for má tus püs pök. Sza bó Ist ván
ki emel te: „Sza bad em lé kez nünk Is ten
ke gyel mé re, jó ked vű ál dá sá ra, ar ra,
hogy nem csak meg ál dot ta a ma gyar
né pet, ha nem meg is szán ta. Em lé kez -
zünk Is ten sza ba dí tá sa i ra!”

Az öku me ni kus is ten tisz te le ten ke -
rült sor az ün ne pi ke nyér meg ál dá sá ra.

Gáncs Pé ter az utol só va cso rá ra va ló
em lé ke zés re hív ta fel a fi gyel met, va la -
mint há lát adott azért, hogy idén sem
szű köl kö dünk. Az evan gé li kus el nök-
püs pök kö szö ne tet mon dott a me ző gaz -
da ság ban dol go zók nak, hogy ál ta luk ke -
nyér jut a ház tar tá sok ba. „Is ten ál dá sa
le gyen ezen a ke nyé ren, mind annyi unk
ke nye rén. Há lát adunk azért, hogy
má sok kal is meg oszt hat juk min den na -
pi ke nye rün ket” – mond ta Gáncs Pé ter. 

Az öku me ni kus is ten tisz te le ten részt
vett töb bek kö zött KövérLászló, az Or -
szág gyű lés el nö ke, SemjénZsoltmi nisz -
ter el nök-he lyet tes, va la mint egy há -
zunk ré szé ről D.SzebikImrenyu gal ma -
zott püs pök,BenceImre es pe res és Gre-
gersen-LabossaGyörgy lel kész is.
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Közösima–PappJánosbaptistaegyházelnök,KalotaJózsefortodoxérsekivikárius,PatakyAlbertpünkösdiegyházelnök,
SteinbachJózsefreformátuspüspökésFischlVilmosevangélikuslelkész

A Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku -
me ni kus Ta ná csá nak tag egy há zai és
tag szer ve ze tei öku me ni kus há la adó
is ten tisz te le tet tar tot tak au gusz tus
19-én a bu da pes ti Szi lá gyi De zső té -
ri re for má tus temp lom ban. Az ige -
hir de tést dr. Sza bó Ist ván re for má tus
püs pök tar tot ta, a Szent Ist ván-na pi
ke nye ret Gáncs Pé ter evan gé li kus
püs pök ál dot ta meg.

A bá nyák ra la kat ke rült, a já ra tok ban
csend ho nol, az ér cek zár vány ként
pi hen nek a föld mé lyén. A mű té ti
met szé sek kel fel tárt bel ső vi lág, a táj
meg seb zé se, a ké mi ai el já rá sok, a rob -
ban tá sok nyo mot hagy ta ma guk után,
de nem csak a ter mé sze tet át ala kí tó te -
vé keny ség he lye zett el me men tó kat.
A bá nyász em ber is egy élet re kü lön le -
ges tár sa ság ba ke rült, és a lel ke össze -
forrt azok kal, akik szin tén alá száll tak
a mély be, koc ká za tot vál lal tak, hogy a
fel szín re se gít sék mind azt, amit az
anya föld a mé hé ben ki ér lelt.

A szlo vá ki ai Göl nic bá nyán ez év
au gusz tu sá ban az ér cek, bá nya já ra tok,
te lé rek, fő ték, ki bú vá sok, vit lák sze -
rel me sei cse rél tek esz mét egy más sal
a bá nya vá ro sok és bá nya te le pü lé sek
ki len ce dik ta lál ko zó ján. Tel ki bá nya,
a haj dan volt ki rá lyi bá nya vá ros öt fős
de le gá ci ót in dí tott út nak, hogy az
ősi össze tar to zást meg idéz ze. Egy lá -

to ga tás si ke re a kap cso la tok épí té sé -
ben, a sa ját ér té kek kép vi se le té ben, a
ki kris tá lyo so dott él mé nyek ben, a
vissz han gos tör té ne tek ben mér he tő.
Más ra van sze me egy kö zös ség fej lesz -
tő nek, egy pe da gó gus nak, egy er -
dész nek, egy bá nya mér nök nek és egy
lel kész nek. 

Em bert, szak mát, kör nye ze tet és
lel ki sé get vizs gál va a szá mom ra múl -
ha tat lan ta lál ko zás Göl nic fő te rén tör -
tént. Pe dig kör be ölelt a vá ros ka épü -
le te i nek hom lok za tá ról le kö szö nő fo -
lya ma tos je len; fel so ra ko zott előt tem
a bá nya mű ve lé sé nek meg szám lál ha -
tat lan sok szer ken tyű je; ma gá ba fo ga -
dott a hegy gyom ra, ami kor a Jo zef tár -
na el nyúj tot tan ásí tott egyet, és be le -
ke ve red tem a fe ke te ru hás, arany -
gom bos, csil lo gó pa szo má nyú, hety ke
csá kós so ka da lom ba is.

Ott áll a fő té ren az a bá nyász. Az én
em be rem, aki vel ta lál koz nom kel lett.

Fe det len fő vel, tö mött ba jusszal, tal pig
egyen ru há ban. Mint ha aj ká ra fa gyott
vol na a szó, vagy tü re lem mel vár ná,
hogy a ré gi vá ros há za tor nyá ban alább -
hagy jon a me ga fon me ló di á ja. Ahogy
a he gyek, er dők fe gyel me zet ten áll ják
a láb ro gyasz tó dal la mot, ő sem en ge -
dett tar tá sá ból. Tu da tá ban van an -
nak, hogy ami re ké szül, amit tesz,
túl nő raj ta. A szol gá lat, amely ben
gya ko rol ja ma gát, egye te mes. Te kin -
te te nem kö ve ti a já ró ke lők si e tős lép -
te it. Fel fe lé néz. Szem kon tak tus ra nem
szá mít ha tok. Ha a lé lek tük ré ből nem
ol vas ha tok is, de a ke ze be szé des.
Nincs ab ban cso mag, szer szám, zász -
ló, ami hasz ná lat ra vár. A kéz, az iz mok
sa já to san pi hen nek. Az uj jak össze kul -
cso lód tak, nem egy má son he ver a két
kéz. Cél lal fo nód tak össze tí zes kö tés -
ben, már nem fér het hoz zá két ség. Íme
egy bá nyász, aki imád ko zik.

Nem ment be ugyan a bel ső szo bá -
ba, ahogy a Mes ter ta ná csol ta. Nem
bo rult ugyan térd re, ahogy a meg szó -
lí tott sze mé lye kí ván ná. De le gyen
bo csá na tos mind ez, mert tud juk, hogy
köz ben jár. Te szi ezt hű ség gel, ami óta

a mű vész zse ni, SzamovolszkyÖdön
bronz ba ál mod ta. Raj ta kí vül ta lán a
bel ga ConstantinMeunier volt az, aki
ezt a té mát si ker rel anyag ba for mál ta. 

Bár a ve szé lyes mun kát vég zők vé -
dő szent je Bor bá la, s a ne ki szen telt ol -
tá rok jel le mez ték a bá nyász csa lá do kat
és a bá nya le já ra to kat, azért az a bi zo -
dal mam, hogy az én bá nyá szom kö -
nyör gé sé vel a Szent há rom ság fe lé for -
dul va gya ko rol ja tö re del mét. A mély -
be in du lók min den ta pasz ta la tuk, min -
den szak tu dá suk és min den bá tor sá guk
mel lé új ra és új ra a kö nyö rü lő Is ten ke -
gyel mét ké rik. Bár több nyi re csá -
kánnyal, lám pás sal, csil lé vel áb rá zol ják
stíl sze rű en eze ket a mun kás em be re ket,
de te gyük hoz zá, hogy az ima is az
egyik fő te vé keny sé gi kö rük. Szá muk -
ra más hogy el kép zel he tet len az élet.
Ezek a so kat pró bált, edzett, szik -
lanyű vő em be rek ak kor vál nak iga zán
erős sé, ami kor meg nyit ják tes ti-lel ki ér -
zék szer ve i ket a Min den ha tó előtt. Göl -
nic bá nya fő te re er re a pa ra do xon ra vi -
lá gít rá: „…amikorerőtlenvagyok,ak-
korvagyokerős.” (2Kor 12,10)

g SzA lAy láSz ló Pál

A göl nic bá nyai bá nyász szo bor 
A hét egy ko ri fel ső-ma gyar or szá gi bá nya vá ros szö vet sé ge rég fel bom lott. Az
ele ven ko hé zió, a kü lön le ges ki vált ság, ame lyet 1487 de cem be ré től meg ál -
la po dás ban is rög zí tet tek Jászó, Szo mol nok, Göl nic bá nya, Rozs nyó, Ig ló, Tel -
ki bá nya és Ru da bá nya kö zött, má ra csu pán a tör té ne lem egyik epi zód ja. 
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Aján dék kép pen a püs pök a bony há di
kö zös ség év szá za dos rö gös múlt ját is
szim bo li zá ló gyer tya tar tót ho zott a
gyü le ke zet nek; en nek a tör té ne tét már
töb ben meg is mer het ték akár a ke rü -
let misszi ói nap ján, akár „Aföldsója”
ta lál ko zó zá ró is ten tisz te le tén. A gyer -
tya tar tó 1650 kö rül in dult el Pfalz ból,
hogy a bony há di Schmidt csa lád ré vén
új ra Né met or szág ba ke rül jön, vé gül
idén UlrichZenkeren, a Ba jor or szá gi
Evan gé li kus Egy ház egy ház ta ná cso sán
ke resz tül ha za ta lál jon. 

