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Uram, irgalmazz! f 2. oldal
Zsinatzáró ülésszak f 3. oldal
Interjú Novotny Zoltánnal f 7. oldal
Diakóniaünnep a Deák téren f 8. oldal
Börtönesküvő a Markóban f 10. oldal
Nem magának él az ember f 11. oldal

„A mis kol ci Cin e Fes ten má so dik 
al ka lom mal sze rep lő öku me ni kus 
zsű ri idén ar ra is le he tő sé get ka pott,
hogy kon fe ren ci át szer vez zen.”

A kortárs film vallásos dimenziói
f 5. oldal

„Nem ter jed-e kö zöt tünk az a gon dol ko dás mód, hogy
a szó szék ről bár mit le het hir det ni, ami szé pen hang -
zik, vagy ami a hí vek nek meg fe lel? Szem pont-e még
ta ní tá sunk ban, hit ok ta tá sunk ban, ige hir de té sünk ben 
a lu the ri hit val lá sos ság?”

Hozzászólás egy vezércikkhez f 13. oldal

„A re for má ció em be re i nek egyé ni sé gét Is ten 
ha tal má nak fel tét len en ge del mes el fo ga dá sa 
és Is ten vég te len ke gyel mé nek sze mé lyes meg -
tapasz ta lá sa ha tá roz ta meg. Szá muk ra Is ten nem
el vont fo gal mat je len tett, ha nem élő sze mélyt.”
Van-e szükségünk ma is reformációra? f 11. oldal

Az ok tó ber el se jei ün ne pé lyes meg -
nyi tót kö ve tő so ro zat főbb ál lo má sai
a kö vet ke zők.

Ok tó ber 14-én, va sár nap 17 óra kor
a vá ci evan gé li kus temp lom ban –
tag egy há za ink misszi ói lel ké sze i nek
szol gá la tá val – öku me ni kus is ten tisz -
te le tet tar tunk, me lyen Ste in bach
Jó zsef refor má tus püs pök, az öku me -
ni kus ta nács el nö ke hir det igét. 

Ok tó ber 21-én, va sár nap 17 óra kor
kez dő dik a szo ká sos ün ne pi re for má -
ci ói gá la a bu da pes ti Urá nia Nem zeti
Film szín ház ban. A gaz dag prog ram -
ban – töb bek kö zött – a Pax et Bo -
num re for má tus ének kar és Var ga
Mik lós elő adó mű vész szol gá la tá ban
gyö nyör köd he tünk. Fő elő adás ra dr.
Rét he lyi Mik lós pro fesszort kér tük.
Az est há zi gaz dá ja az is mert te le ví -
zi ós mű sor ve ze tő-szer kesz tő, Nagy
Ka ta lin lesz.

Ok tó ber 27-én, szom ba ton 10 órá -
tól ren de zik meg a du na var sá nyi
So li Deo Glo ria Kö zös sé gi Ház ban a
te rü le ti női ta lál ko zót. Té ma cí me: A
pu ri ta niz mus a 21. szá zad ban. Elő -
adók: dr. Pet rő czi Éva, Pun gur né
Csá szár Ju dit és Kiss né Bu dai Ri ta.

Ok tó ber 28-án, va sár nap 17 óra kor
a bu da vá ri evan gé li kus temp lom -
ban lesz az or szá gos re for má ci ói is -
ten tisz te let. Igét hir det dr. Bölcs kei
Gusz táv 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. Az úr va cso -
rás is ten tisz te let li tur gi á já ban az
öku me ni kus ta nács tag egy há za i nak
fő pász to rai szol gál nak.

Ok tó ber 31-én, szer dán 16 óra kor
ün ne pi meg em lé ke zést ter ve zünk a
bu da pes ti Re for má ci ói em lék park ban
(Baj za ut ca és Vá ros li ge ti fa sor sar -
ka). Ezen a tag egy há zak fú vós ze ne -
ka rai mű köd nek köz re. Ün ne pi be -
szé det dr. Fáb ri György, a Ma gyar or -
szá gi Evan gé li kus Egy ház Észa ki
Egy ház ke rü le té nek fel ügye lő je mond. 

Sze re tet tel jes bi za lom mal buz dít juk
a gyü le ke ze te ket és in téz mé nye ket,
hogy szer vez zék meg a ma guk he lyi
prog ram ját/prog ram ja it, s er ről a le he -
tő leg rö vi debb időn be lül szí ves ked je -
nek tá jé koz ta tást kül de ni a Ma gyar or -
szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csá -
nak: 1117 Bu da pest, Ma gyar tu dó sok
kör út ja 3. Te le fon/fax: 1/371-2690;
1/371-2691; e-mail: oi ku me ne@me -
ot.hu. (A hoz zánk be ér ke ző prog ra mok
lis tá ját köz zé tesszük hon la pun kon.)

Bi za lom mal ké rem, hogy az ok tó -
ber 21-én, va sár nap 17 óra kor az
Urá ni á ban meg ren de zen dő ün ne pi
gá lá ra – te kin tet tel az in téz mény
be fo ga dó ké pes sé gé re – a je gye ket szí -
ves ked je nek mielőbb meg ren del ni
(je gyen ként 500 Ft ado mányt is re -
mé lünk leg ké sőbb szep tem ber 10-ig
a fen ti el ér he tő sé gek egyi kén).

Az Ok tó ber a re for má ció hó nap ja
ren dez vény so ro zat prog ram ja in min -
den ér dek lő dő imád sá gos, ak tív rész -
vé te lét kér jük.

g Dr. Fischl Vil mos 
evan gé li kus lel kész, 

a Ma gyar or szá gi Egy há zak 
Öku me ni kus Ta ná csá nak 

(ME ÖT) fő tit ká ra

b A Reménységfesztiválévé ben to vább visszük a re mény ség gon do la tát, mert
van re mény (Róm 5,5). Az Októberareformációhónapja ren dez vény so -
ro zat eb ben az esz ten dő ben a re mény ség jó hí rét kí ván ja hir det ni. 
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A re for má ció hó nap ját meg nyi tó ün ne pélyt Bu da pes ten, a Kál vin té ri re for má tus temp lom ban tar tot ták hét főn es te. 
A Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csá hoz (ME ÖT) tar to zó pro tes táns fe le ke ze tek kó ru sa i nak és ve ze tő lel ki -
pász to ra i nak szol gá la tá val zaj lott ze nés is ten tisz te leten Ste in bach Jó zsef re for má tus püs pök, ME ÖT-el nö k hirdette az igét.
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Gye rek ko runk ban so kat ki rán dul -
tunk. Elő ször vit tek, az tán men tem
ma gam is. Nagy utak em lé ké ben két
tú ra ve ze tő sej lik fel: Bé la bá csi és Pa li
bá csi. Egyi kük elöl ment, má si kuk in -
kább há tul. Két nagy em ber, akik nek
csen des szol gá la ta so kunk éle tét te -
rel te jó út ra. A tú rá zás sza bá lya it
fő leg tő lük tu dom. A tér kép és irány -
tű ke ze lé sét, hogy hi deg ben mit kell
ten nie az em ber nek, hogy a zsák ba
mennyi ter het te gyünk, és mit vi -
gyünk ma gunk kal, ho gyan öl töz -
köd jünk, hogy ki men jen elöl, és ki
men jen há tul. A hosszú gya log lás nak
ter mé sze te sen van nak olyan sza bá -
lyai, ame lye ket nem le het ta nul ni, a
test gyen ge sé ge ír ja azo kat. Az iz mok
fáj dal ma, a lá bak fel tö ré se meg mu -
tat ja a he lyes tar tást, és hogy mi lyen
ba kan csot kell húz ni. Az út nak van -
nak sza bá lyai.

* * *

Eb ben az ószö vet sé gi sza kasz ban is
az út sza bá lya i ról ol va sunk. Bár le -
het az út fo gal mát al le go ri zál ni –
amint ezt na gyon gyak ran meg is
tesszük, val lá so kat, gon do la ti rend -
sze re ket is rá épít ve –, itt a pusz tai
ván dor lás prak ti kus sza bá lya i ról
van szó. A sza kasz ki je lö lői azért is
hagy ták ki pél dá ul a rom lott éte lek -
ről szó ló sza kaszt, mert mit le het
mon da ni a szó szék ről a gyo mor ron -
tás ról? És nem gon dol juk azt sem,
hogy ki kel le ne ir ta ni azt, aki el csap -

ja a ha sát, mint ahogy ez a sza kasz
be szél er ről. Más fe lől az út nak va -
ló ban van nak sza bá lyai. Ezek kö zül
né hány igaz min den fé le út ra. Pél dá -
ul az, hogy a fe le ba rá to dat ne ra bold
ki, mert az csú nya do log. En nek a
ván dor lás nak leg fon to sabb sza bá lya
az, hogy Is ten ve ze ti a né pet, a nép -
nek pe dig őhoz zá kell iga zod nia. Ez
az út sza bá lya.

* * *

Az tán ké sőbb a gya log lást a ke rék pá -
ro zás vál tot ta fel. Fő leg egy öt sze mé -
lyes tár sa ság gal jár tuk kö rül éven te
a Ba la tont, oly kor még messzebb
ke re kez tünk. Míg a gya log tú rák kö -
zös sé get, csa pa tot te rem te nek, a bi -
cik li tú rák ide jén emel lett job ban
meg mu tat ko zik ki nek-ki nek egyé ni
ka rak te re. Ezt ta lán a gép te szi. Mert
a ki rán du lás sza bá lya it itt mű sza ki
tud ni va lók egé szí tik ki, és nem mind -
egy, hogy ki nek mi lyen már ká jú, mi -
nő sé gű, könnyed sé gű bi cik li je van. 

A ke rék pár tú ra ugyan is ki csit ver -
seny is. Ter mé sze te sen itt is szá mít
a cso ma go lás, a ha la dás sor rend je, a
társ meg se gí té se, de már az is, hogy
ki a gyor sabb, és hogy ki bír ja job ban,
ami száz ki lo mé ter után na gyon is
fon tos sá vál hat. Me net köz ben, mi -
előtt az el ro mol ha tat lan ke rék pá -
rok meg je len tek, ma gunk vé gez tük el
az út köz ben adó dó ki sebb-na gyobb
ja ví tá so kat is. Így az tán szé pen meg -
mu tat ko zott ki nek-ki nek jel le me,

em be ri kva li tá sa, sze mé lyes ar cu la -
ta. Az út nak van nak sza bá lyai.

* * *

Az út fo gal má nak al le go ri zá lá sát
meg te szi az Új szö vet ség is. Jé zus
nyil ván nem prak ti kus gya log lás ról,
tú rá ról vagy köz le ke dés ről be szél,
ami kor azt mond ja, hogy kes keny út
az, ame lyet az őt kö ve tők nek jár ni -
uk kell. Azt is mond ja, hogy azon ke -
ve sen jár nak. Ha túl so kan van nak,
akik azt mond ják, hogy a kes keny
úton jár nak, annyi ra, hogy azt szé les -
sé ta pos sák, ak kor könnyen le het,
hogy az már nem is Jé zus út ja. Leg -
in kább azon ban az igaz, hogy Jé zus
kes keny úton jön fe lénk, egye dül, el -
ha gyot tan, meg nem ér tet ten. Er re
hív min ket, ami kor egy más fe lé in du -
lunk, kö vet ve őt. En nek az út nak
egyet len sza bá lya, hogy nem egy -
mást, ha nem őt kell kö vet nünk. Ez az
út sza bá lya.

* * *

Ma nap ság mind ezek mel lett még
au tó zom is. Itt nin cse nek csa pat for -
mál ta sza bá lyok. A sze mé lyes kva li -
tás nak gép ar ca van. Az au tó zás kö -
ve te li a foly to nos lel ki is me ret-fur da -
lást, hi szen aki au tó ba ül, az kör nye -
zet szennye ző, po ten ci á lis gyil kos,
és még egy sor kö rül ír ha tó kárt
okoz. Ezen a ke re ten be lül pró bál hat
min den ki vi gyáz ni az élet re: az em -
be ri éle tek re, az ál la to ké ra, a ter mé -

sze té re és per sze a sa ját já ra, ha tud.
So kan ver se nyez nek az uta kon. Azt
le het ne mon da ni, hogy az au tó köz -
le ke dést ve szi kö rül a leg több sza bály,
de a kül ső sza bá lyok és a gép ad ta
kor lá tok kö zött sok kal na gyobb a sze -
mé lyes sza bad ság, mint a tú rá zás
vagy a ke rék pá ro zás ide jén. Nem
kell rá ha gyat koz nom sen ki re. Ma gam
va gyok a ma gam sza bá lya i val. Az út -
nak van nak sza bá lyai. 

* * *

Vé gül a leg kép te le nebb al le gó ria: én
va gyok az út – mond ja Jé zus. Ta más,
a ta nít vá nya ak kor ép pen a prak ti kus
út ról kér dez: mer re in du lunk? Er re
Jé zus azt mond ja: én va gyok az út. Itt
ér össze ez a mon da ni va ló. Is ten
elő ír ja, hogy mit te gye nek a pusz tai
ván dor lás so rán. Kö ves sék őt, hi szen
ő a szent, le gye nek ők is szen tek. A
sza bá lyo kat is ő ír ja elő. Jé zus ma ga
tű nik fel a kes keny úton. Nin cse nek
sza bá lyok már, csak ő ma ga. Vé gül
ma rad az örök ké va ló ság egyet len
út ja: Jé zus. Nin cse nek sza bá lyok,
ta lál ko zás van, lé pé sek egy más hoz
iga zí tá sa, di na mi ku san for má ló dó
cé lok, az ir gal mas ság, a bá tor ság, az
el kö te le ző dés, az út ér tel mes sé ge. Itt
vég képp nem va gyok ma gam. Min -
dent fel ölel, amit az út ról tu dok és
tud nom ér de mes. Ez az út ve zet ha -
za. Sza bá lyok nél kül.

g Ko czor Ta más

SZ ent H á rom Ság Ün ne pe u tán 18.  va Sár nap – 3m ÓZ 19,1–3.11–18 

Az út sza bá lyai
a va Sárnap ig éje

Val lo más sal kell kez de nem. Né hány
év vel ez előtt sok fej tö rést oko zott
vol na e cikk meg írá sa. So ká ig úgy te -
kin tet tem is ten tisz te le ti éle tünk re s
ben ne li tur gi kus ren dünk nek er re a
té te lé re, mint egy ne he zen meg kö -
ze lít he tő vár be ve he tet len, meg hó -
dít ha tat lan bás tyá já ra. Nagy utat
kel lett be jár nom, míg nem sok-sok
sze mé lyes él mény meg ta pasz ta lá sa
ál tal meg győ ződ tem a li tur gia egy -
há zi éle tünk ben be töl tött meg ha tá -
ro zó sze re pé ről. Az óta is igyek szem
a ben ne rej lő ha tal mas le he tő sé ge -
ket ki bon ta ni s a gyü le ke ze tem ben
is ka ma toz tat ni. 

Na gyon jó vol na, ha az is ten tisz -
te le tet a ma ga tel jes sé gé ben – az ige
és a szent ség egy sé gé ben – ün ne pel -
het nénk, új ra meg új ra rá döb ben ve
ar ra, hogy az egyes li tur gi kus ele mek
ön ma guk ban is ha tal mas teo ló gi ai
ér té ket hor doz nak. Mi köz ben egy -
re in kább el mé lye dünk ben ne, ha tal -
mas kin csek re, az egye te mes ke resz -
tyén ség li tur gi kus kin cse i re lel he -
tünk, fe le dés be me rült mon da tok -
ra – me lyek azon ban az egy ház tar -
tó pil lé rei –: a hit val lók fel le gé nek bi -
zony ság té te lé re.

Így már egé szen más fény tö rés ben
lá tom a Ky ri ét is, amellyel kap cso lat -
ban szá mos kér dés és két ség fog lal -
koz ta tott. Hol a he lye li tur gi ánk -
ban? Mi a sze re pe? Hit val lás? Bűn -
bá nat? Vagy di csé ret? Míg nem ki kris -
tá lyo so dott az ér tel me. Az Is ten nel
va ló kap cso la tunk e há rom fon tos as -
pek tu sa egy aránt ben ne van. Nem
más ez, mint a Krisz tus imá dá sa!
Csak a Krisz tus imá dá sa! Ami azt je -
len ti, hogy egye dül őt val lom Úr nak,
egye dül őt di csé rem, s egye dül hoz -
zá kö nyör gök ir ga lo mért. 

Mind az, ami a ke resz tyént ke resz -
tyén né te szi, ben ne fog lal ta tik e két

szó ban: Uram, ir gal mazz! Az övéi két -
ezer év óta így imád ják Krisz tust.

A Ky rie olyan táv la to t nyit meg
előt tünk az is ten tisz te let nagy „drá -
má já ban”, amely a kü lön bö ző föl di
ko ro kon át ível. Épp ezért s ez ál tal
olyan kö zös ség ré sze sé vé tesz, ame -
lyet nem köt sem tér, sem idő – Is -
ten gyer me ke i nek né pes tá bo rá ba
ve zet.

Eb ben a kö zös ség ben, ha test ben
nem is, de lé lek ben so kak kal ta lál -
ko zom. Elő ször is a csa lá dom ra
gon do lok. Nem csak azok ra, akik
még él nek, ha nem azok ra is, akik
már nem le het nek kö zöt tünk. Az
őse im re, akik kö zül töb ben az egy -
ház szol gá la tá ban áll va éne kel ték a
Ky ri ét. El ső sor ban édes apám ra, de
nagy apám ra is, akit bár sze mé lye -
sen alig is mer tem, ám teo ló gi ai
gon dol ko dá sa mű ve in ke resz tül
még is ha tott rám. Lu ther hei del ber -
gi dis pu tá ci ó já ról tar tott, nem rég
nyom ta tás ban is meg je lent elő adá -
sá nak né hány so ra idekí ván ko zik. 

Nagy apám idé zi a ró mai ka to li kus
Hans Küng nek a Karl Barth gyász ün -
nep sé ge al kal má ból tar tott rö vid be -
szé dét. Küng a sza va it – vissza em lé -
kez ve a kor nagy teo ló gu sá val foly ta -
tott be szél ge tés re – Barth gon do la -
ta i val zár ta: 

„»Ha egy szer jő a nap, ami kor
Uram szí ne elé kell já rul nom, ak kor
nem a cse le ke de te im mel fo gok jön -
ni, sem a dog ma ti ka kö te te im mel
put to nyom ban. Ezen az összes an gyal
ne vet ne. Nem is azt fo gom mon da -
ni ak kor, hogy min dig a jót akar tam,
és a hi tem igaz volt. Ak kor csak
egy va la mit fo gok mon da ni: Uram, ir -
gal mazz ne kem, sze gény bű nös nek!«
(…) Küng még hoz zá te szi: »Ez a ke -
resz tyé nek kö zös hi te.« Ám de ezt
csak a ke reszt alatt kap hat juk meg.

Min den kor az evan gé li kus teo ló gia
és egy ház leg fon to sabb fel ada ta és
szol gá la ta, hogy a ke reszt ről szó ló
igét ta nít sa és hir des se.”

Karl Barth a hu sza dik szá zad teo -
ló gia tör té ne té nek meg ha tá ro zó alak -
ja volt. Sok min dent le tett az asz tal -
ra. S ho gyan vé le ke dett leg főbb mű -
vé ről? „Ne vet né nek raj ta az an gya -
lok…” Az egy há zat ugyan is nem
ezek, sem sem mi lyen más em be ri
pro duk tum nem tud ja meg tar ta ni,
csak az élő Úr bű nö sö ket meg men -
te ni aka ró s a ke resz ten cél hoz érő ir -
gal ma és ke gyel me. Ami kor a Ky ri -
ét mond juk, ezért kö nyör günk.

De lép jünk to vább. Eb ben a kö zös -
ség ben ta lál koz ha tunk hi tü ket a múlt
szá zad ör dö gi rend sze ré nek el nyo -
má sa alatt is meg val ló püs pö ke ink -
kel, lel ki pász to ra ink kal. És Lu ther rel,
de a ma gyar re for má to rok kal is, akik
így éne kel tek: „Min de nek meg hall ják,
és jól meg ta nul ják, / Kik a se gít sé get
nem Is ten től vár ják: / Nin csen Is ten
nél kül se gít ség és üd vös ség!” (EÉ
322) Ez is iga zi Ky rie-ének.

De itt nem áll ha tunk meg. Még to -
vább kell lép ni. Mert eb ben a kö zös -
ség ben együ vé tar to zunk el ső, má so -
dik szá za di ele ink kel is. Akik elő ször
imád ták így az Urat. Akik iga zán
meg ta pasz tal hat ták a csá szár kul tusz
ide jén, hogy mit je lent a Krisz tus-hi -
tért szen ved ni. Ne kik nem kel lett vol -
na ma gya ráz ni Lu ther sza va it: „Nem
az a szen ve dés, amit te an nak gon -
dolsz, ha nem az a fáj da lom, ami vá -
lasz tá sod, gon dol ko dá sod és kí vá nal -
mad el le né re gyö tör, mert ez a ke reszt
út ja. Ek kor kö vesd őt, ek kor légy ta -
nít vá nya, mert ez az az óra, ami kor
Mes te red jön hoz zád.” 

Ele ink egy kor így vo nul tak in -
kább sö tét ka ta kom bák mé lyé re,
hogy az iga zi Kü ri oszt imád ják. Má -

sok pe dig „da lol va men tek láng sír ba”,
mert lel kük ben élt a bi zony ság té tel,
amely szá munk ra is meg tar tó erő vé
vál hat: ha a csá szár vagy az épp ak -
tu á lis nagy sá gok, po li ti kai elit meg -
kö nyö rül raj tunk, meg me ne kül az
éle tünk. Ha a ha ta lom jó in du la tát
meg nyer jük, ak kor jobb lesz a so -
runk, ja vul az „élet mi nő sé günk”.
Aki hez azon ban az Úr jó és ir gal mas,
akin ő meg kö nyö rül, aki ná la ta lál ke -
gyel met, an nak örök éle te van.

Így ér ke zünk meg a lánc ele jé re. Ez
a mon dat vé gül össze kap csol az Új -
szö vet ség szer ző i vel, Jé zus ta nít vá nya -
i val s Pál lal, a né pek apos to lá val is, aki
a ius ti ta ci vi lis ér tel mé ben sok szor
bű nös nek ta lál ta tott, de co ram Deo
ke gyel met ta lált. Ő csak a meg fe szí -
tett Krisz tus ról tu dott. Mert az Is ten
előt ti igaz ság csak a ke reszt ál tal le -
het a mi enk. Így a mi Ky ri énk for rá -
sa nem a csá szár kul tusz ban, ha nem
az Új szö vet ség nek eb ben a bi zony ság -
té te lé ben ke re sen dő.

A Ky rie szá mom ra ezért vált fon -
tos sá. Meg tar tó ere je van. Meg erő -
sít ab ban, hogy nem va gyok, nem va -
gyunk egye dül. Nyil ván az előb bi fel -
so ro lás kö zel sem tel jes. De jel zi, hogy
nem ve lünk kez dő dött a „tör té net”, az
egye te mes ke resz tyén ség két ezer év
óta tar tó lán co la tá ba ka cso ló dunk be.
Együtt imád juk az Urat a bi zony ság -
te vők fel le gé vel, hisz mind azok, akik
a szí vük ben az üd vös ség re mény sé -
gét hor doz ták, így éne kel tek: Uram,
ir gal mazz! 

Imád juk hát mi is így a Krisz tust!
g WElt lEr Gá bor,

a Ma lom so ki Evan gé li kus 
Egy ház köz ség be osz tott lel ké sze

Uram, ir gal mazz!
ré g i-ú j liturg ikuS

Sarok

[Lel kész:] Mennyei Atyánk, aki Krisz -
tus ban ne künk aján dé koz tad a hit
sza bad sá gát és örö mét, hall gasd meg
egy há zad imád sá gát!

[Lek tor:] Kö nyör günk az egész
egy há zért, ben ne evan gé li kus fe le ke -
ze tün kért. Cse le kedd meg ben nünk,
hogy sza va ink és moz du la ta ink az
örök élet re meg vál tot tak re mény sé gé -
ből fa kad ja nak. Add, hogy pa ran -
cso la ta id ban föl is mer jük éle tünk nek
él he tő med ret adó szán dé kod, táp láld
ben nünk a re ád ha gyat ko zó bi zo dal -
mas hi tet. Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

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

[Lek tor:] Kö nyör günk az ál ta lad
te rem tett vi lá gért, mely nek jó rend -
jét mi, em be rek egy re in kább ká osszá
rom bol juk. Add, hogy fel is mer jük és
meg is te gyük mind azt, amit a ter mé -
sze ti és a lel ki kör nye zet szennye zés
csök ken té se ér de ké ben ép pen re -
ánk bí zol. Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

Urunk, hall gass meg min ket!
[Lek tor:] Kö nyör günk ha zán kért.

Te gyújts vi lá gos sá got a min dent
át szö vő bi zony ta lan ság és té to va ság
sö tét jé ben, hogy egy re több hon fi tár -
sunk kü lönb sé get tud jon ten ni mu -
lan dó és ma ra dan dó ér té kek kö zött.
Add, hogy ve ze tő in ket min den dön -
té sük ben az em be ri tisz tes ség és be -
csü let ál ta lad szí vük be írt tör vé nye
ve zes se. Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

Urunk, hall gass meg min ket!
[Lek tor:] Kö nyör günk azo kért,

akik tes ti vagy lel ki ter het hor doz nak.
Be teg sé get, nél kü lö zést, ül döz te tést,
ma gányt, gyászt szen ve dő em ber tár -
sa ink nak add meg azt, ami re iga zán
szük sé gük van, leg in kább pe dig a hit -
ből fa ka dó re mény sé get. Jé zus Krisz -
tu sért ké rünk…

Urunk, hall gass meg min ket!
[Lel kész:] Hall gasd meg, Urunk,

föl dön küz dő egy há zad imád sá gát!
Add, hogy igéd na pon ként íze lí tőt
ad jon a ve led va ló kö zös ség tel jes sé -
gé ből, hogy a te sze re te ted ből fa ka -
dó sze re tet tel él hes sünk em ber tár sa -
ink kö zött Szent Fi ad, a mi Urunk, Jé -
zus Krisz tus ál tal.

[Gyü le ke zet:] Ámen.

Oratio
œcumenica

„Va ló szí nű leg igaz: ahol olyan gon dos
ve ze té se van a vá ro sok nak és a tar to -
má nyok nak, hogy sze gény há za kat és
kór há za kat tar ta nak fenn, és van nak
ott szak em be rek, akik ápol ják és gon -
doz zák a be te ge ket, és ahol el tud ják
lát ni az összes be te get – amint azt elő -
de ink a ren ge teg ala pít vánnyal, is po -
tállyal és kór ház zal sze ret ték vol na el -
ér ni –, ak kor ott nem kel le ne min den
pol gár nak a sa ját há zá ban kü lön is po -
tályt fenn tar ta nia. Ez na gyon jó, di csé -
re tes és ke resz té nyi len ne. Eh hez min -
den ki nek il lő képp bő ke zű en kel le ne
ada koz nia, és kü lö nö sen se gí te nie a fel -
sőbb sé get. Ahol ez nincs – és csak ke -
vés he lyen van így –, ott va ló ban a baj -
ban az egyik a má si ká nak le gyen is po -
tá lyo sa és ápo ló ja az üd vös ség és Is ten
ke gyel me el vesz té sé nek ter he mel -
lett. Mi vel ez Is ten igé je és pa ran csa:
»Sze resd fe le ba rá to dat, mint ma ga -
dat.« (Mt 22,39) És: »Amit te hát sze -
ret né tek, hogy az em be rek ve le tek cse -
le ked je nek, ti is ugyan azt cse le ked jé tek
ve lük…« (Mt 7,12)” 

d Lu ther Már ton:
El me ne kül he tünk-e a ha lál elől?

(Ko vács Áron for dí tá sa)

Se mper refor m anda

E v a n g E l i k u s E l E t . h u
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– Sok min den meg hir det te tett ezek -
ben az őszi na pok ban – er re utal a
cím. Kezd jük ta lán a te rem tés he té -
vel, hi szen ez köz tu dot tan szív ügye
Püs pök úr nak…

– Így igaz! Egy ki csit büsz ke is va -
gyok ar ra, hogy 2008 de cem be ré ben
elő ter jesz té sem nyo mán ha tá ro zott
úgy a Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku -
me ni kus Ta ná csá nak (ME ÖT) köz -
gyű lé se, hogy ajánl ja tag egy há za i nak
a te rem tés ün nep be ve ze té sét a szep -
tem ber utol só va sár nap já val kez dő -
dő hé ten.

– Négy év alatt mennyi re ter jedt el
ez az ün nep gyü le ke ze te ink ben?

– Egy új nak lát szó ün nep be ve ze -
té se sok tü rel met igény lő, las sú fo lya -
mat. Kü lö nö sen ak kor, ami kor né me -
lyek ben még min dig él a gya nú,
hogy va la mi fé le po gány, ter mé szet -
imá dó, „zöld”, kör nye zet vé dő ün ne -
pet aka runk be csem pész ni az egy há -
zi esz ten dő be. Pe dig gyö ke re it néz -
ve nem is új ün nep ről van szó, hi szen
– fő leg vi dé ken – még él az ara tá si
há la adó is ten tisz te let bib li kus for rá -
sok ból táp lál ko zó ha gyo má nya. 

A te rem tés ün ne pe va ló já ban ezt
a tra di ci o ná lis há la adást sze ret né
gaz da gí ta ni, ki tá gí ta ni, re a gál va ko -
runk öko ló gi ai, öko teo ló gi ai ki hí -

vá sa i ra. Al ka lom ar ra, hogy ki fe jez -
zük a te rem tő és gond vi se lő Atya
irán ti há lán kat és imá da tun kat, emel -
lett se gít het meg ta lál ni, mi lyen le he -
tő sé gei van nak a te rem tett vi lág
meg őr zé sé ért vál lal ha tó kö zös fe le -
lős ség hor do zá sunk nak.

– De mi van azok kal, akik – kü lön -
bö ző okok mi att – idén is „le kés tek”
er ről a hét ről?

– A té ma ak tu a li tása nem szű kít he -
tő az év egyet len he té re. Az Öku me -
ni kus Te rem tés vé del mi Mun ka cso port
az idén is re mek se géd anya got ál lí tott
össze Jé zus és a te rem tett vi lág cím mel.
A ME ÖT- iro da jó vol tá ból en nek a fü -
zet nek pos tai úton min den evan gé li -
kus gyü le ke zet hez és in téz mény hez el
kel lett jut nia. A het ven ol da las ki ad vány
ezenkívül le tölt he tő a www.te rem tes -
un ne pe.hu hon lap ról is egyéb ér té kes
se géd anyagok kal együtt. Így ez a
mind annyi un kat eg zisz ten ci á li san
érin tő kér dés kör bár mi kor fel dol goz -
ha tó: gyü le ke ze ti al kal ma kon épp -
úgy, mint is ko lai hit tan órá kon. Vét kes
pa zar lás len ne nem él ni a fel kí nált se -
gít ség gel…

– Vált sunk té mát, hi szen köz ben itt
az ok tó ber, a re for má ció hó nap ja. Úgy
tű nik, ez is a még kel lő en ki nem hasz -
nált le he tő sé gek kö zé tar to zik…

– Saj nos ez va ló ban így van. Egy há -
zunk ban so kan nem fe dez ték még fel,
hogy a re for má ci ó ban ka pott gaz dag
örök sé günk nem in téz he tő el az ok tó -
ber 31-én tar tott em lék-is ten tisz te let -
tel. A re for má ci ó ra nem elég csak
em lé kez ni, hi szen – pün kösd höz ha -
son ló an – nem csu pán em lék ün nep.
Az új já te rem tő Lé lek ma is át akar ja jár -
ni egész egy há zun kat. De eh hez ki kell
tár ni min den be rozs dá so dott ka put és
pók há lós ab la kot. Fel kell húz ni még a
té pett, fol to zott vi tor lá kat is, ha va ló -
ban azt akar juk, hogy a szél csend ben
vesz teg lő ha jó meg moz dul jon.

