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Amikor támad a tél f 6. oldal
Túrmezei-év 2012 f 7–10. oldal
A lefékezett idő f 11. oldal
Méregteleníts, böjtölj! f 12. oldal
Új presbitériumoknak készítettük… f 13. oldal
Zsoltártörténeti kalandozások f 14. oldal

„Hetvenkétévesenkimerte
jelenteni:nemigazaz,hogy
afiatalkoriszerelemidősebb
korbanszeretettéhalványul.”

Házasság hete Érden
f 11. oldal

„Nemszeretemhasonlítgatni
azintézményeket,degyakranmégis
kifényesedikazahely,aholazÚrnak
iskaputnyitnak.Ahitünkmégagyermek-
lélektannakisjobbanmegfelel.”

Farsangoló f 3. oldal

Nemvéletlenülnépszerűekvárosa-
inkbanalomtalanításiakciók.Ezek
nélkül aligha szabadulnánk meg
soklimlomtól.Őrizgetnénkésra-
kosgatnánk tovább, halmoznánk
egymásra a kacatokat garázsban,
kamrábanvagyazudvaron.Eddig
megvolt,ezutániselfér.Vagyjöna
jólbeváltideológia:kitudja,hátha
jóleszmégvalamire!Haelérkezik
a lomtalanítás ideje, és aktívan
részt is veszünk benne, akkor új
életérzésttapasztalunkmeg.Atisz-
taságésafelszabadultmozgásélmé-
nyét. Néhány nap után már alig
emlékszünk a hosszú évek alatt
összegyűjtöttsoktárgyra.
Alelkünkreisgondolhatunkígyaz

előttünkállóböjtiúton…
Böjtelsővasárnapjaamegszabadu-

lást hozza. Nem kell passzívan és
szomorúantovábbkullognunkarégi
beidegződésekmeghatároztapályán.
Kerülgetniabelénkszorultnegatívér-
zéseket,afolyton-folyvást„mentett”
anyagokat.A felhalmozott dacokat.
Százszorismételgetniősisérelmeket.
Elénekelni sok-sok egyéni sirámot
arról,hogymennyiméltánytalanságért
minketéletünkben,pedigegyáltalán
nemszolgáltunkrá.Siránkozniazon
asoklehetőségen,amelyéppcsakami
számunkranemnyíltmeg.
Sokszor már alig látjuk önma-

gunkatasokfelhalmozottócskaság-
tól, ránk tapadt furcsanehezéktől.
Ezekakívülrőlérkezett,debelsővé
váltterhektesziknehézzéalépése-
inket.Alelkünkistelítvevanvelük.
Afölösleges,nagyterhekcipelése

közben fontos dolgokat veszítünk.
Anyitottságésaközvetlenség,ame-
lyetmégnemisolyanrégensoktu-
ristaamisajátosságunknak,magyar
specialitásnak minősített, ma már
egyrenehezebbenlelhetőfelorszá-
gunkban.Szomorú,devalóságosdi-
agnózistírtleanapokbanPartiNagy
Lajosegynovellájában:„Magyarorszá-
gon,haegyjárókelőmegállítegyis-
meretlenmásikat,harmadikkéntott
ácsorogvelükaszorongás.”
Idősekbibliaóráitdélelőtttartjuk,

mertasötétedésselmárnagyotcsök-
kenabiztonság.Kisgyerekekszüleinek
pedigjólszervezettenkellmegoldani-
ukazutakataziskolábavagyéppena
gyülekezeti gyermekfoglalkozásra…
Hanagyritkánamorcosbizalmat-
lanságellenkezőjéttapasztaljuk,ala-
posanelcsodálkozunk.
Azelmúlthetekegyikzordnap-

jánametrólépcsőjénnagyvágtával
előzöttmegegykét-háromfős,ha-
misítatlanmaihúszévesekbőlálló,
hangos csapat. Lefelé futottak a
lépcsőn.Énsemálltam,hanemgya-
logoltam a mozgólépcsőn, de ők
sebesebbekvoltak.Nagyzajjalke-
rülgettékazokat,akiknehezenhú-
zódtakjobbra,hogyelengedjenek
minket, lassabban vagy gyorsab-
banmenetelőket.

Lentalépcsőaljánmeglepetésem-
remegálltakafiatalok,ésmegvártak.
Azt hittem, most valami atrocitás
következik, de legalábbis kioktatás.
Ehelyett barátságos vállveregetést
kaptamtőlük:„Látja,végülcsakmi
győztünk,hanehezenistisztultelőt-
tünkaterepezektőlabénáktól.”
Errea„kedvességre”végképpnem

számítottam,főlegaruházatukésa
hangerejükalapjánnem.Abennem
lévőszorongásmindenesetremásod-
percekalattelszállt.

Azírókorrajzánakigazságátépp
azilyenkivételekigazolják.Haszem-
től szemben állunk ismeretlenek-
kel,mindigottlapulbennünkaszo-
rongás.Dejólenneszabadulnitőle!
Mithozhatszámunkramaaböjt?

Ráébredhetünk:akevesebbtöbb.Hale-
mondunkvalamiről,ésnemterheljük
veleazéletünket,nemtelítjükvelealel-
künket,akkor leszünkgazdagabbak.
Hatestünknekkevesebbfölösleges

táplálékjut,akkorleszalelkünkis
erősebb és egészségesebb. Ha le-
mondunkakalóriadúsétkekről,asok
szénhidrátról,apluszenergiabevite-
léről, frissebb lesz a fejünk, mé-
lyebbekazérzéseink,ésmagunkis
gyönyörködünk tiszta gondolata-
inkban.Önmagunkszebbéskelleme-
sebbarcátismerjükmeg.
Akevesebbúgyistöbb,haegy-

szerűbbdolgoknakisújratudunk
örülni. Ha nem várunkmásoktól
túlméretezettajándékokatvagytel-
jesítményeket,hanematermésze-
tesnek,aközvetlennek,akevesebb-
nekistudunkörülni.
A böjti „pusztába” se kalandra

vagy ralishow-ra zarándokoljunk!
Inkábbazért,hogymegtapasztaljuk
afájdalmas,fanyar,küzdelmes,deva-
lóságos böjti ízt, amelyet Weöres
Sándor így fogalmaz meg: „Nem
nyúlszleértem,Istenem,/kezemhi-
ábatartom./Deénmindigszólíta-
lak,/mintgerle,hívóhangon.”
Acsendbenpedigszinteugyanak-

kor szólaljonmeg amai vasárnap
névadózsoltáránakbiztatószavais:
„An gya la i nak pa ran csol fe lő led, hogy
őriz ze nek min den uta don. Ké zen fog -
va ve zet nek té ged, hogy meg ne üsd lá -
ba dat a kő ben.” (Zsolt91,11–12)Az
utcán, a lépcsőn, meleg szobában
vagytemplombelsejében.Aholjá-
runkésahovalépünk.

A szerző az Evangélikus Hit tu do -
má nyi Egyetem rektora

A ke ve sebb több
g SzabóLajos

„Atársadalmiegyenlőségethazudórendszerötvenegy
kategóriábasoroljaazembereket.Ezegyolyanszamár-
létra,amelyencsaklefelélehetközlekedni.Acsúcson
természetesenazuralkodóKimcsaládhelyezkedikel.”

A kommunizmus 21. századi áldozatai 
– Észak-Koreában f 5. oldal

„Böjt el ső va sár nap ja 
a meg sza ba du lást hoz za.
Nem kell passzí van 
és szo mo rú an to vább -
kullog nunk a ré gi 
be ideg ző dé sek 
meg ha tá roz ta pá lyán. 
Ke rül get ni a be lénk 
szo rult ne ga tív ér zé se ket,
a foly ton-foly vást 
„men tett” anya go kat.
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Gyakranhallaniapanaszt,hogyapo-
litikaiközbeszédbőlkifogyottazin-
tellektuáliserő,hogyapolitikaialkal-
masságegyetlenszempontjaameg-
bízhatóság. Nem kétséges, hogy a
moderndemokráciákban–amédia
egyrenövekvőbefolyásaalatt–azegy-
szerű,közérthetőüzeneteknek,afi-
nomracsiszolt,könnyen„fogyasztha-
tó”közszereplőknekállazászló.
Azelmúlthétenlemondottnémet

elnökis ilyenvolt.Ch ris ti an Wulf f
(„mindenanyósokkedvence”–aho-
gyansokanhívták),asimamodorú,
mindigjólfésültkereszténydemokra-
tapolitikusmásfélévvelezelőttapa-
pírformaszerintgyőzöttazzalaJo a -
chim Ga uck kal szemben,akitakkor
– pártonkívüliként – a szociálde-
mokratákjelöltekazállamfőitisztség-
re.Wulffhelyzetekorrupciógyanús
ügyei,sutamagyarázkodása,újságíró-
katisbosszantóviselkedésemiattné-
hányhónapalatttarthatatlannávált
Európalegerősebbországaélén.
Alemondásperszenemcsakaző

személyeskudarca,hanemvereségaz
őtegykorjelölőAng e la Mer kel kan-
cellárnakésakereszténydemokrata
pártnakis.
AzállamfőNémetországbansem

erősebb, mint nálunk, ugyanakkor
fontosszerepevanabban,hogybizo-
nyostémákataközbeszédtárgyáváte-
gyen,hogypártpolitikaiellentétektől
mentesenvalóbananemzetiegység
kifejezőjelehessen.Ésperszeazállam
első embereként habitusa, stílusa,
egyéni története, személyespéldája
szükségképpenarcotadazegészor-
szágnak,otthonéskülföldönegyaránt.
Wulff kudarcát követően tehát

nagyvoltatét:mikéntlehetmegta-
lálniminélelőbbaztazembert,aki
ilyenzűrzavaros,gazdaságiéspoli-

tikaiválságoktólsújtottidőkbenké-
pesellátnieztafeladatot.
Anémetországipolitikaikultúra

–aföderálisberendezkedésmiatt–
sokkalinkábbalkalmasakonszen-
zusmegtalálására,mintamienk.Így
vasárnapestenemvoltannyiranehéz
akereszténydemokratáknaksemel-
fogadniabaloldalkorábbijelöltjét,Jo-
achimGauckot,akiígy–akommu-
nista utódpártot kivéve – minden
politikaierőjelöltjekéntvárhatjamár-
ciusimegválasztását.
GauckneveEurópa-szerteeggyé

váltazzalahivatallal,melyakommu-
nistarendszeregyiklegrettegettebb
titkosszolgálatának,akeletnémetSta -
si nak azirattárátvolthivatvafeldol-
gozni.AGauck-Behörde–halovány
hasonlóságotmutatvaazzalazintéz-
ménnyel,amelyetnálunkÁllambiz-
tonságiSzolgálatokTörténetiLevél-
táránakhívnak–arendszerváltástól
kezdveképesvoltkövetkezetesen,a
személyesdiszkrécióésatörténetihű-
ségkellőarányánakmegtalálásával,
nagyobbbotrányoknélkülfeldolgoz-
nianémetkommunistarendszerál-
lambiztonságiösszefüggéseit.
JoachimGauckannakidejénazért

kerültazintézményélére,mertegy-
házipolgárjogiaktivistakénthiteles
személyvolt,alkalmasarra,hogyezt
azérzékenyfeladatotelvégezze.
ÁmsemNémetországfontossága,

semazelnökváltáspolitikaijelentősé-
genemindokolná,hogyelapcímol-
dalánilyenterjedelembenfoglalkoz-
zunkazüggyel.Avilágsajtótisbejáró
fentiképenEurópalegerősebbállamá-
nakleendőelnökeésjelenlegikancel-
lárjalátható.Pedigaképaláaztisoda-
írhatnánk,hogyegy ke let né met evan -
gé li kus lel kész meg egy ke let né met
evan gé li kus lel kész lánya.Errőlpersze
nyíltanegyiküksembeszél,különösen
nemközösen.Diszkréthitvallásoknak

olykortanúilehetünk,egy-egybeszéd-
bőlkicsengabiblikusműveltség,de
semmimelldöngetőkereszténység.
AmikorGauckjelölésénekestéjén

emberiesendőségérőlbeszélt,asza-
badságbóleredőerőről,azezzelegyütt
járófelelősségről,akkornemlehetett
nemmeghallaniaprotestánsprédiká-
torintő,ugyanakkorerőtadószava-
it.Azzalanagyvonalúsággalpedig,
ahogyanakancellárképesvoltjóza-
nul–azegykoriellenjelöltnagyságát
elfogadva–örülniagyorsjelöltállítás-
nak,újbóltanújelétadtaannakapo-
litikusinagyságnak,amelyazügyek
fontosságisorrendjénekmegállapítá-
sakornempusztánpolitikailózung-
naktekinti,hanemvalóbankomolyan
veszianémetalkotmánybanisrögzí-
tettfelelősségetIs ten és em ber előtt.
Fontoslátnieztapéldát.
JoachimGauckelnökkéntremél-

hetőlegújrafelébresztimajdarend-
szerváltásethoszát,sezzelazegész
világfigyelmétképesleszráirányíta-
ni a demokratikus átmenet meg-
annyiellentmondásosságára,amúlt
megismerésénekfontosságára.
Az a tény pedig, hogy gazdasági

elemzőkegyregyakrabbanbeszélnek
aprotestánseurópaiországokgazda-
ságifölényéről,hogySvájc,Hollandia
vagy a skandináv országok példája
számszerűsítveiskifejezhető;az,hogy
abankokhitelezésielveinekkapcsán
egyregyakrabbankerülszóbaLu ther
ésKál vin neve; smost ráadásul az,
hogyNémetországélénegylelkészés
egy–hogynemondjuk–papgyerek
áll,nos,eztalánelkellgondolkoztas-
son minket is: mi, evangélikusok
mégiscsaktudhatunkvalamit…

A szerző helyettes külügyi államtitkár,
a Magyarországi Evangélikus Egyház
országos felügyelője

Lutheránus páros
Pfar rer, Pfarr ers toch ter – lel kész és lelkészleány lesz a német állam élén

Joachim Gauck német államfőjelölt és Angela Merkel kancellár
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Böjtelsővasárnapjánakősievangéli-
uma(Mt4,1–11)azÚrJézusKrisztus
pusztaimegkísértése.AZsi dók hoz írt
le vélmindenekelőtterreutal.Denem
csakerre,hiszenatörténetLukácssze-
rintiváltozataígyérvéget:„Ami kor az
ör dög el vég zett min den kí sér tést, el tá -
vo zott tő le egy idő re.” (Lk4,13)
Mertakísértőkésőbbisszüntele-

nülJézussarkábanvolt.Amikorpél-
dául Cézárea Filippinél Péter, akit
Jézusnéhányperccelelőbbihitvallá-
sáértKősziklánaknevezett,aközelgő
szenvedésétéshalálátbejelentőMes-
tereelélépett,ésdorgálnikezdte:„Is -
ten ment sen, Uram, ez nem tör tén het
meg ve led!” – akkorazőszavaibanJé-
zusakísértőreismert.Rögtönráis
kiáltott:„Tá vozz tő lem, Sá tán, bot rán -
koz tatsz en gem, mert nem az Is ten
sze rint gon dol ko zol, ha nem az em be -
rek sze rint.” (Mt16,22–23)
DeJézusnakmégakeresztkínjai

között se volt nyugta a kísértőtől.
Amikorazarrajárókígygúnyolták:
„Ha Is ten Fia vagy, szállj le a ke reszt -
ről!”, ésafőpapokiseztkiáltozták:
„Má so kat meg men tett, ma gát nem
tud ja meg men te ni. Ha Iz rá el ki rá lya,
száll jon le most a ke reszt ről, és hi -
szünk ben ne! Bí zott az Is ten ben: sza -
ba dít sa meg most, ha akar ja!” (Mt
27,40–43)–akkorJézusnakisméta
kísértőhangjátkellettkihallaniasza-
vaikból.
AMessiáskísértéseiazonbannem

amikísértéseink.AmikoraZsi dók -
hoz írt le vél szerzője ezt mondja:
„Mert nem olyan fő pa punk van, aki
ne tud na meg in dul ni erőt len sé ge in -
ken, ha nem olyan, aki hoz zánk ha -
son ló an kí sér tést szen ve dett min den -
ben, ki vé ve a bűnt” (Zsid4,15)–ak-
kornemakísértésektartalmánakha-
sonlóságáról beszél. Viszont azt

mondja,hogyamiképpenJézusmin-
dendolgában,delegfőképpenazIs-
tentőlrábízottküldetésébenkísértést
szenvedett, úgynekünk isminden
dolgunkban, mindenekelőtt pedig
azIstentőlránkbízottfeladatainktel-
jesítéseközbenszámolnunkkellakí-
sértőtámadásaival.Biztosaklehetünk
benne, hogy a kísértő nekünk is
szüntelenülasarkunkbanlesz.
Nekünk nincs hatalmunk arra,

hogyakövetkenyérréváltoztassuk.
Bennünket a kísértő nem is erre
provokál. Arra viszont van hatal-
munk, sőt Istentől parancsunk is
vanrá,hogyatőlekapottkenyerün-
ket – nagyságától függetlenül –
osszukmegazéhezőkkel.Hameg-
szólalalelkiismeretünk,ésmegpró-
báljuk megtenni, akkor a kísértő
rögtönafülünkbesuttogja:„Netedd,
mertnekedsemmarad,ésamásik-
naksemjutannyi,amennyiazélet-
hezkell.”Rögtönleishanyatlikazel-
esett embertársunk felé kenyeret
nyújtókezünk,ésmégjó,ha„benem
szólunk”neki:„Nem csak ke nyér rel él
az em ber…”
Hamégsemmindigezttesszük,az

csakazértlehetséges,mert„nagy fő -
pa punk van, aki át ha tolt az ege ken”,
hogyIstentőlelküldhesseszívünkbe
aSzentlélekajándékát,akinemcsak
eszünkbe juttatja,deaszívünkben
elevenítimegJézusmindignekünkés
sosematőlünkkérőknekszólósza-
vát, amivel a kísértő támadását
visszaverte:„Nem csak ke nyér rel él az

em ber, ha nem min den igé vel, amely
Is ten szá já ból szár ma zik.” (Mt4,4)
Nekünk nincs hatalmunk arra,

hogyatemplomlegmagasabbpont-
járóllátványosanleereszkedjünk–ez
iscsakazistenihatalommalrendel-
kezőMessiáskísértésevolt.Dearra
van hatalmunk, hogy vasárnapról
vasárnapra,ünneprőlünnepre föl-
menjünkatemplombavezetőlépcső-
kön.Haelindulunk,rögtönhallani
fogjukakísértőszavát:„Minekmen-
nél?Egészhétendolgoztál,legalább
vasárnapdélelőttaluddkimagad!”
„Nem kényelmesebb az ágyadban
aludni, mint a templompadban a
papunalmasprédikációjánszunyó-
kálni?”Éssorolhatnámavégtelensé-
gig a kinek-kinek testére szabott
változatokat: „Mennyivel haszno-
sabbaneltudnádtölteniaztamás-
félórát!”„Ugyanmiértmondanálle
érteamatinéról,ajófilmrőlatévé-
ben?Miértnemragadodmegazal-
kalmat,hogyletuddaztarégesedé-
kesvizitetaszüleidnél?Egészhéten
alig látod a gyerekeidet: legalább
vasárnapdélelőttfoglalkozzvelük!”
„Inkább az unokádnak vegyél egy
szeletcsokitvagysüteménytazona
pénzen,amitatemplomiperselybe
dobnál”–ésígytovább.
Ám ha a megkísértett lelkekkel

mélyenegyüttérzőmennyei főpa-
punkmegkönyörülrajtunk,akkora
Szentlélekrögtöneszünkbejuttatja
Jézusszavát:„Ne kí sértsd az Urat, a
te Is te ne det!” (Mt4,8)Hiszennem
tudhatod,hogynemazutolsó-eamai
alkalom,amikorazúrvacsoraioltár-
nálbűneidetletehetedakegyelemki-
rályiszékeelé,ésirgalmat,bűnbocsá-
natot,örökéletetnyerhetsz.
Nekünk nincs hatalmunk arra,

hogyuralomrategyünkszertavilág

mindenországafölött,ésazokdicső-
ségével övezzük magunkat. Még-
sem vagyunk megfosztva minden
hatalomtól,hanemtöbbnyiremind-
nyájanakapernaumiszázadoséhoz
hasonló helyzetben vagyunk: egy-
résztmásokgyakorolnakhatalmatfö-
löttünk, másrészt nekünk is van
több-kevesebbhatalmunkmásokfö-
lött akár a hivatásunkkal vagy a
munkánkkal kapcsolatban, akár a
családban,deazislehet,hogycsak
háziállataink fölött. (Lu ther nem
minden tapasztalat híján mondta,
hogyhaakocsismegtér,aztelsőként
alovafogjaészrevenni…)
Ésminéltöbbetszenvedünkmások

fölöttünkgyakorolthatalmától,annál
nagyobbleszakísértés,hogysérelme-
inketazokon„verjükle”,akikvalami-
lyenformábantőlünkfüggenek,ne-
künkvannakkiszolgáltatva.Ahata-
lommalvalóvisszaéléshajlamanem-
csakaszívünkbeésazelménkbe,de
mindensejtünkbebelevankódolva.
Mindannyiszorelisbukunkbenne,
ha főpapunk és közbenjárónkmeg
nemkönyörülrajtunk,ésSzentlelke
eszünkbe nem juttatja, hogy több
vagykevesebbhatalmunkatIstentől
kaptuk,ésegynaponnekiadunkszá-
mot,hogyanéltünkvele.
IstenSzentlelkeóvjonmegmind-

nyájunkatakísértéstől,hogyaránk
bízottakkalönkényeskedjünkvagy–
mint a példázatbeli gonosz szolga
(Mt24,49)–vernikezdjükszolgatár-
sainkat,magunkatistennekképzel-
ve fölöttük, megfeledkezve Jézus
szaváról,amivelakísértőtvisszaver-
te:„Tá vozz tő lem, Sá tán, mert meg
van ír va: Az Urat, a te Is te ne det
imádd, és csak ne ki szol gálj!” (Mt
4,10)

g VéghelyiAntal

B Öj t 1.  vA sár NAp jA (iN vo C A vit ) – Z sid 4,14–16

„Hoz zánk ha son ló an kí sér tést szen ve dett…”
A vA sárNAp ig éje

„…szükségünkvangyónásra,amikor
félrehúzódunk egy eldugott zugba,
ésszívünketkiöntveIstennekmegvall-
jukmindengyarlóságunk.Erreisint-
vevagyunk,innéteredazÍrásközis-
mertmondata:»Tegyetekítéletetés
igazságot.« Ítéletet tenniazt jelenti,
hogyönmagunkatvádoljukéselítél-
jük,igazságosságottennipedighinni
Istenirgalmában.Miképpenírvavan:
»Boldogok, akik megtartják a tör-
vényt és az igazságot mindenkor.«
(Zsolt 106,3) Az ítélet pedig nem
más, mint hogy egy ember bűneit
megvallja,magátmegítéliéskárhoz-
tatja,sezazigazialázatosságésönma-
gunkmegalázkodása.Azigazságosság
nemmás,mintamikoregyemberígy
ismerikiönmagát,kegyelmetéssegít-
ségetIstentőlkér,minekokáértIsten
őt újra magához emeli. Ekképpen
gondolkodikDávidis,mikorígyszól:
»Megvallottam Istennek vétkemet,
ésőmegbocsátottabűnömet,melyet
vétettem. Ezért hozzá imádkozzék
mindenhívő.«(Zsolt32,5)”

d� Lu ther Már ton:
Nyolcböjtiprédikáció

(Sze bik Zsó fia for dí tá sa)

se mper refor m ANdA

Kiisvalójábanazesperes?Azegyház-
megyelelkészeinekvezetője?Akerü-
letivagyországosegyházvezetésvég-
rehajtója, valamiféle multiplikátor,
aki továbbviszi a felső döntéseket?
Középvezetővagykülönlegesbeosz-
tásúlelkész?Adminisztrátorvagya
lelkészekhelyipásztora?
Ezekkelakérdésekkelszembesül-

niekellmindengyülekezetnek,lel-
késznek, s közülük különösen is
azoknak, akik közfeladatra vállal-
koznak.Aválaszadásbanazissegít,
hatudatosan,szintemeditálvavégig-
olvassukaziktatásrendjét.
Az esperest általában a kerület

püspökeiktatjabe,hiszenazőmun-
katársaleszazújegyházmegyeive-
zető.(Különlegesesetbenazegyház-
megyeiközgyűlésáltalfelkértlelkész
isvégezheti az iktatás szolgálatát.)
Az iktatás ünnepi istentisztelet

keretébentörténik,amelyhezhozzá-
tartozikazigehirdetésésazúrvacso-
ra egyaránt. Vigyázni kell arra –
ahogyerrőlmáraziktatásokkalkap-
csolatosáltalánosbevezetőbenolvas-

hattunk–,hogymegmaradjonahe-
lyesarányazegyházjogiaktusésalel-
kieseményközött,természetesenez
utóbbi javára. Ez azért szükséges,
mert az indulásnál különösen is
hangsúlyoznikellazesperesspiritu-
álisszerepét.Lelkiúthozlelkiindít-
tatásisszükséges!
Ünnephátezaziktatás,denem

egy embert és végképp nem egy
tisztségetünneplünk,hanemazaján-
dékaitosztó,afeladataitránkbízó,az
embereket szolgálatába állító ke-
gyelmesIstent,akikészerővel,sze-
retettelésajózanságlelkévelmegál-
daniszolgáját.
Az istentiszteletLi tur gi kus könyv

szerintirendjétkövetveaziktatásis
bűnbánattal kezdődik. Tudatos és
fontosvállalásez.Úgyinduljonaszol-
gálat,hogyaszolgálatotvállalóésbe-
fogadóegyarántletudjatenniterhe-
it,ésabűnbocsánatfelszabadítóener-
giájasegítseazúton.Vezetőkésveze-
tettekszámáraegyarántkulcskérdés,
hogyvilágossátegyük:mindannyian
bűnbocsánatbólélőemberekvagyunk.

