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Lelkésziktatás Pestújhelyen f 3. oldal
Szlovákiai egyházi napok f 5. oldal
Evangélikusokat is vonzott a REND f 5. oldal
Életképek egy csendeshétről f 7. oldal
Az életet szolgáló gazdaság f 10. oldal
Miért boldogtalan ma sok házasság? f 11. oldal

„AKároliGáspárReformátusEgyetemszenátusadöntöttarról,hogyBölcsészettudományiKarának
HermeneutikaiKutatóközpontjakeretébenmegalakítjaaJonathanEdwardsCenter–Hungarynevű
kutatóműhelyt,amelyaYaleEgyetemEdwards-központjánakegyiktársultintézménye.Azegyüttmű-
ködésrőlszólómegállapodástakétegyetemrektoraírtaaláazelmúltévben.Azangolnyelvűünne-
pélyesmegnyitórajúlius2-ánkerültsorazegyetembölcsészettudományikaránakdísztermében.”

Egy csodálatos elme a tizennyolcadik századból f 4. oldal

Eszembejutazacopfoskislány,aki
énvoltamaháborúután.Televol-
tamlelkigyötrelemmel.Sokatsírtam
–nemtudtamazokát–,éshabe-
sötétedett,rámtörtafogvacogtató
félelem.Nemmertembeszélniakín-
jaimról,mertszégyelltem,mintha
tehetnékróluk.
Abbanazidőbenkezdtemaprócs-

kaéletemetIstenkezébetenni.Sőt
mindjártaszüleimreésatestvérem-
reisgondoltam,mertúgyéreztem,
nekiklegalábbakkoraszükségükvan
a mennyei Atya oltalmazó kezére,
mintnekem.Aztánelérkezettazes-
te,ésénbebújtamatakaróalá.Jötta
feketefélelem,éséngyengén,erőtle-
nülelkezdtemkipróbálniazIstent.
„Szabadíts meg a félelemtől, édes
Istenem!”Összetettkézzelimádkoz-
tam, amíg el nem aludtam. Néha
álombasírtammagam.
Amikor megszólítottam Istent

mint mennyei Atyámat, meghall-
gattaerőtlenkérésemet.Lassanol-
dódottagörcs,amelybéklyóbaszo-
rítottaaszívemet,egyrebátrabban
vettemfelaharcotazestilidércek-
kel. Talán az életem rendeződése,
egészségiállapotomjavulásaissegí-
tett,debiztosvagyokbenne,hogya
félelmekellenazimádságvoltaleg-
jobbgyógyszer.
Istenemlékezetembehoztaezeket

az időket, amikormár tanítottam.
Gyakranmeséltema gyerekeknek,
hogymilyenszorongó,félelmekkel
küzdő kislány voltam, akinek hol
ettől,hol attól remegett akeze, és
mégmagamelőliselbújtamvolna.
Érdekeseredményelettamesé-

imnek.Majdnemmindigmegindí-
tottákagyermekeketaszabadulás
felé.Előszörcsakfelismerték,hogy
aszorongásmásraisrátört.Aztán
meglátták,hogyafélelmektőlmeg
lehetszabadulni,hiszenottálltam
előttüknyitottéletemmel,felszaba-
dult lélekkel. Hallottak a gyógy-
módrólis,mertmindigelmondtam
nekik,hogyameghallgatottimád-
ságsegítettkiamélyből.Gondolko-
dóbaestek.Talánnekikissikerülhet
afélelemlegyőzése?
Néha – egy-egy személyes be-

szélgetéssorán–megnyíltakelőttem.

Vallomásaik fájdalmas kelevények
kifakadásávalértekfel.Ger gőmegiz-
zadt,mirekitudtanyögniszenvedé-
sénekazokát.Ka ti sírvapanaszko-
dottmagányosfélelmeire.No é mi nek
bekellettvallania,hogyatestvérével
szembenikisebbségiérzéskínozza,
ésféltőle.Atestvérétőlésarosszér-
zéstőlegyaránt.
Avallomásokindítottákmegasza-

badulást,deTo mi jutottelamegol-
dásforrásához.Őfogalmaztamega
kívánságát:„Tanítsdmegaztazimát,
amittemondtálelrégen!”

Előszörimádkozottéletében.Ha-
marosanpedigboldoganszámoltbe
a„kísérlet”hatásáról:Istenmegsza-
badítottaafélelmeitől.Nemkötötték
gúzsbaértékesképességeitalidércek.
Szabadletttőlük,ésjótanuló.
MárrégennemtanítomTomit,az

acopfoskislányisamúltemlékemár,
afélelemkísértésemégisújratámad.
Másokazeszközei,máscéljaivannak,
dealényeg,hogyelvegyeerőmeta
szolgálattól.Ésilyenkorösszeteszem
akétkezem,éselmondomaztaré-
giimát,amelyreelindultakazangyali
seregek elűzni a fekete fellegeket
életemegéről.
Boldogantapasztalomamegúju-

ló kegyelmet.Az imameghallgatás
megindítjaamásokkalvalóbeszélge-
tést.Elmondhatom,mitjelentnekem
hitbenélni,mennyitérazIstensze-
reteteamindennapiéletemben.
Devajonki lehet-e fejezniezta

csodálatos,semmimássalösszenem
hasonlíthatóélménytegyszerűsza-
vaimmal?Biztosannem,mertaszó
kevés.Ottkellállnomelőttüknyitott
élettel,felszabadult,szolgálóélettel,
hogyahitésacselekedetegyüttte-
gyenbizonyságotróla,akimegszaba-
dítottafélelemtől!

„Ta nítsd meg azt az imát!”
g FrittmannMagda

„Hal lot tak 
a gyógy mód ról is, 
mert min dig 
el mond tam ne kik, 
hogy a meg hall ga tott
imád ság se gí tett ki 
a mély ből. 
Gon dol ko dó ba es tek. 
Ta lán ne kik is 
si ke rül het a fé le lem 
le győ zé se?

„Jószívvelgondolokvisszaazokra
agyülekezetekre,tisztségviselőkre,egy-
szerűgyülekezetitagokra,akikkelláto-
gatásaimsorántalálkoztam.Erősítették
hitemet,evangélikusidentitásomat.”

Interjú Szabó Györggyel f 13. oldal

„Valamennyizsoltár,Íráskegyelemért
kiált, dicsőíti a kegyelmet, keresi
Krisztust, s egyedül Isten műveit
magasztalja;mindenemberiművi-
szontelvetiezeket.Ígyezazsoltár
könnyenérthetőazőtmegelőzőkből,
mivel minden egybecseng. Figye-
lemreméltó,hogyKrisztusnépének
nevébeníródott(segyidejűlegmindenegyesembernekasajátnevébenis).
Ennekanépneknaponkéntiellenségeiavilágbölcseiésazönmagukbaniga-
zak.Őknemtudnakakegyelemről,nemisakarnakrólatudni,sőtvakszent-
ségüktőlésjószándékuktólfélrevezetveazthiszik,senkisembecsülitöbb-
reazIstenkegyelmét,mintők.”

d� Lu ther Már ton: 
Ahetedikbűnbánatizsoltár(Zsolt143)

(Weltler Ödön for dí tá sa)

Se mpe r re for m anda

Új és megújult 
kö zös sé gi terek

Há la adás Kis apos ta gon

b Mígagyülekezetanegyvenfokosmelegbenazár-
nyékbahúzódott,ésaszenteléstvégzőlelkészek
azünnepiliturgiárakészültek,agyermekekön-
feledten vették birtokba a nekik készített új
csúszdát, mászókát és hintákat június 30-án,
szombatonKisapostagon.

AmaroknyikisapostagievangélikusközösségSter mecz -
ki And rás lelkészvezetésévelsikeresenindultésnagyobb
összegetnyertaMezőgazdaságiésVidékfejlesztésiHi-
vatal(MVH)egyikpályázatán.Így–aMagyarországi
EvangélikusEgyházelőfinanszírozásitámogatásával–
tavalynovemberbenbelekezdhettekprojektjükbe.Az-
ótamegújultbarátságoskistemplomuk,felújíthatták
gyülekezetiházukat,mitöbb,atemplomkertbenazegész
faluszámáranyitottközösségijátszóteretiskialakíthat-
tak.Mindezekértmúltszombatonadtakhálát.
Azünnepnapafelújított–immárkarzattalisellá-

tott – templomban kezdődött. Az istentiszteleten
Lup ták György, aBács-KiskunEgyházmegyeesperese
liturgizált,ésGáncs Pé ter déliegyházkerületipüspök
szolgáltigehirdetéssel.Azasszonykörénekekkelszíne-
sítetteazünnepialkalmat.
Aköszönetszavaihangzottakelezután,illetveSter-

meczki András oklevelek átnyújtásával tette még
emlékezetesebbéazeseményt.Azegyüttlétetmegtisz-
teltejelenlétével,ésazegybegyűlteketköszöntötteL.
Si mon Lász ló kulturálisállamtitkáris.

Nem mel lé kes 
a mel lék épü let

Szü gyi pa ró kiaszen te lés

b Három,négy,tizenhárom–eszámokkaljellemezhe-
tő–többekközött–aszügyievangélikuslelkészcsa-
lád.BlatniczkyJánosDániel ésfelesége,Blatniczkyné
Hammersberg-GanzstuchJúlia tizenháromévekerült
anógráditelepülésre,idénjúliuselejénpedignégy
gyermekükkelharmadikotthonukbaköltöztek.

Perszealelkészéscsaládjanemazértköltözött-költözikilyen
sűrűn,mertválogatnának,hanemmertazegyházközség
1767-benépültparókiájánakállapotaa2000-esévekele-
jére egészségre ártalmas állapotúvá, így lakhatatlanná
vált.2007-benagyülekezetvezetőségeúgydöntött,hogy
akétszáznegyvenévesparókiárólazonnalihatállyalkikell
költözni.Azazidőtájt„mégcsak”ötfőscsaládagyüleke-
zetakkorifelügyelője,Becs jansz ki Já nos önzetlenfelaján-
lásánakköszönhetőenköltözhetettbeideiglenesotthoná-
ba,aholisötévetvártakavéglegesmegoldásra.
Ajúliuselsővasárnapjánzajlottparókiaszentelésiünnep-

ségszokatlanmódon–anagyforróságratekintettel–atemp-
lombankezdődött.Dr. Fa bi ny Ta más püspökameghívón
szereplőigealapjánszóltagyülekezethez:„Öröm mel te szek
jót ve lük tel jes szí vem mel és lel kem mel.” (Jer32,41)
Atemplomikezdésapropójánapüspökkiemelte:min-

dengyülekezetiépítkezésatemplomból(azoltártól)kell,
hogyinduljon.Istenházaazelső,azemberécsakmásod-
lagos,deaszolgálatvégzéséhezszükséges.Mindeztapa -
ró kia szógörögeredetijeisjólkifejezi:pa ro i kia, amely-
nekapontosjelentése„aházmellett”.Ígygondolhatunk
atemplomokárnyékábanfekvőépületekre,amelyek–eb-
benazesetben–csupánmelléképületek.Aföldilétvé-
gességévelazonbanszembenállIstenörökdicsősége,az,
hogyelkészítetteszámunkraazörökhajlékot.Legyenez
abeköltözőlelkészcsaládreménységeis!–fogalmazott
FabinyTamás.
AzigehirdetésutánaTö rök Já nos felügyelőáltalveze-

tettünnepiközgyűlésenBlatniczkyJánosDániellelkész
beszámoltazépítkezésfolyamatáról,majd–immárona
szabadban–sorkerültazújépületkulcsainakünnepé-
lyesátadására.Ko vács Gá bor balassagyarmatimérnökSza -
bó And rás esperesnek,őpedigalakóknakadtaátafalu
képébekifogástalanulillő,a21.századiigényeknekmeg-
felelőházkulcsait.

f Folytatás a 3. oldalon f Folytatás a 3. oldalon
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A ba la ton bog lá ri Pla tán stran don jú li us 2-ával is mét meg nyílt a Hullámhossz el ne ve zé sű strand misszió. A he lyi evan -
gé li kus gyü le ke zet cél ja idén is az volt, hogy sát ruk öröm üze net tel szol gál jon a vá ros ban nya ra lók nak, va la mint egy -
faj ta in for má ci ós pont ként tá jé koz tas sa az ér dek lő dő ket. A ká ni ku lai re kor do kat dön tő hét fo lya mán BartosMó-
nika,GaránéKisRenáta,GömböczElvira,KárnyánczkyEszter, va la mint NémethGábor és SzőlősiIstvánSándor
volt ön kén tes se gí tő je a CzöndörIstván ve zet te gyü le ke ze ti vál lal ko zás nak.



 e 2012.július8. EvangélikusÉletforrás

Katonavoltam,ésmárjóegyévetle-
töltöttemamásfélbőlanéphadsereg
kötelékében.Télvolt,vasárnapdél-
után,ésakörletbennemvoltunkso-
kan.Cigarettáragyújtottam,aznap
talánatizenhatodik-tizenhetedikre.
Bevonuláselőttnemdohányoztam,
akatonaságnálszoktamrá.
Ésazonatélikésődélutánontör-

tént valami: cigarettázás közben
rosszullettem.Szívtájékonerősszo-
rítástéreztem.Egypillanatraelsöté-
tültkörülöttemminden.Feltéptemaz
ablakot,hogyfrisslevegőhözjussak.
Halálfélelmem volt. Lementem a
gyengélkedőre, elmondtam, hogy
mitéreztem.Kétkedvenéztekrám,
deazértkiküldtekakórházba,hogy
csináljanakegyEKG-t.Avizsgálat
negatívlett.Visszavittekalaktanyá-
ba,énpedigacigarettátokoltama
rosszullétemért, és leszerelésemig
többénemgyújtottamrá.
Azegyeteméveialattelőfordult,

hogyhébe-hóbaelfogadtamegyci-
garettát,decsakatársaságkedvéért.
Ezarosszullét,aszívtájiszorítóér-
zés,ahalálfélelem–ésannakemlé-
ke–gondoskodottróla,hogymeg-
szabaduljakadohányzástól.
Sok évvel a történtek után arra

gondolok,hogytulajdonképpeneza
rosszullét segítség volt. Egyáltalán
nemvoltjóátélni–most,hogyfel-
idéztem,beleborzongok–mégisse-
gített,hogymegváltozzonbennem
valami,hogyegy„károsszenvedély-
től”megszabaduljak.

