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Ke gyel mes mennyei Atyánk! A te aka -
ra tod sze rint az al kal mas időt meg ra -
gad va adunk most há lát min de nért,
amit ne ked kö szön he tünk. ál dott légy
éle tünk leg na gyobb aján dé ká ért, Jé zus
Krisz tu sért! Kö szön jük, hogy őben ne
mennyei ün nep re hív tál el min ket, s
így éle tünk min de nen ke resz tül az el
nem mú ló öröm fe lé tart hat.

urunk, Meg vál tónk! Éb ressz ben -
sőnk ben há lát. Te lá tod, hogy olyan sok
min den van kö rü löt tünk, ami el akar -
ja né mí ta ni ezt a han got: ag go dal munk
a hol na pért, vélt és va lós nyo mo rú sá -
ga ink, nagy ra vá gyá sunk, kí sér té sek,
zak la tott sá gunk, fé lel me tes hí rek vagy
épp bosszan tó, vér lá zí tó ese mé nyek. Te,
aki gyer me kek és cse cse mők szá ja ál -
tal is di csé re tet tudsz sze rez ni, te, aki
a kö vet is ki ál tás ra tu dod bír ni: ser -
kentsd szí vünk ben a dalt, a té ged di -
csé rő há la szép dal la ma it!

ál dott légy, Szent lé lek Úr is ten, a hi -
tért, a re mény sé gért. ne ha ra gudj,
hogy sok szor nem ve led vágy tuk be -
töl te ni hi á nya in kat. Se gíts min ket,
hogy aka ra tun kat aka ratod hoz haj lít -
suk, hogy jó za nul él hes sünk a go -
nosz idők ben is. Se gíts, hogy az idő ne
csak múl jon, de tel jék is ve lünk egy -
re gyor sab ban mú ló nap ja ink kal. Ta -
níts min ket böl cses ség re: aka ra tod
ér té sé re és meg élé sé re.

Szent há rom ság egy igaz Is ten! Há -
lát adunk ott ho nun kért, csa lád ja in -
kért, egész sé gün kért, mun kán kért.
De kö szön jük azt is, hogy a be te ge ket
is rád bíz hat juk, hogy a mun ká ju kat
ke re sők bíz hat nak gond vi se lé sed ben,
hogy a gyá szo lók vi gaszt ta lál hat nak
ná lad. ál dott légy azért, hogy a pász -
to ra akarsz len ni né ped nek, ná lunk és
egész anya szent egy há zad ban. S meg -
kö szön jük azt is, ami messze nem tö -
ké le tes, ami még nem ér te el cél ját,
amit még ja ví ta ni kell, de ke gyel -
med ből még is a mi énk le het: a gyü le -
ke ze ti kö zös sé get, la kó he lyün ket,
egész né pün ket, or szá gun kat. Fo gadd
há la adá sun kat az Úr Jé zus Krisz tus ne -
vé ben. ámen.

Oratio
œcumenica

81. évfolyam, 40. szám
2016. október 9.
Szentháromságünnepe
után20.vasárnap
ára: 100 Ft

Evangélikus.hu
eisz.lutheran.hu

A De ák té ri evan gé li kus temp lom ban
szep tem ber 23-án tar tott ün ne pi úr va -
cso rás is ten tisz te le ten az ige hir de tés
szol gála tát SzemereiJános püspök vé -
gez te. A nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház -
ke rü let lel ké szi ve ze tő je a bé na meg -
gyó gyí tá sá nak bib li ai tör té ne te kap csán
be szélt a se gí tő szol gá la tok nak és az
egy ház nak a rá szo ru lók kö zött vég zett
mun ká já ról.

A li tur gi ai szol gá lat ban a dia kó ni -
ai in téz mé nyek mun ka tár sai, va la -
mint FabinyTamás dia kó ni á ért fe le -
lős püs pök és Gregersen-Labossa
György, egyházunk dia kó ni ai bi zott -
ságának ve ze tő je se géd kez ett. Részle -
tek hang zot tak el a ValaholEurópában
című mu si cal ből NádházyPéternek, a

szar va si Cer vi nus Te átrum mű vé szé -
nek előadásában.

Fa bi ny Ta más AkötényesIsten című
köny vét PrőhleGergely, a Ma gyar or -
szági Evan géli kus Egy ház or szágos
fel ügye lője ajánlot ta min den ki fi gyel -
mé be. A fel ügye lő be szé dé ben hang -
sú lyoz ta, hogy Fa bi ny Ta más püs pök -
ként a ta ní tás őre, lel ké szi fel ada ta az
ige ma gya rá zá sa, an nak a ma em be ré -
hez va ló kö zel ho zá sa. A könyv ben va -
ló ki tá rul ko zás sok kal ma ra dan dóbb,
mint egy ak tu á lis új ság ban va ló meg -
nyi lat ko zás, ezért a le írt szö ve gek itt tel -
jes mély sé gük ben is mer he tők meg, s
az ezek ben fel tárt di lem mák sok ré tű -
en bon ta koz nak ki, küz del mes gon do -
la tok nyíl nak meg a püs pök glo bá lis lá -

tá sa, mély evan gé li kus hi te, szo ci á lis ér -
zé keny sé ge, kép ző mű vé sze ti és iro dal -
mi mű velt sé ge ré vén.

Az is ten tisz te let ke re tében sor ke rült
Az Év Di a kóni ai Mun ka társa, Az Év
Szpon zo ra és Az Év Ön kénte se Díjak
áta dására is. Szteh lo Gábor szob rát is
meg ko szo rúz ták az egy be gyűl tek. Az
ün ne pi han gu lat hoz hoz zá já rult a La-
joskomáromievangélikusrézfúvószene-
kar,DecmannErzsébet ve zény le té vel.
Az al ka lom a De ák téri gyüle ke ze ti ház
ud va rán fo ga dás sal zá rult.

2016-ban az ün ne pi is ten tisz te let
ado má nya it az evan gé li kus egy ház
vas úti dia kó ni ai mun ká já nak be in -
dí tá sá ra gyűj töt ték. (Az új szol gá la ti le -
he tő sé gek ről be szél get tünk BudaAn-
namáriával,az Evan gé li kus Dia kó nia
Ma gyar or szág ve ze tő jé vel. Az in ter jú
meg te kint he tő az in ter ne ten: https://
goo.gl/oL2OXO.)
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Meg ér te ni a fe le ba rát sze re te tét
Sokakattüntettekkiadiakónianapján
AdiakónianapjaaMagyarországiEvangélikusEgyházdiakóniaiszolgála-
tánakünnepe.ESztehloGáborszületésnapjáhozközelinaponadiakóniában
dolgozómunkatársakkal,önkéntesekkelésaránkbízottakkaladunkhálát
azelvégzettmunkáértésakapottlehetőségekért.

Díjbanrészesültekakövetkező
munkatársak.
Azévdiakóniaimunkatársai
HArMATI Pál (Ótemp lo mi Sze re tet -
szol gá lat, Szar vas). 2005 óta dol go -
zik gép ko csi ve ze tő ként az Ótemp lo -
mi Sze re tet szol gá lat ban. Ko ráb ban
hosszú év ti ze de ken át a szar va si
men tő szol gá lat nál dol go zott min -
den ki „Pa li bá csi ja”. na gyon pre cíz és
gon dos. Az ál ta la hasz nált gép jár mű -
vek a leg na gyobb sár ide jén is kí vül-
be lül tisz ták. nyolc van éve sen is
rend kí vül ak tív. negy venév nyi szol -
gá la ti idő el töl té se után most az idő -
se ket se gí ti a dia kó nia kö te lé ké ben.
DEME DórA (Élim Evan gé li kus

Sze re tet ott hon, nyír egy há za). Egész
pá lya fu tá sa alatt el kö te le ző dött a rá szo -
ru ló em be rek mel lett. Mun ká ja köz ben
nyi tott volt az új ki hí vá sok ra, a fo lya -
ma tos fej lő dés re. Kö zös sé gi em ber.
nyír egy há za vá ro sá ban is nagy el is -
mert ség nek ör vend. Te vé keny sé gét,
bár mely szek tor ban vé gez te is, oda adás
jel le mez te. Ci vil szer ve ze tek ben, a te -
le pü lé si ön kor mány zat nál és az evan -

gé li kus egy ház kü lön bö ző in téz mé nye -
i ben dol go zott. nyug ál lo mány ba vo -
nu lá sa után az Élim Evan gé li kus Sze -
re tet ott hont ve zet te egy évig. A hi te
alap ján a sze re tet, a de rű és a meg bo -
csá tás a leg főbb moz ga tó ru gói.
NéMETHTAMáSNé (Kő sze gi Evan -

gé li kus Sze re tet ott hon). ápo ló-gon -
do zó mun ka kör ben dol go zik. Amel -
lett, hogy az in téz mény ben lel ki is me -
re te sen vég zi a mun ká ját, a kő sze gi
evan gé li kus gyü le ke zet ben pres bi te -
ri és ének ka ri szol gá la tot is el lát. ál -
lan dó lek to ri és ol tár dí szí tői fel ada -
to kat is vál lal. na gyon fi nom sü te mé -
nyek kel ör ven dez te ti meg a kö zös sé -
get. var ró nő ből ké pez te át ma gát szo -
ci á lis ápo ló vá és gon do zó vá öt ven -
négy éves ko rá ban.
NéMETH MárTA (Szom bat he lyi

Evan gé li kus Dia kó ni ai Köz pont). Ak -
tív éve it be fe jez ve, mun kás sá gá ért há -
lá ból kap ja a dí jat. A gim ná zi um el vég -
zé se után a Za la eger sze gi Ren de lő in -
té zet ben dol go zott, a mun ka mel lett
sze rez te meg az el ső szak ké pe sí té sét. 
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Az is ten tisz te let előtt a Bocs kai Ist -
ván Re for má tus Ok ta tá si Köz -

pont Eg res sy Bé ni Mű vé sze ti Kö zép -
is ko lá já nak fú vós ze ne ka ra fo gad ta az
ér ke ző ket Tóth Tamás ve ze té sé vel a
Kál vin té ri re for má tus temp lom előtt. 

