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A Lélek ugyanaz
A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a Lélek 
ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban, de az Úr ugyanaz. És 
különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki 
mindezt véghezviszi mindenkiben, ugyanaz. A Lélek megnyilvánulása 
pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. (…) Mert aho-
gyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan 
vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is. Hiszen egy Lélek által 
mi is mindnyájan egy testté kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, 
akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy Lélekkel itattattunk 
meg. (Pál első levele a korintusiakhoz 12,4-7, 12-13)

Balássy András

Sokféleség az egységben – elcsé-
pelt közhely. Az már ritkább, hogy 
belegondoljunk: miért is jó ez – ne-
künk? És hogy ez az egyházon belül 
valósulhat meg legteljesebben? Nos, 
ez már-már illetlenség. Pedig az 
apostol nagyon világosan beszél. Az 
egyház sokszínű azért, mert min-
denfelől gyűlnek ide emberek. Gyűj-
tik őket. Gyűjti őket maga a Lélek.

És nyugodtan megmaradhatunk 
zsidónak, görögnek, rabszolgának, 
szabadnak… magyarnak, szlovák-
nak, svábnak, ruszinnak, szerbnek, 
osztráknak, horvátnak, románnak, 
székelynek, szásznak, kínainak, ci-
gánynak, vietnáminak… Nem szá-
mít, hogy négy elemi vagy summa 
cum laude, vezérigazgató, vállal-
kozó, osztályvezető, segédmunkás 
vagy őstermelő. Nem szégyen, nem 
levetkőzni vagy elrejteni való a kul-
túra, a társadalmi helyzet, a vérmér-
séklet, az anyagi helyzet, a politikai 
nézet, a zenei ízlés, a származás, a 
nemzedéki hovatartozás. Nem is ki-
küszöbölni, összemosni vagy beol-
vasztani való.

Krisztus fősége ugyanis egy 
olyan többlettel ajándékoz meg, 
hogy különbözőségeink a rendkívül 

erős hasonlóságot fűszerező, kitelje-
sítő gazdagsággá válnak. Mint aho-
gyan a testnek sem elég csak néhány 
anyagból táplálkoznia: vitaminok és 
nyomelemek szükségesek jó műkö-
déséhez, az egyoldalú táplálkozás 
pedig megbetegíti.

Ez a Lélek egysége.
És ugyanakkor keresztyénsé-

günkben sem vagyunk egyformák. 
Krisztus testében nem lehet versen-
gés tárgya, hogy gondolkodni (ter-

vezni, álmodni, vezetni, megítélni, 
összegezni, hinni), beszélni (imád-
kozni, tanítani, prédikálni, beszél-
getni, énekelni, figyelmesen hall-
gatni, tanácsolni) vagy cselekedni 
(gyógyítani, ápolni, adakozni, díszí-
teni, átölelni, építeni, karbantartani, 
bevásárolni, gyámolítani) jobb. 

Folytatás a 2. oldalon

GYÜLEKEZETI ÉLET

Március 29-én presbitériumi, munkatársi 
konzultáción vitatták meg a jelenlévők 
a gyülekezeti honlap és a presbiteri 
továbbképzés kérdéseit. A honlap fon
tosabb problémáit Varga Lajos Márton 
vetette fel, akadályoztatása miatt írásban 
és némileg sarkítva. Megállapította, hogy 
befejezetlen az új presbiterek anyagának 
feltöltése, november óta hiányoznak 
az istentiszteletek hangfelvételei, a 
képtár három éve nem gyarapodott, alig 
kezdődött el, meg is szakadt a bizonyság
tételek sorozata, mozdulatlan a Törökőri 
Baráti Kör, nincs jele, hogy élne a 
hír levél, s kísérleti állapotában meg
rekedt a Törökőri napló is. Úgy látszik 
a honlapnak nincs gazdája: elhanyagolt, 
érdektelen, gyakorlatilag használhatatlan, 
ahogy egy poros kirakat. Nem érdemes 
látogatni. A felvetett kérdéseket sorra 
véve nagytiszteletű úr szerint nincsenek 
nagy bajok, mert ami van, az elsősorban 
technikai jellegű. A presbiterek hiányos 
bemutatása azért alakult így, mert miköz
ben csinálta, a rendszer fogadóképtelenné 
vált. Az istentiszteletek hanganyaga azért 
hiányzik, mert Barnovszky Zoltánnak 
nincs ideje arra a több órás munkára, 
mely szükséges a felvételek véglegesí
téséhez és az időskála előállításához, s 
ezt más tőle egyelőre átvenni nem tudja. 
Ő viszont félmegoldást nem akar, így az 
alkalmakról készülő vágatlan felvételek 
elsősorban a CD-szolgálatot támogatják. 
Dr. Nagy Sándor felajánlotta, hogy 
– Barnovszky Zoltánnal konzultálva – 
vállalja a probléma időleges megoldását. 
A fényképeket csak Szabó Gábor tudja 
feltölteni. Dr. Nagy Sándorné vállalta, 
hogy jellemző felvételeket feliratozza és 
Szabó Gábor akadályoztatásának eseteire 
megtanulja elhelyezésüket és levételüket 
is. A konzultáció arra a belátásra jutott, 
hogy a bizonyságtételekre szükség van, 
ezeket frissíteni szükséges, de jó tollú 
munkatársakkal szaporítani kellene a 
friss tudósítások, interjúk számát is. 
Czanik András ugyancsak írásban java
solta a honlap arculatának megújítását 
és ígéretet tett arra, hogy – reményei 
szerint másokkal együtt, nagyobb részt 
vállal a honlap tartalmi gondozásában 
is. A konzultáció alaposan átgondolta 
a szolgálatvezetőket is bevonó pres
biterképzés kérdéseit. Nagytiszteletű úr a 
tudnivalókat írásban rögzíti, hogy legyen 
egy mindenkori vezérfonal a későbbi 
évekre. 

Folytatás a 2. oldalon
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Folytatás az 1. oldalról 
(A Lélek ugyanaz)

Csak annyi a fontos, hogy min-
dent csináljon valaki, minden-
ki csináljon valamit és minden-
ki legyen a helyén. Zsírszövetből 
nem épül csont, hámszövetből 
nem épül ideg. Ha csak egyetlen 
típusú, nem is nagyon gyakori 
sejt hiányzik a szervezetből, mint 
például a vérlemezke, az súlyos 

betegséget, vérzékenységet okoz. 
Elég a legkisebb karcolás – a seb 
nem fog behegedni, csak beavat-
kozás árán. Allergiások milliói 
tudják, milyen az, ha az immun-
rendszer nem teljesen jól műkö-
dik, ha védekező rendszerünk 
arra „ugrik”, ami valójában ártal-
matlan: virágporra vagy bizonyos 
fehérjékre, szénhidrátokra.