A ka lan dos utat be járt aján dék
azon ban hi á ba szép, ön ma gá ban nem
so kat ér. A püs pök ki emel te ige hir de -
té sé ben: fon tos a be le va ló gyer tya is,
de Is ten lel ké nek láng ja nél kül nincs
vi lá gos ság. Az egy ház, a gyü le ke ze tek
éle té ben ott kell, hogy ra gyog jon Is ten
lel ké nek tü ze is, hogy vi lá gít son min -
den ki szá má ra. A meg hí vón lé vő zsol -
tár idé ze tet – „Uram,szeretemházadat,
ahollaksz,dicsőségedlakóhelyét” (zsolt
26,8) – nem csak a kar zat mell vért jén
ol vas hat juk né met nyel ven, de a Cha -
ris ka ma ra kó rus is meg szó lal tat ta
Max Reger né met ze ne szer ző egyik
mű vén ke resz tül.

Az is ten tisz te let után KrählingDá-
niel nyu gal ma zott es pe res is mer tet te a
gyü le ke zet tör té ne tét. Négy fon tos
kor sza kot emelt ki: az el ső a kez de tek,
a má so dik a nö ve ke dés, a har ma dik a
pros pe ri tás ko ra, a leg utób bi az „ahogy
le het…” jel le mez te idő szak. 

Az el ső lel kész a pak si szü le té sű Bor-
bélyJózsef volt (1816–1871), ek kor ra a
kö zös ség nek már volt is ko lá ja és temp -
lo ma. Bor bély Tol na me gye tör té ne té -
be is be ír ta a ne vét, hi szen jó kap cso -
la tot ápolt a he lyi Perczel csa lád dal, és
ami kor ba rát ja, PerczelMór le vél ben
ér te sí tet te őt az 1848-as már ci u si ese -
mé nyek ről, még már ci us 23-án – szin -
te az or szág ban el ső ként – meg ala pí -
tot ta a he lyi nem zet őr sé get. Ugyan csak
ő – es pe res ként – járt köz ben Haubner
Máté szu per in ten dens bör tön bün te té -
se eny hí té sé nek ér de ké ben. Bor bély Jó -
zsef szol gá la tá nak utol só évé ben ke rült
az egy ko ri sár szent lő rin ci al gim ná zi -
um Bony hád ra, hogy új ra in dul va szel -
le mi és lel ki bá zi sa le gyen az itt élő
evan gé li ku sok nak.

Az őt kö ve tő GráfJózsef szin tén év -
ti ze de ken ke resz tül ve zet te a gyü le ke -
ze tet (1871–1918). GyurátzFerenc püs -
pök ta ná csá ra kis cso por tok (fér fi da -
lár da, nő egy let, egye bek) lét re ho zá sá -
val igye ke zett meg ál lí ta ni az ez idő alatt
meg in du ló tö me ges át té rést (el ső sor -
ban a bap tis ta gyü le ke zet be), amely ké -
sőbb, a Fé bé Evan gé li kus Di a ko nissza
Nő egy let 1928-as meg je le né se kor szin -
te tel je sen meg állt. 

Ek kor azon ban már – RáthGyörgy
rö vid lel ké szi szol gá la ta után (1919–
1921) – GenersichTivadar volt a pász tor
(1921–1947). A két vi lág há bo rú köz ti idő -
szak a vi rág zás kor sza ka. Meg annyi
kö zös ség a gyü le ke ze ten be lül – há rom

is ko la, kó ru sok, szín ját szó kör, pol gá ri
kör, mo zi – mu tat ta az ele ven éle tet. Ezt
vág ta ket té a vi lág há bo rút kö ve tő kol -
lek tív bün te tés. Elő ször há za i kat kellett
el hagy ni uk, majd az ak ko ri po li ti ka
ha zá juk ból is el űz te az itt élő, né met gyö -
ke rű em be re ket. A gyü le ke zet lé lek szá -
ma a fe lé re esett vissza, de az ak kor szol -
gá lat ba ál ló dr. Schlitt Gyula (1947–
1962) igye ke zett meg őriz ni azt, amit még
le he tett: né met nyel vű szol gá la tok, szín -
da ra bok gyü le ke ze ti al kal ma kon, sze -
mély re sza bott lel ki pász to ro lás.

1962-ben ke rült Gy önk ről Bony -
hád ra az ak ko ri es pe res, KrählingDá-
niel (1962–1971), az ő ide jé ben ün ne pel -
te meg a kö zös ség fenn ál lá sá nak száz -
öt ve ne dik év for du ló ját. Kräh ling Dá ni -
el – egy ház tör té ne ti jár tas sá gá nál is fog -
va – fel dol goz ta a gyü le ke zet tör té ne -
tét; az ün ne pen együtt vol tak az egy ko -
ri anya gyü le ke ze tek (Kis má nyok, Ma -

jos) és az egy ko ri le ány gyü le ke ze tek
(Szek szárd, Ma gyar bóly) kép vi se lői is.
Be teg sé gét és ha lá lát kö ve tő en fia, if jabb
KrählingDániel vet te át a szol gá la tot
(1972–2011). Az ő ide jé ben ke rült vissza
egy há zi fenn tar tás ba a gim ná zi um, és
re no vál ták a bony há di temp lo mot.
Ő ala kí tott ki Kis má nyo kon if jú sá gi há -
zat az egy ko ri pa ró ki á ból, test vér kap -
cso la tot lé te sí tet tek a ba jor or szá gi Er -
ding gyü le ke ze té vel – a part ner ség
idén húsz éves –, és köz ben sor ra csa tol -
tak gyü le ke ze te ket Bony hád hoz (Hi das
után Al só ná na, Bá ta apá ti, Kis má nyok).

A má hoz leg kö ze leb bi idő szak is az
él ni aka rás je le it mu tat ja. 2008-ban in -
dult el a Cha ris ka ma ra kó rus, a fi a ta -
lok meg ala kí tot ták a Gáb ri el ze ne kart
Antal Bálint ve ze té sé vel. Bib lia kör,
ba ba-ma ma klub, tá bo rok és csa lá di is -
ten tisz te le tek kö zös sé ge – mind a
bony há di gyü le ke zet je le nét je len tik.

A temp lom ból ki jö vet a püs pök –
há rom ka la pács ütés sel – szim bo li ku -
san is meg kezd te az egy ko ri is ko la épü -
let fel újí tá sá nak fo lya ma tát. Is ten ne -
vé ben in dul el te hát a gyü le ke zet nek ez
a jö vő be mu ta tó ter ve is.

Az ün nep ség után a gim ná zi um ré -
gi tor na ter mé ben nem csak te rí tett asz -
ta lok vár ták a ven dé ge ket, ha nem gyü -
le ke zet tör té ne ti ki ál lí tás is, ame lyet Je-
neiJózsef pres bi ter, gim ná zi u mi tör té -
ne lem ta nár ál lí tott össze. A jó ízű be szél -
ge tést és a szü le tés na pi tor ta el fo gyasz -
tá sát kö ve tő en a Gáb ri el ze ne kar ját szott.

A szí nes na pot az a bi zo nyos ság töl -
töt te be, hogy a gyü le ke zet nek van mi -
ért há lát ad nia. Tag jai a je len ben is
meg ta pasz tal hat ják Is ten lel ké nek ve -
ze té sét, hogy az evan gé li kus kö zös ség
vi lá gos ság, lám pás le gyen Bony há -
don és kör nyé kén is.

g ARA DI AND RáS

Szü le tés na pi gyer tya láng
Kétszázéveönállóabonyhádigyülekezet
A temp lom fel szen te lé sé nek év for du ló ján, au gusz tus 20-án em lé kez tek a bony -
há di evan gé li ku sok ar ra, hogy gyü le ke ze tük két száz éve ön ál ló. Min den ilyen
ju bi le um al ka lom a múlt ba né zés re, de egy ben az elő re te kin tés re is. Az ün -
ne pi is ten tisz te le ten – Ara di And rás nak, a Bony hád–Hi das–Kis má nyo ki Evan -
gé li kus Egy ház köz ség lel ké szé nek, va la mint He vér Be at rix nek, a Pé csi Evan -
gé li kus Egy ház köz ség be osz tott lel ké szé nek a li tur gi ai szol gá la ta után – Gáncs
Pé ter püs pök Mt 5,14–15 alap ján be szélt ar ról, hogy a gyü le ke zet nek ma is vi -
lá gí tó mé cses ként, lám pás ként kell je len len nie az őt kö rül ve vő vi lág ban. 