A ze nés is ten tisz te le ten az evan gé li -
kus püs pök hang sú lyoz ta: Is ten sza ba -
dí tá sá ról éne ke lünk ré gi és új da la ink -
ban egy aránt. Da la ink oda for dít ják te -
kin te tün ket a ke reszt két szá rá nak met -
szés pont já ra, ahol Jé zust lát juk. „Beszél-
jétekeldicsőségétanemzeteknek…” –
szól a zsol tá ros (Zsolt 96,3). Ez a fel hí -
vás 2016 őszén „misszi ói pro vo ká ció”
ab ban az Eu ró pá ban, amely sok szor
már csak em lé ke i ben ke resz tény. Kül -
de té sünk el mon da ni min den ki nek,
ho gyan sze ret te Is ten a vi lá got. 

A püs pök ki tért ar ra is: nem vé let len,
hogy 499 év vel ez előtt Wit ten berg ben
Lu ther Már ton nem a temp lom szó szé -

ké re, ha nem a kül ső ka pu ra szö gez te ki
95 té te lét. Azt akar ta ugyan is, hogy az
ut ca em be re is lás sa: Is ten új ra akar kez -
de ni va la mit az em be rek éle té ben. Jé -
zust nem le het be zár ni a temp lom fa -
lai kö zé, ró la be szél ni a leg ne me sebb
köz ügy. A re for má ció nem egy fél év -
ezreddel ez előt ti tör té nel mi ese mény,
amely re időn ként il lik em lé kez ni, ha -
nem éb re dé si, meg té ré si moz ga lom,
amely át jár ta egész Eu ró pát, sőt még a
ka to li kus egy há zat is.

A re for má ció üze ne te, az egyedüla
Szentírás, egyedül Krisztus, egyedül
hitáltal és egyedülakegyelem, ma is
fon tos üze net – mond ta Gáncs Pé ter.
– Jé zust kell pré di kál nunk min den ki -
nek. Is ten ránk bíz ta az evan gé li u mot,
raj tunk ke resz tül akar szól ni a vi lág hoz.
A ke gye lem nem ol csó já ték szer,
amellyel fe le lőt le nül le het ga ráz dál kod -
ni. Sú lya van, mi ként sú lya van min -

den szó nak, amit Is ten ránk bí zott, és
ez zel a sú lyos szó val tar to zunk egy más -
nak, a vi lág nak és min den nép nek – ál -
la pí tot ta meg a püs pök.

A li tur gi á ban részt vett SteinbachJó-
zsef re for má tus püs pök, a Ma gyar or -
szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csá -
nak (ME ÖT) el nö ke, Fischl Vilmos
evan gé li kus lel kész, a ME ÖT fő tit ká -
ra, SzuhánszkyIstvánme to dis ta lel kész,
PatakyAlbert pün kös di egy ház el nök,
Mészáros Kálmán ko ráb bi bap tis ta
egy ház el nök. Je len volt – má sok mel -
lett – HafenscherKároly, a Re for má ció
Em lék bi zott ság mi nisz te ri biz to sa.

Az is ten tisz te le ten ze nei da ra bok is
el hang zot tak. Köz re mű kö dött a Ma -
gyar Pün kös di Egy ház Ze nei misszió
kó ru sa, a Bu da fo ki bap tis ta ének kar, a
Po zso nyi úti re for má tus gyü le ke zet
Há la adás kó ru sa, va la mint a Lu the rá -
nia ének kar. Az or go nát BódissTamás
szólaltatta meg.

A re for má ció hó nap ját ok tó ber -
ben tart ják or szág szer te a ME ÖT szer -
ve zé sé ben. A prog ram so ro zat ha gyo -
má nyo san ok tó ber 31-én, a re for má ció
em lék nap ján zá rul.
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Evangéliummal tartozunk a világnak
GáncsPéterhirdetteazigétareformációhónapjátnyitófővárosiistentiszteleten

„Akegyelemneksúlyavan,ahogyansúlyavanmindenszónak,amitIsten
ránkbízott.EnnekaszónakahirdetéséveltartozunkIstennek,avilágnak
ésmindennépnek,ígytudjukazsoltárokbanmegírtmisszióifelhívástköz-
vetíteniamaemberéhez”–mondtaGáncs Pé ter evangélikuselnök-püspök
areformációhónapjátmegnyitóistentiszteleten,október1-jénBudapesten,
aKálvintérireformátustemplomban.

A te rem tés vé de lem lel ki harc – fo gal -
ma zott ige hir de té sé ben Khaled A.
Lászlóme to dis ta szu per in ten dens a te -
rem tés ün ne pé nek kez de tén. Sze rin -
te ugyan is lel ki kér dés az a pa ra dig ma -
vál tás, hogy a kör nye zet vé de lem he -
lyett tu da to san te rem tés vé de lem ről
be szél jünk. A te rem tés Is ten nagy
mű ve, a kör nye zet pe dig va ló já ban a
te rem tett vi lá got je lö li, ben ne a te remt -
mé nyek kel. Mind ezt pe dig Is ten az em -
ber re bíz ta, a kér dés, hogy utó da ink
eb ből mit fog nak örö köl ni. „Lesz-e
még szá muk ra Ti sza-part, lesz-e még
szá muk ra víz, és lesz-e még szá muk -
ra él vez he tő, szép kör nye zet, amely ben
él het nek?” Kha led A. Lász ló fel hív ta
a fi gyel met a pél da mu ta tás fon tos sá -
gá ra is, hi szen a gyer me kek re ra gad -
nak az őket érő ha tá sok, így az is, ho -
gyan ke ze lünk konflik tu so kat, vagy
ép pen az, ho gyan vi szo nyu lunk a kö -
rü löt tünk lé vő vi lág hoz.

A te rem tés he té nek idei té má ja a
sze lí dek örök sé ge volt, vagy is hogy mi -
ként bán junk sze lí den a he gyek kel, a
vi zek kel, a nö vé nyek kel, az ál la tok kal,
a gyer me kek kel és a nők kel, em ber tár -
sunk kal és a kul tu rá lis ér té kek kel.

„A sze líd em ber meg elé ge dett.
A sze lí dek tud nak lel ke sed ni, de tud nak
a túl zá sok tól tar tóz kod ni, a sze lí dek
meg ta lál ják az utat a hét köz na pok
prob lé mái kö zött is, és az Úr ral jár ják az
utat. A sze líd ség irány ban tart min ket”
– mond ta a metodista szuperintendens.
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Miért érkeznek Budapestről Sze-
gedre kerékpárral egy istentiszte-
letre?Mitkeresegytengerimalacés
egynövényegytemplomban?Mitől
többateremtésvédelem,mintazöld-
mozgalom?Ezekreakérdésekre is
választadottateremtésheténeknyi-
tóistentisztelete,amelyetszeptem-
ber25-éntartottakSzegeden,aKal-
kuttaiSzentTeréz-templomban.Az
ünnepihétideitémájaazvolt,hogy
mikéntlehetünkszelídekaminket
körülvevőteremtettvilággal.

A te rem tés
hete
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f Folytatásaz1.oldalról
Ké sőbb a vas Me gyei Mark usovsz -
ky Kór ház ban he lyez ke dett el ápo -
ló nő ként. 1997-ben szin tén mun ka
mel lett sze rez te meg a dip lo más
ápo lói ké pe sí tést. Hosszú pá lyá ja
vé gén a Jo han ne um idős rész le gé -
nek osz tály ve ze tő nő vé re ként kö -
szön el. Min dig a be te gek, el lá tot -
tak ér de ke it szem előtt tart va vé gez -
te mun ká ját, ta pasz ta la ta it az után -
pót lás kép zé sé ben is át tud ja ad ni.

Azévdiakóniaiszponzorai
SzécSI BAlázS (Dro fa Kft., Gyo -
ma end rőd). A ma ga ál tal gyár tott
sát ra kat, szín pa do kat, vi rág tar tó -
kat, dí szí tő ele me ket biz to sít ja. Az
össze sze re lé si mun kák ban is ak tí van
részt vesz. Az el lá tot tak ré szé re fog -
lal ko zá so kat is tart a sa ját fej lesz té -
sű Dro fa ter mé kek se gí tés égé vel.
A kör nye zet tu da tos sá got erő sí ti az
in téz mény ben a je len lé te, hi szen ő a
hul la dék hasz no sí tás nagy út tö rő je.
Sa ját fej lesz té sű ter mé kei nem zet kö -
zi és ha zai dí ja kat kap tak.
GjElADINMuHADrI (Gje la pék ség,

Gö döl lő). Az al bán Gjeladin Mu had ri
Ko szo vó ból ér ke zett. Im már he te dik
éve min den nap pék árut és sü te mé -
nye ket ajánl fel a Tes se dik Sá mu el
Evan gé li kus Sze re tet szol gá lat la kói
szá má ra. na pon ta hu szon öt-hu szon -
nyolc kis gye rek tud uzson nát vin ni az
is ko lá ba; szü le ik kel együtt át la go san
na pon ta negy ven főt támogat ez zel a
pék ség. Gjeladin musz lim hí vő ként
se gí ti a sze re tet szol gá lat mun ká ját.
Csa lá dos em ber ként szá má ra so kat
je lent a csa lá di kö te lék, a ha zá já ból ezt
a fon tos ér té ket is ma gá val hoz ta.