Ez a Lélek sokszínűsége.

Folytatás az 1. oldalról 
(Gyülekezeti élet)

Továbbá egy szabályrendeletet is elfogad 
majd a presbitérium, amely előírja, hogy 
a megválasztott presbiterek a ciklus elején 
vagy azt közvetlenül megelőzően mindig 
kötelesek egy ilyen képzésen részt venni, 
s velük együtt azok a pótpresbiterek és 
munkatársak is, akiket a presbitérium erre 
a képzésre meghív. A képzésre két, később 
meghatározandó szombati napon kerül sor. 
(dNS)

Április 5-én és 7-én, nagycsütörtökön és 
nagyszombaton a gyülekezet különleges 
passió áhítaton vehetett részt. Koráb
ban a törökőriek nagyhéten mindennapos 
bűnbánati istentisztelet-sorozattal vagy 
evangelizációval készültek az üdvtörténet 
beteljesedésére. Később évről-évre egy 
sajátos Passióliturgia szerint nagycsü tör
tökön és nagyszombaton emlékeztek meg 
Krisztus keresztútjáról.  Két részletben 
végigolvasták a szenvedéstörténetet, és a 
csütörtöki szakaszhoz rendelten, az utolsó 
vacsora mintájára, közös asztal mellett a 
szent jegyeket is magukhoz vették. Balássy 
nagytiszteletű úr más megoldást választott. 
A mostani nagycsütörtöki áhítatra érkezők a 
templomban gyülekeztek, majd bevonultak 
a gyertyafénnyel megvilágított tanácste
rembe. Ott előkészített asztal, félköríves 
széksor, vetítővászon, és a gondos szervezést 
is jelezve írásos tájékoztató fogadta őket 
a liturgiáról. Meglepetés volt a választott 
 igerész is, hiszen az újszövetségi bevezető 
után 1Mózes alapján egészen a kezdetektől 
kísérték végig az üdvtörténetet, míg eljutot
tak a Hórebig, a Tízparancsolat kijelentésé
nek helyéig, az önvizsgálat, a bűnbánat ma 
is tökéletes tükréig. A felolvasottakat Marc 
Chagall (1887-1984), Belorussziában szü le-
tett, de 1922-től haláláig Nyugat-Európában 
alkotó festő bibliai tárgyú képei kísérték a 
kivetítőn. Az áhítatot énekekkel és imákkal 
körülvett úrvacsora zárta. A nagyszombati 
alkalom Márk evangéliumából a Jézus 
szenvedéseit és kereszthalálát idéző rész 
felolvasásával emlékezett a passióra, amit 
a Tízparancsolat egyenként kivetített és 
a Heidelbergi Káté vonatkozó pontjaival 
kiegészített parancsolataihoz kötődő önvizs-
gálat, bűnvallás, bűnbánat követett. Mind
egyik után újra és újra elhangzott az Istennek 
Báránya kezdetű, 183. dicséretünk. Az estet 
közös asztal zárta. Annak átélése, amit Isten 
Krisztusban szabadulásunkért tett. (dNS) 

Április 10-én dolgozni kezdett a 
nagytiszteletű úr javaslatára már korábban 
megalakult köszöntő szolgálat. Feladata 
szerint a három nagy sátoros ünnep (kará-
csony, húsvét, pünkösd) előtt levelet és kéz
zel írott képeslapot küld a gyülekezet idős, 
beteg, távol élő tagjainak. Feladata, hogy az 
örökkévalóság (november első) vasár
napja előtt képeslapot, levelet és meghívót 
küldjön az elmúlt év gyászolóinak. Feladata 
továbbá a gyermek, ifjúsági és családos 
alkalmak (családi istentiszteletek, gyermek-
délutánok, kirándulások, táborok) előtt 
meghívót küldeni a gyülekezettel csak laza 
kapcsolatot tartó családoknak. 

Folytatás a 3. oldalon

Keresztkérdések
Varga Lajos Márton

Bibliaiskola – Keresztkérdések 
címmel kezdett sorozatot néhány 
résztvevővel Balássy András 
nagytiszteletű úr a múlt év októ-
ber 13-án. A tíz alkalomból az el-
ső hat során Márk evangéliumát 
újraolvasva és tanulmányozva 
arra kerestük a választ, hogy ki-
csoda Jézus Krisztus, miért jött 
és mit vár azoktól, akik őt akar-
ják követni. A továbbiakban a ke-
resztyén életről beszélgettünk, 
milyen is az valóságosan, milyen 
lehetne, milyennek kellene lennie 
a mindennapokban. A címszavak 
(A gyülekezet, A szentlélek, Az 
imádság, A Biblia, Mit jelent ke-
resztyénnek lenni?, Krisztus út-
ján járni) jelezhetik, mi minden-
ről esett szó. 

A Keresztkérdések immár sok 
országban alkalmazott módszer, 
amelyet a John Stott vezette lon-
doni All Souls gyülekezetben Rico 
Tice, Barry Cooper és Sam Sham-
mas fejlesztett ki 2001-ben. Igaz, a 
sorozatot elsősorban a keresztyén 
hit alapelemeivel ismerkedő kis-
csoportoknak, a felnőtt-kateché-
zis, a jegyes oktatás, a keresztelői 
felkészítés résztvevőinek szánták, 
s ez az elején, a mi körünkben, 
okozott is némi zavart. Amikor 
azonban megtaláltuk azt a síkot, 
ahol Márk evangéliuma mélyeb-
ben is megnyílt, a beszélgetések 
egyszeriben érdekfeszítők lettek, 
ami miatt aztán legtöbbször nem 
is nagyon tarthattuk magunkat 
az időkeretekhez. A beszélgetés 
javasolt szerkezetét megőriztük. 

Vagyis az imát követően átgondol-
tuk, hogy ki-ki mire jutott az előző 
alkalom anyagával kapcsolatban, 
ami új értelmezési szempontokat 
és összefüggéseket nyitott. Eze-
ket természetesen újragondoltuk, 
s rendeztük, mintegy előkészítve 
az aznapi anyag megközelítését is, 
amihez még meghallgattuk nagy-
tiszteletű úr igemagyarázatát. 
Ő, nyilván alapos készülés után, 
olyan nézőpontokat és látószöge-
ket igyekezett nyitni a számunkra, 
ahonnan mélyebbre és messzebb-
re láthattunk. A hallottakat meg-
vitattuk, és közben észre sem vet-
tük, hogy immár nem mi tárjuk fel, 
hanem Márk evangéliuma mondja 
el nekünk Márk evangéliumát.