A prog ram cél ja, hogy a va ká ció utol -
só nap ja i ban a be vá sár ló köz pon to -
kat meg ro ha mo zó szü lők kö zül mi nél
töb ben csat la koz za nak az össze fo gás -
hoz, azok ra is gon dol va, akik nek ön -
erő ből esé lyük sincs min dent be sze rez -
ni gyer me ke ik nek. Az E.ON és a Hel -
lo Wood ál tal ké szí tett ins tal lá ció ado -
mány pont ként fog mű köd ni: min -
den ki, aki a hely szí nen csat la ko zik, ma -
gá val vi het em lék be egyet a sü ni tüs -
ké i be rej tett ezer egye di ce ru zá ból. 

Az ado mány gyűj tő ak ci ót el in dí tó
au gusz tus 19-i saj tó tá jé koz ta tón a se -
gély szer ve zet nek és az ak ció stra té   giai
part ne ré nek, az E.ON Hun gá ri á nak a
mun ka tár sai, va la mint ön kén te sek –
köz tük WolfKati éne kes nő, a kam pány

ar ca és SzékelyBulcsú olim pi ai baj nok
ví zi lab dá zó – se gí tet tek a sü ni ce ru zák -
kal va ló fel töl té sé ben.

Ho gyan le het csat la koz ni? A saj tó -
tá jé koz ta tón GáncsKristóf,a se gély szer -
ve zet kom mu ni ká ci ós igaz ga tó ja el -
mond ta: a kö vet ke ző két hét ben a
szer ve zet min den hely szí nen re giszt rá -
ló ado má nyo zó nak el kül di a www.se-
gelyszervezet.hu/iskolakezdes ado má -
nyo zá si fe lü let link jét. Ezen az ol da lon
egy bank kár tya se gít sé gé vel gyor san és
biz ton sá go san le het tá mo gat ni a se gély -
ak ci ót, mely nek cél ja, hogy a tan év kez -
dé sig ezer rá szo ru ló gyer me ket se gít -
sen fe jen ként tíz ezer fo rint ér té kű,
sze mély re sza bott is ko la kez dő cso -
mag gal. Az át lát ha tó ság ra nagy gon dot
for dí tó se gély szer ve zet az ak ció le zá rul -
tá val be szá mo lót küld a meg adott
e-mail-cí mek re min den ado má nyo zó -
nak ar ról, ho gyan ér tek cél ba a tá mo ga -
tá sok. Azok, akik nek nincs le he tő sé gük
a we ben se gí te ni, hí vá son ként/sms-en -
ként 250 fo rint tal tá mo gat hat ják az ak -
ci ót a 1353-as ado mány vo na lon is. 

Forrás:MÖS

PolgárdiSándores pe res pré di ká ci ó já -
ban Pál Korinthusiakhozírt leveléből
idé zett: „…úgyfutok,mintakielőttnem
bizonytalanacél…” (9,26) A vá lasz tott
ige ak tu a li tá sá val kap cso lat ban az ép -
pen ak kor kez dő dött ri ói olim pi át em -
lí tet te, kap cso lat ba hoz va KovácsVik-
tor sport irán ti sze re te té vel. Ige hir de -
té sé ben ki emel te a ko ráb bi lel kész,
VajdaIstván gyü le ke zet épí tő mun ká -
ját és a gyü le ke zet öröm te li vá ra ko zá -
sát az új lel kész iránt.

Az újon nan be ik ta tott lel kész a 118.
zsol tár alap ján pré di kált. „»Erőméséne-
kem az Úr, megszabadított engem.«
Négy fon tos do log ról be szél ez az ige,
én azon ban csak há rom ról be szél nék
ma. Erő, ének, Úr! Elő ször az ének. Na -
gyon kö zel áll hoz zám a ze ne, egé szen
ki csi gye rek ko rom tól ze né lek, a mu zsi -

kát na gyon sze re tem. Az Urat aka rom
szol gál ni ez zel és a gyü le ke ze tet épí te -
ni szám ban és lé lek ben egy aránt. Én eh -
hez ér tek, pon to sab ban én ezt kap tam,
ez zel szol gá lok majd. Erő. Fur csa most
itt áll ni. Fur csa, mert sok min dent
még nem tet tünk meg egy má sért, úgy

konk ré tan. És még is, a gyü le ke zet
meg hí vott, és én jöt tem. Sem mi lyen
hosszú tá vú, erő sen meg ala po zott erő -
ki fej tés nem tör tént kö zöt tünk, és
még is, ma ga mat és csa lá do mat rá bíz -
tam a gyü le ke zet re, és a gyü le ke zet is
rám bíz ta a pász to ri szol gá la tot, a ve -
ze tést. És vé gül: az Úr. Pál apos tol ezt
mond ta a Ko rint hus vá ro sá ban lé vő
gyü le ke zet nek: »Mertúgyhatároztam,
hogy nem tudok közöttetek másról,
csak JézusKrisztusról, róla ismint a
megfeszítettről.« (1Kor 2,2) En ged tes sék
meg, hogy én is ezt mond jam, ki csit ki -
bő vít ve a zsol tá ros »Úr« fo gal mát.
Mert itt más ról nem lesz szó, csak is
Krisz tus ról és az ő né pé ről, mert ez az
el hí va tá sunk. Ne kem és a gyü le ke zet -
nek egy aránt” – mond ta a lel kész.

Az újon nan be ik ta tott szol ga tár sat az
egy ház me gye lel ké szei egy-egy igé vel ál -
dot ták meg. Az is ten tisz te le tet kö ve tő
sze re tet ven dég sé gen az egy ház me gye
ne vé ben Pol gár di Sán dor es pe res aján -
dé kot adott át a lel kész nek. Ko vács
Vik tor vé gül meg kö szön te a jó kí ván sá -
go kat, kü lön a gyü le ke zet ve ze té sé nek,
a pres bi té ri um nak, to váb bá a gyü le ke -
zet tag ja i nak a bi zal mat, a sze re te tet, és
ki fe jez te azon szán dé kát, hogy igyek szik
to vább ra is meg be csül ni a bi zal mat és
ten ni azt, amit az Úr is ten reá bí zott. 

g SCH VARCz KOPF ANI TA

Se gít ség az is ko la kez dés hez
Az is ko lá sok ce ru za tar tó sü ni jé nek
négy mé te res óri ás vál to za tá val köl -
tö zött be a Ma gyar Öku me ni kus Se -
gély szer ve zet (MÖS) két hét re a bu -
da pes ti Al lee Be vá sár ló köz pont ba,
hogy így hív ja fel a fi gyel met Is ko la -
kez dés együtt! el ne ve zé sű, szep tem -
ber 4-ig tar tó ak ci ó já ra. 

„Erőm és éne kem az Úr”
KovácsViktoriktatásaAjkán
Új szol gá la ti he lyén, az Aj kai Evan gé li kus Egy ház köz ség ben ün ne pi is ten -
tisz te let ke re té ben ik tat ta be au gusz tus 6-án Ko vács Vik tor lel készt Pol gár -
di Sán dor, a Veszp ré mi Egy ház me gye es pe re se. Az egy ház me gye evan gé li -
kus lel ké sze in kí vül a he lyi re for má tus és ka to li kus kö zös ség, va la mint a vá -
ros ve ze té sé nek kép vi se lői is meg tisz tel ték je len lé tük kel az ün ne pi al kal mat. 