Azévönkéntesei
ASzArvASI főzőcSAPAT:cSáNyINé
SzArKA IloNA (há zi se gít ség nyúj tás -
ban gon do zó nő); rAfAj PálNé (há -
zi se gít ség nyúj tás ban gon do zó nő);
PáSzTor MáTyáSNé (nyug dí jas);
PáSzTor MáTyáS (ta nya gond nok);
MolNár GyörGy (kar ban tar tó).
Ön kén tes ként sza bad ide jü ket fel ál -
doz va az Ótemp lo mi Sze re tet szol gá -
lat étel osz tá sa in, il let ve egy há zi és vi -
lá gi ren dez vé nye ken, kül föl dön és
bel föl dön főz nek a rá szo ru ló em be -
rek nek. A gu lyás ágyú min dig tisz ta,
kö rü löt te szi go rú ren det tar ta nak.
Min dig vi dá mak és lel ke sek, fá rad -
ha tat la nok. Az étel el ké szí té se hosszú
és fá rad sá gos fo lya mat, és ők az
utá na kö vet ke ző, jó han gu la tú osz -
tás ban is ak tí van részt vesz nek; a
rend ra kás után pe dig még ar ra is ma -
rad ide jük, hogy az eset le ge sen meg -
ma radt éte lek ből ház hoz vi gye nek a
rá szo ru lók nak. Sem a hő ség, sem a
fagy nem ri aszt ja el őket. Az el múlt
tíz év ben kö zel száz ezer adag ételt ké -
szí tet tek el.
vAlovIcS lAjoS, a Sa rep ta Bu dai

Evan gé li kus Sze re tet ott hon la kó ja.
Ke re kes szék ben él, ér tel mi fo gya té -
kos ság gal. negy ven nyolc éves, hu -
szon ki lenc éve él az in téz mény ben.
Az el ső szo ba tár sa An tal Ist ván volt,
aki tel jes el lá tás ra szo rult, és a be szé -
de is ne he zen volt ért he tő. La jos meg -
ta nul ta meg ér te ni őt, így se gí tett a
gon do zói mun ká ban. Ist vánt ha lá lá -
ig kí sér te. A kö vet ke ző szo ba tár sa
End re volt, ha son ló ne héz sé gek kel.
Ami kor End re sú lyos be teg lett, La -
jos éj sza ka is vir rasz tott mel let te, fel -
épü lé sé ben je len tős sze re pet ját szott
az ő gon dos ko dá sa. Édes any já tól
lát ta a má so kon va ló se gí tés pél dá -
ját. Tár sai „La jos apu”-nak szó lít ják.
TóTHSáNDor szom bat he lyi pres -

bi ter, a szom bat he lyi fér fi kör ve ze tő -
je. Rend sze re sen szer ve zi és ma ga is
vég zi a dia kó ni ai in téz mény te rü le -
tén az ön kén tes mun kát: se gély szál -
lít má nyok ki-be és át ra ko dá sát, a
ker ti mun kát, a fel újí tá sok ko or di ná -
lá sát. Mun ká ját min dig a jó gaz da lel -
kü le té vel és nagy lel ke se dés sel lát ja el.
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A temp lom ol tá rá hoz szá mos szim bo -
li kus dol got he lyez tek el, ame lyek a te -
rem tés he té nek té má já ra utal tak: így
ke rült a temp lom ba egy ten ge ri ma lac,
nö vé nyek, föld, víz, nép vi se let, női és
gyer mek ru hák. Az is ten tisz te let ke re -
té ben egy nö vényt a részt ve vők kö zö -
sen lo csol tak meg úgy, hogy a ke zük -
kel vi zet hin tet tek rá. NobilisMárió ka -
to li kus pap sze rint ez zel a részt ve vők
ki fe jez het ték el kö te le zett sé gü ket a sze -
líd ség irá nyá ban. A plé bá nos be szélt
ar ról is, hogy a te rem tés vé de lem „nem
egy plusz do log, amit hob bi ból csi ná -
lunk, ha nem mé lyen össze függ a ke -
resz tény hit val lá sunk kal”.

Budapest–Szeged,biciklivel
„ál dott utunk volt” – ezt mond ta a Re-
formátusok Lapjának Kodácsy Ta-
más, az Öko gyü le ke ze ti Moz ga lom ta -
nács tag ja, aki egyi ke volt azok nak a
ke rék pá ro sok nak, akik a ta va lyi Tekerj
afelebarátodért! ak ció min tá já ra Bu -
da pest ről így ér kez tek Sze ged re, a
nyi tó is ten tisz te let re. A re for má tus lel -
kész el mond ta: Al ber tirs án és Ti sza -
kécs kén is ta lál koz tak he lyi kö zös sé -

gek kel, meg ha tó be szél ge té se ken van -
nak túl. Egy pár pél dá ul azt mond ta
ne ki, az es kü vő jük ből fél re tett pén zük -
ből száz al ma fát ül tet nek. Az öku me -
ni kus erő fe szí té sek re utal va Ko dá csy
Ta más azt mond ta: „Ak ko ra a baj,
hogy össze kell fog nunk. Ma még
nincs kö zös úr va cso ra a ka to li ku sok -
kal, de ha majd el jön en nek az ide je,
ak kor jó len ne, ha nor má lis ke nyér rel
és bor ral ün ne pel het nénk meg. Er re
tö re ked jünk most” – fe jez te ki re mé -
nyét, hogy még ak kor is lesz táp lá lék -
adó nö vény zet a föl dön.
RohályGábor, a nap him nusz Te -

rem tés vé del mi Egye sü let ve ze tő je szin -
tén vé gig te ker te az utat a fő vá ros ból
Sze ged re. Sze rin te a te rem tés vé de lem
örö met tud fa kasz ta ni. Ez nem di vat,
ha nem a hit ből fa ka dó oda szá nás.
Per sze a fel szí nen úgy tűn het, ez is
olyan, mint egy zöld moz ga lom, mert
igye kez nek ki sebb öko ló gi ai láb nyom -
mal él ni, de mind ez a hit be li meg győ -
ző dés ből fa kad, nem egy mú ló hó bort -
ból. Sze rin te a ka to li kus egy ház jó hely -
zet ben van, hi szen Ferenc pá pa fog lal -
ko zik a te rem tés vé de lem mel, de van
még mit ten nie az egy ház nak.

Mittehetegygyülekezet?
Az Öko gyü le ke ze ti Moz ga lom te rem -
tés vé del mi ver se nyé nek ered mény hir -
de té se is a nyi tó is ten tisz te le ten volt. Az
el ső he lye zést a haj dú ná ná si Kő rö si
Cso ma Sán dor Re for má tus Gim ná zi -
um csa pa ta ér te el, nye re mé nyük egy ta -
nul mány út a Bük ki nem ze ti Park ba.
AlföldiMátégim na zis ta, a győz tes csa -

pat egyik tag ja el mond ta: az ő ér dek lő -
dé sét, vé le mé nyét a ver seny for mál ta, hi -
szen míg ko ráb ban úgy gon dol ta, egye -
dül úgy is ke vés ah hoz, hogy bár mit te -
gyen a kör nye ze tért, ma már úgy lát ja,
egy-egy em ber nek is fon tos, hogy meg -
te gye azt, amit meg te het. „Ez akár a sa -
ját jö vő met is, de a gyer me ke i mét már
biz to san be fo lyá sol ja” – mond ta Má té. 

Ta ná ra, lel ké sze, KocsisÁron szer vez -
te meg a győz tes csa pa tot az egyik
osz tá lyá ból. Sze rin te a te rem tés vé de lem
az evan gé li um tisz ta meg élé sét je len ti.
„nem ma gas teo ló gi ai gon do la to kat kell
az em be rek elé vin ni, ha nem prak ti ku -
mo kat, hogy egy ház ként, is ko la ként,
gyü le ke zet ként mit tu dunk ten ni a te -
rem tett vi lá gért.” Em lí tett egy konk rét
pél dát is: né hány éve egy má sik csa pa -
ta ki ta lál ta, hogy egy fél li te res pa lac kot

víz zel töl te nek meg, ezt pe dig be le te szik
az is ko lai mos dó tar tá lyá ba. Mi u tán ezt
va la mennyi tar tállyal meg csi nál ták,
éves szin ten har minc öt köb mé ter vi zet
ta ka rí tot tak meg. Az is ko lá ban in dult
egy pe da gó gi ai prog ram is a te rem tés -
vé de lem kap csán – tet te hoz zá a lel kész.

Gyakorlatitippek
ateremtésvédelemhez
A te rem tés ün ne pé hez kap cso ló dó se -
géd anyag le tölt he tő az Öko gyü le ke ze ti 
Moz ga lom hon lap já ról (http://okogyu-
lekezet.hu/csatlakozz/teremtes-hete).
Eb ben a bib li ai hát té ren túl gya kor la ti 
öt le te ket is ka punk a te rem tés vé de lem -
hez. Pél dá ul hogy fo gyasszunk csap vi -
zet ás vány víz he lyett, hogy ta ka rít suk ki
a kör nye ze tünk ben – akár a temp lom
kö rül – lé vő víz el ve ze tő ár ko kat, fo -
gyasszunk idény zöld sé ge ket, és ül tes -
sünk ős ho nos fá kat, akár a temp lom -
kert be is. A fü zet azt is ja va sol ja, hogy
csök kent sük egy-egy épü let, temp lom
dísz ki vi lá gí tá sá nak ide jét, ez zel nem csak
ára mot spó rol ha tunk, ha nem az éj sza -
ka ak tív ál la tok éle tét is se gít het jük.

g HE GE DűS MáRK
Forrás:reformatus.hu

A te rem tés vé de lem az evan gé li um tisz ta meg élé se

A Joób Oli vér Sze re tet in téz mény – a
na pi szo ci á lis alap el lá tá si fel ada tai
mel lett – im már ötö dik éve biz to sít
nya ran ta nap kö zis tá bo ro zá si le he tő -
sé get gyer me kek szá má ra. A nyír egy -
há za-kert vá ro si evan gé li kus gyü le ke -
zet fenn tar tá sá ban mű kö dő in téz -
mény idén az Új Eu ró pa Ala pít vány
és az Ok ta tás ku ta tó és Fej lesz tő In -
té zet kö zös pá lyá za tán nyert tá mo ga -
tás sal is gaz da gít hat ta le he tő sé ge it, az
új is ko lai kö zös sé gi szol gá lat cél jai sze -
rint te ret nyit va kö zép is ko lás ön -
kén te sek szol gá la tá nak is. (Mint is me -
re tes, 2016-tól a kö zös sé gi mun ka már
érett sé gi vizs ga fel té tel is!) 