Ahhoz,hogyvalamimegváltozzon
vagymegváltozhasson,többnyiretör-
ténniekellvalaminek.Történikis,de
atörténésekzömenemidézelőben-
nünkváltozást.Kevésolyantörténés
van,amelyképesváltozástelőidézni.
Ezeknekaváltozástelindítóese-

ményeknek java része rosszdolog.
Valaki rosszul lesz, karambolozik,
ételmérgezést kap, sportolás során
megsérül, a sokgyakorlástól ínhü-
velygyulladást kap, megbetegszik,
műtéten esik át, és sorolhatnánk
mégazokatazeseményeket,melye-
ketrossznakgondolunk,ésazokis.
Hívőnek lenni nem azt jelenti,

hogyarossztörténéseketátkellvál-
toztatnunk jóvá,ésazokat,akikkel
rossz dolgok történnek, meg kell
győznünk,hogypróbáljákmegjónak
látniőket.Arosszróltovábbraisazt
kellgondolnunk,hogyrossz.
Saul,akiDamaszkuszfeléutazik,

balesetetszenved:leesikaszekérről,
sokkosállapotbakerül,olyannyira,
hogysemételt,semvizetnemtud
magáhozvenni.Ráadásulelvesztia
látásátis.Havalamelyikismerősün-
ketvagybarátunkatilyenállapotban
látnánkviszont,bizonyosanmélyen
megráznaminket.

Az apos to lok cse le ke de tei 9.fejeze-
ténekelejénolvashatótörténetet„Saul
megtéréseként”szokásemlegetni.De
az,amiveletörtént,többrétegűese-
mény.Ésezekközöttarétegekközött
bizonyvanolyan,amelyetnemlehet
emberilegakarni.Egyikünksemakar-
ná,hogybárkiisbalesetetszenvedjen,
sokkosállapotbakerüljön,ésmegva-
kuljoncsakazért,hogyesetlegmegvál-
tozzonlelkületében,hozzáállásában,Is-
tenhezfűződőviszonyában.
Vannakugyanisolyanok,akikke-

resztülmenteknagymegrázkódtatáso-

kon,vagyhajszálonfüggöttazéletük,
ezmégsemváltoztattamegőket.Ado-
logtudniilliknemautomatikus.Nem
érvényesazafeltételezés,hogyegyese-
ménysorutánazilletőbiztosjobban
foghinniIstenben.Feltételezhetjükezt,
denincsrásemmilyengarancia.
Arossztörténésekönmagukban

nemgarantáljákamegtérést.
Jézusagalileaizarándokoklemé-

szárlásaésasiloámitoronyledőlése
kapcsánhatározottnemetmondar-
raaspekulációra,hogyarossztör-
ténésekmögöttegyfajtaégipedagó-
giátkeressünk(Lk13,4).Dehozzáte-
szi,hogymindenrossztörténéshal-
latánvagyláttánaktívankellkeres-
nünkazIstenhezvalómegtérésút-
játéslehetőségét.
Azemberekokoztarosszésater-

mészetikatasztrófákbóladódórossz
isottvanebbenajézusihivatkozás-
ban,ésmindkettőreérvényes,hogy
JézusszerintnemIstencsapásának,
pofonjának kell ezeket tekinteni,
mellyelabűnösebbeketsújtja,mert
nemmagaazesemény,arossztör-
ténésakommunikáció,hanemmin-
denrosszesemény,katasztrófamö-
göttottvanIstenhívójele,sárgánvil-
logójelzése.
ÉstermészetesenezérvényesSaul

megtérésénektörténetéreis:nemasze-
kérrőlvalóleesés,asokkosállapotba
kerülésésamegvakulásIstenkommu-
nikációja,kapcsolatfelvételikísérlete
Saulirányában.Hanemezekmögötta
rosszeseményekmögött–minthaegy
fátylatvagyfüggönythúznánkel–egy-
szeriben látható lesz Isten jelzése,
melynemisakármilyenerősfénnyel
villanfel,ésimmármásokszámárais
hallhatóanhangzikhívószava.
Lukácsnak,Az apos to lok cse le ke -

de tei szerzőjénekszándékaéppenaz

volt,hogyaszimbólumoknyelvénel-
mondja:nemazeseményIstenkom-
munikációja,nemúgyvan,ahogyC.
S. Le wis írjaaFáj da lom címűművé-
ben,hogyabennünketérőrosszdo-
lognyomántámadófájdalomlenne
amembrán,amelyenkeresztülIsten
kommunikálazemberrel,hanemaz
esemény fátyla mögül szólal meg
Istenhívószava,ésazelhívásésa
megtérés–azazIstenhívószavának
követése – voltaképpen az ese-
ménnyelpárhuzamosanzajlik.
Ezértnincsszinkronbanahívószó

általelmondottkérés–„De kelj fel,
menj be a vá ros ba, és ott meg mond -
ják ne ked, mit kell ten ned” – Saul-Pál
valóslehetőségeivel,hiszenmegva-
kult,éssokkosállapotamiattmaga-
tehetetlen,kézenfogvakellvezetni.
Ezamegnemfeleléstartalmazzaa
történetkulcsát,hiszenabibliaiszö-
vegalapjánnemegyértelmű,hogya
nagy fény miatt esik-e a földre –
ahogyesetlegvélhetnénk.Azahatá-
rozószó,melyetLukácshasznál,vo-
natkozhatakétesemény–afelragyo-
gófényésaföldreesés–egyidejű,
párhuzamosvoltárais.
Istenhív,szüntelenülhív,csakmi

nemmindighalljukmeg.Saultörté-
netébensemarrólvanszó,hogyIsten
addignem,deakkorhirtelenmeggon-
doljamagát,éselhívjaSault,ésválasz-
totteszközévéteszi,hanemegyese-
ményteremtettemegaztahelyzetet,
hogyezahívószómosthallható,ér-
zékelhetőéslegfőképpenmegértett,el-
fogadottlettSaulszámára.
Számunkraseazextrakörülmé-

nyeklegyenekafontosakebbenatör-
ténetben,hanemazembertszünte-
lenülhívóésmegtérést–naponkén-
tit–váróIsten.Ámen.

g Réz-NagyZoltán

SZ enT H á rom SáG Ün ne pe u Tán 5.  va Sár nap – ap CSe l 9,1–20 

Is ten hí vá sa az ese mé nyek fáty la mö gött
a va Sárnap iG éje

Másfélévessorozatvégéreértünk.Öt-
venháromlapszámonkeresztül–kis
közjátékokkal–hétrőlhétrebemutat-
tukaLi tur gi kus könyvmásodikköte-
tét.Azelsőkötetatemplomiistentisz-
teletek, szolgálatok rendjét tartal-
mazza, a második kötet pedig az
úgynevezettkazuálisszolgálatokhoz
adútmutatást,magábanfoglalvaate-
metés,esketés,szentelés,megáldás,
iktatássokfélealkalmát.
A Li tur gi kus könyv bevezetésé-

nek legnagyobb akadálya az volt,
hogyakikkézbevettékéshasználhat-
tákvolna,nemismertékmeg.Tájé-
kozatlanságukbansokmindentfél-
reértettek,sokmindentelutasítottak.
Amásodikkötetkéziratátelkészítve
mi,szerkesztőkúgyéreztük,mielőtt
azanyagotvéglegesformábaöntjük,
nem csupán a lelkészi munkakö-
zösségeketkérjükfelvéleményezés-
re, hanem szélesebb körben – az
Evan gé li kus Élet olvasóinaknépestá-
boraelőtt–mutatjukbe,ismertet-
jükmegrészletekbemenőenazegyes
rendeketésaszolgálatoknagyössze-
függéseit.
2011 húsvétvasárnapjától szinte

mindenlapszámbakerültegy-egyis-
mertető.Ezekbenazírásokbankitér-
tünk az egyes rendek felépítésére,
dramaturgiájánakvizsgálatára.Meg-
próbáltunkrávilágítaniazesemények
hátterére,arra,mimiértalakultúgy
ki,ahogymagyakorolhatnánk,vagy
mi az indoka az eddigi gyakorlat
revíziójának,újragondolásának.
Elemeztünkszövegeket,felhívaa

figyelmetarra,mimindentrejteget

egy-egymondat,milyenfontos,hogy
jóidőbenjószóéshelyeskifejezés
hangozzékel.
Mindazt,amijelzésként,kérdés-

ként,véleménykéntbeérkezik,aLi -
tur gi kus köny vet készítő bizottság
feldolgozza és figyelembe veszi a
kéziratvéglegesszövegénekelkészí-
tésesorán.
Magunkmögötttudvaabemuta-

táshosszúútját,érdemessummáz-
ni egy-két alapelvet, levonni né-
hánykövetkeztetéstazegészkötet-
renézve.
ALi tur gi kus könyv kazuálisköte-

tenemeseményekhezkötöttrítusok-
ban, szertartásokbangondolkodik,
hanemabban,hogyazéletminden
fontoseseményénélistentiszteletré-
szesei vagyunk, azaz átéljük, hogy
örömtelinapokonésfájdalmakide-
jén, jelentős mérföldköveknél és
mindenújkezdetnélIstennelszeret-
nénktalálkozni.Ezavágyunkazon-
ban abból fakad, hogy ezekben az
eseményekbenisőkeresminket,ő
közeledik hozzánk. Ezért a kötet
minden rendje az evangélikus is-
tentiszteletkereteibeilleszkedik,az
egyházéletétegységbefoglalva,azis-
tentiszteleten való otthonosságér-
zeteterősítve.
ALi tur gi kus könyv másodikkö-

teteúgykészült,hogyazalkotókö-
zösség komolyan vette a korábbi
Agen da örökségét,tekintettelvolta
jelenkihívásaira,számbavetteazel-
múlt évtizedekben bekövetkezett
változásokat,figyeltakülfölditest-
véregyházakgyakorlatáraésahazai

ökumenére.Ígyazitttalálhatóren-
dekráépülnekazeddigigyakorlat-
ra,javítják,csiszoljákazismertfor-
mákat,azeddighasználtszövegeket,
ugyanakkornyelvi,teológiaiésgya-
korlati szempontból amunkacso-
porthozzáadtaazokataváltozáso-
kat,amelyeketindokoltnakítélt.
AzújLi tur gi kus könyv második

kötetében tehát egyaránt találunk
csakkismértékbenváltozottrendet
(temetésrendje,lelkésziktatás),az
eddigiekhezképestkibővítettformá-
kat(példáullelkészszentelés–ordi-
náció,templomszentelés),azeddi-
giszokásokraépült,deeddignem
rögzítettrendet(temetőiistentisz-
teletésmegemlékezéshalottaknap-
jánvagyamagángyónásrendje),to-
vábbáazúj igényekhezelkészített
anyagokat(újegyházióvoda,isko-
lamegáldásavagyanyugdíjbame-
nőlelkészbúcsúztatásastb.).
Akötetjellemzőjeakontinuitás,

azazfigyelembevettükazegyház
folytonosságát.Építettünkajólbe-
vált hagyományokra, ésmelléjük
tettükasajátkorunknévjegyétis.
Azértimádkozunk,hogyaSzent-
lélektegyeélővéazokatatalálko-
zásokat, amelyeknek jó rendjét
megpróbáltukkimunkálniésrög-
zíteni.Készítőknek,elfogadóknak
éskritikusoknakegyaránt felada-
tunk, hogy áldást kérjünk: Isten
használjafelszolgálatunkategyhá-
zaépítésére.
Tudom,jónéhányrendet–külö-

nösenisahiánypótlóformákközül
– kipróbáltak már az elmúlt két

évben. Minden jobbító ötletért,
visszajelzésért hálásak vagyunk.
Létrehoztunkegyelektronikuspos-
tafiókot (lk2@lutheran.hu), erre a
címreszeptembervégéigmégvárjuk
azészrevételeket,megjegyzéseket.
Ateljeskötetanyagamegtalálhatóa
li tur gia.lu the ran.hu honlapon.