– Mit tud eb ben se gí te ni a re for má -
ció hó nap ja?

– Szá mos he lyi, re gi o ná lis és or szá -
gos spi ri tu á lis prog ra mot kí nál a pro -
tes táns ren dez vény nap tár. Temp lo mi
pla ká to kon, va la mint – töb bek kö zött
– a ME ÖT hon lap ján (www.me ot.hu)
is tá jé ko zód hat nak az ér dek lő dők a
prog ra mok ról. A re for má ció hó nap -
já nak idei igei mot tó ja – „A re mény -
ség nem szé gye nít meg” – igen csak ak -
tu á lis üze net vál sá gok tól té pá zott,
pesszi mis ta vi lá gunk ban…

– Akár össze is kap csol ha tó a te -
rem tés he te és a re for má ció hó nap ja?

– Idő ben össze ér nek, és mind ket tő
ma gá ban hor doz za az öku me ni kus

együtt mű kö dés esé lyét. De amíg a te -
rem tés he te min den ke resz tény kö zös -
ség szá má ra esély az együt tes ün nep -
lés re és az össze han golt cse lek vés re a
te rem tett vi lág vé del mé ben, ad dig a re -
for má ció hó nap ja – ért he tő en – in kább
pro tes táns ügy. Bár van olyan ka to li -
kus szol ga tár sam, aki sms-ben, igé vel
szo kott kö szön te ni ok tó ber 31-én…

– Vé gül szű kít sük a tá jé ko zó dást
egy ki fe je zet ten evan gé li kus té má ra:
meg je lent a 2012–13-as gyü le ke ze ti
mun ka terv Együtt mű kö dés cím mel.

– Örü lök, hogy az éven te más-más
té mát a kö zép pont ba ál lí tó or szá gos
mun ka terv ben ez út tal ép pen az
együtt mű kö dés ke rül a fó kusz ba. Ez
re me kül in to nál ja a most in du ló új
hat éves cik lust is. Ta lán az sem vé -
let len, hogy a mun ká ját be fe je ző ki -
len ce dik zsi nat utol só ként el fo ga -
dott tör vé nye – amely lé nye gé ben az
in téz mé nyi tör vény egy faj ta új ra -
gon do lá sa – szin tén a gyü le ke ze te ink
és in téz mé nye ink kö zöt ti szo ro sabb
és ha té ko nyabb együtt mű kö dést, át -
jár ha tó sá got igyek szik elő se gí te ni. 

– Nem biz tos, hogy min den ki örül
az együtt mű kö dés ilyen fo kú hang sú -
lyo zá sá nak. Van nak, akik fél tik a pro -
tes táns örök sé get, a gyü le ke ze ti és in -
téz mé nyi au to nó mi át, füg get len sé get…

– Meg győ ző dé sem, hogy az együtt
mun kál ko dás nak nin csen re á lis al ter -
na tí vá ja. A Krisz tus-test tag jai nem él -
het nek csu pán ön ma guk nak és ön -
ma gu kért. Meg nö ve ke dett in téz -
mény rend sze rünk sem vál hat ön cé -
lú vá. Há ló zat ban gon dol kod va, egy -
más sal és a gyü le ke ze tek kel együtt -
mű köd ve tölt he ti csak be misszi ói
kül de té sét. 

Ezért fon tos, hogy az új mun ka év -
ben a Mes ter re és egy más ra még job -
ban oda fi gyel ve ta nul juk és gya ko rol -
juk a csa pat já té kot. Csak együtt van
esé lyünk a te rem tett vi lág meg őr zé -
sé re épp úgy, mint egy há zunk meg újí -
tá sá ra.

g E. É.

A te rem tés he te – a re for má ció hó nap ja 
– az együtt mű kö dés mun ka éve

Aki vá la szol: Gáncs Pé ter, a Dé li Egy ház ke rü let püs pö ke

é gtájolÓ

Gáncs Péter püspök
Déli Egyházkerület

Szep tem ber 28–29-én je len le -
gi össze té te lé ben utol já ra ült
össze egy há zunk zsi na ta. Hat év
el tel té vel el ér ke zett a zsi nati
cik lus le zá rá sá nak pil la na ta. A
9. (budapesti) zsinat huszon -
har ma dik ülés sza ka nem a
meg szo kott hely szí nen, a fa sori
gim ná zi um dísz ter mé ben, ha -
nem a Ma gyar or szá gi Egy há zak
Öku me ni kus Ta ná csá nak szék -
há zá ban zajlott. Az ese mé nyen
je len volt az olasz evan gé li kus
egy há zat kép vi se lő Ul rich
Eckert dé kán he lyet tes.

A két na pos ülés szak ja va
ré szét még min dig mun ká val
töl töt te a gré mi um. A pén te ki
ülés dr. Ko rá nyi And rás nak, a
zsi nat lel ké szi el nö ké nek ige ol -
va sá sá val és imád sá gá val kez -
dő dött. A na pi ren den több
tör vény mó do sí tás és je len té sek
meg hall ga tá sa sze re pelt. 

El ső ként az úgy ne ve zett kor -
rek ci ós tör vénnyel az igaz ga tási
és a vá lasz tá si tör vény el lent -
mon dá sa it és hi bá it iga zí tot ta ki
a tes tü let. Ezt kö ve tő en – mond -
hat ni, szin te ru tin sze rű en – ar -
ról dön töt tek, hogy a szo li da ri -
tá si tör vény ha tály ba lép te té se
to váb bi egy évet csú szik, így a
tör vény csak 2014. ja nu ár 1-jé -

től lesz ha tá lyos. A to váb bi csú -
szás oka, hogy a vég re haj tási
ren de let né hány rész le te még hi -
ány zik, és az alap ve ze tő jé nek
sze mé lye sem is mert. 

A di a kó nu sok ról szó ló tör -
vény mó do sí tá sá nak szük sé -
ges sé gét az in do kol ta, hogy a
tör vény meg szü le té se – 2005
– óta a kép zés és a dia kó ni ai
sze rep vál la lás te rü le tén sok
vál to zás tör tént. A tör vény mó -
do sí tás ezek nek a vál to zá sok -
nak te rem ti meg a tör vé nyi
hát te rét, és az egész tör vényt
pon to sab bá, pre cí zeb bé te szi. 

Az egy ház tör vé nyes rend -
jé nek és bé ké jé nek meg őr zé -
sé ről szó ló 2005. évi IX. tör -
vény mó do sí tá sa kö vet ke zett
ezek után. Ez a vál toz ta tás a
per újí tás tör vé nyi le he tő sé -
gét és fel té te le it te rem ti meg.

A zsi nat ko ráb bi ülés sza kán
már el kez dő dött az egy ház in -
téz mé nye i ről szó ló tör vény mó -
do sí tá sá nak ál ta lá nos vi tá ja.
Most ezt kel lett le zár ni, hogy
utána rész le tes vi tá ban le hes sen
a szük sé ges mó do sí tá so kat el vé -
gez ni. Ez si ke rült, így a mos ta -
ni vál toz ta tá sok kal sok kal kö ze -
lebb ke rül tek egy más hoz a gyü -
le ke ze tek és az in téz mé nyek. 

Két je len tés meg hall ga tá sa
volt még hát ra. El ső ként a tény -
fel tá ró bi zott ság szá molt be
hat éves mun ká já ról, majd Prőh -
le Ger gely or szá gos fel ügye lő
ter jesz tet te be je len té sét, amely
nem csak az elő ző év ről szólt,
ha nem – mint egy cik lus zá rás -
ként – az el múlt hat esz ten dőt
vet te gór cső alá. A je len té se ket
mind két eset ben nagy több -
ség gel fo gad ta el a zsi nat.

Más nap, szom ba ton már a
zsi na ti cik lus ün ne pé lyes le zá -
rá sa volt na pi ren den. Ul rich
Ec kert dé kán he lyet tes kö szön -
té sé ben tol má csol ta az olasz
evan gé li kus egy ház üd vöz le -
tét, majd mon dan dó ja vé gén
aján dé kot adott át a zsi nat el nö -
ké nek, még pe dig Le o nar do da
Vin ci Utol só va cso ra cí mű fest -
mé nyé nek má so la tát. Ezt kö ve -
tő en a zsi nat lel ké szi és nem lel -
ké szi el nö ké nek, Ko rá nyi And -
rás nak és Mun tag And rás nak a
zá ró be szé dét hall gat ta meg a
gré mi um. (A beszédek ből rész -
le te ket jö vő he ti szá munk ban
ter ve zünk kö zöl ni. – A szerk.)

Végül ok le ve let ad tak át azok -
nak, akik az elő ző zsi na to kon el -
nö ki tiszt sé gük ben se gí tet ték a
tör vény al ko tó mun ka si ke res
el vég zé sét. Így ok le ve let kap tak
az el ső zsi nati cik lus el nö kei: dr.
Reuss And rás, Thur nay Bé la,
La borczi Gé za és – posz tu -
musz – dr. An dor ka Ru dolf (az
ő ok le ve lét öz ve gyé nek fog ják el -
jut tat ni); va la mint a má so dik
zsi na ti cik lus el nö kei: Smi dé li -
usz Zol tán és Bár dossy Ta más.

Az ün ne pé lyes pil la na tok
után a zsi nat mél tó le zá rá sa -
ként úr va cso rai is ten tisz te let -
tel ad tak há lát a zsi na ti ta gok
Is ten nek a mun ká ban együtt
töl tött hat évért. Az is ten tisz -
te le ten Gáncs Pé ter el nök-püs -
pök hir det te az igét.

g Kiss Mik lós

Be fe jez te mun ká ját a 9. zsi nat
„Elég ne ked az én ke gyel mem,
mert az én erőm erőt len ség ál -
tal ér cél hoz” (2Kor 12,9) – állt
a meg hí vón a lel kész je lölt ál tal
vá lasz tott ige. A püs pök en nek
kap csán az erőt len ség ben rej -
tő ző erő ről be szélt pré di ká ci -
ó já ban. „Is ten a gyen ge sé get
üd vö zí tő ter vé ben is ki emel ten
hasz nál ja – mond ta. – A ki csi -
ket, a gyen gé ket vá laszt ja ki és
hasz nál ja föl. Az egy ház ma ga
is egy sze rű, és sok szor tö ré -
keny nek, el esett nek tű nik, ám
– mint az ige hir de tő hang sú -
lyoz ta – az iga zi erő nem ben -
nünk, ha nem a ránk bí zott
igé ben van, amely erő sít ben -
nün ket és kö zös sé ge in ket is.”

Az úr va cso rás al kal mat kö -
ve tő köz gyű lé sen so kan kö -
szön töt ték a fris sen fel ava tott
lel készt. „Az a fel ada tod, hogy
se gít sél ab ban, hogy a gyü le ke -
zet tag jai kor tár sai le hes se nek
Jé zus Krisz tus nak” – biz tat ta
Var ga Ta mást Orosz Gá bor
Vik tor, aki a teo ló gia kép vi se le -
té ben vett részt az ese mé nyen. 

A Sop ro ni Egy ház me gye ne -
vé ben Bé res Lász ló be le di lel -
kész, es pe res he lyet tes szólt, a
va si ak jó kí ván sá ga it pe dig Ve -
rasz tó Já nos, a ke rü let misszi -
ói lel ké sze ad ta át egy üveg
rép ce la ki méz kí sé re té ben. 

He ge dűs At ti la sop ro ni lel -
kész, aki Ta más nak ha tod éves
ko rá ban a men to ra volt, kö zös
él mé nye ket idé zett fel, és a ke -
gye lem ere jé re em lé kez te tett. A
bü ki gyü le ke zet ne vé ben Si -
mon Ré ka lel kész üd vö zöl te új
kol lé gá ját, akit az if jú ság tag jai
ének kel kö szön töt tek.

A köz gyű lés után a részt ve vő -
ket bő sé ges sze re tet ven dég ség
vár ta, az öröm te li han gu lat ban
ké ső es tig folyt az ün nep lés.

g Adá mi Má ria

A gyen geség ere je
Var ga Ta más lel késszé ava tá sa Bü kön

Var ga Ta más 1986-ban szü le tett Szom bat he lyen. Gyer mek -
éve it Bü kön töl töt te. Kö zép is ko lai ta nul má nya it a sop ro ni
Ber zse nyi Dá ni el Evan gé li kus (Lí ce um) Gim ná zi um ban vé -
gez te. Itt is mer te meg ké sőb bi fe le sé gét is, már az el ső na -
pon. Is ten fe lé in du lá sá ban so kat kö szön het lí ce u mi hit tan -
ta ná rá nak, Kretz né Bu da ker Dó rá nak.

Érett sé gi után, 2005-ben nyert fel vé telt az Evan gé li kus
Hit tu do má nyi Egye tem re. A 2010–2011-es tan évet ösz tön -
dí jas ként a né met or szá gi Ne u en dett el sa u ban töl töt te. Dip -
lo ma mun ká ját Öku me né a csa lád ban cím mel ír ta. A té ma -
vá lasz tás ban ins pi rál ta, hogy ma ga is bol dog fe le ke ze ti ve -
gyes há zas ság ban él. Ha tod évét a sop ro ni gyü le ke zet ben töl -
töt te He ge dűs At ti la igaz ga tó lel kész men tor sá ga alatt. 

Szol gá la tát au gusz tus 15-én kezd te meg a rá ba szent and -
rá si és a szil sár ká nyi gyü le ke zet ben gyü le ke ze ti mun ka társ -
ként, mos tan tól pe dig be osz tott lel kész ként foly tat ja. 2010-
ben kö tött há zas sá got Pa tocs kai Ju dit tal, 2011 jú ni u sá ban
szü le tett meg kis fi uk, Be ne dek.

b A ki csiny bü ki evan gé li kus gyü le ke zet temp lo má ban
szep tem ber 29-én, szom ba ton lel készt avat tak. VargaTa-
más or di ná ci ó já nak ün ne pén SzemereiJános, a Nyu ga ti
(Du nán tú li) Egy ház ke rü let püs pö ke hir det te Is ten igé jét.
A li tur gi á ban dr.OroszGáborViktor, az Evan gé li kus Hit -
tu do má nyi Egye tem do cen se, va la mint FatalinHelga je -
len leg hat va ni, ko ráb ban bü ki lel kész mű kö dött köz re.
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b 40 tör vény, 201 ha tá ro zat, 1 ál lás fog la lás és 2317 nap. Szá -
mok ban így le het össze fog lal ni a hat éve el kez dett és most
be fe je zett zsi na ti mun kát. Ám emel lett a zsi na ti ta gok meg -
szám lál ha tat lan je len tést hall gat tak vé gig, in téz mé nyek
ala pí tá sá ról és part ner szer ző dé sek ről dön töt tek, vá lasz tá -
so kat bo nyo lí tot tak le, és még sok egyéb fel ada tot is elvé -
gez tek a hat év alatt.
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A több mint négy száz éve fenn ál ló –
és ez zel Ma gyar or szá gon a leg ősib -
bek kö zé tar to zó – be zi gyü le ke zet
szep tem ber 29-én, szom ba ton dél -

előtt ün ne pi is ten tisz te le ten adott há -
lát két száz hu szon öt éves temp lo -
má ért. Ige hir de tés sel Sze me rei Já nos,
a Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü -
let püs pö ke szol gált. A li tur gi á ban
Far kas Er vin he lyi lel kész mű kö dött
köz re.

Jé zus ar ra fi gyel mez tet, hogy biz -
tos alap ra kell épít kez ni – emel te ki
pré di ká ci ó já ban a püs pök a kő szik -
lá ra épült ház pél dá za tát (Mt 7,24–
27) ma gya ráz va. „A temp lo mok túl
akar nak mu tat ni sa ját ma gu kon. He -
lyet akar nak ad ni an nak, hogy Is ten

szó lal has son meg. Ar ra hi va tot tak,
hogy Is ten örök ké va ló or szá gá ba hí -
vo gas sa nak” – fo gal ma zott.

Az igei al kal mat kö ve tő dísz köz -

gyű lé sen Hor váth né Bő sze Ka ta lin
gyü le ke ze ti tag is mer tet te a gyü le ke -
zet tör té ne tét. Kö szön tőt mon dott –
töb bek kö zött – Já no sa At ti la, a
Győr-Mo so ni Egy ház me gye es pe -
res he lyet te se, Ko há ry Fe renc lé bé nyi
lel kész, aki ko ráb ban Be zi ben és a
hoz zá tar to zó Ene sén szol gált, to váb -
bá Bő sze Kor nél, Be zi pol gár mes te re.

Az ün nep lés sze re tet ven dég ség gel
zá rult, amelyen a gyü le ke zet tag jai sa -
ját ké szí té sű ebéd del ven dé gel ték
meg az egy be gyűl te ket.

g AM

225 éves a bezi templom

Két nyel vű is ten tisz te le ten ün ne pel -
te a temp lom szen te lés év for du ló ját
az ág fal vai evan gé li kus gyü le ke zet
szep tem ber 30-án, va sár nap. A ha -
gyo má nyo san a Szent Mi hály-na pi
bú csú ide jén tar tott meg em lé ke zé sen
ma gya rul Sze me rei Já nos, a Nyu ga ti
(Du nán tú li) Egy ház ke rü let püs pö ke
hir det te Is ten igé jét, né me tül pe dig
Mic ha el Hein richs he lyi lel kész mon -
dott rö vid pré di ká ci ót. Az egy ház -
köz ség tag jai ez al ka lom mal ad tak há -
lát fel újí tott temp lo mu kért is. Az
ober ri ex in ge ni test vér gyü le ke ze tet
Ul rich Gratz lel kész kép vi sel te. Ének -
kel szol gált a he lyi ha gyo mány őr ző
Mor gen rö te (Pir ka dat) ve gyes kar.

g Adámi Mária felvétele

meg je lent a ke resz tyén igaz ság új szá ma
A Ke resz tyén Igaz ság cí mű fo lyó irat friss szá ma az Ige hir de tés ro vat tal
és ben ne Isó Zol tán Krisz tus igá já ról szó -
ló el mél ke dé sé vel kez dő dik. 

Ez után foly ta tó dik a lu the ri teo ló gia is -
mer te té se a Lu ther ál tal kez det ben har ma -
dik szent ség nek ne ve zett gyó nás té má já val.

Dr. Bö röcz Eni kő leg újabb ta nul má nya,
mely az Or dass La jos és a finn egy ház cí met
vi se li, ér de kes és ke ve sek ál tal is mert in for -
má ci ók ra, össze füg gé sek re vi lá gít rá. Cá fol -
ja azt a vé le ményt, hogy Or dass nak sem mi
kap cso la ta nem volt finn egy há zi ve ze tők -
kel, ugyan ak kor be mu tat ja azt a két kü lön -
bö ző ál lás pon tot, amely a finn ve ze tők Or -
dass hoz va ló vi szo nyu lá sát jel le mez te. 

A Lu ther-kon fe ren ci án el hang zott elő adá sok pub li ká lá sa is foly ta tó -
dik. Eb ben a szám ban dr. Fa bi ny Ti bor nak az 51. zsol tár ma gya rá za tá -
ról tar tott elő adá sa és Vég he lyi An tal nak A pré di ká ló Lu ther cím mel el -
hang zott elő adá sá ból az el ső rész ol vas ha tó. A zsol tár ma gya rá zat ta nul -
má nyo zá sá hoz se gít sé get nyújt egy mel lék let, mely ben a zsol tár latin és
hat kü lön bö ző magyar for dí tá sa sze re pel.

A fo lyó irat új ro vat tal, a Vissz hang gal bő vült, mely ez al ka lom mal a
lu the ri teo ló gia szem pont já ból fo gal maz meg né hány gon do la tot a nyár
ele ji nagy sza bá sú ren dez vény ről, a Re mény ség fesz ti vál  ról.

Re mél jük, az ol va sók öröm mel for gat ják majd a Ke resz tyén Igaz ság leg -
újabb szá mát!

Tát rai Vil mos vi lág hí rű evan gé li kus
he ge dű mű vész száz esz ten de je, 1912.
ok tó ber 7-én szü le tett. Em lé ké re
ren de zett al kal munk ra sze re tet tel
hív juk ok tó ber 7-én, va sár nap 18
óra kor a De ák té ri evan gé li kus temp -
lom ba. Igét hir det Gáncs Pé ter el nök-
püs pök. Meg nyi tót mond Prőh le
Ger gely or szá gos fel ügye lő.

Kör e mű kö dők: Szent he lyi Mik lós
– he ge dű, Fa lu di Ju dit – gor don ka,
Ba rá ti Kris tóf – he ge dű, Fü löp Zsu -
zsan na – szop rán, Cza bán An ge li ka
– szop rán, Né meth Ju dit – alt, Csa -
pó Jó zsef – te nor, Jekl Lász ló –
basszus, Lu the rá nia ének- és ze ne kar,
ve zé nyel: dr. Kamp Sa la mon.

Mű sor: Hän del: Pas sa cag lia; Jo -
hann Se bas ti an Bach: Ich fol ge dir gleich fals – szop rán ária a Já nos-pas -
si ó ból; Jo hann Se bas ti an Bach: Ein fes te Burg ist un ser Gott – BWV 80,
kan tá ta; Jo hann Se bas ti an Bach: d-moll Cha conne.

H i r d e T é s

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
Öku me ni kus és Kül ügyi Osz tá lyá nak
ve ze tő jét, Cse lovsz kyné dr. Tarr Klá -

rát a ta nács és a há rom ta gú el nök ség
tag já vá is meg vá lasz tot ták. He lyet te -
se a Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy -
ház zsi na tá nak el nö ke, dr. Bölcs kei
Gusz táv püs pök lett. 

Az új el nök ség tag jai Cse lovsz kyné
dr. Tarr Klá ra mel lett dr. Fried rich We -
ber (ké pün kön bal ra), a Bra unsch wei -

gi Evan gé li kus-Lu the rá nus Egy ház
püs pö ke és dr. Gottfried W. Locher
(jobb ra), a Sváj ci Pro tes táns Egy há zak

Szö vet sé ge Ta ná csá nak el -
nö ke lett.

A száz hat eu ró pai pro -
tes táns egy há zat tö mö rí -
tő szer ve zet öt ven mil lió
pro tes tánst kép vi sel, így
nagy meg tisz tel te tés, hogy
a ta nács ba és a ve ze tő ség -
be ma gyar pro tes tán sok is
be ke rül het tek. 

A szer ve zet alap do ku men tu ma az
1973-ban alá írt Le u en ber gi kon kor dia,
amely nek alap ján a pro tes tán sok
vál lal ják az úr va cso rai kö zös sé get, és
el is me rik egy há za ik ke reszt sé gét. A
ta nács ti zen há rom tag ból és ti zen há -
rom he lyet tes ből áll.

d Evan gé li kus.hu

Ma gyarok 
a GEKE ve ze tő sé gé ben

b Hat éven kén ti nagy gyű lé sét tar tot ta szep tem ber 20. és 26. kö zött az
Eu ró pai Pro tes táns Egy há zak Kö zös sé ge (GEKE). A kül döt tek szep -
tem ber 24-én meg vá lasz tot ták a szer ve zet új ta nács tag ja it és he lyet -
te se i ket, majd az újon nan lét re jött ta nács tag jai egy nap pal ké sőbb ar -
ról sza vaz tak, kik le gye nek az új el nök ség tag jai.
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Or szá gos
pap né -

találko zó
„Kö szön jük, Is te nünk, hogy meg aján -
dé koz tál min ket fér je ink kel, meg -
aján dé koz tál min ket a lel kész fe le -
ség lét tel. Sok szor el fá ra dunk eb ben a
fel adat ban, úgy érez zük, hogy még
na gyon so kat kel le ne ten nünk. Na -
gyon sok szor pe dig él ményt, örö möt,
ba rát sá go kat és kap cso la to kat adsz
ál ta la. Kö szön jük ne ked csa lá dun kat,
gyer me ke in ket. Meg ör ven dez tetsz
min ket vi dám sá guk kal, fej lő dé sük kel,
sze re te tük kel. Kö szön jük ne ked em be -
ri lé tün ket, ér zé se in ket, gon do la ta in -
kat, fé lel me in ket és re mé nyün ket. 

Jé zus Krisz tu sért ké rünk, Urunk,
hall gass meg min ket!

Kö szön jük, Urunk, hogy itt le he -
tünk Ba la ton szár szón. Kö szön jük a
ki kap cso ló dás, a töl te ke zés le he tő sé -
gét. Há lát adunk a ta lál ko zá so kért,
be szél ge té se kért, a ré gi és az új ar co -
kért. Kö szön jük, hogy ki rá lyo kon, ki -
rály lá nyo kon, mos to há kon és öreg -
asszo nyo kon ke resz tül is ta ní tasz
ben nün ket. Há lát adunk gyó gyí tó
női han gun kért. Ké rünk, se gíts, hogy
va ló ban gyó gyí tás ra hasz nál juk! Kö -
szön jük, hogy tes tünk táp lá lá sá ra is
van gon dod. Add, hogy sa ját főz -
tünk kel mi is meg fe le lő en gon dos kod -
has sunk a mi e ink ről! 

Jé zus Krisz tu sért ké rünk, Urunk,
hall gass meg min ket.

Kö szön jük, Urunk, hogy csa lád ba
és gyü le ke zet be he lyez tél ben nün ket.
Kö szön jük, hogy van ho vá ha za men -
nünk, és igaz az ígé re ted, hogy nem
hagysz ben nün ket ár ván. Kér jük,
Urunk, Szent lel ked ve ze té sét, hogy al -
kal mas sá te gyen ben nün ket ar ra a
szol gá lat ra, amely re el hív tál min ket.
Hadd le gyünk pél dá ja a ránk bí zot -
tak nak, a kö rü löt tünk élők nek be széd -
ben, ma ga vi se let ben, sze re tet ben, hit -
ben, tisz ta ság ban. Ké rünk, tégy min -
ket iga zi tár sak ká fér je ink mel lett,
hogy se gít hes sük őket tő led ka pott fel -
ada ta ik be töl té sé ben. 

Jé zus Krisz tus ne vé ben ké rünk.
Ámen.”

A fen ti ima az or szá gos evan gé li kus
pap né ta lál ko zón hang zott el a ba la -
ton szár szói Evan gé li kus Kon fe ren cia-
és Misszi ói Ott hon ban. Az im már
hat éves múlt ra vissza te kin tő pap né-
össze gyü le ke zést idén Gyö ke rek és
szár nyak a sok ar cú me sé ben cím mel
ren dez ték meg szep tem ber utol só
hét vé gé jén. 

A Dé li, Észa ki és Nyu ga ti (Du nán -
tú li) Egy ház ke rü let ak tív szol gá lat ban
ál ló lel ké sze i nek há zas tár sai kö zül
mint egy negy ve nen töl töt tek együtt
há rom tar tal mas, kö zös kér dés fel te -
vés sel és vá lasz ke re sés sel tar kí tott na -
pot Fa bi ny Ka ta lin, Gáncs Pé ter né,
Ken deh K. Jo han na, Pé ter fia Zsu -
zsan na, Sze me re i né Szi ge thy Eni kő és
Völ gyessy Szo mor Fan ni gon dos,
min den  rész let re ki ter je dő szer ve ző -
mun ká já nak (is) kö szön he tő en. A
hét vé ge lel ki ve ze tő je Pán gyánsz ky
Ág nes pi li si lel kész nő – egy ben lel -
kész né – volt.

d For rás: Evan gé li kus.hu
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b Ki len ce dik al ka lom mal ren dez -
ték meg Mis kol con szep tem ber
14–23. kö zött a nem zet kö zi Jame-
sonCineFestet.Az el ső nagy já ték -
fil mes ren de zők nem zet kö zi ver -
seny prog ram ját a szá mos ran gos
film fesz ti vá lon (töb bek kö zött
Cannes-ban, Ber lin ben, Mont re -
al ban, Kar lovy Vary ban) részt ve -
vő nem zet kö zi öku me ni kus zsű ri
is el bí rál ta. A zsű ri szak mai fó rum -
be szél ge té sé re, amely ben a kor társ
film val lá sos di men zi ó it la tol gat -
ták a részt ve vők, szep tem ber 20-
án ke rült sor dr. Fabiny Tamás
evan gé li kus püs pök rész vé te lé vel. 

A szak mai zsű rik mel lett egy re több
ran gos film fesz ti vá lon mű kö dő nem -
zet kö zi öku me ni kus zsű ri el ső sor ban
azért jött lét re, hogy azok az al ko tá sok
is el is me rést kap has sa nak, ame lye ket
a ver seny fil me ket leg fő kép pen szak mai
szem pon tok alap ján meg í té lő bí rá ló -
bi zott sá gok nem fel tét le nül ven né nek
fi gye lem be. Ez per sze nem je len ti azt,
hogy az öku me ni kus zsű ri tag jai ne
len né nek fil mes szak em be rek, de ke -
resz tény el kö te le zett sé gük leg alább
ilyen súllyal esik a lat ba.

Öku me ni kus szem lé let tel 
a jó fil me kért
Az öku me ni kus zsű ri össze té te le fesz -
ti vá lon ként vál to zik, tag ja it az idén
nyolc van éves ka to li kus mé dia szö vet -
ség, a SIGN IS és a nem zet kö zi pro tes -
táns fil mes szer ve zet, az In ter film de -
le gál ja a film szem lék re. Eb ben az év -
ben en gem ért a meg tisz tel te tés, hogy
a mis kol ci film szem le – a fesz ti vá lon
egyéb ként má so dik al ka lom mal je len
lé vő – öku me ni kus zsű ri jé ben ma gyar -
or szá gi evan gé li kusként részt ve hes -
sek. A 9. Jame son Cin e Fest öku me ni -
kus zsű ri jé nek tag ja volt még Ko vács
Ákos, a Páz mány Pé ter Ka to li kus
Egye tem Kom mu ni ká ció- és Mé dia -
tu do má nyi In té ze té nek ve ze tő je, Rein -
hold Zwick, a Müns te ri Egye tem ka -
to li kus teo ló gia pro fesszo ra, a zsűri
el nö ki tisz tét pe dig Ing rid Gla tz sváj -
ci re for má tus lel kész nő töl töt te be.

A fesz ti vál mind vál to za tos fil mes
szak mai prog ra mok ban (kon fe ren ci -
ák, works ho pok, film vá sár), ani má ci -
ós, do ku men tum- és kis já ték fil mek ben

bő vel ke dett. Az öku me ni kus zsű ri nek
azon ban azt a ti zen hat nagy já ték fil met
kel lett ér té kel nie, amely a ver seny prog -
ram ban sze re pelt, és amely egy től
egyig fi a tal, el ső fil mes ren de zők mun -
ká ja ként ké szült el szer te a vi lág on. Eb -
ből a ti zen hat film ből vá lasz tot tuk ki
vé gül azt az egyet – Hü se yin Ta bak A
szép sé ged sem mit sem ér cí mű film jét
–, amely a fesz ti vál vé gén meg kap ta az
öku me ni kus zsű ri dí ját.