A KÖSZ!programmeg adott té mái
kö zül a Joób Oli vér Sze re tet in téz mény
pá lyá zat írói – Hornyákné Pásztor
Enikő in téz mény ve ze tő és Molnár
Ibolya gaz da sá gi ve ze tő – a ter mé szet-
és kör nye zet vé de lem té ma kö ré ből
vá lasz tot tak, s a hul la dé kok új ra -
hasz no sí tá si le he tő sé ge i ből ki in dul va
ad tak tar tal mat a jú li us–au gusz tus ra
meg hir de tett nyá ri nap kö zi min den
egyes nap já nak. Húsz ki len ce di kes

gim na zis ta, negy ven kis is ko lás és
óvo dás, va la mint né hány fel ső ta go -
za tos na gyobb test vér töl töt te együtt
a va ká ció egy ré szét a ben kő bo ko ri lé -
te sít mény ben. Az új ra hasz no sí tás ról
szó ló te ma ti kus cso port fog lal ko zá sok -
nak kö szön he tő en kre a ti vi tás nak utat
nyi tó lá zas al ko tó mun ká val telt az idő:
a kis ke zek kö zött to vább szol gá ló
alap anyag gá lett a po li e ti lén pa lack, a
rak lap, a gu mi ab roncs, az új ság pa pír,
a fe les le ges cse rép… Mind eköz ben –
a sze re tet in téz mény dol go zó i nak hat -
ha tós köz re mű kö dé sé vel – szin te ész -
re vét le nül va ló sult meg a cél ki tű zés
má sik fon tos kom po nen se: a kö zös -
ség épí tés, kö zös ség for má lás. 

A vál to za tos sza bad idős te vé keny -
sé gek kel tar kí tott tá bo ri prog ram a
va ká ci ó zó ki csik nek és a szol gá lat
örö mét íz lel ge tő ön kén tes fi a ta lok nak
egy aránt ma ra dan dó él ményt nyúj -
tott, ar ról nem is szól va, hogy az in -
téz mény ben kő bo ko ri szék he lyé nek
ud va rán egy új kö zös sé gi tér és új ját -
szó esz kö zök ma rad tak utá nuk. 

g vESZP RÉ MI ER ZSÉ BET

Az ün ne pi is ten tisz te le ten az egy ház -
ke rü let püs pö ke, dr. Fabiny Tamás
hir det te Is ten igé jét. A li tur gi ai szol gá -
la tot a he lyi hí vek be vo ná sá val a kör -
zet pa ró kus lel ké sze, ZsarnaiKriszti-
án es pe res vé gez te. 

Az ün nep ve zér gon do la tát a meg -
hí vó ban sze rep lő pró fé tai ige (Hag 2,9:
„Ezenahelyenbékességetadok!–így
szólaSeregekUra”) szol gál tat ta. Ezt fel -
idéz ve kezd te ün ne pi ige hir de té sét a
püs pök. A mi urunk be szé lő Is ten,
nem né ma bál vány. Lu ther Már ton is
az igé be ka pasz ko dott – mond ta. A va -
sár nap evan gé li u mát (Mt 9,1–8) is fel -
ol vas va alap ige ként, Fa bi ny Ta más
hang sú lyoz ta: „Ezen a he lyen, eb ben
az épü let ben is át él het jük Is ten cso dá -
it. A te tő tér ven dég szo bá it bir tok ba vé -

ve ezt a gyü le ke zet is meg ta pasz tal hat -
ja; akik ven dé ge ket fo gad nak, an gya -
lo kat fo gad nak be. Le gyen Man dán ez
az épü let a bé kes ség he lye. Le gyünk
nyi tott gyü le ke zet és egy ház – má sok
szá má ra. Le gyünk be fo ga dó egy ház;
öku me ni kus nyi tott ság jel le mez zen, és
bár az egész or szág be fo ga dó or szág
len ne!” vé gül a ven dég sze re tet ről szó -
ló ta ní tás ra (lásd Zsid 13,2) em lé kez -
tet te a gyü le ke ze tet az egy ház ke rü let
lel ké szi ve ze tő je.

Az össz gyü le ke ze ti ének kart dr.Ko-
vácsLászlóAttila igaz ga tó lel kész ve -
zé nyel te, majd a he lyi if jú ság éne kes bi -
zony ság té te lét hall gat hat ta meg az
ima há zat meg töl tő gyü le ke zet. Zsarna-
iné Urbán Nóra szó ló ének kel szol -
gált. Az ál ta lá nos kö nyör gő imád ság -

ban a kör zet tiszt ség vi se lő hí ve i nek aj -
kán csen dül tek fel a kö szö net és a há -
la adás sza vai. 

A püs pö ki ál dást kö ve tő en az es pe -
res idő rend ben ha lad va, rö vi den is mer -
tet te az épít ke zés tör té ne tét, meg kö -
szön ve a ben ne részt ve vők és min den
se gí tő, tá mo ga tó ál do za tos, ön kén tes
mun ká ját. Több or szá gos egy há zi tiszt -
ség vi se lő is meg tisz tel te je len lé té vel a
há la adó al kal mat. BenczúrLászló tisz -
te let be li egy ház ke rü le ti fel ügye lő sze -

mé lyes sza vak kal kö szön töt te a gyü le -
ke ze tet. Zsar nai Krisz ti án es pe res ez -
zel a pró fé tai igé vel zár ta a há la adás ün -
ne pét: „Mertcsakéntudom,miater-
vemveletek–ígyszólazÚr–:jólétetés
nemromlásttervezek,ésreményteljesjö-
vő az, amelyet nektek szánok.” (Jer
29,11) Ezt kö ve tő en le he tő ség nyílt a
ven dég szo bák meg te kin té sé re és a sze -
re tet ven dég sé gen a kö tet len be szél ge -
tés re a kö zös sé gi ház ban és kert jé ben.

g GA RAI AnD RáS

Man da bo ko ri há la adás 
Újfunkcióvalbővültanyíregyháza-mandabokorievangélikusgyülekezetima-
háza:vendégszobákatalakítottakkiatetőterében.Hatklimatizált,sajátfür-
dőszobávalellátott,kényelmesszobábanösszesenhuszonegy,felüdülésreés
lelkifeltöltődésrevágyótestvérttudnakfogadniegészévben,akáregycsen-
deshétreis.Ahálaadóistentiszteletreoktóberelsővasárnapjánakdélután-
jángyűltekösszeaNyíregyháziEvangélikusEgyházközségtagjaiaváros-
bólésakörnyezőbokortanyákról.
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Húsz éves a Joób Oli vér Sze re tet in téz mény

1Jn 3,23 alap ján tar tot ta igei szol gá la tát
az Észa ki Egy ház ke rü let püs pö ke, dr.
FabinyTamás ok tó ber 2-án nyír egy há -
za-Ben kő bo kor ban, a Joób Oli vér Sze -
re tet in téz mény sza bad té ri ol tá rá nál,
rá mu tat va, hogy a lel ki meg úju lást adó
hit és a szol gá ló sze re tet kí sér te a bo kor -
ta nyák lel ké szé nek, JoóbOlivérnek az
éle tét is. Az úr va cso rát kö ve tő en a

Joób Oli vér Sze re tet in téz mény igaz ga -
tó ta ná csá nak ün ne pi köz gyű lé sén a
kez de tek re és az in téz mény két év ti ze -
dé re em lé kez tek az ün nep lő gyü le ke zet
ven dé gei és tag jai. Joób Oli vér em lék -
táb lá já nak meg ko szo rú zá sát kö ve tő en
meg szeg ték az új ke nye ret, vé gül a kö -
zös ebéd adott újabb al kal mat a húsz éve
lé te sí tett kony ha di csé re té re.  
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taizé-imaésénekegyüttlét.A rá kos szent mi hály–sas hal mi evan gé li kus gyü -
le ke zet ben (1161 bu da pest, Hő sök te re 10–11.) min den hó nap má so dik
kedd jén, leg kö ze lebb ok tó ber 11-én 18 órá tól ta izé-ima és ének együtt lét. Min -
den al ka lom mal van ige hir de tés is. in for má ció: Gyertyafeny.lutheran.hu.

Meghívócsendeshétre.Sze re tet tel vár juk a Kö zép hal mi Misszi ó ban (Szar -
vas, v. kk. 27.) ok tó ber 17–21. kö zött tar tan dó csen des he tünk re. vi dé ki ek nek
szál lást és tel jes el lá tást biz to sí tunk 6000 ft el le né ben a misszió épü le té ben.
Szám la szá munk: 11733058-20015556. Je lent kez ni PéterAttila lel ké szi ve ze tő -
nél le het (tel.: 20/824-5472). KözéphalmiEvangélikusMisszióAlapítvány

Ökumenikustudományosülés.E hó nap har ma dik va sár nap ján 14.30-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, azegy-
házegységéért–azévegészében gon do lat je gyé ben. Az ok tó ber 16-i ülés fő -
elő adó ja ErnstHofhansl, az Evan gelis che Mic ha elsb ru derschaft se ni or ja. Az
elő adás té má ja: GeistlichesLebenbeidenReformatoren.Anregungenfürhe-
ute. Majd Szé chey bé la: Ökumenikuskoncepcióésjelenkoriajánlások. Az is -
ten tisz te let szol gá lat te vő je SmidéliuszZoltán nyu gal ma zott evan gé li kus es -
pe res. Sze re tet tel vár juk a részt ven ni kí vá nók elő ze tes je lent ke zé sét a 06-
20/775-3772-es szá mon. JézusTestvéreiÖkumenikusDiakóniaiRend

szívesensegítene?A Ma gyar Rák el le nes li ga ön kén tes se gí tő tár sa kat ke res
da ga na tos be te gek lel ki tá mo ga tá sá hoz. Az ér dek lő dők szá má ra bu da pes ten
ok tó ber 19-étől kb. hat hó na pon ke resz tül szer da dél utá non ként in gye nes kép -
zést in dí tunk. Je lent ke zé sét ok tó ber 18-ig vár juk! El ér he tő sé ge ink: Ma gyar Rák -
el le nes li ga, 1507 bu da pest, Pf. 7.; lel kis e gely@ra kli ga.hu; 1/225-1621; 20/565-5589.