KovácsViktorszol no kon szü le tett, ál ta lá nos és kö zép is ko lai ta nul má nya -
it is ott vé gez te. 2005-ben nyert fel vé telt az evan gé li kus hit tu do má nyi egye -
tem re. 2009 ta va szán eras mus-ösz tön díj jal egy sze mesz tert a finn or szá gi Jo -
en su ui egye tem (az óta ke let-finn or szá gi egye tem) teo ló gi ai fa kul tá sán ta -
nult. 2011. jú li us 3-án szen tel te lel késszé dr. Fa bi ny Ta más püs pök szol no kon.
ez után a bu da pest-ke len föl di evan gé li kus egy ház köz ség be osz tott lel ké sze,
majd az evan gé li kus teo ló gus ott hon lel ké sze lett. köz ben 2013 no vem be -
ré ben si ke res pa ró ku si vizs gát tett. 2014 au gusz tu sá tól 2016 jú li u sá ig a som -
ló sző lő si evan gé li kus egy ház köz ség he lyet tes lel ké sze ként szol gált. 2016 
au gusz tu sá tól az aj kai evan gé li kus egy ház köz ség meg vá lasz tott lel ké sze. 2012-
ben fe le sé gül vet te Sterczer Ri tát, aki vel egy kis lányt ne vel nek.
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G Y Á S Z  J E  L E N  T É S

„…akikőszikláraépítetteaházát.” ( Mt 7,24) Ér te sít jük, hogy KertészGézáné
szü le tett TemesiLujzaokl. mér nök au gusz tus 10-én csen de sen meg halt. Ham -
va it au gusz tus 31-én 14 óra kor he lyez zük nyu ga lom ra a Bu da pest-De ák té ri evan -
gé li kus temp lom ban (Bu da pest V., De ák tér 4.). Gyá szol ják: fér je, há rom gyer -
me ke, hat uno ká ja, me nye, ve je, uno ka test vé rei, só go rai, só gor női, ro ko nai és
mind azok, akik sze ret ték. „…nincsenittmaradandóvárosunk,hanemazel-
jövendőtkeressük.” (zsid 13,14) Kér jük, hogy ko szo rú he lyett egy szál vi rá got
hoz za nak. Cím: 1138 Bu da pest, Nép für dő u. 21/c I. em. 4.

Meghívólelkésziktatásra.Jé zus mond ja: „Aki te hát val lást tesz ró lam az
em be rek előtt, ar ról majd én is val lást te szek mennyei Atyám előtt.” (mt 10,32)
a sop ro ni evan gé li kus egy ház köz ség sze re tet tel meg hív ja az au gusz tus
28-án va sár nap dél előtt 10 óra kor a gyü le ke zet temp lo má ban kez dő dő ün -
ne pi is ten tisz te let re. en nek ke re té ben Mes ter há zy Ba lázs, a sop ro ni evan -
gé li kus egy ház me gye es pe re se be ik tat ja tiszt sé gé be Pe li kán And rást, az
egy ház köz ség meg vá lasz tott lel ké szét. sze re tet tel vár juk ün ne pünk re Önt
és ked ves csa lád ját!

Anyugdíjaslelkészekszokásostalálkozójaszep tem ber 2-án a De ák té -
ren fél 10-kor kez dő dik, me lyen Zász ka licz ky Pé ter foly tat ja D. raf fay sán dor
püs pök ről szó ló elő adá sát.

Meghívópapnétalálkozóra. idén is meg tart juk ha gyo má nyos pap né ta lál -
ko zón kat, mely re min den ak tí van dol go zó lel kész fe le sé gét sze re tet tel hív -
juk és vár juk. a ta lál ko zót Ef fa ta cím mel szep tem ber 16–18. kö zött ren dez -
zük az an dor ka ru dolf evan gé li kus kon fe ren cia- és misszi ói ott hon ban (8624
ba la ton szár szó, Jó kai u. 41.). to váb bi in for má ció és je lent ke zés szep tem ber
4-ig a kö vet ke ző e-mail-cí me ken: Fa bi ny Ka ta lin: fa bi ny ka ti@gmail.com; Gáncs
Pé ter né: gancs mar ti@vip mail.hu; Sze me re i né Szi ge thy Eni kő: sze ni kos -
ter@gmail.com.

Abudavárievangélikusszabadegyetem kö vet ke ző al kal mát szep tem ber
5-én, hét főn 19 órai kez det tel tart juk a bé csi ka pu té ri evan gé li kus temp lom
ká pol ná já ban (1014 bu da pest, tán csics mi hály u. 28.). Dr. Fa bi ny Ta más püs -
pök áhí ta tát kö ve tő en Tóth Ág nes tör té nész (ma gyar tu do má nyos aka dé mia
tár sa da lom tu do má nyi ku ta tó köz pont ki sebb ség ku ta tó in té zet) tart elő adást
A ma gyar or szá gi né me tek ki te le pí té se és az evan gé li kus egy ház tö rek vé sei nem
ma gyar anya nyel vű hí vei vé del mé ben (1944–48) cím mel. a be lé pés in gye nes,
min den ér dek lő dőt sze re tet tel vá runk.

egyetemitanévnyitó.az evan gé li kus hit tu do má nyi egye tem szep tem ber
9-én, pén te ken 14.30-kor tart ja tan év nyi tó is ten tisz te le tét és ün ne pi ülé sét
a bu da pest-zug lói evan gé li kus temp lom ban (bu da pest Xiv., lő csei út 32.).
az is ten tisz te le ten Gáncs Pé ter el nök-püs pök vég zi az ige hir de tés szol gá la -
tát. az ün ne pi ülés rend je: meg nyi tás; rek to ri be széd; az el ső éve sek fo ga da -
lom té te le; men to ri meg bí zó le ve lek át adá sa; há la adás az új sport pá lyá ért; be -
je len té sek; him nusz. az of fer tó ri um a Dr. só lyom Je nő ala pít vány ja vát szol -
gál ja. Ün ne pünk re sze re tet tel meg hív juk.

Dr. Sza bó La jos rek tor

dévaiBíróMátyás-konferenciaÓbudán.az óbu dai evan gé li kus egy ház -
köz ség ve ze tő sé ge sze re tet tel hív ja az ér dek lő dő ket a Dé vai bí ró má tyás mun -
kás sá gá ról szó ló tu do má nyos kon fe ren ci á ra szep tem ber 17-ére.

a prog ram: 9.00: gyü le ke zés a Dé vai bí ró má tyás té ri evan gé li kus temp -
lom előtt • 9.15: ko szo rú zás a temp lom fa lán lé vő em lék táb lá nál • 9.30: ün -
ne pi is ten tisz te let; igét hir det Ja kab Bé la pa ró kus lel kész • 10.30: tu do má nyos
kon fe ren cia; el nök: dr. Ko rá nyi And rás, az evan gé li kus hit tu do má nyi egye -
tem (ehe) pro fesszo ra, rek tor he lyet tes • elő adá sok: dr. Ács Pál tu do má nyos
ta nács adó (mta btk iro da lom tu do má nyi in té zet): A szen tek alu vá sa Dé va i -
nál. Dr. Csep re gi Zol tán tan szék ve ze tő egye te mi ta nár (ehe egy ház tör té ne -
ti tan szék): Dé vai ma gyar nyel vű ká té ja. Dr. H. Hu bert Gab ri el la tu do má nyos
fő mun ka társ (evan gé li kus or szá gos könyv tár): Dé vai és a ma gyar he lyes írás.
Dr. Itt zés Gá bor tu do má nyos ta nács adó (em mi): A wit ten ber gi egye tem Dé -
vai ko rá ban. • rö vid fó rum be szél ge tés az el hang zot tak ról. • a kon fe ren cia zá -
rá sa – dr. ko rá nyi and rás. • 13 órá tól sze re tet ven dég ség a kon fe ren cia részt -
ve vői szá má ra a gyü le ke ze ti ház ban.

HIRdetés

Az or go ná ról. Az or go na ere de té re vo -
nat ko zó ada tok el vesz nek az ős idők
ho má lyá ban. Szer ke ze té nek öt le tét
va ló szí nű leg az el ső kez det le ges pász -
tor síp, majd ké sőbb az össze tett pán -
síp ad ta. Sok év szá zad telt el, míg
ezek ből a pri mi tív hang sze rek ből a fo -
lya ma tos tö ké le te sí tés so rán az or go -
na el nyer te mai for má ját. A hang szer
kez det le ges for má já ról és szer ke ze té -
ről már a Bib li á ban ol vas ha tunk.
Olyan fú vós hang sze rek ről van szó,
ame lyek nek a síp kész le tét a le ve gő
mes ter sé ges be fú vá sa hoz ta moz gás -

ba. Ilyen hang szert a fel jegy zé sek sze -
rint már a je ru zsá le mi Sa la mon-temp -
lom ban is hasz nál tak.

A ví zi or go na vagy hid ra u lisz min -
den bi zonnyal a leg ko ráb bi hang szer,
ame lyen bil len tyű zet se gít sé gé vel le he -
tett ját sza ni. Ale xand ri á ban Kté szi biosz
(Kr. e. 285–222) ta lál ta fel az or go nát.
An tik le írá sát Hé rón Pneumatika, il -
let ve VitruviusDere architectura cí mű
mű vé ből is mer jük. A hel le nisz ti kus kor
a hid ra u liszt, más né ven ví zi or go nát
gép nek te kin tet te, ze nei szem pont -
ból nem volt je len tő sé ge. A Ró mai Bi -

ro da lom ban vi szont a nagy hang ere -
jű ví zi or go nát el ső sor ban szín há zi
elő adá sok, cir ku szi já té kok kí sé re té hez
hasz nál ták. A csá szár ság ko rá tól kezd -
ve há zi hang szer ként is ter jedt. Bi zánc -
ban a 4. szá zad so rán a ké sőbb egyed -
ural ko dó vá vált fúj ta tás ra kezd tek át -
tér ni a ví zi pum pá lás he lyett. En nek el -
le né re a hang szer ne ve még a ko rai kö -
zép kor ban is hid ra u lisz ma radt.