* * *

Jelensorozatunkavégéhezért,dea
Ré gi-új li tur gi kus sa rok azegyháziév
végéigmégél,hogyazutánadvent-
tőlegy időre ismétazénekeké le-
gyenafőszerep.Szeretnénkakövet-
kező fél évben sokféle oldalról és
sokfélemegközelítésbenolyantémá-
katfelvetni,amelyekistentiszteleti
életünkegy-egypontját,illetvefo-
lyamatát érintik. Bizonyára lesz
olyanis,amelyegy-egyadottese-
mény aktualitásához kötődik; de
tervezünk – korábbi szokásunkat
megtartva–olyatis,amelyazegy-
háziesztendőéppenközelgőünne-
pévelkapcsolatos.
Azistentiszteletvégnélkülzajlik

azörökkévalóságban,smirészesei
vagyunk,lehetünkennekacsodá-
latosvilágnak.Ezértadaliturgiaál-
landó „megbeszélnivalót” az egy-
házban.
g Dr.HafEnschErKároly(ifj.)

Be mu tat tuk a Li�tur�gi�kus�könyv má so dik kö te tét
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DrágaIstenünk,mindenható,szere-
tőAtyánk!Hálátadunkneked,hogy
aközeledbehívtálminket,ésigédben
világossáteszedszámunkraakarato-
dat;azigehirdetéssokfélehangjában
megmutatodajándékaidgazdagságát.
Áldunkésmagasztalunk,hogyigéd-
delgazdagítodéletünket.Annyimin-
denmegterhelbennünketaminden-
napokban, oly sokszor elcsügge-
dünk,detemindigszólszhozzánk,
ésmegajándékozolbennünket.Kö-
szönjükeztneked.
Urunk, könyörgünk hozzád az

egyházmegyeiésazegyházkerületi
tisztségviselők megválasztásáért,
mindazokért, akiket szolgálatod-
bahívsz.Adjolyanvezetőket,akik
rádhallgatva,belőledélveirányíta-
nakésfeddnek.Kérünk,érleldőket
a bizonyságtevés eszközeivé, adj
nekik tőled való tiszta látást és
bölcsességet.
Kérünk,áraszdkiigédetavilágra

is. Add, hogy a világ megismerje
szeretetedet.Adjbékességetminden
embernek, hogy amostani nehéz,
megpróbáltatásokkalteliidőbenegy-
mást elfogadva, egymást testvér-
kéntszeretvevalóságosansegítsünk.
Köszönjük, hogy egyszülött Fi-

adbanMegváltótküldtélhozzánk,aki
harcábankivívtaszámunkraazörök
életet,akiáltalmiisreménykedhe-
tünkabbanadicsőségben,amelyet
mégszemnemlátott,fülnemhallott,
sememberiszívelnemgondolt.
Kérünk, Urunk, elesettségünk-

benlásdmeghozzádvágyódóéle-
tünkhálateltkönyörgését;éstöredé-
keshálánkatteegészítsdki,tetedd
teljesséazengedelmességreformál-
vaszívünket.
Urunk,Istenünk,amikormindeze-

ketkérjüktőled,akkorazokértiskö-
nyörgünk,akiktesti-lelkibetegség-
benszenvednek.Mutasdmegnekik,
hogyJézusKrisztusisszenvedett,és
betegségeiketőishordozta.Áldunk
ésmagasztalunk,hogytevagyami
áldottorvosunk,akihezgyógyulásért
fordulhatunk.
Kérünk,áldjmegmindenszeretet-

munkátésazirgalmasságcselekede-
teit.ÁraszdkiSzentlelkedetújélete-
ketadva,ébredéstadva,veledvaló
igazi találkozási alkalmakká tévea
gyülekezeticsendesnapokat,anyá-
ritáborozásokprogramjait.
Így könyörgünk hozzád egyhá-

zunkmindentagjáértésmindazokért,
akikmégnemnyitottákmegszívü-
ketelőtted:agyermekekért,azifja-
kért,afelnőttekértésazidősekért.
Kérünk,kézenfogvavezessbennün-
ketis–mintahogySaultisvakságá-
ban bevezették Damaszkuszba –,
hogyrádtalálvaazÚrJézusKrisztus-
nakátadottéletünkkellátásranyíljék
szemünkatőledvalószolgálatkes-
kenyútjánakmeglátására.
Kérünk, álddmeg szolgáidat és

szolgálóidat, teremtett világodat;
mindeztamiUrunkJézusKrisztu-
sért,azőnevébenkérjük.Ámen.
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1. Mi lyen nek lát ja a mai ma gyar
tár sa da lom lel ki-szel le mi ar cu la tát?
Azértisnagyonnehézerreakérdés-

reválasztadni,mertamagyartársa-
dalomlelki-szellemiállapotaegyfelől
nemválaszthatóelteljesmértékbenaz
országunkatkörülvevőkörnyezettől.
Sokszoréljükát,amikoregykülföldi
kirándulásróljövünkhazafelé,hogya
magyarhatárérdekesmódonmintha
vízválasztólenne,minthakicsitfeszül-
tebblenneittalégkör.Sokszorgondol-
kodtamazon,hogyezvagyazértvan,
mertvégevanaszabadságnak,apihe-
nésnek,ésbennünketisváramunka;
vagyténylegesenfeszültebbezatár-
sadalom,mintatöbbi.Nemtudomel-
dönteni.Devanegyolyanérzésem,
hogy mi feszültebben éljük meg a
mindennapjainkat,mintmásországok
polgárai.Hogyennekpontosanmiaz
oka, nem tudom megmondani, de
mint jelenséget, mint tapasztalatot
szeretnémmegosztaniÖnökkel.
Amásik,amigondolkodóbaejt,és

amintűnődöm,hogyarendszervál-
tásótahogyanalakulalelki,érzelmi,
szellemigörbe.Komolyváltozásokat
látunkebbenis.Amígarendszervál-
tozásidejénvoltegylelkesedő,nagyon
reményteljesidőszak,mostúgylátjuk,
minthaegyluftballonkipukkadtvol-
na,ésminthaátestünkvolnaamásik
oldalra.Minthaegyolyanreményte-

lenlevegőlengenebennünketkörül,
amelyvalószínűlegugyanannyiranem
helyesésnempontos,mintahogyan-
nakidejénazeufóriavolt.
Kétségkívülazttapasztaljuk,hogy

a mai magyar társadalom hiteha-
gyottnaktűnik–ésegybenkereső-
nekis.Minthanagyobblenneanyi-
tottság,azérdeklődés:eztagyüleke-
zeteinkbenitt-ottérezzük.Nagyobb
nyomástérzünk,nagyobbbizonyta-
lanságotatársadalomban,ugyanak-
koregyfajtakereséstistapasztalunk
azegyházközvetlenkörnyezetében.

2. Szük sé ges-e, hogy a mai vi lág ban
a ke resz tyén ség sze re pet vál lal jon a
tár sa dal mi élet ben?
Sokszorazaproblémánk,hogyakü-

lönbözőközösségeketésaközösségek
működési rendszerét összekeverjük.
Úgy gondolom, hogy az egyház, a
gyülekezetmégiscsakmásfajtaközös-
ség,mintapolitikaiközösségvagyaz
egésztársadalom.Atársadalomrészei
vagyunk,hiszenebbenazországban
élünk,ugyanakkornekünknemtársa-
dalmiprogramokatkellmegvalósíta-
nunk,mivelmás a küldetésünk. Ez
nemmindigteljesenvilágos,ésaztlát-
jukatörténelembenis,hogyezekasze-
repekösszevisszakeverednek,éseb-
bőlsokbonyodalomadódik.
Énazttapasztalom,hogyazegy-

házbizonyosértelembenmégnem

tudottteljesenkiszabadulniazokból
abéklyókból,amelyekhosszúévtize-
deken keresztül megkötötték. Sok
esetben a lelkészeket arra kérik,
hogymaradjanak akaptafánál.Ne
nagyonakarjanakmástcsinálni,ha-
nemvégezzékalelkipásztoriszolgá-
latot.Alaphelyzetbenez így isvan
rendjén,mertalelkésznekazaleg-
fontosabbküldetése,hogyazigéthir-
desse.Ugyanakkorkétségkívülmeg-
vanazafajtaközösségitapasztalata,
az a fajta kapcsolati tőkéje, amely
egyébterületekenishasznára,javá-
ralehetegyközösségnek.Ezekjáru-
lékoslehetőségek.
Deazttapasztaljuk,hogyvanegy-

fajtagyanakvásazegyházakkalmint
közösségekkelésazegyháziszemé-
lyekkelkapcsolatban–eznemritkán
megisjelenik.Ezagyanakváséselő-
ítéletegyetlenmáshivatásbanvagy
munkábanállóvalkapcsolatbannem
fogalmazódik meg úgy, mint egy
egyháziszeméllyelszemben.Ezsze-
rintem jelen pillanatban minden-
képpenátjárjaaközösségeinket.
Aföldsójaazegyház.Ilyenérte-

lemben,mintasónak,érdekesmó-
donnemfölülről,hanembelülrőlés
alulról kell átjárnia azt a közeget,
amelybenél.Nemfeltétlenülpoliti-
kaidöntéseketkellmegváltoztatnia,
hanemegyolyanértékrendetkellsu-
gároznia, amely belülről gyógyítja
megacsaládokat,azemberikapcso-
latokat, a szomszédi viszonyokat.
Hogyhitelesembereketformáljon,
akikamagukhelyén,amunkahelyü-
kön,acsaládjukban,azegyébközös-
ségeikbenkrisztusiéletetélveolyan-
fajtaküldetésttöltenekbe,amelyaz
egészközösségre,azemberikapcso-
latokrajóhatássalvan.
ErrejópéldátlátunkFilemonés

Onézimosz történetében. A korai
egyházarabszolgaságintézményének

társadalmiszintenvalómegváltozta-
tását nem tekintette feladatának,
ugyanakkoraközösségenbelülrab-
szolgatartóésrabszolgatestvérivi-
szonyba került a Krisztusban. Ez
pedigvisszahatottatársadalomrais.

3. Jé zus mond ja: „Ti vagy tok a föld
só ja.” Mit je lent ez a gyü le ke ze tek
szem pont já ból, a hét köz na pi ke resz -
tyén ség fe lől néz ve?
Azalelkészitapasztalatom,hogya

legtöbbemberneknagyonritkánvan
nyitvaalelke.Úgyműködikazéle-
tünk,mintahogyanarepülőgépeken
látjuk:azútnagyrészétrobotpilóta-
funkcióbantesszükmeg.Ebbőlazkö-
vetkezik,hogynagyonsokesetben,
amikoralelkészfölmegyaszószékre,
nemtudja,hogyagyülekezettagjai
közül,akikhallgatják,arraazigére,ar-
raazüzenetrekiésmennyirenyitott.
Deazigéttermészetesenabbanare-
ménybenhirdetjük,hogyakinyitott
rá,azbefogadja,annakazéletébenva-
lamitelindít.
Nekünk, akik nem tudjuk, hogy

pontosan ki van robotpilóta-állás-
ban,éskiaz,akiéppennyitott,min-
digkészenkelllennünkazüzenetát-
adására.
Ehhez kapcsolódik egy nagyon

izgalmas bibliai kifejezés, amelyet
sokszormegpendítünk,detalánrit-
kángondoljukvégig:„Álljelőalkal-
mas vagy alkalmatlan időben.” Ez
nemazalkalmatlantolakodástjelen-
ti,hanemazt,hogyaszámunkraeset-
legalkalmatlanvagynehézidőbenis
készenkelllennünk.Azegyháznak,
azegyháztagoknak,aKrisztusnépé-
nekalegfontosabbfeladataaz,hogy
hűséges legyen.Mert nem tudjuk,
hogyegyadottfázisban,egyadottpil-
lanatbanatársadalom,amellettünk
élőemberekmennyireértik,fogad-
jákazt,amitmiképviselünk.Dene-
künkmindigképviselnünkkell.

Azttapasztalomegyébként,hogyaz
egyházmagaishajlamosarra,hogy
robotpilóta-üzemmódraálljon.Sok-
szortúlzottansablonosanvégziafel-
adatát;túlzottansablonosan,haúgy
tetszik,mechanikusanmondjaamon-
danivalóját, alakítja a programjait,
automataszerűenvégziaszolgálatát.
Ritkán gondolkodik el azon, hogy
az,amitvégez,mennyirejó,mennyi-
retaláljaelacímzetteket.Ritkánme-
riföltenniegészenkomolyanakér-
dést,hogyarábízottakértik-e,amitő
képvisel,amitőtovábbad.
Ilyenértelembennekünk,egyhá-

zivezetőknekis–éstermészetesen
agyülekezetitagoknakis–azaleg-
fontosabb,hogyhűséggelvégezzük
amunkánkat.Ésazzalanyitottság-
gal,hogyaránkbízottaklehetőség
szerintmegérthessékaztakincset,
amelynemazegyházszervezetében,
nemazemberekben,hanemazigé-
benvan.

g Le je gyez te: A.M.