A zsű ri a fesz ti vál ki lenc nap ja
alatt há rom szor ülé se zett (kö rül be lül
min den ötö dik film után). Ilyen kor
dön töt tük el, me lyek azok az al ko tá -
sok, ame lye ket már ele ve el vet he -
tünk, mert sem szak mai szem pon tok,
sem pe dig az öku me ni kus zsű ri szel -
le mi sé ge és kri té ri u mai alap ján nem
ajánl ha tók jó szív vel a díj ra. 

az erőt le nek ere jé vel
A ti zen hat ver seny fil met te kint ve vol -
tak mély pon tok, fel há bo rí tó an bu ta és
erő sza kos fil mek is. En gem ele in te leg -
in kább az le pett meg, hogy mi lyen
mér té kű szét esett ség és ká osz áradt a
fi a tal ren de zők al ko tá sa i nak nagy ré -
szé ből: va la mi lyen füg gő ség ről, a
pusz tí tás ról, az el ve szí tett kont roll ról,
test kul tusz ról, le be gés ről, gyö kér te len -
ség ről szóltak. Azo kat a fil me ket,
ame lyek nem mu tat tak en nél to vább,
ter mé sze te sen el ve tet tük, volt azon -
ban né hány, amely meg ér dem li az em -
lí tést, mi előtt az öku me ni kus zsű ri ál -
tal dí ja zott ver seny film ről es ne szó.

Az el ső kel le mes meg le pe tést a
Szep lő te len fo gan ta tás cí mű film sze -
rez te. Az alap tör té net meg le he tő -
sen szür re á lis, ugyan ak kor fi gye lem -
fel kel tő: egy mor mon kö zös ség ben élő
ka masz lány ról (Ju lia Gar ner) szól, aki
– bár előt te fér fit nem is mert – vá rat -
la nul te her be esik, és azt ál lít ja, hogy
egy ti tok ban meg hall ga tott mag nó -
sza lag ról szó ló rock dal tól ke rült ál dott
ál la pot ba. A szü lők azon ban – le gye -
nek bár mi lyen mé lyen hí vők – ezt a
ver zi ót nem hi szik el. Meg győ ző dé -
sük sze rint a báty ja ejt het te te her be
a kis lányt, a fi út ezért ki ta gad ják, a
lányt pe dig ál ta la nem kí vánt há zas -
ság ba akar ják kény sze rí te ni. 

A két fi a tal meg szö kik; a lány szü le -
ten dő kis ba bá ja ap ját ke re si (aki sze rin -
te csak is a dal éne ke se le het), a fiú pe -
dig ar ra ké ri hú gát, vall ja be vég re, ki a
gye rek ap ja, hogy leg alább ő vissza tér -
hes sen a csa lád já hoz. Az tán per sze a
nagy vá ros ban kez dőd nek a ka lan dok,
a két ka masz a mor mon szo ká sok nak
meg fe le lő öl tö zé ké ben, a 21. szá zad ról
al ko tott ta pasz ta la ti tu dás tel jes hi á nyá -
ban úgy fest, mint egy skan zen ki ál lí -
tá sá nak vé let le nül ott fe lej tett kel lé kei. 

An nak el le né re, hogy a Re becca
Tho mas ren dez te film vég ki fej le te
nem fel tét le nül hoz ka tar zist, és nem
ta lál juk meg ben ne az al ko tó ra ko ráb -
ban jel lem ző ked ves szel le mes sé get és
in ten zi tást, a film min den kép pen fi -
gye lem re mél tó az ame ri kai ren de ző -

nő től, aki egyéb ként fil mes ta nul má -
nya it sza kí tot ta fél be, hogy egy mor -
mon misszi ó hoz csat la koz has son.

Az öku me ni kus zsű ri dí já ra so ká -
ig a Já ték  mac kó cí mű dán al ko tás
volt a leg esé lye sebb. Mads Matt hi e -
sen ren de zé se a dra ma tur gia és a tör -
té net ki dol go zott sá gá nak szem pont -
já ból, va la mint az em be ri kap cso la -
tok meg fo gal ma zá sát te kint ve is élen
járt. A tör té net fő hő se, Den nis (Kim
Kold) test épí tő baj nok. Har minc -
nyolc éve sen a hoz zá ké pest ma dár -
tes tű, idő sö dő édes any já val, Ing rid -
del (El se beth Steent oft) él, aki min den
ener gi á ját el szív ja, és tel jes mér ték -
ben ural ja „ki csi” fia éle tét. A fiú egy
na pon úgy dönt, el in dul Thai föld re,
hogy fe le sé get sze rez zen ma gá nak.
Az ide gen or szág ban ha mar be bi zo -

nyo so dik, hogy kép te len a szex tu ris -
ták fe le lőt len és szá má ra ér tel mez he -
tet len éle tét él ni. A he lyi kon di te rem -
ben azon ban meg is mer ke dik va la ki -
vel, aki gyö ke re sen meg vál toz tat ja az
éle tét, és aki mi att az édes any já val va -
ló tart ha tat lan hely ze tet is ké pes le -
het meg ol da ni. 

A film erős sé ge el ső sor ban a fiú ka -
rak te ré nek meg for má lá sa: a hús to rony
szí nész az ér zé keny, gyer me ki lé lek
min den rez dü lé sét ki vá ló an hoz za, de
rend kí vü li a ma ma já té ka is, aki ben a
sér tő dős kis lány és a Kle o pát rát is meg -
szé gye ní tő úr nő egy szer re kel élet re,
és bé nít ja meg a fiú min den nap ja it. 

Sze mé lyes ked ven cem Benh Zeit -
lin film je, A messzi dél vad jai volt,
amely két nagy dí jat nyert a cannes-i
film fesz ti vá lon, be zse bel te a Sun -
dance fesz ti vál fő dí ját, és so kak sze -
rint esé lyes az Os carra is. A film egy
hat éves, szí nes bő rű kis lány, Hush -
puppy (Quvenz ha né Wal lis) szem szö -
gé ből mu tat ja be a „Tek nő” (a ci vi li zált
vi lág tól fal lal el vá laszt va, a ter mé szet
kö zel sé gé ben élő kö zös ség) min den -
nap ja it Ame ri ka egy tel je sen ma gá ra
ha gyott, dé li szeg le té ben. Hush puppy
eb ben a la kó he lyé hez szi lár dan ra gasz -
ko dó, mély sze gény ség ben élő fa lu ban,
az apu ká ja mel lett él, aki szó sze rint
fér fit igyek szik fa rag ni a kis lány ból. 

A gyer me ki kép ze le tet és a va lós tör -
té né se ket kép ben és szö veg ben egy -
aránt pá rat la nul meg ele ve ní tő tör té net
egy szer re me sés és va ló sá gos, lí rai
meg fo gal ma zá sa mind an nak, amit a fé -
lel me ink ről, ha za sze re tet ről, em beri
kap cso la tok ról és fe le lős ség ről, az egész
te rem tett vi lág rend jé ről ta pasz tal ni ér -
de mes. A film egyéb ként a cannes-i
film fesz ti vá lon a nem zet kö zi öku me -
ni kus zsű ri aján lá sát is el nyer te.

A mis kol ci öku me ni kus zsű ri dí ját
vé gül a már em lí tett, A szép sé ged sem -
mit sem ér cí mű al ko tás kap ta, amely
egy tö rök-kurd me ne kült csa lád be il -
lesz ke dé si ne héz sé ge it mu tat ja be a
hall ga tag kis fiú, Vey sel szem szö gé -
ből. Az egy sze rű szer kesz tés és a mű -
vé szi meg fo gal ma zás mel lett a ren de -

ző jó ér zék kel ta lál ta meg az egyen súlyt
a vissza fo gott tör té net me sé lés és a
ma gas szin tű köl tői ki fe je zés kö zött. 

Mű vé szi mó don mu tat ja meg a
film a ki sebb ség ben élők prob lé má i -
nak össze tett sé gét, és ab la kot nyit,
ame lyen át be te kint he tünk a me ne kült
csa lá dok min den nap ja i ba. A film ben
Vey sel nek egy né met re le for dí tott
tö rök vers se gít ab ban, hogy ki tör jön
a hall ga tás ból, meg ta lál ja az utat sze -
rel mé hez, egy szerb me ne kült kis lány -
hoz, és ki vív ja kör nye ze te (szü lei, ta -
ná rai és is ko la tár sai) el is me ré sét is. 

a film ké szí tők és a teo ló gu sok 
a ma pró fé tái
A mis kol ci Cin e Fes ten má so dik al ka -
lom mal sze rep lő öku me ni kus zsű ri
idén ar ra is le he tő sé get ka pott, hogy

kon fe ren ci át szer vez zen. A kor társ
film val lá sos di men zi ói cí mű – an gol
nyel ven, szink ron tol má cso lás sal zaj -
lott – esz me cse re meg le pő en sok ér -
dek lő dőt von zott. A fó ru mon részt
vett dr. Fa bi ny Ta más, az Észa ki Egy -
ház ke rü let püs pö ke is. A be szél ge tést
Ing rid Gla tz ve zet te, a vi ta part ne rek
Ko vács Ákos és Hans Ho del (az In ter -
film el nö ke) vol tak. 

Gla tz a be ve ze tő ben ki emel te, hogy
a film ké szí tők és a teo ló gu sok le het -
nek a ma pró fé tái, az öku me ni kus zsű -
ri pe dig azért van je len egy re több
film fesz ti vá lon, mert sze ret ne hi dat
épí te ni a kü lön bö ző né ze tek, szem -
pon tok és nem ze tek kö zött. Az öku -

me ni kus zsű ri azon ban nem pusz tán
spi ri tu á lis as pek tu so kat ke res, ha -
nem a mai kér dé se ket és vá la szo kat
ku tat ja az élet ér tel mé ről, az em be ri
kap cso la tok ról, a min den ko ri sze gé -
nyek és el eset tek prob lé má i ról. 

Hans Ho del az In ter film tör té ne tét
is mer tet te (a pro tes táns mé dia mű -
hely 1963-ban ala kult Ber lin ben), Ko -
vács Ákos pe dig a SIGN IS mű kö dé sét
mu tat ta be. Mind két szer ve zet mun -
ká já nak kö zép pont já ban áll a te rem tett
vi lág és az em be ri sok fé le ség tisz te le -
te, az em be ri mél tó ság és em be ri jo gok
kér dé se, az el nyo mot tak és a hát rá nyos
hely ze tű ki sebb sé gek be mu ta tá sa. Fon -
tos kül de té sük nek te kin tik, hogy az Is -
ten ről és a Szent lé lek ről va ló gon dol -
ko dást át for mál ják, és re ményt ad ja nak
a meg fá radt em be ri kap cso la tok ban
élők nek. A gya kor lat ban pe dig fil me -

ket aján la nak a gyü le ke ze ti mun ká hoz,
tan anya got és se géd anya go kat ál lí ta nak
össze ke resz tény mé dia mű he lyek, egy -
há zi is ko lák szá má ra, film klu bo kat és
kon fe ren ci á kat szer vez nek, és – leg fő -
kép pen – ez a két szer ve zet de le gál ja
tag ja it a nem zet kö zi film fesz ti vá lok
öku me ni kus zsű ri jé be.

Ko vács Ákos ki emel te, hogy a mai
em ber min den na pi fáj dal mas él -
mény ként ta pasz tal ja meg Is ten nek
és a val lás nak a hét köz na pi élet ből va -
ló szám űzé sét. Ez a ta pasz ta lás pe dig
szám ta lan for má ban meg mu tat ko zik
a fil mek ben is. A hi ány zó rész ugyan -
is rend kí vül erő tel je sen meg fog ha tó
ké pek ben: az em ber Is ten-éh sé gét
adott eset ben fil men ha tá so sab ban
le het be mu tat ni, mint egy pré di ká -
ci ó ban. Ko vács Ákos sze rint a val lá -

si di men zi ó kat azért sem sza bad fi -
gyel men kí vül hagy ni, mi vel „a val -
lás az egyik ré szünk, ré sze a kul tú -
ránk nak és a ha gyo má nya ink nak”.

Hans Ho del ké sőbb ki fej tet te: az
öku me ni kus zsű ri ere je ab ban le het,
hogy ké pes egy faj ta kre a tív ki sebb ség -
ként olyan fil me ket elő tér be he lyez -
ni, ame lyek va la mi lyen szem pont ból
hoz zá ad nak va la mit az em be ri ség ről
és Is ten ről va ló gon dol ko dás hoz és tu -
dás hoz egy olyan kor ban, ami kor a
pré di ká ció már nem fel tét le nül elég.

Fa bi ny Ta más ki emel te: az öku me -
ni kus zsű ri mun ká já val va ló di hi dat ké -
pez a film és az egy ház kö zött. Ar ról
sem sza bad el fe led kez ni, hogy a ké pi
ki fe je zés a Bib li á ban is rend kí vül hang -
sú lyos, a pró fé ták is lát vá nyos ké pek -
ben, film sze rű en be szél ték el a jö ven -
dőt, Jé zus Krisz tus pe dig egye ne sen Is -
ten föl di kép má sa. Ezért is kü lö nö sen
nagy a fe le lős sé ge az egy ház nak ab ban,

mi ként je le nik meg, mi lyen ké pet fest
egy sze ku la ri zált tár sa da lom ban.

A hall ga tó ság ál tal fel tett kér dé sek -
ből az is ki de rült, hogy igény len ne egy
– Ma gyar or szá gon még igen csak gye -
rek ci pő ben já ró – pro fesszi o ná lis ke -
resz tény mé dia mű hely re, amely ma -
gyar nyel ven is hoz zá fér he tő fil me ket
és ta ná ri se géd anya go kat ajánl hat na
az egy há zi is ko lák ban fo lyó mé dia ok -
ta tás szá má ra.

utol sók ból lesz nek az el sők
A 9. mis kol ci nem zet kö zi film fesz ti vál
dí ja it szep tem ber 22-én ad ták át. Az
ezer eu ró val já ró Press bur ger Im re-dí -
jat – a ren dez vény fő dí ját – a ver seny -
prog ram ban utol só ként ve tí tett al ko -
tás, a lit ván Kris tina Buožytė film je, az
El tű nő hul lá mok nyer te. (A díj név adó -
ja, az Os car-dí jas for ga tó könyv író,

pro du cer, ren de ző Mis kol con szü le tett
1902-ben.) 

A zsű ri nagy dí ját, a ma gyar szár ma -
zá sú hol ly woo di stú dió ala pí tó ról és
pro du cer ről, Adolph Zu kor ról el ne ve -
zett dí jat meg oszt va a dán Já ték  mac -
kó és Pe ter Strick land film je, a Ber be -
ri an So und Stu dio kap ta. 

Elő ször állt föl nem zet kö zi kri ti -
kusi zsű ri a mis kol ci nem zet kö zi
film fesz ti vá lon: a Film kri ti ku sok
Nem zet kö zi Szö vet sé gé nek (Fi pre sci)
dí ját a ro mán Radu Ju de Min den ki a
menny be megy cí mű, csa lá di drá mát
be mu ta tó al ko tá sa nyer te el. A Nem -
zet kö zi Film klub szö vet ség (FICC)
Benh Zeit lin Sun dance-fő dí jas al -
ko tá sát, A messzi dél vad ja it tün tet -
te ki a Don Qui jo te-díj jal.

g La borczi Dó ra

A kor társ film val lá sos di men zi ói
Be szá mo ló a 9. mis kol ci nem zet kö zi film fesz ti vál ról

Kovács Ákos, Ingrid Glatz, Hans Hodel és Fabiny Tamás a fórumbeszélgetésen

A messzi dél vadjai A szép sé ged sem mit sem ér
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re for má ci ói rajz- és imád ság író pá lyá zat
A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Gyer mek- és If jú sá gi Osz tá lya re -
for má ci ói rajz- és imád ság író pá lyá za tot hir det. A gyer me kek öt kor osz -
tály sze rint pá lyáz hat nak: óvo dá sok, 1–2., 3–4., 5–6., il let ve 7–8. osz tá -
lyo sok. Egy-egy pá lyá zó gyer mek leg fel jebb há rom raj zot és há rom imád -
sá got küld het be.

A pá lya mun kák be ér ke zé si ha tár ide je: 2012. ok tó ber 31., szer da.
A raj zok A/4-es mé re tű ek le gye nek, ké szí té sük höz szí nes ce ru za, filc toll,

zsír kré ta vagy fes ték hasz nál ha tó. Az ol vas ha tó for má ban be kül den dő imád -
sá gok tet sző le ges ter je de lem ben ké szül het nek az egy ház meg úju lá sá nak té -
má já ban (Lu ther-ró zsa, Lu ther csa lád, a re for má ció ese mé nyei stb.). 

Kér jük, hogy a raj zok és imád sá gok há tul ján sze re pel jen a ké szí tő ne -
ve, élet ko ra (osz tá lya), a mű cí me, il let ve a pá lyá zó lak cí me, gyü le ke ze -
te és ok ta tá si in téz mé nyé nek ne ve. 

A pá lyá zat ered mé nyét hon la pun kon (www.gyio.hu) no vem ber 12-én
tesszük köz zé. Az egyes kor osz tá lyok ban az el ső há rom he lye zett ré sze -
sül aján dék ban. Az aján dé ko kat a dí ja zot tak nak pos tai úton jut tat juk el. 

Sze re tet tel vár juk a raj zo kat és az imád sá go kat az aláb bi cím re: MEE
Gyer mek- és If jú sá gi Osz tá lya, 1450 Bu da pest, Pf. 21.
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evan gé li kus ne ve lés (szü le tett evan gé li kus is ko la)
2012 nya rán je lent meg az evan gé li kus egy ház leg újabb szak mai ki ad vá -
nya, az Evan gé li kus Ne ve lés, mely el ső sor ban az evan gé li kus pe da gó gu -
sok, hit ok ta tók és lel ké szek ér dek lő dé sé re tart hat szá mot.

Előd jé nek a 2002-ben út já ra
in dí tott, Evan gé li kus Is ko la cí mű
pe da gó gi ai szak fo lyó irat szá mít,
mely nek ke re te it ör ven de tes mó -
don szét fe szí tet ték az egy há zi
ne ve lés és ok ta tás újabb in téz mé -
nyi for mái az óvo dák tól kezd ve
az Evan gé li kus Ro ma Szak kol lé -
gi u mig. En nek meg fe le lő en fenn -
ál lá sá nak ti ze dik év for du ló ján a
fo lyó irat nem csak kül le mé ben,
de tar tal má ban és ne vé ben is
új já szü le tett.

A je len le gi szám té má ját, az is -
ko la lel ké szi szol gá la tot ma guk az
is ko la lel ké szek jár ták kö rül több
ol dal ról. A ta nul má nyok ban a he -
ti áhí ta tok kal, hit tan órák kal, ta -
ná ri csen des na pok kal, il let ve a
lel ki gon do zás sal – mint a szol gá lat főbb te rü le te i vel – kap cso la tos kér -
dé sek ről esik szó, de a szer zők meg oszt ják az ol va só val a min den na pok
örö me it, küz del me it, a ka pott ál dá so kat is.

Cso dál va, imád va – 3 HH ta lál ko zó
Már a 3. Hal le lu ja Ham mond (HH) ta lál ko zó ra ke rül sor ok tó ber 14-én
16 óra kor a pest er zsé be ti evan gé li kus temp lom ban. Hu szon négy éne -
ket ve szünk elő az éb re dé si idő szak éne kes köny vé ből, a Hal le lu já ból. Mint
is me re tes, ezek nek az evan gé li u mi éne kek nek a kí sé re té hez na gyon il -
lik La u rens Ham mond 1935-ben sza ba dal maz ta tott hang ke re kes or go -
ná ja, me lyet ere de ti leg temp lo mi cél ra ter ve zett, de ha mar ked velt lett
az af ro a me ri kai ze né ben és a dzsessz ben is.

A sze re tet ven dég sé ges al ka lom ra min den kit sze re tet tel vá runk!
Cím: Bu da pest XX. ker., Ady E. u. 89. Tel.: 20/824-559.

H i r d e T é s

pe da gó gus kon fe ren cia a nyu ga ti egy ház ke rü let ben
Jé zus Krisz tus mond ja: „Bíz za tok, én va gyok, ne fél je tek!” (Mt 14,27)
A Nyu ga ti (Du nán tú li) Evan gé li kus Egy ház ke rü let 12. pe da gó gus kon -
fe ren ci á ja lesz ok tó ber 6-án, szom ba ton Vár pa lo tán, a For rás Evan gé -
li kus Ke resz tyén Óvo dá ban (8100 Vár pa lo ta, Jó kai u. 10.).

prog ram
8.00–8.45: Ér ke zés, re giszt rá ció az óvo dá ban
9.00–10.00: Úr va cso rai is ten tisz te let és a Gyu rátz-díj át adá sa az evan -
gé li kus temp lom ban – Sze me rei Já nos püs pök
10.00–10.30: Ká vé szü net
10.30–10.45: Be mu tat ko zás, ve ze ti: Jan ko vits Bé la
10.45–11.00: A For rás Evan gé li kus Ke resz tyén Óvo da be mu ta tá sa – Las -
su Ta más né óvo da ve ze tő 
11.00–13.00: Ke resz tyén ne ve lés a hit tan órán kí vül – Wag ner Szi lárd is -
ko la lel kész elő adá sa meg be szé lés sel; mo de rá tor: Jan csó Kál mán né
13.00–14.00: Ebéd szü net
14.00–15.00: Ke resz tyén ne ve lés a hit tan órán kí vül – cso por tos be szél -
ge té sek
• Óvo da – ve ze ti: Szar ka Éva lel kész, Ács György né óvo da pe da gó gus
• Ál ta lá nos is ko la – ve ze ti: Mes ter há zy Ba lázs is ko la lel kész, Szűcs Gá -
bor igaz ga tó
• Kö zép is ko la – ve ze ti: Zsó ri Ments Or so lya is ko la lel kész, Hall ga tó né Haj -
nal Ju dit igaz ga tó
15.00–15.15: Szü net
15.15–16.00: Fó rum – Sze me rei Já nos püs pök, Var ga Már ta osz tály ve -
ze tő és Rozs-Nagy Szil via hit tan re fe rens (MEE – Ne ve lé si és Ok ta tá si
Osz tály); a be szél ge tést ve ze ti: Wag ner Szi lárd is ko la lel kész
16.00: Úti ál dás – Rozs-Nagy Szil via hit tan re fe rens
Az uta zást ki vé ve min den költ sé get a Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü -
let vál lal.

H i r d e T é s

b A hu szon ket te dik Fa sor-na pon
szep tem ber 29-én – Csepregi
András is ko la lel kész sza va i val –
há lát ad ni, kö szö ne tet mon da ni,
em lé kez ni gyűl tek össze a Bu da -
pest-Fa so ri Evan gé li kus Gim ná -
zi um volt és mai nö ven dé kei, ta -
ná rok, ma kül föl dön élő, de a Fa -
sor hoz min dig hű öreg di á kok. A
gyü le ke zet az is ten tisz te let után az
is ko la elé vo nult, ahol le lep lez ték
VermesMiklósmell szob rát, Solt-
raF.Tamás al ko tá sát. A szob or -
ava tón GáncsPéter,a Dé li Egy ház -
ke rü let püs pö ke mon dott ál dást
(képünkön).

Az idei Fa sor-na pon az egy be gyűl tek
ün ne pi ülés ke re té ben em lé kez tek a
gim ná zi um két nagy hí rű ta ná rá ra,
Ver mes Mik lós ra és Pes kó Zol tán ra.

A ma te ma ti ka–fi zi ka sza kos Ver -
mes élet út ját a szo bor ava tás ra össze -
gyűl tek előtt Haj dó Ákos, az in téz -
mény igaz ga tó ja idéz te fel. Amint
mond ta, a Kos suth-dí jas tu dós szám -
ta lan kin cset ha gyott az utó kor ra:
két száz hat van tu do má nyos cik ket, ti -
zen nyolc, ma is nép sze rű tan köny vet
és per sze szá mok kal nem mér he tő
szel le mi-lel ki örök sé get.

A szo bor ava tó Né meth Szi lárd nak,
Cse pel pol gár mes te ré nek a sza va i val
zá rult, Ver mes Mik lós ugyan is a Fa -
sor ál la mo sí tá sa után har minc nyolc
éven át a cse pe li Jed lik Ányos Gim -
ná zi um ban ta ní tott. A fa so ri fi zi ka -

szer tár kin cse it „Mu ki bá csi” mód -
sze re sen Cse pel re csem pész te. „El kel -
ne né hány Ver mes ta nár úr ma is” –
mond ta a pol gár mes ter, a
hall ga tó ság pe dig az ugyan -
csak újon nan fel ava tott
Ver mes-em lék táb la előtt
sű rűn bó lo ga tott. 

Az egy kor szin tén a Fa -
sor ban ta ní tó Pes kó Zol tán
Antal ffy-Zsí ross De zső és
Za lán fy Ala dár nö ven dé -
ke ként 1927-ben kap ta meg
or go na mű vé szi dip lo má ját.
Ádám Je nő vel lét re hoz ta a
Pro tes táns ének kart. 1958-tól
63-ig, nyug dí ja zá sá ig a Bar -
tók Bé la Ze ne mű vé szeti
Szak is ko la or go na ta ná ra
volt.

A gim ná zi um haj da ni
ének-ze ne ta ná rá nak em lé két
az idei Fa sor-nap tól az in téz -
mény kó ru sa ne vé ben is őr -
zi: ün ne pé lyes ke re tek kö zött
fel vet te Pes kó Zol tán ne vét.
Ez al ka lom ból Pár kai Ist -
ván fa so ri öreg di ák, a Liszt
Fe renc Ze ne mű vé sze ti Egye tem pro -
fes sor eme ri tu sa mon dott lau dá ci ót. 

Az ün ne pi al ka lom ra az édes ap ja
örö ké be lé pett, pá lya fu tá sát egy kor
a Nem zeti Szín ház ban kar nagy ként
kez dő, fi a ta lon nem zet kö zi fi gyel met
kel tő ifj. Pes kó Zol tán is ha za lá to ga -
tott Olasz or szág ból. 

A meg em lé ke zé sen a né hai Pes kó
György nek, ifj. Pes kó Zol tán test vé -

ré nek az em lé ke is fel idéz te tett: az ő
tol má cso lá sá ban – hang le mez ről –
hall gat hat ta meg a kö zön ség Pes kó

Zol tán Cia co na cí mű or go na mű -
vét. A da rab az áro ni ál dás hé ber li -
tur gi kus dal la mát dol goz za fel, is -
mét lő dő basszu sa a só haj mo tí vum -
ra épül.

Er re a mo tí vum ra épít ve nosz tal -
gi áz hat tak to vább idős és ke vés bé
idős öreg di á kok az ün nep sé get kö ve -
tő fo ga dá son. 

g – Ki nyik –

Le gen dás fa so ri ta nárok emlékezete
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– A Nem zet kö zi Sport új ság író-
szö vet ség és a Nem zet kö zi Olim pi ai
Bi zott ság a 2012-es lon do ni olim pi án
el is me rés ben ré sze sí tet te azo kat az új -
ság író kat, akik tíz nél több olim pi á ról
köz ve tí tet tek. Ön so ro zat ban ti zen két
nyá ri olim pi án vett részt, az 1968-as
me xi kói volt az el ső. A díj hoz ez úton
is gra tu lá lunk.

– Tíz ré gió olim pi ai baj no ka ad ta át
a dí ja kat, min ket pe dig tí ze sé vel szó -
lí tot tak ki. Én Fe ke te-Af ri ka el ső vi lág -
re kor de ré től, a 68-as, 72-es arany ér mes
ke nyai fu tó tól, Kip cho ge Ke i nótól ve -
het tem át az olim pi ai fák lya ki csi nyí -
tett má sát. Az ő fu tá sát – em lé ke im
sze rint – an nak ide jén köz ve tí tet tem
is. Az pe dig kü lön ér de kes ség, hogy
1999-ben Bu da pes ten, a Víg szín ház -
ban is ta lál koz tam ve le. Ott ad tuk át
ugyan is a Nem zet kö zi Sport új ság -
író-szö vet ség ne vé ben Az év szá zad leg -
jobb spor to lói dí ja kat. Nem csak a Ma -
gyar Sport új ság író-szö vet ség el nö ke -
ként vol tam je len ezen az es emé -
nyen, ha nem én ve zet tem a mű sort is.

– Kö zel két hó nap telt el a lon do -
ni já té kok óta. Ho gyan ér té ke li a
ma gyar ered mé nye ket? 

– A nyolc arany-, négy ezüst- és öt
bronz érem lát szó lag a ma gyar sport
ere jén fe lü li tel je sít mény, és na gyon
büsz kék le he tünk rá. Hi szen ez ál tal
a vi lág rang lis tán a leg jobb tíz be ke -
rül tünk, csu pa nagy nem zet kö zé. Le -
het, hogy et től sport nem zet va -
gyunk, de saj nos nem spor to ló nem -
zet. Sok kal több em ber nek kel le ne
rend sze re sen mo zog nia…

– Önnek köz tu dot tan ki vé te les
me mó ri á ja van. Be szél ge té sünk ele -
jén hadd „tesz tel jem” én is egy ki csit!
Em lék szik-e, hogy me lyik olim pi á nak

volt a fő véd nö ke II. Er zsé bet brit ki -
rály nő?

– Az 1976-os mont re a li nak le he tett.
– Igen. Hol fo gad ták al pe si kür tö -

sök a nyi tó ün nep sé gen a ren de ző or -
szág ál lam el nö két?

– Mün chen ben 1972-ben.
– Meg va gyok győz ve. Ön ed dig ti -

zen két nyá ri olim pi á ról köz ve tí tett,
nyil ván mind egyik hez ren ge teg em lék
fű zi. Még is me lyik volt a leg em lé ke -
ze te sebb?

– A leg el ső, az 1968-as me xi kó vá ro -
si. Ha az em ber fi a ta lon, szin te ta pasz -
ta la tok nél kül „esik be le” a for ga tag ba,
cso dál ko zik rá az olim pia ese mé nye -
i re, az min dig em lé ke ze tes ma rad. De
ha a ti zen ket tő re összes sé gé ben gon -
do lok vissza, ak kor még is az 1992-es
bar ce lo na it emel ném ki. Az volt szá -
mom ra a leg ked ve sebb, leg szí ne sebb,
leg vál to za to sabb és a leg eu ró pa ibb.

A leg utób bi há rom olim pi á mat –
Athént, Pe kin get, Lon dont – is az
em lé ke ze te seb bek kö zé kell so rol -
nom. Fur csa mó don ezek nél kap tuk,
kap tam a leg több vissza jel zést, ame -
lyek azt mu tat ták, hogy ren ge te gen
hall gat ták rá di ós köz ve tí té se in ket,
il let ve olim pi ai össze ál lí tá sa in kat.