(Forrás:Wikipédia)

* * *

„A leg na gyobb bil len tyűs hang szer, a
temp lo mi or go na a re ne szánsz ide jén
ju tott el a tö ké le tes sé gig. Az a pri mi -
tív or go na, amely a 8. szá zad után
vissza ke rült a temp lom ba és az ud va -
ri élet be, vagy ki csiny, hor doz ha tó
hang szer volt, vagy ha tal mas ször -
nye teg, amit ököl lel ütött sú lyos emel -
tyűk mű köd tet tek. Most szü le tett meg
be lő le a gon do san ki dol go zott, ját szó -
asz tal lal ki egé szí tett or go na tí pus; egy-
egy ko ra be li pél dá nyát ma is meg ta lál -
hat juk Eu ró pá ban, pél dá ul a spa nyol -
or szá gi Co var ru bi as ban: az ot ta ni or -
go na ere de ti re ne szánsz hang szer, ma
is jól mű kö dik.”

(RészletYehudiMenuhin
Azemberzenéjecíműkönyvéből)

Meghívóprotestánsmédiaműhelyre
Té ma: nem zet tu dat a re for má ció szel le mi sé gé ben

idén is ak tív mé dia mun ká so kat, to váb bá a mé dia bel ső, szak mai kér dé sei
iránt ér dek lő dő ket vár őszi ta nács ko zá sá ra a Pro tes táns Új ság írók szö vet -
sé ge (Prúsz). mű he lyünk – a re for má ció és nem zet te ma ti kus év je gyé ben
– a nem zet tu dat pro tes táns ér tel me zé sét, a ha zá hoz és a na ci o na liz mus -
hoz va ló vi szo nyu lás kér dés kö rét vizs gál ja, kü lö nös te kin tet tel a mé dia, a
min den ko ri tö meg kom mu ni ká ció sze re pé re. a „meg le pe tés ven dég ként”
várt kül ső elő adó(k) mel lett a té mát ez út tal iga zi mű hely mun ká val, fő ként
kö zös be szél ge té sek, vi ták so rán kí ván juk fel dol goz ni a je len lé vők kel. 

Nem zet tu dat az olim pi án cím mel ri ói él mé nye i ről szá mol be No votny Zol -
tán sport ri por ter, a Prúsz el nö ke, tör té ne ti elő adást tart Faggyas Sán dor új -
ság író, a Prúsz al el nö ke, 1956 gye rek szem mel cím mel pe dig a rát má tyás-
dí jas Pet rő czi Éva köl tő-új ság író. 

Helyszín:meg bé ké lés há za, 5309 be rek für dő, be rek tér 19.
Időpont:2016. szep tem ber 16–18.

a rész vé te li díj (pén tek va cso rá tól va sár nap ebé dig): 15 000 ft, Prúsz-ta gok -
nak: 7500 ft. Je lent kez ni (a fé rő he lyek függ vé nyé ben) szep tem ber 8-ig a
prusz@lu the ran.hu e-mail-cí men vagy a 20/824-9657-es mo bil szá mon le het.

Or go na ze nés áhí ta tok
Nyár vé gén és ősszel is or go na ze nés áhí ta to kat, me di tá ci ó kat tar ta nak a Bu -
da pest szí vé ben ta lál ha tó De ák té ri evan gé li kus temp lom ban. Az áhí ta tok
idő pont ja: va sár na pon ként 18 óra.

Részletesprogram:
au gusz tus 28-án: Fin ta Ger gely – or go na est or go na be mu ta tó val 
szep tem ber 25-én: Ko sócz ki Ta más – bach tól re ge rig 
ok tó ber 9-én: Hor váth Már ton Le ven te – két év szá zad pár be szé de 

(cse rek lyei and rea – szop rán; hor váth bé la – oboa) 
ok tó ber 16-án: Ka pi tány Dé nes – ze ne szo mo rú ság ide jén 
ok tó ber 30-án: Ké mén czy An tal – est haj nal csil lag 
no vem ber 27-én: Sza bó Im re – ád ven ti or go na ze ne 

rö vid or go na me di tá ci ók min den szer dán 5 órá tól hall gat ha tók. 
a be lé pés díj ta lan. mű vé sze ti ve ze tő: fin ta ger gely.

A Nyitotttemplomprog ra mot alap ve -
tő en ket tős cél mo ti vál ta: egy részt
val lá si, más részt vi lá gi. Fe le ke ze ti ho -
va tar to zás tól füg get le nül az egy ház köz -
ség mi nél töb be ket igyek szik meg cé -
loz ni, mint egy be pil lan tást en ged ve an -
nak a fi zi kai tér nek az at mo szfé rá já ba,
ame lyet az evan gé li kus li tur gia szel le -
mi te re ha tá roz meg. Így a más fe le ke -
ze tek ből ér ke zet tek is újabb is me re tek -
kel, él ménnyel gaz da god hat nak, meg -
is mer he tik az evan gé li kus li tur gia tár -
gya i nak jel leg ze tes sé ge it, az ol tárt, a ke -
resz tyén szim bó lu mo kat, il let ve Pecz
Samu re mek épü le té nek fi nom dí -
szít mé nye it. A nyi tott temp lom min -
den ki előtt, a nem hí vő előtt is nyit va

áll, aki tisz te let ben tart ja a hely mél tó -
sá gát. A prog ram te hát Bu da pest tu -
risz ti kai kí ná la tát is bő ví ti.

A ka pu nyi tás nak szim bo li kus tar tal -
ma van, üzenete szerint az egy ház
kész ar ra, hogy aj tót nyit va meg ossza
ér té ke it, meg mu tas sa ta ní tá sá nak alap -
ja it, át vitt ér te lem ben is aj tót nyis son.
Egy szó val: a nyi tott temp lom, a szak -
rá lis tér az Is ten-em ber kap cso lat mé -

lyí té sét je lent he ti, a be té rő se gít sé get
kap hat ah hoz, hogy meg él je sa ját vi -
szo nyát a Te rem tő höz. Ha ő ma ga is
nyi tott lé lek kel lép be.

Ta lán jo go san me rül fel a kér dés,
hogy mi kö ze le het egy egy há zi prog -
ram hoz a – ta lán so kak fe jé ben ne ga -
tív tar ta lom mal bí ró – mar ke ting nek,
amely sok szor a fo gyasz tók ma ni pu -
lá lá sá val pró bál ter mé ke ket vagy szol -
gál ta tá so kat el ad ni. Úgy vá la szol ha -
tunk er re, hogy a temp lom nak mint
épü let nek és mint a gyü le ke zet há zá -
nak ér té ke it is köz ve tí te ni kell a mo -
dern kor esz kö ze i vel – bi zo nyos ke re -
tek kö zött, tisz tes ség gel –, eb ben se gít -
het a mar ke ting.

A temp lom épí té sze Pecz Sa mu (1854–
1922) volt, a his to ri zá ló épí té szet egyik
leg ki vá lóbb kép vi se lő je, aki több pro -
tes táns temp lo mot is ter ve zett go ti zá -
ló stí lus ban. A bu da pest-fa so ri evan -
gé li kus temp lom ter ve zé se kor a pá ri -
zsi Sa in te-Chapel le ké pe le be gett a sze -
me előtt, ez volt al ko tá sá nak leg főbb
ih le tő je. A be já rat fe let ti mo za ik Róth
Miksa al ko tá sa, amely a sze cesszió

stí lu sá ban fo gal maz za meg a jé zu si
mon da tot: „Engedjétekhozzámjönni
agyermekeket.”A temp lom bel ső te ré -
nek his to ri zá ló ki fes té se szé pen eme li
ki az épí té sze ti ele me ket. Az ol tár és a
ke resz tek Pecz Sa mu ter vei alap ján ké -
szül tek. A kar csú, csúcs íves ab la kok és
a bol to zat an gyal fe jek kel dí szí tett ro -
zet tá ja mél tó ke re tet ad az ol tár nak. 