Só és hű ség
Aki vá la szol: Sze me rei Já nos, a Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let püs pö ke

é GTájoló
b A„Tivagytokaföldsója” témábanrendeztékmegjúnius29.ésjúli-
us1.közöttaReformátusegyházinapok,Dunántúl elnevezésűtalál-
kozótSzékesfehérváron.(Tudósításunkaz5.oldalon.–Aszerk.) Ake-
resztyénségjelenléteamaitársadalomban címmelszombatondélután
tartottfórumbeszélgetésegyikvendégeSzemereiJános, aNyugati(Du-
nántúli)EvangélikusEgyházkerületpüspökevolt.Azalábbiakbanaz
eszmecseremoderátoraáltalfeltettkérdésekreadottválaszaitadjuk
közreszerkesztettformában.(Püspökeinknekszántkérdéseiketol-
vasóink–„Égtájoló”jeligével–szerkesztőségünkpostacímére,illet-
veazevelet@lutheran.hue-mailcímreküldhetik. –Aszerk.)

Szemerei János püspök
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület

Azünnepiistentiszteletliturgiájában
azesperesmellettagyülekezetkoráb-
bilelkésze,Ken deh K. Pé ter, aLuther
Kiadóigazgatójavettrészt.
GyőriGáborigehirdetésénekalap-

igéjéül két verset is választott: Lk
23,34-etésJn20,23-at.„Lelkésziszol-
gálatunkközéppontjábanisabűnbo-
csánatnakkellállnia–mondtaigehir-
detésében az esperes. – Krisztus
megbocsátjavétkeinket,ezazegyet-
lenesélyünk.Lelkészkéntiserreake-
gyelemrekellfelkészülnünk,ésater-
hekkel hozzánk érkező gyülekezeti
tagjainkatiserrekellfelkészítenünk.”

Az ötévnyi pestújhelyi szolgálat
utánbeiktatottlelkészsajátosformá-
bantartottaprédikációját.Azoltárelé
egyrégiszéketállított,amelyrekép-
zeletben meginvitálta a gyülekezet
egykoriésmaitagjait.Meghívtaőket,
hogybeszélgessenek.„Debármihan-
gozzékiselezenaszéken–mondta
az igehirdető –, egyet valamennyi
pestújhelyievangélikusbiztosanel-
mondmajd:»Ural ko dik az Úr! Bi zony,
szi lár dan áll a vi lág, nem inog.«Bár-
mennyire azt tapasztaljuk is, hogy
mindenváltozik,semmisembiztos,
kimerjükmondani:szilárdanállavi-
lág.MertazÚruralkodik.”
Aköszöntőksorábanigazimegle-

petésselszolgáltagyülekezetkórusa,
melybentöbbkorosztály–gyerme-
kektőlnagyszülőkig–énekelegyütt.
A kórustagok– közöttük SzabóB.
András édesanyja,Sza bó né Mát rai
Ma ri an na, illetveafelesége,Zsu zsa
– egyesdalszövegekbeszemélyeskö-
szöntésüketisbelecsempészték,nagy
derültségetkeltveahallgatóságban.
Az ünnepi alkalom az árnyas

templomkertbenfogadássalfolyta-
tódott.

g bzs

Szi lárd vi lág az Úr vi lá ga
Lel kész ik ta tás Pestúj he lyen

b Családiashangulatú,bensőségesistentiszteletkeretébeniktattabe
hivatalábaSzabóB.Andrást, apestújhelyigyülekezetmegválasztott
lelkészétGyőriGábor, aPestiEgyházmegyeesperese.AfővárosXV.
kerületénekSándyGyula általtervezett,barátságoskistemplomazsú-
folásigmegteltezenajúnius30-aiszombaton.
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Há�la�adás�
Kis�apos�ta�gon

Szü�gyi�
pa�ró�kiaszen�te�lés

Azistentiszteletetkövetőenavendéglátókésavendé-
gek–közöttükszépszámmaladunaújvárositársult
gyülekezettagjai–felsétáltakatemplommögöttálló,
felújítottgyülekezetiházhoz.Azépületésatemplom
körüli,Lalakútelekmegvásárlásáraötévvelezelőttnyílt
lehetőségükakisapostagiaknak,deafelújításhozkül-
sősegítségrevoltszükségük.
Azifjúságiésfelnőtt-bibliaórák,gyermektáborokés

télen az istentiszteletek megtartására is alkalmas,
négykishelyiségbőlállóépületajtajátamegáldásés
akulcsátadásutántártákszélesreazünneplőgyüleke-
zetelőtt.Mindeközbenagyermekekörömmelvették
birtokbaazudvaronkialakítottjátszóteret.

g bodazs

2009-benváltnyilvánvalóvá,hogyarégiparókiafelújí-
tásalegalábbnegyvenötmillióforintotemésztenefel.Ezért
agyülekezetpresbitériumaúgyhatározott,hogyatemp-
lomtúloldalánlévő–szinténrosszállapotú–gyüleke-
zetiházatelbontvaannakhelyénépítújparókiát.
Mégabbanazévbenelkészültalátványtervésakölt-

ségvetés,azonban2011-benaKulturálisÖrökségvédel-
miHivatalmegváltozottrendeleteialapjánújtervekké-
szítéseváltszükségessé.Aharmincötmilliósberuházás
belsőkárpótlásiösszegből,kiemeltprojekttámogatásból,
egyházkerületiésegyházmegyeihozzájárulássalvalósul-
hatottmeg.A2011szeptemberébenkezdődöttbontásés
építkezésazígéreteknekmegfelelően,idejében,kilenchó-
napmúlvafejeződöttbe.
Augusztusvégéigreménységszerintajelenlegmégfel-

állványozotttemplomfelújításaisvégetér,ésaszügyigyü-
lekezethálateltszívvelmondhatja:„Va ló ban jót tett ve -
lünk az Úr!”

g HHÁ

f Folytatás az 1. oldalrólf Folytatás az 1. oldalról

f
o

tó
: 

H
o

r
v

á
t

H
-H

e
g

y
I 

á
r

o
n

B
o

d
a

 z
s

u
z

s
a

 f
e

lv
é

t
e

le



 e 2012.július8. EvangélikusÉletkErEsztutak

pá lyá za ti ki írás
AFé bé Evan gé li kus Di a ko nissza egye sü let pályázatothirdetakizáróla-
gostulajdonábanlévőFébéSzociálisésRehabilitációsSzolgáltatóNon-
profitKözhasznúKorlátoltFelelősségűTársaságügy ve ze tői állásánakbe-
töltésére.

1. AFébéSzociálisésRehabilitációsSzolgáltatóNonprofitKözhasznú
KorlátoltFelelősségűTársaság(atovábbiakbanFébéKft./társaság)
a2081Piliscsaba,JózsefAttilau.7–9.sz.alattműködő,mintegy120
főt,köztük96megváltozottmunkaképességűdolgozótfoglalkozta-
tócég.

2. Azügyvezetőatársaságotegyszemélybenvezeti.Fel ada tai elsősor-
ban:
• atársaságüzemeltetése,azüzemeltetéshatékonyságánaknöve-
lése;

• atársaságeredményesműködtetése;
• azüzletitervrészleteskidolgozása,különöstekintettelamarke-
tingtervre;

• rendszeresbeszámolásatársaságműködtetéséről(havontaazegye-
sületválasztmányiülésein);

• atársaságiszerződésbenésazegyébmegállapodásokbanrögzí-
tettfeladatokellátása;

• amunkavállalókfelettamunkáltatóijogokgyakorlása.

3. Avezetőimun ka kör be töl té sé nek fel té te lei:
• szakirányúvégzettség,
• menedzsment-ésmarketingtapasztalat,
• keresztényéletvitel,
• megváltozottmunkaképességűemberekkelvalóegyüttműködé-
siképesség.

4. A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell a pá lyá zó
• személyesmotivációját;
• a2.pontszerintifeladatokellátására,valamintazokfejlesztésé-
revonatkozóelképzeléseit;

• atársaság2012.és2013.éviüzletitervérevonatkozójavaslatait,
abevételekéskiadásoktervezettstruktúráját,aforrásoknövelé-
séneklehetőségeit,azigényeltésvárhatópályázatokat,támoga-
tásokat,akülönbözőegyüttműködésekbenrejlőlehetőségeket,
megtakarításilehetőségeket;

• gazdaságistratégiájátapályázatbanmegjelöltszakmaikoncepció
megvalósításához;

• akülsőforrások:hazaiésnemzetközipályázatok,szponzorokbe-
vonásáravonatkozóelképzeléseit;

• szervezetifelépítésreésszemélyifeltételekrevonatkozóelképze-
léseit;

• atársaságjelenlegiműködésérevonatkozóészrevételeit;
• marketing-,PR-ésbelső-külsőkommunikációsstratégiaielkép-
zeléseit;

• belföldiéskülföldiszakmaikapcsolatokra,együttműködésekrevo-
natkozótervezetét;

• ahelyitársadalmiésgazdaságiszereplőkkelvalóegyüttműködés-
revonatkozóelképzeléseit,stratégiáit;

• azügyvezetőidíjazásraésszerződésifeltételekrevonatkozóelkép-
zeléseit.

5. A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
• szakmaiönéletrajzot,
• avégzettséget,szakmaigyakorlatot,nyelvismeretetigazolóokira-
tokmásolatát(azeredetitaszemélyesmeghallgatásrakellhozni
bemutatáscéljából),

• háromhónapnálnemrégebbierkölcsibizonyítványt,
• lelkésziajánlást(havan),
• hozzájárulónyilatkozatotarról,hogyapályázatteljesanyagátaz
elbírálásbanrésztvevőkmegismerhetik,illetőlegkizárólagabírá-
latérdekébenésazahhozszükségesmértékbensokszorosíthatják.

6. Azügyvezetőifeladatkörbetöltésére2012.szeptember1-jétőlazügy-
vezetőtársaságijogivisszahívásáigtartó,delegfeljebbötéves,maxi-
máltidőtartamú,megbízásosjogviszonykeretébenkerülsor.Azügy-
vezetőafeladatokatmegbízásiszerződésalapjánlátjael.Azügyve-
zetőidíjazásafelekközöttimegállapodástárgyátképezi.

7. Apályázókapályázatokelkészítéséhezpályázatidokumentációtkap-
nak,melytartalmazzaatársaságalapítóokiratátéscégkivonatát.

8. Pályázatidokumentációkizárólagírásban,afebe.palyazat@luthe-
ran.hue-mailcímenkérhető.Kérjükmegjelölnia„FébéKft.ügy-
vezetőipályázat”jeligét,továbbámegadniapályázónevét,posta-
címét,telefonszámátése-mailcímét.Aze-mailentörténőkapcso-
lattartásapályázatsoránhivatalosnakminősül.Apályázóköteles
biztosítaniamegadottelérhetőségeinahibamentesésfolyamatos
kapcsolattartást.

9. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2012. jú li us 31.
A be nyúj tás he lye, mód ja: aFébéEvangélikusDiakonisszaegyesület
irodája(1021Budapest,Hűvösvölgyiút193.)munkanapokon9–16óra
közöttírásban,zártborítékban,egyeredetiéskétmásolatipéldány-
ban,A/4méretűlapokon,másolópapíron.Azeredetiésazegyikmá-
solatipéldánytkötvevagyfűzvekellbenyújtani,mígamásodikmá-
solatipéldánytnemszabadkötnivagyfűzniannakérdekében,hogy
apályázatlapbehúzósgéppelmásolhatóvagyszkennelhetőlegyen(ki-
zárólagabírálatérdekébenésazahhozszükségesmértékben).
Apályázatottartalmazózártborítékrakérjükráírni:„FébéKft.ügy-
vezetőipályázat”.

b Areformációszületésénekötszá-
zadikévfordulójára,2017-reké-
szülveújabbmunkaülésttartott
a Magyarországi Evangélikus
Egyház Reformációi Emlékbi-
zottsága azÉszakiEgyházkerü-
letPüspökiHivatalában.Abi-
zottságitagoktájékoztatástadtak
éskaptakaszerteágazóhazaiés
nemzetközi munkatervekről, a
márelvégzettfeladatokról.