Folytatás a 3. oldalon

Dr. Nagy Balázs Ágoston  

és Balássy András
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Folytatás a 2. oldalról 
(Gyülekezeti élet)

Feladata végül a gyülekezetben meg-
keresztelt illetve ide rendszeresen eljáró 
gyermekek köszöntése születésnapjukon, 
12 éves korukig. A kezdeményezés, re-
mény ség szerint, erősítheti összetartozá
sunk tudatát, lehetőséget teremt épülésre, 
intésre és vigasztalásra. Mert, ahogy 
Pál írta a Rómabelieknek: „Tartozunk 
pedig mi az erősek, hogy az erőtelenek 
erőtlenségit hordozzuk, és ne magunknak 
kedveskedjünk.” (Róm 15,1)

Április 20-án Villányi Judit, a torony 
tervezője, Molnár József építész,  
dr. Törőcsik Frigyes és Balássy And-
rás nagytiszteletű úr a zuglói önkor-
mány zathoz benyújtandó pályázat 
előkészítéseként felmérte a homlokzat és 
a kapualj felújításával kapcsolatos fel
adatokat és ezek költségigényét. Megál
lapították, hogy a meglévő klinkertéglák 
egy részét teljesen le kell bontani, majd 
időt állóan visszahelyezni. Ahol ez nem 
szükséges, ott a fúgák mállott részeinek 
eltávolítása után új fúgázást kell alkal
mazni. A rögzített burkolótéglafelületet 
csiszolni kell és felületvédelemmel is 
tartósítani. A hagyományos vakolat 
helyreállításával együtt a néhány éve 
felújított ablakokat a jelenleginél jobb 
felületvédelemmel ellátva bádogozással 
kell ellátni, hogy az esővíz visszacsöpö
gése meggátolható legyen. Minthogy a 
jelenlegi pinceablakok megrongálódtak, 
és nem is egységes kialakításúak, ezeket 
is ki kell cserélni időtálló, de a szellőzés 
feladatát is ellátó új. esztétikusabb 
ablakokra. A közvilágítótest szerelését, 
vezetékezését szabványosra kell cserélni. 
Az esőcsatornázást át kell alakítani, hogy 
ne a járdára ömöljön a csapadékvíz, 
hanem az esővíz-csatornába. A kapualj, 
s a homlokzati bejárati ajtó megviselt. 
Alapvető felújításra, esetleg cserére 
szorul. 

Május 1-jén Zöld szigetek a város tengeré
ben elnevezésű kiránduláson vehettek 
részt a gyülekezet vállalkozó kedvű tag
jai. Beszámolónk a 3. oldalon olvasható.

Május 6-án nagytiszteletű úr, az anyák 
napi istentisztelet keretében felnőttnek, a 
sikeresen konfirmált Baranyai Erikának 
szolgáltatta ki a keresztség sákramen
tumát. Aki ezzel befogadtatott Isten 
szövetségébe, s teljes jogú tagja lett a 
református egyháznak, az egyház törökőri 
gyülekezetének. Az istentisztelet kereté
ben a PICi közösség tagjai, Balássy And-
rás, Bátori Réka, Bátori Zsófi, és Fodor 
Boglárka jelenetet adtak elő. A lectiót 
(Jn. 20,24-29) Fodor Boglárka olvasta, 
az imádságot Soós Tamásné mondta, 
az igehirdetésre készülő és a ráfelelő 
ifjúsági éneket  Brouwer Dániel, Bátori 
Réka, Bátori Zsófi és Fodor Boglárka 
vezetésével énekeltük. A záró ének alatt 
az édesanyáknak az ifjúság virágot adott 
át. Az ünnepi istentiszteletet a gyülekezeti 
teremben teázással, közös beszélgetéssel 
zártuk.

Folytatás a 4. oldalon

Folytatás a 2. oldalról 
(Keresztkérdések)

A sorozat céljait egyébként, 
hogy tudniillik megismertesse 
Jézus Krisztust, az ő szabadító 
küldetését, Isten kegyelmének 
csodáját, „minden nép között” 
(Márk 13,10) s hogy felkészítse 
a résztvevőket a szolgálatra (Ef. 
4,12) a négy evangélium közül, 
ahogy meg is tapasztalhattuk, 
valóban Márké szolgálhatja a leg-
jobban. Részint, mert terjedelme 
könnyen átfogható. Egy szusz-
ra végig olvasható, egyvégtében 
végig hallgatható, ahogy Húsvét 
éjjelén az ősgyülekezetek tagjai 
is tették. Márk jó választás azért 
is, mert nyelve élőbeszédszerű-
en egyszerű, darabos, fésületlen, 
de tömör és lényegre törő, s mert 
konfliktusokkal, nagy feszültsé-
gekkel teli eseményfejlesztése 
azonnal a drámai történetbe von-
ja, és megállíthatatlanul sodorni 
kezdi magával olvasóját. Nagyon 
eleven, és nagyon valóságos az 
egész. Ráadásul Márk közvetíté-

sével, mint tudjuk, az apostol Pé-
tert, a Megváltó cselekedeteinek 
igaz tanúját halljuk beszélni, aki, 
mert ott volt, hasonlíthatatlan 
erővel avathat be Jézus Krisztus 
földi életének, szolgálatának, ha-
lálának és feltámadásának meg-
rendítő, eszméltető, felszabadító 
történetébe, Isten szabadító tet-
tének titkába.

A Keresztkérdések című soro-
zat tehát, ha nem is egészen ere-
deti mivoltában, hanem mintegy 
a törökőriekre igazítva, nagyon 
sokat adott mindegyikünknek. 
Együttesen és külön-külön is. 
Miközben megéltük Jézus életét, 
megéltük az evangélium miszté-
riumát, láthattuk egymást töp-
rengeni, tétovázni, a ráismerés 
örömében megszólalni, türelmet-
lenkedni, vitatkozni, vagy éppen 
elbizonytalanodni. Együtt vol-
tunk, s most bizonyosan köze-
lebb vagyunk egymáshoz, sokkal 
közelebb, mint a Keresztkérdések 
előtt. És sokkal közelebb vagyunk 
Jézus Krisztushoz!