Gyülekezetimunkatársikonzultáció.Ked ves test vé rem! Sze re tet tel hív -
juk a gyü le ke ze ti mun ka tár si kon zul tá ció őszi al kal má ra, me lyet no vem ber
11–13. kö zött tar tunk Pi lis csa bán, a bé thel Evan gé li kus Misszi ói ott hon ban
(Szé che nyi ut ca 8–12.). A rész vé tel té rí tés men tes. Je lent kez ni no vem ber 4-
ig BánóMariann tit kár nő nél le het. Pos ta cím: 1085 bu da pest, Ül lői út 24., te -
le fon: 20/824-3200, e-mail: ma ri ann.ba no@lu the ran.hu. Kér jük, hoz zon ma -
gá val bib li át, jegy zet fü ze tet és de rűt, jó ked vet.
Program:No vem ber 11., pén tek: 15.00: ér ke zés, szo ba fog la lás, ká vé • 16.00:
áhí tat – D.SzebikImre• 17.00: A re for má ció és Eu ró pa – dr.KorányiAndrás•
18.00: va cso ra • 19.00: A re for má ció és az ószö vet ség – VetőIstván• 20.00: áhí -
tat – VetőIstván. No vem ber 12., szom bat: 8.00: Reg ge li • 9.00: áhí tat – D.Sze-
bikImre• 10.00: A re for má ció és a bib lia ér tel me zés – dr.FabinyTibor• 11.00–
12.00: A re for má ció és a spi ri tu a li tás; film ve tí tés sel, me di tá ci ó val – dr.Percze
Sándor• 13.00: Ebéd • 14.00: A re for má ció és a bib li kus ta ní tás szük sé ges sé -
ge – dr.ReussAndrás• 15.00: A re for má ció és a kul tú ra – dr.FerencziIlona• 16.00:
A re for má ció: kle ri ku sok-la i ku sok – hi va tás eti ka – BaliczaIván• 7.00: A re for -
má ció és a lé lek tan, gya kor lat – dr.FrenklSzilvia• 18.00: va cso ra • 19.00: A re -
for má ció és a szent sé gek – D.SzebikImre• 20.00: áhí tat, eset meg be szé lés -
sel – KézdyPéter. No vem ber 13., va sár nap: 8.00: Reg ge li • 8.30: A re for má ció
és az ok ta tás-ne ve lés – D.KeveháziLászló• 10.00: is ten tisz te let úr va cso rá val
– KézdyPéter–D.SzebikImre.• 11.30: A re for má ció és a mai ka to li kus egy ház
– D.SzebikImre• 12.15: Ebéd • 13.15: Úti ál dás – D.SzebikImre.

Öröm mel vá rom, és hit test vé ri sze re tet tel kö szön töm.
D. SZE biK iM RE nyugalmazottpüspök,tanfolyamvezető

VetítikaLuther-rajzfilmetoktóber8-án,szombaton. idén az Ars Sac ra fesz -
ti vál ke re té ben film fesz ti vált is ren dez tek, a be mu ta tott mű vek egyi ke Richly
Zsolt lu ther-rajz film so ro za tá nak el ső öt ré sze volt. ok tó ber 8-án új ra a né zők
elé ke rül nek a fesz ti vál díj nyer tes al ko tá sai, a „vá lo ga tás a kö zön ség ál tal ked -
velt al ko tá sok kö zül” ka te gó ri á ban 18 órá tól a lu ther-rajz film is lát ha tó majd.
Hely szín: Pre mi er Kult ca fé Örök moz gó te rem (bu da pest vi ii., Ül lői út 2–4.).

AzArsSacrafilmfesztiváldíjnyertesalkotásai:16órától:a rö vid do ku men tum -
film ka te gó ria nyer te se – Kő sze gi Edit: Hetednapon, 2012 • Az egész es tés do -
ku men tum film ka te gó ria nyer te se – Gu lyás Gyu la: Mámó, 1998. 18órától:
az ani má ci ós, fik ci ós és kí sér le ti rö vid film ka te gó ria nyer te se – Ul rich Gá bor: Ba-
lansz, 2016. • vá lo ga tás a kö zön ség ál tal ked velt al ko tá sok kö zül – Richly Zsolt:
LutherMártonéleteI–V., 2016 • Az egész es tés fik ci ós film ka te gó ria nyer te se –
Nagy vik tor osz kár: Hivatal, 2014. 20órától:vá lo ga tás a kö zön ség ál tal ked velt
al ko tá sok kö zül – Skrabs ki fru zsi na: Befogadéskitaszítavilág, 2013 • Ka to na Zsu -
zsa – Nyes te Pé ter: Anevezetesnévtelen–PortréfilmHamvasBéláról, 2016.

hirdetés

MEGEMLÉKEZÉ S

Meg em lé ke ző is ten tisz te le tet tar -
tunk ok tó ber 15-én 15 óra kor a sió -
fo ki evan gé li kus temp lom ban a
hu szon öt éve el hunyt KissBalázs
em lé ké re. Igét hir det dr.Fabiny
Tamás püs pök. 
Szülei,SchádÉva,KissImreés

testvére,KissTamás

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.

A nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let
győ ri szék há zá ban ok tó ber 3-án, hét -
főn pa ró ku si al kal mas sá gi vizs gá lat ra

ke rült sor. A meg mé ret te té sen Andre-
jek-GyörfiJudit (Len ti) és AratóLóránd
(Tab) be osz tott lel kész, il let ve VeresJó-
zsef (Ko má rom) Er dély ből ér ke zett lel -
kész (képünkbalszélén) vizs gá zott. Az
egy ház ke rü let lel ké szi ve ze tő jé ből, va -
la mint es pe re sek ből, fel ügye lő lel ké -
szek ből és gyü le ke ze ti fel ügye lők ből ál -
ló bi zott sá gok előtt mind há rom je lölt
meg fe lelt, így mos tan tól meg vá laszt -
ha tók pa ró kus lel ké szi szol gá lat ra.

g ADáMI MáRIA felvétele

Pa ró ku si al kal mas sá gi vizs gá lat

A Ma gyar nem ze ti Le vél tár a re for má -
ció em lé ké vé re ké szül ve a for rá so kat
fel tá ró prog ra mot in dí tott. A fel tárt
anya go kat a le vél tár a szé le sebb kö zön -
ség szá má ra is el ér he tő vé kí ván ja ten -
ni, hogy mi nél töb ben meg is mer ked -
hes se nek a re for má ció ma gyar or szá -
gi kul tu rá lis, mű vé sze ti és tár sa dal mi
ha tá sa i val. 

Az MnL mun ka tár sai egy út tal egy
or szá gos pro jek tet is út já ra in dí tot tak:
az ál ta lá nos is ko lák fel ső ta go za tos
ta nu lói és a kö zép is ko lá sok ver se nyen
ve het nek részt, amely nek ke re té ben
nem csak a re for má ció tör té ne tét ta nul -
hat ják meg, ha nem a le vél tá rak vi lá gá -
ba is be te kint het nek. Já té kos for má ban
is mer he tik meg a kor ki ma gas ló sze mé -
lyi sé ge it, a re for má ció ira ta it és a le vél -
tá ri ku ta tás mód szer ta nát is. Az Uta-
zásWittenbergbe cí mű fog lal ko zá sok
se gít sé gé vel a tan köny vek ből szer zett
is me re te i ket kre a tív mó don bő vít he tik,
egé szít he tik ki. „Sze ret nénk, ha a di á -
kok ké sőbb is vissza tér né nek a le vél tá -
rak ba, ha né hány fi a tal ból ké sőbb ku -
ta tó vál na, emel lett pe dig ter mé sze te -
sen a re for má ció tör té ne tét is sze ret nék
él ve ze te sen meg ta ní ta ni a di á kok nak”
– mond ta KovácsEleonóra fő le vél tá ros,
a Reformáció pro jekt ve ze tő je. 
Dr. Mikó Zsuzsanna, a Ma gyar

nem ze ti Le vél tár fő igaz ga tó ja a pro -
jekt szep tem ber 21-i be mu ta tó ján el -
mond ta, hogy a re for má ció em lé ké vé -
hez kap cso ló dó le vél tá ri mun ka ki -
emel ke dik a töb bi pro jekt kö zül,
ugyan is pél da ér té kű együtt mű kö dés -
ben va ló sul meg. „Az ál lam pol gá rok -
nak, ér dek lő dők nek és fő képp a jö vő
nem ze dék nek meg mu tat juk, hogy mi -
ért van ér tel me le vél tá rat fenn tar ta ni,
és mi ért van ér tel me a le vél tá ros mun -
ká nak, a le vél tár ban vég zett ku ta tá sok -
nak” – fo gal ma zott a fő igaz ga tó.

„Azért em lé ke zünk, hogy meg je le -
nít sük mind azt, ami a múlt ban ér ték és
gaz dag ság volt” – mond ta dr.Hafen-
scherKároly(képünkön).A kor mány -
za ti Re for má ció Em lék bi zott ság mi -
nisz te ri biz to sa, evan gé li kus lel kész
hang sú lyoz ta: a vissza te kin tés nem
azt cé loz za, hogy a múlt ba ré ved jünk,
ha nem hogy a jö vőt épít sük. „To vább
kell ad ni az iga zi, ma ra dan dó ér té ke -

ket” – fo gal ma zott. A re for má ci ó nak az
olyan sze mé lyi sé gei, mint PhilippMe-
lanchton,Comenius,DévaiBíróMátyás
vagy HeltaiGáspár, egy ben az ok ta tás
és ne ve lés te rü le tén is ki ma gas ló mun -
kát vé gez tek. „A Ma gyar nem ze ti Le -
vél tár az Utazás Wittenbergbe cí mű
pro jekt tel pél dás mó don, szor gos mun -
ká val, fel ele ve nít ve a múl tat és meg je -
le nít ve az ér té ke ket épí ti a kö vet ke ző
nem ze dé ket – mond ta a mi nisz te ri biz -
tos. – A fi a ta lok, a jö vő nem ze dé kek
szá má ra fon tos az, hogy ne iden ti tás
nél kül nö ve ked je nek fel a vi lág ban, ha -
nem ko mo lyan ve gyék azt, hogy hon -
nan jöt tek. Eh hez az kell, hogy mo dellt

kap ja nak ar ra, ho gyan le het meg újul -
ni. Azt ta pasz ta lom, hogy eb ben a
mun ká ban a Ma gyar nem ze ti Le vél tár -
nak mint köz pont nak és a me gyei le -
vél tá rak nak, azok mun ka tár sa i nak hal -
lat la nul nagy és fon tos sze re pük van.” 