A múlt szerdai ülésen dr. Fa bi ny
Ta más püspök,azemlékbizottságel-
nöke ismertette a Ma gyar or szá gi
Re for má tus Egy ház Kál vin Já nos
Em lék bi zott sá gá nak elnökével kö-
zösentettjavaslatokat.Aszéleskö-
rűegyüttműködéstcélzóindítványt
mindkétbizottságelfogadta.
Ajavaslatokközöttszerepel–töb-

bekközött–egytörténetikutatása
kétegyházkorábbiegyezményeinek
hatásáról.A2017-bentartandóközös
zsinatvárhatóanelfogadmajdegyün-
nepélyes nyilatkozatot, mely meg-
határozzaakétegyháztovábbiműkö-
dését is. Közös munkacsoportban
fogjákfeldolgoznia2011-esnépszám-
lálás tanulságait. A közoktatásban
2013-tólbevezetendőkötelezőhittan,
illetve erkölcstan oktatására a két
egyházszinténközösenkészülfel.A
lelkészképzésbenazáthallgatáslehe-
tőségéttervezikmegteremteni,külö-
nöstekintettelegyesetlegestartóshe-
lyettesítésre a lelkészi szolgálatban.
Dr. Fabiny Tamás beszámolt a

Lu the rá nus Vi lág szö vet ség (LVSZ)
reformációi előkészületeiről is. Az
LVSZreformációiemlékbizottságá-
nak bogotái ülésénmegállapodtak
abban, hogy a bibliai kutatásokat

helyezikafókuszba,számosanyagot
fognakpublikálni2017-ig.Akerekév-
fordulóglobáliseseménylesz,hiszen
azevangélikusoktöbbségenemaz
öregkontinensenél,hanemdélen,az
afrikaiországokban,többekközött
Etiópiában,Tanzániában.Apüspök
elmondtaaztis,hogyavilágszövet-
ségháromévenkeresztülévitizen-
ötezereuróvaltámogatjamajdegy-
házunkanimációsLuther-filmjét.
AzEu ró pai Pro tes táns Egy há zak

Kö zös sé ge (GEKE)reformációielő-
készületeirőldr. Wag ner Szi lárd har-
kailelkészszólt.Aszervezetszep-
temberben Firenzében tart nagy-
gyűlést.A2017.évjelmondata500 év
re for má ci ó ja Eu ró pá ban lesz.Mivel
areformációnemcsakaprotestáns
egyházakünnepe,szeretnékacivil
szférátisbevonniakészülődésbe.A
reformációgazdagkulturálishoza-
déka,örökségelehetővéteszi,hogy
akörkiszélesedjen,éssokhelyütta
települések vezetése is különböző
programokkalcsatlakozzonazün-
nepléshez.AGEKEinternetesoldalt
is fogműködtetni awww.eu ro pa -
ref2017.eu címen.
2013egyházunkbanare for má ció

és to le ran cia tematikus éve lesz,
melynekmottója:El vi sel ni egy mást
sze re tet ben. Azesztendőtnépszerű-
sítőplakátot azEvan gé li kus.hu hír-
portál szerkesztője,Hor váth-Bol la
Zsu zsan na mutattabe.
AMa gyar Evan gé li kus Di gi tá lis

Tár ról (ME DiT), illetve aMa gyar
Evan gé li kus Bib li og rá fi á ról (MEB)
dr. Hu bert Gab ri el la, azEvan gé li kus
Or szá gos Könyv tár (EOK) tudomá-
nyosmunkatársatartottismertetőt.
AMEDiT–elérhetőame dit.lu the -
ran.hu címen–agyűjtemények,a
LutherKiadóésareformációiemlék-

bizottságtámogatásávalkészültdigi-
talizáltanyagokatgyűjtiegybe.Idén
bibliaikommentárokkalésegyház-
jogimunkákkalbővült.
AMEBazEOKésazEvangélikus

HittudományiEgyetemkönyvtárának
közösmunkája,eddignégyezerrekor-
dot rögzítettek. Magyar, illetve –
nemzetiségüktőlfüggetlenül–atör-
ténelmiMagyarországterületénélt
evangélikusszerzőkművei,továbbá
magyarevangélikusokkalfoglalkozó
művekkerülnekbeazadattárba.

Hu szár Gál születésénekötszáza-
dikévfordulójaalkalmábólamagyar
tudomány napjához kapcsolódva,
november7-éntudományoskonfe-
renciát rendeznek az Evangélikus
HittudományiEgyetemen.

Ká kay Ist ván országosirodaigaz-
gató a vallásiturizmus-pályázattal
kapcsolatosfejleményekrőltájékoz-
tattarövidenabizottságot.

Dr. Har ma ti Bé la Lász ló, azEvan-
gélikusOrszágosMúzeumigazgató-
jaamostanitematikusévben–are-
formációésnőkévében–rendezett,
azonoscíműkiállításrólejtettnéhány
szót.Akiállításitárgyakközöttpárat-
lanritkaságoktalálhatók,aNéprajzi,
aNemzetiésazIparművészetiMúze-
umiskölcsönzöttkiállításidarabokat.
Amúzeumokéjszakájátsikerrel,nye-
reséggelzártaamúzeum,alátogatók
számaegyéjszakaalattazéveslátoga-
tószámmintegyfeléttetteki.
Abizottság–Isó Do rottya ésdr.

Ha fen scher Ká roly lelkészekkezde-
ményezésére–úgydöntött,hogytá-
mogatjaVaj ta Vil mos lelkész,teoló-
gusnémetnyelvenírt,Az is ten tisz -
te let teo ló gi á ja Lu ther nál címűteo-
lógiaidoktoriértekezésénekmagyar
nyelvűkiadását.

g BallaMária

Glo bá lis ün nep lés és ME DiT
Ülé se zett a re for má ci ói em lék bi zott ság

Azújkutatóhelymegnyitásaalkalmá-
bólrendezett–angolnyelvű–konfe-
renciánazegyesültállamokbeliYale
EgyetemJonathanEdwardsKözpont-
jánakigazgatója,Ken neth P. Min ke ma
professzortartottelőadást,minthogy
aJonathanEdwardsCenter–Hungary
aközpontegyiktársultintézménye.
(Azegyüttműködésrőlszólómegálla-
podástakétegyetemrektoraazelmúlt
évbenírtaalá.)
AreformátusKároli-egyetemBöl-

csészettudományiKaránakHermene-
utikaiKutatóközpontjakeretébenmű-
ködőújkutatóhelyvezetőjeazevan-
gélikusdr. Fa bi ny Ti bor professzor.
Anyitókonferencia hallgatósága

nemcsupánegyéletműrecepciójá-
bólkaphatottízelítőt,hanempéldá-
ulafordításnehézségeibőlis.Fabi-
nyTiboremlítettetöbbekközötta

Be auty and Sen si bi lity in the Tho ught
of Jo nat han Ed wards című kötet
beauty szavánakproblematikusvol-
tát:aszóamagyarbaninkábbakül-
ső szépséghez, a gyönyörűséghez
kapcsolódik, míg Edwardsnál jel-
lembélikiválóságrautal.
Akonferenciarésztvevőinekaján-

dékbaadotttanulmánykötetbőlkide-
rül,hogyEdwardsegyfajta „vallási
esztétika”kidolgozójais.Aszépség
„paradox természetének” kutatója
–ésamagarendszerébenfeloldója.
ASzentháromságegységérőlszóló
híresprédikációja–amelymagyarul
ismegjelentaHer me ne u ti kai Fü ze -
tek 34.számában–azoroszlántésa
bárányt is összebékíti, legalábbis
Krisztusban, aki a kétféle erény
együtteshordozója,fenségesésle-
ereszkedő egyszerre. (Az említett

füzetet a konferencia hallgatósága
szinténmegkaptaajándékba.)
„Azigazierényalétezésiránttanú-

sítottáltalánosjóindulat…,nemmás,
mintaszívmegegyezéseésegységea
Létezéssel,aLétezésszeretete”–írja
Edwards.Ezzelaszeretettelíródottaz
arengetegtudósértekezés,magávalra-
gadóprédikáció,mely JonathanEd-
wardstollaalólkikerült.Ésezaszere-
tet hatma is.Hiszenmostanra – a
nyomtatásbanmegjelentekentúl–aJo-
nathanEdwardsCenterelektronikusan
márhetvenháromkötetnyiEdwards-
olvasnivalóttettközkinccsé,átívelveez-
zelháromévszázadot.AHermeneu-
tikaiKutatóközpontjóvoltábólpedig
egyretöbbEdwards-műérhetőelma-
gyarnyelvenis,átívelveezzel„tenger-
nyi”távolságot.

g KinyikAnita

Egy cso dá la tos el me 
a ti zen nyol ca dik szá zad ból

Kon fe ren ci á val nyi tott a Jo nat han Ed wards Cent er – Hun gary

b Polihisztor.Keresztényteológuséskeresztényfilozófus.Református
lelkész.Mindemellettesztéta,indiánoktérítője,történettudós,aher-
meneutikaprofesszora.Afelvilágosodásgyermekeésegybenmegha-
ladója.Származásáttekintveamerikai,sokrétűmunkásságánakjelen-
tőségétnézveuniverzális,akereszténygyökerekbőladódóanpedig
mindenképpeneurópaiis.JonathanEdwards (1703–1758)csodálatos
–eleddighuszonhatvaskoskötetbenmegjelentetett–életművének
újrafelfedezéseszületésénekháromszázadikévfordulóján,2003-ban
kapottlendületet.AtudósprédikátornégyévvelkésőbbMagyaror-
szágoniskitüntetettfigyelmetkapott.Mitöbb,ezafigyelemimmár
intézményesült: július 2-án, hétfőn a Károli Gáspár Református
EgyetemBölcsészettudományiKaránakdísztermébenmegalakulta
JonathanEdwardsCenter–Hungary.
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AnagykürtösikonferenciáraCseh-
országból, Franciaországból, Hor-
vátországból,Kanadából,Magyaror-
szágról,Németországból,Olaszor-
szágból,RomániábólésSzerbiából
érkeztekszlovákevangélikusok.

Június27-én,szerdánhelytörténeti
kiállításfogadtaahatárontúliven-
dégeket,majdazevangélikustemp-
lombanünnepélyesistentisztelettel
vettekezdetétanemzetközikonfe-
rencia.Azistentiszteletetkövetően
Da li bor Sur koš, Nagykürtös város
polgármestereadottfogadástarészt-
vevőktiszteletére.
Másnapdr. Igor Furdík, aKülhoni

SzlovákokHivatalánakújvezetője,va-
lamintMa rek Maďa rič,Szlovákiakul-
turálisminisztereismegtiszteltejelen-
létévelatanácskozást.Azünnepikö-
szöntések után megkezdett disputa
témacímeígyszólt:Jö vő ké pünk: tud juk-
e ho gyan és ki nek ad juk át a sta fé tát?
Péntekdélelőttújabbtanácskozás-

rakerültsor.Ennektárgyaamegala-

kítandóHatáronTúliSzlovákEvan-
gélikusok Egyesülete volt. Döntés
nemszületett,hiszenmég további
előkészületekszükségesekavégleges
egyesületiformakialakításához.Mi -
loš Klá tik egyetemespüspökugyan-

akkorhangsúlyozta,hogyaszlováki-
aievangélikusegyháztöbbországlu-
theránusegyházávalkötöttmárpart-
nerszerződést–legutóbbaMagyar-
országiEvangélikusEgyházzal.
Anemzetközitalálkozódélutána

III. egyházi napok ünnepségsoro-
zatánLosonconfolytatódott.Avá-
rosfőterénestehatórakorkezdődött
anyitóistentisztelet(alsó képünkön),
amelyenMi lan Kriv da, a Nyugati
EgyházkerületpüspökehirdetteIs-
tenigéjétazegyházinapokigeimot-
tója–„Bol dog nép az, amely nek Is -
te ne az Úr” (Zsolt33,12a)–alapján.
Azistentiszteletliturgiájátkülönbö-
ző énekkari betétek gazdagították.
Azestefénypontjaakülföldiven-

dégekésahatárontúliszlovákgyü-

lekezetek bemutatkozása volt. A
SzerbiábólésaHorvátországbólér-
kezetttestvérekutánkövetkezetta
magyarblokk.AmagyarországiSzlo-
vákEvangélikusLelkésziSzolgálatot
esorokírójánakvoltalkalmaröviden
bemutatniabudapestiOz ve na szlo-
vákénekkarközreműködésével.
AMagyarországiEvangélikusEgy-

háznevébendr. Fa bi ny Ta más püs-
pökszóltatöbbszázjelenlévőhöz,
felidézveaszlovák–magyarmúltné-
hány állomását. Szavait dr. Bándy
György, aPozsonyiKomenskyEgye-
temEvangélikusHittudományiKa-
rának és a komáromi Selye János
EgyetemReformátusTeológiaiKará-
nakújszövetségiprofesszorafordítot-
taszlovákra.
AszombatifőistentiszteletenMi-

lošKlátikegyetemespüspökprédikált,
majdkitüntetésekátadásakövetkezett:
Mi los Ko vac ka, valamint Igor Kiss
teológiaiprofesszorérdemeitméltat-
ták,köszöntékmeg.(Afőistentiszte-
letetaszlovákiaiközszolgálatiteleví-
zióegyenesadásbanközvetítette.)
A szombat délutáni programok

változatos kavalkádjábanpárhuza-
mosanfutottakkülönbözőgyermek-
és ifjúsági alkalmak, bibliaórák,
könyvbemutatók,ésmáskulturális
események közül is válogathattak
azérdeklődők.
Sokakat vonzottAz evan gé li um

össze köt című beszélgetés, melyet
Milan Krivda püspök vezetett. A
kétnyelvűszlovákiaigyülekezetekben
szolgálólelkészekbeszámolójaután
a jelenlévők eszmét cseréltek az
anyanyelventörténőszolgálatokfon-
tosságáról.Afórumbeszélgetésdísz-
vendégePrőh le Ger gely, aMagyaror-
szágiEvangélikusEgyházországos
felügyelője,amagyarkülügyminisz-
tériumEUkétoldalúkapcsolatokért
felelőshelyettesállamtitkáravolt.
KözbenazApollómozibanlevetí-

tettékazokataNagyLászlóáltalren-
dezettfilmeket,amelyekamagyaror-
szágiszlovákésaszlovákiaimagyar
evangélikusokéletétmutatjákbe.
Aszombatestéthangversenyzár-

ta.Eztmegelőzőenaszlovákevan-
gélikusegyházfogadástadottaha-
táron túli szlovák evangélikusok
tiszteletére.
AIII.evangélikusnapokvasárnap

a megye különböző gyülekezetei-
bentartottünnepiistentiszteletekkel
fejeződtekbe,amelyekenahatáron
túliszlováklelkészekprédikáltak.A
magyardelegációt–No bik Er zsé bet
nyugalmazottevangélikuslelkészt,a
tótkomlósigyülekezettagjaitvezető
Szpi sák At ti la lelkészt,valamintaz
Oz ve na szlovákénekkartagjaitésaz
ünnepiistentiszteletigehirdetőjéül
felkértkrónikást–aMálinecnevűte-
lepülésen fogadta nagy szeretettel
Iván Mu cha lelkész, esperes és a
helyievangélikusok.

g GulácsinéFabulyaHilda

Szlo vá ki ai egy há zi na pok har mad szor
Ha tá ron tú li szlo vák evan gé li ku sok ta lál ko zó ja

b Határontúliszlovákevangélikusoktalálkozójánakadottotthontjúni-
us 27–29-én a magyar határhoz közeli Nagykürtös (Vel’ký Krtiš),
mintegy„előrendezvényeként”aközeliLosonconjúnius29.ésjúlius
1.közöttlezajlottIII.egyházinapokszínesrendezvénysorozatának.Idén
egyébkéntnémiképpezutóbbitisa„külföldreszakadt”szlovákoktisz-
teletére szervezte meg az Ágostai Hitvallású Szlovák Evangélikus
Egyház,amelynekmindhárompüspökerésztvettazeseményeken.