– Az olim pi ai já té kok han gu la tá ra
sok szor rá nyom ja bé lye gét a po li ti ka.
Gon do lok pél dá ul az előbb em lí tett
me xi kói olim pi á ra, ahol a di ák tün te -
té sek mi att szin te ka to nai blo kád vet -
te kö rül a sport hely szí ne ket. Em lé ke -
ze tes az 1972-es mün che ni szep tem ber,
ami kor pa lesz tin ter ro ris ták be mász -
tak az olim pi ai fa lu ba, és me rény le -
tet kö vet tek el az iz ra e li spor to lók el -
len. Az 1980-as moszk va it a nyu ga ti,
a ’84-es Los An ge les-i já té ko kat pe dig
a ke le ti blokk or szá gai boj kot tál ták. Be -

fo lyá sol ja-e va jon az olim pi ák han gu -
la tát a ven dég lá tó or szág la kos sá gá -
nak val lá si ho va tar to zá sa vagy épp a
kul tu rá lis örök ség ha tá sa? 

– Azt hi szem, igen. Utó lag vissza -
gon dol va a ’92-es bar ce lo nai olim pia
bé kes sé ge, nyu gal ma ta lán ab ból is
fa kad ha tott, hogy a la kos ság több sé -
ge val lá sos. Ugyan így ér de kes a 2012-
es lon do ni is. Nagy-Bri tan ni á ban –
mint a leg több eu ró pai or szág ban –
a hit élet kezd hát tér be szo rul ni,
ugyan ak kor na gyon nagy sze re pe
van a ha gyo má nyok tisz te le té nek.
Ezek kö ré be pe dig a val lás is be le tar -
to zik. Így nyu god tan mond hat juk,
hogy az idei, na gyon si ke res nyá ri já -
té kok ren de zé sé ben ben ne vol tak a
pro tes táns ha gyo má nyok is.

– A Nem zet kö zi Lab da rú gó-szö vet -
ség meg til tot ta a já té ko sok nak a val -

lá si és po li ti kai szim bó lu mok hasz ná -
la tát a fo ci pá lyá kon, és nem en ge dé -
lye zi a hi tet ki fe je ző gesz tu so kat sem.
Mi a hely zet az olim pi ai já té kok kal?

– A Nem zet kö zi Olim pi ai Bi zott -
ság nem hogy tilt ja, ha nem elő ír ja,
hogy a szer ve ző or szág az olim pi ai fa -
lu ban biz to sít son olyan he lyi sé get,
amely ben a spor to lók a hi tü ket gya -
ko rol hat ják – val lá suk tól füg get le nül.
Ez le het egy temp lom, egy ká pol na
vagy egy te rem, ame lyet órán kén ti
idő be osz tás alap ján hasz nál hat nak a

kü lön bö ző val lá sú ver seny zők. Lel -
ké sze ket is biz to sí ta nak mind eh hez.

– Min dig fel tű nik, ha egy ver seny -
ző nyil vá no san imád ko zik a pá lyán.

– Nem csak a lon do ni olim pi án lát -
hat tuk je lét a ver seny előt ti vagy
utá ni fo hász nak, el csen de se dés nek,
ha nem a ko ráb bi a kon is. És nem fel -
tét le nül csak az el ső he lye zett tett így,
ha nem pél dá ul az il le tő a sa ját leg jobb
ered mé nyé ért mon dott kö szö ne tet.
A győz te sek sok szor a ver seny utá ni
nyi lat ko za tok ban is utal nak ar ra,
hogy va la ki se gí tet te őket, ve zet te a
fegy ve rü ket…

– A ma gyar Him nusz szö ve ge egy-
egy olim pi ai do bo gó te te jén kü lön le -
ges üze net tel bír hat. A szö veg től füg -
get le nül is ke ve sen tud ják meg áll ni,
hogy ne ér zé ke nyül je nek el, miköz ben
hall gat ják.

– Min den spor to lónk azt mond -
ja, küzde nie kell, hogy ne sír ja el ma -
gát. Még ha mo so lyog is köz ben, el -
jön egy olyan pil la nat, ami kor el ko -
mo lyo dik, és el kezd le fe lé gör bül ni
a szá ja.

– Sport ri por ter ként a mik ro fon
mö gött ül ve ho gyan le het az el ér zé ke -
nyü lést el ke rül ni? Egy ál ta lán kell-e?
Uta lok itt Boc h kor Gá bor mű sor ve -
ze tő nagy fel há bo ro dást ki vál tó vé le -
mé nyé re. Ő az egyik ke res ke del mi rá -
dió reg ge li mű so rá ban ki fej tet te, hogy

meg po foz ta vol na Hor váth Ma ri ann
hat szo ros vi lág baj no kot, aki a Ma -
gyar Te le ví zió szak kom men tá to ra ként
el ér zé ke nyült, ami kor Ko vács Áron
tőr ví vónk olim pi ai baj nok lett.

– Sze rin tem ezt nem le het meg til -
ta ni, és szin te ki véd he tet len is. Nem
is tud nék olyan sport ri por tert meg -
ne vez ni, aki ne ha tó dott vol na meg.
Sőt van nak le gen dás el ér zé ke nyü lé -
sek, pél dá ul Bal czó And rás öt tu sá -
zónk győ zel me kor Sze pe si Györ gyé.

Ne fe led jük, hogy az olim pia a bé -
két, a ba rát sá got, egy más tisz te le tét
hir de ti. Egy ben a sza bá lyos, tisz ta
ver seny re hív ja fel a fi gyel met, mi köz -
ben jel zi azt, hogy ered ményt csak
mun ká val le het el ér ni. Egy-egy spor -
to ló sze mé lyé ben pél da ké pet ál lít. Így
ami eze ken a já té ko kon tör té nik,
ar ra job ban oda fi gyel a vi lág. 

Mi köz ben a ma gyar olim pi ko nok
ver se nye it köz ve tí tem, új ság író ként
én is ugyan úgy át élem a kö zös ség hez,
a nem zet hez tar to zás örö mét, és
egy ki csit ma ga mé nak érez he tem a
ver seny zők si ke rét is. A ma gyar
arannyal vég ző dő nyolc lon do ni dön -
tő ből né gyet ne kem volt sze ren csém
köz ve tí te ni – na gyon jó ér zés volt.

– Ma nap ság sok szó esik a mi nő -
ség ről vagy épp a hi á nyá ról. Mi től lesz
mi nő sé gi a sport új ság író mun ká ja?

– Az új ság író le gyen tisz tá ban a
sport ágak je le né vel, múlt já val, a já ték -
sza bá lyok kal – az a leg ide á li sabb, ha
ő ma ga is mi nél több faj tát űz. Na -
gyon hasz nos, ha kö ze lebb ről is me -
ri a já té ko so kat, il let ve sok min dent
el tud ró luk mon da ni. Fon tos, hogy
egy-egy köz ve tí tés so rán vagy egy
össze fog la ló el ké szí té se kor úgy tud -
ja az ese mé nye ket kom men tál ni,
hogy még a sport hoz nem ér tők is ért -
sék és él vez zék, amit lát nak vagy
hal la nak. Meg fe le lő arány ban le gyen
ben ne a szak sze rű ség, a szó ra koz ta -
tás és a tá jé koz ta tás. 

Egy olim pi ai köz ve tí tés nél úgy
szur kol jon a sa ját nem ze te ver seny -
ző jé nek, hogy mel let te meg be csü li és
tisz te li a töb bi já té kost. És ter mé sze -
te sen na gyon fon tos, hogy a rá di ós,
té vés kol lé ga tisz tán, ért he tő en, igé -
nye sen be szél jen.

g Bo da Zsu zsa

Sport nem zet, de nem spor to ló nem zet a magyar
In ter jú No votny Zol tán nem zet kö zi el is me rés ben ré sze sült sport új ság író val

b Volt olyan – ha tá ron túl ról ér ke zett – kol lé ga, aki el ső sor ban azért je -
lent ke zett a Pro tes táns Új ság írók Szö vet sé ge ál tal szer ve zett be rek -
für dői mé dia mű hely re, hogy őt hall has sa, lát has sa. A szer ve ze tet 2004-
es meg ala ku lá sa óta „el nök lő” NovotnyZoltán ez út tal ugyan is nem
csu pán meg nyi tot ta a múlt hét vé gi szak mai ta nács ko zást, de pén te -
ken es te elő adás meg tar tá sá ra is vál lal ko zott. Olim pi ai él mény be szá -
mo ló ját az után azok is őszin te fi gye lem mel hall gat ták vé gig, aki ket
a sport a leg ke vés bé sem ér de kel. És mint az evan gé li kus sport ri por -
ter be szél ge té sünk so rán el mond ta: a sport, a spor to lás – olim pi ai si -
ke re ink el le né re is – egy re ke ve seb bek szív ügye.

Novotny Zoltán az olimpiai fáklya kicsinyített másával Londonban

b Má so dik al ka lom mal vá lasz totta
szak mai ren dez vé nyé nek hely -
szí né ül a Meg bé ké lés Há zát, a
be rek für dői re for má tus kon fe -
ren cia-köz pon tot a Pro tes táns
Új ság írók Szö vet sé ge (Prúsz).
A múlt hét vé gi, há rom na pos
szim pó zi u mot Minőségiújság-
írásatömegmédiakorában cím -
mel hir det te meg a szer ve zet. Az
elő adá so kat min den eset ben fó -
rum be szél ge tés kö vet te. 

A be rek für dői mé dia mű he lyen az egy -
há zi és a vi lá gi saj tó val kap cso la tos kér -
dé sek egy aránt te rí ték re ke rül tek. Töb -
ben is bon col gat ták a mi nő ség de fi ní -
ci ó ját, össze te vő it és gyü möl cse it. 

A Prúsz el nök sé gi tag ja, Cso ma
Áron re for má tus lel kész sze rint az al -
te ro cent ri kus gon dol ko dás mód nél -
kü löz he tet len ele me a mi nő ség nek.
A má sik ra va ló oda fi gye lés, a má sik
em ber szük ség le te i nek fi gye lem be vé -
te le ugyan ak kor le he tet len ön azo nos -
ság-, szi lárd iden ti tás tu dat nél kül.

A Hír Tv szer kesz tő-mű sor ve ze tő -
je, Nagy Ka ta lin a szak ma alap ve tő kö -
ve tel mé nye i ről – a hosszú mun ká val
meg sze rez he tő hi te les ség ről, a fel ké -
szü lés ről és a pon tos ság ról – szólt sze -
mé lyes han gon.

Mi nő ség, avagy gyü mölcs az egy -
há zi saj tó ban cím mel szom ba ton

es te fó rum be szél ge tés zaj lott. A szer -
te ága zó tá má kat érin tő esz me cse re
két részt ve vő je, T. Né meth Lász ló, a
Re for má tu sok Lap ja, il let ve T. Pin tér
Ká roly, az Evan gé li kus Élet fő szer -
kesz tő je a va ló sá got nem szé pít ve
szólt az egy há zi lap-ké szí tés ne héz sé -
ge i ről is.

Mi nő sé gi új ság írás el kép zel he tet len
nyel vi igé nyes ség nél kül. He ti la punk
ol va só szer kesz tő je, Dob so nyi Sán dor
és Arany La jos, a Deb re ce ni Hit tu do -
má nyi Egye tem anya nyel vi lek to ra, a
Lí ci um mé dia por tál fő szer kesz tő je
egy aránt er re hív ta fel az új ság író-kol -
lé gák fi gyel mét, szá mos meg hök ken -
tő, más kor vic ces pél dá val il luszt rál -
va mon dan dó ját. Ol va só szer kesz tőnk
já té kos fel ad vá nyai is bi zo nyí tot ták: a
pon gyo la fo gal ma zás akár dur va fél -
re ér tés hez is ve zet het, ezért hi tel te le -
nít he ti az üze ne tet. Szük ség van te hát
a saj tó ban a „nyel vi ka pu őrök re”. 

Az el múlt két év ben a köz mé di á ban
le zaj lott vál to zá sok ról a leg il le té ke seb -
bek től – a köz mé dia ve ze tő i től – kap -
hat tak át te kin tést a részt ve vők. Az át -
ala kí tás után elő állt hely zet ről dr. Ha -
va si Já nos, a Mé dia szol gál ta tás-tá -

mo ga tó és Va gyon ke ze lő Alap (MT -
VA) ka bi net ve ze tő-he lyet te se, a ha tá -
ron tú li kap cso la tok kü lön meg bí zott -
ja és Jó nás Ist ván, a Ma gyar Rá dió ve -
zér igaz ga tó ja szólt. Ter mé sze te sen
mind ket ten ki tér tek ar ra is, hogy mi
min den gör dít aka dályt az ér té kes,
szín vo na las mű so rok ké szí té se elé. 

A tech ni kai fej lő dés nek a gon dol ko -
dás ra, il let ve a kom mu ni ká ci ó ra gya -
ko rolt ha tá sát mu tat ta be tu do mány -
el mé le ti ala po zá sú elő adá sá ban dr.
Fáb ri György kom mu ni ká ció ku ta tó, a
Köz szol gá la ti Tes tü let el nö ke, az Észa -
ki Evan gé li kus Egy ház ke rü let fel ügye -
lő je. Az in ter net elő re tö ré se meg ál lít -
ha tat lan nak tű nik. Az igé nyes saj tó nak

most ar ra kell tö re ked nie, hogy az új
mé di u mo kon ke resz tül köz ve tí tett
mi nő sé gi tar tal mak ne es se nek ál do -
za tul az egy re in kább te ret nye rő fel -
hasz ná lói igény te len ség nek – mond -
ta –, és hogy az in for má ció ára dat ban
az ér té kek egy ál ta lán utat ta lál ja nak a
mé dia fo gyasz tók hoz.

Ma már nincs olyan új ság, ame lyet
pusz tán az elő fi ze té si dí jak ból és hir -
de té si be vé te lek ből mű köd tet ni le het -
ne. Ez azt je len ti, hogy a la pok vesz te -
sé get ter mel nek – er ről már Sző nyi Szi -
lárd, a He ti Vá lasz fe le lős szer kesz tő -
je szólt. A nyom ta tott or gá nu mok tu -
laj do no sai mos ta ná ban már ele ve „több
lá bon áll nak”, és nem en ge dik be dől ni

a de fi ci tes ki ad vá nyo kat. Már csak
azért sem, mert tud ják, hogy a jól
struk tu rált, mér ték adó la po kat ké szí -
tő mé dia mű he lyek ma is – ami kor a di -
gi tá lis (fő ként vi zu á lis) in for má ci ók
hab zso lá sa jel lem ző a mé dia fo gyasz tás -
ra – meg ha tá ro zó ki su gár zás sal bír nak.
A lap ter jesz tés mi ként je mind azon ál -
tal stra té gi ai pont, a si ker egyik zá lo ga.

A szak mai fó rum ba be le fért egy
kis olim pia tör té net is. No votny Zol -
tán ti zen két nyá ri olim pi án vett részt
tu dó sí tó ként. A ne ves sport ri por ter
– a Prúsz el nö ke – fő ként a leg utób -
bi, lon do ni já té ko kon szer zett él -
mé nye it osz tot ta meg a je len lé vő
mint egy har minc kol lé gá já val. 

A pro tes táns új ság írók – éj sza kai
gyógy für dő zés re is le he tő sé get nyúj -
tó – szak mai ta nács ko zá sa va sár nap
dél ben Cso ma Ju dit re for má tus lel -
ki pász tor áhí ta tá val zá rult. 

g Bal la Má ria

Saj tó a prés alatt
Pro tes táns médiamunkások ta nács ko zá sa
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Több mint száz év vel ez előtt a So -
mogy me gyei Nik lán fi a tal le ány ne -
vel ke dett két test vé ré vel együtt. Sza -
bad  ide jé ben sok időt töl tött a te me -
tő ben, gon doz ta a ko szo rús köl tő,
Ber zse nyi Dá ni el sír ját. So kat áb -
rán do zott ar ról a ha tal mas sír em lék
mel lett, mi ért nem le he tett ő is köl -
tő. Sze ret te vol na „ál mod ni a ki be szél -
he tet lent és érez ni a ki mond ha tat lant”.
De nem csak áb rán do zott, imád ko -
zott is: „…ha gyer me kem lesz, az zal
áldd meg, / ami vel nem ál dot tál meg
en gem! / Ha gyer me kem lesz, da lol -
has sa ki, / mit lel ke érez, szí ve gon -
dol. / És dal le gyen a ka ca gás ból, / és
dal le gyen a fáj da lom ból.” Ez a nik lai
le ány Túr me zei Er zsé bet édes any ja
volt. Ezért az édes anyai imád sá gért
vall hat ta Túr me zei Er zsé bet köl tő-
mű for dí tó, di a ko nissza fő nök asszony:
„Egész köl té sze tem… meg hall ga tott
imád ság!” Így lett ének ké örö me, így
lett ének ké könnye is.

Re mé nyik Sán dor „Jé zus Krisz tus
po é tá já nak” ne vez te, de Túr me zei Er -
zsé bet több is volt en nél: ige hir de tő -
je volt Krisz tus nak. Amit be lő le
meg ér tett, azt szí vé ben át for gat ta, lel -
ké ben meg emész tet te, csen gő vers -

so rok és rí mek se gít sé gé vel le ír ta, ki -
fe jez te. S tet te ezt a min den al ko tó
mű vészt és min den ige hir de tést ins -
pi rá ló Szent lé lek Úr is ten se gít sé gé -
vel. Túr me zei Er zsé bet egész éle té -
ben an cil la Do mi ni, az Úr szol gá ló -
le á nya volt.

Er zsé bet test vér, a di a ko nissza fő -
nök asszony, a köl tő és mű for dí tó itt
élt kö zöt tünk a te rem tő Is ten ege alatt,
a ke gye lem ege alatt s az örök ké va ló -
ság fé nyé ben. Urá ról tett bi zony sá got
egész éle té ben. En nek a mű vé szi esz -
kö zök kel is ki fe je zett, fo lya ma tos bi -
zony ság té tel nek kí ván em lé ket ál lí ta -
ni a szü le té se 100. év for du ló já nak al -

kal má ból ké szült, gaz da gon il luszt rált
em lék kö tet, amely nek szer kesz tő je és
szer zői Er zsé bet test vér lel ki és szel -
le mi kin csek ben pá rat la nul gaz dag
éle té nek leg fon to sabb te rü le te it igye -
kez tek be mu tat ni. Az em lék kö tet
össze ál lí tói e szer te ága zó be mu ta tás
so rán ar ra is vál lal koz tak, hogy Túr -
me zei Er zsé bet szol gá la tá nak a Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház ban
s az egész ma gyar ke resz tény ség éle -
té ben be töl tött je len tő sé gét is mél tó
mó don össze gez zék és ér té kel jék.

A könyv DVD-mel lék le tet tar tal -
maz: Fény előt tem, fény utá nam (a
Zá ke us Mé dia cent rum port ré film -
je Túr me zei Er zsé bet ről). Rész le tek
Es sig Jó zsef Túr me zei Er zsé bet ko -
lozs vá ri út ján ké szí tett film jé ből.

Szer kesz tet te: Kő há ti Do rottya Éva.
Lu ther Ki adó, Fé bé Evan gé li kus Di -
a ko nissza egye sü let, Bu da pest, 2012.
Ára 4990 fo rint.

A könyv a Lu ther Ki adó köny ves -
bolt já ban (1085 Bu da pest, Ül lői út
24.) és a Hu szár Gál pa pír- és köny -
ves bolt ban (1054 Bu da pest, De ák
tér 4.) is kap ha tó.

me g je lent!

An cil la Do mi ni – Túr me zei Er zsé bet-em lék könyv

Egy szá za lék: 
csök ke nő támoga tás 

az egy há zak nak
b Bár töb ben aján lot ták fel sze mé lyi jö ve de lem adó juk (szja) egy szá -

za lé kát az idén az egy há zak szá má ra, ál ta lá ban je len tő sen csök kent
az eb ből szár ma zó összeg. A Nem ze ti Adó- és Vám hi va tal (NAV) hon -
lap ján köz zé tet te azok nak az egy há zak nak a lis tá ját, ame lyek ja vá -
ra ma gán sze mé lyek ér vé nye sen leg alább száz fo rin tot aján lot tak fel
sze mé lyi jö ve de lem adó juk ból. Az ada tok ból az de rül ki, hogy az egy -
há zi fel aján lá sok te rén a ta va lyi ten den cia foly ta tó dott, vagy is több
fel aján lás ból összes sé gé ben ki sebb összeg hez jut nak az egy há zak.

A Ma gyar Ka to li kus Egy ház ré szé re a 2011. év re vo nat ko zó idei adó be val -
lás so rán 2 mil li árd 297 mil lió 717 ezer fo rin tot aján lott fel 605 700 em -
ber. Ta valy ez az összeg 2 mil li árd 850 mil lió 747 ezer fo rint volt (601 695
adó zó tól).

A Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház szá má ra jut ta tott összeg is csök kent:
a múlt évi 1 mil li árd fo rint után az idén 832 mil lió 779 ezer fo rin tot aján lott
fel 210 708 ma gán sze mély (2011-ben 207 012 em ber ado má nyo zott a re for -
má tus egy ház nak).

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház 2012-ben 239 mil lió 290 ezer fo rint -
hoz jut az egy szá za lé kok ból 54 504 tá mo ga tó ja ál tal; ta valy 54 429-en 300
mil lió 746 ezer fo rint tal se gí tet ték az egy há zat.

A Ma gyar or szá gi Bap tis ta Egy ház 89 mil lió 606 ezer fo rin tos tá mo ga -
tás sal a ne gye dik leg na gyobb össze get kap ja idén az egy szá za lé kos fel aján -
lá sok ból. Az egy ház köz le mény ben tu dat ta a Ma gyar Táv ira ti Iro dá val: fel -
aján ló ik szá ma 19 szá za lék kal nőtt a múlt év ihez ké pest.

A Ma gyar or szá gi Kris na-tu da tú Hí vők Kö zös sé ge 87 mil lió 166 ezer
fo rin tot, a Hit Gyü le ke ze te 57 mil lió 192 ezer fo rin tot kap idén tá mo ga -
tó i tól.

A Ma gyar or szá gi Zsi dó Hit köz sé gek Szö vet sé ge (Ma zsi hisz) ré szé re 5827
ma gán sze mély 40 mil lió 347 ezer fo rin tot aján lott fel. Ta valy ket tő vel töb -
ben tá mo gat ták a szö vet sé get, ak kor jó val na gyobb össze get, 65 mil lió 204
ezer fo rin tot jut tat tak az egy ház nak.

A NAV ál tal nyil vá nos ság ra ho zott ada tok sze rint már har ma dik éve csök -
ken a sze mé lyi jö ve de lem adó ból ér vé nye sen fel aján lott 1 + 1 szá za lé kos összeg:
míg két éve még 17,19 mil li árd, ta valy 15,9 mil li árd, az idén már csak 12,45
mil li árd fo rint ra szá mít hat nak a ked vez mé nye zet tek.

A ci vil szer ve ze tek, az egy há zak és a ki emelt költ ség ve té si elő irány zat szá -
má ra egy aránt ke ve sebb fel aján lás ér ke zett, mint ta valy, és az szja-kulcs vál -
to zá sa mi att az idén csök kent a fel ajánl ha tó összeg is. Az ér vé nyes 3,18 mil -
lió nyi lat ko zat 32 szá za lé ká ban egy há zak és má jus 20-ig tech ni kai szám mal
ren del ke ző szer ve ze tek ja vá ra ren del kez tek az adó zók. A 31 egy ház mind -
egyi ké nek ér ke zett fel aján lás, összes sé gé ben 3,84 mil li árd fo rint.

Er dő Pé ter bí bo ros, prí más, esz ter gom–bu da pes ti ér sek szep tem ber 6-án
azt mond ta: idén húsz szá za lék kal csök kent a Ma gyar Ka to li kus Egy ház szá -
má ra az szja-ból fel aján lott egy szá za lé kos összeg az elő ző év hez ké pest, mi -
köz ben a fel aján lók szá ma nem lett ke ve sebb. Eb ből lát szik, hogy az adó ügyi
vál to zá sok ér zé ke nyen érin tik az egy há za kat is – fo gal ma zott. Hoz zá tet te:
az inflá ci ó ra vo nat ko zó ada tot utó lag csök ken tet ték, ezért a já ra dék alap ból
– ame lyet az inflá ció alap ján szá mí ta nak ki – ér ke ző összeg is csök ken, ami
az év utol só sza ka szá ban je len tős be vé tel ki esést je lent majd.

A par la ment ta valy de cem ber 30-án fo gad ta el az egy ház ügyi tör vényt,
amely ben 14 egy há zat is mert el, majd feb ru ár 26-án dön tött az el is mert egy -
há zak kö ré nek ki bő ví té sé ről. A ma gán sze mé lyek 1997 óta ajánl hat ják fel be -
fi ze tett sze mé lyi jö ve de lem adó juk 1 szá za lé kát, 1998 óta pe dig 1 + 1 szá za -
lé kát a tör vény ben meg je lölt ked vez mé nye zet tek nek.

d For rás: MTI

Nö ve ke dés 
és tár sa dal mi fe le lős ség

A tör vé nyi vál to zá sok mi att a sze mé lyi jö ve de lem adó 1%-áról tett ren del -
ke ző nyi lat ko za tok alap ján az egy há zak nak fel aján lott tá mo ga tás je len tő -
sen csök kent eb ben az év ben. A Ma gyar or szá gi Bap tis ta Egy ház fel aján -
ló i nak a szá ma ugyan ak kor 19%-kal nőtt az elő ző év ihez ké pest. Erő sö dő
tár sa dal mi sú lyun kat mér le gel ve át érez zük meg nö ve ke dett fe le lős sé -
gün ket is, mely nek alap ján Is ten se gít sé gé vel, tisz ta szív ből és erőnk höz
mér ten igyek szünk tár sa dal munk na gyobb hasz ná ra len ni.

g A Ma gyar or szá gi Bap tis ta Egy ház El nök sé gE

meg hí vó evan gé li zá ci ó ra
Itt zés Ist ván nyu gal ma zott lel ki pász tor evan gé li zá ci ót tart a Sa rep ta Bu -
dai Evan gé li kus Sze re tet ott hon nak a hi deg kú ti gyü le ke zet tel kö zö sen hasz -
nált temp lo má ban ok tó ber 8-án, 9-én és 10-én. Cím: 1029 Bu da pest, Ör -
dög árok u. 9. Az evan gé li zá ció mind a há rom na pon 16 óra kor kez dő -
dik. Min den kit sze re tet tel vá runk.

H i r d e T é s

Az úr va cso rás is ten tisz te let ige hir -
de té sé ben dr. Fa bi ny Ta más püs pök
– Ézs 57,15 és Ap Csel 2,44 alap ján
– Túr me zei mel lett Szent Er zsé -
bet ről és a név te len szol gá lat te vők -
ről is meg em lé ke zett. „A ke reszt bo -
lond sá gá nak” pél dá ját he lyez te a
hall ga tó ság szí vé re, hogy em lé kez -
zünk, Krisz tus nak mennyi meg -
aláz ta tást, gúnyt kel lett ki áll nia,
hogy kül de té sét tel je sít hes se. Az
is te ni sze re tet szol gál ni akar. És ez

az is te ni sze re tet mű kö dik a dia kó -
ni ai szol gá lat ban is. 

Az is ten tisz te le tet kö ve tő en Soltész
Mik lós szo ci ál po li ti ká ért fe le lős ál -
lam tit kár mon dott kö szön tőt, majd
Bu da An na má ria, egy há zunk or -
szá gos iro dá ja dia kó ni ai osz tá lyá -
nak ve ze tő je szó lí tot ta a dí ja zot ta kat,
és is mer tet te rö vi den élet út ju kat. 

Az Év Dia kó ni ai Mun ka tár sa dí -
jat Szpi sák At ti la, a tót kom ló si evan -
gé li kus gyü le ke zet és a sze re tet ott -
hon lel ké sze, dr. Skri bek Jó zsef né
nyír egy há zi ve ze tő gyógy tor nász
(Élim Evan gé li kus Sze re tet ott hon) és
Pe tő Já nos Lász ló né, az Agape Sze -
re tet szol gá lat nyug díj ba vo nu ló
kony ha ve ze tő je kap ta. 

Az Év Szpon zo ra díj ban Sche rer
Ká roly, a po gá nyi sze re tet ott hont
Né met or szág ból tá mo ga tó nyug dí jas

lel kész, il let ve a pi lis csa bai Szi ge ti há -
zas pár (Szi ge ti Zi ta Vik tó ria és Szi -
ge ti Im re) ré sze sült. Az utób bi ak
azért nem tud tak részt ven ni az ün -
nep sé gen, mert épp – há rom éves –
in di ai misszi ói szol gá la tu kat vég zik. 

Az Év Ön kén te se dí ja kat Bárd An -
na, a Ga u dio po lis Bé kás me gye ri
Evan gé li kus Sze re tet ház, va la mint

Sch wa ho fer Gusz táv és fe le sé ge
(Schwa ho fer Gusz táv né Ódor An na),
a Kő sze gi Evan gé li kus Sze re tet ott -
hon ön kén te se kap ta.

Az ok le ve lek és aján dé kok ki osz -
tá sa után Ra dos né Len gyel An na
mu tat ta be az An cil la Do mi ni –
Túr me zei Er zsé bet-em lék köny vet. A
Dé li Egy ház ke rü let fel ügye lő je sze -
mé lye sen is is mer te a száz éve szü -
le tett di a ko nissza köl tő nőt. A ben ső -
sé ges hang vé te lű aján ló után Ken deh
K. Pé ter, a Lu ther Ki adó igaz ga tó ja
mon dott kö szö ne tet a kö tet lét re jöt -
tét se gí tő mun ka tár sak nak, el ső sor -
ban Kő há ti Do rottyá nak, aki már-
már „el ve szett” a Túr me zei-le ve lek és
vers so rok ten ge ré ben, most még is
ke zünk ben tart hat juk áll ha ta tos
mun ká já nak gyü möl csét. 

Az ün nep ség után a gyü le ke zet a
De ák tér re vo nult, hogy meg ko szo -

rúz za Szteh lo Gá bor szob rát. A la jos -
ko má ro mi fú vó sok fu ta mai alatt, a
Him nuszt el éne kel ve em lé ke zett a
kö zös ség a haj da ni Ga u dio po lis gyer -
mek köz tár sa ság meg ál mo dó já ra, akit
Vígh Ta más szob rász mű vész a kö pö -
nye gé be rej tett, csim pasz ko dó gyer -
mek kel min tá zott meg.

g Ki nyik Ani ta

Szteh lo Gá bor kö pö nye ge, 
avagy a dia kó nia ün ne pe

b Sok szí nű gyü le ke zet: el lá tók és el lá tot tak, sok szí nű ün nep: a ke zek
mel lett a szí ve ké is. A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház dia kó ni ai
szol gá la tá ban dol go zók ün nep lé sé re és a Lu ther Ki adó gon do zá sá ban
meg je lent AncillaDomini–TúrmezeiErzsébet-emlékkönyv be mu ta -
tó já ra SztehloGábor evan gé li kus lel kész szü le té sé nek év for du ló ján,
a dia kó nia nap ján, szep tem ber 25-én a De ák té ri evan gé li kus temp -
lom ban ke rült sor.
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F i z E s s E n  E l ő  l a p u n k r a !