Mint Ko vács Ele o nó ra pro jekt ve ze -
tő el mond ta, a le vél tá ri fog lal ko zá so -
kat úgy ne ve zett fog lal koz ta tó fü zet tel
és on line esz kö zök kel is se gí te ni kí ván -
ják. Az anya gok ki dol go zá sá ba min den
le vél tár be kap cso ló dott, így a fi a ta lok -
nak le he tő sé gük lesz ar ra, hogy ne csak
át fo gó ké pet kap ja nak a re for má ci ó ról,
ha nem az egyes me gyék re le bont va is -
mer ked je nek meg az em lé ke i vel.

Az UtazásWittenbergbe fog lal koz -
ta tó fü zet és on line tan anyag fel épí té -
sé vel kap cso lat ban ApátiAnnaZita, a
le vél tár-pe da gó gi ai mun ka cso port ve -
ze tő je ki emel te, hogy szá mos ér de kes -
sé get gyűj töt tek össze az egyes fe je ze -
tek ben, szó esik a re for má ció po li ti kai,
kul tu rá lis és mű vé sze ti vo nat ko zá sa -
i ról is. Lo gi kai, nyel vé sze ti, szö veg ér -
té si fel ada tok egy aránt ta lál ha tók a tan -
anyag ban, az on line ol da lon kéz ira to -
kat is ol vas hat nak majd az ér dek lő dők,
a fog lal koz ta tó fü zet ből pe dig a ke resz -
tény ség, a pro tes tan tiz mus szim bó lum -
rend sze rét is meg is mer he tik.

g GA LAM BOS áDáM

uta zás Wit ten berg be
FiataloknakszólóizgalmasprojektetindítottaMagyarNemzetiLevéltár
AreformációkezdeténekötszázadikévfordulójaalkalmábólaMagyarNem-
zetilevéltár(MNl)valamennyiintézményereformációstémájúlevéltáriórá-
valvárjaazérdeklődőket.Afoglalkozásokon,illetveonlineésnyomtatott
segédanyagoksegítségévelpedigadiákokfelkészülhetnekarraazországos
tanulmányiversenyre,amelynekfődíja:utazásWittenbergbe.

A há zi gaz da, KissJános lel kész igei be -
ve ze tő jé vel kez dő dött az egy na pos
ta nács ko zás. Mátéevangéliumából a
nagy pa ran cso lat ról hall hat tak pré di -

ká ci ót az egy be gyűl tek, a gyü le ke zet
ének ka rá nak szol gá la tá val.
NovákKatalin, az Em be ri Erő for rá -

sok Mi nisz té ri u má nak csa lád- és if jú -

ság ügyért fe le lős ál lam tit ká ra a hit és
a tár sa da lom kap cso la tá ról be szélt
elő adá sá ban. Több két ség be ej tő de -
mog rá fi ai mu ta tót is mer te tett, ezek
után azon ban be szá molt a há zas ság kö -
té sek szá má nak és a gyer mek vál la lá -
si mu ta tók nak a re ményt adó nö ve ke -
dé sé ről is. Gon do la ta it a csa lád fon tos -
sá gá nak ki eme lé sé vel zár ta. A gyer me -
ket Is ten aján dé ká nak te kin ti – mond -
ta –, ezért fel adat ként fo gal maz ta meg
a ci vil tár sa da lom és az egy ház sze rep -
vál la lá sát e te rü le ten.

Az Evan gé li kus Or szá gos Le vél tár
igaz ga tó ja, CzentheMiklós elő adá sá -
ban át te kin tet te az in téz mény tör té -
ne tét, majd a gyü le ke ze ti ira tok gyűj -
té sé nek, vé del mé nek, szak sze rű tá ro -
lá sá nak fon tos sá gát hang sú lyoz ta,
hi szen e do ku men tu mok a múlt
meg is me ré sé nek nél kü löz he tet len
for rá sai. Az igaz ga tó egy dia ve tí tés
ere jé ig Lő csé re is el ka la u zol ta a je len -
lé vő ket.
Lupták György püs pök he lyet tes,

kis kő rö si lel kész be szá mo ló já ban a
misszió kap csán az imád ko zás, az ige -
hall ga tás, a „gyü le ke ze ti moz gás”
(moz gó sí tás) és Jé zus bel ső meg is -
me ré sé nek fon tos sá gát emel te ki.

A prog ram zá rá sa ként úti ál dást Hu-
lejEnikő lel kész nő mon dott: „Inkább
növekedjetek a kegyelemben és ami
Urunk,üdvözítőJézusKrisztusunkis-
meretében.Övéadicsőségmostésaz
örökkévalóságban!” (2Pt 3,18)

g RAT KAy DO ROTTyA

Re gi o ná lis fel ügye lői kon fe ren cia
Kecskemétenrendeztékmegszeptember24-énaDéliEvangélikusEgyház-
kerületháromegyházmegyéjénekregionálisfelügyelőikonferenciáját.Ata-
nácskozásévekótaRa dos né Len gyel An na egyházkerületifelügyelőfárad-
ságotnemismerőszervezésébenjönlétre.

RadosnéLengyelAnnaésNovákKatalinakecskemétievangélikustemplomelőtt
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Új nap – új kegyelem
vasárnap(október9.)AhogyanazÚrismegbocsátottnektek,úgytegyetekti
is. Kol 3,13b (4Móz 14,20; Mk 10,2–9[10–16]; 1Thessz 4,1–8; Zsolt 109) Jé zus
nem szab fel té telt, ami kor meg bo csát. A meg bo csá tás fel tét len és tel jes. Csak
irányt mu tat: Eredj el, és töb bé ne vét kez zél! Jé zus ta nít vá nya i ként bá to rí ta -
nunk kell a szo ron gó, meg fá sult, el hi bá zott éle tük mi att szo mo rú em be re ket.
van fel tét len bűn bo csá nat. Ezt úgy kép vi sel het jük hi te le sen, ha mi is fel té tel
nél kül meg bo csá tunk azok nak, akik el le nünk vét kez tek. Az után vá runk egy
jobb foly ta tást.

Hétfő(október10.)Éljetekúgy,mintavilágossággyermekei.Avilágossággyü-
mölcseugyaniscsupajóság,igazságésegyenesség. Ef 5,8b–9 (Zsolt 11,7a; 2Thessz
3,6–13; Jer 44,15–30) Édes anyám rönt gen osz tá lyon dol go zott. né ha én is be me -
het tem a sö tét kam rá ba, ahol ak ko ri ban a fil me ket elő hív ták. Min dig el ál mo sod -
tam a sej tel mes, alig pis lá ko ló zöld fény ben. Lel ki ér te lem ben is el ál mo sod ha -
tunk, ha ki lé pünk az ige vi lá gos sá gá ból. Az ige vi lá gos sá gá ból ki lé pett em ber vagy
kö zös ség – bár ta lán szé pe ket ál mo dik – örök ha lál ba alussza ma gát.

Kedd(október11.)Megízleltétek,hogyjóságosazÚr. 1Pt 2,3 (Ézs 63,7; Róm 13,1–
7; Jer 45,1–5) „Jó az Is ten, jót ád” – idé zi Petőfi a né pi böl cses sé get ked ves köl -
te mé nyé ben. Tré fát fél re té ve, egyet ér tünk-e ez zel a mon dás sal? Jó-e, ami kor anya -
gi kár, meg aláz ta tás, be teg ség, gyász kö szönt ránk, vagy ép pen már a ha lál ko -
pog tat aj tón kon? Bol dog, aki ak kor is tud ja mon da ni: jó az Is ten! Ak kor tud -
juk ezt mon da ni, ha szí vünk ben hord juk Jé zus ke reszt jét. Is ten sze re te té nek je -
lét. Ak kor a mi ke resz tün ket is fény be bo rít ja a Gol go tá ról ára dó vi lá gos ság.

Szerda(október12.)AmikoraGalileai-tengerpartjánjárt,megláttaSimontés
Andrást,Simontestvérét,aminthálótvetettekatengerbe,mivelhalászokvoltak;
ésígyszólthozzájukJézus:Kövessetekengem.Mk 1,16–17 (Ez 34,11; Ef 5,25–32;
JSir 1,1–11.17–22) Mond hat nánk, hogy vé let len. Itt ez a két, fel te he tő leg írás tu -
dat lan, de leg alább is ta nu lat lan ha lász, és Jé zus gon dol egyet: ők lesz nek az el -
ső ta nít vá nyok, ké sőbb pe dig a szü le tő anya szent egy ház osz lo pai. Is ten nek sem -
mi sem le he tet len. A ki csiny és je len ték te len kez det ből vi lág ra szó ló dol got mun -
kál. nem erő vel, nem ha ta lom mal, ha nem nagy sze re tet tel, az ő Lel ke ál tal. Te -
kint sen rád is az Úr!

csütörtök(október13.)Merthavannakisúgynevezettistenek…,nekünkmég-
isegyetlenIstenünkazAtya,akitőlvanamindenség,miisőérte,ésegyetlenUrunk
JézusKrisztus,akiáltalvanamindenség,miisőáltala. 1Kor 8,5–6 (Ézs 42,8; 1Kor
14,26–33; JSir 3,1–33) nem rég baj ba ke rül tem, mert azt ál lí tot tam, hogy a mo -
dern tu do mány meg cá fol ta – vagy leg alább is erő sen meg kér dő je lez te – az evo -
lú ció el mé le tet. Az em be ri ség leg iszo nya to sabb bál vá nya ön ma ga. Mi köz ben fej -
lő dés re, hu ma niz mus ra és tu do má nyos ság ra hi vat ko zik, fö lé nyes ma ga biz tos -
ság gal me ne tel a sa ját pusz tu lá sa fe lé. va jon nem vol na jobb ar ra fi gyel ni, aki -
től van min den? Ta lán még nem ké ső.