Mintmindenalkalommal,ezúttalis
többezrenfordultakmegahárom-
napos–június29.ésjúlius1.között
tartott–fesztiválon.
ARENDmindenkorosztálytérint,

ésaprogramokközöttvalóbanmin-
denkorosztálytalálhatottmagának
megfelelőt. Külön gyermekkert és
gyermekszínpadvártaalegkisebbe-
ket,akicsitidősebbekszámáraifjú-
ságiszínpadálltrendelkezésreifjú-
ságicsoportoktalálkozójával,fiata-
losabb istentisztelettel, könnyűze-
neikoncertekkel.Afelnőttkorosztály
pedig tartalmas előadásokon, fó-

rumbeszélgetésekenvehetettrészt.A
találkozónolyan„sztárzenekarok”is
felléptek,mintaRe pub lic , aGhy mes
vagyaBoly ki Bro thers…
Ahelyszínenmegtalálhatókvol-

takareformátusegyházkülönböző
intézményeinekképviselői,kézmű-
vesalkotókésazegyházakhozkötő-
dő nagyobb könyvkiadók, így– a
MagyarországiReformátusEgyház
Kálvin Kiadója mellett – a Ma-
gyarországi Evangélikus Egyház
LutherKiadójaissátratvertaren-
dezvényen.
Rendkívülnagyérdeklődésövez-

te a fórumbeszélgetéseket: A ke -
resz tyén ség je len lé te a mai tár sa da -
lom ban címetviselőeszmecserén–
evangélikusrészről–Sze me rei Já nos,
a Nyugati (Dunántúli) Egyházke-
rületpüspökevettrészt,mígafőté-
máróltartottfórumonSzar ka Ist ván
esperes,azevangélikuszsinatlelké-
szialelnökeosztottameggondola-
taitazérdeklődőkkel.

Természetesenlelkialkalmakból
semvolthiányahétvégén:aregge-
leketkülönféletípusúésstílusúáhí-
tatoknyitották,demindennapraju-
tottistentiszteletis;ezekenafőtémá-
hozkapcsolódókérdéseketdolgoz-
takfelazigehirdetők.
A vasárnapi záró istentiszteleten

Ste in bach Jó zsef, aDunántúliReformá-
tusEgyházkerületpüspökeasókülön-
féletulajdonságaialapjánfejtetteki,
milyennekiskelllennieakeresztyén
embernek a világban: só vagyunk,
nempedigshow-műsortmutatunkbe.
Asófeloldódik,ésészrevétlenülhat;

azétlaponsemszerepelönmagában.
Ilyenalázattal,észrevétlenülkellbele-
csempésznünkamindennapokbaaz
evangéliumüzenetét–szögeztelea
dunántúlireformátuspüspök.
Avasárnapdélutániifjúságizáró

istentiszteletenatestvéregyházakhoz
tartozó fiatalok körében is mind
népszerűbb–evangélikus–Szél ró -
zsa Band zenélt.
Azegyházinapokraahőségelle-

nére is rengetegen látogattakel.A
szervezők vízosztással, valamint a
nagy tömegeket vonzóprogramok
árnyékoshelyreszervezésévelkivá-
lóanmegoldottákazidőjárásbóladó-
dóproblémákat,ésvélhetőenszámos
továbbiötletteltudtakszolgálniakö-
zelgőevangélikusifjúságifesztivál-
hoz,aSzélrózsához.
Akövetkezőreformátustalálkozó

aDunántúlon2014júliusábanleszaz
ŐrségiReformátusEgyházmegyében,
Őriszentpéteren.

g TóthCsEpErkE

Evan gé li ku so kat is 
von zott a REND

b „Tivagytokaföldsója”–ezazigevoltamottójaa2012.éviReformá-
tusegyházinapok,Dunántúl (REND)elnevezésűrendezvénysorozat-
nak.Azebbenazesztendőbenmegalapításánaknégyszázadikévfor-
dulójátünneplőDunántúliReformátusEgyházkerületötödikalkalom-
malszerveztemegefesztivált,melynekezúttalaMezőföldiReformá-
tusEgyházmegyéheztartozóSzékesfehérvárvárosaadottotthont.
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A nagykürtösi helytörténeti kiállítás részlete

a
 s

z
e

r
z

ő
 f

e
lv

é
t

e
le

Magyar–szlovák evangélikus mátrix

Gyimesi (csángó) táncrend a Ghymes együttes koncertje előtt…
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Illő előrebocsátani, hogy a
táncházakkalegy időbenin-
dultelakézművességmozgal-
ma is. Városi amatőrökből
1973-banalakultmegaFiata-
lok Népművészeti Stúdiója.
Költők,írók,építészek,művé-
szettörténészek teremtették
megaszellemihátteret.Nagy
Lász ló, Cso ó ri Sán dor, Ma -
ko vecz Im re, Cse te György,
And rás falvy Ber ta lan, Bánsz -
ky Pál, No vák Fe renc üdvözöl-
te a népművészet újrafelfe-
dezését.Kal lós Zol tán gyűjté-
sét,aBal la dák köny vét mint
kincsetolvastákazemberek.
A„nomádnemzedék”ané-

pikultúragyökereitkutatta.
Létrejöttekalkotótáborok,stú-
diósokahiteles,idősmestere-
ketkerestékföl,ígyjutottakel
azország legkisebbfalvaiba,
Erdélyésakörnyezőországok
magyarlakta vidékeire. El-

mondhatjuk:egymásratalált
a szétszaggatott ország! Az
egymásrólkevesettudóembe-
rek:atáncházak,avásárok,a
misékésistentiszteletekközös
ünnepekkévarázsolódtak.
Fontosmegemlíteni:anép-

művészekszakmaiképviseletét
1982-ben a Népművészeti
Egyesület vette át. 1987 óta
megrendezikames ter sé gek ün -
ne pét. A nyolcvanas évektől
egymásutánalakultakkézmű-
vesszakkörök,játszóházak.Föl-
jegyeztem az egyik kiállítás
mottóját: „Nem az a fontos,
hogy mi süllyedt el, hanem
hogymitámadtfel!”
Enneka feltámadásnak le-

hettünktanúiazutóbbiévek-
ben és az elmúlt hetekben,
amikoregymástérikamegem-
lékezések.
Atalálkozókközülnekemaz

Óbudai Kulturális Központ

hosszúdélutánjatetszettaleg-
jobban. Felléptek az Óbudai
NépzeneiIskolatanárai,aSebő-
együt tes, aCsil lag sze mű gyer-
mektáncegyüttes, a Liszt Fe-
rencZeneművészetiEgyetem
népzeneiegyüttese,gyimesifi-
atalok,aVeresPéterGimnázi-
um tánccsoportja és a Széll
KulturálisEgyesülettáncosai.
Azelőadásutánháromala-

pítótkértem,emlékezzenaz
indulásra és arra, hogyan él
maatáncházmozgalom.
TimárSándorkoreográfus:
–Nagyapámnagyonügyes

táncosvolt,márfiatalonsok
mindent megtanultam tőle.
Rövidesen megalapítottuk a
Ti sza táncegyüttest.Jóbarát-
ságba kerültem Vá sár he lyi
Lász ló val, Ga lam bos Ti bor ral,
Mar tin Györggyel, azőbizta-
tásukravállaltamelaBar tók
táncegyüttesirányítását.
Egyikalkalommalkétfiatal-

emberlátogatottmegbennün-
ket,kezükbenhangszerrel:Sebő
Fe renc ésHal mos Bé la.Azélő
zenecsodáttettvelünk,szinte
röpültekatáncosaim.Néhány
hétmúlvaKallósZoltánisel-
jött közénk.Mondta rögtön:
„Ha ilyen jól tudjátok,miért
nemcsináltoktáncházat?”
Hátígyindultelezagyö-

nyörű mozgalom, és höm-
pölygöttmindenfelé,ésélma
istöretlenlendülettel.Egyre
több zenész került ki közü-
lünk,zenekaroknőttekfel:a
Mu zsi kás, aTé ka, tizenötnélis
több. Az eltelt negyven év
másiknagyeredménye,hogy
az UNESCO is felfedezte, a
mozgalomavilágörökség-lis-
tárakerült.Máraazegészvi-
lágismeri,ésmerítbelőleszé-
pet,jót,lelketgazdagítót.Kö-
szönömaJóistennek!
SEbőFErEnc zeneszerző,

énekes:
– Nehéz visszaemlékez-

nem,hiszenénnegyvenévóta
megállásnélkülcsinálom.Ez
egy folyamatos történet, és
nagyonjóérzés,hogyakezde-
tekhezképest,amikoranép-
zene szégyellni való volt, a
néptánc szóba se jöhetett,
mára az életünk része lett.
Mostmárnem„ciki”,fiatalok
százezrei foglalkoznak vele.
Perszesok-sokembermun-

kája,lelkesedésevanebbena
maifölemelődélutánban.Mi-
re mi felléptünk a hetvenes

évekelején,Bartók,Kodályés
atöbbiekmárrendszerbefog-
laltakmindent.Egyedülami
zenénk az, amelyhez tánc is
van,ésezígyegyüttcsodálatos!
Nyomorulthelyzetbőlazért

kezdünk odáig emelkedni,
ahol a skandináv országok
vannak:otteztvállalják,ter-
mészetesdolog.Apolgároso-
dotthagyománytiszteletapél-
daképem,amelyetottláttam
és a fejlettebb országokban.
Szívfájdítóvoltnálunk,hogy
ittezakincsteljesgazdagság-
ban, és mégsem szeretjük,
nemismerjük,nemakarjuk.
Ezen kellett változtatni. Ha
másnemtörténtnegyvenév
alatt,csakez,hogyközelebb
került egymáshoz ember és
hagyomány,akkormegértea
sokfáradság.
HalmosBéla prímás,ze-

nész:
–Isteniajándék,hogyélek,

ilyengyönyörűdologbanben-
nelehettem.Azelmúltévti-
zedekben sokaknak örömet
szereztünk.Amuzsikakülön-
benazegymásrafigyeléstje-
lenti;azegészéletisakkorér
valamit, ha egymást segít-
jük.Ebbenaszétesőtársada-
lomban éppen az olyan kis
közösségekhiányoznak,mint
anegyven-ötvenembertvon-
zótáncházak.Hasznosakés
építkezők.Eztahiánytpró-
báljukpótolni.
Nemazene,atáncmegta-

nulása volt a cél a táncház-
mozgalomban, inkább azt
éreztük,hogyottösszetudjuk
hozniazembereket.
Azegészvilágproblémája

ebbenaz évszázadbanaha-
gyományokátadása,továbbvi-
tele. Korábban apa és fia
együttéltek,afiúmegtanulta
a mesterséget. Ennek vége.
Csakatudatos,igényesisme-
retátadásnakvanjövője–eza
táncházmozgalom lényege.
Nem divatról van szó, nem
áramlatokról,detudatosmun-
káról,amelyállandóangyarap-
szik.Nemkellfölfedezni,csi-
nálnikell–úgy,ahogyanré-
gen:nagyszívveléslelkesen!
Amagyar,azerdélyinépze-

neegyedi.Csodálatos.Apáros
tánc azért nagyszerű, mert
közösséget formáló. Talán
ezértnincspárja,ésezértsze-
retikazegészvilágon!

g FEnyvEsiFélixLajos

Negy ven éves a tánc ház moz ga lom
Egész év ben nép ze nei és kul tu rá lis prog ra mok

A Sebő-együttes 1975-ben

Nemláttamfájóbbarcot,mint
azövé,sötétszemet,amelyet
elborítanakakönnyek.Nem
láttamazövénkívülmásszo-
bát,aholnyáronisdider-
gettazember:kéthalott
fölnagyítottképeazágya
fölött, vaságy és bezárt
ablakok.Mintharavatalo-
zóbanvárakoztunkvolna,
pedigmégélt,ésírtavé-
getnemérő rekviemjét.