Azistentiszteletpropriuma(vál-
tozórésze)azevangéliumszolgála-
tárólszólófejezetanyagábólvaló.Ez
atényissokatelárul.Nempapíro-
katgyártó,kimutatásokatkészítő,
határidőketkiíróésbetartatóveze-
tőt indít útnak az egyház, hanem
olyat,akiazevangéliumothirdeti,s
azevangéliumhirdetőjekéntösztö-
nösenissegítiajórendet.Fontoste-
hát,hogymimibőlfakad.Azevan-
géliumielkötelezettségbőlazIsten
jórendjénekszeretete.
Erre utal az igei részt bevezető

imádságis:„MennyeiAtyánk,akiőr-
ködszegyházadéleteésrendjefelett,
használd fel ebben az esperesnek
megválasztott testvérünket. Áldd
megbölcsszívvelésbennedbízólé-
lekkel. Te légy ereje, hogy tisztét
hűségesenbetöltse,békességésmeg-
értésjárjonszolgálatanyomán,sze-
retettel és igazsággal munkálja a
rendetszentegyházadjaváraésate
dicsőségedre.Hallgasdmegkönyör-
gésünketszentFiad,amiUrunkJé-
zus Krisztus által, aki veled és a

Szentlélekkel Isten,élésuralkodik
mindörökkön-örökké!”
Azigehirdetés,ahitvallás,azegyhá-

ziszolgálatrólszólólekciókutánkövet-
keznekazelkötelezettségrőlszólókér-
dések,majdazeskü.Azesküszövege
részbenakötelességekreutal:„Espe-
resiszolgálatommalegyházmegyénk
jó rendjét fenntartani és biztosítani
igyekezem;gyülekezeteinkéletétésin-
tézményeinkműködésétlelkiismere-
tesenirányítomésellenőrzöm.”Azes-
kümásik felea lelki feladatokat sa
pásztoriszolgálatothúzzaalá:„Lel-
késztársaimatésmunkatársaimatkö-
telességükteljesítésébenkészségesen
támogatom, közöttük a testvéri vi-
szonytésegyetértéstmunkálom.”
Azeskütkövetiaziktatás,majdaz

áldásoksora.Azáltalánoskönyörgő
imádságbanazújesperesmagaimád-
kozik.Azúrvacsoraliturgiájátpedig
együtt végzik a kerület püspökével.
Ciklusváltásidejénnemegyszeraz

egyházmegyei kettős vezetést egy-
szerreiktatjákbe.Ehhezazesperesik-
tatásésafelügyelőiktatásrendjétkell
harmonizálni.Aliturgiaibizottság–
igényesetén–készarra,hogyaket-
tősiktatásraközösrendetkészítsen.
Azújiktatásirendazáltalánosvá-

lasztások végén jó segítség lehet
nemcsak az ünnepi pillanatokban,
hanemazesperesiszolgálatravaló
lelkifelkészülésbenis.
g Dr.HafenscherKároly(ifj.)

Es pe res ik ta tá sa
Kö zép ve ze tő vagy kü lön le ges be osz tá sú lel kész?

ré g i-ú j liturg iKus
sAroK

b Rovatunkbankéthéttelezelőttamegbízott,ahelyettesésakülönle-
gesbeosztásúlelkészbeiktatásátvettüknagyítóalá.Akövetkezőkben
aLiturgikuskönyvmásodikkötetébőlazesperesiktatásánakrendjét
mutatjukbe.Ahagyományosrendapróváltozásaialkalmatadnakné-
mitisztázásra,ezértmegkísérlünknéhányolyankérdéstfelvetni,amely
azáltalánosválasztásokévébensokaknakizgalmaslehet.

MegváltóJézusunk!Telegyőztedaz
ősellenséget,sezzelörökidőremeg-
mutattadatégedszeretőknekabűn-
tőlvalószabadulásútját.Asátánikí-
sértésekmaissokakatelcsábítanaka
bűnésatőledvalóelszakadásútjára.
Köszönjük,hogyazért jöttélkö-

zénk,merta sátánmindigújésúj
módonmegjelenőművét le tudod
rombolni. Ebben a sohameg nem
szűnőmunkábannekünkisvanfel-
adatunkbőven.
Kérjük naponkénti segítségedet,

mertgyorsanelfogyazerőnk,kitartá-
sunk.Segítsmindnyájunknak,hogy
hitbenésszeretetbenmegújulvajár-
hassukafelédvezetőéletútját.Ehhez
mindensegítségetmegkapunktőled
igében,szentségben,gyülekezetikö-
zösségben, énekben, imádságban.
Szentlelkedetkérjük,hogymindezek-
benfelismerjükajándékaidat,örüljünk
nekik,éshálaadásunkvégnélkülile-
gyen.Böjtiútraindulunk,Urunk,és
célba–tudjuk–csakveledjutunk.
Példamutatószentéletedindítson

maissokakatkövetésedreésazáldo-
zatosemberszeretetre.Maivilágunk
kísértéseiközöttirgalmadbaajánljuk
aházastársakatésacsaládokat.Segítsd
őket,hogytiszta,egymástmegbecsü-
lőésmindennemzedékrőlgondos-
kodnitudóéletüklegyen.Békességed
adjonerőtésbölcsességetazesetleges
viszályokmegoldásához.
Légytámaszamindazoknak,akik

segítségedre szorulnak: betegek,
gondokkalküzdők,munkanélküliek,
hajléktalanok,társtalanok,egyedül
vergődő gyerekek, szomorúak és
gyászolóknáladkeressenekéstalál-
janakmegoldást,vigaszt.Segítsmin-
denkit,hogypásztoratudjonlenni
rászorulóembertársainakateszere-
tetedevangéliumával.
Győzelmes Krisztusunk, aki az

AtyávalegységbenÚrvagymennyen
és földön, mindent megteszel üd-
vösségünkre,könyörüljélegyetemes
egyházunkon,magyarnépünkmin-
dentagjánésazegészemberiségen,
hogyéletünkésboldogulásunklegyen
szentneveddicsőségére.Ámen.

Oratio
œcumenica
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Olvassa az Evangélikus Élet digitális változatát!

h i r d e t é s

Az óvo dás és kis is ko lás gye re kek idő -
szá mí tá sa far sang tól far san gig tart.
Jel mez be – és ez ál tal sze rep be – búj -
ni lé lek épí tő le he tő ség. 

A múlt hét pén te kén zsű ri el nök vol -
tam egy ön kor mány za ti is ko la far -
sang ján. Ren ge te get ta nul tam be lő le,
és hét mér föl des kü lönb sé ge ket ta -
pasz tal tam he lyi, egy há zi is ko lánk
far san gi mu lat sá gá hoz ké pest. 

Nem sze re tem ha son lít gat ni az in -
téz mé nye ket, de gyak ran még is ki fé nye -
se dik az a hely, ahol az Úr nak is ka put
nyit nak. A hi tünk még a gyer mek lé lek -
tan nak is job ban meg fe lel. 

Zsű ri el nök ként meg él tem, hogy le -
he tet len ka te gó ri ák ba zár ni a jel me ze -
ket: leg szebb, leg szí ne sebb, leg öt le te -
sebb… min de nek előtt azért, mert egy
gye rek van mö göt te, és a gye rek mö gött
egy csa lád. Elő ször meg le pőd tem, ami -
kor fel vo nul tak a ki csik: ka lóz, nin dzsa,
ka lóz, has tán cos nő, ka lóz, ka lóz, has -
tán cos nő…, ci ca. Ha a ka ló zo kat, nin -

dzsá kat és tán cos nő ket ki von tam a
száz öt ven jel me zes ből, ak kor meg let -
tek a nyer te sek. 

Az egész szí nes kom pá ni á ban mind -
össze két sa ját ké szí té sű jel mez volt. A
csa lá dok idő hi á nya, mó kus ke ré ké le te
ott ült a far sang te te jén! Az ered mény -
hir de tés kor csak azt tud tam el mon -
dani, hogy a le ges leg főbb ka te gó ria,
amely ben min den ki nyert: „A szü le id
szá má ra te vagy a leg sze ret he tőbb!”

Két fi ó kám egy há zi is ko lá ba jár.
Nem az volt a fő ér ték – sze rin tem – a
bá lu kon, hogy a te rem tés tör té ne tet
ját szot ták el, ha nem az, hogy sen ki nem
ér té kel te őket. Ke re tek kö zött vá laszt -
hat tak jel mezt (ál lat vagy nö vény),
de a tör té ne ten be lül tel je sen sza ba don. 

Volt mó ku sunk, ma lac kánk, pil lan -
gónk, fe nyő fánk, sü nink, hó vi rá gunk,
nap ra for gónk… a te rem tett vi lág sok -
szí nű sé ge, egye di sé ge és cso dá ja far -
san golt. 

g –pappa–

Far san go ló

meg hí vó

Akővágóörsievangélikusműemléktemplomharang-
jaihálaadóistentiszteletreésmegemlékezésrehív-
jákmindazokat,akikszívesenemlékeznekaszázéve
születettnagytiszteletűSü me gi Ist ván lelkészúrgyü-
lekezet-éstemplomépítőmunkásságára,hitébresz-
tőigehirdetőiésifjúságiszolgálatára.
Összegyülekezés:március10.(szombat)10.30-tól.

prog ram 
11.00:Istentiszteletúrvacsorával(Bozo rády Zol tán
ésVe ress Ist ván).
12.15:Emlékezésakorszakraéstényezőire(D. Ke ve -
há zi Lász ló).
13.30:Szerényagapé,társalkodó,fogadás(emlékek,
élmények).

Információ:
ist van.ve ress@lu the ran.hu, tel.: 20/824-7390;

Sü me gi Ist ván –tel.:20/824-8258.

h i r d e t é s

Megintottültünkafasorigimnázi-
umszépségesdísztermében,megint
csodás hangulatban. Pörgő szok-
nyáslányokésdobogócsizmásfiúk
jókedvűtáncátnézvemegintmegál-
lapítottam:dejó,hogy–immárhar-
madszor–megintvanMEGiNT!
Hiszamagyarországi evangélikus

gim ná ziumok népművészeti ta lál ko -
zó ján február18-ánmegint összejöt-
tekszerteazországbólazevangélikus
középiskoláktanulói,hogyamolyan
seregszemleszerűen megmutassák
magukat egymásnak. Néptánccso-
portok,párosbemutatók,zenekarok,

népdalénekesek–mindegyekanép-
zeneésnépikultúraszeretetében.
Meginttanulhattunkis:No vák Fe -

renc „Ta ta” rendhagyó történelem-
órájaizgalmasabbvoltbármilyenpo-
werpointosbemutatónál:amelyikszá-
zadról éppmesélt, annak a táncait
azonmódbeismutattákatáncosok.
Megintvoltnapotzárótáncháza

kollégiumban,közösétkezések,áhí-
tatés–amintilyenkorlenniszokott
–rengetegháttéremberegésznapos,

magátnemkímélősegítsége,amely
nélkülnemélvezhettükvolnaazal-
kalomáldásait.
Újakvoltaktalánamagasrangú

vendégek. Sch mitt Pál né Mak ray
Ka ta lint, köztársasági elnökünk
feleségét és dr. Rét he lyi Mik lós
nemzeti erő for rás-mi nisz tert Bar csay
Zsom bor tizenkettedikesdiákszólí-
tottameg,akiháromévvelezelőttaz
ötletmegálmodójakéntelementáris
erővelfogotthozzáajáratlanútkita-
posásához.Lelkeselszántságát–hogy
létrejöjjönanéptánckedvelőkorszá-
gosrendezvénye–sikerkoronázta,és
asikertovábbijele,hogyimmártud-
ta, mire fog vendégeket hívni, és
merteismeghívniőket!
Megint jó volt tehát tanárként is

büszkéneklenniiskoláinkra,diákjaink-
ra,lelkesültségükre,szorgalmukra,el-
szántságukra.Sőttanárkénttalánaleg-
büszkébbazember,hiszmástislát:„Ez
afiútegnapelőttéppenatermészettu-
dományoslabortkerestefel”–muta-
tottkollégámamezőségitcifrázóka-
lapos, fényes csizmás, mosolygós
nagygimnazistára,akielőttünkropta
copfospárjával.„Igen,azamásikmeg
amúlthétenmentanyelviversenyre”
–szóltamvissza.Devolt,akitazisko-
laibálonhallottunkszavalni,megint
másikaszalagavatónorgonált.
Aszervezőkkéthetemégalsósfar-

sangrakészítettékaprogramotésa
büfét,azigazgatóhelyettesekpediglat-
inversenyrekerestékatermeketvagy
házifocikupautánosztogattákadí-
jakat.Azoktatásiirodasemunatkoz-

hat:havontakét-három,akárnégyor-
szágos versenyen vagy találkozón
mérhetikösszetudásukatazevangé-
likusiskolákdiákjaianémetprezen-
tációsversenytőlakórustalálkozónát
aWignerfizikaversenyig!Sőtidénmár
filmszemléreisnevezhetnekazevan-
gélikusiskolákdiákjai!
Mitjelentez?Sok-sokmunkát,hisz

tanárnak, diáknak mindez „csak”
pluszazalaptevékenység,anapihat-
hétiskolaióra,atanulás,házifeladat-
írás,tanítás,dolgozatjavításéskészü-

lésmellett.Deegy-egyrendezvény
sok-sokizgalomésszépségisegyben:
lehetőségatehetségekkibontakozá-
sára,ahasonlókegymásratalálására,
atanórákéstantermeksokaságából
kiugró, felejthetetlen pillanatokra.
LehetőségazÚristenáldásaira.

g IttzésSzilvia
Bu da pest-Fa so ri Evan gé li kus 

Gim ná zi um

MEGiNT

SzeretettTestvéreimaJézusKrisz-
tusban!
Egyházkerületünkünnepel.
Tizenötévvelezelőtt,1997.feb-

ruár19-énszületettmegazazsinati
döntés,amelylehetővétette,hogy
azaddigikétegyházkerületbőlegy
harmadikegyházkerületislétrejöj-
jön.Ezadöntésnyitottutatanagy
múltúDunántúliEvangélikusEgy-
házkerületjogutódakéntegyházke-
rületünkújjászületésének.
1952-benegyházunktólelvették

önrendelkezésiszabadságát.Külső
politikaierőszakkaléstörvénytelen
eszközökkelmegváltoztattákake-
reteitéseltávolítottáktörvényesve-
zetőit.Tizenötéveegyházunkné-
pénekakaratábólésdemokratikus
döntésenyománeztaránkkény-
szerített struktúrát cserélhettük
le.Ezzel–legalábbiskülsőformá-
jában–lezárhattunkegynehézés
sötétkorszakot.

Isten kivezetett bennünket a
szolgaságból,ésmegajándékozott
aszabadsággal!
2012.február26-ánegyházkerü-

letünk valamennyi gyülekezetét
arrakérjük,hogyhálaadóimádsá-
gukbanemlékezzenekmegegyház-
kerületünkről!

Kér jék Urunk ál dá sát a ke rü le -
tünk ben fo lyó szol gá lat ra, a ke rü let
ak tív és nyug ál lo má nyú ve ze tő i re és
tiszt ség vi se lő i re. Imád sá ga ik ban gon -
dol ja nak ke rü le tünk száz tíz gyü le ke -
ze té re, egy ház me gyé ink re, ok ta tá si és
dia kó ni ai in téz mé nye ink re, lel ké -
sze ink re és fel ügye lő ink re, tiszt ség vi -
se lő ink re és pres bi te re ink re, meg -
kü lön böz te tett mó don pe dig a ránk
bí zott gyü le ke ze ti ta gok ra!
AzÚráldásalegyenésmaradjon

mivelünk!ErősváramiIstenünk!
Győr,2012.február17.

Testvériszeretettel:
g SzemereiJánospüs pök

A Nyu ga ti (Du nán tú li) 
Evan gé li kus Egy ház ke rü let

püspöké nek kör le ve le 
az egyházkerü let gyü le ke ze tei

részé re a 2012. feb ru ár 26-i
megemlé ke zé sek hez

Schmitt Pálné Makray Katalin
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Evangélikus
templomban zárult

a házasság hete
Szegedenfebruár12-énafogadalmitemplombanahelyirómai
katolikusszemináriumrektora,Blanc kens tein Mik lós általbe-
mutatottszentmisévelkezdődött,19-énpedigországosanisaz
evangélikushajlékbanzárultökumenikusistentisztelettelahá-
zassághete.

Akinekazelmúltnapokbanleesettsokhónemszegtekedvét,
azacsongrádimegyeszékhelyenarégiidőkesküvőitidézőkiál-
lítástólkezdvefilmvetítésekenátakülönféleelőadásokigszámos
színvonalasprogramközülválogathatottafőszervezőrómaika-
tolikusSzeged–CsanádiEgyházmegyeCsaládpasztorációsIrodá-
jaéstöbbmásegyházi,illetvecivilszervezetnekköszönhetően.
Evangélikusvonatkozásaisvolta„He te dik menny or szág”,

avagy a lel kész lak tit kai címmelfebruár17-énaszegediMó-
raFerencMúzeumdísztermébenrendezettkerekasztal-be-
szélgetésnek.Ittazérdeklődőkakülönbözőfelekezetűlelkész
házaspárok–közöttükifj. Cser há ti Sán dor helyievangélikus
lelkész és felesége, Ohn macht Mag dol na – segítségével
nyerhettekbetekintéstalelkipásztorokéspárjaikmindennap-
jainakszépségeibeésnehézségeibe.
Aházasságheténekhivatalosországoszáróistentiszteleteként

meghirdetettfebruár19-itemplomialkalmondr. Kiss Im replébá-
nos,általánospüspökihelynökésGáncs Pé ter evangélikuselnök-
püspök(képünkön), valamintaSze ge di öku me ni kus kó rus szolgált.

g GazdagZsuzsanna

keresztutak

b Azelmúlthétenmegismerked-
tünk a 2012-es világimanapot
előkészítőmalájasszonyokorszá-
gánakrövid történelmével, szó
esettazodabevándoroltnépek
egymástelfogadó,toleránsmaga-
tartásáról.Mostnézzük,hol is
helyezkedik el ez a természeti
kincsekbengazdagföld!

Adélkelet-ázsiaiországazEgyen-
lítőtőlészakraterülel,aHátsó-in-
diai-félszigetdéli,elkeskenyedőré-
szén,aMaláj-félszigeten,valamint
Borneó szigetének északi részén.
VízrajzihatáraiaDél-kínai-tenger
és aMalaka-szoros. Szárazföldön
ThaifölddelésIndonéziávalhatáros.
(Érdekesség,hogyterületéntalálha-
tókétönállóminiállam:Szingapúr
ésaBruneiszultánság.)
Malajziahazánknálháromésfélszer

nagyobbterületénmintegyhuszon-
nyolcmillióan élnek. Az ország ál-
lamformája föderatív alkotmányos
monarchia.Függetlenségét1957.au-
gusztus31-énkiáltottákki.Fővárosa
KualaLumpur,deaszövetségiadmi-
nisztratívközpontPutrajaya.
„Népekolvasztótégelyének”tekint-

hetjükMalajziát,hiszensokfélenép
lakja:malájok,ómalájbennszülöttek,
kínaiak,indiaiakésszámosbevándo-
roltnépcsoport.Amalájésazangola
hivatalosnyelv,ezekenkívülsokanbe-

szélikatamilt,akínait,athait,atel-
ugutésegyébtörzsinyelveketis.
Az ország felszíne változatos.

Északonhegyláncokhúzódnak,Bor-
neószigeténekpartvidékénmocsa-
rassíkságokterülnekel,aszigetbel-
sejébenaKapuasHulu-,azIran-és
aCrocker-hegységgránittömbjema-
gasodik.Itttalálhatóazországlegma-
gasabbpontja,a4101métermagas
Kinabaluis.
Atérségkétkéreglemeztalálkozá-

sánálfekszik,ennekkövetkeztében
igengyakoriakaföldrengések.Éghaj-
lata nedves, trópusi, az ország a
monszunövezetrésze.Azévescsa-
padékmennyiség 2500 milliméter,
azátlaghőmérséklet18–27Celsius-
fokközöttvan.Területének68%-át

erdőborítja.
Agráripari
ország,ám

jelentőskészleteivan-
nakkőolajból,földgázból,feketekő-
szénből,vasércből,bauxitból,rézből,
nemesfémekérceibőléskaolinból.Fő
iparágai:vegyipar,gépgyártás,kohá-
szat,elektrotechnika,textilipar,fafel-
dolgozás, élelmiszeripar és építő-
anyag-gyártás.

Elterjedtazültetvényesgazdálko-
dás,melynekfőterményeiarizs,ba-
táta,kókuszdió,földimogyoró,cukor-
nád,manióka,banán,dohány,kávé,
tea.Kimagaslóakaucsuktermelés,il-
letve-kivitel.Azállattenyésztéstte-
kintveaszarvasmarha-,bivaly-ésba-
romfitartásegyarántjelentős.
Malajziát az ázsiai „kistigrisek”

közésorolják.Ésgazdaságifejlődé-
sevalóbanfigyelemreméltó:azegy
főrejutónemzetiössztermékkörül-
belültízezerdollár.Fontosbevételi
forrásazidegenforgalom,különösen
amiótaazországjelképelettavilág
nemrégméglegmagasabbiker-felhő-
karcolója,a452métermagasPetro-
nasTowers…
Ebbenabujanövényzettel,rend-

kívüli gazdagság-
galmegáldottor-
szágban még-
is az igaz-

ságosság
után kiálta-

nakazasszonyok.
Vajonmiért?Azistentiszteletenel-
hangzóegyikimádságukbanválaszt
adnakerreakérdésre.„Istenarrahí-
vott bennünket, hogy lelkiismere-
tünkrehallgatvaszóljunkakorrup-
ció, valamint a közszolgáltatások
egyenlőtlenelosztásaellen.”

Délkelet-Ázsiagazdaságilaghar-
madiklegerősebbállamasemmen-
testehátatársadalmifeszültségektől.
Nohaamunkanélküliségirátajóval
alatta van több európai államénak
(3,8%),ámúgytűnik,apiacgazdaság-
nakarrafeléisvelejárója,hogysokan
–hajogilagnemis,de–erkölcsileg
tisztességtelen úton gyarapítják a
vagyonukat…
Amalájasszonyokkülönösenazil-

legálisanbevándorolt–sokszorbeje-
lentettlakás,biztosításnélkülélő–,

cselédkéntdolgozóFülöp-szigetekiés
indiainőksorsárahívjákfelafigyel-
met,akiknemcsupánéhbérértkény-
telenek végezni a házimunkát, de
olykor ki vannak tévemunkaadóik
bántalmazásánakis.
Lehet,hogymárszkeptikusanol-

vassukezeketasorokat.Ugyanmit
tehetnénkmi,magyarátlagemberek
amalajziaiigazságtalanság,erőszak,
korrupcióellen?Úgytűnik,amaláj
kereszténynőkvigasztalástésbáto-
rítástmerítenekJézuspéldázatából.
Azözvegyasszonyéból,akikitartóan
nyakárajártahamisbírónak.Vallják:
„Mindentetthatássallehetmégana-
gyonerősnekérzett,bebetonozott,
mozdíthatatlan rendszerekre is. A
sokkistetthatásaösszeadódik.”

g B.P.M.
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A maláj szigetvilág kistigrise

– A pénz ügyi tá mo ga tás
el nye ré se egy faj ta bi zo nyí ték
ar ra, hogy az ere de ti leg Ang li -
á ból in dult há zas ság he te
prog ram so ro zat Ma gyar or -
szá gon is el fo ga dot tá vált. De
va jon si ke rült-e el ér ni azt is az
öt év alatt, hogy az ügy moz -
ga lom má fej lőd jön, vagy is hogy
he lyi kö zös sé gek is fon tos nak
tart sák a nép sze rű sí té sét?
–Azidénigazi„áttörést”ér-

tünkel.Mártavalyisnagylen-
dületetadottügyünknek,hogy
sajtótájékoztatónkat a Parla-
ment épületében tarthattuk.
Azegyházimédiumokeddigis
támogattáktörekvéseinket,ez
évben azonban még tudato-
sabbanigyekeztünkavilágisaj-
tótismegnyerni.Ahétsorána
szervezőkkeltöbbmintnegyven
interjútadtunk,illetveszámos
újságcikk,rádió-éstelevíziómű-
sorfoglalkozottamozgalom-
mal,valamintennekkapcsán
különfélepárkapcsolatitémák-
kal. A sajtómegjelenéseinket
folyamatosan nyomon kísér-
tük,eddigközelháromszázöt-
venhíradáströgzítettünk.
Azelőzőévekbenmárszá-

moskereszténygyülekezetvál-

lalkozottarra,hogyaBálint-na-
potövezőhétfolyamáncsen-
desnapokat, szeretetvendég-
séget vagy éppen koncertet
szervezzen.Ámrajtukkeresz-
tülnemérhettükelatársada-
lomkevésbévallásosrétegeit.
Ezértvankülönösjelentősége
annak,hogyidén–atévé-és
rádióműsorokon,irodalmies-
tekenkeresztül–hozzájukisel-
juthatottahangunk.Ígymeg-
valósultazegyikcélunk,ame-
lyetötévvelezelőtttűztünkma-
gunkelé:üzenetünkkel–hogy
házasságbanélnijó–kiléphet-
tünktemplomainkkapuin.