Péntek(október14.)Azasszonyígyszólthozzá:Uram,merítőedényedsincs,a
kútismély,honnanvennédazélővizet? Jn 4,11 (Jer 2,13; Jn 18,28–32; JSir 3,34–
66) Mi a ne héz sé ge ket lát juk, Jé zus a le he tő sé get, hogy szó ba ele gyed jen ve lünk.
Mi lyen szo mo rú és hi á ba va ló lett vol na an nak az asszony nak az éle te, ha nem
kezd ve le be szél get ni az Úr! Olt ha tat lan élet szom jun kat egyet len korty is ki elé -
gít he ti, ha azt Jé zus tól kap juk.

Szombat(október15.)Péterírja:Mertnemkitaláltmeséketkövetveismertet-
tükmegveletekamiUrunkJézusKrisztushatalmátésmegjelenését,hanemúgy,
hogyszemtanúivoltunkistenifenségének. 2Pt 1,16 (Ez 12,25; Péld 3,1–8; JSir 5,1–
22) Ka masz ként egy szer utaz hat tam ten ge ri ha jón. Élet re szó ló él mény volt. Fel -
nőtt ként jár hat tam két ezer mé ter ma gas he gyen és a messzi észa kon, ahol job -
bá ra csak rén szar va sok kó szál nak. So sem fe le dem! De a ter mé szet cso dá i nál is
na gyobb cso da Jé zus Krisz tus, az Is ten Fia. Aki ve le ta lál ko zott, so sem fe le di.

g ZÓ LyO MI Má TyáS

KRÓNIK A
AzEvangélikusÉletmagazinkéthetentemegjelenőhírlevele

E-mail: evelet@lutheran.hu • Evélet online: www.evangelikuselet.hu
• Hirdetésfelvétel: hirdetes@evelet.hu • Előfizetés: kiado@lutheran.hu
• Szerkesztőség: 1091 budapest, Üllői út 25. fszt. 2. tel.: 06-20/824-5519.
Szerkesztőségi titkár (hirdetési ügyek referense): bAllA MáRiA

(maria.balla@lutheran.hu). főszerkesztő: t. PiNtéR KáRoly

(karoly.pinter@lutheran.hu). olvasószerkesztő: DobSoNyi SáNDoR

(sandor.dobsonyi@lutheran.hu). Korrektor: Máté tótH ZSUZSáNNA

(matetot@gmail.com). tervezőszerkesztő: SZAbó DáviD KáRoly

(david.szabo@lutheran.hu). Kiadja a luther Kiadó (kiado@lutheran.hu),
1085 budapest, Üllői út 24. tel.: 06-1/317-5478, 06-20/824-5518.
felelős kiadó: KENDEH K. PétER (peter.kendeh@lutheran.hu). Nyomdai
előállítás: Konsilo Kft. (1022 budapest, tapolcsányi u. 6.). felelős vezető:
NAGy ZoltáN. árusítja a kiadó. terjeszti a Magyar Posta Zrt. terjesztési
ügyekben rek la má ció a Magyar Posta Zrt. Hírlapüzletág telefonszámán:
06-1/767-8262 és a luther Kiadónál.
• iNDEX 25 211, iSSN 2498-5309 

„Ember,megmondtaneked,hogymiajó,éshogymitkíván
tőledazÚr!Csakazt,hogyéljtörvényszerint,törekedjsze-
retetre,éslégyalázatosIsteneddelszemben.” (Mik 6,8)

Szent há rom ság ün ne pe után a 20. hé ten az Útmutató reg -
ge li és he ti igéi azt ta ná csol ják, hogy jár junk el hí vá sunk hoz
(lásd 2Pt 1,10) mél tó an – meg szen telt élet ben. Pé ter ezt így
in do kol ja: „…mivelő,aSzenthívotteltiteket–tiisszentek
legyetekegészmagatartásotokban,mertmegvanírva…” (1Pt
1,15–16; lásd 3Móz 11,44–45) „Bol do gok, akik nek a szí vük tisz -
ta, mert ők meg lát ják az Is tent.” (Mt 5,8; LK) „A te or szá -
god, Is ten, örök ké va ló or szág.” (GyLK 775) Jé zus, az örök élet
fe je del me a bű nö sök meg men té sé ért jött el e vi lág ba. A szent
Is ten szent né pet kí ván ma gá nak a te rem tés haj na lá tól. S Fia
a fa ri ze u sok há zas sá gi el vá lás ra irá nyu ló, kí sér tő kér dé sé -
re Aty ja ere de ti szán dé kát és aka ra tát idé zi: „…mertaterem-
tés kezdete óta Isten férfivá és nővé teremtette az em-
bert. Ezért…lesznekkettenegytestté…AmittehátIstenegy-
bekötött,emberelneválassza!” (Mk 10,6–9) Pál így int: „Az
azIstenakarata,hogymegszentelődjetek:hogy…Mertnem
tisztátalanságrahívottelminketIsten,hanemmegszentelő-
désre.” (1Thessz 4,3.7) S a ren det le nül és tét le nül élő ket fi -
gyel mez te ti, hogy „csendbendolgozva,amagukkenyerénél-
jenek” (2Thessz 3,12). S nem csak a ró mai gyü le ke zet nek ír -
ja: „Mindenlélekengedelmeskedjékafeletteshatalmaknak,
mertnincshatalommástól,mintIstentől…Adjátokmegmin-
denkinek,amiveltartoztok…” (Róm 13,1.7) Luther így ta nít:
„A fel sőbb ség nem azért van, hogy a sa ját hasz nát s ké nye-
ked vét haj hássza alatt va ló in, ha nem hogy jó lé tet te remt sen
ne kik. Mert Is ten ál ta luk táp lál s véd. En ge del mes tisz te let -
tel sze res sük hát őket!” A te rem tés rend jét idéz ve (lásd 1Móz
2,24) in ti Pál a há zas tár sa kat, s ezt Krisz tus ról és az egy ház -
ról mond ja. „Detiis,mindenkiegyenkéntúgyszeresseafe-
leségét,mintönmagát,azasszonypedigtiszteljeaférjét.” (Ef
5,33) A gyü le ke ze ti össze jö ve te le ken min den a hí vek épü -
lé sét szol gál ja. A kü lön fé le lel ki aján dé kok bé kés együtt mun -
kál ko dá sa kí vá na tos és le het sé ges, „mertIstennemazűr-
zavarnak,hanemabékességnekIstene” (1Kor 14,33). Jé zust
Pi lá tus hoz vit ték át ki hall ga tás ra, ám kép mu ta tó mó don „akik
vitték,maguknemmentekbeahelytartóságra,hogynele-
gyenektisztátalanokká,hanemmegehessékapáskavacsorát”.
De a szán dé kuk az volt, hogy si et tes sék az iga zi pás ka bá rány
ha lá lát, mert: „Nekünk senkit sincs jogunkmegölni!” (Jn
18,28.31) Sa la mon pél da be szé dek ben ta nít ja, hogy az is ten -
fé le lem és a böl cses ség ál dást hoz. „BízzálazÚrbanteljesszív-
ből,ésneamagadeszéretámaszkodj!Mindenutadongon-
doljrá,és…féldazUrat…” (Péld 3,5–7) „Bí zom ben ned, szent
Úr is ten…” (EÉ 437,1) 

K É T  H E  T I  Ú T  R A  V A  L Ó

„Negyőzzönletégedarossz,hanemtegyőzdleajóvala
rosszat.” (Róm 12,21)

Szent há rom ság ün ne pe után a 21. hé ten az Útmutató reg ge li
s he ti igéi ar ra ösz tö nöz nek, hogy jár junk el hí vá sunk hoz mél -
tó an – a hit har cá ban (lásd 1Tim 6,12; 2Tim 4,7–8). Az Úr Jé -
zus örök élet tel ko ro náz za meg az áll ha ta to sa kat. „Meg vált -
ja az Úr az ő szol gá i nak lel két, és el nem vesz nek, akik őben -
ne bíz nak.” (GyLK 698,13) „Akik az Úr ban bíz nak, azok nak
ere je meg újul, szárny ra kel nek, mint a sa sok, fut nak, és nem
lan kad nak el, jár nak, és nem fá rad nak el.” (Ézs 40,31; LK) He-
gyibeszédében így ma gya ráz za Jé zus a tör vényt: „Énpedigazt
mondomnektek,hogyneszálljatokszembeagonoszemberrel,
hanem…Énpedigaztmondomnektek:Szeressétekellensége-
iteket,és…” (Mt 5,39.44) Is ten szent és fedd he tet len gyer me -
kei az ő fegy ver ze tét öl tik fel, hogy meg áll has sa nak az ör dög
min den ra vasz sá gá val szem ben. Öt vé de ke ző „fegy ve rük”: igaz -
ság sze re tet, meg iga zu lás, bé kes ség, hit, üd vös ség. S egyet len
„tá ma dó” esz kö zük: Is ten be szé de. Pál ta ná csa: „…vegyétekfel
Istenfegyverzetét,hogyellenállhassatokagonosznapon,ésmin-
dent leküzdve megállhassatok.” (Ef 6,13) Luther fel szó lít:
„Min den ke resz tyén fegy ve rez ze fel ma gát. Hit- és tan be li bi -
zo nyos sá gát ala poz za meg úgy Is ten igé jé ből, hogy el len áll -
has son az ör dög nek, s tud jon vé de kez ni, mi kor va la ki el akar -
ja té rí te ni!” A meg tor lás és bosszú ál lás he lyett Pál az el len ség
sze re te tét ajánl ja; így győz he tünk he ti igénk sze rint: „Nefizes-
seteksenkinekrosszalarosszért.” (Róm 12,17) A Krisz tus irán ti
en ge del mes ség a gyü le ke zet épí té sét szol gál ja: „…hadakozá-
sunkfegyvereiugyanisnemtestiek,hanemerősekazIstenke-
zében…” (2Kor 10,4) A szű kös le ge lő te rü let mi att Lót el vált ap -
ja test vé ré től: „AbrámKánaánföldjénlakott,LótpedigaJor-
dánkörnyékénlevővárosokbantelepedettle,ésegészenSodo-
máigsátorozott.” Is ten új ból meg ígér te a hit hő sé nek: „Aztaz
egészföldet,amelyetlátsz,nekedésateutódaidnakadomörök-
re.” (1Móz 13,12.15) A Tízparancsolatörök ér vé nyű kö ve tel mé -
nyei: „Szenteklegyetek,mertén,azÚr,atiIstenetek,szentva-
gyok.(…)Szeresdfelebarátodat,mintmagadat!Énvagyokaz
Úr!” (3Móz 19,2.18) El fo ga tá sa kor urunk jó val győz te le a
rosszat; egyik vé del mé re kelt ta nít vá nya le vág ta a fő pap szol -
gá já nak jobb fü lét. ám Jé zus, „megérintveafülét,meggyógyí-
tottaőt” (Lk 22,51). Pál ta ná csai nem csak a hit ben igaz fi á nak
szól nak: „…erősödjélmegakegyelemben,amelyKrisztusJé-
zusbanvan.(…)Vállaldvelemegyüttaszenvedést,mintKrisz-
tusJézusjókatonája.(…)Hapedigversenyezisvalaki,nem
nyer koszorút, ha nem szabályszerűen versenyez.” (2Tim
2,1.3.5) „Is ten, ó, szent Is ten, / Te min den jó for rá sa… // A go -
nosz ere jén / Jó val hadd győz zek én… // Ke gyel med kí sér jen
/ Az örök éle tig!” (EÉ 436,1.4.5) g GA RAI AnD RáS 9
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Sok év vel ez előtt tör tént. ven dé ge ket
hív tunk az es kü vőnk re. Olyan ba rá to -
kat, aki ket na gyon sze ret tünk vol na ma -
gunk kö rül lát ni azon a szép na pon.
Akik nek ad ni akar tunk az örö münk ből,
akik kel együtt sze ret tünk vol na ör -
ven dez ni. Em lék szem, bár sok éve már,
hogy a gyö nyö rű en meg te rí tett asz ta -
lo kon ki csi név táb lák je lez ték ki nek-ki -
nek a he lyét. Fi gyel tünk ar ra is, hogy is -
me rő sök és ba rá tok kö ré ben le gyen
min den ven dég. A név táb lák kö zül
azon ban jó né hány hi á ba je lez te a gaz -
dá já nak, oda vár ják. A mel let te lé vő szék
üre sen ma radt egész éj sza ka. 