Ká kay Ist ván or szá gos iro da igaz ga tó, Ra dos né Len gyel An na, a Dé li Egy ház ke rü let fel ügye lő je és (képünk jobb szé -
lén) Solt ész Mik lós szo ci ál po li ti ká ért fe le lős ál lam tit kár

H i r d e T é s
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Van-e sze mét 
a DNS-ben?

A leg fris sebb ku ta tá sok por ba
dön töt ték a „sze mét-DNS” kon -
cep ci ó ját, és a ge nom in tel li gens
ter ve zett sé ge fe lé mu tat nak.

Az evo lu ci o nis ta bio ló gu sok év -
ti ze de ken ke resz tül azt hir det ték,
hogy az em ber gén kész le té nek bio -
ló gi ai ér te lem ben csu pán egy szá -
za lé ka hasz nos, a töb bi rész fel té te -
le zé sük sze rint „az evo lú ció so rán
fel hal mo zó dott sze mét”, te hát funk -
ci ó val nem ren del ke ző tör me lék.

Ez év szep tem be ré nek ele jén ha -
tal mas nem zet kö zi vissz han got vál -
tott ki az EN CO DE (Encyc lope dia
of DNA Ele ments) ne vű nagy sza bá -
sú tu do má nyos vál lal ko zás vég kö -
vet kez te té se. E sze rint a ko ráb bi fel -
té te le zés sel el len tét ben az em beri
ge nom nyolc van szá za lé ká nak van
va la mi lyen hasz nos bio ló gi ai funk -
ci ó ja! Az át ütő je len tő sé gű ku ta tás -
ban vi lág szer te har minc két la bo ra -
tó ri um négy száz negy ven ku ta tó ja
vett részt. A két száz mil lió dol lá ros
prog ram ada ta it három száz szu per -
szá mí tó gép ér té kel te ki több mint
egy éven ke resz tül.

A Dis co ver Ma ga zi ne ri port ja
sze rint könnyen le het, hogy a ge -
nom fenn ma ra dó húsz szá za lé ká -
nak is ér tel mes funk ci ó ja van. Ewan
Bir ney, az EN CO DE ana lí zis ve ze -
tő ko or di ná to ra rá mu ta tott, hogy a
ku ta tás so rán csak 147 sejt tí pust
vizs gál tak, mi köz ben az em be ri
test ben több ezer fé le ta lál ha tó. Így
le het sé ges, hogy a ge nom egyes ré -
szei csak bi zo nyos faj ta sejt tí pu sok -
ban lát nak el el len őr ző funk ci ót,
nem min den sejt tí pus ban.

Az in tel li gens ter ve zett ség el mé -
le te meg szü le té se óta han goz tat ja azt
a tu do má nyos elő re jel zést, mely
sze rint ha az élő vi lág va ló ban egy fel -
sőbb ér te lem ter ve zői mun ká já nak
le nyo ma tát hor doz za, ak kor idő vel
a ge ne ti kai kód más ré sze i nek az ér -
tel mes funk ci ó ját is meg fog juk ta -
lál ni; nem le het a gén kész let ki -
lenc ven ki lenc szá za lé ka ha szon ta lan. 

A je len le gi ku ta tá si ered mé nyek
ha tá ro zot tan az in tel li gens ter ve zés
irány za tá nak gyak ran han goz ta -
tott jós la tát lát sza nak be iga zol ni.
2011-ben je lent meg Jo nat han Wells
ter ve zés pár ti bio ló gus köny ve A
sze mét-DNS mí to sza cím mel,
amely nek alap ál lí tá sa it az új ku ta -
tá sok még in kább meg erő sí tet ték.

Egyes evo lu ci o nis ta bio ló gu sok
je len leg erő tel je sen kri ti zál ják az
EN CO DE prog ram részt ve vő it.
Sze rin tük nem kel lett vol na nyil vá -
nos ság ra hoz ni a ku ta tá si ada tok -
ból adó dó kö vet kez te té se ket, mert
azok az in tel li gens ter ve zett ség
elő re jel zé se it és kon cep ci ó ját tá -
maszt ják alá. A DNS-mo le ku la
egy re in kább egy ha tal mas in for -
ma ti kai há ló zat ra em lé kez tet,
amely nek lét re jöt tét nem le het vé -
let le nek re vissza ve zet ni.

Az Ér tem Egye sü let ál lás pont ja
sze rint a „sze mét-DNS” el kép ze lé -
sé nek össze om lá sa rá mu tat az élő -
vi lág irá nyí tat lan és tu dat ta lan lét -
re jöt tét hir de tő el mé le tek tö ké let len -
sé gé re, és az in tel li gens ter ve zett ség
gon do la tát tá mo gat ja.

Vé le mé nyünk sze rint a tu do -
mány mű ve lé sét nem sza bad vi lág -
né ze ti elő fel te vé sek hez köt ni, és
azért, mert egyes, a ma te ri a lis ta
vi lág kép mel lett el kö te le zett ku ta -
tók nak nem tet sze nek az élő vi lág
vizs gá la tá nak leg fris sebb tu do má -
nyos ered mé nyei, nem sza bad el -
hall gat ni a nagy kö zön ség elől a té -
nye ket és a be lő lük le von ha tó le het -
sé ges kö vet kez te té se ket.

g Ér tEm EgyE sü lEt

Az Evan gé li kus Or szá gos Könyv tár
(EOK) Pod ma nicz ky–De gen feld
Könyv tá ra im má ron ötö dik éve nyit -
ja meg ter me it a kul tu rá lis örök ség
nap ja i nak ke re té ben. Az ol va sók azon -
ban az EOK hon lap ja és ka ta ló gu sa se -
gít sé gé vel már rég óta jól is me rik és
hasz nál ják ezt a kü lön gyűj te ményt
(http://konyv tar.lu the ran.hu/). Sőt a
fel újí tás előtt ál ló ter me ket a könyv tár
mun ka tár sai rend sze re sen be mu tat ják
az elő re be je lent ke zett lá to ga tók nak,
il let ve az egy ház ven dé ge i nek is.

A szep tem be r 15–16-i hét vé gén
az ér dek lő dők a könyv tár igaz ga tó ja,
dr. Má nyo ki Já nos és Pin tér Gá bor
tör té nész, le vál tá ros ve ze té sé vel is -
mer ked het tek meg az EOK kü lön -
gyűj te mé nyé vel. A zöld te rem ben
le te le ped het tek a már vány asz tal kö -
ré el he lye zett ka ros szé kek be, ame lyek,

bár nem tar toz nak az ere de ti leg a kis -
kar ta li kas tély ban lé vő könyv tár bú -
tor za tá hoz, il le nek a zöld te rem han -
gu la tá hoz.

A Pod ma nicz ky Gé za – De gen feld
Sc hom berg Ber ta há zas pár gyűj te -
mé nyé nek 15–17. szá za di nyom tat -
vá nya it és kó de xe it az EOK el kü lö -

nít ve, más, vé dett he lyen őr zi. De a
lá to ga tók örül tek an nak is, hogy
kéz be ve het ték a könyv tár egyéb,
19–20. szá za di rit ka sá ga it: a re ne -
szánsz és ba rokk ké pe ket be mu ta -
tó an gol mű vé szet tör té ne tet, sze -
cesszi ós kö té sű nyom tat vá nyo kat,
arany met szé sű vers kö te te ket. A leg -
na gyobb be nyo mást azon ban Ki tai -
bel Pál Ma gyar or szág rit ka nö vé nye -
it tár gya ló mun ká já nak 1805-ből
va ló, bé csi ki adá sú kö te te gya ko rol -
ta a lá to ga tók ra mű vé szi igé nyű,
ké zi fes té sű met sze te i vel. 

A két dél utá non mint egy öt ven lá -
to ga tó ke res te fel a gyűj te ményt,
ami nem nagy lét szám, ám ép pen
ezért le he tő vé vált, hogy a ve ze tés
idő ről idő re ol dott han gu la tú, de
igé nyes be szél ge tés sé ala kul jon.

g H. Hu bErt Gab ri El la

Nyi tott tér az Ül lői út 24. el ső eme le tén

Podmaniczky–Degenfeld-címeres ex libris

b A Lágy má nyo si Öku me ni kus
Köz pont ká pol ná já ban tar tot ta
az idei te rem tés ün nep köz pon -
ti, öku me ni kus nyi tó is ten tisz te -
le tét a ma gyar or szá gi ka to li kus,
re for má tus, evan gé li kus és me -
to dis ta egy ház. A szep tem ber
30-i al ka lom ra az or szág szá mos
pont já ról ér kez tek hí vők, de
olya nok is el jöt tek, akik nem
ke resz tény ként vol tak kí ván csi -
ak az ün nep tar tal má ra, az is ten -
tisz te let üze ne té re. 

A gyü le ke ze tet dr. Fischl Vil mos, a Ma -
gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus
Ta ná csá nak (ME ÖT) fő tit ká ra kö -
szön töt te, majd dr. Ko dá csy-Si mon
Esz ter, az Ara rát evan gé li kus te rem tés -
vé del mi mun ka cso port ko or di ná to ra
mon dott be ve ze tő gon do la to kat a
te rem tés ün ne pé nek nem zet kö zi és
ma gyar or szá gi ha gyo má nyá ról. 

A li tur gi á ban Ste in bach Jó zsef re for -
má tus püs pök, a ME ÖT el nö ke, For -
rai Ta más SJ, a Je zsu i ta Rend ma gyar -
or szá gi tar to má nyá nak pro vin ci á li sa,
va la mint Győ ri Gá bor, a Ma gyar or szá -
gi Evan gé li kus Egy ház Pes ti Egy ház -
me gyé jé nek es pe re se szol gált. Kö -
szön tő jük ben mind hár man ki emel ték:
a te rem tés ün ne pe jó al ka lom ar ra,
hogy a min den na pos ro ha nás kö ze -
pet te ész re ve gyük és tu da to sít suk
ma gunk ban a te rem tett vi lág szép sé -
gét és cso dá ját, tö ré keny sé gét és se -
bez he tő sé gét, va la mint az em ber rel
va ló köl csö nös kap cso la tát.

A te rem tés he té nek idei té má ja Jé -
zus és a te rem tett vi lág volt. En nek
alap ján Jé zus nak a te rem tés kü lön bö -
ző ré sze i vel – föld del, víz zel, tűz zel,
le ve gő vel, nö vé nyek kel, ál la tok kal

és em be rek kel – va ló kap cso la tát
le he tett na pon ként meg vizs gál ni a
köz zé tett se géd anyag se gít sé gé vel. Az
ér dek lő dők így ar ra irá nyít hat ták fi -
gyel mü ket, hogy mi lyen pél dát mu -
tat, mi lyen üze ne tet köz ve tít Jé zus
szá munk ra a te rem tett vi lág ele me -
i vel va ló kap cso la ta in ke resz tül. 

A nyi tó is ten tisz te let ige -
hir de té se a hét té má já hoz il -
lesz ked ve Já nos evan gé li u -
ma 3. fe je ze té nek 16. ver sé -
re épült: „Úgy sze ret te Is ten
a vi lá got, hogy egy szü lött
Fi át ad ta, hogy aki hisz
őben ne, el ne vesszen, ha -
nem örök éle te le gyen.”

An nak el le né re, hogy ezt
a ver set jól is me rik már a
kon fir man du sok is, nem
szok tuk vé gig gon dol ni,
hogy az üze ne te mi lyen mé -
lyen érin ti sze mé lyes éle tün -
ket s az egész te rem tett vi -
lá got – kezd te pré di ká ci ó ját
Cser nák Ist ván, a Ma gyar or -
szá gi Me to dis ta Egy ház szu -
per in ten den se. 

Hang sú lyoz ta: Is ten nem
csu pán egy né pért, nem
csak a ki vá lasz tot ta kért,
nem csak va la mely egy há -
zért ad ta Fi át. Is ten sze re te -
te nem szű kít he tő le a vi lág
va la mely ré szé re, mert az Úr
az egész vi lág irán ti sze re tet -
ből küld te el Jé zust két ezer
év vel ez előtt, s az egész te rem tett vi -
lá got sze re ti most is ugyan az zal a sze -
re tet tel. Aho gyan té ve dés len ne azt
hin nünk, hogy Is ten sze re te te csu pán
va la mely egy ház szá má ra nyil vá nult
meg, ugyan úgy nem ér te nénk meg
sze re te té nek tel jes sé gét, ha csak ma -
gunk ra vo nat koz tat nánk. Ha meg ért -

jük és ko mo lyan vesszük en nek az
üze net nek a táv la ta it, ak kor em be tár -
sa ink kal és a te rem tett vi lág gal va ló
kap cso la ta in kat is tu da to sab ban és
na gyobb tisz te le tet ta nú sít va él het -
jük meg. 

Az is ten tisz te let kez de tén min den
részt ve vő egy kö vet ka pott a ke zé be.

Az imád sá gok és a pré di ká ció alatt e
kő se gít sé gé vel ki nek-ki nek le he tő sé -
ge volt el gon dol kod ni mind azon,
ami nyo maszt ja. A bű nök ter hét jel -
ké pe ző kö vet ez után az egy be gyűl tek
szim bo li ku san az ol tár ra he lyez ték,
mint akik ké szek le ten ni min den
ter het, ame lyet ma guk kal hoz tak, a

kő he lyett pe dig egy-egy szál vi rá got
ve het tek el, amely a bű nök bo csá na -
tá ra utalt, s az éle tet és a re ményt jel -
ké pez te. 

Az is ten tisz te let vé gén ke rült sor az
öko gyü le ke ze ti cí mek át adá sá ra. Mi -
vel az öko gyü le ke ze ti prog ra mot a
Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház

kezd te el ta valy ősszel, idén
re for má tus gyü le ke ze tek pá -
lyáz tak a cím el nye ré sé re.
Öko gyü le ke ze ti em lék pla -
ket tet ka pott a Tel ki bá nyai,
a Haj dú ná ná si, a Bu da pest-
Bu dai, a Tor bá gyi és a Szó -
lá di Re for má tus Egy ház köz -
ség, an nak eli me ré se ként,
hogy a gyü le ke zet jö vő ké pé -
be és stra té gi ai prog ram já -
ba va la mi lyen mó don már
be il lesz tet ték a te rem tés vé -
de lem kér dé sét, és fo lya -
ma to san gya kor la ti lé pé se -
ket is tesz nek a te rem tés tu -
da tos élet mód meg va ló sí tá -
sa ér de ké ben. 

Az ün ne pet elő ké szí tő
öku me ni kus mun ka cso port
ter vei kö zött sze re pel, hogy
jö vő re olyan evan gé li kus,
ka to li kus, il let ve egyéb fe le -
ke zet hez tar to zó gyü le ke ze -
tek is meg kap hat ják ezt a
meg tisz te lő cí met, ame lyek
e vi lág ban élő kö zös ség -
ként el kö te le zik ma gu kat
a te rem tés vé de lem mel lett. 

Az is ten tisz te let után sze rény, de
egész sé ges sze re tet ven dég ség kö -
vet ke zett: egy kö zel ben élő he lyi
ter me lő től vá sá rolt al mát fo gyaszt va
be szél get het tek az egy be gyűl tek,
köt het tek is me ret sé ge ket, s oszt hat -
ták meg egy más sal ta pasz ta la ta i kat. 

g K. S. E.

„…úgy sze ret te Is ten a vi lá got…”

A Né met Aj kú Re for má tus Gyü le ke zet Hold ut cai temp lo ma adott ott hont
hét főn Bu da pes ten a te rem tés he te al kal má ból ren de zett „par la men ti el -
mél ke dés nek”. Az im már ha gyo má nyos nak te kint he tő öku me ni kus áhí ta -
ton ez út tal Gáncs Pé ter, a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház el nök-püs -

pö ke, Bol ba Már ta jó zsef vá ro si és Smi dé li usz Gá bor De ák té ri evan gé li -
kus lel kész szol gált a je len lé vő or szág gyű lé si kép vi se lők és kor mány ta gok
kö ré ben.

g Kiss Ta más fel vé te lei
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fotópályázat
Reformáció és tolerancia

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Re for má ci -
ó i  Em lék bi zott sá ga pá lyá za tot ír ki a 2013-as te ma -
ti kus év, a Re for má ció és to le ran cia évé nek pla kát -
ké pé re. A Re for má ció és to le ran cia té má jú pla kát
jel mon da ta: „El vi sel ni egy mást sze re tet ben”. A te ma -
ti kus pla kát hoz és an nak jel mon da tá hoz il lő fo tó -
kat nyom dai sok szo ro sí tás ra al kal mas fel bon tás ban
ok tó ber 15-éig vár ják a pá lyá zat ki írói. A pla kát or -
szág szer te lát ha tó lesz, a 2013-as Evan gé li kus nap -
tár elül ső bo rí tó ján is sze re pel ni fog. A pá lya mun -
kák a szer kesz tos eg@lu the ran.hu e-mail cím re
kül den dők.

luc fal vai meg hí vó
„…hogy épül jön sze re tet ben.” (Ef 4,16c)
Sze re tet tel meg hív juk a Luc fal vai Evan gé li kus Egy -
ház köz ség (3129 Luc fal va, Zrí nyi út 1.) ki bő ví tett ima -
há zá nak, va la mint fel újí tott ha rang tor nyá nak új ra -
szen te lé sé re. Az ün ne pi is ten tisz te let ok tó ber 7-én,
va sár nap 15 óra kor kez dő dik temp lo munk ban. A szen -
te lés szol gá la tát dr. Fa bi ny Ta más, az Észa ki Evan gé -
li kus Egy ház ke rü let püs pö ke vég zi.

ke len föl di meg hí vó – 1928–2012
Re for má ció és to le ran cia

A Bu da pest-Ke len föl di Evan gé li kus Egy ház köz ség sze re tet tel meg hív ja
Önt és ked ves csa lád ját temp lo ma fel szen te lé sé nek 84. év for du ló ja al -
kal má ból ok tó ber 12–14-én tar tan dó 10. őszi gyü le ke ze ti hét vé gé jé nek
ün ne pi is ten tisz te le té re és al kal ma i ra. Az is ten tisz te let ige hir de tői szol -
gá la tát dr. Orosz Gá bor Vik tor, az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem
do cen se vég zi.

Az egy ház köz ség el nök sé ge

a hét vé ge prog ram ja
• Ok tó ber 12., pén tek
18.00 (temp lom): A hét vé ge meg nyi tá sa – Blázy Ár pád.
Elő adás meg be szé lés sel: Re for má ció és to le ran cia – dr. Csep re gi And rás
is ko la lel kész.
19.30 (ta nács te rem): Gyü le ke ze tünk szín ját szó kö re (új ra) elő ad ja
Shakes peare Szent ivá n éji álom cí mű két fel vo ná sos víg já té kát. Ren de ző:
Papp Dó ra.
• Ok tó ber 13., szom bat
16.00 (gyü le ke ze ti te rem): Gye rek dél után – Pa lin ta tár su lat: Játsszuk
el! „Őszi he pe-hu pa” (köl tők meg ze né sí tett ver sei). Szer ve zi: Blázy Ár -
pád né.
18.00 (temp lom): Egy ház ze nei hang ver seny – meg hí vott ven dé ge ink az
åsa ne-i temp lom ének ka ra (Ber gen, Nor vé gia) Jan Røs hol ve ze té sé vel és
a Ps al te ri um Hun ga ri cum ének kar (mű vé sze ti ve ze tő: Arany Já nos) Győr -
ffy Ka ta lin ve zény le té vel. Köz re mű kö dik a ke len föl di gyü le ke zet ének-
és ze ne ka ra, Jan Røs hol és Pál Dia na (or go na). A hang ver se nyen Su lyok
Im re, Bár dos La jos, Gár do nyi Zol tán és nor vég szer zők mű vei mel lett
An to nio Vi val di és Ko dály Zol tán egy-egy nagy sza bá sú kó rus mű ve hang -
zik el. Ve zé nyel: Ben ce Gá bor. Igét hir det: Gáncs Ta más.
20.00 (ta nács te rem): Aga pé a nor vég ven dé gek nek – há zi gaz da: Ben ce
Gá bor.
• Ok tó ber 14., va sár nap
10.30 (temp lom): Ün ne pi is ten tisz te let – igét hir det: dr. Orosz Gá bor
Vik tor.
12.00 (ta nács te rem): Kö zös ebéd. 
13.15 (temp lom): Ké pes be szá mo ló a mö göt tünk lé vő esz ten dő ről.
Össze ál lí tot ta: Itt zés And rás.
14.00: A hét vé ge zá rá sa.

fel hí vás
Leg ma ga sabb egy há zi ki tün te té se in ket ősszel ad juk át.
2007-ben az or szá gos pres bi té ri um meg al kot ta azt a sza bály ren de le tet
(I/2007. V. 10.), amely az Or dass La jos-díj és a Pró nay Sán dor-díj ala -
pí tá sá ról és – éven te egy sze ri – oda íté lé sé nek kö rül mé nye i ről szól. A 2012.
évi dí ja zan dók sze mé lyé re vo nat ko zó an a ku ra tó ri um aján lá so kat vár.

Em lé kez te tő ül: az Or dass La jos-díj olyan, fedd he tet len éle tű, ma gyar
vagy kül föl di, fel szen telt – akár más fe le ke ze tű – sze mély nek ítél he tő,
aki ki emel ke dő en so kat tett a ma gyar evan gé li kus egy há zért. A Pró nay
Sán dor-díj olyan vi lá gi sze mély nek vagy in téz mény nek ítél he tő, aki vagy
amely ki emel ke dő szel le mi vagy anya gi tá mo ga tás sal áll a Ma gyar or szá -
gi Evan gé li kus Egy ház mel lett. A dí ja kat ifj. Szlá vics Lász ló szob rász al -
kot ta, ve lük pénz ju ta lom nem jár.

Az aján lá so kat – 1500–3000 le ütés nyi in dok lás sal – Zász ka licz ky Zsu -
zsan ná nak, a ku ra tó ri um tit ká rá nak kér jük el jut tat ni ok tó ber 14-ig a kö -
vet ke ző cím re: 1085 Bu da pest, Ül lői út 24. vagy zsu zsa.zasz ka licz ky@lu -
the ran.hu.

az elmúlt évek ki tün te tettjei
or dass la jos-díj pró nay Sán dor-díj

2008 Ter ray Lász ló A sop ro ni lí ce um
2009 Pós fay György Ka lá ka együt tes
2010 Pát kai Ró bert Bo le ratz ky Ló ránd
2011 Itt zés Já nos Pol gár Ró zsa

Az es ke tést Bí zik Lász ló evan gé li kus
bör tön lel kész vé gez te. Ün ne pi pré di -
ká ci ó já ban Mt 28,20 alap ján – „És
íme, én ve le tek va gyok min den na pon
a vi lág vé ge ze té ig” – szé les mo sollyal
az ar cán bá to rí tot ta a bol dog if jú párt.
Bár az „igen” ki mon dá sa után hosszú
idő re el kell sza kad ni uk egy más tól –

mond ta –, so ha nem lesz nek ma guk -
ra hagy va. Jé zus min dig és min den -
hol ve lük van és lesz. Bár őt sem lát -
ják köz vet le nül, és egy ide ig egy mást
sem fog ják, még is tel je sen bi zo nyo -
sak le het nek afe lől, hogy a má sik
meg van. A lel kész a szer tar tás vé gén
egy-egy fá ból ki fa ra gott ke reszt me -
dált aján dé ko zott a há zas pár nak,
mely jel ké pe an nak, hogy Is ten még
a vas tag fa lak el le né re is „ott fe szül a
kap cso la tuk ban”. 

Az új don sült férj jel és fe le ség gel az
ün nep ség után be szél get tünk.

At ti la fe le más ér zé se i ről és jö vő -
be li vá gya i ról szá molt be:

– Az egyik sze mem sír, a má sik ne -
vet. Egy fe lől na gyon örü lök an nak,
hogy Is ten szí ne előtt össze köt het tük

az éle tün ket, hi szen már évek óta ter -
vez tük ezt. Ugyan ak kor szo mo rú is
va gyok, hi szen le het, hogy éve kig
nem ölel he tem meg a fe le sé ge met.
At tól függ, mi kor sza ba du lok. Lá to -
gat ni fog ugyan ha von ta, aho gyan ed -
dig is tet te, de mind vé gig kö zöt tünk
lesz egy asz tal, kö rü löt tünk pe dig az

őrök. Őszin tén mon dom, hogy en -
gem el ső sor ban nem a bör tön vi sel
meg, ha nem Zi ta hi á nya.

Egy éve va gyok a fa la kon be lül, és
ez idő alatt ren ge teg min den át ér té -
ke lő dött ben nem. Mi előtt ide be ke -
rül tem, me nő, gaz dag üz let em ber
vol tam, szó ra ko zó he lye ket üze mel -
tet tem. Ez az zal járt, hogy na gyon-
na gyon ke vés mi nő sé gi időt töl töt tem
a sze ret te im mel, így Zi tá val is. De itt
bent rá jöt tem ar ra, hogy ez az együtt -
lét min den pénz nél ér té ke sebb szá -
mom ra. Ezért ha ki ju tok in nen, új
mun kát, új éle tet fo gok kez de ni.
Bol do gan sze ret nék él ni a fe le sé -
gem mel, az tán majd a gyer me ke im -
mel is, és mi nél több sza bad időt töl -
te ni ve lük.

Zi ta az es kü vő vel kap cso la tos
álom ké pé ről és a vár ha tó hét köz na -
pok ról be szélt:

– Ter mé sze te sen ne kem is, mint
min den lány nak, pon tos el kép ze lé sem
volt az álom es kü vő ről. Az ün ne pet egy
ro man ti kus he lyen, mo nu men tá lis
temp lom ban, lo vas ko csi val, álom szép
ru há val, a csa lád ta gok és ba rá ta ink je -
len lé té ben kép zel tem el. Mon da nom
sem kell, hogy ezek ből sem mi nem va -
ló sult meg. Pár nap pal ez előtt sír va
hív tam fel At ti lát, és el pa na szol tam ne -
ki, hogy a je len le gi anya gi kö rül mé nye -
ink kö zött még az el ter ve zett meny -
asszo nyi ru há ra sem fut ja. 

Még is bol dog va gyok. Rá jöt tem,
hogy az álom ké pek nem szá mí ta nak.

Is ten je len lé te itt is érez he tő volt, és
ez a lé nyeg. A töb bi nem szá mít. At -
ti lá nak meg így is tet szet tem!

Hogy fo gom tud ni meg vár ni a
fér je met hű sé ge sen? Biz to san lesz nek
ne héz pil la na tok, de na gyon sze re tem
őt, és mind ket ten azért imád ko -
zunk, hogy mi nél ha ma rabb sza ba -
dul jon. Szá mom ra meg nyug ta tó volt
hal la ni a lel kész től, hogy Jé zus min -
dig min den hol ott van ve lem, és tu -
dom, hogy ő fog ne kem erőt ad ni
min den hely zet ben.

– Egyéb ként min dig is egye di es -
kü vőt sze ret tünk vol na, hát most
meg kap tuk – egé szí tet te ki At ti la mo -
so lyog va if jú fe le sé gét. 

g Muzs lai-Bí zik BEn c zE 
és Han na

Bör tön es kü vő a Markóban
b Ma gyar or szá gon ed dig egye dül ál ló ese mény nek szá mí tott az az es -

kü vő, amely szep tem ber 28-án a bu da pes ti Mar kó ut cai bör tön ben
zaj lott. Az in téz mény elő ze tes le tar tóz ta tás ban le vő fog va tar tott -
ja, KontermannAttila és a fa la kon kí vül élő meny asszo nya, Czeg-
lédiZita úgy dön töt tek, hogy meg pe csé te lik nyolc éve tar tó kap -
cso la tu kat, és össze há za sod nak. A szer tar tás nak a bör tön ki csiny
ká pol ná ja adott he lyet.
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„Azt a pa ran cso la tot is kap tuk tő le,
hogy aki sze re ti Is tent, sze res se a
test vé rét is.” (1Jn 4,21)

Szent há rom ság ün ne pe után a 18. hé -
ten az Út mu ta tó reg ge li s he ti igéi így
bá to rí ta nak: jár junk el hí vá sunk hoz
mél tó sze re tet ben. De nem fe led het jük: „Nem az a sze re tet, ahogy mi sze -
ret jük Is tent, ha nem az, hogy ő sze re tett min ket, és el küld te az ő Fi át en gesz -
te lé sül a mi bű ne in kért.” (1Jn 4,10; LK) Jé zus ban je lent meg köz tünk az Atya
sze mély vá lo ga tást nem is me rő sze re te te. S a mai ara tá si há la adó ün ne pen
a min den na pi ke nye ret kö szön het jük meg meg elé ge dés sel és is ten fé le lem -
mel telt szív vel: „Min den ki vá ra koz va néz rád, és te ide jé ben adsz ne kik ele -
delt.” (Zsolt 145,15) Gond vi se lő jó Is te nünk van. „Az Úr is meg ad min den jót,
föl dünk is meg hoz za ter mé sét.” (GyLK 727,12) Ám fo gad juk meg Jé zus e fel -
szó lí tá sát: „ne ag gód ja tok éle te te kért…, se tes te te kért…, (se) a hol na pért”! „De
ke res sé tek elő ször az ő or szá gát és igaz sá gát, és ezek is mind rá adá sul meg -
adat nak nek tek.” (Mt 6,25.34.33) Az ara tás Urá nak ál dá sa bő ven ki áradt re -
ánk is, ezért ön kén tes ado má nyunk há la ál do zat le gyen, mert „a jó ked vű ada -
ko zót sze re ti az Is ten”. „Há la le gyen az Is ten nek ki mond ha tat lan aján dé ká -
ért!” (2Kor 9,7.15) S Pál a test vé ri sze re tet re és a csen des mun ká ra együtt int:
„hi szen ti te ket is az Is ten ta ní tott az egy más irán ti sze re tet re; …csen de sen él -
je tek…, és sa ját ke ze tek kel dol goz za tok…” (1Thessz 4,9.11) S nem csak a hit -
ben igaz Fi á nak hir de ti a bol dog Is ten di cső sé gé ről szó ló evan gé li u mot: „A
pa rancs cél ja pe dig a tisz ta szív ből, jó lel ki is me ret ből és kép mu ta tás nél kü li
hit ből fa ka dó sze re tet.” (1Tim 1,5) Már Sa la mon éne ke így zeng: „Bi zony, erős
a sze re tet, mint a ha lál… Úgy lo bog, mint a lo bo gó tűz, mint az Úr nak láng -
ja. Sok víz sem tud ja el ol ta ni a sze re te tet…” (Éne kek 8,6–7) A je ru zsá le mi ős -
gyü le ke zet ben pe dig meg vá lasz tot ták a gö rög nyel vű ek hét gö rög gon do zó -
ját sze re tet szol gá lat ra az asz ta lok kö rül. S e di a kó nu so kat „az apos to lok elé
ál lí tot ták, és mi u tán imád koz tak, rá juk tet ték ke zü ket. Az Is ten igé je pe dig
ter jedt, és na gyon meg nö ve ke dett a ta nít vá nyok szá ma…” (Ap Csel 6,6–7) Jé -
zus men tő, köz ben já ró sze re te te el len sé ge i ért a ke reszt fán sem szűnt meg
(lásd Lk 6,27–28), és ezt kér te: „Atyám, bo csáss meg ne kik, mert nem tud -
ják, mit cse lek sze nek.” (Lk 23,34) Az Úr szen ve dő szol gá ja „köz ben járt a bű -
nö sö kért” (Ézs 53,12). A Tó ra be töl tő je a mó ze si tör vé nyek ma gya rá za tá val
Is ten aka ra ta sze rin ti élet foly ta tás ra hív: „…mon dom nek tek, ha a ti igaz sá -
go tok messze fe lül nem múl ja az írás tu dó két és fa ri ze u so két, ak kor sem mi -
kép pen sem men tek be a mennyek or szá gá ba.” (Mt 5,20) En nek a több igaz -
ság nak a mér té két az Is ten és a fe le ba rát irán ti sze re tet ket tős nagy pa ran -
csa (lásd Mt 22,37–39) tar tal maz za, s Pál sze rint: „A sze re tet te hát a tör vény
be töl té se.” (Róm 13,10) S ez Lu ther vé le mé nye: „Az iga zi sze re tet nem csu -
pán be széd, ha nem élő, meg bi zo nyí tó cse le ke det: Krisz tus be szé dé nek meg -
tar tá sa; s amely min dent meg tesz és öröm mel el szen ved azért, akit sze ret.”
– „Is te nem úgy sze ret, / Szám ta lan je lét lá tom, (…) / Hogy egy mást sze res -
sük, / Urunk azt kí ván ja.” (EÉ 446,1)

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

Ami kor azon tör tük a fe jün ket, hogy
mi lyen jó len ne el men ni né hány
nap ra a he gyek be, de min den szál lás
– még a kem ping is – el ér he tet len -
nek tűnt az ára mi att, ép pen ak kor
egy na gyon tá vo li is me rős fel aján lot -
ta mát ra szent im rei kis há zát a csa lá -
dunk nak. 