– Ezek sze rint a há zas ság
he te moz ga lom nak más fel -
ada ta is van?
–Évekótaazonmunkálko-

dunk,hogyelérhetősegítséget
isnyújtsunkabajbajutotthá-
zaspároknak. Ezt célozzák a
különbözőszakemberekáltala
DeákTériEvangélikusGimná-
ziumdísztermébentartottelő-
adások.Dr. Pál he gyi Fe renc Fe -
dez zük fel egy mást! címűelő-
adásábanpéldáularrólbeszélt,
hogyanhidalhatókátszeretet-
benaférfiakésnőkközöttfe-
szülőellentétek.Ugyanakkora

házasságrakészülőknekishasz-
nostanácsotadottarrólszólva,
melyekazokajelentéktelennek
tűnőhibák, amelyeketmégis
komolyankellvenni.
Alegnagyobberejükazon-

banaszemélyesvallomások-
nakvan.Nemkellközszerep-
lőnek lennieegypárnakah-
hoz,hogyéletévelmásokszá-
mára példa lehessen. Ha
őszinténbeszélnekakárabot-
lásaikrólis,arról,ahogyan–
Isten segítségével – talpra
tudtakállni,újattudtakkezde-
ni,útmutatásuknyománsok
megromlottpárkapcsolattisz-
tulhat,újerőrekaphat…

– A há zas ság he te négy év -
vel ez előt ti mot tó já ra utal:
Új ra kez dés meg bo csá tás sal?
–Akárarrais.Denagysze-

rűgondolatotfogalmazottmeg
Si mo ne We il nyománaLack fi
Já nos – Bár dos Jú lia házaspár
is,akikaházasságheteideiar-
cai voltak.Üzenetükmegra-
gadta a hallgatóságot: vágy-
nunkkellarra,amiamiénk.
Alegfontosabbnakazonban

ahitelességettartom.Ismétlem,
nemhírességekrevanazembe-
reknekszükségük,hanemkö-
vethető, hiteles példákra. S
ilyenekremindenegyházi,ba-
ráti közösségben ráakadha-
tunk.Ezért jelentősekahelyi
kezdeményezések.Haddemlít-
sem külön is azt a harminc
helyszíntéskilencvenhatren-
dezvényt,amelyrákerültahá-
zasságheténekhivataloshon-
lapjára.KözülükÉrd,Debrecen,
Szegedkiválópéldátmutatafe-
lekezetköziösszefogásra.
Számtalanolyaneseményis

zajlottahétfolyamán,amely-

nekarészleteirőlnemkaptunk
hírt.Természetesenvárjuka
beszámolókat, jó lenne cso-
korbagyűjteni,mitörténtaz
elmúlt napokban. Érdemes
megosztaniatapasztalatokat,
kreatívötletekkelsegíteniegy-
mást. De nem a statisztikai
adatokgyűjtéseazigazánfon-
tos.Aházasságheteökume-
nikusszervezőcsapataabban
látja feladatát, hogy egyfajta
katalizátorként működjön
közreahelyiközösségekmoz-
gásbalendítésében.

– Az idei ren dez vény so ro zat
ko or di ná to ra ként, egy ben a
jól is mert ke resz tény könyv ki -
adó igaz ga tó ja ként mit tud
ten ni azért, hogy most, a hét
zá rá sá val ne ér jen „bol dog vé -
get” jö vő feb ru á rig a há zas ság,
az el kö te le zett kap cso la tok
nép sze rű sí té sé nek ügye? Tud-
e aján la ni „üzem anya got”,
amely nek se gít sé gé vel len dü let -
ben ma rad hat nak a meg szó lí -
tott pá rok és kö zös sé gek?
–Sokantudják,hogyahá-

zasságheténekfőmédiatámo-
gatójaaHarmatKiadó.Gondo-
zásunkban jelenik meg az a
Fa mily magazin, amely a téli
számaibanmindigaházasság
hetétnépszerűsíti.November-
benLackfiékkal,mostpediga
Pálhegyiházaspárralközöltünk
interjút.Aházassághetéreje-
lentettemegakiadóavilágiol-
vasók által is kedvelt Chap-
man-regénysorozatzárókötetét
Tél re ta vasz címmel.Ezenkívül
két másik könyvújdonságot
ajánlokazolvasóknak:Csa lád -
fánk tit kai ésA sze re tet min dent
le győz címűkiadványunkat.

g B.PintérMárta

Párokkal példát mutatni
Be szél ge tés dr. Her jecz ki Kor nél lal, a házasság hete koordinátorá val
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b Azidénötödikalkalommalmegrendezettházassághete
programsorozatszervezőinemkissikerkéntéltékmeg,hogy
központirendezvényeikkelnyerhettekaNemzetiErőfor-
rásMinisztériumapályázatán,melynekacsaládbarátköz-
gondolkodásnépszerűsítéseacélja.Igaz,azelőkészületek-
kormégsenkisemtudhatotterről,ésmégazeseményeket
beharangozósajtótájékoztatónapjánsemderültki.Ezért
iskezdtebeszélgetésünketdr.HerjeczkiKornél, aHarmat
Kiadóigazgatója–egybena2012.éviházasságheténekko-
ordinátora – ezzel a vallomással: „Munkatársaimmal
együttmostisIstengondviseléséreépítettünk.”

A Petronas Towers Kuala Lumpurban
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AkommunistaÉszak-Koreában–az-
az aKoreaiNépiDemokratikusKöz-
társaságban–nemegyGulag-rendszer
van,hanemhárom.Alegkeményebb
a politikai kényszermunkatáborok
rendszere(ku an li szo),melynekléte-
zésétarezsimtagadja.Annakellené-
re,hogy150-200ezren–közöttük
gyerekek(!)–küzdenekbennükaz
életbenmaradásért.Akollektívbün-
tetés elvealapjánugyanis azelítélt
személycsaládtagjainakisbűnhődni-
ükkell.ANagyVezető,aKim dinasz-
tiaalapítótagja,Kim Ir Szen 1972-ben
kijelentette:„Aszéthúzókatvagyaz
osztályellenségeketháromgeneráci-
ójukigkellelzárni.”
Hogymeddigterjedhetacsalád-

tagokelzárása,azabűntettmérté-
kétől függ. Ennekmegállapítására
nincs igazságügyi eljárás, mert a
vallomás,amelyetkínzássalcsikar-
nakki,ecélratökéletesenelegendő.
A jogieljáráshiányaazt is jelenti,
hogyaszabadulásrasincsesély.A
szabadulást az élet vége hozhatja
meg.Shogyezavégnetűnjéktávo-
linak,arról„gondoskodik”azelégte-
lenellátás,akeménykényszermunka,
arosszbánásmód…

Amásodikbüntetés-végrehajtási
hálózatazúgynevezett„átnevelőtá-
borok”rendszere(kjo hua szo). Ami
azéletkilátásokatilleti,etekintetben
ezek nem sokban különböznek az
előzőktől,hiszenabentlakók„halál-
táboroknak”nevezikőket.Deinnen
legalább van esélyük kiszabadulni
azoknak,akiktúléltékabüntetésüket.
A harmadik rendszer a kínai–

koreai határvidékre korlátozódik.
Ezekszinténátnevelőtáborok(dz -
sipk jul szo), de ide elsősorban a
csempészekkerülnek,illetveazok,
akikszökevénykéntKínábóllettek
visszahurcolva.
Akínai–koreaihatártkétfolyó,a

JaluésaTumenalkotja,sezutóbbit
–azidőjárástólfüggően–viszony-
lagkönnyűátszelni.(Információim
szerintműszakizárnincs,csakha-
tárőrség,ezértatiltotthatárátlépés
elvilegnemreménytelen.)
Azátnevelőtáborokkülönlegessé-

ge,hogyateljesenkimerült,avagyha-
lálosan beteg rabokat egyszerűen
hazaküldik,hogyneaközpontiadmi-
nisztrációtterheljék.Ahazaküldött
rabotabesúgóhálózathelyiemberei
tartjákszemmel,éshaacsaládigon-
doskodástólesetlegmégisfelépülne,
visszaviszikamunkatáborba.

Észak-Koreábanamagántulajdon
„illetlen”dolog.Azöltözködésbenés
viselkedésbenmegnyilvánulóegyé-
nieskedésiskeménykritikaaláesik.
Arádiókészülékekenpéldáulcsaka
kormányáltalengedélyezettcsator-
nákatszabadhallgatni.
Ahelyikommunistapárt–amely

aKoreaiMunkapártnevetviseli–
ideológiájaasztálinistahagyományok
ötvözeteaKimIrSzen-féledzsu cse
ideológiával,amelyazönellátás,az
akaraterő győzelmébe vetett hit, a
nemzetibüszkeség,anemzetiöntu-

datforradalmielve.Akiezenelvekés
anyilvánvaló„vezérelv”alapjánahit-
lerinemzetiszocializmusragondol-
na,kevéssétéved.

Amozgássérülteketésegyébfogya-
tékkalélőketanagyobbvárosokban
nemtűrikmeg.Vidékrezavarjákőket,
intézményes gondoskodásban nem
részesülhetnek, csak a családjukra
hagyatkozhatnak.Atársadalomszá-
mára haszontalanokként, „unter-
mensch”-kéntkezelikőket,sőtjelen-
létük még családtagjaik esélyeit is
rontja–arendszerugyanisminden-
kitsajáttársadalmiosztályánakkate-
góriájaszerinttartnyilván.
Atársadalmiegyenlőségethazudó

rendszerötvenegykategóriábasorol-

jaazembereket.Ezegyolyanszamár-
létra,amelyencsaklefelélehetközle-
kedni.A csúcson természetesen az
uralkodóKimcsaládhelyezkedikel.
AdinasztiátalapítóKimIrSzenésfia,
Kim Dzson gil arcképétmindenlakás-
bankikellettakasztani.Ésaképeket
biztonságos volt naponta letörölni,
mert a szomszédság besúgói árgus
szemekkelfigyeltékazállapotukat.
Amikorakilencvenesévekközepén

éhínségtombolt,sokak–azéletben

maradásérdekében–eladtákvagyel-
tüzeltékabútoraikat.Ezidőtájtálta-
lábancsakakétvezérarcképemaradt
afalakon,akommunizmusgyőzelmes
jelképeiként.
Házasságotiscsakazugyanabba

vagyegymáshozközelikategóriák-
batartozófelekközöttengedélyeza
párt.Miutánrendszerintapártbais
csak azok léphetnek be, akiknek
márafelmenőikispárttagokvoltak,

a privilégiumok is (le)származás
szerintkorlátozódnak.Mintafeu-
dalizmusban.
Azészak-koreairendszersztálini

módon viszonyul a parasztsághoz
is.A kolhozban anap sorakozóval
kezdődik.ApárttitkárelőadjaaKed-
vesVezetőlegújabbharciparancsát,
vagyfelolvassaapártlapvezércikkét.
Sokszorafizetségsempénzbeli,ha-
nemajegyrendszerrésze.AKoreai
NépiDemokratikusKöztársaságban
a paraszt nem ismeri a jól végzett
munkautániüdülés fogalmát sem.
A paraszt egyébként is örökre

parasztmarad,tekintetnélkültelje-
sítményére, kvalitásaira, esetleges
ambícióira.Azegyénszámáraegyet-
lenútjavanazelőrelépésnek:ahad-
sereg.Még házassággal sem lehet
„kiemelkedni”, mert ha a paraszt
egyvároslakóvalházasodikössze,ak-
koravároslakócsúsziklea„paraszti
kategóriába”.
„Észak-Koreábanazállamirádióés

televízió, az újságok és a tanárok,
mégakarikatúrákiscsakagyűlöletet
szítottákbennünkazimperialisták,az
osztályellenségek,azárulókéskitud-
ja,mégkikellen–fakadtkiKang Chol-
hwan, akigyerekkéntmagaistábor-
lakóvolt–,miközbenéheztünkolyan
információkra, amelyek megtörnék
ahazugságokmonopóliumát.”Köny-
véneklegdrámaibbmondataazonban
alighanem ez: „Csak jóval később,
miutánmegérkeztemaszabadvilág-
ba,váltamemberilénnyé.”
Akommunistarendszerneknem

isazacélja,hogyalattvalóiember-
réváljanak–acélahalottgyártás.A
kom mu niz mus fe ke te köny ve több
mint hárommillióban adjameg az
észak-koreai rezsim által likvidált
áldozatokszámát,23milliólakosból.
Akommunistahatalomátvételelőtt

–aFülöp-szigetiekután–Ázsiábana
koreaiakvoltakakereszténységetleg-
inkább elfogadók. Mára azonban a
Krisztus-követőkÉszak-Koreábanmé-

lyenaföldalászorultak.Ugyanakkor
akommunistauralomalólmenekül-
niszándékozóklegnagyobbremény-
sége–mintsegítségaszökésben–ma
isaDél-Koreábanszilárdbázissalren-
delkezőkereszténymisszióshálózat.

A szer ző új ság író, az SBS auszt rál köz -
szol gá la ti rá dió ma gyar nyel vű adá -
sa i nak nyu gal ma zott fő szer kesz tő je

„Csak a gyű lö le tet szí tot ták ben nünk”
A kom mu niz mus 21. szá za di ál do za tai – Észak-Ko re á ban

GeneralisszimusszáneveztékkiposztumuszKim Dzson gilt, adecember-
benelhunytészak-koreaivezetőt–jelentetteazországhivataloshírügy-
nöksége.Apárt-ésállamiszervekerrőlszólórendeletétfebruár14-én
hoztáknyilvánosságra.
Adokumentumméltatjaazegykori„KedvesVezető”érdemeit,meg-

említveazt,hogyKimDzsongilmegerősítetteaKoreaiNéphadsereget,
amelyetapja,azugyancsakgeneralisszimusszáelőléptetettKim Ir Szen
alapított,és–úgymond–elévülhetetlenérdemeketszerzettavilágbé-
kéjénekésstabilitásánakmegszilárdításában.
Atavalydecember17-énelhunytKimDzsongil16évenátkormányoz-

taakülvilágtólhermetikusanelzárkózóországot,miközbentovábbfejlesz-
tettea„szongundoktrínát”,vagyis„ahadseregazelső”politikáját.Ennekér-
telmébenahuszonnégymilliósországbanmindentmegelőzaz1,2milliófő-
nyihaderő–atekintélyuralomgerince,főtámasza–fenntartása,ellátása.
KimDzsongiltkétnappalszületésénekhetvenedikévfordulójaelőtt

neveztékkigeneralisszimusszá.Február16-án,„aragyogócsillagnap-
ján”színpompásünnepségekkelemlékeztekmeganéhaivezetőről.

d MTI

b Atelevíziójóvoltábólszemünkelőttzajlottdiktátorváltásjóapropó
arra,hogy–akommunistadiktatúrákáldozatainakfebruár25-iemlék-
napjaalkalmából–ezúttalÉszak-Korea„dinoszaurusztársadalmával”
foglalkozzunk.Akommunistavilágrendtalánutolsó„paradicsomát”
vizsgálvanemlehetnemgondolniarra,hogymicsodaszörnyűségtől
menekültünkmegitt,Magyarországon–valószínűleg1956-osforra-
dalmunknakköszönhetően…

for rá sok: 
KangChol-hwan–PierreRigoulot:The Aqu a ri ums of Pyon gy ang. Ten
Ye ars in the Nor th Ko re an Gu lag. BasicBooks,2005.
HyokKang:This is Pa ra di se! My Nor th Ko re an Child ho od.Abacus,2007.
BarbaraDemick:Noth ing to Envy. Re al Li ves in Nor th Ko rea. Granta
Books,2010.
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Makula degeneráció
A makula-elfajulás (más néven makula degeneráció) az 50-65 éves népesség 2%-át, míg 75-85 évesek 
15-25%-át érinti. Ez a probléma a 60 év felettiek nagyfokú látás-romlásának a leggyakoribb előidézője.

Vaksághoz, a látás
romlásához vezet
A kór az éleslátás helyén alakul ki, azon az apró terüle-
ten, amelyet olvasáskor, figyelmes nézéskor és járműve-
zetésnél használunk. Foltos, vagy eltorzult látás tapasz-
talható, a szavak egymásra csúsznak vagy az egyenes 
vonalak görbén látszanak. A kór előrehaladtával a lá-

tótér legértékesebb részén, a középpontban olyan mértékig megromolhat a látás, hogy teljes foltszerű 
kiesés keletkezik. Ugyanakkor a látótér széli területein a látás nem romlik, azaz a perifériális látás meg-
marad. Nem okoz hirtelen teljes vakságot, de a mindennapi életvitel nagyon nehéz lesz. 

Segíthetnek a vitaminok
A látásban résztvevő szövetek károsodott sejtjeinek vita-
minigénye megnövekedett, ezért anyagcsere-fo lya ma-
tait segítő ásványi anyagok és vitaminok, elő vi ta minok 
szervezetbe juttatásával az alkotósejtek ellen ál ló-
képessége fokozható (ilyenek a kisdózisú cink, a lutein 
és zeaxantin, béta-karotin). Bár gyógyulást nem várha-

tunk tőlük, az 
előbbiek alap-
ján lassíthatják 
a kór továbbfej-
lődését. 

A korai diagnózis hozzásegíthet a látás megmentéséhez. Ehhez 
otthoni önvizsgálat az Amsler-ráccsal végezhető Az egyik szem 
letakarásával nézzen a rács közepén lévő pontra. Ha a vonalak 
a pont környékén hullámosak, torzak vagy hiányosak, makula 
elfajulása lehet. Aki néhány napon keresztül a felsoroltaknak 
megfelelő rendellenességet tapasztal, feltétlenül keresse fel egy 
szemorvost.

1Z
S1

VE
E2

Éljen Ön is

az Ocuvite

Bónusz-

programmal!*

6 db Ocuvite Lutein forte étrend-kiegészítőn találha-
tó bó nusz matrica összegyűjtése után egy teljes do-
boz Ocuvite ajándék – részletek a termék dobozán.

a Chauvin ankerpharm
Bausch + Lomb magyarországi képviselete

2040 Budaörs, Szabadság út 117/A
Tel.: +36-23 500-330
Fax: +36-23 500-332

E-mail: info.hu@bausch.com
web: www.bauschandlomb.hu

ÓVJA ÉLESLÁTÁSÁT!
Próbálja ki az 
Ocuvite® LUTEIN forte
étrend-kiegészítőt

Kim Ir Szen szobra a Nagy Népi Tanulmányi Palotában
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AzötvennyolcévesRéz mű ves Sán -
dor még decemberben „költözött
be”,zárójelbetetteatöbbihajlékta-
lannal kapcsolatos fenntartását a
mindhidegebbidőjárás.Úgymond-
ja,1976ótahajléktalan,pedigakkor
mégmunkásszállónlakottBudapes-
ten.Történeteegyébkénttipikusitt
aNyírségben.2006-igmégtartani
tudtamagát,deamiótanincsmun-
kahelye, elfogytak a lehetőségek is
előle:márasajátszabályaitsetudja
betartani,tudniillikhogynemmegy
ahajléktalanokközé.

Vár sze gi Lász ló árnyaltabbképet
rajzol.Őállandólakónakszámítaz
éjjeli menedékhelyen hosszú évek
óta,sfőelve,hogyaszabályokatbe
kelltartani,ésittnemszabadbarát-
kozni,mertkülönbenbajlesz.Hasz-
noséletstratégialehet,aférfiugyan-
istudmosolyogni,ésszemébenéz
annak,akirákíváncsi.

Gyön gyi, vagyis Cza kó Já nos né
ráncoktólszabdalt,kicsiarcáranem
ülnekkiazérzelmek,abbanazonban
egyezik a véleményük, hogymost
ténylegsokakkalkellosztoznimin-
denenazéjjelimenedékhelyen.Csak
ne lennének részegek – teszimég
hozzáazasszony,meghogyazalko-
holt,aztnagyonutálja.

– Ho gyan úsz ta meg, hogy nem ka -
pott rá az ital ra eb ben a hely zet ben?
– kérdezemtőle.
–Talánmertdolgoztamvele.Tíz

évigaszesziparbaningyenihattam
volna,deláttam,mitteszazitalaz
emberekkel. Az élettársammal is,
akiütött-vert,elvettéktőlemakétlá-
nyomatmiatta.
Többetnemiskelltudni,hogyért-

seazember,mitőlolyanrezzenéste-
lenezatörékenynő.
Fényesdélutánmegyatévéame-

nedékhelyelőterében,fessamerikai
katonákatbámulnakbozontos-bo-
rotválatlanférfiak.Ahetekótatar-
tórendkívülihidegmiattnemtessé-
kelikkiőketreggelente,ígyazOlta-
lomSzeretetszolgálatnakmost két
nappalimelegedőjevan.

éle tet ment az ol ta lom
–Szakmaimegfontolás,azintéz-

ménytőlvalófüggésoldásánakszán-
dékaindokolja,hogyazéjjelimene-
dékésanappalimelegedőaváros
kétkülönbözőpontján,egymástól
mintegynégykilométerretalálha-
tó.Ahogyanki-kireggelfelkel,ésel-
indulvalahová,ahajléktalanoknak
azéletébeisritmustvisz,hanapon-
taközlekedniükkellakétintézmény
között. Élet- és balesetvédelmi

okokbóleztaszabálytfüggesztettük
fel elsőként,most nem zárjuk be
napközbensemazéjjeliszállást,il-
letvebármikorlehetkopogtatniaz
ajtaján–magyarázzaLa borczi Gé -
za, a Nyíregyháza-Kertvárosi
ÁgostaiHitvallásúEvangélikusEgy-
házközséglelkésze.
–Anagyhidegmindkétintézmé-

nyünkben rendkívüli készültséget
ésmás szabályokat követel egyéb-
ként,mertmegkellvédenünkaránk
bízottakéletét,ezmostalegfonto-
sabbszempont–eztmárazOltalom
Szeretetszolgálatszakmaiigazgató-
ja, Bar to lo meu Iná cio Dez ano ve
mondja.–ARákócziutcainappali
melegedő is teljes kapacitással és
tártajtókkalvárjaanehézsorsúem-
bereket,akiknemisfeltétlenülcsak
a hajléktalanok. Sok olyan klien-
sünkisvan,akinekvanháza,lakása,
denincsannyijövedelme,hogyegész
hónapbanfedeznitudjaaköltsége-
it,ésjussonélelemreis.Egyesszol-
gáltatásainkatőkisigénybeveszik,
amilyenpéldáulamosásilehetőség
vagyéppanépkonyha.
Anapiszázadagmelegebédelké-

szítésére hitelesített népkonyhán
most százötvenöt adag kiosztása
voltacsúcs.Kimernéaszázegyedik

érkezőnekaztmondani,hogy„min-
denjegyelkelt”,ésaszázkettediknek
milyenalapon?…
Ötévenemtapasztaltakilyente-

let,anappalimínusztizenötfokrá-
adásul váratlanul érkezett, gyors
alkalmazkodástkívántalegeleset-
tebbekellátásárólgondoskodószer-
vezettől.Megoldottákhát,hogya
százhajléktalanbefogadásáraalkal-
mas éjjeli menedékhelyen legyen
helyemindenutcárólérkezőnek,s
mostelnéziknekiazt is,ha ivott,
hiszkintannálnagyobbveszélyben
van.Különhelyiségbenjózanodhat;
közösségbe akkormehet, hamár
képesabelátásra.
Százharminc embert látnak el,

amígszükséges.Hatartósanfagypont
körülireenyhülahőmérséklet,akkor
engedhetnekkiazOltalomSzeretet-
szolgálatmunkatársaiis.

ta nya gond no kok ak ci ó ban
Akertvárosievangélikusközösség

Joób Oli vér Sze re tet in téz mé nyé ben is
fokozottkészültségetkövetelnekezek
ahetekmindenmunkatárstól,deakét
tanyagondnoknakvanalegnehezebb
feladata–szögezileHor nyák né Pász -
tor Eni kő intézményvezető:
–Abokortanyákegyedülálló,idős

lakóinakellátása–nemcsakazebéd-

szállítás,deagyógyszerekkiváltása,
abevásárlásokintézése,atüzelőbe-
készítése–egyébkéntisnagyodafi-
gyelést követel, de ebben az idő-
szakbanmindez felértékelődött.A
munkakörülményekpedignehezed-
tek,olykor járhatatlanokazutaka
külterületeken,vagyéppazidősem-
berházaválikmegközelíthetetlenné,
lapátolnikell!
Atanyagondnokoksohanemkap-

csolhatják ki a telefonjukat, hisz
nemcsak a gondjukra bízott idős
emberekszámárakelléjjel-nappal,
hétvégéniselérhetőneklenniük,de
kapcsolatottartanakaközútkezelő-
vel,arendőrséggel,amezőőrökkel,
apolgármesterihivatalszociálisiro-
dájával, de még az utcai szociális
munkátvégzőPe ri fé ria Egye sü let tel
is:információkattovábbítanak,szer-
veznek,sodavezetikatanyagondno-
kigépkocsit,ahováaszükségirányít-
jaőket,élelmiszerrelvagyépptüze-
lővelmegpakolva.

tea, pok róc 
és lát ha tat lan segít ség

– A leg na gyobb oda adás mel lett is
nagy ter he lés le het ez a dol go zó kon,
új mun ka tár sak ra pe dig bi zo nyá ra
nem is gon dol hat nak ezek ben a ne héz
idők ben. Kap nak se gít sé get va la hon -
nan?–akérdésismétazigazgatólel-
késznek,LaborcziGézánakszól.
–Nemelhanyagolhatóazasegít-

ség, amit a különböző helyi civil
szervezetektől kapunk. Hogy pél-
dáulvannak,akikteát,zsíroskenye-
retosztanakdélutánonkéntamene-
dékhelyen.Vagyvanolyanpékség,

amelyik a megma-
radtárujátanapvé-
gén nekünk adja…
egy másiktól min-
denszombatonhu-
szonöt-harminc ki-
lókenyeretkapunk.
Berci(Nyír egy há zán
így is me rik Bar to lo -
meu Iná cio Dez ano -
ve in téz mény ve ze tőt
– a szerk.) tegnapho-
zott el a Vöröske-
reszttőlnegyvenpok-
rócot!
S ezeket nemmi

kértük,nemszólítot-
tukmegőket,hogysegítségrelenne
szükségünk,hanemmaguktólkezde-
ményeztek,mertúgyérzik,ezekben
anehézidőkbennemtehetikmeg,
hogyafeleslegüketneanélkülözők-
nekadják.Nemlehetünkeléghálá-
saknekikezért.Deészrekellven-
nünkazt is,amiegyébkéntszinte
láthatatlansegítség,ámóriásiaje-
lentősége: figyelnek egymásra a
szomszédok, észreveszik, ha nem
füstölakémény!
Arendkívülihidegtélígyisjelen-

tőstöbbletkiadástjelentazintézmé-
nyeknek, segyelőremégnem lehet
tudni sem azt, hogymennyi pénzt
emésztezfelpontosan,semazt,hogy
azt az intézményfenntartó egyház-
községhonnanteremtielő.Csakannyi
bizonyos,hogyanépkonyhaüzemel-
tetésemosthavihárommillióstöbb-
letetkövetel,shogyaMagyarországi
Evangélikus Egyház gyors intézke-
déskéntmárátutaltazOltalomnaköt-
száz-, a Joób-szeretetintézménynek
százezerforintot.Hogyazellátásért
felelőshelyiönkormányzat,illetvea
HajléktalanokértKözalapítványtöbb-
letforrásokat biztosít a többletfel-
adatokra,annakhíreazértmármeg-
érkezett.Akövetkezőfontoshíraz
lenne,mikorkezdmárolvadni…

g VeszprémiErzsébet

Amikor tá mad a tél
– min den ki a front vo nal ban

Óvo da ve ze tői pá lyá za tok
ApályázatmeghirdetőjeaMagyarországiEvangélikusEgyház.