A má sik eset egé szen friss, a na pok -
ban tör tént. Meg le pe tés-szü le tés na pot
kezd tünk szer vez ni egy ked ves ba rá -
tunknak, és vár tuk a vissza jel zé se ket. Ele -
in te szé pen ala kult a dolog, ter vez tük az
es tét, azon ban egy szer csak sza po rod ni
kezd tek a „még sem tu dok jön ni” jel zé -
sek, és az ad dig hall ga tók is ezt kö zöl ték
a szer ve zők kel. vé gül kör be néz tünk a
születésnap elő es té jén, meg ál la pí tot tuk,
hogy igen kel le met len vol na egy mind -
össze ma rok nyi csa pat a meg le pe tés bu -
lin, és szo mo rú an le fúj tuk a dol got,
hisz az ün ne pelt úgy sem tu dott ró la.

Ki vel nem tör tént még ha son ló?
Min den na pi esetek: meg hív nak, nem
me gyek, meg hí vom, nem jön. Biz tos va -
gyok ab ban, hogy mind annyi an meg -
ta pasz tal tuk már a vissza uta sí tás ke se -
rű ér zé sét. Eb ből a hely zet ből szem lél -
ve egé szen meg ért jük a ki rály re ak ci ó -
it, át érez zük a csa ló dott sá gát és dü hét.
Pon to san így ér zünk mi is: csa ló dot tak
és ta lán még dü hö sek is va gyunk.

Istenasztala. Is ten rá adá sul nem va la -
mi la za kis ker ti par tit ké szí tett el az övé -
i nek. nem csak do bo zos ka ja van és ol -
csó bor. nem bol ti keksz és mű anyag te -
rí tő az asz ta lo kon. Ő va la mi pá rat lan él -
mény ben akar ré sze sí te ni ben nün ket, a
leg szebb hó fe hér te rí tő van az asz ta lon,
s az ros ka dá sig te le van min den jó val;
min den szük ség le tünk meg elé gít te tik, és
tes ti-lel ki kí ván sá ga ink be tel nek az ő jó -
sá gá val és (ven dég)sze re te té vel. Is ten
olyan „la ko má ra” hív, ame lyen sze mé lye -
sen ve le ke rül he tünk kö zös ség be, ve le ül -
he tünk egy asz tal hoz, és an nál az asz tal -
nál az ő sze re te té ből, jó sá gá ból, bűn bo -
csá tó ir gal má ból örö kös he lyünk le het.

Hivatalosvagy.Is ten azt akar ja, vá gya -
koz zunk ez után az asz tal után. Az
után, ame lyet ő ké szít ne künk sze re tet -
ből. nem azért, mert a mi tár sa sá gunk -
ra szük sé ge van, ha nem mert fon to sak
va gyunk ne ki, és ré sze sí te ni akar ben -
nün ket va la mi sem mi más sal nem pó -
tol ha tó és sem mi más ban fel nem lel he -
tő jó ban. Az ügy ko moly sá gát pél dáz zák
a bün te té sek. Sze ret né, hogy ko mo lyan
ve gyük a hí vást! volt, aki nem vet te ko -
mo lyan, vol tak olya nok, akik nem hal -
lot ták meg, mert nem akar ták meg hal -
la ni, vagy mást hal lot tak ki be lő le, és fél -
re ma gya ráz ták a meg hí vó szö ve gét.
vol tak, akik ki fo gá so kat ke res tek, de
akad tak olya nok is, akik vá lasz ra sem
mél tat ták a min den ség urát. Ek kor már
más cím zet tek nek megy a meg hí vás. Ma
már min den kit hív az ige az élő Is ten nel
és Jé zus Krisz tus sal va ló ta lál ko zás ra és
az el kö te le ző dés re. nincs elő fel té tel,
nincs ki vá lasz tás: te is hi va ta los vagy! Ez
a pél dá zat ar ra is em lé kez tet ben nün ket,
hogy va la ho gyan vá lasz ta ni kell. nem le -

het kí vül ma rad ni an nak, aki hez el jut a
meg hí vó. nem ma rad ha tok lan gyos,
mert az Is ten előtt utá la tos, sa ját ma gunk
szá má ra is nem sze re tem ál la pot.

Aváratlanfordulat.És ak kor jön egy
nem várt for du lat. Meg hív tak, ott va -
gyunk, ám nem si ke rült a leg meg fe le lőbb
öl tö ze tet ki vá lasz ta nunk, és la pát ra tesz -
nek. Mél tat la nok va gyunk az Is ten or -
szá gá ba va ló meg hí vás ra. Még is oda, eb -
be az öröm be vár min ket a mennyei
Atya, és mi nem gon dol hat juk azt, hogy
sem mi, de sem mi kö te le zett sé günk
nincs. va la hogy úgy tud nám ezt meg -
fo gal maz ni: „nem megy, nem megy, de
még is mu száj.” 

El fo gad tam Is ten től a drá ga meg hí -
vást, fel vet tem a ke resz te met, és bot la -
do zom az úton. Is me rem az Atya aka -
ra tát, ta pasz ta lom min den na pi küz del -
me im ben Jé zus Krisz tus sze re te tét, és
még sem tu dok nem vét kez ni. nem tu -
dok min dig könnyen meg bo csá ta ni,
vagy egy ál ta lán nem va gyok rá ké pes.
nem val lom min dig az iga zat, mert ön -
ző va gyok, és a ma gam ér de két né zem.
nem tu dok min dig sze re tet tel szól ni –
nem hogy az el len sé gem hez, de oly kor
a fe le ba rá tom hoz sem. 

Ezek ben a hely ze tek ben jus son
eszünk be: igen is egy va la mi re kö te lez tük
ma gun kat, ami kor el fo gad tuk a meg hí -
vást. A „szó lás ra”. Le het, hogy ha a
nem meg fe le lő ru há jú em ber a hall ga -
tás he lyett meg szó lal, és azt mond ja,
„uram, vét kez tem ez zel a mél tat lan öl -
tö zék kel”, nem ve tik ki on nan. ne künk
is szól nunk kell: „nem va gyok mél tó. Új -
ra és új ra vét ke zem, de ir gal mazz ne kem,
ke gyel mes Is te nem! ámen.”
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15. KÖsZi Nyomkereső készségfejlesztő tábor 5–12. osztályosoknak.
Pi lis csa ba, ok tó ber 28–31. Sze ret néd egy őszi hét vé gé re el fe lej te ni az is ko lai,
ott ho ni gond ja i dat, sze ret nél egy rej tély kel lős kö ze pé be csöp pen ni, ame lyet
új ba rá ta id dal kö zö sen kell meg fej te ne tek? Sza ba du lós já ték, lo gi kai fej tö rők,
hely szí ne lés, sze rep já ték és más ve tél ke dők so rán pal lé roz ha tod eszed és kre -
a ti vi tá sod. A KÖ SZi Nyom ke re ső olyan egye dül ál ló kész ség fej lesz tő tá bor, ahol
a sza bad idő hasz nos és él mény sze rű el töl té sén kí vül he lyet kap nak az agyat
és kre a ti vi tást pal lé ro zó prog ra mok, egy őszi ki rán du lás, moz gás ra ser ken tő
aka dály ver seny és mé tá zás, va la mint sze rep já ték és más csa pa tos ve tél ke dők
is. A tá bor mot tó ja 2016-ban: Bajnokokligája. Rész vé te li dí jak, ked vez mé nyek
és a tech ni kai rész le tek pon tos le írá sa a KÖ SZi hon lap ján: www.koszi.net.
in for má ció: TóthEnikő, te le fon: 70/209-3307; e-mail: ko szi@ko szi.net.
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