Az ol tár kép fes tő je BenczúrGyula
(1844–1920), az aka dé mi kus tör té ne ti
fes té szet egyik ki ma gas ló alak ja, aki a
tő le meg szo kott tech ni kai bra vúr ral, ki -
fe je ző anyag ke ze lés sel ké szí tet te el ké -
pét. Esz mei ér té ke fel be csül he tet len.
A ke resz te lő me den ce kő fa ra gó mun ká -
ja KauserJános és tár sa ne vé hez fű ző -
dik, a fe dél JancsurákGusztáv réz mű -
ves aján dé ka, amely a 1906-os pá ri zsi
vi lág ki ál lí tá son dí jat nyert. A Pecz
Sa mu ter vez te, tölgy fá ból ké szült,
csúcs íves or go na ház a hom lok zat ro -
zet tá já val har mó ni á ban töl ti ki a kar -
za tot. Az or go nát AngsterJózsef és fia
ké szí tet te. A temp lom pom pás üveg -
ab la kai szin tén Róth Mik sa al ko tá sai.

Ta lán szo kat lan ez a dí szí tett ség
egy 20. szá zad ele jén épült pro tes táns
temp lom ban. De ta lán ép pen ez ra gad -
ja meg a be té rőt, a gaz dag ság nak, az
em be ri kre a ti vi tás nak és a szép ség
utá ni vágy meg nyil vá nu lá sá nak ez a
va rázs la tos egy sé ge.

Az or go na hang ja is „mennyei” at -
mosz fé rát te remt a ki vá ló akusz ti ká jú tér -
ben. Az el múlt évek ben is sok ne ves elő -
adó mű vész szó lal tat ta meg a hang szert.
Fi a tal or go na mű vé szek, az egy ház köz -
ség kán to rai gya ko rol hat nak is temp lo -
munk ban – a ki hal lat szó or go na szó
mág nes ként vonz za az ar ra já ró kat. 

El mond ha tó, hogy a fa so ri evan gé -
li kus temp lom ban a Nyitotttemplom
prog ram alap ve tő en az em ber szép
irán ti vá gyá ra apel lál.

A nyit vatar tás ide je alatt na pon ta
har minc-negy ven lá to ga tó for dul meg
a temp lom ban, nagy já ból tíz kü lön bö -
ző or szág ból ér kez nek. Ezek a ta lál ko -
zá sok le he tő sé get kí nál nak gyü le ke ze -
tünk nem zet kö zi kap cso la ta i nak bő -
ví té sé re is. A lá to ga tók vissza jel zé sei
újabb im pul zust, ener gi át ad nak a
mun kánk hoz.

g BRüll EDE
(Elérhetőségünk:

www.facebook.com/bpfasor.)

Egy ház és mar ke ting
Atemplomnakiselkélacégér
A Bu da pest-Fa so ri Evan gé li kus Egy ház köz ség 2016 au gusz tu sá ban har ma -
dik al ka lom mal nyi tot ta meg temp lo má nak ka pu it a nagy kö zön ség előtt. Az
épü let így be ke rült a fő vá ros tu risz ti kai lát ni va lói kö zé – de a cél nem pusz -
tán ennyi. A sta tisz ti kák sze rint egy re nő a temp lo mot fel ke re sők szá ma. 
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Új nap – új kegyelem
Va sár nap (au gusz tus 28.)
[Tevagyazén]menedékemésszabadítóm,megszabadítaszazerőszaktól. 2Sám
22,3 (2Kor 4,8–9; lk 17,11–19; Róm 8,[12–13]14–17; zsolt 146) Egy hó nap pal ez -
előtt ame ri kai ven dé günk ér ke zett. Mi előtt re pü lő re szállt, ag go da lom mal ér -
dek lő dött, hogy mennyi re biz ton sá gos Eu ró pa. Az el múlt idő szak ban több tra -
gi kus ese mény is tör tént. So kak ban fel ve tő dött a kér dés, hogy érez het jük-e még
ma gun kat va la ha biz ton ság ban, hol ta lál ha tunk me ne dé ket. Bár hol ke re sünk
is nyu gal mat, ezen a föl dön so ha sem tud juk be biz to sí ta ni ma gun kat. Még egy
atom biz tos bun ker ben is kap ha tunk szív ro ha mot. Egyet len biz tos me ne dé künk
azon ban van, aki hez bár hol, bár mi kor for dul ha tunk. Akár mi tör té nik is kö rü -
löt tünk vagy ve lünk, Jé zus Krisz tus sza ba dí tó sze re te té től sem mi sem vá laszt -
hat ja el a ben ne bí zót!

Hét fő (au gusz tus 29.)
AmikoradicsőségesUrunkba,JézusKrisztusbavetetthitetekszerintéltek,nele-
gyetekszemélyválogatók. Jak 2,1 (3Móz 19,15b; 5Móz 26,1–11; Jer 1,1–10) Né hány
he te lát tam egy vi de ót az in ter ne ten, amely ben egy hat éves gye rek szí nészt ün -
ne pi ru há ban, majd ko szos, egy sze rű öl tö zék ben ki ál lí tot tak a tér re, az tán be -
küld tek egy ét te rem be. Szív szo rí tó volt lát ni, hogy ami kor szép ru hát öl tött, oda -
men tek hoz zá, meg si mo gat ták, mo so lyog tak rá; ami kor sze gé nyes ki né ze tű volt,
át néz tek raj ta, el hú zód tak tő le. A videó készítői nem tud ták be fe jez ni a fel vé -
telt, mert a gyer me ket annyi ra meg vi sel te ez a kont raszt. Nem ér tet te. Is ten nem
sze mély vá lo ga tó, és tő lünk is a fe le ba rát sze re te tét vár ja.

Kedd (au gusz tus 30.)
Ugyeötverebetadnakkétfillérért,deIstenegyrőlsemfeledkezikmegközülük.
lk 12,6 (1Móz 2,19–20; Gal 5,22–26; Jer 1,11–19) En gem már sen ki nem sze ret,
ve lem már sen ki nem tö rő dik! Saj nos a hí vők kö zött is van olyan, aki ezt éli meg,
ha szon ta lan nak, ér ték te len nek ér zi ma gát. Jé zus sza vai azon ban örök ér vé nyű -
ek, és az ő sze re te te füg get len az em be re ké től. Is ten min den kit sze mély sze rint
szá montart, min den ki ér té kes a szá má ra, hi szen „egyszülöttFiátadta,hogyaki
hiszőbenne,elnevesszen”. (Jn 3,16)

Szer da (au gusz tus 31.)
Engedjétekhozzámjönniakisgyermekeket,ésneakadályozzátokőket,mertilye-
nekéazIstenországa.Mk 10,14 (zsolt 8,3; Fi lem 1–16[17–22]; Jer 2,1–13) Sok -
szor hal lot tuk már ezt az igét, ta lán gyer me ke ink, uno ká ink ke resz te lő jén is. De
min dent meg tet tünk, hogy sze res sék az Urat? Ha csak a kö te le zőt tud juk le a
va sár na pi is ko lá val, hét köz nap vi szont meg fe led ke zünk a ke resz tény hit, re mény
és sze re tet hi te les meg élé sé ről, va jon Jé zus hoz en ged jük-e őket?

Csü tör tök (szep tem ber 1.)
[AzÚr]alkotottminket,azövéivagyunk:azőnépeéslegelőjéneknyája. zsolt
100,3b (1Pt 2,10; 1Krón 29,9–18; Jer 3,1–10) Né hány nap ja egy kis gyer mek kö -
szönt ne kem a ját szó té ren, és a má so dik mon da tá ban el di cse ke dett, hogy a Ka -
ti ca cso port ba fog jár ni. Bi zony, nem mind egy, hogy me lyik böl cső dé be, óvo -
dá ba, is ko lá ba, egye tem re jár az em ber fia-le á nya. Ez meg ha tá roz ben nün ket
ké sőbb is. Ami azon ban még en nél is fon to sabb, hogy vég ső so ron Is te néi va -
gyunk. A leg na gyobb öröm, ha Jé zus je lét vi sel ve az ő cso port já ba tar toz ha tunk.

Pén tek (szep tem ber 2.)
Adjnekiszívesen,ésneessékrosszulaz,hogyadsz. 5Móz 15,10 (Mt 10,42; Jn 13,31–
35; Jer 3,21–4,4) Gye rek ko rom ban né hány al ka lom mal, ami kor édes sé get is vit -
tem ma gam mal az is ko lá ba, elő for dult, hogy in kább be men tem a mos dó ba meg -
en ni, ne hogy más nak is ad ni kell jen be lő le. Az irigy sé gem mi att vi szont nem esett
jól a fi nom ság. Már ak kor meg ta pasz tal tam, hogy mi lyen ne héz ad ni ab ból, ami -
hez ra gasz ko dom. Va ló já ban sem mi sem az enyém, hi szen az is Is ten ado má -
nya szá mom ra, amit úgy ke ze lek, hogy meg dol goz tam ér te. Is ten sze re te te pe -
dig sze re tet re kell, hogy in dít son az em ber tár sam ja vá ra. Mind eze ket tu dom, még -
is meg esik, hogy csu pán rossz lel ki is me ret ből se gí tek. Vég ső so ron még elé ge -
dett is va gyok, hi szen a lé nyeg, hogy ad tam. Is ten azon ban a kap cso la tun kat ké -
ri szá mon ezek ben a hely ze tek ben. Ha tel jes szí vem ből sze re tem mennyei Atyá -
mat, ak kor sze re tem min den pa ran csát, és kész sé ge sen, öröm mel tel je sí tem.