1. meg hir de tett mun ka hely
KaticabogárEvangélikusNémetNemzetiségiÓvoda,5650Mezőberény,
Lutheru.9.–OM-azonosító:201479

2. meg hir de tett mun ka hely
ÖrömhírEvangélikusKeresztényÓvoda,8200Veszprém,Aradivérta-
núkútja2/a–OM-azonosító:201506

3. meg hir de tett mun ka hely
SzentendreiEvangélikusZeneiÓvoda,2000Szentendre,Pannóniau.40.
–OM-azonosító:201591

Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek
•Szakirányúfelsőfokúiskolaivégzettségésszakképzettség,pedagógus-
szakvizsga.
•Az1.sz.munkahelyre:németnemzetiségióvodapedagógusioklevél–
Kt.17.§(3)a).
•Legalábbötévóvodapedagógus-munkakörbenszerzettgyakorlat.
•Ötévemegfelelazevangélikusegyházközségitagságfeltételeinek.
•Evangélikuskonfirmáció,lelkésziajánlás.

jut ta tá sok, il let mény, pót lék, egyéb
•Álláselfoglalásánakideje:2012. au gusz tus 1.
•Amegbízás6éviidőtartamraszól.
•Apályázatbenyújtásánakhatárideje:a pályázat első meg je le nésé től
• (február 19.) szá mí tott 30 nap.
•Apályázatelbírálásánakhatárideje:2012. jú ni us 30.
•Juttatásokaközalkalmazottakjogállásárólszólótörvényszerint.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell a pá lyá zó
•jelenlegimunkahelyét,beosztását,
•önéletrajzát,
•részletesszakmaiéletrajzát,
•azintézményvezetésérevonatkozószakmaiprogramját,
•szakmaihelyzetelemzésreépülőfejlesztésielképzeléseit.

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell
•alegmagasabbiskolaivégzettségetigazolóirat(ok)hitelesmásolatát,
•érvényeserkölcsibizonyítványt,
•lelkésziajánlástgyülekezetilelkészétől,
•akonfirmációiemléklaphitelesmásolatátvagyakonfirmációigazolását.

fel vi lá go sí tás a rész le tes pá lyá za ti fel té te lek ről
Var ga Már ta osztályvezető(tel.:429-2035)
MEEOrszágosIrodaOktatásiésIskolaiOsztály

A pá lyá zat cím zé se
MagyarországiEvangélikusEgyházOrszágosIroda
OktatásiésIskolaiOsztály–VargaMárta–1085Budapest,Üllőiút24.
Aborítékraírjákrá:Óvo da ve ze tői pá lyá zat, illetvetüntessékfelazin -
téz mény ne vét.

iro dal mi dél után 
Abudahegyvidékievangélikustemplomban(XII.,KékGolyóu.17.)
Ál dás a csa lád, a gyer mek címmelirodalmidélutánttartunkfebruár
26-án,vasárnapdélután5órakor.Aprogrambanhuszonnégyverses,
illetveprózaiműhangzikeltizenkilencelőadótolmácsolásában,négy
zeneibetéttel.AműsortszerkesztetteBa kos né Kar dos Pi ros ka.Zeneiszer-
kesztődr. Ecse di Zsu zsan na. Aműsorbanközreműködikagyülekezet
liturgikuskórusa.FuvolánjátszikBin der né Só lyom Tün de.
Azalkalomramindenérdeklődőtszeretettelvárunk.

meghívó hálaadó istentiszteletre 
és szeretetvendégségre

AKe rü le ti em lé ke zés gyü le ke ze tek ben címűprogramkeretébenaVeszp -
ré mi Evan gé li kus Egy ház köz ség szeretettelhívjaazevangélikustestvére-
ketmárcius3-án,szombaton13órárahálaadóistentiszteletre.Azegy-
házkerülettizenötödikszületésnapjánemlékezünkWelt ler Já nos ra, aki
azújraindultkerületelsőfelügyelője,akerületinapok„szellemiatyja”volt.
Azistentiszteletutánszeretetvendégségrevárjukvendégeinket,ezértkér-
jük,hogyrészvételüketelőrejelezzéka06/88/421-618-astelefonszámon.

h i r d e t é s

b Fáradt,elgyötörttekintetű,meghatározhatatlankorúférfiiparkodik
avégeláthatatlanulhosszúDerkovitsutcán,egyikkezeazsebében,a
másikkalműanyagreklámszatyrotszorongat.Egyetlenpillantássalfel-
mérhető:aBokrétautcaiéjjelimenedékhelyretart.Mostmindennyír-
egyházihajléktalannakezacélja,mertezatúlélésegyetlenesélye.Az
OltalomSzeretetszolgálatpedignyitvatartjaazajtótmindenkielőtt…
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2012
Túrmezei

b Születésenapján,február14-én
családias körben emlékeztek
TúrmezeiErzsébet diakonisszá-
ra, költőre, műfordítóra, az
1990-benújraindultFébéEvan-
gélikus Diakonisszaegyesület
elsőfőnökasszonyáraahűvös-
völgyi anyaházkápolnájában.

AkeddiünnepségVeper di Zol tán je-
lenlegi Fébé-lelkész imádságával
kezdődött,majdMa do csai Mik lós
emlékezett Erzsébet testvérre. A
nyugalmazottlelkipásztor–akiaz
újraindulásutánelsőkénttöltöttebe
aFébé-lelkészitisztet–nemcsaka
néhaifőnökasszonyéleténekbizo-
nyosállomásaitidéztefel,hanemazt
isáttekintette,mijelentmegmáred-

digasajtóbanazideiTúrmezei-évvel
kapcsolatban, illetve milyen ese-
ményekvárhatók.
Az ünnepi alkalom igehirdetője,

D. Ke ve há zi Lász ló nyugalmazottlel-
kész,egyháztörténész1Móz12,2-tvá-
lasztottaprédikációjaalapjául:„Meg -
ál da lak (…), és ál dás le szel”–idézteaz
Úrüzenetét.„Meg ál da lak”:mindenez-
zelkezdődik–emeltekiaválasztott

verselsőszavát.Demiezzelazigével
nemcsakarraemlékezhetünk–foly-
tatta–,hogyazIstenmegáldottavá-
lasztottnépét;ezazigearraisfigyel-
meztet,hogyKrisztusbanmiisrésze-
sültünkazáldásban.Ígylehetünkmi
isáldássá,mintahogyTúrmezeiErzsé-
betmagaáldásvoltsokakéletében.
Azegyórásünnepimegemlékezé-

senMa jor Er zsé bet ésMa gassy Vil -

ma testvérjóvoltábóladiakonissza
költőnőverseiközüliselhangzottné-
hány,Gö rög Haj nal ka pedigazEvan -
gé li kus éne kes könyvTúrmezei-szöve-
gűénekeibőlösszeállítottválogatást
szólaltatottmeg.
Azalkalomkötetlenegyüttléttel

zárult.Aszületésnapitortánagyer-
tyákatakilencvenhatévesEndre ffy
Má ria testvérfújtael.

Em lé ke zés szü le tés na pi tor tá val

Madocsai Miklós emlékezik A rangidős – kilencvenhat éves – Endreffy Mária a Túrmezei-tortával

b Acentenáriumiévhezkapcsoló-
dóanfebruár14-én21óra4perc-
tőlaMagyarRádióKossuthadó-
jaSzelídzengésűüzenet címmel
félórásműsortsugárzott.

ANagy Lász ló ésKő há ti Do rottya
szerkesztetteprogrambanelsőként
megszólalóD. Ke ve há zi Lász ló nyu-
galmazott lelkész, egyháztörténész
nemcsakTúr me zei Er zsé bet családi
hátterétésfiataléveitidéztefel,ha-
nem kiváló áttekintést nyújtott a
FébéEvangélikusDiakonisszaegye-
sülettörténetérőlis.Az1951-es,fáj-

dalmas feloszlatásról elhangzotta-
kategészítettekiazazarchívfelvé-
tel, amelyen a költőnő saját maga
mondrészleteketTe de um-for dí tás cí-
műverséből.
Az egyesület megszűnése után

TúrmezeiErzsébetBalassagyarma-
tonszolgálttovább,egészen1975-ig,
amikoriselkelletthagynia„Palóc-
országfővárosát”.Ekkoracsömöri
Gu bek Má ria éscsaládjafogadtabe
–másodmagával–Erzsébet test-
vért.Acsömörievangélikusgyüle-
kezetfelügyelőjeaköltözésokáról,
majdkalandoskörülményeirőlme-
séltaműsorban.
Harmadik megszólalókéntMa -

do csai Mik lós egykoriFébé-lelkésza
diakonisszaegyesület1990-esújrain-
dulásánakörömtelieseményeitidéz-
tefel.Őazújrainduláskormegválasz-
tottfőnökasszonyportréjátrajzolta
meg a rádióműsorban, kiemelve,
hogyErzsébettestvéraköltészetés
alelkiügyekmellett–többekközött
–azegyesületépületeitisszívügyé-
nektekintette.
A2000-ben,nyolcvannyolcéves

korában elhunyt Túrmezei Erzsé-
bet a 20. század tanúja, sokszor
meghurcoltjavolt.Mégisbátranés
bátorítóanvallotta:most él ni kül de -
tés.Azonoscíműverse–ugyancsak
sajátelőadásában–zártaaszületés-
napimegemlékezőadást.
ASze líd zen gé sű üze net címűmű-

sormeghallgathatóarádióarchívu-
mábanahangtar.radio.hu oldalon.

Fél órá ban egy élet

D. Keveházi László

Felvettemaszürkeruhát.
Szürke,mintagondok,
mintahétköznapok,amunka,
mintaföldönazélet.
SJézusmegáldott:
„Szürkeruhádalatt
verjenaszívedpirosörömtől!
Eztartsatávol
szolgálatodtólaszürkeséget!
Szemednekragyogása
hirdesse,mindenkilássa,
hogyahétköznapénvelemünnep,
amunkamosolygómájusifény,
scsupaöröm,csupaszínidelentisazélet!
Teveledmegyekén.”

Jézusmegáldott:
„Nemragyogó,nemfényes,nemhiúpompa.
Nemmásamunkára,másvigalomra.
Atöbbiekhaddváltogassák!

Atevigasságodmunka,
atemunkádvigasság!
Tégedtaláljanak
mindigszolgálnikészen!
Ahűszolgánaknagyjutalmalészen.
Megáldalak.”

Felvettemaszürkeruhát,
samígdobogaszívem,
amígérez,
amígahajamszínvesztettfehérlesz,
amígcsaktartazutamidelenn,
hálávalviselem.
Hamajdelfogyafény,
kialusznakalángok,
–kívülszürkeség,belülragyogás.–
Atyámkapujánbezörgetekén.
Shűszeretettelkitárjaelőttem,
akimegáldott.

(1937)

Szür ke ru há ban

Felszentelt testvérek Piliscsabán 1950-ben
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Az összeállítást írta és szerkesztette: Boda Zsuzsa
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A nap úrvacsorai istentisztelettel
kezdődött,amelyendr. Fa bi ny Ta más
diakóniáért felelőspüspökszolgált
igehirdetéssel.Prédikációjánakalap-
igéjéülaztaszakasztválasztotta(Mt
11,25–30),amelybenJézusaTúrme-

zeiErzsébetszámáraolykedvessza-
vakat is kimondja: „Igen, Atyám…”
Amikorazegyházbanolyannehe-

zen tudták a He gyi be széd ben el-
hangzottparancsotbetartani–hogy
tudniillik a ti ige ne tek le gyen igen, a
ne me tek pe dig nem –,TúrmezeiEr-
zsébetakkorishűségesenragaszko-
dottmegváltóUránaktettígéretéhez
ésigenjéhez–emlékeztetettapüs-
pök. – Imaközösségekben ezzel a
kétszóvalkezdtefohászait,errőltesz
tanúbizonyságot énekeskönyvünk
356.számúénekében,éseztaz„Igen,

Atyám” feliratotolvashatjukacsömö-
ritemetőbenasírkövénis.
Nehézkorbanszolgált,ésnehéz

időszakokbanállthelyt.Legyenéle-
tepéldaamiszámunkrais:tudjunk
igentmondaniaszolgálatra,azegy-

házra,Jézushívására–zártaprédi-
kációjátFabinyTamás.
Azünnepiistentiszteletliturgiá-

jábanapüspökmellettGre ger sen-
La bos sa György, egyházunkdiakó-
niaibizottságánakelnöke,valamint
Veper di Zol tán Fébé-lelkész vett
részt.LekciótKá kay Ist ván országos
irodaigazgatóésBu da An na má ria,
egyházunk diakóniai osztályának
vezetőjeolvasott.
Anaptovábbirészébenazegyko-

riszolgatársakközültöbbenisem-
lékeztekTúrmezeiErzsébetre.AFé-

béEvangélikusDiakonisszaegyesü-
let1990-esújraindulásautánielsőlel-
késze,Ma do csai Mik lós képekkel
gazdagonillusztráltelőadásábanvázol-
tafelanéhaifőnökasszonyéletútját.
Mindezt jólkiegészítetteaZákeus
Médiacentrum (ZMC) munkatár-
sai–Győ ri Já nos Sá mu el ésGyő ri
And rás Ti mó te us–által2001-benké-
szített,Fény előt tem, fény utá nam…
című portréfilm. Ebben Erzsébet
testvérmagameséléletéről,ésmond
elverseiközülnéhányat.

Gert rud He ub le in, aBadKreuz-
nach-inyugalmazottdiakonisszafő-
nökasszony1989-ben,amagyaror-
szágiFébé-egyesületelindulásának
hatvanötödikévfordulójántalálkozott
először Túrmezei Erzsébettel. Ezt
azelsőtaztánmégnagyonsoktalál-
kozáskövette.
Gertrudtestvérnekelévülhetetlen

érdemeivannakabban,hogyitthon
újraindulhatottazegyesület:nem-
csak anyagi támogatással és tárgyi
adományokkaljárulthozzápéldául
ahűvösvölgyianyaházfelújításához
éslakhatóvátételéhez,delelkitéren
isfontossegítségetjelentettdiako-
nisszáinknak.Abudahegyvidékiün-
nepségensegédkezettadélelőttiis-
tentisztelet úrvacsoraosztásában,
majdazebédszünetutániprogram-
banőisfelidézettnéhányataTúrme-
zeiErzsébethezkötődőemlékeiből.
Kivetítettfotóisegítségévelazegybe-
gyűltekis„belelapozgathattak”ma-
gyarországifényképalbumaiba.
Aszombatialkalmondiákokelő-

adásábanhangzottakelTúrmezei-
versek. A muzsika szárnyain dél-
előttEndre ffy At ti la orgonaművész,
délutánpedigaLisz tes Lász ló kar-
nagyvezetteperbáliMak láry kó rus
repítette az ünneplő gyülekezetet.
S bár ameghívó alapján sokan

vártákaRon do vonósnégyesfellé-
pését, a program csúszása miatt
sajnos erre nem kerülhetett sor.
Mintahogyanakrónikáshiányol-
taafebruár18-aialkalomramegje-
lentkétkiadványbemutatójátis.(A
friss kö te tek ről la punk 10. ol da lán
írunk. – A szerk.)
AmegemlékezésVeperdiZoltán

áldásávalzárult.

Aki igent mon dott az Atyá nak
Bu da hegy vi dé ki meg em lé ke zés Túr me zei Er zsé bet ről

b Lapunkbanmártöbbszörírtunkarról,hogyazideiesztendőtaMa-
gyarországiEvangélikusEgyházaszázéveszületettTúrmezeiErzsé-
bet diakonissza,költőnőtiszteletéreTúrmezei-emlékévneknyilvání-
totta.Egyházunk,valamintaFébéEvangélikusDiakonisszaegyesü-
letközösszervezésébenfebruár18-ánabudahegyvidékievangélikus
templombanemlékeztekazegykorifőnökasszonyra.

igen, Atyám
Igen,Atyám,mertígykedveselőtted,
Örömvagybánatér,akármigyász,
Kezedmegáldmosolyt,borútvagykönnyet,
Salelkembékén,csendbenrádvigyáz.

Igen,Atyám,hahűkarodvezérel,
Sközelegfényivelamesszecél,
Kísértés,támadásviharszelével
Pokolhatalmaisfelédsegél.

Igen,Atyám,ó,mindenenkeresztül!
Igen,Atyám,borúvagyfényözön
Tetőledszállrám,atyaikezedből.
Aföldönmásbannemgyönyörködöm.

Igen,Atyám,azévekúgysietnek,
Számukkimérihűségeskezed.
Stetárszkaputmegfáradtgyermekednek,
Aboldogórahaelérkezett.

Megyek,amerreutamkijelölted.
Úgyhív,úgyváraszentatyaiház.
Igen,Atyám,mertígykedveselőtted.
Alelkembékén,csendbenrádvigyáz.

Evan gé li kus éne kes könyv 356. ének
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Med dig?
Uram,TenekedsokaPétered,
sokakanagycsütörtökéjszakáid.
SolyankevésacsendesJánosod,
akinemígér,nemfogadkozik,
deelkíséregészaGolgotáig.

Mertolyankönnyűaztkimondani
egyizzópercben:Meghalokveled!
Deannyimindenvisszahúznamég,
haránkborulaszörnyűéjszaka,
hamegérintafagyoslehelet.

Taláncsakegykisgyermekmosolya,
vagyahitveskönnyfátyolosszeme…
Susognakaszélbenringóhabok:
ahalászbárka,otthonképehív…
Ó,legalábbbúcsúznikellene!

Hamualólazéletösztönis
felparázslik:Ó,ilyenhirtelen?
Egypercreolyanszépleszavilág,
átölelmindenszíne,illata!
…Smárelishangzotta„Nemismerem!”

Uram,TenekedsokaPétered,
sokakanagycsütörtökéjszakáid.
BárlehetnékegycsendesJánosod,
akinemígér,nemfogadkozik,
dehűmaradegészaGolgotáig!

(1946)
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Minthaatélismegenyhültvolna.Csa-
ládiashangulatfogadtaabudahegy-
vidékievangélikustemplombalátoga-
tókat.AszázéveszületettTúr me zei
Er zsé bet re, a költőre, műfordítóra,
diakonisszára emlékeztek hívek és
barátokafebruáriszombaton.
Sokáignéztemazoltárfölékive-

títettképet:azidősTúrmezeitmu-
tatta. Fáradt, szemüveges arc, de
kedvesmosolyvilágoltasokbaráz-

daközött.AzutánnéztemaTúrme-
zei-évre készített szórólapon lévő
fényképet:ifjú,sugárzónőfigyelta

harmincasévekből.(Bármilyenhihe-
tetlen,TúrmezeiErzsébetisvoltfi-
atal.TelvereménnyelésIstennektet-
szőtervekkel.)
Aszólítócsöndbenbelémvillant:

vajonhogyanfogadottvolna,hahu-
szonöt évvel ezelőtt megkeresem?
Mitszóltvolnatragédiákkalsújtottírá-
saimhoz?Istenkeresősoraimhoz?Biz-
tosszeretettelfogad,éskérdez,felel
bölcsszavakkaltürelmetlenségemre.

Olvastam(1990-ben)kézzelírt,
lapokból összevarrt versfüzetét.
Megismertemtevékenyhétköznap-

jait.Ésnemazitt-ottdöcögősorait
csodáltam,hanemáldozatoséletét!
HogyanlehetJézustésazembere-
ketígyszeretni?Ilyenegyszerűenés
oltalmasan! Ezt irigyeltem tőle: a
tisztaságot,aversekbőlviláglóre-
ményt… Eltűnődtem: mi foglal-
koztatta szüntelen, mit is akart?
Harmóniátavilágban,igazimegbé-
kélést.
Sokszor elgondoltam, amint a

Fébé közösségében végzett egész
naposmunkautánodaültasztalá-
hoz,ésversetírt,fordított,levelet
fogalmazott barátainak… Én az
énekszerzőtszeretemalegjobban.
Többmintszázénekkelgazdagítot-
ta az Evan gé li kus éne kes köny vet;
nemvéletlenülfogalmaztamegró-
laRe mé nyik Sán dor: „JézusKrisz-
tusigazpoétája.”
TúrmezeiErzsébetetnemtörték

meg amegpróbáltatások.Töretlen
szolgálatvolthosszúélete.
Nehézanőisors,smégnehezebb

egynépsorsa,hagondoktólsúlyos.
Akettősörökségégetésfölkomor-
lik.Amúltat fölmérni és talpköve
lennieljövendőkoroknak–csakaki-
vételesentisztáknakadatikmeg.
TúrmezeiErzsébethitvalló,áldo-

zatoséletévelörökpéldátmutatott.
Tenni, teremteni tévedhetetlenül s
tudni:nemvállalhatjamáshelyettünk
afeladatokat,csakmi–ezazember
küldetésemindenidőben.

g FenyvesiFélixLajos

versekből világló remény
Gon do la tok Túr me zei Er zsé bet szü le té sé nek szá za dik év for du ló ján

Piliscsaba, ’90-es évek

Nagyonköszönömkedvesleveledetésaszépbélyegeket.Nagyörömötszereztélvelük,mertígyénissokfelé
tudokörömötszerezniegy-egyszépbélyeggel.Remekülsikerültezaképsorozatis,mintazelőző.Jógondolat
voltművészetünkértékeitígyisismerttétenniavilágon.(…)
Nekemisvannakökumenikuskapcsolataim,perszeinkábblevélbenésverseimszolgálatánkeresztül.Tudok

róla,hogybaptistaésegyébkörökbentalánméggyakrabbanszavaljákőket,mintazevangélikusgyülekezetek-
ben.Studom,hogyvannakottazÚrnaknagyonkedves,mélyhitű,égőszívűgyermekei.Tudom,hogyegycél
felé,egyhazábatartunk,egyAtyánk,egyKrisztusunkvan,sazatermészetes,haszeretetbenegyüttmunkál-
kodunk.Demélyenhiszem,hogyevangélikusegyházunktanításamindenbenazIgébengyökerezik,hálásva-
gyokragyogó,tisztavilágosságáért.Ésmegvagyokarrólisgyőződve,hogyittahelyem.IsmeredazItt és most
címűverset?Abbanmagyarságommalkapcsolatbanvallom,hogy„Másholélnilehetneédesbéke.Ittélni–kül-
detés.(…)Máskorélnilehetnezengőbbének.Mostélni–küldetés.”Ugyaneztvallomazzalkapcsolatbanis,
hogyIstenevangélikusegyházunkbanhívottelszolgálatára.Ittésmost.
Vajonhogyanfogadnádahírtarról,hogybaptistavagyszabadkeresztyénlettem?Szeretemőket,éstudom,

hogytestvérekvagyunk,denekemittahelyem.SőszinténmegírhatomNeked,Mancikám,hogynekemitt,Ba-
lassagyarmatonannyialkalmamsincsaközösséggyakorlására,amennyiNeked.Sokszorérzeménisennekhi-
ányát,hiszenazanyaháziközösségmelegébőlkerültemide.DeaJézusKrisztussalvalóközösségacsendesség-
benésazúrvacsorában,agyülekezetalkalmainvalórészvételésközbentestvérilevelezések,beszélgetések,jó
könyvekolvasásaátsegítenekezenahiányon.
Thiele-WincklerÉvaanyaszavairaisgondolok:„Nemazafontos,hogyamagunkkielégülésétkeressük,ha-

nemhogymiközbenmásokatmegelégítünk,magunkismegelégedjünk.Nemazafontos,hogybennünketsze-
ressenek,hanemhogymiszeressünk,ésmásokszámáraáldássálegyünk.Nemazafontos,hogysokismere-
tünklegyen,hanemhogyamitfelismertünk,cselekedetreváltsuk.”
PróbáldTeiseztgyakorolni,édesMancikám!
Spróbáldszámbavenni,mennyiáldástkaptálmárszentkeresztségedótaegyházadban!„Légyhűmindha-

lálig!”(…)
Búcsúzommost,édesMancikám.
AmellékeltújéviversigéivelkívánokNekedésSzeretteidnekáldott,boldogújévet.

Részletek Túrmezei Erzsébetnek Gubek Máriához írt leveléből

Át ra gyog-e raj tunk?
Benézanapatemplomablakon.
Átragyogaszínesruhájú
tizenkétférfialakon.
Tarkafoltokatvetapadsorokra,
sakisfiúraédesanyjamellett.
Aznéziegyideigálmélkodva
aszépmozaiktemplomablakot,
atizenkétsugárzóalakot.
Aztánkérdez,legrosszabbkortalán.
Megkérdi:„Kikazok,édesanyám?”

Tartmégazigehirdetés.
Édesanyjacsakarrafigyel.
Sakiskérdezőtsúgva,hirtelen
egyetlenszóvalcsendesítiel:
„Keresztyének!”
Shangziktovábbaprédikáció,
szólazorgona,zengazének.