Zöld szigetek a város tengerében
Ónodi-Szabó Péter 

Idei tavaszi kirándulásunkat 
május elsején tartottuk, rendha-
gyó módon, Budapesten. Főváro-
sunk ugyanis bővelkedik a termé-
szeti látnivalókban (is), csak ezek 
talán még nem ismertek eléggé, 
mert elmegyünk mellettük, és ha 

egy kis érintetlen természetre vá-
gyunk, meg sem állunk a Pilisig 
– pedig belkerületekben is renge-
teg csodát találhatunk.

Rekkenő, 32 fokos hőséggel jött 
el a nap. A templomnál még igen 
kevesen voltunk, a többség eleve a 
Szent Gellért térre jött, végül majd-
csak húszan indultunk útnak. 

Folytatás a 4. oldalon

A tanösvényen, akik még nem fogytak ki a szuszból
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Folytatás a 3. oldalról 
(Gyülekezeti élet)

Május 10-én kanonika vizitációt foga
dott gyülekezetünk. Az egyházmegye 
tanácsosai: Szigethy János, az Újpest-
Újvárosi Gyülekezet lelkésze, vala
mint Gyura Tibor, a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal osztályvezetője, részletekig 
leható pénzkezelési, anyakönyv vezetési, 
és hivatalvizsgálatot végeztek, majd 
a presbitériummal közösen bibliaórán 
vettek részt. Ezt követően a vizitációs 
bizottság elnökletével presbiteri gyűlést 
tartottunk. Balássy András nagytiszteletű 
úr a gyülekezet életéről számolt be (lásd 
a Törökőr februári számának A számok 
tükrében című közleményét). Kiemelte, 
hogy Jézus Krisztus méltónak találta 
a gyülekezetet szeretetére és kegyel
mére, az adatok az ő munkálkodásának 
jellemzői, ez adja mindannak fontosságát 
és értékét, amire visszamutatnak. Fel
hívta a figyelmet arra, hogy a számok 
felől szépen kirajzolódik a gyülekezet 
tagjainak szolgálatra való készsége, haj
landósága az együttműködésre, amint az 
is, hogy Krisztusnak boldogító terve van 
gyülekezetünkkel. A vizitáló  bizottság 
ügyeinket, nyilvántartásainkat, és 
ügykezelési eljárásainkat rendben találta. 
Ezen túl Szigethy János nagytiszteletű 
úr maga is úgy látta, hogy a törökőriek 
életének középpontjában a Megváltó áll, 
s hogy ettől eleven a gyülekezet, ettől 
olyan vonzó lelkülete, hangulata, lég
köre. Megjegyezte, hogy gyülekezetünk 
valóban el van rejtve a járókelők elől, s 
bár ez különös, sok tekintetben hasznos 
kihívásokkal jár, mégis fontos volna 
mielőbb láthatóvá tenni a  templomot. 
Gyura Tibor számára a számok
ból egy kicsi, de élő, a lelkészével 
együttműködő, a lelkészének, s a 
ráutaltaknak sok segítséget adó közösség 
öltött alakot. Ő maga úgy gondolta, hogy 
a gyülekezet a honlapjával, s Törökőr 
című lapjával már eddig is sokat tett 
azért, hogy láthatóvá és megismerhetővé 
tegye magát. A vizitációt jóízű beszélge
tés zárta.  

Május 17-én ünnepi áhítattal emlékez
tünk Jézus Krisztus mennybemenetelére. 
Az áhítat után a presbitérium elnöksége 
előtt került sor Soós Balázs, valamikori 
presbiterünk: Soós Bálint unokájának 
konfirmációi vizsgájára, aki felkészült
ségét bizonyítva, hitéről tanúságot téve 
csak kevéssel maradt alatta az elérhető 
maximális 200 pontnak. 

Folytatás az 5. oldalon

Folytatás a 3. oldalról 
(Zöld szigetek a város tengerében)

Először is meglátogattuk a gyö-
nyörűen felújított sziklakápolnát, 
majd a gyerekekkel birtokba vet-
tük a Gellérthegy fő attrakcióját: 
a csúszdás játszóteret! Miután a 
gyerekek eleget játszottak (ha le-
het ilyet mondani egyáltalán), to-
vább sétáltunk a hegy Duna felőli 
oldalán, hogy megnézzük a Gel-
lért-szobrot és a vízesést, ez utób-
bi helyett azonban csak a kiszáradt 
medret bámulhattuk. Nem sok 
néznivaló volt rajta. Innen hosz-
szú lépcsőzések árán eljutottunk a 
8-as buszhoz, azzal meg valamivel 
kényelmesebben a Sas-hegyre.

A Sas-hegy zárt és őrzött ter-
mészetvédelmi terület, nyilván 
mindenki látta már, aki valaha is 
ment autóval vagy busszal a Bu-
daörsi úton: kifelé haladva jobb 
oldalon magasodó zöldellő domb. 
1958 óta természetvédelmi terü-
let, de már az 1780-as évek óta ku-
tatják a sajátos talajösszetételnek 
és mikroklímájának köszönhető-
en egyedülálló növényvilágát: a 
30 hektáros területen négy klíma 
flórájának képviselői találhatók 
meg 6-8 élőhelyen.

A hegyre érve a látogatóköz-

pont frissen felújított épülete 
fogadott bennünket, ahol a be-
lépőjegy áráért egy vezetett tan-
ösvényi kiránduláson vehettünk 
részt – legnagyobb meglepeté-
semre régi cserkész barátom ka-
lauzolt minket, aki nagyjából egy 
hónapja dolgozik itt. Körbejártuk 
a területet, terráriumában meg-
csodálhattunk egy zöld gyíkot, 
majd a déli oldalon az árvalány-
hajjal borított lejtős rétben gyö-
nyörködhettünk. A morzsalékos 
sziklás részen nő a közönséges 
csikófark nevű lágyszárú növény, 
melynek érdekessége, hogy a Sas-
hegyen csak porzós példányok 
találhatóak, termős példányok 
legközelebb a légvonalban egy ki-
lométerre levő Kis Gellérthegyen 
vannak. Az északi oldalon meg-
csodálhattuk a budai nyúlfarkfű 
példányait, melyek a jégkorszak 
utáni első olvadás óta élnek itt.

Túránkat ezzel a sétával zár-
tuk, a tikkasztó hőségben már 
senkinek nem volt kedve tovább 
menni, ahogy eredetileg tervez-
tük, a Széchényi-hegyre, azon-
ban így is nagyszerű élmények-
kel gazdagodhattunk és újabb 
gyönyörű darabot fedezhettünk 
fel környezetünkből.