De rült ég ből örömcsa pás! Hi he tet -
len nek tűnt, de a há zi kó lé te zett, állt
– és a he gyek tö vé ben –, ép pen úgy,
ahogy meg ál mod tuk. Ki csit pon to -
sí tok: me leg vi zet is gon dol tam be -
le, egye dül csak az hi bá dzott. Pa tak -
víz-hő mér sék let ben sok éve nem
fü röd tem már… nem is hi ány zott. 

A má so dik es tén so ká ig el ma rad -
tunk a kör nyé ken bók lász va. Ás vá -
nyo kat gyűj töt tünk, fá ra mász tak a
gye re kek, tú ráz tunk. Ránk es te le dett,
és meg fá rad va bak tat tunk ha za fe lé,
rög tön zött ott ho nunk ba; mert az
ott hon nem egy épü let, ha nem mi
ma gunk va gyunk. Amer re já runk,
ott van.

Oda sün dör gött mel lém a na -

gyob bik, tíz éves lány kám, aki min -
dig vi dám, csu pa ne ve tés ből szőtt
nap su ga runk. Most nem öröm csil -
lo gott a sze mé ben, ha nem könnyek.
Meg döb ben tem a szo mo rú sá gán, és
fag gat ni kezd tem. De ő csak a fe jét
ráz ta, és nem akart be szél ni. Csend -
ben men tünk to vább egy más mel -
lett. Vár tam, nem kér dez tem töb bet.
Hosszú per cek tel tek el, mi re el -
kezd te:

„Na gyon ne héz be szél ni ró la…, de
azért sí rok, mert… eszem be ju tott,
ami kor mér ges vol tál rám, és hoz zám
dob tál egy to jást… Vagy egy szer a fe -
jem re ön töt ted a ka na las or vos sá got,
mert nem akar tam be ven ni.” To -
vább küz dött a könnye i vel. 

Azt hit tem, el süllye dek szé gye -
nem ben! Olyan ré gen volt mind két
nagy, igaz ság ta lan és bu ta ki bo ru lá -
som. Ezer szer bo csá na tot kér tem
eze kért égen és föl dön is, de most
vissza jöt tek, fe jem re száll tak. Anya -
sá gom ku dar cai, em ber sé gem tük rei. 

To vább foly tat ta a lá nyom: „Iga -

zá ból azért sí rok, mert… bol dog va -
gyok.” 

Új ra meg döb ben tem, és ér tet le nül
néz tem a fi ó ká mat. 

„Olyan sok baj van a vi lá gon,
olyan sok a szo mo rú gye rek…, és én
nem tu dom, ho gyan fo gom ezt a sok
jót meg há lál ni. Min dent! A to jást és
a gyógy szert is. Azo kért is há lás va -
gyok. Ér ted ezt, anya? Annyi ra bol -
dog va gyok! Ho gyan…, ho gyan fo -
gom meg há lál ni?” 

Át ölelt, és most már én is sír tam.
Az öröm től és a gyom rom mé lyé ig
ha to ló és to rok szo rí tó kér dés től: Ho -
gyan tu dom, ho gyan, ho gyan…, Is -
te nem, én ezt meg há lál ni? Mek ko ra
aján dé kot kap tam, és mennyi kin cset!

A csil la gok szeb ben ra gyog tak, a
pa tak víz is me le gebb lett, és a
könnye ink egé szen az Úr hoz ér tek,
majd vissza hul lot tak ránk. 

Ép pen be lép tünk a há zi kó ba, ami -
kor el kez dett zu hog ni az eső. Ezért is
há la! Nem áz tunk bő rig, csak lé le kig. 

g Papp And rEa

Kis lá nyom csil lag könnyei

Ok tó berben a be fe lé is fi gye lő em be -
rek kü lö nös ala pos ság gal igye kez nek
meg vizs gál ni lel ki éle tü ket: szük sé -
ges-e an nak re for má ci ó ja? Te kint -
sünk ezért vissza a múlt ba, vizs gál -
juk meg a re for má ció hő se i nek kö zös
vo ná sa it, és ha son lít suk az ő lel ki éle -
tük höz a mi en ket. Ez az össze ha son -
lí tás bi zo nyá ra meg úju lás ra kész tet
ben nün ket. En gem is. 

Lász ló De zső lel ki pász tor Ige –
hit – egy ház cí mű köny vé ből (ki ad -
ta az If jú Er dély Ko lozs vá rott 1943-
ban) meg is mer het jük a re for má ci ót
el in dí tó hő se ink kö zös vo ná sa it. Ta -
nul má nyo zá suk a ma élő, hit éle tünk
re for má ci ó já ra vá gya ko zó nem ze -
dé k szá má ra is ta nul sá gos és hasz nos.
Ér de mes meg is mer ni őket.

A re for má ció em be re i nek egyé ni -
sé gét Is ten ha tal má nak fel tét len en -
ge del mes el fo ga dá sa és Is ten vég te len
ke gyel mé nek sze mé lyes meg ta pasz -
ta lá sa ha tá roz ta meg. Szá muk ra Is ten
nem el vont fo gal mat je len tett, ha -
nem élő sze mélyt. Nem kö töt te
őket a vi lág, de kö töt te Is ten
aka ra ta. Ez az Is ten től nyert
sza bad ság és Is ten ügyé nek
fel tét len szol gá la ta tet te azo no -
sak ká azo kat, akik a re for má -
ci ó ban él tek. Mi lyen azo nos sá -
go kat fi gyel he tünk meg?

Min de nek előtt a ren dít he tet -
len bá tor sá got, a meg nem al ku -
vást, a ha tal mas mun ka bí rást, a lel -
ki is me re tes sé get és az egy ház ra va -
ló ha tást. Ve gyük sor ra eze ket!

Lu ther, Kál vin és Knox Já nos ren -
dít he tet len bá tor sá gát is mer jük. Lu -
ther szem be szállt az ak ko ri két leg -
na gyobb ha ta lom mal, Kál vin a gen fi
„cső cse lék kel”, Knox pe dig nyil vá no -
san fedd te meg gyü le ke ze té ben az
ural ko dót.

Meg nem al ku vá suk ra jel lem ző,
hogy na pon ta a ha lál ré vén ál lot tak
– töb bek vér ta nú ha lált is hal tak –, de
val lot ták, hogy csak a tes tet öl he tik
meg, a lel ket nem (Zwing li). Azt is
tud nunk kell, hogy min den em be ri
tör té nel mi moz ga lom nak vol tak áru -
lói, de a re for má ci ó nak nem.

Meg cso dál hat juk ha tal mas mun -
ka bí rá su kat. Lu ther és Kál vin iro dal -
mi ha gya té ka vi lág iro dal mi vi szony -
lat ban is igen elő ke lő he lyet ví vott ki
ma gá nak. Na gyon el fog lalt nagy vá -
ro si lel ki pász to rok, teo ló gi ai ta ná rok
vol tak, akik nek a há za min den jö ve -
vény előtt nyit va állt, akik hez szá zak
for dul tak ta ná csért. Na pi le ve le zé sük
órá kat vett igény be. Tes ti gyen ge ség

sem le he tett mun ká juk aka dá lya.
Kál vin ma gas láz zal ír ta Ins ti tú ci ó ja
utol só ki adá sát; si et nie kel lett, hogy
be fe jez ze a nagy mű vet.

Mi volt en nek az óri á si mun ka bí -
rás nak a so ha meg nem ál ló mo tor -
ja? Úgy lát ták, hogy mind az, amit vé -
gez nek, csak pa rá nyi há la azért a nagy
jó té te mé nyért, ame lyet Is ten ke gyel -
mé ben ta lál tak meg. Meg ta pasz tal -
ták a leg na gyobb em be ri örö möt: Is -
ten gyer me ké nek len ni. Ezt az örö -
möt bol do gan mond ták el má sok nak
is, és so ka kat hív tak en nek a bol dog
hit nek a meg ta pasz ta lá sá ra. Éle tük fe -
lül ről táp lál ko zott, és on nan kap ták
a szük sé ges erőt.

A vi lág leg lel ki is me re te sebb em be -
rei vol tak. Volt ide jük má sok ap ró-
csep rő ügye i vel fog lal koz ni. Beth len

Gá bor pél dá ul a kül föl dön ta nu ló di -
á kok nak írt le ve let, a sze gény ek lé zsi -
ák gond ját-ba ját or vo sol ta. Min dig
min den ki nek szol gá la tá ra áll tak.

A kör nye ze tük vagy na gyon sze ret -
te, vagy na gyon gyű löl te őket. Ezt a
két fe lé osz tást a rá juk bí zott Ige vé -
gez te, a ben nük mun ká ló Is ten osz -
tot ta ál ta luk két fe lé azo kat, akik kel ta -
lál koz tak. Bi zony sá got tet tek ar ról,
hogy a kö zös sé gek ere je a ta gok kö -
zös meg győ ző dé sé nek ere jé től függ,
és nem a ta gok szá má tól.

Ha tá suk min de nek előtt az egy há -
zon lát szott meg. Val lá sos sá gu kat
nem e vi lág min den irá nyú, ha tá ro -
zott meg vál toz ta tá sa jel le mez te. Ez
vi lág tör té nel met ala kí tó ha tal mat
je len tett. Egy sze rű lel ki pász to rok,
teo ló gi ai ta ná rok, vá ro si pol gá rok kö -
zött in dult meg az a vi lág tör té nel mi
moz ga lom, amely me rő ben új ké pet
adott Eu ró pá nak és Ame ri ká nak.

Ezek után most mi ma gunk is

néz zünk be le ab ba a tü kör be, ame lyet
az el mon dot tak ál lí ta nak elénk! Lát -
nunk kell a kü lön bö ző sé get azok hoz
ké pest, aki ket a re for má ció el in dí tó -
i ként tisz te lünk. Mi ak kor le he tünk a
re for má ció örö kö sei, mél tó gyer me -
kei, ha kez dő har co sa i nak vo ná sai lát -
ha tók raj tunk is. Ezt egye dül csak az
Is ten tud ja raj tunk ki raj zol ni Igé je és
a Szent lel ke ál tal. Őszin tén meg kell
vizs gál nunk, még pe dig egyé nen ként:
nem let tünk-e de for mált örö kö sei a
re for má ci ó nak?

A szer ző vi lá go san ki mond ja: „A
re for má ció nem a zse nik kul tu szá -
nak, ha nem az em be ri éle tet meg ter -
mé ke nyí tő Is ten nek az ün nep lé se. Az
egy sze rű kis pol gár, a név te len édes -
anya vagy csa lád apa, aki na gyon ko -
mo lyan ve szi mind azt, amit a re for -
má ci ó ban adott Is ten, és an nak kö -
vet kez mé nye it a ma ga szá má ra le -
von ja, Is ten előtt ép pen olyan drá ga,
mint a leg na gyobb re for má tor, aki -
nek több ké pes ség gel, több ado mány

bir to ká ban ter mé szet sze rű leg kel -
lett na gyobb mun kát ki fej te nie.” 

Ma gam is rá döb ben tem Is ten
fi gyel mez te té sé re: nem elé ge -
dett az zal a ke resz tyén éle tem -
mel, ame lyet ma élek. Szé le sebb
és mé lyebb gyö ke rű re for má ci ót

akar el vé gez ni ben nem is, de nem
nél kü lem. Foly tat ni kí ván ja a re for -

má ci ó ban el kez dett mun ká ját, hogy
olyan ke resz tyén le gyek, aki nek szá -
má ra Is ten élő sze mély, aki nek va ló -
sá gá ról meg győ ződ tem. 

Olyan ke resz tyén né kí ván for mál -
ni, aki ma is ren dít he tet len bá tor ság -
gal vall ja, hogy ha Is ten ve lünk, ki cso -
da le het el le nünk. Ab ban akar meg erő -
sí te ni, hogy meg nem al ku vó lé lek kel
vál lal jam az élő Is ten ről va ló val lás té -
telt, aki ha tal mas mun ka bí rás sal hir -
de ti a bű nös em be rek szá má ra a meg -
té rés evan gé li u mát, Is ten bűn bo csá tó
ke gyel mét, sze re te tét és üd vö zí tő ke -
gyel mét. Olyan ná akar for mál ni, aki a
mai vi lág ban is tud má sok lel ki prob -
lé má i val fog lal koz ni, élet men tő se gít -
sé get nyúj ta ni az ar ra rá szo ru lók nak,
és aki nek kör nye ze té re va ló ha tá sa lel -
ke ket ment meg Is ten or szá ga szá má -
ra, s aki az egy ház meg újí tá sá nak bá -
tor har co sa lesz. 

Er re csak Is ten Szent lel ke ké szít het
fel ben nün ket, en ge met is. Imád -
koz zunk te hát azért, hogy a meg újí -
tott éle tünk se gít se elő egy há zunk re -
for má ci ó ját, ma gyar nem ze tünk lel -
ki fel emel ke dé sét!

g Dr. SzEn czi Lász ló

Van-e szük sé günk ma is re for má ci ó ra?

Is me rek egy csa lá dot, ahol min den
jól mű kö dik: a szü lők dol goz nak, jól
ke res nek, a gye re kek is ko lá ba jár nak,
jól ta nul nak. A la ká suk új, szé pen
be ren de zett, sem mi se hi ány zik. Két
ko csi is üze mel: az egyik a fér jé, a
má sik a fe le sé gé. Min den nyá ron
nya ral nak, kül föl di uta kat is ter vez -
nek. Min den per cük be van oszt va,
cél tu da to san ha lad nak elő re. Csak
ar ra jut ide jük, hogy a sa ját dol ga -
i kat jól meg szer vez zék. Ha emel lett
ma rad idő, ak kor ta lán eszük be jut -
nak má sok is – de az az ér de kes,
hogy so ha nem ma rad egy fe les le ges
per cük sem.

Az em ber nem csak ak kor gon dol
má sok ra, ha van nak fe les le ges per -
cei, az az iga zi, ha a be osz tott per -
cek ből el tu dunk ven ni, s oda tud juk

őket ad ni an nak, aki nek szük sé ge
van rá juk. 

Is me rek egy má sik csa lá dot; ők
sok-sok gond dal küsz köd nek, még is
fel ál doz zák ide jü ket, ma guk tól ész re -
ve szik, ha va la kin se gí te ni kell, vagy
ha va la ki nek örö möt le het sze rez ni.
Gyak ran meg is te szik.

Az el ső csa lád tö ké le tesnek lát szik,
én még is a má so dik csa lá dot vá -
lasz ta nám, mert on nan sze re tet és jó -
ság árad, bár nem biz tos, hogy az edé -
nyek min dig ka to nás rend ben so ra -
koz nak a kony há ban.

„Az él a leg job ban, aki egy ál ta lán
nem él ön ma gá nak, és az él a leg -
rosszab ban, aki ön ma gá nak él.” Meg
kel le ne ta lál nunk az egész sé ges ará -
nyo kat!

g Csa ba Pi ros ka

Nem ma gá nak él 
az em ber
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Is ten meg tar tot ta a sza vát, és a Mam -
ré töl gye sé ben tett lá to ga tá sa után
egy év vel Sá rá nak tény leg szü le tett
egy fia. Izsák nak ne vez ték el.

A szü lők örö me ha tár ta lan volt!
Na gyon sze ret ték a kis fi út.

Ahogy telt az idő, úgy cse pe re dett
Izsák. Az Úr azon ban tud ni akar ta,
hogy Áb ra hám hisz-e még őben ne.
Ezért egy nap így szólt hoz zá:

– Fogd a fi a dat, és vidd el Mó rij -
já föld jé re! Ott ál dozd fel égő ál do za -
tul az egyik he gyen!

Na gyon ne héz parancs volt ez!
De Áb ra hám tud ta: Izsá kot is az
Úr tól kap ták. Ő pe dig bár mi kor
vissza kér he ti azt, amit adott.

Így más nap ko rán reg gel föl kelt,

és föl nyer gel te a sza ma rát. Fát ha so -
ga tott az ol tár hoz, és fel kö töz te a
sza már ra. Ma ga mel lé vet te két
szol gá ját meg Izsá kot. El in dul tak a
hegy re.

Két na pon át men tek, Áb ra hám
pe dig na gyon szo mo rú volt. Ami kor
kö ze led tek a hegy hez, azt mond ta a
szol gák nak:

– Ti most ma rad ja tok itt a sza már -
ral! Én a fi am mal el me gyek a hegy -
re imád koz ni, majd vissza té rünk
hoz zá tok.

Ahogy gya lo gol tak föl fe lé, Izsák
meg kér dez te, hogy hol van az ál do -
za ti bá rány.

– Is ten majd gon dos ko dik az ál do -
za ti bá rány ról, fi am – fe lel te az apa.

A he gyen ol tárt épí tet tek, Áb ra -
hám rá tet te a fát, majd meg kö töz ve
Izsá kot is. Amint ki nyúj tot ta a ke zét,
és fog ta a kést, egy han got hal lott:

– Áb ra hám! Ne nyújtsd ki a ke zed
a fi ú ra! Ne bántsd őt, mert most már
lá tom, hogy hi szel ben nem! Ezért
gaz da gon meg ál da lak, és annyi utó -
dod lesz, mint égen a csil lag vagy mint
a ho mok sze mek a ten ger part ján.

Ahogy fel né zett Áb ra hám, lát ta,
hogy egy kos van a szar vá nál fog va
fenn akad va a bo zót ban. Eb ből tud -
ta, hogy azt kell fel ál doz nia.

Keressétekmegakétképközöttiöt
különbséget!

Ős atyák
b Mos ta ni hat ré szes so ro za tunk ban a há rom ős atya – Áb ra hám, Izsák

és Já kób – tör té ne tét ele ve nít jük fel. Mind egyik rész hez egy-egy fel -
adat is tar to zik. Ezek he lyes meg fej té se it össze gyűjt ve a so ro zat vé gén
küld jé tek el szer kesz tő sé günk cí mé re (Evan gé li kus Élet szer kesz tő sé -
ge, 1085 Bu da pest, Ül lői út 24.)! A bo rí ték ra ír já tok rá: Gyer mek vár.
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Szerkesztette: Boda Zsuzsa

gyErmEkoldal

Ha tal mas ma dár. Tol la za ta bar na, az
öre gek far ka hó fe hér, a fi a ta lo ké bar -
nás fe hér. Jel lem ző a ma dár szé les
szár nya, nagy, ma gas cső re, amely az
öre gek nél sár ga, a fi a ta lok nál fe ke tés. 

A csüd két har ma da csu pasz. A ré -
ti sas nem tar to zik az iga zi sa sok hoz
(Aqui la), azok nak a csüd je egé szen az
uj ja kig tol las.

A vi zek kör nyé két ked ve li. Ha tal -
mas, gallyak ból ra kott fész két ta vak, fo -
lyók kö ze lé ben lé vő er dők ben ma gas
fák ko ro ná já ba épí ti. A fész ket pár évig
hasz nál ja, és min den ta vasszal ta ta roz -
za. Az öreg pá rok egész év ben a köl -
tő hely kö ze lé ben ma rad nak, és gyak -
ran már de cem ber ben a fész ket ja vít -
gat ják. Jó ko ra szá raz ága kat hor da nak,
és be il lesz tik őket a töb bi kö zé.

Ja nu ár ban a pár nagy sze rű nász re -
pü lé sét le het meg fi gyel ni a köl tő hely
fe lett. Ha pe dig ked ve ző az idő já rás,
a pu ha, nö vé nyi anya gok kal bé lelt
fé szek be már feb ru ár ban le rak ják –

több nyi re – két to já su kat. Mi u tán
ek kor még meg le he tő sen hű vös a le -
ve gő, sőt akár ko mo lyabb fa gyok is le -
het nek, a fé szek tág kör nye ze té ben
nem sza bad er dé sze ti mun ká kat vagy
más olyan te vé keny sé get vé gez ni,
amely a kot ló ma da rat meg za var hat -
ná. Mert ha tény leg el hagy ja a fész ket,
a hi deg ben a to já sok rö vid idő alatt ki -
hűl nek, és a fi ó kák el pusz tul nak.

A fi ó kák ki ke lé se után az egyik
öreg ma dár hosszabb ide ig ve lük
ma rad, me len ge ti és vé del me zi őket.
Ké sőbb már mind két szü lő zsák -
mány után jár. 

A ré ti sas sok ol da lú va dász. Gyak -
ran ül les ben va la me lyik víz kö ze li fa
ma gas, szá raz ágán, és on nan kém -
le li a kör nyé ket. Más kor a föl dön ül -
ve le si a fel buk ka nó rág csá lót. Zsák -
mány lis tá ja vál to za tos: ka csá kat,

szár csát, gém fi ó ká kat fog, ki eme li a
víz ből a ha lat, fel kap ja a tó par ton süt -
ké re ző mo csá ri tek nőst, a nyílt te rü -
le te ken hör csö gök re va dá szik.

A ha las ta vak őszi le ha lá szá sa ide -
jén min de nütt ta lál koz tam ve le. Né -
ha há rom-négy pél dány is meg je lent.
Az iszap pa don ül ve meg fon tolt moz -

du la tok kal tép ték az ott he ve rő hal -
te te met. Kö rü löt tük szar kák és dol -
má nyos var jak ug rál tak, és pró bál tak
el csíp ni egy-egy fa la tot.

A ré ti sas ha zánk ban ál lan dó ma -
dár, vagy is ősszel nem köl tö zik me -
le gebb tá jak ra. In kább észak ról hoz -
zánk ér kez nek még ven dé gek tél re. 

Fo ko zot tan vé dett. Ter mé szet vé -
del mi ér té ke egy mil lió fo rint.

g Sch midt Egon

kér dé sek
1. Mit gon dolsz, hány nap alatt kel -
nek ki a fi ó kák?
2. Va jon mennyi ide ig ül nek a fé szek -
ben?
3. Hány pár él Ma gyar or szá gon?

Ré ti sas

me Sélnek aZ áll atok

Vá la szok: 1. 38-40; 2. so ká ig: há rom
hó na pig; 3. kö rül be lül száz hat van.
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g Tu bán Jó zsEf

Amit he lye sen ál la pít meg a szer ző, az
az, hogy mi re is van szük ség az egy ház
egy sé gé hez. Per sze ezek nem az ő sza -
vai, ha nem az Ágos tai hit val lá séi: „Az
egy ház va ló di egy sé gé hez ele gen dő,
hogy egyet ér tés le gyen az evan gé li um
ta ní tá sá ban és a szent sé gek ki szol -
gál ta tá sá ban.” Me lanch thon Fü löp -
nek az anya szent egy ház ál tal is val lott
sza vai vi lá go sak és egy ér tel mű ek. Ezek
után nem ér tem, hogy D. dr. Har mati
Bé la mi ért köti hoz zá eh hez a kér dés -
hez az is ten tisz te le ti rend és a li tur gi -
kus öl tö zék kér dé sét, rá adá sul olyan
mar káns meg fo gal ma zá sok kal. 

A hely zet ugyan is sok kal mé lyebb -
re ha tó an szo rul vizs gá lat ra, még pe -
dig így: va jon meg van-e az evan gé -
li um ta ní tá sá nak egy sé ge je len leg
egy há zunk ban? Nem ter jed-e kö -
zöt tünk az a gon dol ko dás mód, hogy
a szó szék ről bár mit le het hir det ni,
ami szé pen hang zik, vagy ami a hí -
vek nek meg fe lel? Szem pont-e még
ta ní tá sunk ban, hit ok ta tá sunk ban,

ige hir de té sünk ben a lu the ri hit val lá -
sos ság? Vagy erő sö dik az a né zet,
amely sze rint Lu ther már ide jét -
múlt, el avult, és he lyet te va la mi újat,
mo der neb bet, a mai vi lág ba in kább
be le si mu lót kel le ne ta lál nunk?

E sza va kat egy lel kész tár sam szá -
já ból hal lot tam né hány hó nap pal
ez előtt… Nem lég ből ka pott ví zi ó kat
em le ge tek te hát.

Ha az egy ház nem egy sé ges ab ban,
hogy a szó szé ke ink ről a tisz ta és igaz
evan gé li um szó lal meg – ke net tel jes,
em ber köz pon tú „szent be szé dek”, a
fel ol va sott ige egy-két ön ké nye sen
ki ra ga dott ki fe je zé sé re ala po zott gon -
do lat tö re dé kek, il let ve ke dé lyes él -
mény be szá mo lók he lyett –, ak kor
fe les le ges szá mon kér ni az egy ség
kül ső je le it. Hi szen az egy ház – megint
csak az Ágos tai hit val lás sze rint – az
a kö zös ség, „amely ben az evan gé li u -
mot tisz tán ta nít ják, és a szent sé ge ket
he lye sen szol gál tat ják ki”. Ami ezen kí -
vül van, az nem egy ház.

Sza bad azon ban még to vább men -
nünk, fel té ve kö vet ke ző kér dé sün ket:
egy sé ges-e az egy ház bel ső köz éle te?

Nem al kal ma zunk-e sok eset ben ket -
tős mér cét? Nem hu nyunk-e sze met
gyak ran egye sek mu lasz tá sai, eset le ges
– jo gi ér te lem ben vett – össze fér he tet -
len sé ge vagy nyil ván va ló tör vény sze -
gé sei fe lett, mi köz ben má sok ra akár a
gya nú leg ki sebb ár nyé ka hi á nyá ban is
azon nal rá húz zuk a vi zes le pe dőt, ha
ér de ke ink úgy dik tál ják? Elő for dul
ugyan is, hogy a sza vak szint jén min -
den vé le ményt el fo ga dunk, a sok szí -
nű ség szép sé gé ről és a bi za lom tel jes -
sé gé ről pa po lunk, mi köz ben a tő lünk
kü lön bö ző ket csak nem el len ség ként
bé lye gez zük meg, eset leg ak na mun -
kát foly tat va a há tuk mö gött. 

Vagy a sok szí nű ség csak ad dig
szép, amíg a szi vár vány egyik-má sik
szí né be nem káp rá zik be le a sze -
münk? Nem ezen a té ren kel le ne in -
kább ten nünk va la mit a va ló di egy -
sé gért – a bé kes ség kö te lé ké vel, aho -
gyan Pál ír ja?

Ké nyes kér dés to váb bá, hogy meny-
nyi re könnyen vissza élünk az egy ség
és a bé kes ség kö te lé ké nek jel sza vá val.
Egyet len ki ra ga dott pél da ként ta lán
ele gen dő csu pán a kö zel múlt tör té né -
se i nek fel tá rá sá ra em lé kez nünk. An -
nak ide jén olyan könnye dén ki sza ladt
az egy ház „hi va ta los” szá ján az egy sé -
ges bűn bá nat szín pa di as meg val lá sa,
mi köz ben a va ló di meg tisz tu lás he lyett
csu pán a prob lé ma sző nyeg alá söp -
ré se tör tént meg. 

Akik ügy nök ként vét ke sek a múlt
ese mé nye i ben, to vább ra is kö vet kez -
mé nyek nél kül él he tik vi lá gu kat, il let -
ve él vez he tik egy ko ri te vé keny sé gük

gyü möl cse it, min den fé le egyé ni meg -
bá nás és a fe le lős ség re vo nás ve szé lye
nél kül – mi köz ben az egy ko ri kár val -
lot ta kat, meg bán tot ta kat gyak ran
még ma is bé ke bon tás sal, „sze re tet len -
ség gel” vá dol ják, ha csak fel me rik em -
le get ni a sé rel me i ket. E mö gött az egy -
ség mö gött nem a bé kes ség kö te lé ke
hú zó dik meg, ha nem a bűn ta kar ga -
tá sá nak cin kos tö rek vé se.

Vé gül tér jünk vissza az is ten tisz te -
le ti rend és a li tur gi kus öl tö zék kér dé -
sé re. A prob lé ma eb ben a te kin tet ben
sem ott van, ahol D. dr. Har ma ti Bé la
lát ni vé li. Ab ban egyéb ként iga za van,
hogy az egyé ni es ke dést jobb vol na
mel lőz ni is ten tisz te le te in ken. Kü lö -
nö sen is azért, mert pél dá ul a Li tur gi -
kus könyv évek óta hat fé le (!) fő-is ten -
tisz te le ti ren det tár elénk, ame lyek nek
fe le egyéb ként szó sze rint meg egye zik
Prőh le Ká roly Agen dá já nak li tur gi á i -
val. Úgy gon do lom, eb ből könnye dén
le het vá lasz ta ni, és sem mi szük ség a fe -
le lőt len öt let el ge tés re. Ezen a té ren va -
ló ban szük sé ges az egy ség.

Amint mon da ni szok ták, a tör té -
nel mi hű ség hez azon ban hoz zá tar to -
zik az is, hogy a li tur gi ai re form
sok kal egy sze rűbb kér dés lett vol na,
ha meg fe le lő en nyú lunk hoz zá. Ha
pél dá ul tu do má sul vet tük vol na azt,
hogy mind Raf fay, mind Prőh le Agen -
dá ja egy olyan is ten tisz te le ti ren det
kö zöl, amely vissza csem pész te a ma -
guk ide jé ben re for má tus mód ra le -
egy sze rű sí tett, szín te len is ten tisz te -
let be a lu the ri mi se ha gyo má nyos ele -
me it, a ke reszt ve tést, a gya ko ribb úr -

va cso ra le he tő sé gét, egy ál ta lán az ol -
tár hasz ná la tát – és amely ren dek
meg al ko tó ik szán dé ka sze rint csu pán
az el ső lé pést je len tet ték vol na a
meg úju lás ban. 

De va jon hány temp lo munk ban
hasz nál ták az éne kes könyv har minc
esz ten dő vel ez előt ti (!) meg je le né se
óta az úgy ne ve zett li tur gi kus ren det,
gre go ri án dal la mok kal és a gyü le ke -
zet fe le le te i vel? He lyet te egy szűk cso -
port pél dát lan ér zel mi had já ra tot
foly ta tott a 2000-es évek ele jén a li -
tur gi kai re form el len, gyak ran kel lő
is me re tek és teo ló gi ai-li tur gi kai fel -
ké szült ség hi á nyá ban. Ezek a tö rek -
vé sek va ló ban az egy ház egy sé ge el -
len ha tot tak, és tény leg nem fér nek
meg a bé kes ség kö te lé ké vel.