*

„Gyerekek”–vetődikfelhittanórán
néhánynapmúlvaváratlanakérdés:
„Milyenemberekakeresztyének?
Kimondjamegnekem?”
Sakiscsapatnagyigyekezettel
töriafejétafeleleten.

Aztánegykisfiújelentkezik.
–Tanítójailyenfeleletet
egyhamarújraalighakap.–
„Akeresztyénekolyanemberek,
akikenátsütanap!”

Milyengyermeki,igazfelelet!
Lehet-eannáldrágábbfeladat,
minthogyrajtad,rajtam,mindegyikünkön
átsüssön–ragyogjonaNap?!
Átragyogjonsötétvilágba,
ésberagyogjonsötétszíveket!
Nem,ennélszebbfeladatnemlehet!

Kísérjenhátegyreakérdés
tovatűnőévekalatt:
átragyog-e,átsüt-erajtad,
átragyog-erajtamaNap?!
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ATúrmezei-évalkalmábólidénmár
kétkiadványismegjelentaLutherKi-
adógondozásában.
Aszázéveszületettdiakonissza,

költőnőéletrajzátD. Ke ve há zi Lász -
ló nyugalmazottevangélikuslelkész,
egyháztörténészírtamegarájellem-
zőkörültekintésselésalapossággal.
AkiadványaMagyarországiEvangé-
likus Egyház Országos Irodájának
DiakóniaiOsztályaáltalelindítottso-
rozat,aDia kó ni ai Fü ze tek legfrissebb
darabja.
Az„Így le szel ál dás” – Túr me zei

Er zsé bet éle te és szol gá la ta című
munkaelőszavábanígyvallaszerző:
„Miótamegkaptamafeladatot:Túr-
mezeiErzsébetéletétnéhánysorban
megörökíteni, »megzendült« ben-
nemegyikköteténekcíme,ésnem
tudtamtőlemegszabadulni:Így le szel
ál dás.Nemmagáragondolt,amikor
leírta,hanem,mintmindig,mások-
ra.Deéppenígytudottazigehirde-
tésben, tanításban és diakóniában
szorgoskodó, a mindig
másokragondolóan cil la
Do mi ni, »azÚrszolgáló-
lánya« is áldássá lenni.
Eztazévekmúltánegyre
tisztábbanlátjuk,ésebben
ajubileumiés»diakóniai«
évben,amikorszületésé-
nek100.évéregondolunk,
jó,hatöbbszörismegem-
lékezünkróla,éselgondol-
kozunkörökségén.”
D.Keveházi László az

életrajzelejénrövidátte-
kintéstnyújtarrólakorról,
amelybeakésőbbidiako-
nisszaszületett,és felvá-
zolja az egyháztörténeti
hátteret, illetve a Be lák
családtörténetétis(TúrmezeiErzsé-
beteredetivezetékneveBelákvolt).
Azéletrajzbannyomonkövethetjüka
diákévekkülönbözőállomásait,majd
olvashatunk arról a sokféle szálról,
amelyErzsébetetaFébéEvangélikus
Diakonisszaegyesülethezkötötte.
Azegyesület1951-esfeloszlatása

utánErzsébettestvérBalassagyarma-
tontaláltújotthonra.Ezatöbbév-

tizedigtartóéletszakaszissokszol-
gálattaltelt.Agyarmatiévekutánés
azutolsó,budapestikorszakelőtta
rövid,deannálmeghatározóbbcsö-
möri időszak következett. Gu bek
Má ria, acsömörievangélikusgyü-
lekezetfelügyelőjeugyanis1946-tól

a diakonissza főnökasszony 2000-
benbekövetkezetthaláláigigazitest-
vériszeretettelésbarátsággalkötő-
döttanálatizenkilencévvelidősebb
diakonisszatestvérhez.AmikorEr-
zsébet néninek 1975-ben el kellett
jönnieBalassagyarmatról,aGubek
családfogadtabeőt.Nemvéletlen,
hogyTúrmezeiErzsébetetvégakara-
taszerintennekafővárosmellettite-

lepülésnekatemetőjébenhelyezték
öröknyugalomra.
BárKeveháziLászlómunkájaegy-

előrekispéldányszámbankerültkia
nyomdából,atervekszerintazősszel
megjelenőTúrmezei-emlékkötetben
aszélesolvasótáborszámáraishoz-
záférhetőlesz.

* * *

Elegánskötetbenvehetikkezükbe
a lírakedvelőiTúrmezeiErzsébet
verseinekválogatását.Id. Zász ka -
licz ky Pál nyugalmazottevangélikus
lelkészaszázadikévfordulóapropó-
jánszázversetválasztottkiadiako-
nisszaköltőnőtöbbkötetnyiéletmű-
véből.
„Válogatni nem könnyű feladat,

merthálátlan.Mindiglesznekolya-
nok,akikkedvencvagyéppenaleg-
kedvesebbversüketfogjákhiányolni.
Ámegyetlenválogatássemkövetheti
mindenkiszempontjait.Célkitűzé-
semazvolt,hogyaköltőéleténekfor-

dulópontjaihoz,költésze-
ténekfontosfejezeteihez
keressek öt-öt költe-
ményt”–írjaakönyvbe-
köszöntőjébenazegykori
Fébé-lelkész, majd így
folytatja:„Válogatnimég-
isöröm.Aköteteklapoz-
gatásaközbenszintemár
maguktóladódtak jelen-
tős,szószékenissokszor
idézettversek.Ugyanak-
koreddigkevésbéismert
költeményekmostlettek
fontossá számomra. Hi-
szentartalmazzákErzsébet
testvér igemegértésének,
Krisztusrólszólóigehirde-
téséneklényegesmondani-

valóit.Meg vagyok arról győződve,
hogyakiválogatottversekazolvasók-
nakisörömetszereznek.Sutánaso-
kannyúlnakmajdazösszesverset
tartalmazókötetekfelé.”

A ke gye lem ege alatt – Száz év –
száz vers című válogatás a Fébé
Evangélikus Diakonisszaegyesület
ésaLutherKiadóközöskiadásában
jelentmeg.(Ára970forint.)

élet rajz és lírai  vá lo ga tás

Rendhagyómódonkezdődöttidénaz
ötvenedvasárnapjátólböjtelsővasár-
napjáig tartó, hatvankettedik far-
sangiimahétCsömörön:úgynevezett
versünneppelemlékeztekaszázéve
születettTúr me zei Er zsé bet diako-
nisszafőnökasszonyra,költőnőreés
műfordítóra,aki–végakarataszerint
–acsömöritemetőbenpihen.

ASoly már Pé ter né nyugdíjasma-
gyartanár – a helyi evangélikus
gyülekezetnyugalmazottlelkészé-
nekfelesége–általszerkesztett,feb-
ruár19-eialkalmonharmincversés
egymesehangzottel.
Agyülekezetiteremversmondó

dobogójáraezenazesténjónéhány
korosztály–óvodásoktólanyugdí-

jasokig–képviselőifelálltak,hogy
amagukválasztottaTúrmezei-köl-
teménytelmondják.Adiakonissza
testvéréletrajzátrövidenKa li ná né
Gu bek Eri ka foglaltaössze,akihit-
tudományi egyetemünk levelező
tagozatánTúrmezeiErzsébetmun-
kásságábólírtahittanáridiploma-
munkáját.

ver s ün nep Csö mö rön

T ú r M E z E i - é v  –  2 0 1 2

Nem ejt hi bát!
Is me ret len szer ző után né met ből

Hakülönösnek,rejtelmesnek
látszanakIstenútjai,
hagondokörvényébevesznek
szívemlegdrágábbvágyai,
haborúsanbúcsúznikészül
anap,melycsakgyötrelmetád…
egybenbékülhetekmegvégül:
hogyIstensosemejthibát.

Haterveiigenmagasak,
sirgalmakútjamélynekem…
haatámaszokmindinognak,
hanincserő,nincstürelem,
stekintetemseholcéltnemlát
vaksötét,könnyeséjenát…
egyszikrácskahitvalljamégis,
hogyIstensosemejthibát.

Éshaszívemmegoldhatatlan
kérdéseknekbetegelett,
mertelkezdkételkedniabban,
hogyIstenútjaszeretet…
mindenelfáradtsóvárgásom
békénkezébetehetem,
selsuttoghatomkönnyekköztis:
Őnemejthibátsohasem.

Azértcsend,szívem!Engeddmúlni
aföldimúlóéletet!
Majdafénybenlátni,ámulni
kezdesz:Mindigjólvezetett!
Haalegdrágábbatkívánja,
alegsötétebbéjenát
meneküljabizonyosságba,
hogyIstensosemejthibát!

Em maus
An na-Ma i ja Ra it ti la után finn ből

Nemmertékmegkérdezni:kivagyTe.
Shirtelen,olyanhirtelen
nyomodatvesztették.
Villantköntösöd,smármesszejártál,

előresiettél,Dicsőséges,
másbezártajtókfelé.

Nemmertékmegkérdezni:kivagyTe.
Úgysugárzottazaszentkézazasztalon,

smindentbetöltőfényben
amegtörtkenyér.
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„Azért je lent meg az Is ten Fia, hogy
az ör dög mun ká it le ront sa.”
(1Jn3,8b)

BöjtelsőhetébenazÚt mu ta tó reg-
gelishetiigéiasátánlegyőzőjétál-
lítjákelénk,akiszeretettminket,és
önmagátadtaértünkáldozatul,ésakeresztenlegyőzteabűn,ahalál,azör-
döghatalmát.Azelénkkerülőböjtibátorítóbeszédekközöscélja:próbaté-
telekbenahitünkerősítése.„Jézusismegkísértetettésszenvedett,ezértse-
gíthetazokon,akikmegkísértetnek.”(Zsid2,18;LK)SazÚristenígybáto-
rít:Invocavit!„Hívj se gít sé gül en gem a nyo mo rú ság ide jén!” (Zsolt50,15;sez
aközvetlen„zöldszáma”.)„Hakiálthozzám,meghallgatom,velevagyokahá-
borúságban,kiragadomonnanésmegdicsőítem.”(GyLK729,13)Megkeresz-
telkedéseután„el vit te Jé zust a Lé lek a pusz tá ba, hogy meg kí sért se az ör dög”.
Háromszorígypróbálkozott:„Ha Is ten Fia vagy…” DeIstenFiaIstenigéjé-
velutasítottavisszaajánlatait:„Meg van ír va…” (Mt4)Lu ther vallomásais
bátorító:„Mikorazördögmegkísért,szívemetazzalvigasztalom,hitemet
azzalerősítem,hogyismeremazt,akiazördögötlegyőzte,ésakinékemmin-
denkorsegítségésvigasztalás.Istenéppenazértadhitet,hogytudjam:Krisz-
tuslegyőzteértemazördögöt!”Smiistudhatjuk:olyanfőpapunkvan,„aki
hoz zánk ha son ló an kí sér tést szen ve dett min den ben, ki vé ve a bűnt. Já rul junk
te hát bi za lom mal a ke gye lem tró nu sá hoz, hogy ir gal mat nyer jünk, és ke gyel -
met ta lál junk, ami kor se gít ség re van szük sé günk.” (Zsid4,15–16)Jánosfigyel-
meztetéseez:„Gyer me ke im, sen ki meg ne té vesszen ti te ket… Er ről is mer he -
tők meg az Is ten gyer me kei és az ör dög gyer me kei: aki nem cse lek szi az igaz -
sá got, nem az Is ten től van, és az sem, aki nem sze re ti a test vé rét.” (1Jn3,7a.10)
Jóbpéldájaisbátorítson;őkiálltaahitpróbáját,s„így szólt: Me zí te len jöt -
tem ki anyám mé hé ből, me zí te len is me gyek el. Az Úr ad ta, az Úr vet te el.
Ál dott le gyen az Úr ne ve!” (Jób1,21)Pálerősítsbátorít:„Em be ri erőt meg -
ha la dó kí sér tés még nem ért ti te ket. Is ten pe dig hű sé ges, és nem hagy ti te ket
erő tö kön fe lül kí sér te ni; sőt a kí sér tés sel együtt el fog ja ké szí te ni a sza ba du -
lás út ját is, hogy el bír já tok azt vi sel ni.” (1Kor10,13)Jakabböjtijavaslatai:„En -
ge del mes ked je tek azért az Is ten nek, de áll ja tok el len az ör dög nek, és el fut tő -
le tek… Aláz zá tok meg ma ga to kat az Úr előtt.” (Jak4,7.10)Nemcsakazsidó-
kéezazirgalmaséshűfőpaprólszólókijelentés:Jézusengeszteléstszerzett
anépbűneiért,„…hogy ha lá la ál tal meg sem mi sít se… az ör dö göt; és meg sza -
ba dít sa azo kat, akik a ha lál tól va ló fé le lem mi att egész éle tük ben ra bok vol -
tak.” (Zsid2,14–15)Jánoslátta,mikéntkezdődikKrisztusezerévesuralma.
Egyangyal„meg ra gad ta a sár kányt, az ősi kí gyót, aki az ör dög és a Sá tán,
meg kö töz te ezer esz ten dő re, le ve tet te a mély ség be, be zár ta”. EkkorJézusvér-
tanúi„élet re kel tek, és ural kod tak a Krisz tus sal ezer esz ten de ig… Bol dog és
szent az, aki nek ré sze van az el ső fel tá ma dás ban: eze ken nincs ha tal ma a má -
so dik ha lál nak…” (Jel20,2–4.6)„Kikittneveddicsérik,/Részüknemlesz
halál,/Örökéletrenékik/Hajlékodnyitvaáll.”(EÉ514,4)Halleluja!

g GaraiAndrás

HE Ti úT rA vA LÓ

„Az öre gek ko ro ná ja: az uno kák, és a
fi ak ékes sé ge: az atyák.” (Péld17,6)
Voltegypillanat,amikormárnem

integettem és nem néztem vissza,
csakrohantam.Rutinlettésköteles-
ség.Nagyonsajnáltam,hogycsakna-
pitíz-húszpercemjutrájuk,deeb-
benamókuskerékbennéhamégazt
iscsodánakéreztem.
Aszüleimhamarmeghaltak,ezért

a nagyszülőknek én maradtam
öregnapjaikra.Azokraana-
pokra, amikor az én éle-
temben épp a legna-
gyobb intenzitással
telnek-múlnak az
évek.Istenren-
delése szerint
azöregekgon-
dozása a kö-
vetkezőgene-
rációfelada-
ta, nálunk
meg kiesett
egyláncszem,
ígymaradtam
én, a lóti-futi
percember.
Mindennapreggel

kilenckor felhívom a
nagyszüleimet telefonon,
ésvalamikoranapfolyamánmeg-
látogatomőket.Hakilencóra tíz
perckor érnék hozzájuk, akkor is
csörgetnemkellőketamegszokott
időpontban,akárútközben is,hi-
szenvárjákahívásomat.
Ésvárnakengem:ülnekakony-

hácskájukban,ésmárreggelbekészí-
tikakávémat,hogymihelystbelépek,
lefőzhessék.Háromkilométerrelak-
nak tőlünk, ezért a kerékpáromon
vagyarollerementöltött„menetidő”

mellettvan,amikorcsaktízpercettu-
dokmaradni:egykávélefőzésnyiés
-kortyintásnyiidőt!
Nagyszüleim várakozása és az

énidőhiányomkezdettegymásnak
feszülniéskölcsönös fájdalommá
válni, de sokáig nem találtam rá
megoldást.Aválaszkalandosanér-
kezett:nemcsakálmokbanésangya-
lokkaltudüzenniazÚr!

Egyikszínjátszócsoportom-
nakazta feladatotadtam,

hogya„rohanóidőről”
improvizáljanak. A
gyakorlatvégénel
kellettjátszani-
ukugyanazt
a jelene-
tet, csak
lassítva.
A lassí-
tás drá-
mai kon-
venció,de
aminden-
napiéletben

is drámaiság-
galbír.Kipróbál-

tam!Működik!
Megtanultam le-

lassítaniésezáltaltar-
talommal megtölteni a tíz-húsz
perceket.Halassabbanveszemlea
cipőmet…, ha lassabban húzom
fel…,haaddigintegetek,amíglá-
tomőketazajtóelőtt…,akkorúgy
érzem,hogyottvoltam,velükvol-
tam, együtt voltunk, együtt va-
gyunk! Nem percekben mérhető
egytalálkozásöröme.

„Az ősz em ber előtt kelj fel, és be csüld
meg az öreg em bert.” (3Móz19,32a)

g PappAndrea

A le fé ke zett idő

AzÉrdiVárosiGalériábanfebruár11-
éntartottünnepimegnyitónUzsaly -
né dr. Pé csi Ri ta neveléskutatóarról
beszélt,hogyaházasságoktartóssá-
ga nem elsősorban a házastársak
közötti ésszerű együttműködésen,
hanem a kettőjük közötti érzelmi
kapcsolatonáll.
ARo ma há zas ság ér té kei címmel

szervezett kerekasztal-beszélgeté-
senrésztvevőháromromapárcsak
úgy,„cigánymódra”házas,demár
mindegyiküktöbbminthúszéveél
együtt.Akevesebbválást,kapcsola-

tuktartósságátőkanagylétszámú
családban,arokoniösszefogásban,a
klasszikus családmodellben (a férj
dolgozik,azasszonyotthonnevelia
gyermekeket),aférjitekintélyelvűség-
benlátják.Szerintükacigányasszo-
nyoktöbbetisbírnak,alázatosabbak,
elnézőbbek ésmegbocsátóbbak is,
minta„gádzsófeleségek”.
Egy helyi tévéadás a házasságot

övezőnegatívjelenségekkialakulá-
sávalkapcsolatosfelelősségkérdését
próbáltakörbejárni.Vajonazotthon
látottpéldákarosszak,vagyahave-
rikörökeltérítőhatásanagy,azisko-
lábanszorult-eháttérbeanevelés,ne-
tán a hírhajhász sajtó befolyásolja
rossziránybaazembereket,esetleg
atúlságosanbezárkózóegyháztesz
keveset?Akülönbözőkorosztályokat,
családi állapotokat és nézőponto-
katképviselővitapartnerekvélemé-
nyealapvetőenmegoszlott.

La bos sa Pé ter evangélikus lelkész
szerintnemaházasságvanválságban,
hanemazembertávolodottelIstentől.
Iz bé ki Gá borújságíróazthangsúlyoz-
ta,hogyamédiacsupántükörképea
társadalmifolyamatoknak.Aházasság
előtt állóMon di Mó ni ka szociális
munkásamintaésadevianciaközötti
összefüggésekettaglalta,mígAcsay Ju -
dit tanítónőavitapartnerekközösfe-
lelősségérőlésapárbeszédfolytatásá-
nakszükségességérőlbeszélt.
Azevangélikusgyülekezetegykori

lelkésze,Itt zés Ist ván tartottelőadást

február14-énA há zas ság mi ben lé te
címmel.Azelőadástulajdonképpen
vallomásvolt,mertalelkészugyanál-
talábanbeszéltaházasságról,defőként
sajátházasságánaktapasztalataitosz-
tottamegahallgatósággal.Krisztus-
rólbeszélt,desajátKrisztus-élményeit
mondtaelaközönségnek.Akitárul-
kozóparabola(példabeszéd)egyegész
életúttengernyitapasztalatátsűrítet-
teazelhangzottakba.Alelkésztöbb-
szörfeltettolyankérdéseket,amelye-
ketmindengondolkodóemberfeltesz
önmagának–Miaházasság?Miasze-
retet?Miazodaadás,amegbocsátás,
azalázatszerepe,ésmiezekkelkap-
csolatbanamaivalóság?Elmúlik-ea
szerelem? –, de most hiteles vála-
szokhangzottakaszószékről.
IttzésIstvánvallomásánakegyik

fontosmegállapításavolt,hogyfele-
ségeirántiőszinteérzéseiakkortel-
jesedtekki,amikorszívébefogadta

Krisztust.Hetvenkétévesenkimer-
tejelenteni:nemigazaz,hogyafia-
talkoriszerelemidősebbkorbansze-
retettéhalványul.
A párkapcsolatról, házasságról

tartottközépiskolairendhagyóosz-
tályfőnöki órák, a hit és a család
összefüggéseiről, a beteg gyerme-
ketnevelőszülőkhitérőltartottelő-
adások, a házasság világnapjának
tiszteletéreszervezettökumenikusés
gyülekezetépítőfelekezetivacsorák
jelentősérdeklődésközepettezajlot-
tak.Tavalynyolcszázfőkörülvolta
látogatókszáma,azidénezren,azon-
lineelérhetőmédialehetőségekrévén
mintegyöt-hatezrenkövethettékfi-
gyelemmelazeseményeket.
Aházassághetehivataloszáróese-

ményét február 18-án szervezték a
cisztercinővérekReginaMundiapát-
ságában. Az ökumenikus énekkar
szolgálatávalkeretbefoglaltliturgi-

kusalkalmatavédnökiszerepkörtel-
vállalódr. Aradsz ki And rás keresz-
ténydemokrataországgyűlésiképvi-
selőköszöntőjevezettebe,majdBí -
ró Lász ló táboripüspök,akatolikus
egyházcsaládreferensebeszéltahá-
zasságheteezévimottójára–„Vágy-
niarra,amiamiénk”–építveahit-
ről,aházasságrólésacsaládról.
Aházassághetemozgalomügyét

hazánkbaniselsősorbanazegyházak
vállaltákfel.Részintazért,mertez
történelmi küldetésükből adódik,
részintazért,merttalánazegyházak
számára a legfájdalmasabb látni,
mennyirenembecsüliamaiember
a házasságot, Isten ajándékát. Az
érdiegyházközségeknemkampány-
naktekintikeztakilencnapot,ha-
nemablaknak,amelyenátsokanbe-
tekinthetnekalelkészekmunkájának
mindennapjaibais.

g VizsyFerenc

Házasság hete érden

A Hol ron tot tuk el? cím mel szer ve zett stú dió be szél ge tés részt ve vői (bal ról jobbra : Iz bé ki Gá bor új ság író, Mon di
Mó ni ka szo ci á lis mun kás, End resz Dó ra ri por ter, Acsay Ju dit ta ní tó nő, La bos sa Pé ter evan gé li kus lel kész)

b Érdenidénötödikalkalommalrendeztékmegfebruár11–19.közötta
házassághete2012programsorozatot.AzÉrdiEvangélikusEgyházköz-
ségebbenazévbenelőszörkapcsolódottbeaszervezőmunkába.Akö-
zöscélazvolt,hogyfelhívjákafigyelmetaházasságértékeire,bemutas-
sákaváláskövetkezményeit,valaminthogyrámutassanakagyermekek
érdekeitfigyelmenkívülhagyóválásokokoztamellékhatásokra.

Do na u ver ges sen szép nagyvá ros Ba -
den-Würt tem berg ben. Sok de rék
evan gé li kus test vé rünk él eb ben a
ke vés sé is mert vá ros ban. Itt szü le -
tett a hí res, 19. századi lu the rá nus
di a kó nus-fes tő, Jo a chim Ho hen zol -
lern is. Épp a fes tő szü le té sé nek
 szá za dik év for du ló ját ün ne pel ték
a he lyi ek múlt szombaton. Ked ves
mű sor ral ké szül tek a ke rek év szám
mi án. A fes tő élet mű vét be mu ta tó
mo nog rá fia és az Ak va rel lek cí mű
szí nes al bum megjelenését is er re a
nap ra idő zí tet ték.

Az ün nep ség re hi va ta los volt a
kis vá ros min den fon tos sze mé lye,
még egy vo nós né gyest is meg hív tak.
Sok gyö nyö rű ének és ze ne, vers és sza -
va lat. És egy ilyen ne ve ze tes nap ról

ter mé sze te sen úr va cso rai is ten tisz te -
le ten il len dő meg em lé kez ni…

Az or go na-elő já ték cso dá la tos mes -
ter mun ka volt, se gí tett a tá vol ról ér ke -
zett test vé rek nek a rá han go ló dás ban.
Pi cit hosszabb volt, mint máskor, de egy
ilyen ün ne pi al kal mon ez meg en -
ged he tő. Sőt! Tör tént azonban, hogy
a me ző vá ros lel ké sze nagy igye ke ze -
té ben egy kis sé el szá mol ta ma gát. 

A prog ram nyúlt, az idő ha ladt.
A he ge dű trió tü rel me sen várt a
meg ké sett fel lé pés re.

A fent em lí tett szép köny vek be mu -
ta tá sá ra saj nos már nem sok idő
ma radt, de azért Fritz test vér elő re -
sza ladt, és fel mu tat ta a pom pás ki -
ad vá nyo kat. Ter mé sze te sen a fes tő
mű vei ál tal ih le tett éne kek sem ma -

rad tak vol na ki a vi lá gi a kat is csa lo -
ga tó mű sor ból, de ott hon fe lej tőd tek.
A két he ge dű mű vész ek kor ra már
majd nem két órá ja várt, hogy egy szép
du et tel ör ven dez tet hes se meg az egy -
be gyűl te ket.

Ha itt le he tett vol na Ho hen zol lern
bá csi, biz to san el sír ta vol na ma gát.
Ez a sok em ber! Ez a ren ge teg szer ve -
zés! Mind ezt mi at ta! Va la hogy így be -
szélt vol na az ün nep vé gén: „Iga zán
nem kel lett vol na, hi szen csak Is tent
sze ret tem vol na szol gál ni a ké pe im -
mel…” De ez pusz ta fan tá zia, hi szen
a fes tő nem volt a szer ve zők kö zött.
Száz évig ritkán él nek az em be rek.

Es te le dett. A fa lu la kói ha za tér tek.
A he ge dű szó ló is el ma radt.

g KárolyGyörgyTamás

Aki ket el fe lej tet tek
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Életünkfolyamánszintemindennapvárakozunk
valamire. Várunk emberekre, várjuk, hogy
megérkezzen a vonat vagy a busz. Várjuk,
hogy átmehessünk az úton, várunk egy-egy
eredményre,várjuk,hogyéletünknagymérföld-
köveihezérkezzünk,ésbizonyoseseményekbe-
következzenek.
Sokszornagyonnehézvárni.Avárakozás

üresen,kitöltetlenülhagyottidő.Ilyenkoraz
emberlegtöbbszörnincsnyugalomban.Izga-
tott, türelmetlen, kalapál a szíve, kíváncsi,
hogymifogtörténni.Szeretemazilyenvára-
kozásiidőketkitöltenivalamivel,amielvonja
afigyelmemet.Szereteknézelődni,feltérké-
pezniakörnyezetet,újdolgokatmegismer-
ni, egy kicsit magamban ellenni, gondol-
kodni–a lényeg,hogyavárakozáshelyett
mássalfoglalkozni.