Balról jobbra: Balássy András, Szigethy 

János, Gyura Tibor, Körber Tivadar,  

Dr. Rácz Gabriella

Az Isten szeretet
Dr. Marczell Erzsébet

Számomra ez a legcsodálato-
sabb mondata a Szentírásnak. 
Gyermekkoromban sokszor hal-
lottam idézni, hiszen mélyen hí-
vő, súlyos betegségét alázatosan 
viselő édesanyámnak a Biblia 
mindennapi forgatása volt erőfor-
rása, abból nekem is rendszeresen 
felolvasott. Később, amikor a fo-
kozódó bénulása miatt a könyvet 
se tudta tartani és lapozni, mesélt 
és idézett belőle. Ezek mélyen be-
lém vésődtek, de mégis inkább a 
félelmetes, ítélő Úr képe, mint a 
bennünket szerető Atyáé. Nehe-
zen tudtam megemészteni, hogy 
miért kell az én jó anyámnak any-
nyit szenvednie, miért nem gyó-
gyítja meg a Jóisten, mikor4 pe-

dig teljes szívvel imádkozunk és 
kérjük őt.

Konfirmációm után a középis-
kolás évek során lassan eltávolod-
tam a hitélettől. Csalódott voltam. 
Elhatároztam, hogy orvos leszek, 
majd én segítek, ha csak tőlem tel-
hetően is, a beteg embereken.

Csodák csodájára felvettek az 
orvosi egyetemre, ami abban az 
időben nem volt egyszerű dolog a 
magamfajta megtűrt származású-
nak. Mégsem nagyon jutott eszem-
be megköszönni Istennek, hogy 
ezt az életemet meghatározó lehe-
tőséget megkaptam. Csak sokkal 
később adtam neki érte hálát.

Az egyetemi évek, az első állás, 
a munka egy vidéki kórház gyer-
mek osztályán teljesen lekötött, s 
minden más háttérbe szorult. 

Folytatás az 5. oldalon
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Folytatás a 4. oldalról 
(Gyülekezeti élet)

Soós Balázs Pünkösd vasárnapján a gyü-
lekezet körében ünnepélyes fogadalom
tétellel és az első közös úrvacsorával 
pecsételheti meg teljes jogú egyháztag
ságát. (dNS) 

Május 19-én leszállították és a gonddal 
kijelölt helyén össze is szerelték egyik 
gyülekezeti tagunk nagyvonalú aján
dékát, a kisebbeknek szánt többelemes 

kerti fajátszóteret hintákkal, mászókával, 
csúszdával, házikóval, homokozóval. 
Minthogy a környéken nincs közterületi 
játszótér, az ajándék sokat segíthet a 
gyerekek és szüleik nyári időtöltésében, 
a parókiával és a gyülekezettel kialakult 
kapcsolataik erősítésében. 

Május 24-én befejeződött a Biblia-
iskola Keresztkérdések című sorozata. 
Ismertetőnk a 2. oldalon olvasható.

HÍREK

Állásfoglalás. A Magyarországi Reformá
tus Egyház Elnöksége a Veritas Kiadónál 
megjelent revideált Károli fordítás kap
csán állásfoglalást tett közzé. Kijelentette: 
a református egyház a magyar nyelvű 
Biblia ügyének elkötelezett gondozója a 
reformáció korától kezdve. Az elmúlt 63 
esztendőben először a Biblia Tanács, majd 
pedig a Magyar Bibliatársulat keretein 
belül – más egyházakkal együttműködve 
– végzi a Biblia szövegének gondozását, 
kiadását és terjesztését. Az MRE ezért a 
Magyar Bibliatársulat által gondozott és 
kiadott bibliákat fogadja el istentiszteleti 
használatra és ajánlja az egyéni csendes
ség pillanataira. 

Folytatás a 6. oldalon

A vizsgázó: Soós Balázs

Még gyerekek nélkül

Folytatás a 4. oldalról 
(Az Isten szeretet)

Hosszú évekig formálisan is 
alig gyakoroltam a vallásomat. 
Már csak emlék volt a Biblia olva-
sása, a rendszeres imádkozás. És 
bizony életbetöltő elfoglaltságom 
közben szinte észre sem vettem, 
milyen gyorsan múlik felettem az 
idő. Eltemettem a szüleimet, és 
rádöbbentem, hogy teljesen egye-
dül maradtam. 

És akkor kegyelmes Atyám las-
san, fokról-fokra, terelgetni kez-
dett „hazafelé”. Kisebb-nagyobb 
események, találkozások, beszél-
getések szinte észrevétlenül rá-
vezettek arra, hogy hol a helyem. 
Ráeszméltem, mennyi segítséget 
kaptam eddig kéretlenül is, külö-
nösen, ha valami komoly problé-
mát kellett megoldanom.

Ebben az időben földi magá-
nyom is véget ért. Társat kaptam 
Istentől. Valóban tőle és ezt mind-
ketten szentül hisszük. A férjem 
rendíthetetlen hite, feltétlen sze-
retete Isten iránt, és igen, irán-
tam is, megerősítette, mondhat-
nám: talpon tartotta az én, sajnos 
mindmáig gyenge, millió kérdő-
jellel, bizonytalansággal, de még-
is élő hitemet. Sokszor vigasztal 
a bibliai biztatás, hogy „a megre-
pedt nádat nem töri el, a pislogó 
gyertyabelet nem oltja ki” (Ézs. 
42,3). Mert azt mondja nekem, 
hogy bármilyen haszontalan és 
érdemtelen vagyok, Jézus Krisz-
tus szenvedése és kereszthalála 
valóban megváltott, s hogy Isten 
nem gyermekkorom félelmes, el-
háríthatatlanul ítélő Istene, ha-
nem valóban szerető és megbo-
csátó Atya.

Zuglóban lakom régóta, de csak 
néhány éve fedeztem fel, hogy a 
közelemben van egy kis reformá-
tus templom.  Akkor még Czanik 
Péter nagytiszteletű úr szolgált 
itt. Megfogott a hely szelleme, 
szívesen jöttem újra, otthon érez-
tem, otthon érzem magam benne 
mindmáig. Korábban én a férjem-
mel a katolikus templomot látogat-
tam, el-elmegyek oda vele most is, 
hogy együtt lehessünk; ahogy oly-
kor elkísért ő is engem ide Törö-
kőrre. Nem akarom elhallgatni: 
én csak gazdagodtam azzal, hogy 
megismertem a katolikus liturgi-
át is. Ahogy az ökumenikus tö-
rekvéseknek is örülök, jó volna, 
ha közelebb hoznák egymáshoz 
a felekezeteket, ha tanulhatnánk 
egymástól. Engem például külö-
nösen megfogott a szentmisében 
a bűnbánati ima, hogy „sokszor és 
sokat vétkeztem gondolattal, szó-
val, cselekedettel és mulasztás-
sal”. Bizony mulasztással, mert 
ez az, amit legtöbbször észre sem 
veszünk, noha sokszor bizonyul 
jóvátehetetlennek. Ezért is ké-
rem imáimban Istent: vezessen és 
irányítson, hogy észrevegyem és 
megtegyem – legyen erőm meg-
tenni, amit kíván tőlem.