D. dr. Har ma ti Bé la Pál apos tolt
idéz te. En ged tes sék meg ne kem,
hogy ma gam is őt ci tál jam be fe je zés -
ként, foly tat va az idé ze tet: „Egy a test,
és egy a Lé lek, amint hogy egy re mény -
ség re kap ta tok el hí vást is: egy az Úr,
egy a hit, egy a ke reszt ség, egy az Is -
te ne és Aty ja min de nek nek; ő van
min de nek fe lett és min de nek ál tal és
min de nek ben.” (Ef 4,4–6)

Ad ja Is ten, hogy vég re va ló ban
őben ne le gyünk egyek, és ta nács ta -
lan sá gun kat, te he tet len sé gün ket és
ér tet len sé gün ket ne pa lás tol juk az
em be ri dol gok se ho va sem ve ze tő ha -
mis egy sé gé nek mun ká lá sá val.

A szerző a Csornai Evangélikus Egy -
ház köz ség lelkésze

Az egy ház egy sé ge vagy az egy ség egy há za?
Hoz zá szó lás egy ve zér cikk hez

b „…igyekezzetekmegtartaniaLélekegységétabékességkötelékével” (Ef
4,3) – idé zi Pál apos tolt D.dr.HarmatiBéla Egyházunkbelsőegysé-
génekkülsőjelei cí mű cik ke le zá rá sa ként (EvÉlet, 2012. szep tem ber
23., 1. o.). Ál lás pont ja sze rint egy há zunk ban ma nem ta lál ha tó meg
ez az igye ke zet, az az nincs egy ség a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
ház ban, nincs egy ség a ma gyar lu the rá nu sok kö zött. D. dr. Har ma ti
Bé la en nek je le it el ső sor ban a li tur gia és a li tur gi kus öl tö zék sok fé -
le sé gé ben, szó sze rint (is) ér tett sok szí nű sé gé ben lát ja.

b 2002 óta éne ke lek az orosz lá nyi
evan gé li kus kó rus ban egy kö zeli
te le pü lés ről be jár va, így az öt -
ven éves múlt ból csak az utol só
tíz év re volt rá lá tá som. Tud-
tam,hogy nyi tott, ba rát sá gos, vi -
dám, sok szí nű, csa lá di as és mély
hi tű ez a kö zös ség. Tapasztal-
tam, hogy ke mé nyen tud nak
együtt dol goz ni a ki me rí tő,
több órás pró bá kon is a meg fe le -
lő szín vo na lú szol gá lat ér de ké -
ben. Láttam, hogy szí ve sen van -
nak együtt az éven te is mét lő dő
csa lá di hét vé gé ken, ahol az új szü -
löt tek től a déd szü lő kig min den -
ki az Úr is ten kö ze lé ben érez heti
ma gát, ami kor az ige üze ne tét
hall ja, vagy ami kor gyö nyör kö dik
a ter mé szet szép sé gé ben. Érez-
tem, hogy sze re tet tel fo gad tak
en gem is és az az óta be kap cso ló -
dott új tár sa kat is.

A ju bi le um ra ké szü lő dés köz ben fel -
tá rul tak előt tem a kó rus múlt já nak
mé lyebb ré te gei is. A kó rus tör té ne -
tét fel dol go zó, nyolc van ol da las ki ad -
vány nyel vi el len őr zé se al kal má val vé -
gig ol vas hat tam a kó rus ta gok, ba rá -
ta ink, tá mo ga tó ink írá sa it, s ma gam
is meg le pőd tem, mi cso da ha tal mas
erő vel mun kál ko dott az Úr is ten és
né hány em ber e kö zös ség meg szü le -
té sé ben és fenn ma ra dá sá ban.

A ju bi le u mi ké szü lő dést a kó rus ve -
ze té se már a ta va lyi év ben meg kezd -
te. Ter ve ink meg va ló sí tá sá hoz nagy
se gít sé get je len tett Orosz lány Vá ros
Ön kor mány za tá nak és a Ma gyar or -
szá gi Evan gé li kus Egy ház Egy ház ze -
nei Bi zott sá gá nak ki emelt tá mo ga tá -
sa. Nyom ta tott ki ad vá nyunk ban igye -
kez tünk fel idéz ni a múl tat ar chív fo -
tók, do ku men tu mok és ba rá ta ink
vissza em lé ke ző írá sai se gít sé gé vel. 

A je len tő sebb fel lé pé sek és kon -
cert ren dez vé nyek lis tá ja ap ró be tű -
vel szed ve is ti zen két ha sá bot tesz ki.
Az öt ven év alatt a kó rus több mint
1800 is ten tisz te le ten és 430 kon cer -

ten szol gált, öt ven nél több ma gyar -
or szá gi hely szí nen lé pett fel, és kon -
cer te zett Szlo vá ki á ban, Bur gen land -
ban és Né met or szág ban is. Az ese -
mé nyek fel idé zé sét tár sa ink szössze -
ne tei, vi dá mabb és ko mo lyabb írá sai
gaz da gít ják. 

A nyá ri va ká ci ós idő szak ban nem
volt könnyű a kó rus pró bák egyez te -
té se, mely nek ma már nél kü löz he tet -
len esz kö ze az elekt ro ni kus le ve le ző -
lis ta. Ala pí tó kar mes te rünk min dig
ar ra in tet te a kó rust, hogy az Úr is ten -
nek vég zett szol gá lat ban min dig a
leg szeb bet, a leg job bat igye kez zünk
ad ni. Er re a ju bi le u mi al ka lom ra (is)
sze ret tünk vol na a leg job ban fel ké -
szül ni, ezért ke mé nyen dol goz tunk a
pró bá kon.

Ha tal mas mun ka volt az öt ven
év alatt a kó ru sunk ban hosszabb-rö -
vi debb ide ig ének lő, több mint két -
száz hat van társ fel ku ta tá sa és meg -
hí vá sa. Az ün nep ség re meg hí vást
ka pott a plochin ge ni fú vós ze ne kar ki -
lenc ta gú kül dött sé ge is.

So kak ál do za tos se -
gít sé ge, hát tér mun ká ja
kel lett ah hoz, hogy szep -
tem ber 15–16-án mél tó
mó don ün ne pel hes sük
a fél év szá za dos ju bi le -
u mot. 

Szom bat dél előtt az
orosz lá nyi te me tő ben
a kó rus ta gok vi rá gok
el he lye zé sé vel és ének -
kel em lé kez tek a né hai
ve ze tő re, Nagy Dá ni el -
re és az el hunyt kó rus -
ta gok ra. 

Dél után már alig le he tett meg kö -
ze lí te ni a temp lo mot az ér ke ző ven -
dé gek au tó i nak so ka sá gá tól. A plo -
chin ge ni és la jos ko má ro mi fú vó sok
tér ze né je után meg nyílt a gyü le ke zeti
te rem ben az ének kar múlt ját be -
mu ta tó ki ál lí tás. A tab ló kon do ku -

men tu mok, kéz ira tok, ré gi pla ká -
tok, új ság cik kek, fény ké pek, le ve -
lek, dí jak és tár gyi em lé kek se gí tet -
ték fel idéz ni az el múlt öt ven évet. A
ké pe ket né ze get ve gyak ran hang -
zott el a lá to ga tók ré szé ről a mon dat:
„Ez én va gyok!?” „Ezen a kon cer ten
én is éne kel tem!” Szán dé kunk sze rint
ez a tár lat a kö zel jö vő ben a vá ro si
mű ve lő dé si ház ban is lát ha tó lesz. 

A dél utá ni kon cer ten – nagy szá -
mú hall ga tó ság je len lé té ben – elő ször
azt a két éne ket szó lal tat tuk meg,
ame lyek öt ven év vel ko ráb ban, a kó -
rus el ső szol gá la ta al kal má val hang -
zot tak el. Majd ma gyar és kül föl di ze -
ne szer zők egy há zi kó rus mű ve i nek
gaz dag re per to ár ja kö vet ke zett. A
dél után egyik ér de kes szín folt ja volt
Gár do nyi Zol tán Az Úr di csé re te cí -
mű kó rus mű vé nek is mé telt be mu ta -
tá sa; ezt a mű vet a ze ne szer ző a kó -
rus tíz éves év for du ló já ra ír ta. 

Az ün nep sé gen Itt zés Já nos, a Nyu -
ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let nyu -

gal ma zott püs pö ke hir det te az igét. Az
egy ház me gye ne vé ben Szar ka Ist ván,
a plochin ge ni Pos a u nenc hor ré szé ről
Rei ner Nussba um, Orosz lány vá ros
ne vé ben pe dig Ta kács Ká roly pol gár -
mes ter kö szön töt te az ün nep lő ket. A
kó rus mű vek meg szó lal ta tá sa közti

szü ne tek ben Sztruh ár And rás idéz te
fel az öt ven év ese mé nye it. A kez deti
ne héz sé ge ket, az 1972-es év nagy pró -
bál ko zá sát, ami kor a kó rus elő ször vál -
lal ko zott ora to ri kus mű vek meg szó -
lal ta tá sá ra, az 1973-as év el ső Já nos-
pas sió-elő adá sát. Meg em lé ke zett
azok ról a ne ves mű vé szek ről, szó lis -
ták ról, akik köz re mű kö dé sük kel tá mo -
gat ták az ének kar szol gá la tát. 

A het ve nes évek ben még meg ol dat -
lan volt a kot ták sok szo ro sí tá sa. A ze -
ne ka ri kot tá kat Nagy Dá ni el sa ját
ke zé vel „sok szo ro sí tot ta”. A ke mény fi -
zi kai mun ká hoz szo kott bá nyász ke zek
mun ká ja nyo mán mí ves par ti tú rák ké -
szül tek. S hogy egy ér tel mű vé te gye
mind eb ben a sa ját sze re pét, a több ol -
da las má so lást min dig a „So li Deo glo -
ria” (Egye dül Is te né a di cső ség) mon -
dat tal fe jez te be. 

1981-ben kon cer te zett elő ször
Orosz lány ban a plochin ge ni Pos a u -
nenc hor. Ezt kö ve tő en kon cert kör út -
ja ink ré sze ként rend sze re sen él vez -

tük egy más ven dég sze -
re te tét. A fú vós ze ne -
kar ral kö tött ba rát ság
idő köz ben a két vá ros
test vér kap cso la tá nak
ki épü lé sé hez ve ze tett. 

A kó rus ve ze té sét
Nagy Dá ni el saj ná la tos
be teg sé ge mi att 1995-től
lá nya, Mi lán Zol tán né
vet te át, aki re mek kar ve -
ze tő nek bi zo nyult. Cso -
dá la to san tud ja tar ta ni a
kap cso la tot a kó rus sal.
Ve zény lés köz ben egyet -
len szem vil la nás sal he -

lyé re tud ja ten ni az el ka lan doz ni ké szü -
lő han go kat, mo so lyá val biz ta tást ad a
ne he zebb mű vek elő adá sá hoz is. De -
rű je, hu mor ér zé ke sok ne héz sé gen
át se gí tett már ben nün ket.

A kon cert ta lán leg fel eme lőbb per -
cei vol tak azok, ami kor a je len lé vő egy -

ko ri kó rus ta gok a pa dok ból ki jő ve
be áll tak egy ko ri szó la muk ba, és ve lünk
együtt zeng ték a „Jer, kér jük Is ten ál -
dott Szent lel két…” és „Az Úr is ten
nagy ne vé nek” kez de tű éne ke ket.

Ez után a he lyi gim ná zi um dísz ter -
mé ben ke rült sor a mint egy két -
száz húsz fős ün ne pi va cso rá ra. A szé -
pen te rí tett asz ta lok nál, fi nom éte lek
el fo gyasz tá sa köz ben a fal ra ve tít ve
lát hat tuk a ré gi kon cert fel vé te le ket a
ju bi le um ra össze ál lí tott két le me zes
DVD-ről. Öröm te li ese mény volt
csa lád tag ja ink kal együtt a ré gi kó rus -
ta gok kal, va la mint plochin ge ni ba rá -
ta ink kal ta lál koz ni és be szél get ni.
Köz ben gyak ran hang zott el a 20-30-
40 éve nem lá tott egy ko ri kó rus ta gok
kér dé se: „Meg is mersz?” Vé gül nem
ma rad ha tott el a né met–ma gyar
együtt lé te in ken már szo ká sos sá vált
kö zös ének lés sem. A gim ná zi um
dísz ter mét be töl töt ték a két nyel ven
fel csen dü lő ká no nok.

Más nap a dél előt ti is ten tisz te le ten
Jo hann Se bas ti an Bach 79. kan tá tá ja
hang zott el a kó rus és a ze ne kar elő -
adá sá ban. A kí vül-be lül fel újí tott,
két száz hu szon öt éves temp lom há la -
adó is ten tisz te le tén a trom bi ták és az
üst dob hang ja i val kí sér ve hang zott fel
a kó rus aj kán a bi zony ság té tel: „Nap
és pajzs az Úr is ten”. 

Így ün ne pel het tünk együtt egy há -
zi ve ze tők, plochin ge ni fú vó sok, a
finn Kuh mo test vér vá ro si kül dött sé ge,
vá ro si ve ze tők, a szlo vák nem ze ti sé gi
ön kor mány zat nép vi se let be öl tö zött
tag jai és gyü le ke ze ti ta gok. A sok fé le
em bert össze hoz ta az Úr is ten nagy ke -
gyel me és gon dos ko dó sze re te te. 

Ked ves éne kem so ra i val zá rom írá -
so mat az zal az ér zés sel, hogy szám ta -
lan ál dás ban le he tett ré szem, mi ó ta e
kó rus tag ja va gyok: „Jöjj, mond junk
há la szót, hű száj jal és hű szív vel, / Mert
raj tunk itt az Úr nagy cso da dol got mí -
vel. / Már anya öl ben is volt min dig
gond ja ránk, / A sok jót, mellyel áld,
ki sem mond hat ja szánk!” (Ma gyar re -
for má tus éne kes könyv 167.)

g Sár kö zi né Cson ka Zi ta

Öt ven éves evan gé li kus kó rus
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Az öt ven ha tos for ra da lom már tír -
ja i nak új ra te me té se (1989. jú ni us
16.) föl eme lő ér zés volt.  

A vé ge fe lé Dar vas Iván és Men -
sá ros Lász ló föl ol vas ta a ki vég zet tek
név so rát. Min den fe ke te sza la gos név
egy so ros vers, az egész együtt ha tal -
mas köl te mény! Fi a tal, élet be in du -
ló fér fi ak és nők bú csú zó ar ca de ren -
gett föl a Mű csar nok hom lok za tán.

Most, hogy az ara di vér ta nú kat
idé zem, én is így te szek. A meg -
gyúj tott gyer tyát kö ze lebb vi szem,
pil la na tig vá rok, az után mon dom
a ne ve ket: Au lich La jos, Dam ja nich
Já nos, Des sew ffy Arisz tid, Kiss Er -
nő, Kne zi ch Ká roly, Lah ner György,
Lá zár Vil mos, Lei nin gen-Wes ter -
burg Ká roly, Nagy sán dor Jó zsef,
Pöl ten berg Er nő, Sch wei del Jó zsef,
Tö rök Ig nác, Vé csey Ká roly.

Be fe je zem, és el csen de se dem az
éj sza ká ban. Alig hall ha tó an, de
hal lom, má sok is mond ják, mert ez
a szív óha ja, ezt kö ve te li a ha za sze -
re tet. És át ki ált juk Er dély be, a Vaj -
da ság ba, Kas sá ra és Be reg szász ra,
át a dör gő óce á non Tor on tó ba.
Mond juk, mert so ká ig nem ejt het -
tük ki a ne vü ket, és nem foly tat hat -
tuk, hogy a ti zen há rom tá bor nok
ki vég zé se után or szá gos meg tor lás
kö vet ke zett. Ácsol ták az erős akasz -
tó fá kat, so ka sod tak a ha lot tak.

Sok szor meg fe led ke zünk az el ső
fe le lős mi nisz té ri um el nö ké ről, Bat -
thyá ny La jos ról. Ré szé re sem volt ke -
gye lem. Egye dül őt von ták fe le lős -
ség re 1848. ta va szi–nyá ri tet te i ért.
Si ker te len ön gyil kos sá gi kí sér le te
után go lyó val ol tot ták ki az éle tét
1849. ok tó ber 6-án. A ki vég zés szín -
he lyé re – Pest sű rű bel vá ro sá ban –
örök mé cses em lé kez tet.

Dör dül tek a haj na li sor tü zek.
Kö vet kez tek a sza bad ság harc ban
részt vett ma gya rok és nem ma gya -
rok, tisz tek, po li ti ku sok, egy sze rű
köz ka to nák. 

„Él jen a ha za!” – hang zott föl a ki -
ál tás a ha lál előtt. Az után hal kabb
lett a ri adt hang. A ki vég zett or szá -
got né ma döb be net ül te meg. A vé -
res ősz pi ros ja nu ár ba for dult. A na -
pok alatt meg rop pant Vö rös mar ty
ek kor ír ta fé lel me tes so ra it: „Most
tél van és csend és hó és ha lál, / A
föld meg őszült; / Nem haj szá lan -
ként, mint a bol dog em ber, / Egy -
szer re őszült az meg, mint az is ten,
/ Ki meg te remt vén a vi lá got, em -
bert, / E fé lig is tent, fé lig ál la tot, / El -
borz adott a zor don mű fe lett / És
bá na tá ban ősz lett és öreg.”

Apák, fi ak, fér jek el vesz té se örök
fáj da lom ma radt. A pi ros-fe hér-
zöld zász lók el tűn tek a há zak ról, he -
lyük be fe ke te sze gé lyes lo bo gó kat
tűz tek. Ady fá jó-szép so rai pon to san
fo gal maz ták meg a gyász éve it: „Az
ol dott ké ve – a hon ját vesz tett nem -
zet – mint ha ment he tet le nül hullt
vol na széj jel!”

Az után száz év nél ki csit ké sőbb
meg is mét lő dött a tör té ne lem. Jaj ki -
ál tá sok és sor tü zek új ból az ősz ben.
1956 ok tó be rét mély sé ges gyász
bo rí tot ta el! S mint ha be is te met -
te vol na. Nem tu dunk föl tá mad ni,
nem akar el múl ni bal sor sunk. 

Re mény ked jünk, hogy most ta -
lán meg sza kad a tra gé di ák so ro za -
ta, be fe je ző dik vessző fu tá sunk. Is -
ten nyu godt, bé kés esz ten dő ket ad.
Te rem tés re és épí tés re va ló na po -
kat, és a vi lág is be le fá rad a gyű löl -
kö dés be.

g FEny vE si Fé lix La jos
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M. u. 36–38. de. 10. (úrv.) Solymár Péter Tamás; Ká posz tás me gyer, Tóth Aladár
út 2–4. dr. 9. (úrv.) Solymár Péter Tamás; Deák tér, V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.,
csa ládi) Smidéliusz Gábor; de. 11. (úrv.) Bencze And rás; du. 6. (Tátrai-emlékest)
Gáncs Péter; Fasor, VII., Városligeti fasor 17. de. fél 10. (angol nyelvű áhítat)
Scott Ryll; de. 10. (családi) Pelikán András; de. 11. (úrv.) Szirmai Zoltán; du. 6.
(Meg ál ló nevű ifjúsági istentisztelet) Kör men dy Petra; Józsefváros, VIII., Ül -
lői út 24. de. fél 11. Románné Bolba Márta; VIII., Rákóczi út 57/a de. 10. (szlovák)
Gu lá csi né Fabulya Hilda; VIII., Ka rá csony S. u. 31–33. de. 9. Románné Bolba
Már ta; Ferencváros, IX., Gát u. 2. (katolikus templom) de. 11. (úrv., énekes li -
tur gia) Koczor Tamás; du. 6. (vespera) Vég he lyi An tal, liturgus: Muntag Lőrinc;
Kőbánya, X., Ká pol na u. 14. de. 10. (úrv.) Benkóczy Péter; Kerepesi út 69. de.
8. (úrv.) Tamásy Ta más né; Ke len föld, XI., Bocskai út 10. de. 8. dr. Blázy Árpád;
de. fél 10. (úrv., csa lá di) dr. Blázy Árpádné; de. fél 11. (úrv.) dr. Blázy Árpád; du.
6. (vespera) dr. Blá zy Ár pád né; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. (úrv.) Gáncs Tamás;
Bu da gyön gye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.) Balicza Iván; Bu da hegy -
vi dék, XII., Kék Go lyó u. 17. de. 10. (úrv.) Keczkó Pál; negyed 12. Kecz kó Szilvia;
An  gyal  föld, XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. (úrv.) Grendorf Péter; Zug ló, XIV.,
Lő  csei út 32. de. 11. (úrv.) dr. Bácskai Károly; XIV. Gyarmat u. 14. de. fél 10. Ta -
má sy Ta más né; Pestújhely, XV., Templom tér de. 10. (úrv.) Szabó B. And rás;
Rá kospalota, XV., Régi Fóti út 73. (nagytemplom) de. 10. (úrv.) Kendeh György;
Rá kos szent mi hály, XVI., Hősök tere 10–11. de. 10. (úrv.) Börönte Már ta; Cin -
ko ta, XVI., Ró zsa le vél u. 46. de. fél 11. (úrv.) Vető István; Má tyás föld, XVI.,
Pro dám u. 24. de. 9. (úrv.) Vető István; Rákoshegy, XVII., Tes se dik tér de. 9.
(úrv.) Nagyné Sze ker Éva; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél 11. (úrv.)
Nagy né Szeker Éva; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. (úrv.) Kovács Áron;
Rá kos li get, XVII., Gózon Gy. u. de. 11. (úrv.) Kovács Áron; Pestszentlőrinc,
XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. (úrv.) dr. Korányi And rás; Pestszentimre, XVIII.,
Rá kó czi út 83. (re for má tus templom) de. 8. (úrv.) dr. Korányi András; Kis pest,
XIX., Temp lom tér 1. de. 10. (úrv.) Széll Bulcsú; XIX., Hungária út 37. de. 8.
(úrv.) Széll Bulcsú; Pest er zsé bet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. (úrv.) Győri János
Sá mu el; Csepel, XXI., De ák tér de. fél 11. (úrv.) Zólyomi Mátyás; Budafok, XXII.,
Játék u. 16. de. 10. (úrv.) Hokker Zsolt; Budaörs, Szabadság út 75. de. 10. (úrv.)
End ref fy Géza; Bu da ke szi, Fő út 155. (gyülekezeti terem) de. fél 10. dr. Lacknerné
Pus kás Sára.
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Összeállította: Boda Zsuzsa

A szé kes fe hér vá ri gyü le ke zet má jus -
ban ün ne pel te a temp lom szen te lés
nyolc va na dik év for du ló ját. Az ak ko -
ri ün nep ség so ro zat után lá tott hoz zá
a gyü le ke zet a temp lom bel ső fel újí -
tá sá hoz – a fö dém hő szi ge te lé sé hez,
az ab la kok cse ré jé hez és a bel ső fes -
té s hez –, amely ré vén a temp lom bel -
ső új ra ré gi szép sé gé ben pom pá zik, és
re mél he tő leg té len könnyeb ben fűt -
he tő vé vá lik. A mun ká la to kat Kiss
Lász ló, a gyü le ke zet fel ügye lő je szer -
vez te és irá nyí tot ta, a ki vi te le zé si
mun ká kat a csák vá ri Lin gu ár-Ép. Kft.
vé gez te Lin gu ár Za lán ve ze té sé vel. 

A va ko lat le ve ré se előtt azon ban fel

kel lett ké szí te ni a temp lo mot a fes -
tés re: a pa do kat, lám pá kat, han go sí -
tó be ren de zést két nap alatt mint egy
húsz fős gyü le ke ze ti csa pat sze rel te le
és he lyez te biz ton ság ba. Fon tos fel -
adat volt az új or go na szak sze rű
meg vé dé se is, ezt há rom ré te gű bur -
ko lat tal ol dot ta meg a gyü le ke zet. A
mun ká la tok el vég zé se után pe dig
mind ezek vissza sze re lé se és ala pos
ta ka rí tás várt a hű sé ges ön kén te sek -
re. Így a temp lom meg úju lá sa mel lett
a gyü le ke ze ti kö zös ség is erő sö dött,
ami egy vá ro si egy ház köz ség éle té -
ben, új pres bi té ri um mű kö dé se kez -
de tén iga zán fon tos ered mény.

A nyolc va na dik év for du lós ün nep -
ség so ro zat ele jén dr. Cser-Pal ko vics
And rás pol gár mes ter ígé re tet tett ar -
ra, hogy a temp lom előt ti, ön kor -
mány za ti tu laj don ban lé vő te ret a vá -
ros meg újít ja. A ter vek ha mar el ké -
szül tek, a mun ká la tok au gusz tus
kö ze pén el kez dőd tek: a tér kő vel bo -
rí tan dó te rü let kö ze pét szí nes kö vek -
ből ki ra kott Lu ther-ró zsa dí szí ti, a
gyü le ke zet ne vé vel és ala pí tá sá nak
év szá má val övez ve. A te ret pe dig
zöld fe lü let öle li kör be – a ter vek sze -
rint. Ami kor a kö ve zés el kez dő dött,
ak kor vált egy ér tel mű vé, hogy a
temp lom be já ra ti lép cső jé nek fel újí -
tá sa is el odáz ha tat lan.

Az el ké szült temp lo mért a Szent há -
rom ság ün ne pe utá ni 16. va sár na pon
adott há lát a gyü le ke zet. Az ün ne pen
Szar ka Ist ván es pe res biz tat ta az egy -
be gyűl te ket, hogy ma is Krisz tus ra
épít sék éle tü ket. Nem csak a ke resz -
tyén kö zös ség, ha nem a vá ros, a la kó -
kör nye zet is erő sö dik az imád ság gal és
ige ol va sás sal élő em be rek ál tal. 

g BEn c zE And rás

Szi lárd ala pon
b „Őse ink is mer ték az épít ke zés tit kát – mond ta szep tem ber 23-i ige -

hir de té sé ben SzarkaIstván fej ér-ko má ro mi es pe res –, és ezt a temp -
lo mot szi lárd alap ra épí tet ték.” A hall ga tó ság ban né mi de rült ség tá -
madt, ugyan is a szé kes fe hér vá ri evan gé li kus temp lom nak alig egy mé -
te res alap ja van. Fel újí tá sát is rész ben az tet te szük sé ges sé, mert re -
pe dé sek ke let kez tek az el múlt más fél év ti zed ben a fa la kon. De az es -
pe res foly tat ta: Nem a föld be épí tett alap ra gon dol tam, ha nem ar ra,
hogy ezt a gyü le ke ze tet és a gyü le ke zet haj lé kát Krisz tus ra épí tet ték.

Temp lom szen te lé si em lék ün nep pel
egy be kö tött há la adó is ten tisz te le tet
tar tot tak szep tem ber 23-án a Dom bó -
vá ri Evan gé li kus Egy ház köz ség ben. Az
ün ne pi is ten tisz te let li tur gi ai
szol gá la tát Sza bó Szi lárd he -
lyi lel kész vé gez te, Is ten igé -
jét pe dig Sza bó Vil mos Bé la,
a Tol na-Ba ra nyai Egy ház me -
gye es pe re se hir det te. Is ten
előtt el csen de sed ve adott há -
lát a kö zös ség az egy ház Urá -
nak gond vi se lő sze re te té ért,
az Ág köz ség beli evan gé li -
kus temp lom te tő szer ke ze té -
nek fel újí tá sá ért. A gyü le ke -
zet ré gi ter ve vált va ló ra a be -
ru há zás sal, mely nek kö szön -
he tő en hosszú tá von biz to sí -
tott az ági temp lom ál lag -
meg óvá sa. Ez ál tal le he tő ség
nyí lott ar ra, hogy a jö vő ben
foly ta tód jon a temp lom fel újí -
tá sa, mely nek cél ja az új bó li
hasz ná lat ba vé tel. Az egy be -
gyűl te ket Ró zsai György, a

gyü le ke zet, il let ve An dor ka Ár pád, az
egy ház me gye fel ügye lő je kö szön töt -
te. Az ün ne pi al kal mat sze re tet ven -
dég ség kö vet te, amely nek so rán a

gyü le ke zet tag jai kö zö sen el ké szí tett
ebéd jü ket el fo gyaszt va, test vé ri kö zös -
ség ben ün ne pel het ték az Úr nap ját.

d For rás: Evan gé li kus.hu

Temp lom szen te lé si em lék ün nep 
és há la adó is ten tisz te let Dom bó vá ron

Az ara di ti zen há rom
1849. ok tó ber 6. em lé ke ze te

b A hód me ző vá sár he lyi evan gé li kus
gyü le ke zet 2007 nya rán nagy fel -
adat tal szem be sült. Szin te szó
sze rint az ölé be pottyant egy óvo -
da. Az óta, bár mi lyen fur csa is, öt
év telt el. Az Ég ből pottyant Óvo -
dá ban szep tem ber 29-én ün ne -
pel ték az in téz mény szü le tés nap -
ját. Az al kal mon GáncsPéter, a
Dé li Egy ház ke rü let püs pö ke hir -
de tett igét, és je len volt Radosné
LengyelAnnake rü le ti fel ügye lő is. 

Az in téz mény igei mot tó ja: „Min den
jó ado mány és min den tö ké le tes aján -
dék on nan fe lül ről, a vi lá gos ság Aty -
já tól száll alá.” (Jak 1,17)

Az el múlt öt év ben a há rom cso -
por tos óvo dá ban több száz gyer -
mek nek és csa lád já nak be szél tek a
Te rem tő ről és Jé zus Krisz tus ról. Kö -
zü lük hu szon ket tő ré sze sült a ke -
reszt ség szent sé gé ben a csa lá di is ten -

tisz te le te ken. Az óvo da meg lé vő ha -
gyo má nya it újak kal gaz da gí tot ták
az egy há zi év fi gye lem be vé te lé vel.

Az in téz mény épü le te és kör nye -
ze te is so kat épült, szé pült. Há rom
éve úszó me den cét ve het tek bir tok -
ba a gyer me kek, múlt szom ba ton pe -

dig iga zi szü le tés na pi aján dék ként
nyi tot ta meg ka pu ját – püs pö ki ál -
dás sal – a pa raj di bá nyá ból szár ma -
zó só tég lák kal ki ra kott só bar lang és
só ho mo ko zó.

g Nagy Er vin né
For rás: Evan gé li kus.hu 

„Ég ből pottyant” aján dék
Ötö dik szü le tés nap ját ün ne pel te 

az evan gé li kus óvo da Hód me ző vá sár he lyen
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Az 1540-es évek ben mű kö dött Szé -
kes fe hér vá ron Sze ge di La jos. A Sze -
ré mi György, Já nos ki rály ud va ri káp -
lán ja ál tal „lu the rá nus pró fé ta ként”
em lí tett Sze ge di (aki éle tét vé gül
uni tá ri us ként fe jez te be) 1547-ben,
már a tö rök ura lom alat ti Fe hér vá ron
for dí tot ta az 51. zsol tárt. A for dí tás si -
ke res sé gét, ked velt sé gét mu tat ja,
hogy már a 16. szá zad ban a Vá ra di
éne kes könyv ben (1566), a Sze ge di
Ger gely- (1569), a Hu szár Gál- (1574)
és a Bor nem issza-fé le gyűj te mé nyek -
ben (1582 ), a Bárt fai éne kes könyv ben
(1593) is he lyet ka pott, an nak el le né -
re, hogy Syl ves ter Já nos el ma rasz ta -
ló vé le ményt írt Sze ge di for dí tá sa i ról.