„Légy csend ben, és várj az Úr ra!” –mondja
azsoltáros(Zsolt37,7a).
Sokszornincselégcsendünk.Nemazért,

mertakülvilágzajossávált,hanemmertmár
elszoktunkéstalánfélünkisacsendtől.Haj-
szoltavilág,ésebbenahajszábannemcsakaz
időrövidülmeg,hanemmiis.Pedigacsendsok
szépségethordozmagában.Ajándékokat,ame-
lyeketIstenadszámunkra,hogyéletünkörven-
dező,gyönyörködőéletlegyen.
Egykedvesismerősömanapokbanmond-

ta,hogymárnagyonvárjaaböjtöt–demígaz
emberektöbbségeazétkezésselkapcsolatoskü-
lönbözőfogadalmakat,szabályokattűzkima-
gaelé,addigőminéltöbbidőtszeretnefordí-
taniacsendreakövetkezőidőszakban.
Szüntelenvárakozunk.Hatévvelezelőtten-

gemisvárakozástöltöttel,amikorkitöltöttem
ajelentkezésilapomatateológiára,majdjötta

felvételi,atanévnyitó,ésazévekegymásután
teltek.Közben(is)számtalanszormegtapasz-
taltam,hogyarégvártdolgokisváratlanultud-
nak érni bennünket, amikorbekövetkeznek.
Emlékszem,elképzeltem,hogyazötödikévután
ösztöndíjjal német nyelvterületre szeretnék
menni. Gondolatban mindig Németország-
banésSvájcbanjártam.Aztánmindenmásképp
–ésegybenváratlanul–alakult.Helsinkiben
tölthettemazösztöndíjasévet,amitazótasem
bántammeg.Hirtelenjött,váratlanul,deannál
nagyobbörömbenvoltrészem.
Régóta vártam már a gyakorlati évet is,

amikor tényleg csak azt csinálhatom, amire
mindigisvágytam:Istentszolgálni,őthirdet-
nigyermekeknekésfelnőtteknekegyaránt.S
várakozástöltelmostis,ajövőtilletően.
Szüntelenvárunkvalamire–általábancsend-

ben,amagunkbelsővilágában.Ilyenkorsokszor
talánegyedülisérezzükmagunkat.Denefeled-
jük,Istenmindigottvanmellettünk!Megfog-
jaakezünket,mertgondjavanmindenvárako-
zóra.Légy csend ben, és várj az Úr ra!

g NémethKatalin

pAl AC K p ostA

Szün te len vá ra ko zás
b Nőimagazinokéletmód-
dalkapcsolatosírásaiban
nem véletlenül találko-
zunkegyregyakrabbana
méregtelenítés fogalmá-
val.Atestmegtisztításaa
különböző divatos mé-
regtelenítőmódszerekkel
napjaink egyik legfelka-
pottabbtémájávávált.

Demiisvalójábanaméregte-
lenítés?Milyenélettanihatá-
sokkal járegyméregtelenítő
kúra?Olyantestifolyamatról
vanszó,amelysegítiaszerve-
zetbenfelhalmozódottkáros,
egészségetveszélyeztetőanya-
gok kiürülését. Minderről
alapvetőenatesttermészetes
méregtelenítőszervei–amáj,
avastagbél,avese,azepe,atü-
dő,abőr,anyirokésavér–
gondoskodnak,ésideáliseset-
benkönnyedénsemlegesítikis
aszervezetbekerültmérgező
anyagokat.
Sokunkmaiéletmódja,il-

letve a környezet szennye-
zettségeazonbanmeghalad-
jatermészetesméregtelenítő
kapacitásukat,amegfeszített
küzdelem pedig kimeríti, le-
gyengítiaszervezetet.Ennek
legjellemzőbbtüneteiarend-
szeresfejfájás,anarancsbőr,a
puffadás,afáradékonyság,ale-
gyengült immunrendszer, a
gyakorifájdalom.
Améregtelenítőkúrákso-

ránsegítjükaszervezetetaká-
ros szennyeződések elleni
harcban, csökkentjük a fel-
halmozódottmérgezőanyago-
kat.Növeljükavitaminokés
ásványianyagokbevitelét,ez-
által erősítjük a szervezetet,
nagymennyiségűfolyadékés
magasrosttartalmúételekfo-
gyasztásávalpediggyorsítjuk
azanyagcserét.
Amintmegszabadultunka

felesleges mérgektől, a fel-
szabadultenergiáttestünka
sejtekmegújítására,helyreál-
lításáratudjafordítani.Azúj
erőrekapottimmunrendszer-
rel hatékonyabban vehetjük
fel a küzdelmet a krónikus
megbetegedésekkelszemben,
enyhülnekazallergiásreakci-
ók,hajunkésbőrünkfénye-
sebb,tisztábblesz.Segítjüka
szervezetetaszabadgyökök
elleniharcban,ígymegelőz-
hetjükarákkialakulását,meg-
tisztíthatjukazemésztőrend-
szertésavért.

Azonbannemcsaktestünk
megtisztításáraésajóközér-
zetreajánlottodafigyelni;lel-
künk egészsége legalább
ennyirefontos!
Állandónyomásalattélünk,

mindennapos a stressz, az
idegeskedés, a teljesítmény-
kényszer, mind munkahe-
lyünk, mind magánéletünk
kiszámíthatatlan,bizonytalan
–olyantényezők,melyeknek
komolylelkikövetkezményei
lehetnek, így agyunk és lel-
künkméregtelenítéseiselen-
gedhetetlen.
Az egyik legegyszerűbb,

mégisleghasznosabbmódszer
alelkiméregtelenítésbenane-
vetés.Hiszenastressztnyilván-
valóannemtudjukteljesmér-
tékbenkizárniazéletünkből,
demegválaszthatjuk,hogyan
viszonyulunkhozzá.Hasonló-
anfontosarokonainkkal,ba-
rátainkkal való kapcsolatok
ápolása,hiszenőkazok,akik-
kelmegoszthatjukörömeinket,
bánatunkat.Találjukmegazta
tevékenységet, amelytől jól
érezzük magunkat, amelytől
feltöltődhetünk,ésszakítsunk
rendszeresenidőtrá.Ésami
talán a legfontosabb, viszo-
nyuljunkpozitívan,optimistán
azélethez.
Testi,lelkiegészségünkésjó

érzésünkérdekébenérdemes
legalábbéventebeiktatniegy
méregtelenítőkúrát,melymár
azókorizsidókszámárasem
volt ismeretlen gyakorlat. A
böjtmintazevéstőlésesetleg
azivástólvalóönmegtartózta-
tásugyanismárazÓszö vet ség -
benmegjelenik,bárkifejezetten
csakanagyengesztelésinapon
(jomkippur)teszikötelezővéaz
Írás.„Örök ren del ke zés le gyen ez
ná la tok: a he te dik hó nap ti ze -
di kén tar tóz tas sá tok meg ma -
ga to kat, ne vé gez ze tek sem mi -
fé le mun kát, sem a benn szü lött,
sem a köz te tek tar tóz ko dó jö -
ve vény.” (3Móz16,29)
Adatokattalálunkazonban

arra,hogyazsidókmásese-
tekbenisgyakoroltákaböjtöt.
Ígyafogságelőttikorbanál-
talánosböjtöttartottaknem-
zetiveszedelmekéscsapások
eseténvagyvalamilyennagy
megbotránkozáskor, esetleg
nagyszomorúságban,például
családigyászalkalmával.
A fogság utáni korban a

böjtök száma megszaporo-
dott.Zakariásprófétapéldá-
ul négy böjtöt is említ: „Ezt
mond ja a Se re gek Ura: a ne -

gye dik, az ötö dik, a he te dik és
a ti ze dik hó nap ban tar tott
böjt vi dám ör ven de zés sé és
bol dog ün nep pé lesz Jú da há -
zá ban.” (Zak.8,19)Szokásban
maradtakméganagyfontos-
ságú események alkalmával
tartottáltalánosésazegyéni,
önkéntesböjtökis.
Hasonlóképpen azÚj szö -

vet ség ben, azevangéliumok-
banisvanarrautalás,hogya
tekintélyesebb tanítók, akik
tanítványokatgyűjtöttekma-
gukköré,azoknakkülönböj-
töketisszabtak.
AzÚj szö vet ség ben kéthely

van,amelyJézusnakaböjtre
vonatkozófelfogásátvilágítja
meg.Máté9,14–17szerintJé-
zusaböjtötmintszokásban
lévővallásosgyakorlatotérin-
tetlenülhagyja,csupánaböj-
tölőkkülsődleges,hivalkodó
magatartását kárhoztatja. A
másik igehely (Lk 5,33–39)
alapján pedig az állapítható
meg,hogyJézusaböjtötazIs-
tenországaörvendeteseljöve-
telénekhangulatáhoznemil-
lőnektartja,ésszerinteazaz
elavultvallásigyakorlatköré-
be tartozik. Jézus tehát sem
nemtiltotta,semnemszente-
sítetteaböjtöt,hanemazok
közéagyakorlatokközésorol-
ta, amelyeknek a kérdését a
terjedőevangéliummagafog-
jamegoldani.
Azelsőkeresztyénegyház-

banaböjtgyakorlásatovább-
raisjellemzővolt.Meghagy-
taeztakésőbbikeresztyénség
is,éscsakaprotestánsegyhá-
zakhelyezkedtekarraazállás-
pontra,hogyhivatalosanmeg-
szabott böjtnapokra nincs
szükség.Ennekellenéreszokás
a nagypéntek megböjtölése
vagyazúrvacsoravételenap-
jánareggelievéstőlvalótar-
tózkodás.
A böjti időszak külső je-

gyekbenismegmutatkozik,a
bűnbánatjelekéntazoltárte-
rítőszíneilyenkorlila,nagy-
péntekenpedigfekete,amia
gyásztjelzi.Sokhelyennagy-
péntekennincsvirágdíszítés
sem,ésazoltárképetisfeke-
telepelleltakarjákel.Azorgo-
na pedig csak a gyülekezeti
éneketvezeti.
Améregtelenítéstehátnem-

csaktestilegjelentmegújulást,
megtisztulást,hanemlelkilegis,
ésegyteljesenújéletmód,lel-
kibeállítódásmegkezdésének
lehetőségelehet.

g KissEnikő

Mé reg te le níts, böj tölj!

Egyikszombatonegynépsze-
rűfürdőhelyenvoltunkacsa-
láddal.Kétésféléveskisfiam
kiabált a csúszda tetejéről:
„Apa, közelebb! Még köze-
lebb!”Énmegperszeközelebb
mentemamedencében,hogy
O.biztonságérzetemeglegyen
–aztánmikorelkezdettcsúsz-
ni,újrahátráltamegykicsit,
nehogyarconrúgáslegyena
lendületből,végülkacagvaaz
ölembekaptam.
Gyereközelebb!–kérjüka

biztonságotadófigurától.Még
közelebb!
Az apostol arra hív ben-

nünket(Jak4,8),hogyköze-
ledjünkIstenhez,ésígéreté-
hezhívenőisközelednifog
hozzánk. Ezt élhetjükmeg,
errekapunkesélyt.
KaptamegyFa ce boo kon ter-

jedőképet.Abaloldaliábrán
keressükIstent,ésaztgondol-
juk,hogynagyonmesszevan.
Ajobboldalinpedigaztlát-
juk,hogyJézus(ban)annyira
közel jön,hogy szinte észre
semvesszük.

Lehet,hogyannyiraközel
jöttIsten,hogyazértnemlát-
juk?Lehet,hogyannyirakö-
zeljöttJézusban,hogyolyan
lett,mintközülünkegy?Le-
het, hogy annyira közel jött

hozzánk,hogymeg isérint-
hetjük–akármegisízlelhet-
jük?Lehet.Sőthiszem.
Hiszem,hogyennekatalál-

kozásnak a Szél ró zsa is re-
mekterepetad.Afentijaka-
biigekapcsántalánmost,az
előtalálkozóniseztélhettékát
azok, akik eljöttek, illetve a
nyári,immár9.fesztiválraké-
szülveisennekakapcsolatnak
alehetőségétélhetjükát.
Őszinteleszek.Elfogultva-

gyokaSzélrózsávalkapcsolat-
ban.Szeretem.Tudom,hogy
rajtamkívülmégsokanmások
isígyéreznek.Ésaztistudom,
hogy néhányan meg nem.
Mert valami olyat kapcsol-
nakhozzá,amisohanemvolt.
Amisohanemvoltazigénye.
Amilyencéljasohanemvolt.
Azt is tudom, hogy nehéz

úgynevezettpremissziósalkal-
mattartani,mertteljesítmény-
centrikusvilágunkbansokszor
csakazeredménytakarjuklát-
ni,mégazegyházbanis.Pedig
nekem– őszintén – nem az
eredményrőlszólaSzélrózsa,

hanemasokszínűségről.Egyhá-
zunk sokféleségéről és arról,
hogy a szabadságunkat nem
feladva tudunk úgy létezni,
hogyaközösnevező(lásdaké-
pen)mégisegyértelmű.

Soha nem felejtem el: né-
hányévevalamelyikSzélrózsa
utánegyikfelnőtttestvéremazt
írta,hogyazédesanyjának(!)X.
együtteskoncertjevoltaleg-
rosszabb élménye a fesztivá-
lon…Énmegarragondoltam,
hogymilyenjó–hiszenakkor
rögtön felállhatott, és elme-
hetett egy másik színpad-
hoz/sátorhoz/teremhez, ahol
remélhetőlegtalálhatottamaga
számárakedvestáplálékot.Hi-
szem, hogy ezzel az igényes
sokszínűséggeltalálkozhatunk
majdazideiSzélrózsánis.
Hiszem,hogyalegtöbbenel-

ismerjük,hogyBach ésaCsík
zenekarnehezenhasonlítható
össze,mégismindkettőnekhe-
lye van a Szélrózsán. Mint
ahogyKa ma rás Ist ván nak és
Pál Fe renc nek, Klaus Doug lass -
nak ésaKontrasztkiállításnak,
azEKME-nekésazEBBE-nek
ésazEKE-nekésa…–ame-
lyeknekanevébenazelsőbetű
mindigazevan gé li kust jelöli…
Azt remélem, hogy majd

minden, ami elhangzik, to-
vábbgondolkodtatbennünket.
Az áhítatok, beszélgetések,
előadások, kulturális esemé-
nyekésata lál ko zá sok segítsé-
gévelkerülhetünkaztánvaló-
ban közelebb Jézushoz is. A
kérdés,hogymeglátjuk-e.Ész-
revesszük-e?
Ígyjuthatunkminélköze-

lebbahhoz,akiazegészéle-
tünketmeghatározza!Jussunk
mégközelebbegyüttoda,ahol
jó lesz találkozni. Balaton-
boglárutánelőbbFonyódlige-
ten–aztánremélhetőlegaz
örökhazában.

g MesterházyBalázs
Szél ró zsa-atya

me rít s!

Még kö ze lebb!

Az oldalt szerkesztette: VitálisJudit

Név jegy: 
Németh Katalin
Hatodévesteológushall-
gatóvagyok.Gyakorlati
évemetakőszegigyüleke-
zetben töltöm. Nagyon
sokörömömtelikaz itt

végzettszolgálatban.Egyreinkábberősödik
bennemazérzés,hogyajövőbenisgyüle-
kezetbenszeretnékszolgálni.

ál ar cok – meg hir det ték az el ső öku me ni kus di ák film szem lét

A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Irodája, a Károli Gáspár Református
Egyetem,aKatolikusPedagógiai,SzervezésiésTovábbképzésiIntézet,valamintaBudapesti
PiaristaGimnáziumakatolikus,areformátusésazevangélikusáltalánosésközépiskolák
diákjaiszámáraországosfilmszemléthirdet.
Afilmekkiemelttémája:Ál ar cok.Amikor–szándékosanvagyakaratlanul–máslátszik

kívülről,mintamibelülvan.Ezenkívülaszabadonválasztottkategóriábanazalkotókbár-
milyen,őketfoglalkoztatótémátfilmrevihetnek.
Atízpercnélnemhosszabbfilmekműfajatetszőlegeslehet:dokumentum-,kisjátékfilm,

etűd,animáció,burleszk,klip,reklám…Azalkotóktetszőlegestechnikávaldolgozhatnak,
dekériktőlük,hogyigényes,színvonalasmódonbánjanakalehetőségekkel.Abeküldöttmű-
veknekazáltalánosemberiértékekentúlakeresztényértékeketistiszteletbenkelltartani-
uk.Lehetnekhumorosak,problémafelvetők,ironikushangvételűek,akárprovokatívakis,
defontos,hogyavilág,azéletésahitevangéliumiszemléletévelösszhangbanálljanak.
Aszemleünnepélyes,nyilvánosbemutatójamájus19-én,szombatondélelőtt10órakor

leszaSapientiaFőiskolaauditoriummaximumtermében.Afilmekbeküldésihatáridejemá-
jus2.AnevezésilapletölthetőazEvangélikus.hu portálról.
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g Dr.PandulaAttila

Azepitáfiumcímerekasíremlékeksa-
játoscsoportjátjelentik.Azepitáfi-
umfeladataazelhunytemlékénekőr-
zése,reméltüdvözülésénekhirdeté-
se.Azepitáfiumgyűjtőnév:alélek
sorsával foglalkozó táblakép vagy
domborműéppúgymegkaphattaezt
azelnevezést,mintahalotticímer,
amelyekhez díszfegyverek is kap-
csolódtak.
Atárgyatatemetkezésreszolgá-

lótemplomszentélyfalárafüggesztet-
ték,vagyaztahelyet jelöltékvele,
aholazelhunytegykorazistentisz-
teletethallgatta.AtörténelmiFelvi-
déken(Szlovákiamaiterületén)vi-
szonylag nagy számban maradtak
fennhalottiepitáfiumcímerek(mor-
tuáriumok)különböző,köztükevan-
gélikus templomokban. Múzeum-
banviszontnemőriznekilyentípu-
súanyagokat,mégakorabeliemlé-
kekbenigengazdagpozsonyigaléria
gyűjteményeibensem.
Többnyirea15.századlegvégétől

kezdődően a 18. század közepéig
keletkeztek,salegtöbba17.század-
bólmaradtkorunkra.Aközépkori
templomokareformációtkövetően
isgyarapodtakilyenjellegűemlékek-
kel.Későbbazismétkatolikuskézre
kerülttemplomokbanseholazország-
bannemhagytákolynagyszámban
eredeti helyükön ezeket, mint ép-
penaSzepességben.Sokepitáfium-
címerazonbanáldozatáváválta19.
századmásodikfelébenelterjedtre-
gótizálásitörekvéseknek.
Afennmaradtepitáfiumcímerek

majdmindegyike„vitézi”mortuári-

um,vagyisazatöbbnyirefőnemesi,
nemesiszemély,akinekemlékétőrzi,
egykorhadvezér,katonaiparancsnok
volt.Feltételezhetőazonban,hogyaz
evangélikusegyházielöljáróknakisál-
lítottakhalottiepitáfiumcímertaFel-
vidéken,hiszenlutheránusok–köz-
tük előkelőbb családok – jelentős
számbanéltekitt.
Jelentősemlékacsetnekievangé-

likustemplomszentélyében,balraa
falonelhelyezett,hársfábólkészült,
festetthalottiepitáfiumcímer,amely
Os gyá ni Ba koss (II.) Gá bor emlékét
őrzi,aki1666-ban,ötvenkilencéves
korában halt meg. A késő rene-
szánszstílusbankészültoválisemlék
belsőfeketepajzsmezejében,széle-
sebbaranyszegélyű,csücsköstalpú
pajzsbanazosgyániBakosscsaládcí-
merelátható.

BakossGáborneveakortársakkö-
zöttkorántsemvoltismeretlen,hi-
szen Felső-Magyarország katonai
elitjéhez tartozott. Az evangélikus
valláserősvédelmezőjevoltGömör
vármegyében.IfjúkéntLőcsénkezd-
tetanulmányait,majdBesztercebá-
nyára,Pozsonybamentlatin-ésné-
metnyelv-ismerete elmélyítésének
érdekében. Fiatalkorában megfor-
dultBeth len Gá bor udvarában,volt
fülekialkapitány,Ónod,majdSzend-
rőkapitánya.Mecenatúrájárólnem-
csakacsetnekievangélikustemplom
főoltáraéssajátvégrendeletetanús-
kodik, hanem az a három művet
tartalmazó kolligátum is, amelyet
Ki rály Ja kab fordított,illetveszerzett,
sBakosnakajánlott.
Halottiepitáfiumcímerénkékme-

zőbenjobbraforduló,zöldtalajon,
kétlábonállófeketebakkecskelát-
ható, amely mellső patáival arany
szőlőfürtökkel–szőlőlevekkel–,in-
dákkalellátottszőlőtőkétfogát.A
pajzsfelettszembenéző,aranysisak,
ezen erősen stilizált, ötágú arany
korona.Asisakbólkinövősisakdísza
címerképpelmegegyező,szőlőtőkét
tartóbakkecske.Feje felett (máraz
ováliskeretdíszítésbebenyúlóalak-
ban) jobbra néző, levágott, fekete
páncélozottkararanydíszítésselarany
markolatú, ezüst pengéjű szablyát

tart. A belső, ovális
mezőben és a széle-
sebb,díszesaranysze-
gélyek közötti sötét-
kék gyűrűben arany
betűkkelfeliratolvas-
ható.Körben fegyve-
rekből,hadiviseletiés
felszerelésitárgyakból
álló díszítés látható,
megjelenikatörökel-
leni harcokban a ke-
resztény(birodalmiés
magyar)katonaságál-
talhasználtlegjellegze-
tesebbfegyverzet,aha-
difelszerelésitárgyak,
hangszerek,skülönö-

senazevangélikusmagyarhuszárpa-
rancsnokszámáraolykedvesdarabok,
mintatisztiszablya,ahuszárvértezet
és-sisaksacsákányfokos.
Azepitáfiumokeddigrészletesen

egyáltalánnemvizsgáltemlékek,ér-
tékes,komplextörténetiforrásanyag
tanulmányozhatóáltaluk.Acímertan,
atörténetifegyvertan,aviselettörté-
netsacsaládtörténetikutatássajátos,
ámigenhasznosforrásai.Egyesdara-
bokonegyháztörténetiéshangszertör-
téneti vonatkozású információk is
megjelennek.Igengyakranjelesszob-
rászokalkotásaikéntművészettörténeti
szempontbóliskiemelkedőek.

A szer ző tör té nész, egye te mi docens
(EL TE), a Ma gyar He ral di kai és
Ge nea ló gi ai Tár sa ság fő tit ká ra

Epi tá fi um cí me rek 
a Fel vi dé ken

b AFelvidékszámosmagyarvonatkozású,köztükevangélikustörténe-
tiemléketőriz.Ezekegyspeciáliscsoportjaazúgynevezetthalottiepi-
táfiumcímerek.Azegykornyilvántömegesenkészítettéselhelyezett
emlékekkülönösenatörténelmiFelvidékenváltaknagyobbszámban
ismertté.Közülükmutatunkbeegyevangélikustemplombanőrzött
darabot.Fontos,hogyahatárainkontúlievangélikusvonatkozásúgyűj-
teményianyagokra,műemlékekreisfelhívjukafigyelmet.

the sAurus

Rovatgazda: Kovács Eleonóra

Ajelenlévőknekazintenzívhétvé-
giegyüttlétsoránkilencstúdium-
mal kellett „megküzdeniük”. Az
Ószö vet ség ésazÚj szö vet ség törté-
netéről,felépítésérőlésfőkéntteo-
lógiai súlypontjairól, üzenetéről
Ve tő Ist ván, illetveSza kács Ta más
tartottelőadást.Dr. Ga rá di Pé ter az
evangélikusgyülekezetekmissziói
felelősségéreéslehetőségeirehívta
felafigyelmet.Isó Do rottya –konk-
réthelyzetekemlítésévelis–ake-

resztényetikaizgalmaskérdéseire
keresteaválaszt:hogyanképesahí-
vő ember Isten igéjéhez igazodva
megállniahelyétazéletkülönböző
területein?E sorok írója amagyar
evangélikusságtörténetébevezettebe
ahallgatókatafőbbtörténeticsomó-
pontokésamúltbelieseményekeset-
legesmaihatásainakfelvázolásával.
Dr. Fa bi ny Ti bor dogmatikaielőadá-
sábanazegyháztanításánakhárom
sarkalatoskérdésétismertetterészle-

tesen:aSzentlélekről,azegyházról,il-
letveavégsőidőkrőlszólótanítást.
Gre ger sen-La bos sa György gyakorlati
példából – az általa pásztorolt
szombathelyi gyülekezet munká-
játbemutatótelevíziósmagazinmű-
sorból–kiindulvaarendszerszem-
léletűgyülekezetépítésimodellről
beszélt, hangsúlyozva a jelenlegi
pozitív,illetvenegatívjellemzőket.
Dr. Ha fen scher Ká roly nemcsak a
házigazdaszerepétláttael,dekét
„tantárgy”gazdája isvolt:azegy-
házismeretéésaliturgikáé.
Azelőadásokközöscéljaazonban

nemcsakazismeretátadásvolt,ha-
nem–ésazegyháziválasztásokkü-
szöbénennekkülönlegesjelentősége
van–az,hogyakülönbözőgyüleke-
zetekbenszolgálópresbitereketszem-
besítsefelelősségükkel,amellyeltu-
datosan,mindenerejükkelazegyház
építésén,formálásán,megújításánés
megőrzésén kell fáradozniuk.A jó
presbiternemcsupánlelkes,nemis
csakképzett,hanemelkötelezettem-
ber, aki az egyház és gyülekezete
életét,deasajátszolgálatátiskövet-
kezetesen Isten igéjének szűrőjén
keresztülszemléli.
Amásodikpresbiterképzésikur-

zusonhetvenhétszolgatársunkve-
hetteátatanfolyamelvégzéséttanú-
sítóoklevelet.Reményeinkszerinta
tanultakatmegfelelőentudjákkama-
toztatni saját szolgálati helyükön,
éspéldájukvonzóváleszjelenlegiés
jövőbelipresbitertársaikszámárais.
Amitalánabbanismegfogmutat-

kozni,hogyakövetkezőpresbiter-
képzésreisnagyszámbanakadmajd
jelentkező…

g TubánJózsef

Kö zös ta nu lás és test vé ri együtt lét
Be fe je ző dött egy há zunk má so dik pres bi ter kép ző tan fo lya ma

b Fontosmegragadniafeltöltődéstkínálóalkalmakat,amelyekbőlakár
évekenáttáplálkozhatéserősödhetazember–fogalmaztameggon-
dolataitamapresbiterekegyike,akikrésztvettekaMagyarországi
EvangélikusEgyházmásodikpresbiterképzőtanfolyamánakbefeje-
zőhétvégéjénfebruár17–19.közöttarévfülöpiOrdassLajosEvangé-
likusOktatásiKözpontban.Pedigapresbiterképzésnemegyszerű-
enfeltöltődést–ésfőkéntnemkikapcsolódást–jelentett,hanema
testvériközösségmellettkomolykészülést,tanulást,ismeretszerzést,
sőtmégszámonkéréstis.