És ha már itt tartok: megértet-
tem, mekkora ajándék az imád-
kozás lehetősége. Hogy minden 
helyzetben Istenhez fordulhatok 
segítségért, kezébe tehetem éle-
tem, szeretteim sorsát és hihe-
tem, hogy nem üres ég van fölöt-
tünk. Az imának köszönhetem 
azt is, hogy végre igazi tartalom-
mal telt meg az az engem gyerek-
korom óta kísérő Ige, hogy „Az Is-
ten szeretet.”  

Jó együtt lennünk
Fodor Boglárka

 A PICi-klub (a Pénteki Ifjú-
sági Club) a Törökőri Reformá-
tus Gyülekezet nemrég konfir-
mált tagjainak ifjúsági klubja. 
Mint más hasonló programok-
nak, a PICinek is Balássy And-
rás nagytiszteletű úr a vezető-

je. Amikor a PICiről beszélünk, 
ne gondoljon senki valami sok-
tagú csoportra. Ez a klub csalá-
dias légkörű, többnyire 5-6 fős 
– mondhatni baráti társaság, 
amely néha kiegészül Balássy 
Árpáddal és Breuwer Dániellel, 
akik gitárjátékukkal színesítik 
az együttlétet. 

Folytatás a 6. oldalon 



6 Törökőr

Folytatás az 5. oldalról
(Hírek)

Az MRE a nemrégiben a Veritas Kiadónál 
megjelent revideált Károli fordítás szövegét 
nem ismeri, annak előállásával kapcsolatos 
információval nem rendelkezik, és a fent 
nevezett kiadóval a Biblia megjelente
tésével kapcsolatban semmiféle kapcso
latban nem volt, és a mai napig sincs. Az 
MRE Elnöksége ezúton is az érdeklődő 
egyháztagok figyelmébe ajánlja a  Magyar 
Bibliatársulatnál jelenleg is folyó biblia
revideáló munkát, amely az 1990-es 
fordítás szövegének átdolgozását jelenti, és 
amely munkafolyamatot az érdeklődők a 
Reformátusok Lapja hasábjain, illetve a re
formatus.hu oldalon is nyomon kísérhetik. 
Az állásfoglalás 2012. április 11-i keltezésű, 
Dr. Bölcskei Gusztáv, püspök, a Zsinat 
lelkészi elnöke, Dr. Huszár Pál főgondnok,a 
Zsinat világi elnöke írta alá. (reformatus.hu)

A gyűlöletkeltés ellen. A három törté
nelmi egyház vezetője, Erdő Péter bíboros, 
a Magyar Katolikus Püspöki  Konferencia 
elnöke, Bölcskei Gusztáv püspök, a Mag
yarországi Református Egyház Zsinatának 
lelkészi elnöke, és Gáncs Péter, a Mag
yarországi Evangélikus Egyház elnök-
püspöke április 19-én közös nyilatkozatot 
tettek közé. „Egyházi vezetői szolgálatunk 
kötelez minket – írják, hogy szót emeljünk 
a gyűlöletkeltés ellen. Így utasítjuk el, 
hogy nemrégiben a Parlament falai között 
egy képviselői felszólalásban felidéződött 
a szégyenletes tiszaeszlári vérvád, amely
nek felemlegetése egyedül az indulatkel
tés eszköze lehet. Ebben a helyzetben is 
emlékeztetnünk kell Krisztus tanítására: 
„Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!” 
Hitünk, emberségünk semmilyen körülmé
nyek között nem fér össze az antiszemitiz
mussal, a vallási közösségek, népcsoportok 
elleni gyűlöletkeltéssel. Különösen is 
aggasztónak találjuk, hogy a gyűlöletkeltő 
beszéd a Parlament falai között hangzott, 
hangozhatott el. A magyar törvényhozás
nak, a politikai közbeszédet meghatározó 
képviselőknek, politikusoknak fokozott 
felelősségük van a gyűlöletkeltéssel való 
szembeszállásban. A tiszaeszlári vérvádat 
és az általa keltett gyűlöletet elutasítva 
együtt hívunk mindenkit a szeretet és az 
elfogadás krisztusi parancsának követésére 
és hirdetésére, az igazi emberi értékek 
alapján álló alkotó együttműködésre.” 
(MTI) 

Református Egység. A Kárpátmedence 
reformátusainak egysége 2009. május 22-én 
a debreceni Nagytemplomban jött létre, 
amikor az Alkotmányozó Zsinat ellensza
vazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 
Magyar Református Egyház alkotmányát. 
Ezt ünnepeljük meg azóta minden évben, 
a május 22-hez legközelebb eső hétvé
gén, idén május 20-án. Az ünnephez két, 
 ugyancsak az összetartozás élményét 
mélyítő program kapcsolódott. A május 
18-a és 20-a között immár kilencedik al
kalommal megrendezett Református Zenei 
Fesztivál, és a május 18-án és 19-én most 
negyedszer tartott Szeretet híd elnevezésű 
esemény sorozat. (reformatus.hu)

Folytatás a 7. oldalon

Folytatás az 5. oldalról
(Jó együtt lennünk)

Többféle foglalkozást tartunk. 
A PICi közösség a Bibliára, a di-
csőítő énekekre, imákra és a be-
szélgetésre épül. PICi mozi is van, 
ezeken az alkalmakon filmet né-
zünk, majd megbeszéljük a látot-
takat. A PICi színházban pedig 
rövidebb drámákkal, street-jele-
netekkel, pantomimekkel foglal-
kozunk. Mindig péntek délután 
találkozunk, négytől nyolcig, ha-
vonta általában kétszer. Van saját 
klubhelyiségünk is a pincében, 
igyekeztünk otthonossá tenni. A 
falakra különböző mintákat fes-
tettünk, van dartsunk és csocsó-
asztalunk is. Kimondani, leírni is 
jó: a foglalkozások nagyon szó-
rakoztatóak, de különben is jó 
együtt lennünk, szívesen jövünk 
össze. Azt meg talán mondanom 
sem kell: örömmel várunk máso-

kat is. Mindenkit, akinek kedve 
támad velünk időzni, velünk ját-
szani, énekelni, imádkozni, be-
szélgetni.