Sze ge di La jos szö ve gé re most
Da ró ci Bár dos Ta más ze ne szer ző
kom po nált egy ve gyes ka ri mű vet
or go na kí sé ret tel az idén negy ven -
éves szé kes fe hér vá ri Pri ma ve ra kó -
rus szá má ra.

A ki lenc ve nes évek ben a Pri ma ve -
ra kó rus mu tat ta be a Szé kes fe hér vá -
ri tri ló gi át, Da ró ci Bár dos Ta más
há rom nagy sza bá sú mű vét is (a Fe hér -
vá ri Te De u mot 1995-ben; a mil le cen -
te ná ri u mi Mis sa Gra tia et s a ma gyar
ze ne tör té net ben egye dül ál ló Ma gyar
re qui e met 1997-ben; az utób bi ket tőt
az Al ba Re gia szim fo ni kus ze ne kar -
ral). A tri ló gia cé dén is meg je lent, a fel -
vé tel a Ma gyar Rá di ó ban ké szült.

A Fe hér vá ri zsol tár ős be mu ta tó -
ja ok tó ber 7-én, va sár nap dél után 16
óra kor lesz Szé kes fe hér vá ron, a Bu -
dai úti re for má tus temp lom ban a ze -
ne szer ző je len lé té ben, Ko ós Ani ta or -
go na mű vész köz re mű kö dé sé vel. A
Pri ma ve ra ve gyes kart Sza bó Ad ri -
enn ve zény li.

A be mu ta tó iga zi öku me ni kus
ese mény: az evan gé li kus for dí tó
mű vé hez ka to li kus szer ző írt ze nét,
és re for má tus temp lom ban mu -
tat ják be. 

A kó rus hon lap ja: http://www.pri -
ma ve ra.hu/

Evangélikus Élet 2012. október 7. f mozaik

E so rok író ja meg le pő dött azon,
hogy az aláb bi, igen szar kasz ti kus
mon dás ere de te mi lyen ré gi idők re
nyú lik vissza: „Az an gol igaz ság -
szol gál ta tás ugyan úgy bár ki szá má -
ra nyit va áll, akár csak a Ho tel Ritz.”
Leg alább is az Ans wers.com sze rint az
1830-ban szü le tett Sir James Ma t hew
an gol bí ró szá já ból hang zott el, és
két ség kí vül igaz, hogy a Ritz be bár -
ki be me het, de ah hoz, hogy a vi lág
egyik leg hí re sebb szál lo dá já nak szol -
gál ta tá sa it igény be is ve gye, bi zony
igen vas tag pénz tár cá val kell ren del -
kez nie.

Ki csit ha son ló ugyan is az in ter net
vi lá ga. Tíz éve min den hon nan azt le -
he tett hal la ni, hogy elég csak egy egy -
sze rű web ol dal, és bár ki meg ta lál hat
min ket a vi lág há lón. Ami per sze
igaz is, de már ak kor sem le he tett
meg úsz ni azt, hogy egy in ter ne tes
pro jekt si ke ré hez ne fek tes sünk be
ko moly mun kát. 

Ha ma nap ság kör be né zünk, azt ta -
pasz tal juk, hogy a si ke res ol da lak ál -
ta lá ban évek óta csi szol ga tott egye -
di fej lesz té sek, ame lyek hez egy idő
után az in gyen le tölt he tő, nyílt for -
rá sú rend sze rek is ha son lí ta ni kez de -
nek, de ez a faj ta le kö ve tés nem tör -
vény sze rű, és ezért csak irigy ked he -
tünk a jobb meg ol dá sok ra. A nyílt
for rá sú rend sze rek re va ló épít ke zés
egy bi zo nyos szin tig ké pes el jut tat -
ni a rend sze rün ket, de az egye di
rend sze rek fle xi bi li tá sa né ha a le he -
tő leg jobb do log, ami tör tén het egy
in ter ne tes pro jekt tel.

Az utób bi pár év ben ne héz hely -
zet be ke rül tek a fej lesz tők. Nem
mind egy ugyan is, hogy az in ter ne te -
zők mi lyen rend sze re ken szo ci a li zá -

lód nak, mert más-más he lyen is
ugyan azt a funk ci o na li tást vár ják el,
il let ve ke vés bé ér zik ma gu kat kom -
for to san, ha egy ol dal hasz ná la ta el -
tér pél dá ul ked venc kö zös sé gi ol da -
luk mű kö dé sé től. Az okos te le fo no -
kon és táb la gé pe ken tör té nő in ter ne -
te zés pe dig még na gyobb fel ada tot ró
az ol dal üze mel te tő i re, hi szen vagy a
web ol dal ból kell mo bil ver zi ót, il let -
ve több tí pu sú ké szü lék re iga zí tott,
úgy ne ve zett re szpon zív fe lü le tet ké -
szí te ni ük, vagy pe dig a még na gyobb
mun kát je len tő na tíval kal ma zás-ké -
szí tés re kell ad ni uk a fe jü ket. 

Per sze az in ter ne tes meg je le nés to -
vább ra is min den ki nek a ren del ke zé -
sé re áll, akár csak a Ritz Szál ló…

Nem is le het el tit kol ni, mennyi re
ne héz ön erő ből óri ás sá nő ni, ha va -
la ki tö ké le tes meg je le nést sze ret ne
cé gé nek vagy szer ve ze té nek. Va ló já -
ban vi szont könnyű az ál tal óri ás sá
vál ni, ha óri á sok vál lá ra ál lunk. Az in -
ter ne tes meg je le nés ugyan is a fi gye -
lem ről szól, a fi gyel met pe dig ott le -
het könnyen meg kap ni, ahol em be -
rek van nak, ezért az ő ma gunk hoz
édes ge té se he lyett né ha egy sze rűbb
meg ol dás nak tű nik, ha in kább sa ját
kom mu ni ká ci ón kat he lyez zük át egy
má sik te rü let re. 

A Fa ce book ra va ló köl tö zés rá adá -
sul könnyű meg ol dás nak is tű nik, hi -
szen a szer ve ze ti ol da lak lét re ho zá -

sa egy sze rű, és a ren del ke zés re ál ló
szé les esz köz tár mel lett meg van az az
elő nye, hogy a fel hasz ná ló nak sem -
mi újat nem kell meg ta nul nia, ha
kom mu ni kál ni sze ret ne ve lünk.
Ugyan ak kor ko ránt sem egy sze rű
pél dá ul a fel hasz ná lók e-mail cí me -
i nek össze gyűj té se, ha al kal man ként
a ré gi, jól be vált mó don sze ret nénk
őket el ér ni.

A kér dés ak tu a li tá sa idő ről idő re
fel me rül, elég, ha csak egy há zunk há -
za tá ján né zünk kö rül. Med gyes -
egy há za evan gé li kus gyü le ke ze te
élő nek tű nik a https://www.fa ce -
book.com/ev med gyes cí men, míg
web ol da lu kon csak egy ígé ret ol -
vas ha tó, hogy ha ma ro san lesz meg -
újult hon lap. 

Az evan gé li kus Út mu ta tó iP ho ne-ra
le tölt he tő ver zi ó ját könnyebb meg ta -
lál ni a Fa ce boo kon (https://face -
book.com/Lu the ra nApp), mint a
Google-ban ke res ve. És úgy tű nik, je -
len leg a my Lu ther ol dal törzs fel hasz -
ná lói is job ban tud nak kom mu ni kál ni
a fa ce boo kos cso port ban, mint a négy
és fél éve fej lesz tett ol da lon, amely bár
még most sem ment ki a di vat ból, de
ta lán meg érett a nyug dí ja zás ra. 

A kér dés, hogy a leg si ke re sebb nek
mond ha tó, fi a ta lok nak szó ló evan gé -
li kus in ter ne tes pro jekt több mint ti -
zen hét ezer be jegy zé se és több mint
száz ezer hoz zá szó lá sa mi lyen for má -
ban él jen to vább? Avagy ho gyan
kelt he tő új élet re a to vább fej lesz tés
fi nan szí ro zá sá val? Ab ban biz to sak le -
he tünk, hogy az em be rek nem tűn -
nek el, és vég ső so ron ők szá mí ta nak,
nem az in ter ne tes rend sze rek, ame -
lyek kel el ér jük őket.

g N. B.

Min den ki  számára el ér he tő lu xus
e g yH áZ é S vil ág H álÓ

Rovatgazda: Nagy Bence

e vé l&le vé l

tisz telt Szer kesz tő ség!
Két cik kel kap cso lat ban sze ret nék né hány ész re vé telt ten ni. A 35. szám ban
(6. ol dal) je lent meg dr. Rédly Ele mér nyu gal ma zott plé bá nos úr nyílt le ve -
le, amely ben a ka to li kus egy ház há zas ság gal kap cso la tos ál lás pont ját igyek -
szik vé del mez ni. Meg le pő nek tar tom, hogy ilyen vé le ke dést kell ol vas nom
az adott kér dés ről ön ál ló evan gé li kus ál lás fog la lás nél kül. Azt, hogy ez ügy -
ben ezt az el avult, a na gyon je len tős (ab szo lút szám ban és a csa lá do kon be -
lü li arány szá mot te kint ve is) élet tár si kap cso la to kat neg li gá ló, rossz hi sze mű -
en le ér té ke lő írást köz li a lap, re mé lem, nem kell úgy ér tel mez ni, hogy ez -
zel evan gé li kus ként is egyet kel le ne ér te ni. 

Ma gam negy ven nyolc éve élek há zas ság ban (sőt egy há zas tár sam mal), te -
hát én is több re tar tom ezt a kap cso la tot, de nem úgy, aho gyan a szer ző! Mert
a nö vek vő szá mú élet tár si kap cso lat szo ci ál po li ti kai és egyéb oka it a „ne ítélj,
hogy ne ítél tes sél” alap ján kel le ne ér tel mez ni. Eh hez az om buds man ma ga -
tar tá sa áll kö ze lebb. 

Még egyet: az Evan gé li kus Élet nek ilyen írá sok he lyett a re ver zá lis kér dés
ál lá sá ról kel le ne in kább ír nia, ami rég óta hi ány zik…

A má sik cikk dr. Ko rá nyi And rás Ör mény vál ság cí mű írá sa (a 36. lap -
szám 1. ol da lán). Sok kal több ob jek ti vi tás van ben ne, mint az előbb em lí -
tett írás ban, de a szer ző „kül ügyi szak ér tő” vol tát bi zony meg kér dő je le zi
a cím is… Ott Ma gyar or szág ke rült vál ság ba az ügy kap csán kül po li ti kai
elő re lá tá sát te kint ve. Ami Ör mény or szá got il le ti, az ő vál sá guk a szov jet idők -
re nyú lik vissza, a tel je sen ab szurd (jól le het et ni ka i lag rész ben iga zol ha tó)
te rü le ti meg osz tott sá guk mi att, va la mint az azeri ek kel va ló val lá si el len -
tét kö vet kez té ben.

A cikk iga zi hi á nyos sá ga a gaz da sá gi hát tér tel jes fi gyel men kí vül ha gyá -
sa! Ha va la mely or szág nagy össze gű be fek te tés re „buz dít” egy olyan or szá -
got, amellyel ko ráb bi gaz da sá gi kap cso la tai el enyé sző ek vol tak, ak kor ne te -
gyen sú lyos, a sa ját, adott eset ben a ma gyar jog rend del el len té tes, kü lön le -
ges gesz tust, rá adá sul elő ze te sen! Így most si ke rült olyan hely zet be „la ví roz -
ni” ha zán kat, hogy az azeri ek – mint egy „meg kí mé lé sünk” cí mén (!) – sem -
mi fé le gaz da sá gi előnyt ne nyújt sa nak az ál ta lunk tett – egy ál ta lán nem kö -
te le ző – gesz tu sért.

Mind emel lett – hely szí ni ta pasz ta la ta im is meg erő sí tik ezt – min den ro -
kon szen vem to vább ra is az ör mé nye ké.

Dr. Ma gyar Ist ván (Budapest)

„az úr cso dá san mű kö dik…” (eé 328)
Há lás szív vel éne ke lünk, és cso dál juk az Úr meg tar tó sze re te tét, hogy Fé bé
Evan gé li kus Di a ko nissza egye sü le tünk szol gá la tát év ti ze de ken át meg tar tot -
ta. Mint ahogy meg tart ja a sze re tet szol gá la tot, a dia kó ni át is az el ső gyü le -
ke zet től az idők vé gé ig.

Szá za dok múl nak, a for ma, a hi va ta los ki fe je zé sek vál toz hat nak, em be -
rek jön nek és men nek, de a szol gá lat ba hí vó Úr Jé zus ma rad. És a szol gá lat
is meg ma rad.

Jö het nek meg pró bál ta tá sok, mint a har minc ki lenc évig tar tó szét szó rat -
ta tás: az Úr ter ve, ügye nem szen ved csor bát. Sőt ma már dia kó ni ai kép zés
in dult, hogy fel ké szí tett fi a ta lok vé gez zék to vább az ál dott szol gá la tot.

„Hal le lu jás há la adás sal / le bo rul ni egy ha tár kő re, / s el in dul ni hit tel, elő -
re, / amer re hív az égi szó.” (Túr me zei Er zsé bet: Cso dák ra em lé kez ni jó.)

Ma gassy Vil ma Fé bé-di a ko nissza

még több temp lom volt nyit va
Tisz telt Szer kesz tő ség! 
Ér dek lő dés sel ol vas tam szep tem ber 30-i szá muk 5. ol da lán Ars Sac ra – Óbu -
dá tól Kő bá nyá ig – evan gé li kus temp lo mok éj sza ká ja cí mű össze fog la ló írá -
su kat. A kez de mé nye zés nagy sze rű, ma gam is töb bed szer re vol tam lel kes
részt ve vő je a temp lom já ró al kal mak nak. Saj ná lat tal ol vas tam azon ban, hogy
a be szá mo ló ko ránt sem tel jes. 

Bár Ki nyik Ani ta, a szer ző úgy ír ja, az ál ta la fel so rolt temp lo mo kon kí vül
még le he tett hely szín, amely nem rek lá moz ta ma gát, az es te szá mom ra leg -
cso dá la to sabb él mé nyét a fa so ri temp lom mű vé sze ti kin cse it be mu ta tó ve -
ze tés je len tet te, me lyet szá mos he lyen lát tam hir det ni. (Em lé ke im sze rint a
nyi tott temp lo mok éj sza ká já nak hi va ta los hon lap ja is cím ol da lán, el ső ként
hir det te a fa so ri temp lo mot!) Fan tasz ti kus él mény volt a részt ve vők nek szak -
ér tő mű vé szet tör té nész től rész le tes szak mai elem zést hal la ni Ben czúr Gyu -
la ol tár ké pé ről vagy Róth Mik sa üveg ab la ka i ról. 

Na gyon saj ná lom, hogy a ké sőb bi ek ben hi á ba kell majd ke res ni a lap ar -
chí vu má ban en nek a nagy sze rű ese mény nek akár az em lí té sét is.

Far kas FE rEnc (Bu da pest)

Fe hér vá ri zsol tár

Bal ról jobb ra: Ma gassy Vil ma test vér, Gö rög Haj nal ka fő nök asszony és Szén
Ber ta test vér a Fé bé Evan gé li kus Di a ko nissza egye sü let au gusz tu si kon fe ren -
ci á ján, Pi lis csa bán
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VA SÁR NAP

6.00 / Bar tók rá dió
Mu zsi ká ló reg gel
Ben ne:
Va sár na pi or go na mu zsi ka
9.30 / Rá dió 17 (Bu da pest)
Lé lek han go ló
Az Evan gé li kus Rá dió misszió
mű so ra
(www.ra dio17.hu)
10.04 / Kos suth rá dió
Me to dis ta is ten tisz te let
közve tí té se Ka pos vár ról
Igét hir det: 
Vigh Ben ce segéd lel kész
11.00 / M1
Evan gé li kus is ten tisz te let
közve tí té se Győr új fa lu ból
Igét hir det: Sze me rei Já nos
püs pök
(is mét lés: 12.35 / M2)
15.05 / Bar tók rá dió
Ju bi la te Deo
Év szá za dok egy há zi mu zsi ká ja

HÉT FŐ

9.05 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Ben ne:
Liszt: Vál to za tok Bach
Weinen, Kla gen, Sor gen,
Zagen cí mű kan tá tá já nak
témá já ra, R 382
9.30 / Du na Tv
Élő egy ház (val lá si hír adó)
13.30 / Kos suth rá dió
Erős vár a mi Is te nünk!
Az evan gé li kus egy ház félórá ja
14.55 / M2
Ar bo ré tu mok, 
gyűj te mé nyes ker tek
19.35 / Bar tók rá dió
Köz ve tí tés 
a Szent Ja kab-temp lom ból
A köt che ni Bach-fesz ti vál
2012 nyi tó hang ver se nye
23.45 / M1
Arany met szés
(kul tu rá lis ma ga zin)

KEDD

11.06 / Kos suth rá dió
A Hely 
(ri port mű sor)
13.30 / Nem ze ti sé gi adá sok
Nem ze ti sé gek ün ne pei
19.35 / Du na Tv
Ta len tum
Cso ó ri Sán dor
20.00 / Cor vi nus Rá dió
(Sop ron)
Lé lek han go ló
Az Evan gé li kus Rá dió misszió
mű so ra
(www.cor vi nus ra dio.hu)
21.05 / M1
Bor va cso ra
(gaszt ro nó mi ai ma ga zin)
22.00 / Pax Tv
Lu ther Om ni bus
(do ku men tum film)
22.00 / Bar tók rá dió
In ter mez zo
Jas cha Hei fetz he ge dül

SZER DA

12.05 / Bar tók rá dió
Hang ver seny dél idő ben
Haydn: C-dúr (Al le lu ja)
szim fó nia
12.15 / Tv2
Fi a tal te het sé gek
(an gol ze nés 
do ku men tum film, 2008) (88’)
13.30 / Kos suth rá dió
„Te ben ned bíz tunk 
ele i től fog va…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
14.06 / Kos suth rá dió
Arc vo ná sok
Kó pis Be ne dek üveg mű vész
21.00 / M1
Be csen ge tünk és el fu tunk
(ok nyo mo zó ma ga zin)
Fe ke te arany láz
21.40 / Bar tók rá dió
Mes ter mű vek
Ben ne:
Vi val di: Nisi Do mi nus, RV 608

CSÜ TÖR TÖK

5.20 / M1
Haj na li gon do la tok
8.35 / Du na Tv
Lyu kas óra
(iro dal mi mű sor)
14.06 / Kos suth rá dió
Arc vo ná sok
Kor cso lán Or so lya 
vi lág já ró he ge dű mű vész
15.30 / Du na Tv
Az isz lám Eu ró pá ban
(do ku men tum film-so ro zat)
9/1. rész
20.00 / M2
A nagy ma ma
(ma gyar té vé já ték, 1986) (77’)
23.30 / Bar tók rá dió
Ars no va
Ben ne:
Brit ten: Mis sa bre vis
23.40 / M1
An gi je len ti
Gyer mek vé de lem 
Szé kely föl dön

PÉN TEK

9.30 / Du na Tv
A Habs bur gok és Magyarország
(ma gyar is me ret ter jesz tő
soro zat)
Ma gyar or szág szol gá la tá ban
14.40 / M2
Fe je ze tek a ma gyar vas utak
tör té ne té ből
(is me ret ter jesz tő so ro zat)
19.00 / HBO
A ki rály be szé de
(an gol film drá ma, 2010) (113’)
20.00 / Du na World
Ma já lis után… – Szi nyei
Mer se Pál éle te és fes té sze te
(ma gyar is me ret ter jesz tő
film)
21.00 / Má ria Rá dió
Irány tű
Pál Fe renc atya elő adásai
út ke re ső fi a ta lok nak
23.05 / Du na Tv
A susz ter ál ma
(tánc já ték)

SZOM BAT

7.40 / Du na Tv
…és még egy mil lió lé pés
(ma gyar is me ret ter jesz tő
soro zat)
A Me csek de re kán
9.00 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
9.30 / Rá dió 17 (Bu da pest)
Lé lek han go ló
Az Evan gé li kus Rá dió misszió
mű so ra
(is mét lés: 23.00)
12.05 / Bar tók rá dió
Bu da pes ti Bach-hét 2012
A Lu the rá nia ének- 
és ze ne kar kan tá ta est je 
a De ák té ri evan gé li kus
temp lom ban
15.30 / Má ria Rá dió
Még is sze ret ni
Gyök össy End re ta ní tá sa
24.00 / Bar tók rá dió
Dzsessz kon cer tek –
Klasszikus és dzsessz

VA SÁR NAP

9.05 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó – ba rokk má nia
Ben ne:
Char pen ti er: Te De um
11.25 / M1
Re for má tus ma ga zin
11.45 / Mez zo Tv
Haydn: Üst dob mi se
13.34 / Ma gyar Ka to li kus
Rá dió
„Va la ki ír a ke zed del”
Me ne kü lés az Úr hoz – 
Ver sek Kál lai Fe renc 
elő adá sá ban
14.30 / M2
Mai hit val lá sok
15.05 / Bar tók rá dió
Mu si ca Sac ra
16.20 / Du na Tv
Ro ko nok
(ma gyar já ték film, 1954)
20.20 / Du na World
A nap ven dé ge
Gryl lus Dá ni el ze nész

va sár nap (ok tó ber 7.)
Akik azt mond já tok: Ma vagy hol nap el me gyünk ab ba a vá ros ba, és ott töl -
tünk egy esz ten dőt, ke res ke dünk és nye re sé get szer zünk; azt sem tud já tok, mit
hoz a hol nap! Jak 4,13–14a (2Krón 25,8; Mt 6,25–34; 2Kor 9,6–15; Zsolt 144)
Nem a ter ve zés ről, a fe le lős elő re lá tás ról akar min ket le be szél ni az Úr is ten.
Nem akar ja ben nünk a bi zony ta lan tól va ló szo ron gást sem el ül tet ni. Is mer
min ket, és tud ja, hogy oly kor be le gabalyodunk sa ját út ja ink ba, ter ve ink be,
és csak ho ri zon tá li san ér zé ke lünk. Azt sze ret né, ha len ne föl fe lé is an ten nánk.
Ha őt is meg kér dez nénk a ve lünk kap cso la tos ter ve i ről. Ő biz to san nem nél -
kü lünk akar ja ter vez ni a hol na pot.

Hét fő (ok tó ber 8.)
Aki nek van fü le a hal lás ra, hall ja! Mk 4,9 (5Móz 28,1.6; 1Thessz 4,9–12; Jer
42,1–22) A mag ve tő ről szó ló pél dá zat vé gén mond ja Jé zus ezt a mon da tot.
Azt jel zi, hogy szük sé günk van ma gya rá zat ra, mert Is ten sza va nem min dig
min den ki szá má ra ért he tő. Nem pusz tán a tes ti hal lás ra vo nat ko zik Jé zus
sza va. Hi szen so kan hall gat ták őt, még sem ér tet ték. A tel jes rá fi gye lés, meg -
nyí lás, be fo ga dás fo lya ma ta ke gyel mé nek je le az éle tünk ben. Pál apos tol is
azt mond ja, hogy a hal lás „csa tor ná ján” ke resz tül ré sze sü lünk a hit aján dé -
ká ban.

kedd (ok tó ber 9.)
Éne ke lek az Úr nak, mert igen fel sé ges. 2Móz 15,1 (Ef 1,5–6; 1Tim 1,1–8/9–11/;
Jer 43,1–13) Van úgy, hogy az Is ten nel va ló ta lál ko zás örö mét, tet te i nek nagy -
sá gát nem tud ják ki fe jez ni a sza vak. A Vö rös-ten ge ren va ló át ke lés, a sza -
ba dí tás cso dá ja úgy át jár ta Mó zes lel két, hogy még ne héz be szé de sem volt
töb bé aka dály. Ilyen kor nem csak a szánk, ha nem egész ben sőnk éne kel. Mi -
lyen jó, hogy tes tes tül-lel kes tül át jár hat min ket az Is ten aján dé koz ta öröm,
amely akár mű vé szi en szép for má ban fe je ző dik ki.

Szer da (ok tó ber 10.)
Ami igaz, ami tisz tes sé ges, ami igaz sá gos, azt ve gyé tek fi gye lem be! Fil 4,8 (2Móz
23,6; Éne kek 8,4–7; Jer 44,1–23) Nem könnyű el iga zod nunk kap cso la ta ink -
nak, éle tünk ese mé nye i nek szö ve vé nyé ben. Sok szor kell mér le gel nünk, dön -
te nünk konk rét hely ze tek ben: mi is a tisz tes sé ges, hol is az igaz ság. De mi
a mér cénk mind eb ben? Elég-e a lel ki is me re tünk re ha gyat koz nunk? Biz tos,
hogy min dig jól je lez, és nem áll rossz be fo lyás alatt? Kell a kül ső mér ce! Urunk
sza va és test vé re ink óvó sze re te te.

Csü tör tök (ok tó ber 11.)
Tisz títsd meg szí ve det a go nosz tól, hogy meg sza ba dul hass! Med dig ma rad -
nak még ben ned ál nok gon do la ta id? Jer 4,14 (1Kor 5,6–7; Ap Csel 6,1–7; Jer
45,1–5) Bű nös em be rek ként egy ál ta lán nem va gyunk ab ban a hely zet ben, hogy
a pa rancs sze rint cse le ked het nénk. Nem tud juk ma gun kat meg tisz tí ta ni. Sok -
kal könnyebb egy ren det len szo bát ki ta ka rí ta ni, mint fe jünk ben, szí vünk ben
ren det ten ni. Úgy össze nö vünk go nosz sá ga ink kal, hogy kép te le nek va gyunk
ma gun kat el vá lasz ta ni tő lük. Nincs is más le he tő sé günk, mint Urunk új já -
te rem tő ke gyel mé ért ki ál ta ni: „Tisz ta szí vet te remts ben nem, Is te nem!”

pén tek (ok tó ber 12.)
Mert én, az Úr, a te Is te ned, erő sen fo gom jobb ke ze det, és ezt mon dom ne -
ked: Ne félj, én meg se gít lek! Ézs 41,13 (Mk 5,41; Lk 23,32–34, JSir 1,1–22) Már
a leg ki sebb gyer me kem is ka ma szo dik. Már őt sem olyan könnyű ké zen fog -
ni. Fel nö vünk. És az a rend, hogy a na gyok nak erő sek nek kell len ni ük, és ne -
kik kell fog ni uk a ki seb bek ke zét. Még jó, hogy Is ten mel lett fel nőt ten is gyer -
me kek ma rad ha tunk, erős ke zé re tá masz kod ha tunk! A fé lel me ink, gond ja -
ink, te he tet len sé ge ink sok szor ve lünk együtt nő nek. De nagy szük sé günk van
Urunk erős, meg tar tó sze re te té re és biz ta tá sá ra: ne félj!

Szom bat (ok tó ber 13.)
Jé zus ezt mond ta pél dá za tá ban: „A ki rály ezt mond ta a szol gá i nak: Men je -
tek te hát a ke reszt utak ra, és akit csak ta lál tok, hív já tok el a me nyeg ző re.” Mt
22,9 (Jer 31,8; Mt 5,17–24; JSir 3,1–33) Jé zus az Is ten or szá gá ról be szél a me -
nyeg ző ké pé vel. Eb ből tud hat juk, hogy öröm ün ne pet ké szít szá munk ra a ta -
lál ko zás ban. Ám az asz tal tár sa ság össze té te le min den bi zonnyal meg le pe -
té se ket tar to gat szá munk ra. Ab ban azon ban egé szen biz to sak le he tünk, hogy
Urunk az utol só pil la na tig nem fá rad el hív ni és ke res ni min ket.

g CsEr há ti né Sza bó Iza bEl la

Új nap – új kegyelem

VASáRNApTÓL VASáRNApIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból október 7-étől október 14-éig

HÍREK, HIRDETÉSEK 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 október 9-én 19
órá tól Ta izé-ima és ének együtt -
lét lesz. Min den al ka lom mal
van ige hir de tés is. In for má ció:
http://gyer tya feny.lu the ran.hu.

pá lyá Z at – val lo m á S ok a BiB li  á rÓl
A re for má ció ün ne pét meg elő ző va sár na pot bib lia va sár nap nak is ne ve zik egy há zunk ban, ezért ter ve ink sze -
rint az ok tó ber 28-ai Evan gé li kus Élet if jú sá gi ol da lá nak is ez lesz majd az egyik té má ja.

Szer keszd ve lünk az ol dalt! Vár juk rö vid írá so dat, val lo má so dat ar ról, sze rin ted mi ért a Bib lia a köny vek köny -
ve. Írd meg ne künk, mi ként vál toz tat ta meg az éle te det a Bib lia rend sze res ol va sá sa, fo gal mazd meg, má so kat
ho gyan buz dí ta nál a tes ta men tu mok la poz ga tá sá ra, vagy gyűjtsd cso kor ba, mi lyen ér ve id van nak a Szent írás
mel lett!

A pá lyá zat ra 16–24 év kö zöt ti evan gé li kus fi a ta lok írá sa it vár juk, pá lyá zón ként egy írást. A pá lya mű vek ter -
je del me szó kö zök kel együtt nem ha lad hat ja meg a két ezer ka rak tert.

Be kül dé si ha tár idő: ok tó ber 15., hét fő éj fél. A pá lya mű ve ket a kö vet ke ző e-mail cí mek re (egy ide jű leg mind -
ket tő re!) kér jük el kül de ni: eve let@lu the ran.hu és zs.v.ju dit@gmail.com.

A meg je lent pá lya mű vek szer ző it a Lu ther Ki adó egy-egy kö te té vel aján dé koz zuk meg!

Ba jai meg hí vó
A pro tes tan tiz mus sze re pe a mai eu ró pai köz gon dol ko dás ban cím mel
Prőh le Ger gely tart elő adást ok tó ber 7-én 14 órai kez det tel a ba jai evan -
gé li kus temp lom ban.

Sze re tet tel vá runk min den ér dek lő dőt!

H i r d e T é s

evan gé li kus is ten tisz te let a ma gyar te le ví zi ó ban
Ok tó ber 7-én, va sár nap evan gé li kus is ten tisz te le tet köz ve tít a Ma gyar
Te le ví zió az M1-en 11 óra kor, az M2-n 12.35-kor Győr új fa lu ból. Igét hir -
det Sze me rei Já nos püs pök.

je len ti ma gát jé zus
Ok tó ber 7-én, va sár nap a Ma gyar Te le ví zi ó ban az M2-n 14.25-kor Je lenti
ma gát Jé zus cím mel szak rá lis nép da lok ból hal lunk vá lo ga tást. Köz re mű -
kö dik Joób Ár pád és a nyír egy há zi fő is ko lá sok. Szer kesz tő: Nagy Lász ló.