Ajándékotvásároltamahéten.Már-
kásat. Szépet. Hozzám közel álló
embernek.Nemmegszokottkiegé-
szítőket kaptam mellé. Kellemes,
udvariaskiszolgálást,denematola-
kodó fajtából. Visszafogottan ele-
gánsdíszdobozt,csinos,kézreállóta-
sakot.Hiánytalanjóérzésseljöttem
kifeléaboltból.Külsőésbelső,tar-
taloméscsomagolás, lényegés
körítésfinomharmóniátalkotott
benneméskörülöttem.
Ajándékotkészítettünkmost

indulópresbitereknek,gyüleke-
zetitisztségviselőknek.A„díszdo-
bozon”–azazaborítón–falusi
templomtornyalátsziknyárial-
mafáklombjaközött.Kétszép,pi-
rosalmaígériajóíztésaremény-
séget: kezdődő munkánk nem
hiábavalóazÚrban.
Nemolyanidőketélünk,ami-

kortermészetes,hogyvalakiön-
kéntesszolgálatotvállal.Ésolya-
nokatse,hogytermészetesvolna,
hogyvalakinemönmagáért,ha-
nem másokért, mégpedig egy
közösségértáldozidőt,pénzt,fi-
gyelmetvagyerőt.Haegészséges
egy közösség, akkor kifejezi a
megbecsülésétazokiránt,akikér-
tebármilyenformábanáldozatot
hoznak.Aköszönetésamegbe-
csülésjeleezakiskönyvecske,amely
presbitereknekszólószemélyessza-
vakattartalmaz.
Vagy negyven ember személyes

szavát.Mertennyienvoltunk,akik
valamivel hozzájárultunk a könyv
tartalmához.Lelkészekéspresbite-
rekszintefele-felearánybangyűjtöt-
tekösszeszemélyesélményeket,tud-
nivalókat, vallomásokat, igéket és
áldásokat,hogyezzelindítsákútjuk-

raevangélikusegyházunkújvezető
testületeit.
Csalódik, aki azt várja, itt majd

pontokbaszedveelolvashatja,mia
presbiterfeladata.Hiábalapoz,ilyen
felsorolástnemtalál,mégismegtanul-
hatjaebbőlakötetből,mifélementa-
litás,szolgálatvégzés,feladatvállalás
jellemziapresbitert.Akikmárpróbál-

ták,azokmondjákel,merteztaszol-
gálatot–ésegyáltalán,aKrisztus-kö-
vetőkközösségéértvégzettönkéntes
szolgálatot–legfőképpenegymástól
tudjukmegtanulni.Egymáséletéből,
tapasztalatából.Ésígyisadjuktovább:
kézről kézre, nemzedékről nemze-
dékre. „Hit ből hit be” – ahogy Pál
apostolmegfogalmazta(Róm1,17).
Aztszeretnénk,haagyülekezetek

ünnepélyesen, ajándékként adnák

átezeketakönyveketapresbiterek-
nek, névre szólóan, személyesen.
Ígyszeretnénkáldást,fölülrőljövőse-
gítségetkérnimindenegyesszolgá-
latvállaló számára. Mert abban is
különlegesaKrisztus-követőkközös-
ségéért vállalt önkéntes szolgálat,
hogyalapbólsenkisemalkalmasrá.
Nincsazatestület,amelyalkalmas-
sátehetivagyméltóványilvánít-
hatja.Ezaszolgálatbelsőelhívást
követveindul,ésazteljesítiki,aki-
tőlahívószóérkezett.Azegyház
Ura,JézusKrisztus,akibölcsessé-
gével, szeretetével, hűségével
bölccsé,szeretetteljessééshűséges-
sétesziazokatazembereket,akik
azőszolgálatáraszánjákmagukat.
Presbiterekacímzettjeienneka

kötetnek,dehaszonnalésélvezet-
telforgathatjamindenki,akiegy-
házátésgyülekezetétszereti.Akö-
tet létrejöttét a Magyarországi
EvangélikusEgyházmindhárom
kerületetámogatta.Akötetetmeg-
álmodtaéslétrehoztaazEvangé-
likusHittudományiEgyetemGya-
korlatiTanszékeésIntézete,ésa
Luther Kiadó gondozta. Tarta-
lommalpresbiterekéslelkészek
töltöttékmeg.Szépségérőljósze-
műamatőrfotósokgondoskod-
tak.Munkájátmindenközremű-

ködőajándékbaadta.
Apresbiteriktatásiistentiszteleten

ünnepélyesátadásraajánljaagyüle-
kezeteknek:
g SzabónéMátraiMarianna

Tarts, Uram, a ke zed ben – Sze mé lyes
sza vak pres bi te rek hez. Szer kesz tet te
Sza bó La jos. Lu ther Ki adó, Bu da pest,
2012. Ára 980 fo rint.

Új pres bi té ri u mok nak ké szí tet tük…

A cset ne ki evan gé li kus temp lom bel ső te re, jobb ol -
dalt Os gyá ni Ba koss Gá bor ha lot ti epi tá fi um cí me -
re fegy ve re i vel övez ve
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Böjt első vasárnapja (Invocavit). Liturgikus szín: lila. Lekció: Mt 4,1–11;
1Móz 3,1–13. Alapige: Zsid 4,14–16. Énekek: 75., 275.

Budavár,I.,Bécsikaputér de.9.(úrv.)BaliczaIván;de.10.(német)Johannes
Erlbruch;de.11.(úrv.)dr.FabinyTamás;du.6.dr.LászlóVirgil;Fébé,II.,
Hűvösvölgyiút193. de.10.VeperdiZoltán;Sarepta,II.,Modoriu.6. de.
3/411.SztojanovicsAndrás;Pesthidegkút,II.,Ördögároku.9.de.fél10.(úrv.)
FodorViktor;Csillaghegy–Békásmegyer,III.,Mezőu.12.de.10.DonáthLászló;
Óbuda,III.,DévaiBíróM.térde.10.(úrv.,szuplikáció)MitjaAndrejek;Újpest,
IV.,LebstückM.u.36–38. de.10.SolymárPéterTamás;Deáktér,V.,Deák
tér4.de.9.(úrv.)SmidéliuszGábor;de.11.(úrv.)GáncsPéter;du.6.(orgonazenés
áhítat)CselovszkyFerenc;Fasor,VII.,Városligetifasor17. de.fél10.(angol,
úrv.)ScottRyll;de.11.(úrv.)AradiGyörgy;Józsefváros,VIII.,Üllőiút24. de.
11.(úrv.)SzabóBertalan;VIII.,Rákócziút57/ade.10.(szlovák)GulácsinéFabulya
Hilda;VIII.,KarácsonyS.u.31–33. de.9.SzabóBertalan;Ferencváros,IX.
Haller u. 19–21. I. emelet de. 11. (úrv.) Koczor Tamás; IX., Gát u. 2.
(katolikustemplom) du.6.(vespera)BolbaMárta;liturgus:MuntagLőrinc;
Kőbánya,X.,Kápolnau.14. de.10.BenkóczyPéter;Kelenföld,XI.,Bocskai
út10.de.8.(úrv.)KovácsViktor;de.fél11.(úrv.)KovácsViktor;du.6.(vespera)
MissuraTibor;XI.,Németvölgyiút138. de.9.(úrv.)MissuraTibor;Egyetemi
és főiskolaigyülekezet,XI.Magyar tudósokkrt. 3. du.6. (úrv., gospel-
istentisztelet)KörmendyPetra;Budagyöngye,XII.,SzilágyiE.fasor24. de.
9.(úrv.)dr.FabinyTamás;Budahegyvidék,XII.,KékGolyóu.17.de.10.(úrv.)
KeczkóPál;Angyalföld,XIII.,KassákLajosu.22.de.10.GrendorfPéter;Zugló,
XIV.,Lőcseiút32. de.11.(úrv.)TamásyTamás;XIV.Gyarmatu.14. de.fél10.
TamásyTamás;Pestújhely,XV.,Templomtér de.10.(úrv.)SzabóB.András;
Rákospalota,XV., Juhos u. 28. (kistemplom) de. 10. Ponicsán Erzsébet;
Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 10–11. de. 10. Fekete Gy. Viktor;
Cinkota,XVI.,BatthyányI.u.de.fél11.VetőIstván;Mátyásföld,XVI.,Prodám
u.24. de.9.VetőIstván;Rákoshegy,XVII.,Tessediktér de.9.KovácsÁron;
Rákoskeresztúr,XVII.,Pestiút111.de.fél11.KovácsÁron;Rákoscsaba,XVII.,
Péceliút146. de.9.NagynéSzekerÉva;Rákosliget,XVII.,GózonGy.u. de.
11.NagynéSzekerÉva;Pestszentlőrinc,XVIII.,Kossuthtér3. de.10.(úrv.)
GyőriGábor;Pestszentimre,XVIII.,Rákócziút83.(reformátustemplom)
de.8.(úrv.)GyőriGábor;Kispest,XIX.,Templomtér1. de.10.SzéllBulcsú;
XIX.,Hungáriaút37. de.8.SzéllBulcsú;Pesterzsébet,XX.,AdyE.u.89. de.
10.GyőriJánosSámuel;Csepel,XXI.,Deáktér de.fél11.ZólyomiMátyás;
Budafok,XXII.,Játéku.16. de.10.SolymárGábor;Budakeszi,Főút155.
(gyülekezeti terem) de. fél 10. dr. Lacknerné Puskás Sára;Pilisvörösvár
(reformátustemplom) du.2.úrv.Budaörs,Szabadságút75. de.10.Endreffy
Géza;

istentiszteleti rend • 2012. február 26.

 e 2012.február26. EvangélikusÉletkrónika

Összeállította: BodaZsuzsa

b Kevesenlehetnekmaolyanok,
akik még személyesen ismer-
ték.Egykoritanítványaisemél-
nekmár.Születésénekszázhat-
vanegyedikévfordulójánemlé-
kezzünkmegrövidenahetven-
öt éve elhunyt Bancsó Antal
teológiaitanáráldott,eredmé-
nyesmunkásságáról.

Egyházunk kiemelkedő munkása
1851.február24-énszületettKisba-
botonegyszerű,szegény,vagyonta-
lancsaládban.Édesapjaaközségéj-
jeliőrevolt.Antalaligvolthároméves,
amikorédesapjameghalt.Édesany-
jacselédlett,hogymagátésgyerme-
keiteltarthassa.ElőbbGyőrbenKar -
say püspökéknél, majd Enesén a
Purgly, későbbRábacsécsényben a
Sza lacsy családnálvoltgazdaasszony.
BancsóAntalGyőröttkezdteelés

Enesénfejeztebeelemiiskolaitanul-
mányait. Társai közül kitűnt éles
eszével,szorgalmávalésjómagavise-
letével.Nehézsorsamiattédesanyja
nemgondolhatottarra,hogyfiátto-
vábbtaníttassa,azonbanpártfogóifel-
ismertékagyermekkitűnőképessé-
geit,éssegítettéktovábbtanulását.

A győri evangélikus algimnázi-
umnegyedikosztályánakelvégzése
utánédesanyjaatanítóképzőbeakar-
taküldeni,hogypedagóguslegyen,
deKarsaypüspökbuzdításáraAntal
folytattagimnáziumitanulmányaita
sopronievangélikuslíceumban.Ta-
náraibátorították,segítettéktanul-
mányaiban.Gyengébbiskolatársait
korrepetálta, ígynémileg javult az
anyagihelyzete.
Miután1870-benérettségizett,a

sopronievangélikusteológiahallga-
tója lett (1870–1873),majd a jénai
egyetementanult(1873–1874).1874.
október14-énSopronbantettelea
lelkészivizsgát,ésmármásnapordi-
nálták.Ezutánazonbankétévigne-
velősködött.1876–1878közöttahal-
le–wittenbergiegyetemenfolytatta
tanulmányait.
AtanulásutánBancsóAntalnak

a tanítás lett a hivatása. Tanári
működését1878.szeptember1-jén
az eperjesi teológiai akadémián
kezdte.Hatévettöltöttottalelkész-
képzésszolgálatában,azutolsóhá-
romévbenakollégiumigazgatója
volt. 1884. szeptember 1-jétől a
soproniteológiatanáraként,1908-
tólpedigigazgatójakénttevékeny-
kedett.

1919-ben, összesen negyvenegy
évnyiteológiaitanáriszolgálatután
vonultnyugalomba.Budafokraköl-
tözöttafiához,és1919–1923között
nyugdíjasként az átmenetileg Bu-
dapestenműködőeperjesiteológiai
akadémiántanított.Azújszövetségi
ésarendszeresteológiaitantárgya-
katadtaelő,detanítottalíceumban
ésatanítóképzőintézetbenis.Hit-
tankönyvet is kiadott. Dolgozott
ezenkívülalíceumikönyvtárban,az
egyházkerület több bizottságában
ésközgyűléseken.
Különösen eredményesen mun-

kálkodottaDunántúliEgyházkerület
főiskolainagybizottságában,népisko-
laibizottságábanésazénekeskönyvet
szerkesztőbizottságban,azutóbbinak
elnökevolt.Azegyházisajtóbanisszá-
mosértékescikketpublikált.
Azegyetemesegyháznak1908-tól

jegyzője,1911és1928közöttpedigfő-
jegyzőjevolt.Munkásságaelismeré-
séülapécsiegyetemateológiadísz-
doktoráváavatta.
Bancsó Antal 1937. január 3-án

hunytel,hamvaiBudapesten,aFar-
kasrétitemetőbennyugszanak.„Az
igaz nak az em lé ke ze te ál dott…”
(Péld10,7a)

g Dr.BarczaBéla

Ban c só An tal teo ló gi ai ta nár
emlékezete

1607.május12-énfejeződöttbeSzen -
ci Mol nár Al bert Zsol tár köny vé nek
kinyomtatásaHerbornban.Azsoltár-
fordításokkiadásánaknégyszáza-
dikévfordulójátszakmaikonfe-
renciával,nemzetköziszimpózi-
ummalünnepeltékmegCsurgón
nevesirodalom-ésművelődés-
történészek,azsoltárirodalomje-
leskutatói,egyházzenészek.Az
ottelhangzottelőadásokatszer-
kesztettekötetbePet rő czi Éva és
Sza bó And rás. Akiadványszer-
zőiközöttevangélikusokat,refor-
mátusokat, katolikusokat egy-
aránttalálunk.
Ahuszonöttanulmánytmagá-

bafoglalókönyvvisszavezetiolva-
sóit a 16–17. századba, és széles
perspektívából nyújt rálátást a
Bibliábóljólismertműfajra.Azim-
márbeavatottolvasómegismerheti
azsidó–kereszténykultúrkörhöz
kötődőzsoltártörténeti,irodalmi,
néphagyománybeli,zenei,egyház-
ésliturgiatörténetiösszefüggéseit.
Asokszerzőjűkönyvelőnyeéppen

az,amiahátrányais.Talánfeszeng-
vegondolhatjaalaikusolvasó,hogy
bennevanahiba,hanemtaláljaako-
herenciát,deakiadványéppenettől
válikkülönlegessé,egyedivé.Ugyan-
isahánytanulmányíró,annyimegkö-
zelítés,témafelvetés.

Ven ásch Esz ter azEgyé ni és kol lek -
tív bűn tu dat a zsol tá rok ban alcímű
munkájában16.századimagyarzsol-

társzerzők művein keresztül vizs-
gálja a lelki jelenséget, a korszak
bűnfelfogását,valamintegyénéskö-

zösségviszonyát.Czicz ka Ka ta lin egy
lipcseizsoltárosműveinekmagyar-
országihatásaivalfoglalkozik.Írásá-
nakközéppontjábanNi ko laus Sel ne -
c ker lipcsei lutheránus teológus és
egyházi énekszerző áll, az ő ma-
gyarországiszerzőkregyakoroltha-
tásátelemziatanulmány.

Pet rő czi Éva anőilelkethozzakö-
zelebbamaiolvasóhoza16.század-
ban éltPem broke grófnő ésDó czy
Zsu zsan na zsoltárverseinkeresztül.

Ecse di Zsu zsan na Lu ther para-
frázisairólésa16–17.századmagyar
zsoltárdallamairólértekezik.Aszak-
irodalomharminchatolyangyüleke-
zetiénekrőltud,amelynekszövegéhez
vagydallamáhozLuthernakvalami-
lyenmódonközevan.Areformáció
hozadéka,hogyazanyanyelvenéne-
kelt gyülekezeti énekeknek Luther
önálló helyet biztosított, ezáltal a
gyülekezetaliturgiaszolgálattevőjé-
vé,azistentiszteletaktívrésztvevőjé-
véválhatott–fejtikidolgozatábanaz
EvÉ let korábbi Can ta te rovatát is
gondozószerző.

Fe ren czi Ilo na tanulmányábanaz
Eper je si gra du ál verses és prózai
zsoltáraivalfoglalkozik.Agradu-
ál harminc verses zsoltárának,
zsoltárfeldolgozásának kéthar-
madábanSzencifordításaithasz-
náltákfel.AzEper je si gra du ál a
magyargraduálokközöttazegye-
düli, amely különböző stílusú,
többszólamú darabokat is tar-
talmaz.AmunkaSzencifordítá-
sainakmagyardallamokkaltör-
téntpárosításátelemzi.
Maradvaazevangélikusszer-

zőknél,H. Hu bert Gab ri el la aPs -
al te ri um Un ga ri cum és Szenci
Molnárzsoltárfordításainak17.
századibefogadástörténetérőlír.
A16–17.századizsoltárokeuró-
pai befogadásának valamennyi
elememegtalálhatóhazánkban,
méghasokszorkésvevagykez-
detleges módon is – állapítja
megtanulmányábanazEvangé-

likusOrszágos Könyvtár tudomá-
nyosmunkatársa.Agenfizsoltárok
mai napig tartó, kései recepciója
hozzájárulhatottahhoz,hogyaSzen-
ci-zsoltárokmaisélőörökségünkré-
szétképezik.
Akiadványszámostovábbiérde-

kesírástrejt.Akikedvetkapottolva-
sásához,megvásárolhatjaaL’Harmat-
tanKiadókönyvesboltjában,valamint
aPárbeszédkönyvesboltban.

g BallaMária

zsol tár tör té ne ti ka lan do zá sok
Könyv be mu ta tó a Ká ro li Gás pár Re for má tus Egye te men

b Izgalmasutazásban,változatostanulmányútbanlehetrészeannak,aki
kezébevesziAzsoltárarégimagyarirodalomban címmelmegjelent
könyvet.Keletkezésénektörténetébe,akötetrejtelmeibeareformá-
tusegyetemkántorképzőintézeténekvezetője,DávidIstván adottbe-
pillantástfebruár15-énazegyetembölcsészettudományikarántar-
tottkönyvbemutatón.ArendezvényenaKároliGáspárReformátus
EgyetemésaL’HarmattanKiadóegyüttműködésébenmegjelenőKá-
rolijegyzetek, illetveKárolikönyvek sorozataálltafókuszban.Akán-
torképzőintézetnövendékeizsoltárverseketénekeltek,akötetilymó-
don„hangoskönyvvé”avanzsált,akönyvbemutatórésztvevőipedig
zeneiélménybenisrészesültek…

Bensőségesünnepségnekadottott-
hontanapokbananyugat-koszovói
PecvárosábantalálhatóKfor-bázis,
aVillaggioItaliatábor:nyolc,Pristi-
nábanszolgálómagyarkatonavette
fel a keresztséget az
evangélikusegyházszer-
tartásaszerint.
AkereszteléstNá nai

Lász ló End re százados,
azMHKfor-kontingens
ötödikváltásánaktábo-
rilelkészevégezte.Bach
muzsikájautánazevan-
gélikuslelkészmegem-
lékezett arról, hogy a
régikorokembereinek
mitjelentettakereszte-
lő,hogyankészültekrá,
valamintszóltarrólis,hogyamost
keresztelőelőttállókatonákmiként
választottákeztazutat.
AszertartásutánNánaiszázadosa

keresztszülőkkel közösen választott
könyvet–benneegyútravalóidézet-
tel–ésegyszimbolikusgyertyátadott
átakeresztségbenrészesülteknek.

Jám bor Nor bert zászlósmárrég-
ótakészülterreazalkalomra.Mint
elmondta: otthon eddig valahogy
mindigelodáztaavégsődöntést,a
külszolgálatidejealattazonbansok-
kalkönnyebbvoltafelkészülésis.
–Sokbarátotszereztem, jóvolt

megtapasztalniazösszetartozásér-
zését,amiegymisszióbankülönösen
fontos,hiszen ittmég inkábbegy-
másravannakutalvaakatonák.Ro-
hanóvilágunkbanapénzelhomályo-

sítjaazigaziértékeket,ezértafelké-
szülést komoly feladatként éltük
meg.Alelkészúrelbeszélgetettve-
lünkazegyéniútról,arról,hogyki
honnanjött,merretart,mitszeret-

neelérni–mondtaazászlós.Szerin-
teatitokabbanáll,hogykikellbe-
szélniasérelmeket,afájdalmakat,és
ígymegtisztultlélekkelfogadhatjuk
akeresztséget.
– Természetesen a kontingens

bázisáulszolgálópristinaiSlimLines
táborban is van egy kis kápolna,
amelynekajtajaéjjel-nappalnyitvaáll
mindenkielőtt.Fontos,hogyakinek
igényevanrá,azbetérhessenoda,és
megtalálja a lelki békéjét. Sokkal
jobbanlehetszámítaniazokraaka-
tonákra,akikönmagukkalésatársa-
ikkalisharmóniábanélnek–mond-
ta Taj ti Mik lós alezredes, az MH
Kfor-kontingens ötödik váltásának
parancsnoka.

d For rás: honvedelem.hu/
TömbölnéCzirfuszLoretta

Ka to ná kat ke resz telt 
a lutheránus tá bo ri lel kész
b Báranyugat-koszovóiPecvárosábantalálhatóVillaggioItaliatábor-
banaközelmúltbanlevontákamagyarzászlót,eznemjelentiazt,hogy
aMagyarHonvédségKfor-kontingenskatonáinemvendégeskedhet-
nekakatonaibázison.Legutóbbamagyartáborilelkésztartottke-
resztelőtatáborbantalálhatószéptemplomban.
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Az„Éljkislábon!”szlogennelindult
el 2011 szeptemberében az Eötvös
LorándTudományegyetem(ELTE)
ökoprogramja. Az uniós forrásból
megvalósulóprojektafenntartható-
ságranevelésthangsúlyozza,éskü-
lönböző rendezvényeket, progra-
mokatkínálazökológiairántelkö-
telezettvagycsakérdeklődőegyete-
mistáknak.
Aprogrammindabölcsészettudo-

mányi, mind a természettudomá-
nyikartérinti,ígykörülbelültizen-
ötezerhallgatótkívánelérni.Aszer-
vezőkadiákokmellettazoktatók,il-
letveazegyetemmásdolgozóiszá-
mára is kínálnak programokat. A
projektetnagyhatásúkommuniká-
cióskampánynakszánják,amelybő-
vítiacélközönségnekafenntartha-
tósággalkapcsolatosismereteit,egy-
úttalérdekelttéistesziahallgatókat
ezeknekazelsajátításában.
Éshogymilyenafogadtatás?Ki-

csit több mint fél év elteltével el-
mondhatjuk, hogy sokan vannak,
akikmegtaláljákakörnyezettudatos
szemléletükhözpasszolómegoldáso-
katazegyetemen,sőtmagukiskez-
deményeznek,újításokatkeresnek.
Vannakolyanok is, akikkeveslika
pénzt,hiányoljákanagyszabásúbe-
ruházásokat,napkollektorokatsze-
retnének látni, vagy több szelektív

hulladékgyűjtőt. És vannak persze
olyanokis,akiketezazegészegyál-
talánnemérdekel,sőtkikérikma-
guknak,harájukszólvalaki,hogyne
dobjákelacsokipapírtazudvaron.
Nagyonfontoskezdeményezésa

szelektívhulladékgyűjtésrevalófel-
hívás.A2010/2011-estanévben2240
kilogrammpapír-és80kilogramm
műanyaghulladékotgyűjtöttekössze
az egyetemen szelektíven. Lehet,
hogyeznemtúlsok,mégiselmond-
hatjuk,hogymárezzelisjelentősen
csökkentenitudtukakörnyezetter-
helését.
Az én kedvencem a biciklizést

népszerűsítőkampány.Évekótabicik-
liveljárokazegyetemre,örülök,hogy
biciklitárolóthelyeztekelszámunkra.
Akerékpáraleginkábbkörnyezetkí-
mélőközlekedésieszköz,nincskáros-
anyag-kibocsátása,alegnagyobbdu-
góban isgyorsanel lehet jutnivele
mindenhová.Ésnemmellékesenje-
lentősenhozzájárulastresszoldáshoz
ésafölöskalóriákelégetéséhez.
Februárelejétőlprovokatívkiállí-

tásvárjaahallgatókatazELTEBTK
Múzeumkörútiépületében:AzEl -
fo gyaszt juk a jö vőnk? címmelmeg-
rendezett plakátkiállítás igyekszik
felhívniafigyelmetaglobalizációká-
roshatásaira,deazelgondolkodta-
tásontúlaktívcselekvésreisösztö-

nözni kíván. Fő üzenete: egyszerű
döntésekváltoztatjákmegavilágot!
Tizenegyglobálisproblémátvet-

nek fel aplakátok, ezeknek főként
környezetvédelmiésemberijogive-
tületeire koncentrálva, és minden
esetbenkonkrétjavaslatokatfogal-
maznakmegarravonatkozóan,hogy
egyéni döntéseinkkel hogyan ala-
pozhatjukmegegyigazságosabbés
fenntarthatóbbvilágjövőjét.Példá-
katláthatunkarra,hogyakárétkezé-
siszokásainkmegváltoztatásávalis
szerepetvállalhatunkazökosziszté-
mafenntartásában,derámutataki-
állításarrais,hogyatudatosvásár-
lói magatartásnak mi a szerepe a
fenntarthatóságban.
Márnagyonkészülökafebruárvé-

gikomposztálásitanfolyamrais!Re-
mélem,sokhasznosdolgotfogokta-
nulni,amelyetagyakorlatbanistu-
dokmajdalkalmazni.
g TímárRegina egye te mi hall ga tó

élj kis lá bon!
Egy éves pro jekt tel rö vi dí ti öko láb nyo mát az EL TE

üZ eNet AZ Ar Ar átrÓl

Rovatgazda: Sánta Anikó

Nemkötelezőamagyarországilakcím
megléte,nemisakarnakmindannyi-
anittélni,felmenőikmagyarokvoltak
–rövidenezekajellemzőik.2011ja-
nuárjátóléltekazegyszerűsítetthono-
sításikérelembenyújtá-
sánaklehetőségével.
Ezt többhelyütt is

megtehették, illetve
honfitársaik ma is
megtehetik:konzulá-
tuson,magyarországi
anyakönyvi hivatal-
ban,valamintbárme-
lyikkormányablakban
azországterületén.A
kérelmen jelölhetik
meg,hogyholszeret-
nénekállampolgáries-
küttenni.
És néhányan Vad-

kertre kérték, itt ve-
hettékátazoklevelet,
melyenaköztársasági
elnökaláírásatanúsítja:őkmagyarál-
lampolgárokis.
Ameghatóünnepségutánarról

kérdeztemőket,kimiértdöntötta
magyarállampolgárságfelvétele,il-
letveazállampolgárieskühelyszíne
mellett…

Jól szi tu ált csa lád Adá ról (Vaj da -
ság), a fe le ség: „Nekemegynagyonjó
barátnőm van ezen a vidéken, aki
mégadélszlávháborúelőttköltözött
ide.Tartjukakapcsolatot,rendsze-

resenlátogatjukegymást,demiVaj-
daságbanakarunkmaradni,mertaz
ahazánk.”