Fodor Boglárka

A meghasonlás
Diarmaid MacCulloch: A reformáció története

Diarmaid MacCulloch az Oxfor-
di Egyetem egyháztörténeti pro-
fesszora, a Brit Akadémia és a Ki-
rályi Történelmi Társaság tagja, a 
brit egyháztörténeti szakfolyóirat 
(Journal of Ecclesiastical History) 
egyik szerkesztője. Több díjnyertes 
könyvet publikált a Tudor-korról és 
a keresztyénség történetéről. Ez a 
magyarul az Európánál megjelent 
kötete, alcíme szerint A reformáció 
teljes esemény- és eszmetörténete 
az előzményektől kezdve, kitekin-
téssel a mára is, 2003-ban elnyer-
te a történelmi művekért adható 
Wolfson-díjat, 2004-ben a Brit Aka-
démia Díját, valamint 2005-ben az 
amerikai könyvkritikusok körének 
fődíját is. Nem akármilyen munká-
val van tehát dolgunk.  

Magam egyébként azt hittem, 
hogy egy a szokottnál ugyan tá-
gasabb szemhatárú, de mégis csak 
vallástörténeti művel lesz dolgom. 
Sokkal többről van szó. Az 1490 
és 1618 közti „hosszú XVI. szá-
zad” Európájának monografikus 
történetéről. Méghozzá remények 
és félelmek közt hányódó, a jelek 
és a korabeliek szerint az utolsó 

napok, a végidő világának súlyos 
konfliktusokkal, megpróbáltatá-
sokkal, radikális döntésekkel te-
li történetéről. Amelyben épp úgy 
jelen van a katolikus egyház mű-
ködési zavaraival kapcsolatos bel-
ső mozgalmak, mint az erejükben 
gyarapodó laikus törekvések hatá-
sa, a reformkísérletek sokasága, je-
len vannak az igaz hit mibenlétét 
firtató, sokféle felfordulást okozó 
ádáz viták, az inkvizíció működé-
sének, az iszlám térhódításának, 
a humanizmus megjelenésének, 
a könyvnyomtatás és vele a Bib-
lia terjedésének sok szenvedéssel, 
gyakran kínhalállal járó következ-
ményei. Jelen vannak az egyházi, s 
a különféle, az egyházi befolyástól 
szabadulni akaró, egyre ambició-
zusabb világi hatalmak véres há-
borúi, a mind nagyobb kört elérő 
érzelmi-manipulációs technikák, 
s a különféle fejlemények, folya-
matok olyan megszemélyesítői és 
rendíthetetlen képviselői, mint Lu-
ther, Zwingli, Kálvin, vagy a túlsó 
oldalon mondjuk Loyola, hogy má-
sokról most ne is beszéljünk. 

Folytatás a 7. oldalon
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Folytatás a 6. oldalról
(Hírek)

Reménység Fesztivál. A magyaror
szági keresztyén közösségek a Billy 
Graham Evengélizációs Társasággal 
együttműködve Reménység Fesztivált 
szerveztek 2012. június 1-je és 3-dika 
között, a Papp László Budapest Sportaré
nában, amelyen több mint negyvenezren 
vettek részt. Az esték fő igehirdetője 
Franklin Graham, amerikai evangélista 
volt. Az eseményen egy ezerfős ökume
nikus kórus is fellépett. (www.remenyseg-
fesztival.hu)

ALKALMAINK

Hetente
Istentisztelet, vasárnap 10.00
Gyermekfelügyeletet biztosítunk.
A tanév végéig:
Énekkari próba, vasárnap 9.00
Bibliaóra, csütörtök, 17.00
Június végéig
Baba-mama-kör, szerda 10.00

További alkalmaink
MÁVtelepi istentiszteletek
(Hungária krt. 1-3. 30. ép.)
június 3. vasárnap 16.00
június 24. vasárnap 16.00
július 1. vasárnap 16.00
július 22. vasárnap 16.00
augusztus 5. vasárnap 16.00

Házi csoport
június 13. szerda 18.00-19.30

Bibliaiskola – Keresztkérdések sorozat
június 14. csütörtök 18.30-20.00 
A sorozat tapasztalatai

Ifjúsági alkalom
június 8. péntek 16.00-20.00 PICi mozi

Filmklub
Téma: a korrupció
„Ha a szegénynek az elnyomását, a jog 
és az igazság megrövidítését látod az 
országban, ne csodálkozz el a dolgon; mert 
a magas rangúra vigyáz a magasabb rangú, 
rájuk pedig a még magasabb rangúak…” 
(Préd 5,7)
június 16. szombat 17.00-20.00  
Leon, a profi

Gyülekezeti délután
június 17. vasárnap 17.00

Táborok
Napközis gyermektábor július 2-6.
Jelentkezési határidő: június 21.

Te-TRISZ (ifjúsági) tábor
július 30-augusztus 3.
Jelentkezési határidő: június 17.

Gyülekezeti hétvége
Monoszló, augusztus 10-12.
Jelentkezési határidő: június 17.

További információ és jelentkezés 
elérhetőségeinken.

Folytatás a 8. oldalon

Folytatás a 6. oldalról
(A meghasonlás)

A törés katolikusok és protes-
tánsok között áthidalhatatlan 
szakadékká nyílt. Az önmagá-
val meghasonlott Európa vallási 
küzdőtérré vált. Mit tudott a pro-
testantizmus, hogy talpon tudott 
maradni a katolikus egyház erős 
és sikeres struktúráival, a világ-
méretű misszióként alakot öltő 
ellenreformációval szemben? Mi-
től vált képessé arra, hogy közös 
mederbe terelje és hasznosítsa 
a teológiai belátások, a közvéle-

mény, a közhangulat, a hétközna-
pi életviszonyok, a politikai elit 
érdekeinek és szempontjainak 
változásait? Az eszmék hatalma? 
De hát a megosztottság a protes-
tantizmuson belül is azonnal ki-
alakult, hittételekben rögzült és 
intézményesült is!