Szom bat (szep tem ber 3.)
Legyetektehátéberek,ésszüntelenkönyörögjetek,hogylegyenerőtök. lk 21,36
(zsolt 66,12; 2Thessz 2,13–17; Jer 6,9–23) A mon dás úgy tart ja, hogy zu ha nó re -
pü lőn nincs ate is ta. Min den eset re sok kal ébe rebb és buz gón kö nyör gő az em -
ber, ha baj ba ke rül. A kér dés azon ban az, hogy fel ké szül tek va gyunk-e egy ilyen
hely zet re. Nem tud hat juk, hogy mi kor ál lít nagy pró ba té tel elé, vagy hogy mi -
kor hív min ket ma gá hoz az Úr. Az éber ség nem azt je len ti, hogy ép pen nem al -
szunk, ha nem azt, hogy ké szen ál lunk min den idő ben. Az imád ság se gít ab ban,
hogy ál lan dó an Krisz tus ra te kint sünk, őt kö ves sük, ve le és őben ne él jünk. Ami -
kor pe dig zu han ni kezd a re pü lőnk, mert „azegektartóoszlopaimegrendülnek”
(Mt 24,29), lesz erőnk meg me ne kül ni Jé zus Krisz tus ál tal.

g láSz ló NÉ AGOD ANETT
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„Áldjad, lelkem,azUrat, ésne feledd el,mennyi jót tett
veled!” (zsolt 103,2)

Szent há rom ság ün ne pe után a 14. hé ten az Útmutató reg ge li
s he ti igéi di cső í tés re és há la adás ra in dí ta nak Is ten meg ta pasz -
talt jó té te mé nye i ért (lásd zsolt 103,3–5). „Ma gasz tal já tok az
Urat, mert jó, mert örök ké va ló az ő ke gyel me.” (zsolt 118,1;
lK) Kér jük: „Ta níts min ket úgy szám lál ni nap ja in kat, hogy
bölcs szív hez jus sunk!” (GylK 728,13) A Szent lé lek ele ve nít
meg; a test nem hasz nál sem mit… (lásd Jn 6,63) „Akiketpe-
digIstenLelkevezérel,azokIstenfiai.Hapediggyermekek,ak-
kor[…]örököstársaiKrisztusnak,haveleegyüttszenvedünk,
hogyveleegyüttmegisdicsőüljünk.” (Róm 8,14.17) „Hogy Is -
ten gyer me kei va gyunk, s ma gun kat tel jes bi zo nyos ság gal an -
nak is tart hat juk, az nem ma gunk tól és nem is a tör vény ből
van. Ha nem a Szent lé lek bi zony ság té te le ez, aki az igé vel mű -
kö dik ben nünk, s ta pasz ta la tunk meg egye zik az igé vel” – ta -
nít ja Luther.A tíz lep rás meg gyó gyu lá sa után csak egy há lás
sa má ri ai tért vissza, „ésfennhangondicsőítetteIstent.Arcrabo-
rultJézuslábánál,éshálátadottneki.[…]Éseztmondtaaz
Úr:Keljfelésmenjel,ahitedmegtartotttéged” (lk 17,15–16.19).
Már a mó ze si tör vé nyek elő ír ták, hogy az új ter més be mu -
ta tá sa kor „boruljleIstenednek,azÚrnakszíneelőtt!Azután
örvendezzmindannakajónak,amitIstened,azÚradneked
ésházadnépének…” (5Móz 26,10–11) Akik pe dig Krisz tus Jé -
zu séi, azok nak az éle té ben a lé lek jó gyü möl csöt te rem, amely -
nek ki lenc jel lem ző tu laj don sá gát em lí ti Pál, s fi gyel mez tet is:
„HaaLélekáltalélünk,akkoréljünkisaLélekszerint.” (Gal
5,25) És há lát ad Fi le mon gyü mölcs ho zó éle té ért: „Szereteted-
bensokörömünkésvigasztalásunkvolt,mertaszentekszíve
felüdültáltalad,testvérem.” S vissza kül di a meg tért rab szol -
gát, aki ne vé ben hor doz za jó gyü möl csét; ő „mostpedigne-
kedis,nekemishasznos” (Fi lem 7.11). A temp lom fel épí té sé -
re össze gyűlt ön kén tes ado má nyo kért Dá vid így adott há lát:
„Áldottvagyte,Uram[…],öröktőlfogvamindörökké![…]Most
azért,Istenünk[…],dicsérjükatefenségesnevedet.[…]Bi-
zony,tőledvanmindez,éscsakaztadtukneked,amitateke-
zedbőlkaptunk!” (1Krón 29,10.13.14) Csak aki már meg ta pasz -
tal ta Krisz tus meg nem ér de melt „meg bot rán koz ta tó” sze re -
te tét, az ké pes be töl te ni az ő ré gi (lásd 3Móz 19,18) s még is új
pa ran cso la tát: „…ahogyanénszerettelektiteket,tiisúgysze-
ressétekegymást!” (Jn 13,34) Pál áll ha ta tos ság ra bá to rít ja a gyü -
le ke ze tet: „…testvéreim,álljatokszilárdan…” S há lát ad ér tük;
„…akiketszeretazÚr,mertkiválasztotttiteketIstenkezdet-
tőlfogvaazüdvösségre,aLélekmegszentelőmunkájaésazigaz-
ságbavetetthitáltal.” (2Thessz 2,15.13) „A Szent há rom ság nak
[…], / Di csé ret, di cső ség, / le gyen ma gasz ta lás, / Most és min -
den ko ron / Örök há la adás!” (EÉ 40,3) 

K É T  H E  T I  Ú T  R A  V A  L Ó

„Mindengondotokatőreávessétek,mertnekigondjavan
rátok.” (1Pt 5,7)

Szent há rom ság ün ne pe után a 15. hé ten az Útmutató reg ge li
és he ti igéi fi gyel mez tet nek: csak egy urat le het szol gál ni (lásd
lk 16,13). „Jó do log az Urat di csér ni.” (GylK 731) „ál dott az
Úr, nap ról nap ra gon dos ko dik ró lunk sza ba dí tá sunk Is te ne.”
(zsolt 68,20; lK) Krisz tus Is ten gond vi se lő sze re te té nek ta -
nú ja e vi lág ban s a mi Mes te rünk. A mai lec két há rom szor
is el mond ja: Ne ag gód ja tok! Se az éle te te kért, se a tes te te kért,
se a hol na pért, mert a ti mennyei Atyá tok tud ja, hogy mi -
re van szük sé ge tek va ló já ban. „KeressétekelőszörIstenorszá-
gátésazőigazságát,ésmindezekráadáskéntmegadatnakmajd
nektek.” (Mt 6,33) A ke resz tyén em ber en ge del mes, alá za tos,
jó za nul gon dol ko zik, és he ti igénk sze rint él. Pé ter így bá -
to rít a tan év nyi tón: „AmindenkegyelemIstenepedig,akiel-
hívotttiteketKrisztusbanazőörökdicsőségére[…],magafog
titeketfelkészíteni,megszilárdítani,megerősíteniésmegala-
pozni.” (1Pt 5,10) „Gond ját a ke resz tyén em ber szí vé vel együtt
az Is ten vál lá ra ve ti. Ne ki van hoz zá jó erős vál la, hogy el -
hor doz has sa. Ne ked is azt ígér te, hogy min den gon do dat, ter -
he det el hor doz za” (lásd zsolt 55,23) – ok tat dr.Luther. S Pál
gya kor la ti fel ada tot ad: „Amittanultatokésátvettetek,hal-
lottatokésláttatokistőlem,azttegyétek,ésveletekleszabé-
kességIstene.” És meg kö szö ni a gyü le ke zet gon dos ko dá sát:
„Mégisjóltettétek,hogyközösségetvállaltatokvelemnyomo-
rúságomban.” (Fil 4,9.14) Ő nem csak if jú ta nít vá nyát óv ja a
tév ta nok tól és a pénz imá dat tól: „Valóbannagynyereségake-
gyességmegelégedéssel.[…]Mertmindenrossznakgyökerea
pénzszerelme.[…]Tepedig,Istenembere,kerüldezeket.” (1Tim
6,6.10.11a) S a pré di ká tor e ta ní tá sa sem hi á ba va ló ság: „Jobb
egymarokravalótszerezninyugodtan,mintkétmarokrava-
lóthajszoltanéshasztalanerőlködéssel.” (Préd 4,6) Jé zus örök
ér vé nyű fi gyel mez te té se is min den kö ve tő jé hez szól, aki őt
be fo gad ja: „…sokmindenértaggódszésnyugtalankodsz,pe-
digkevésrevanszükség,valójábancsakegyre.” (lk 10,41–42)
Vá laszt ha tod há zi ta ní tód nak Jé zust. Ez Pál élet ve ze té si ta -
ná csa: „…mindenkiéljenúgy,ahogyazÚradtaneki,ahogy
azIstenelhívta.[…]Mindenkimaradjonabbanahivatás-
ban,amelybenelhívatott.” (1Kor 7,17.20) Jé zus a sze gény öz -
vegy asszonyt ál lít ja elénk, aki tel je sen a gond vi se lő Is te né -
re bíz ta éle tét: „…ő[…]szegénységébőlmindentbeledobott
[aperselybe],amijecsakvolt,azegészvagyonát.” (Mk 12,44)
Pél dá ja le het há zi fel adat is: elő ször ön ma gun kat ad juk át az
Úr nak! (lásd 2Kor 8,5) „Rád bí zom sor so mat, / Uram, mind -
ha lá lig. […] // Té ged áld a lel kem / Oda adó hit ben, / Gond -
vi se lő Is ten.” (EÉ 354,1.4)