Mun kás há zas pár: „Édesapám is
ugyanitttettelepárévvelezelőttazál-

lampolgáriesküt,ésőmesélte,milyen
szépvolt.MiegyelőremaradunkTe-
merinben, de a gyermekeink miatt
előbb-utóbbátfogunkköltözni.Egy-
re nehezebb ott magyarnak lenni,
mertezréveltelepítikbeaszerbeket.”

Halk sza vú fér fi: „Énmagyarorszá-
gi, környékbeli kislányt ismertem
meg az interneten egy párkereső
programsegítségével.Horvátorszá-
gimagyarvagyok,rövidesenittkívá-
nokletelepedni.”

Szé kely csa lád két gye rek kel, nép -
vi se let ben: „MiErdélybenlakunk,ott
isdolgozunk,sohamégnemisdol-
goztunkerrefelésemszőlőben,sem
más üzemben. Most vagyunk itt
második alkalommal. Ragaszko-
dunkmagyarságunkhoz,ezzelapa-
pírral pedig immár teljes értékű
embernek és magyarnak érezzük
magunkat.”

Anya és lá nya: „Midolgoztunkés
rendezvényenisvettünkmárrészt
Soltvadkerten.Megbeszéltük,hogy
itttesszükleazállampolgáriesküt.
NemakartunkErdélybenamagyar
konzulátusramenni,ittszebb.Leis
fogunktelepedniebbenavárosban.”

* * *

Talánmeglepő,hogy
amostállampolgárrá
váltmagyaroktöbb-
ségenemakarletele-
pedniitt.Mintaváros
aljegyzőjétőlmegtud-
tuk, az áttelepülni
szándékozókmárha-
marabb, még a ki-
lencvenesévekbenát-
jöttekahatáron.Akik
mostálltakapolgár-
mester előtt, inkább
érzelmiokokbólkér-
tékahonosítást.
Isten hozta őket

itthon!Legyenekto-
vábbraisboldogokotthon!

Utó irat: a fényképezésre enge-
délytkértemújhonfitársaimtól.Mert
nagyúrafélelem.Éshalettekvolna
szlovákiai vagy ukrajnaimagyarok
közöttük,akkorelősemvettemvol-
naagépet.Mertazottanipolitiku-
sokmostéppenabbólélnek,hogy
„magyarráváltmagyarjaikat”üldö-
zik el. Vajon mikor leszünk már
nagykorúakaKárpát-medencében?

g Ifj.KáposztaLajos

„Meg be szél tük, hogy 
itt tesszük le az állampolgári es küt”

Ket tős ál lam pol gá rok let tek – Solt vad ker ten

b Mintegytucatnyihatárontúlimagyartetteleazállampolgárieskütfeb-
ruárelejénaBács-Kiskunmegyeikisváros,Soltvadkertpolgármeste-
reelőtt.Avárosházánmegrendezettcsaládiasünnepségenkifarmer-
ban,kiünneplőben,kipedignépviseletbenlettmagyarállampolgár.
Adologérdekessége,hogyazeddigiektőleltérőenalegtöbbenmeg-
tartottákeredetiromán,szerbvagyhorvátútlevelüketis.Kettősállam-
polgár–ezatitulusukmostantólazújonnanesküttetteknek.Nemszé-
gyenaz:Vadkertenjómagamtöbbilyenembertismerek.Olyanez,mint
amikorvalakitöbbhangszerenjátszik,vagytöbbnyelvenisbeszél.
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in téz mény ve ze tői pá lyá za tok
ApályázatmeghirdetőjeaMagyarországiEvangélikusEgyház.

1. meg hir de tett mun ka hely
BonyhádiPetőfiSándorEvangélikusGimnázium,7150Bonyhád,Kos-
suthu.4.–OM-azonosító:036378

2. meg hir de tett mun ka hely
Budapest-FasoriEvangélikusGimnázium,1071Budapest,Városligeti
fasor17–21.–OM-azonosító:035261

3. meg hir de tett mun ka hely
SztehloGáborEvangélikusÓvoda,ÁltalánosIskolaésGimnázium,1183
Budapest,Kossuthtér2.–OM-azonosító:201505

Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek
•Egyetemiszintűtanárivégzettségésszakképzettség,továbbápedagó-
gus-szakvizsga.
•Legalábbötév–aKt.18.§(6)bekezdésbenmeghatározottkivétellel
–pedagógus-munkakörbenszerzettszakmaigyakorlat.
•Ötévemegfelelazevangélikusegyházközségitagságfeltételeinek.
•Evangélikuskonfirmáció,lelkésziajánlás.

jut ta tá sok, il let mény, pót lék, egyéb
•Álláselfoglalásánakideje:2012. au gusz tus 1.
•Amegbízás6éviidőtartamraszól.
•Apályázatbenyújtásánakhatárideje:a pályázat első meg je le nésé től 
• (február 19.) szá mí tott 30 nap.
•Apályázatelbírálásánakhatárideje:2012. jú ni us 30.
•Juttatásokaközalkalmazottakjogállásárólszólótörvényszerint.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell a pá lyá zó
•jelenlegimunkahelyét,beosztását,
•önéletrajzát,
•részletesszakmaiéletrajzát,
•azintézményvezetésérevonatkozószakmaiprogramját,
•szakmaihelyzetelemzésreépülőfejlesztésielképzeléseit.

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell
•alegmagasabbiskolaivégzettségetigazolóirat(ok)hitelesmásolatát,
•érvényeserkölcsibizonyítványt,
•lelkésziajánlástgyülekezetilelkészétől,
•akonfirmációiemléklaphitelesmásolatátvagyakonfirmációigazolását.

fel vi lá go sí tás a rész le tes pá lyá za ti fel té te lek ről
Var ga Már ta osztályvezető(tel.:429-2035)
MEEOrszágosIrodaOktatásiésIskolaiOsztály

A pá lyá zat cím zé se
MagyarországiEvangélikusEgyházOrszágosIroda
OktatásiésIskolaiOsztály–VargaMárta–1085Budapest,Üllőiút24.
Aborítékraírjákrá:Igaz ga tói pá lyá zat, illetvetüntessékfelazin téz mény
ne vét.

e vé l&le vé l

sza bad a tánc?
AkeresztyénünnepekközülazÚj szö vet ség ben kettőmutathatóki:azsidóhús-
vétmintaMessiásmegváltóhalálánakésdiadalmasfeltámadásánakünneplé-
semegveleapünkösdmintazapostolokelsőnyilvánosKrisztus-hirdetésére
ésamintegyháromezer„héber”és„görög”megkeresztelésérevalóemlékezés.
Ezeknekidejeazelsőtavasziholdtöltéhezigazodik.Ahúsvételőtti(ava-

sárnapokatkihagyó)negyvennapos„nagyböjt”kezdete,azúgynevezettham-
vazószerdaidénfebruár22-reesik.AmégkeresztyénszokásúEurópában
nemcsaklakodalmat,detáncmulatságotsemtartottakilyenkor.Hasonló,úgy-
nevezett„zártidő”voltaJézusszületésénekjelképesenkitűzöttünnepeelőtti
advent,ad ven tus Do mi ni, régimagyarnevénÚr jö vet.

Fa bi ny Ta más püspökünkhelyesenidézteTánc idő címűírásában(Evan -
gé li kus Élet, 2012.február12.,11.o.)aPré di ká tor köny ve 3,4végéből,hogy
megvanazidejea(mellétverő!)gyásznakésatáncnakis.Dávidkirályistán-
coltaszövetségládája(azÚrtrónusa)előtt,mikoraztJeruzsálembehozták
(2Sám6,14).De„aszentDávidtánca”mégcsaknemis„azigazmagyartánc”,
ahogyegyrégiprédikátorírta,nyilvánacsábítóidegentáncokattiltva.Dá-
vidtáncanempárostáncvolt.Legföljebbakanásztánchozhasonlíthatnók.
Nemisószövetségiünnepikörtánc.
Táncvolt,nemcsakIzraelben,aszőlőtaposóktánca.Természetestánca„csűr-

döngölés”is.Agyőzelmitáncmárlehetembertelen–alegyőzöttekholttes-
tén,sőtélőkretettpadlón,ahogyamongolokjártákazoroszokvezetőifölött.
Embertelen,deanőkrefegyvertnemfogásbóleredahalálratáncoltatásis.
Azsidóhagyománycsakaférfiakünneplőtáncátismeri.Atáncmulatság,

abállehetvidámtestmozgásostársasjátékazenére.Lehetazismerkedésés
párkeresésjókedvűalkalma.Ámbizonyoskörülményekközöttlehet–az
együttvigadás,azismerkedésésazéletreszólótárskeresésemellettvagy
helyett–testikísértésmeguntomig-untáigszólókapcsolatkezdeteis.
Kérdezem:amikornyilvánvaló,hogyországunkéstársadalmunklegnagyobb

részeközgazdaságiéstermészeticsapásoktólszenved,éhezik,fázik,hajlék-
talanlesz–nembeszélveakenyérlopásból(„Mundraub”)kalácsszerzéssélett
egyéniésszervezettkártevőbűnözésről–,atáncidejevan-e?Ezekabajok
mindateremtésrendjénekésazemberségkövetelményeineksemmibeve-
véséből(azazistentelenségből,embertelenségből,esztelenségből)erednek.
Nemamellétverőgyásznak,ameakulpázásnak(„Énvétkem,énvétkem,

énigennagyvétkem!”)ésazéletmódunkmegatársadalmirendmegfordu-
lásának(amegtérésnek)van-eittazideje?Ebbenpedigelkellmenniaddig,
ameddiglehet,ésküzdenikellakényszerítőkörülményekellen.

Dr.ZsigmondyÁrpád (Budapest)
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9.30/DunaTv
Élő egy ház
(val lá si hír adó)
10.00/DunaTv
Vi lág-Né zet
Püspökkenyér
10.50/m1
Me to dis ta if jú sá gi mű sor
12.05/DunaWorld
Evan gé li kus is ten tisz te let
20.04/Kossuthrádió
Rá dió szín ház
FranzKafka:Az át vál to zás
21.00/Bartókrádió
A Bu da pes ti Fesz ti vál ze ne kar
ját szik
Mozart:Re qui em K.626.
23.50/TV2
Egy cso dá la tos el me
(ame ri kai film drá ma, 2001)
1.00/HBO
Os car-díj-át adás 2012
Élőközvetítés

HÉTFŐ

9.00/m2
Bu da pest ter mé sze ti ér té kei
12.20/TV2
Babe
(ame ri kai csa lá di víg já ték,
1992) (105’)
13.30/Kossuthrádió
Erős vár a mi Is te nünk!
Azevangélikusegyházfélórája
16.10/DunaTv
Ma gyar tör té nel mi 
arc kép csar nok
NagyLajos(1342–1382)
21.30/DunaTv
Lan gea is her ceg nő
(fran cia já ték film, 2007)
(132’)
21.54/Bartókrádió
Hang Já ték Tér
TamásiÁron:Éne kes ma dár
23.35/m1
Múlt-kor
(tör té nel mi ma ga zin)

KEDD

20.00/CorvinusRádió
(Sopron)
Lé lek han go ló
AzEvangélikusRádiómisszió
összeállítása
(www.cor vi nus ra dio.hu)
20.05/Kossuthrádió
Bib lia
KazinczyFerencszavaival–
Újtestamentomihistóriák
21.30/DunaTv
Nya kig a pác ban
(an gol té vé film, 2008) (70’)
21.30/DunaWorld
Csi ky Ger gely: In gyen élők
(ma gyar té vé film, 1979)
22.25/Bartókrádió
Hang-fo gó
Benne:AngelaHewitt
Bach-műveketzongorázik
22.55/DunaTv
Ma gyar jazz ün nep 2011
MárkusTibor

SZERDA

10.00/Bartókrádió
Hang-fo gó
Benne:
Vivaldi:Sta bat Ma ter
13.30/Kossuthrádió
„Te ben ned bíz tunk 
ele i től fog va…”
Areformátusegyházfélórája
18.00/ViasatHistory
Pon ci us Pi lá tus: 
Az em ber, aki meg öl te Jé zust
(is me ret ter jesz tő film)
19.15/PaxTv
Jün tets vér 
(port ré film)
21.10/DunaWorld
Lá to ga tás a ko má ro mi 
mú ze um ban
(ma gyar is me ret ter jesz tő film)
21.30/DunaTv
Sze re lem mel fű sze rez ve
(ame ri kai–an gol–in di ai 
já ték film, 2005) (92’)

CSÜTÖRTÖK

5.20/m1
Haj na li gon do la tok
13.55/m1
An gi je len ti
(ri port film)
Angiacirkuszban
20.30/DunaTv
A sip si ri ca
(ma gyar té vé film, 1980)
II/1.rész
21.30/DunaWorld
Shakes peare: 
Szent ivá n éji álom
Közvetítésakaposvári
CsikyGergelySzínházból
felvételről
21.30/DunaTv
A Hor to bágy le gen dá ja
(ma gyar té vé film, 2007)
(79’)
22.55/m1
Ál lás va dá szok
(ame ri kai film víg já ték, 2004)
(87’)

PÉNTEK

13.37/Bartókrádió
Ko loss Ist ván ját szik a Szent
Ist ván-ba zi li ka or go ná ján
19.00/PaxTv
Pél da be szé dek
(báb film)
19.40/Kossuthrádió
Ma dár ete tő
RészletekaKalákaegyüttes
lemezéről
21.00/MáriaRádió
(Budapest)
Irány tű
PálFerencatya
előadás-sorozata
útkeresőfiataloknak
23.00/Petőfirádió
Ele ven
Zoránkoncertje
aPappLászlóSportarénából
23.00/Bartókrádió
Ars no va
Benne:AlfredSchnittke:
Kétröviddaraborgonára

SZOMBAT

6.15/MagyarKatolikus
Rádió
Szent Ágos ton val lo má sai
7.20/DunaTv
Az Ótes ta men tum
(olasz me se so ro zat)
Tizenkéttörzs,egynép
8.55/m2
A Bib lia gyer me kek nek – 
Új szö vet ség
9.30/m1
Moz dulj!
(sza bad idő sport-ma ga zin)
15.30/MáriaRádió
(Budapest)
Még is sze ret ni
GyökössyEndretanítása
21.30/DunaWorld
Nil tá bor nok
(len gyel já ték film, 2009) (120’)
23.00/Rádió17(Budapest)
Lé lek han go ló
AzEvangélikusRádiómisszió
összeállítása

VASÁRNAP

9.34/MagyarKatolikus
Rádió
Temp lom-tér-kép
Aveszprémivártemplomai
9.50/m1
Kér dé sek a Bib li á ban
10.05/m1
Re for má tus ma ga zin
10.05/m1
Lá to ga tó ban 
Cso mós La jos 
re for má tus püs pök nél
11.30/m1
Ma gya rok a Szlo vá ki ai 
Evan gé li kus Egy ház ban
(ismétlés:m2/14.25)
15.05/Bartókrádió
Mu si ca sac ra
(egy ház ze nei ma ga zin)
21.15/Bartókrádió
Az em be ri hang di csé re te
Benne:
Händel:Iz ra el Egyip tom ban
(oratórium)

vASÁrNAPTÓL vASÁrNAPiG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból február 26-ától március 4-éig

va sár nap (feb ru ár 26.)
Az sem szá mít, aki ül tet, az sem, aki ön töz, ha nem csak Is ten, aki a nö ve -
ke dést ad ja. 1Kor3,7(Jer24,6;Mt4,1–11;Zsid4,14–16;Zsolt91)Fontos,
hogylehetőségeinkhez,erőnkhöz,sajátkorlátainkhozmértenmegtegyük,
amitőlünktelik.Demégekkorisgyakranmardosabizonytalanság:ele-
gettettem-e?Nyugtalanszívünketvigasztalja,bátorítsaaz,hogyIstenis
odatesziönmagátmindahhoz,amitazőnevébenkezdünkel.Éseznem
aztjelenti,hogyhozzátesziamagáébólazt,amitminemteszünkvagynem
tehetünkmeg.Aztjelenti,hogyvalójábanmindeneredmény,sikermögött
azőirgalmasszeretete,cselekvéseáll.

hét fő (feb ru ár 27.)
Is ten azt akar ja, hogy min den em ber üd vö zül jön, és el jus son az igaz ság meg -
is me ré sé re. 1Tim2,4(Zsolt22,28;1Jn3,7–11/12/;1Kir9,1–9)Istentsemmiés
senkisemgátolhatjamegabban,hogyakaratátvéghezvigye.Éppenezértne-
héz,próbáskérdésehitünknek,hogymiértélnekIstenbenbízóhitnélkülso-
kan,akiketszeretünk.BárIstentitkátmegfejteninemtudjuk,KrisztusUrunk
biztatószaváraésígéretérehallgatvaimádkozhatunkazért,hogyakarataben-
nünk,köztünkisteljesüljön:„…jöj jön el a te or szá god, le gyen meg a te aka -
ra tod, amint a menny ben, úgy a föl dön is”.

Kedd (feb ru ár 28.)
Min den rossz nak gyö ke re a pénz sze rel me, amely után só vá rog va egye sek el -
té ve lyed tek a hit től, és sok fáj dal mat okoz tak ön ma guk nak. 1Tim6,10(Jón
2,9;Jób1,1–22;1Kir10,1–13)Aszerelmesemberérzelmei,gondolataiésegész
léteúgyforogaszeretettszemélykörül,mintahogyanazéjjelibogarakröp-
ködnekalámpakörül.Apénz,azanyagijavakszerelmeugyanígyegy-ügyű -
vé tesz,nemférbelesenkiéssemmimásalátókörbe.SemIsten,semem-
bertárs.Ígyválikigazánmagányossáazember.Amagányfájdalmátpedig
igennehézhordozni,sokanösszeisroppannakesúlyalatt.Isten„szerelmé-
nek”látókörébeviszontsokmindenkiéssokmindenbelefér.Aveleésegy-
mássalvalóközösségpáratlanajándék.

szer da (feb ru ár 29.)
Az asszony tól szü le tett em ber rö vid éle tű, te le nyug ta lan ság gal. Jób14,1(1Kor
15,43;1Kor10,9–13;1Kir10,14–29)Jób köny vemondatánakigazságátmagun-
kon,magunkbanisérezzük.Akeresztésahúsvétiüressírfényébenmimár
aztishihetjük,hogyaKrisztusbanbízóemberéleteörök,teleIstenbékes-
ségével.Bárcsakennekazigazságátisegyremélyebbenmagunkon,magunk-
banéreznénk!

Csü tör tök (már ci us 1.)
A re mény ség hit val lá sá hoz szi lár dan ra gasz kod junk; mert hű az, aki ígé re -
tet tett.Zsid10,23b(Zsolt48,15;Jak4,1–10;1Kir11,1–13)Keresztyénremény-
ségünkegyetlenoka,alapjaésgaranciájaIstenésazőígéretei.Ezértnincs
akeresztyénreménységbenbizonytalanságitényező.ASzentírássokpéldát
sorol,amelyIstenígéreteinekbeteljesülésérőlszól.AzIstenmegbízhatósá-
gátátélőkésezérttanúsítóksoranemértvégetaBiblialezárásaóta.Ebben
asorbannekünkishelyünklehet.

pén tek (már ci us 2.)
Nincs sem mi rej tett do log, ami ki ne de rül ne, és sem mi ti tok, ami nap fény -
re ne jut na.Mk4,22(Dán2,22;Zsid2,11–18;1Kir11,14–25)Napjainkegyik
kulcskérdéseazadatvédelem.Személyesadatainkkalkönnyenvisszaélhet-
nekrosszszándékúemberek.Milyenjó,hogynemkellfélnünkattól,hogy
Istenéletünkmindenrezdülésétlátja!Ősohanemélvisszaagyakranmin-
ketterhelőinformációval.SőtKrisztusbanvilágosságrahozzaazőirán-
tunkvalószándékának,irgalmasszereteténekmélységét,amelynemti-
toktöbbé.

szom bat (már ci us 3.)
Aho va csak be ment Jé zus, fal vak ba, vá ro sok ba vagy te le pü lé sek re, le tet ték a
te re ken a be te ge ket, és kér ték őt, hogy leg alább a ru há ja sze gé lyét érint hes -
sék; és akik csak meg érin tet ték, meg is gyó gyul tak. Mk6,56(Zsolt74,12;Jel
20,1–6;1Kir11,26–43)Jézusföldiéletútjánsokbetegetmeggyógyított,denem
mindegyiket. A gyógyult emberek számára ez elképzelhetetlenül nagy
ajándékvolt.Delátnunkkell,hogyagyógyulások„csak”jeleiannak,hogy
IstenmitajándékoznekünkJézusban.OttésakkorJézusérintéséreatestbi-
lincseioldódtakmeg.MaJézusszavánakérintésérealélekbilincseioldód-
nak,ésszabaddálehetünkabizodalmashitre,azIstennelvalóközösségre,
amelyetmásszóvalúgynevezünk,hogyörökélet,üdvösség.

g KovácsLászló

új nap – új kegyelemHÍREK, HIRDETÉSEK

APRÓHIRDETÉS

Felolvasás teológustól: 1/246-1251.

* * *

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

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

Referencia:www.harangontes.hu.

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

Templomok,templomtornyokfel-
újítása, villámvédelem kiépítése.
29 év referenciával. Bede László,
30/943-5089.

meg hí vó nyugdíjas lelkészek találkozójára

Anyugdíjaslelkészektalálkozójánmárcius2-ánféltízkoraDeáktérigyü-
lekezetbenZász ka licz ky Pé ter tartáhítatotéselőadástKét száz év a De -
ák té ri gyü le ke zet éle té ben (2.rész)címmel.Szeretettelvárjukalelkész-
családokat.

h i r d e t é s

pá lyá zat evan gé li kus gyü le ke ze tek in for ma ti kai
felsze relt sé gé nek tá mo ga tá sá ra

AMagyarországiEvangélikusEgyházgyülekezeteia2012.évbenakö-
vetkezőeszközökrepályázhatnak:
a)note book (hor doz ha tó) szá mí tó gép re, Li nux ope rá ci ós rend szer rel

(ön rész: 25 000 Ft);
b)mul ti funk ci ós nyom ta tó/fény má so ló ra (ön rész: 15 000 Ft);
c) pro jekt or ra (vi deó-szá mí tó gép ki ve tí tő re, ön rész: 50 000 Ft).
Azeszközökkülön-különispályázhatók,mindegyikeszközbőlcsak

egy-egydarab.Részletekésletölthetőpályázatiűrlapazországosiroda
honlapján,ahttp://or sza gos.lu the ran.hu/le tol tes címen.

EvangélikusélEt.élEd.élEd?

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