Her vay Gi zel la (Makó,
1934.október14.–Buda-
pest,1982.július2.)férje,
Szi lá gyi Do mo kos 1976-
banöngyilkoslett.Anagy
költőhalálabevilágította
azerdélyimagyarokne-
hézsorsát.Fiuk,akitehet-
ségesképzőművészvolt,a
bukaresti földrengésben
vesztette életét. Hervay
idegeitvéglegkikezdteaket-
tőstragédia.Néhányévmúl-
vaőisönkezévelvetettvéget
vergődőéletének…
Micsodakeresztútazelső

kötettől(Vi rág a vég te len ben,
1963)azutolsóig(Ló den ka bát
Ke le t-E u ró pa sze gén, 1983).A
befejezőversminthaavégső
búcsúzáslenne,élveeltemetés:
„Távirányított szívveréssel /
megtérekhozzádvisszahalok
/csontodba–jöjjönazéjjel/
sorsod akartam folytatni –
látod/idehazaisúgymintott-
hon/árvákvagyunkAdysze-
mében / Ady árvái – nincs
márotthon/Adyárváimeg-

térünk mind / lábnyomod-
banholtunkbanélők/versben
bujdosókvalahányan/meg-
halnihazahazatérők”
Lapozomválogatottverse-

it.Mennyifájdalomátitattatáj!
Sziklasebésvillámsújtott,öreg
fa.Hervaynálazőszierdők,ré-
tekapokolvagyaGolgotaút-
jai.Könnyűráfognimindezt
megpróbáltatásaira,denálaa
szenvedésminthaszületésénél
elkezdődöttvolna.Shavala-
mienyhületethozottazélete,
másoksorsátvetteavállára.
Örökösmenekülésbenélt:

Kolozsvár,Bukarest,Marosvá-
sárhely,Budapest…Ötévigitt
vártamagyarállampolgárság-
ra.Talánahivatalpackázásais

kifárasztotta,siettetteahalá-
lát.Kitudja?Nehézmamár
megválaszolni,holkéstekase-
gítőkezek.

„Hervayköltészetegépfegy-
versorozat–írtaabarát,Ágh
Ist ván –,össztűz,mindengo-
lyó,mindensorahalálos,sebe-
sítő.Örüljünk,hogyélvema-
radtunk.”
Minthanemislátottvolna

mást,csakaházsongárdite-
metővárost, a nagy, fekete
márványlapot.Avérzőbetű-
ket,évszámokatabehavazott
sírfelett:SzilágyiDomokos
(1938–1976)…Szilágyi Atti-
la (1961–1977)…Ésodakép-
zelteazövétis:HErvayGi-
zElla (1934–1982).Aköltő-
társ fájó sorai sikoltottak a
fülébe,azthallottahívásnak:

„Körülvettenekengemavilág
dolgai,/ésnincserőközülük
kiszabadítani./Talánnemis
akarnám.Tánígyrendjénva-
ló./Halálelőlnemeneküljön
az,kimeghaló.”
Nemmenekült.Álltahe-

lyén, amíg bírta fogyatkozó
erővel.Fiának,Ko bak nak írt
maimeséitösszegyűjtötte,de
alegtöbbverssorhalálvágyas
dallammal zengett. Sötétség
borítottmindent.Erdélynéma
kiáltásalettek:hárman.Fák-
lyaként lobog korán kilob-
bantéletük,békességetóhajt-
vamagyaroknakésnemma-
gyaroknak,jogotazörömreés
aszabadságra.

g FFL

Vers ben buj do sók
Her vay Gi zel la ha lálának  év for du ló ján

b Azalapítók,azemlékezőkszerintnegyvenéve,május6-
ántartottákazelsőmagyartáncházat.Budapesten,az
ÍrókBoltjaegyikkistermébengyűltekösszefiatalok,
hogynéhányóráramegidézzékanépdalokgyönyörűvi-
lágát.Természetesenanéptáncésnépdalfelfedezésenem
egy pillanat műve volt, hosszú évtizedek fáradságos
munkájakelletthozzá:azelődök–VikárBéla,Bartók
Béla,KodályZoltán,LajthaLászló–magvetéseésazutá-
nukjövőknemszűnőlelkesedése.

Hervay Gizella és Szilágyi Domokos
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Vége az ebédnek, imádságra kul-
csolódnakakezek.Ahálaadásután
felemelkednekafelnőttek,éskisiet-
nek az ebédlőből.Csak anagyobb
gyermekekésafiatalokmaradnak,
akikfürgénviszikazegyikablakhoz
a piszkos tányérokat, poharakat, a
másikhozakenyereskosarakat,kan-
csókat,majdlelkesenosztoznakavi-
zesésszáraztörlőruhákon.
Teszikmindezt azért,mertúgy

látják: az idősebbek már annyit
szorgoskodtak,hogykiszolgáljáka
házastársukat,gyermekeiket,uno-
káikat, hogy igazánmegérdemlik,
hogyittinkábbpihenjenek,ésélvez-
zék,amikorőketszolgáljákkiafi-
atalabbak. Sokan hálás szívvel,
könnyes tekintettel fogadjákezt a
kedveskedést,néhánynénitazonban
nehéz„kitoloncolni”azebédlőből.
Szerencsére az ifjak elhatározása
szilárd,nemhagyjákmagukatelté-
rítenieszolgálattól…

* * *

Háromcsöppséggelérkezikazegyik
család,alegkisebbaligháromhóna-
pos.Mostelőszörjöttek,mégsemis-
meretlenekarésztvevőkelőtt,hiszen
tavaly rengeteg imádság hangzott
értükazimaközösségekben,szemé-
lyes elcsendesedésekben. A legna-
gyobb gyermek, a hatéves kislány,

akinek tavaly ilyenkor az életéért
küzdöttekazorvosok,Istennekhá-
la,felépültasúlyosbetegségből.„Az
imameghallgatásélőpéldájaőszá-
munkra”–mondjaeztegy-egytest-
vér,saszülő,nagyszülőésdédima-
maboldoganbólogat…

* * *

Szigorútekintettelnézkörülaveze-
tőlelkész.Valakimeggyötörteazal-
mafát,éséretlengyümölcsökhever-
nekszanaszét.Tegyékcsakfelakezü-
ketazok,akikebbenacsínytevésben
benne voltak! Szépen emelkednek
felakiskezek.Egyszercsakazegyik
apukaismagasbaemeliakezét,sa
kérdőtekintetreválaszolvaaztmond-
ja:gyermekehelyettjelentkezik.Meg-
állegypillanatraalevegő,merteza
mozdulat sokat mond – mennyei
Atyánkrólis.Őishelyettünk…

* * *

Fiatalférfiállamikrofonnál,ésna-
gyonszemélyesdolgokrólszól:tisz-
tánmegéltszerelemrőlésegynagy
– házastársával együtt imádságos
szívvel megküzdött – kihívásról.
Arról,hogyévekigtartóvárakozás
után,areménytelenorvosidiagnó-
zis ellenére, Isten ígérete szerint
néhányhónapjagyermekükszüle-
tett,akimostisottmosolyogédes-

anyja karján bizonyságtévő édes-
apjamellett…

* * *

Kisfüzetekhevernekazegyikasztal-
kán,mindegyikenazegyikrésztve-
vőneve.Nemcsoda,hogyagyerme-
kekésafiataloklelkesenírnakvagy
rajzolnakbeléjükkedvesüzeneteket
egymásszámára,demegható,ahogy
azidősebbekisörömmeladnakátígy
egy-egyigét,áldástannak,akitmeg-
ismertek,megszerettekahéten.Sge-
nerációkközöttipárbeszédiszajlik
ilymódon,hiszenidősemberköszö-
nimegagyermeksegítőkészségét,s
kislányadhangotafölöttiörömének,
hogyazőnagyszüleifuvaroztákela
nénitPiliscsabára…

* * *

Anyitóelőadásésazegyesigehirdeté-
seksokakbantovábbdolgoznak.Arra
késztetnek,hogyátgondoljuk,vajona
hitéletünk nem gyermekien énköz-
pontú-emég;tudunk-eKrisztus-köz-
pontúgondolkodássalmásokfelényit-
niésúgyszolgálni,hogynemsértődünk
meg,hanemkapunkérteelismerést;
smit kezdünk azzal a felismeréssel,
hogygyülekezetünknemtökéletes?
Az Evangélikus Hittudományi

Egyetemrektoraalelkészképzéshely-
zetéről,kihívásairólbeszél.Akikhall-
gatják,többségükbenazokhozapesti
ésbudaigyülekezetekheztartoznak,
amelyekazintézményhezvalóközel-
ségükfolytánlelkiközösséget,szol-
gálatilehetőségetkínálhatnakateo-
lógusoknak. Vajonmegvalósul-e a
hallgatók és gyülekezetek közötti
szorosabbkapcsolat?

* * *

Atábortüzetkörülveszikazapróságok
ésafelnőttek.Agyermekekafiatalok
ölébenülnek,ésegyikéneketkérika
másikután,ésadicsőítésbeazidőseb-
bek isbe-bekapcsolódnak.Ottüla
körbenaférjétegyhónapjagyászoló
néniis,akinővéreihívásáraelőször
jött el ebbe a közösségbe, ésmost
könnyesszemmelköszöniaszerete-
tet,vigasztalást,lelkierősítést.

* * *

Személyesvallomásokzárjákahetet.
Aházaspár,melyelőszörvezetettbib-
liaköribeszélgetést,hálásekülönle-
ges lehetőségéért.Az idősasszony
bocsánatot kér a megjegyzéseiért,
amelyekjószándékúak,denéhata-
lán bántóak voltak. Isten szolgája
pedigrádöbben:többetkelltörődnie
acsaládjával…

g HulEjEnikő

Élet�ké�pek�egy�csen�des�hét�ről

b A Velencei-tó partján fekvő
Agárdtelepülésennemahelyi
lakosság, hanem a protestáns
nyaralótulajdonosok közössé-
génekakaratábólépültfel1937-
benaközösreformátus–evangé-
likustemplom.

A20.századelsőfelébenaDunántú-
lonszámoshelyenemeltekareformá-
tusésevangélikustestvérekösszefog-
vaprotestánstemplomot,ígypéldá-
ulSümegen,Tapolcán,Rácalmáson.
Ezekatemplomokolyantelepülése-
kenépültek,aholönállóanegyikpro-
testánsfelekezetsemlettvolnaképes
létrehoznisajátszakrálisépületét.
HasonlóantörténtezAgárdonis.

Az ottani épületet Mün nich Ala -
dár, akétvilágháborúközöttiépíté-
szetnevesalkotójatervezte.Atemp-

lomot 1937. június 27-én Ra vasz
Lász ló, aDunamellékiReformátus
EgyházkerületésKo vács Sán dor, a
DunáninneniEvangélikusEgyházke-
rületpüspökeközösenszenteltefel.
A felszentelési imádságot az

evangélikusegyházkerületivezető
mondta,areformátuspüspökpedig
azigehirdetésselszolgált.ARe for -
má tus Élet címűhetilapazünnepi
eseményről ezekkel a szavakkal
számoltbe:
„Megható örömünnepe volt ez

egy kedves, boldog kis családnak,
melyet oly feledhetetlenné tett a
püspök, az esperes, környéki lel-
kész,gondnok,felügyelők,továbbá
a vármegye képviselőinek, körzeti
földbirtokoscsaládokésazüdülőte-
lepkicsinyeinekésnagyjainakmeg-
jelenéseteljesszámban,kikköztaró-
maikatolikustemplomépítőbizott-
ságvezetőitisüdvözölhettük.