A könyv, az időrendbe szerve-
zett elbeszélés elmondása után 
alighanem ezért is mélyül el a 
társadalomtörténeti, teológiai, 
filozófiai problémákban. Olyan 
kérdésekben, mint az is, hogy 
mi jellemzi a reformációt életél-
ményként, mit is kell tartani az 
életről, a halálról, a közrendről, 
az erkölcsökről, a szexualitásról, 
a családról, a munkáról és sok 
minden másról. Mindezt fölényes 
biztonsággal, izgalmasan, már-
már szórakoztató elevenséggel, 
mégis alaposan és körültekintő-
en. Olyan tehát, amit az aggasz-
tóan nagy terjedelem (1255 oldal) 
és a riasztóan magas ár ellenére is 
(7900 forint) legelőször nekünk 
protestánsoknak kell elolvasnunk 
és átgondolnunk. (V. L. M.) Diarmaid MacCulloch

A hőskor lezárul I.
Balássy András

Ha az 1955-56-os éveket úgy jel-
lemeztük, mint „keserves egy hely-
ben járást”, akkor az ezt követő két-
három esztendő a száguldás, sőt 
szárnyalás ideje. Talán még inkább 
megállja a helyét, ha egy ugráshoz 
hasonlítjuk – kiugráshoz a kátyú-
ból – amely után végre az úton já-
rás békés (bár korántsem esemény-
telen, tétlen vagy problémamentes) 
évtizedei következhettek el.

A gyülekezet régi vágya teljesült, 
amikor 1958. január 1-től a parókiá-
lis terület két irányban is bővülhe-
tett. Az egyik irány a Besnyői utca 
és az Egressy út közötti sáv, amit a 
Baross téri gyülekezet végre áten-
gedett Törökőrnek. A döntést akár 
természetesnek is tekinthetjük, hi-
szen a terület elég messze van a 
Baross téri Egyházközség bármely 
eddig használt istentiszteleti helyé-
től, míg hozzánk alig egy villamos 

megállónyira fekszik. Csakhogy 
a döntéshez arra is szükség volt, 
hogy a nagyobb és anyagilag is szi-
lárdabb fasoriak átengedjenek egy 
háztömböt a Baross térieknek. 

Bizonyára többen – főként a fi-
atalabb olvasók – csóválják a fejü-
ket: hogyan képzelték akkoriban, 
hogy embereket csak úgy át lehet 
irányítani egyik gyülekezetből a 
másikba? A kérdés jogos, a válasz 
azonban a maitól merőben elté-
rő viszonyokban és gondolkodás-
módban rejlik. Az egyházzal való 
– ha mégoly laza is, de azért fenn-
tartott – kapcsolat ekkoriban még 
főként a népegyházi modell szerint 
alakult. E szerint a felfogás szerint 
az egyház intézmény, amely szol-
gáltat, de ezért cserébe elvárásokat 
is támaszt. (Nyilván igazságtalanul 
sarkított megfogalmazás ez, de so-
kan valóban így gondolkodtak akár 
az egyház vezetésében, akár a tag-
ság kö rében.) 

Folytatás a 8. oldalon
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Lelkészi fogadóóra:
csütörtök: 15.00 – 17.00
A fenti időpontban – a lehetőségekhez 
mérten – mindig igyekszünk ren
delkezésre állni.
További időpontok telefonon 
egyeztethetők.

Lelkipásztor: Balássy András
Telefon: 333-1942
Mobil: 30-638-4719
email: torokor@bpeszak.hu
honlap: www.torokor.hu

Folytatás a 7. oldalról
(A hőskor lezárul I.)

Az egyik ilyen elvárás az úgy-
nevezett egyházi adó befizetése 
volt, amiért ki is jártak a hívek-
hez a járulékbeszedők – akik ezt 
egyébként jutalék fejében tették. 
(Manapság, ha működik is ilyen, 
az inkább a pásztori gondosko-
dás, a kapcsolattartás eszköze.) 
Így aztán, ha egy gyülekezetnek 
nagyobb területen biztosította a 

közegyház a járulékbeszedést, 
az nagyobb bevételt is jelentett. 
Ugyanakkor a templomba járást 
is sokkal inkább kötelességnek, 
szolgálatnak tekintették akko-
riban, mint manapság, és csak-
nem teljesen mentesek voltak a 
„meghallgatom x lelkipásztort” 
fogyasztói szemléletétől. Így az-
tán a legtöbben nem bánkódtak 
túl sokat, ha kaptak egy leve-
let: mostantól fogva egy másik 
gyülekezethez tartoznak. Mind-
azonáltal voltak – és a mai napig 
is vannak – olyan testvérek, akik 

ragaszkodtak régi gyülekeze-
tükhöz, amely nem intézményt, 
hanem közösséget jelentett szá-
mukra.

Ha ez a fajta népegyházi szem-
lélet eltűnőben is van, azért a 
terület átrendezésnek vannak 
máig ható következményei. Min-
denekelőtt: kedves testvéreink, 
akik ma is itt vannak a törökőri 
gyülekezeti közösségben, és akik 
nélkül nem lennénk ugyanazok, 
mint akik vagyunk. Továbbá az, 
hogy egy adott terület ide tar-
tozik, felelősséget ró ránk: a mi 
feladatunk, szolgálatunk meg-
szólítani Jézus Krisztus evangé-
liumával az itt élőket.

A másik átcsatolt terület kis-
sé más műfaj. Itt egy meglévő 
kis közösség egyik központtól 
egy másikhoz került, de helyi 
sajátosságait, részleges önálló-
ságát mindmáig őrzi. A MÁV-te-
lep és az ún. Pongrácz IX. (ez a 
 Pongrácz-telep vasúton inneni 
része) átirányításával ugyanis 
egy istentiszteleti hellyel is gaz-
dagodott a gyülekezet:a MÁV-
telepi imateremmel.

Mindezek a területi átrende-
zések azért voltak szükségesek, 
hogy a gyülekezet végre ne szo-
ruljon rá állandóan a közegyház 
támogatására, hanem anyagi ér-
telemben is a maga lábára áll-
hasson. Ennek egyházjogi kife-
jeződéseként pedig 1959. július 
1-től az eddigi missziói egyház-
községből anyaegyházközséggé 
nyilvánították gyülekezetünket.

Törökőri konfirmandusok 1957-ben

„
Ha az 1955-56-os éveket úgy 
jellemeztük, mint „keserves 
egy helyben járást”, akkor az 
ezt követő két-három eszten-
dő a száguldás, sőt szárnya-
lás ideje. 

Helyreigazítás. A lap szerkesz-
téséért felelősséget vállaló Var-
ga Lajos Márton figyelmét elke-
rülte, hogy Ónodi-Szabó Ádám 
legutóbbi kritikájának tárgya, a 
Luther című film, a kritika állítá-
sával ellentétben, nem szerepelt a 
Filmklub szigorú logikát követő 
vetítéseinek listáján. A zavarért 
Ónodi-Szabó Ádámmal együtt a 
klub és a  Törökőr olvasóinak bo-
csánatát kérjük!