g GA RAI AND RáS

Egy re fé lén keb ben be szé lünk egy há -
zunk ban a szá mok ról és a lét szá mok ról,
ami per sze a nép szám lá lá si ered mé -
nyek tük ré ben nem is cso da. Ami kor az
is ten tisz te le tek lá to ga tott sá gá ról esik
szó, ak kor – ön ma gunk meg nyug ta tá -
sá ra – ál ta lá ban elő ke rül a „tíz szá za lék -
nyi” ki fe je zés, amit ha el érünk, ak kor az
a „nem rossz” vagy a „nem is olyan
rossz” ka te gó ri á ba so rol ha tó.

A mai igé ben is elő for dul ez a tíz szá -
za lék nyi arány, de még vé let le nül sem a
„nem rossz” mi nő sí tés sel pá ro sít va,
ha nem sok kal in kább Jé zus ag gó dó és
csa ló dott kér dé sé vel: „Holvanatöbbiki-
lenc?”Hol van nak, hi szen tí zen vol tak…
Tí zen kér ték ki ál toz va az Urat: „Jézus,
Mester, könyörülj rajtunk!” És tí zen
vol tak azok is, aki ken Jé zus meg kö nyö -
rült. Tíz em ber, akik a ször nyű be teg ség -
ből, a lep rá ból meg gyó gyul tak. Tí zen
vol tak, de csak egy tért vissza Jé zus hoz,
hogy há lát re beg jen. Tí zen in dul tak el.
Hol van hát a töb bi ki lenc?

„…tá vol meg áll tak, és ki ál toz va kér -
ték…” Hol van a töb bi ki lenc? Hi szen
ezek a ki ta szí tott em be rek, akik től fer -
tő ző és gyó gyít ha tat lan be teg sé gük mi -
att min den ki bor zon gott és félt, tí zen vol -
tak. Ez pe dig olyan ke rek és szim bo li kus
szám, hogy gon dol ko dás ra kész tet.
A töb bi ki lenc fe lől. A tá vol ál lók fe lől.
A tá vol ról ki ál toz va ké rők, a pá lya szé -
lé ről be ki a bá lók fe lől. A mi „ki len ce ink”
fe lől, akik – ma is úgy tű nik – tá vol áll -
nak, és csak ki a bál nak. Ezt is, azt is. Azt
is, hogy kö nyö rül jön raj tuk az Úr, azt is,
hogy gyó gyít sa meg őket. Hi szen majd

min den ki hisz a cso dák ban, „a ki lenc”
is, a tá vol ról ki ál to zó is. 

Ez zel az új szö vet sé gi tíz lep rás sal
meg tör tént a cso da. Meg gyó gyul tak.
És kell en nél több? Kell an nál több az
élet ben, mint hogy va la ki egy ha lá los,
gyó gyít ha tat lan be teg ség ből meg gyó -
gyul? Sok-sok gyó gyu lás ra vá ró em ber
szá má ra a be teg ség től va ló sza ba du lás va -
ló ban egyen lő len ne a cso dá val. Hi szen
leg fon to sabb az egész ség, mon do gat juk.
Még is, az a ti ze dik, az az egyet len, aki
vissza ment Jé zus hoz, és le bo rult előt te,
még a gyó gyu lás nál is töb bet ka pott. Sok -
kal töb bet. An nak a cso dá nak a sok szo -
ro sát, mint ami a gyó gyu lá sa kor tör tént:
lep ra be teg ként, még hoz zá egy sa má riai,
ki kö zö sí tett „fél zsi dó” lep rás ként, aki an -
nak ide jén tény leg a ki ta szí tot tak ki ta szí -
tott já nak szá mí tott, meg gyó gyult. De
nem csak a tes te, ha nem a lel ke is. Mert
fel is mer te Jé zus ban a gyógyítón túl a sza-
badító Is tent is. 

Jól tud juk – re mény ség sze rint mind -
annyi an –, hogy cso dák igen is lé tez nek.
Ki seb bek is, és na gyob bak is. És azt is tud -
juk, hogy a cso dá nak szá mos ar ca van.
A ki lenc tá vol ál ló, ki ál to zó, de Jé zus hoz
vissza nem té rő lep rás sal is cso da tör tént,
egy től egyig mind meg gyó gyult. Ma
ezt még is ta lán úgy mon da nánk, hogy át -
vé szel ték, meg úsz ták a be teg sé get. 

„Egyi kük pe dig…” Egyi kük pe dig, az a
bi zo nyos ti ze dik, nem csak „meg úsz ta”
a ha lá los kór ral já ró szen ve dést, és nem -
csak föl di éle tét tet te job bá és él he tőb bé
az Úr, ha nem meg is sza ba dí tot ta. A kár -
ho zat tól, a ha lál tól és a vé ges föl di lét től.
Ezek he lyett ha tal mas táv la to kat ka -
pott: hi tet, örö möt, ha lá lon túl mu ta tó re -
mény sé get. 

„Va jon nem…?” Egy re fé lén keb ben be -
szé lünk az egy ház ban a szá mok ról és a
lét szá mok ról. Ha még is szót ej tünk ró -
luk, ak kor min dig fel me rül nek – ha csak
hal kan is – a „va jon nem…” kez de tű kér -
dé sek is. Va jon nem mi te he tünk ró la,
hogy nem jött el a töb bi ki lenc? Va jon
nem mi te he tünk ró la, hogy csak az az
egy jött el? Va jon nem kel le ne más ként,
job ban, sok kal job ban hir det ni Is ten igé -
jét? Va jon nem…?

En nek a tör té net nek nem az a fő üze -
ne te, hogy a tíz szá za lék az egy há zi sta -
tisz ti ká ink ban „elég jó” osz tály za tot ér -
de mel. Én ma még is jó szív vel írom le azt,
hogy a tör té net ben sze rep lő – és meg -
le he tő sen si ral mas – egy a tíz hez arány
is ad hat egy fé le re mény sé get a meg fá radt
lel ké szek nek, az öre ge dő gyü le ke ze tek -
nek és a „vé ge ken” élő kö zös sé gek nek.
Hi szen lát hat juk, hogy Jé zus kö rül sem
vol tak ha tal mas tö me gek. Jó új ra és új -
ra ar ról ol vas ni az evan gé li u mok ban,
hogy Jé zus nak az egy is fon tos. Még eb -
ben a tör té net ben is, ami kor szo mor ká -
san meg kér de zi: „Holvanatöbbikilenc?”
És ez a kér dés re ményt ad hat a „töb bi ki -
lenc nek” is, hi szen Jé zus szá mít rá juk. Jé -
zus vár ja őket. Nin cse nek el fe lejt ve. 

Ezért mi is, ked ves egy há zi la pot ol -
va sók, ma gun kat az egy a ki lenc hez
arányt il le tő en leg több eset ben az egyhez
so ro lók, gon dol junk ir ga lom mal és sze -
re tet tel a töb bi ki lenc re! A tá vo li ak ra, a
ki re kesz tet tek re, a 21. szá zad meg bé lyeg -
zett je i re! Ad ja Is ten, hogy ne mi at tunk
kal lód ja nak el! És ad ja Is ten azt is, hogy
mi ne le gyünk kö zöt tük!

g HEIN RICHS ESz TER

Imádkozzunk!Jézus,Mester,könyörülj
rajtunk!Ámen.
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„Hol van a töb bi ki lenc?”
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