Aholnéhányévvelezelőttkalá-
szosróna,legelővolt,ott»kivirág-
zottapuszta«,éskedveskisvillák
közöttégfelé,magasratöratemp-
lomtornyakútágasként, amintaz
egyikszónokmondta,várja,hívjaa
megszomjazottlelkeket.Atemplom
külsőfelirataisaz:»Jöj je tek én hoz -
zám mind nyá jan.«
Aszórakozáséspihenésközben

felejtkezik meg az ember a leg-
könnyebbenalelkéről,Istenéről,de
akisharangnaponkéntfelcsendülő
hangjamindigkomolyintésésfigyel-
meztetéslesz.”
AtemplomnapjainkbanaGárdo-

nyi Református Egyházközséghez
tartozik,prédikálóhelykéntműkö-
dik,aholhavontaegyalkalommalaz
evangélikusokistartanakistentisz-
teletet.

g MillisitsMáté
For rás: Re for má tus.hu
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b Mijellemzianagykorúkeresztyéneket,ésszolgálatukhogyangazda-
gíthatjaagyülekezeteket?–ahitbelinagykorúságrólsazezzelkapcso-
latoskérdésekről,következményekrőlvoltszójúniusutolsóhetébena
piliscsabaiBéthelEvangélikusMisszióiOtthonban.ABudaiésaPesti
EgyházmegyecsaládicsendesheténdélelőttönkéntKlausDouglass Az
újreformáció címűkönyveadotttémákat,délutánonkéntazegyházunk-
banmeglévőjópéldákbólkerültterítékrenéhány,esténkéntpedigazt
mutattabeazigehirdető,hogyegyesbibliaialakokszemélyiségehogyan
formálódottazIstennelvalótalálkozásukután.Intenzívlelkihétvolt
ez,éssokáldástkaphatottazanyolcvantestvér,akirésztvettrajta.A
tudósítómost–ateljességigényenélkül–ezekbőlvillantfelnéhányat.
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Azötnaposszakmaiprogramkere-
tébenarésztvevőkkölcsönösenmeg-
ismerkedtekegyházaikdiakóniaiin-
tézményrendszerével, illetve bete-
kintéstnyerhettekazaktuálisprojek-
tekbe.Aszakmaitanácskozásontúl-
menően arra is nyílott lehetőség,
hogyaszázéveszületettTúr me zei
Er zsé bet ésAn na Ma ja Ra i t il la finn
költőnőbarátságárólosszanakmeg
részletekbemenőinformációkategy-
mássalatalálkozórésztvevői.
Az ige körüli elcsendesedés, a

hosszúranyúlóbeszélgetések,azúr-
vacsoraiközösségbizonyságaiannak,

hogynemcsakszakmai,hanemtest-
véri-barátitalálkozóváváltazegyütt
töltötthét.
Atovábbiegyüttműködésfontos-

ságátszemelőtttartvaFa bi ny Ta más
püspök,valamintGre ger sen-La bos sa
György, adiakóniaibizottságelnöke
ésBu da An na má ria, adiakóniaiosz-
tály vezetője hivatalos megállapo-
dástkötöttaFinnEvangélikusEgyház
vezetőivelacélból,hogyakétegyház
hagyományosan szoros együttmű-
ködéseajövőbenisszervezettésát-
gondoltkeretekközöttfolytatódjon.

g SzabóSzilárd

Finn–ma gyar 
dia kó ni ai kon fe ren cia

b Idénanyárbeköszöntenemkánikulaiforróságot,hanemhűvös,már-
márhidegidőthozottegyházunkdiakóniaiosztályadolgozóinak,va-
lamintazoknakazintézményvezetőknekéslelkészeknek,akikaFinn
EvangélikusEgyházmeghívásánakelegettéveellátogattakJarvenpaa-
ba.AkisfalucskaHelsinkitőlmintegynegyvenkilométerrefekszik.
Itttalálhatóazaképzésiközpont,amelyotthontadottakétéventemeg-
rendezettfinn–magyardiakóniaiszakmaitalálkozókezévialkalmának.

Ch ris ti an Sch midtpüspökvezetésével
anémetországiansbach–würzburgi
egyházikörzettizenhatespereseláto-
gatottBudapestre.Négynaposprog-
ramja keretében a delegáció múlt
péntekenfelkeresteazÉszakiEgyház-
kerületszékházátis.AküldöttségetFa -
bi ny Ta máspüspökfogadta,bemutat-
vanekikazimmáronhúszévesbajor–
magyaregyházikapcsolatokat.
Avendégek–akikközöttottvolt

dr. Ger hard Ha us mann esperesis–
budapestiprogramjátdr. Jut ta Ha us -

mann, azEvangélikusHittudományi
Egyetem professzora és Cse lovsz -
kyné dr. Tarr Klá ra, aMagyarorszá-
giEvangélikusEgyházKülügyiOsz-
tályánakvezetőjeszervezte.
Július2-ánPrőh le Ger gely, akül-

ügyminisztériumEUkétoldalúkap-
csolatokértfelelőshelyettesállamtit-
kára,aMagyarországiEvangélikus
Egyházországosfelügyelőjeisfogad-
taaküldöttséget.
g Horváth-HEgyiÁronfel vé te le

For rás: Evan gé li kus.hu

Ba jor egy há zi kül dött ség
járt Bu da pes ten



b MúlthétvégénérkeztekhazaazÖkumenikusSegélyszervezetmun-
katársaiEtiópiából,aholamagyarországievangélikusokáltalistá-
mogatott,tavalymegkezdettsegélyprogramfolytatásándolgoznak.
Aszervezetakkora2011-esrendkívüliszárazságnyománkialakulthu-
manitáriuskrízissoránátmenetitáborokbakényszerültemberekel-
látásábakapcsolódottbe.Jelenlegafenntarthatóivóvízellátásérde-
kébenkutakújjáépítésétvégzi,ésoktatásiintézményekettámogat.A
segélyszervezetmunkájábaezúttaljószolgálatinagykövetkéntKovács
KokóIstván isbekapcsolódott.BálintGábor, azÖkumenikusSegély-
szervezetfőmunkatársamunkájukróléstapasztalataikrólexkluzívbe-
számolótküldöttlapunknak.
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V í z  N é l k ü   
Azaránylagkihaltfővárosi,addisz-
abebairepülőtérenlazákaszabályok,
vagynagyonkedvesekakarnaklen-
nivelünk,hiszenBe lé nyi Da nimun-
katársunkkönnyedénbesétálelénk
arraaterületre,aholacsomagjain-
katvesszükfel.Ezmásrepülőtereken
szinteelképzelhetetlen.
Avárosközpontfeléautózva,nem

messze a repülőtértől, hatalmas
plakátfogad,amelyaz„FBIChurch”

evangélizációithirdeti.No,nemaz
amerikai szövetségiek alapítottak
Etiópiában egyházat, hanem egy
helyi kisegyház, egészpontosana
Fa ith Bib le In ter na ti o nal Church
szólítjamegígyahíveket.
A kereszténység nagyon fontos

szerepettöltbeazországéletében,
hiszenEtiópiában–GrúziaésÖr-
ményországután–máranegyedik
századközepénállamvalláslett.Nap-

jainkbanazországlakosságánakleg-
nagyobb része az Etióp Ortodox
Egyháztagja,deazEtiópEvangélikus
Egyházisközelhatmilliótagotszám-
lál. Emellett jelentős a muzulmá-
nokarányais.

* * *

Egy-kétóraalvásutánközvetlenkö-
zelrőlmegtapasztalhattuk,milyenis
egyetiópevangélikusistentisztelet.
Asegélyszervezetjószolgálatinagy-
követével, Kovács Kokó Istvánnal
együttvettünkrésztahelyiekáltal
csakMe ka ne Ye sus nak hívottegyház
addisz-abebaianyagyülekezetének
vasárnapiistentiszteletén,aholátad-
tukamagyarországiegyházakésaz
Ökumenikus Segélyszervezet üd-
vözletét.
Atöbbmintháromórásistentisz-

teletutánegyüttebédeltünkaMe-
kaneYesussegélyszervezeténekkép-
viselőivel,akiksokatsegítettekabban,
hogy több hónapos segélyprogra-
munkatsikeresenvégrehajtsuk.
Azebédetanemzetimúzeumhoz

közeli étteremben költjük el. Ezt
azért fontosmegjegyezni,mert a
múzeumbantalálhatóazemberfé-
léklegősibbképviselőjénekemble-
matikus csontváza, amely aLucy
nevetkapta.Etiópianemcsakake-
reszténységegyikbölcsőjeésaká-
vé őshazája, hanem az itt folyó
ásatásoksorántaláltákmegakuta-
tókazemberiséglegősibb,három-
négymillióévesretaksáltmaradvá-
nyait,emlékeitis.
Etiópianagyongazdagkultúrájú

éskomolyhagyományokkalbíróor-
szág,aholazonbanaklímaváltozás
hatásainapjainkbanvégzetes élet-
helyzeteket teremtenek. Egy-egy
esősévszakelmaradásaolyanszáraz-
ságotokozhat,mintamelyatavalyi
humanitárius krízishez vezetett.
EzértasegélyszervezetünkEtiópiá-
banzajlóprogramjainak legfonto-
sabbcélja,hogy–azoktatástámo-
gatása mellett – hosszú távon is
fenntarthatóvíznyerőhelyekhezjut-
tassa az ország leghátrányosabb
helyzetűterületeinélőket.

* * *

Afővárosbanlegtöbbenütött-kopott
autónközlekednek,köztüksokZsi-
guliisfeltűnik.Azilyentípusúau-
tóknagyszámamellettaszovjetek-
kel korábban ápolt „baráti” kap-
csolatrautalavárosegyikforgalmas
pontjánelhelyezett,hatalmasobe-
liszkis,rajtamégmindigottlátha-
tóavöröscsillag.
Akritikushelyzetbenlévőyabel-

lóitérség,azonbelülGayotelepülés
megközelítésemásfélnapiautózást
jelentAddisz-Abebábóldéliirányban.
Többminthatszázkilométeresutunk
soránkét-háromezermétermagasan
haladunk.Atájnagyonváltozatoské-
petmutat:amagasabbterületeken
mindenzöld,lejjebbereszkedvemár
kezdszavannásodni,sivatagosodnia
környezet.
Sokszornemisgondolnánk,hogy

Afrikában,azEgyenlítőtőlcsupánpár
százkilométerrevagyunk,hiszena
magasságmiattegyáltalánnincsen
meleg,sőtutunklegmagasabbpont-
jainnappaliscsaktizenöt-tizenhat
fokvan.Agyerekekmégismezítláb
szaladgálnakautóinkmellett.Autó-

inkatmeglátvamármesszirőlkiabál-
nak:„You!You!You!”–ígypróbálnak
megállítani.
Agyerekekmellettszinteminden-

kiafőútközelébenéliazéletét,so-
főrünknek igazán nehéz a dolga.
Mindenre ügyelni kell: járókelők,
árusok,szamárfogatok,marhacsor-
dák,tevék,antilopok,lovak,sőtegy
helyenmégegymegtermettkobrais

elénkkerül.Mindenéletazútköré
összpontosul békés egyetértésben,
fittyethányvaazautókra.
Abékességavallásokegyüttélésé-

reisigaz,hiszenakereszténytemp-
lomok és amohamedánmecsetek
sokszorpárszázméterreállnakegy-
mástól.
Kimerülveérkezünkakenyaiha-

tárközelébe,Yabellóba.Ahúszezres
kisváros egyik „legjobb” szállásán
mármiisközvetlenközelrőltapasz-
taljukavízhiányt–akárhogyforgat-
jukacsapokat,egycseppvizetsem
sikerül előcsalogatni. A recepciós
tájékoztat: egy hétig nincsen víz.
Tusoláshelyettegyvödörvízzelés
egyfélbevágottműanyagpalackkal
próbáljuknövelnikomfortérzetünket,
deeznemigensikerülahosszúau-
tóútután.

* * *

Másnapismétautóbaülünk,ésegy-
rekeskenyebbutakon,azutolsóhar-
minc kilométeren pedig már föld-
útonhaladunkGayofelé.Azutolsó
szakaszondefektetkapunk.Eznem
ritkaerrefelé,ezérthárom-négypót-
kerékkeléstöbbkannatartaléküzem-
anyaggalvágtunknekiazutazásnak.
Párpercalatt,jólbegyakoroltmozdu-
latokkalcserélikiakereketsofőrünk.

Délkörülérkezünkmegahhozaz
iskolához,ahováakorábbanegyez-
tetettigénylistaalapjánösszeállított
tanszer- és taneszközcsomagokat
hozunk.Atanárokésagyerekeklel-
kesenfogadnak,errefeléigennagy
hasznátveszikmindenfajtasegítség-
nek.Ahelyitanerőtalálékonysága
meglepő:megfelelőszemléltetőesz-
közökhiányábanaziskolafalárafes-
tett világtérképen magyarázza el
Ko ko, honnanérkeztünkebbeakis
afrikai faluba, az iskola udvarán
pedigazegészNaprendszermegta-
lálhatókövekbőlkirakva.
Aziskolábaszázhatvankétgyerek

jár,többenmindennapöt-tízkilomé-
tert gyalogolnak.Akik távolabbról
járnakagayóiiskolába,hazafelévi-
zeskannákatcipelnek,hiszenafalu
melletttalálhatóazakút–ahelyi-
eknyelvénel la –, amelynekahely-

E T I  ó  p I  á  B a N  ( I S )  S E  G í           

Kovács Kokó István és egy helybéli
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 ü l  n i n c s  é l E t !
       í t  az Öku mE n i kus  s E g é ly s z Er v E z Et

reállítását az Ökumenikus Segély-
szervezetvégzi.
Azellanemegyszerűenkút,ha-

nemkomolyépítmény.Hetvenmé-
ter hosszú és körülbelül harminc
méterszélesterületetkellelképzel-
ni, ahol a napi harminc birrért,
vagyisnégyszázforintmunkabérért
dolgozó férfiak és asszonyok kézi
erővel ásnak ki egy húsz méter

mély, enyhén lejtős, széles utat.
Olyanszéleset,hogyazállatokatis
be tudják hajtani az itatóvályúk-
hoz.Ezekazellaszívébentalálhatók,
ahúszmétermélyenlévővízforrás
mellett.
Azellátmegiskellerősíteni.Er-

rekét-hárommétermagaskőfalés
karókból, tüskés bozótból össze-
eszkábáltkerítésszolgál.Ezakadá-
lyozzameg,hogyavadállatokbejus-
sanak,éshogyavárvavártesősév-
szakbanagyorsanlezúdulóesőel-
mossaakutat.
Asegélyszervezetáltalválasztott

módszer eredményeképpen nem-
csakazellakészülel,hanemazott
dolgozó két-háromszáz ember is
munkáhozésfizetéshezjutpárhó-
naponkeresztül.Ezazértnagyszó,
mertjelenleggyakorlatilagazÖku-
menikusSegélyszervezetazegyet-

lenmunkaadóakörnyéken.Agayó-
iakközöttvan,akiapárszázforint-
nyinapibértösszegyűjtveegy-két
kecskéttudottvenni, ígytejettud
adniagyerekeinek.Vanolyan,aki
gyerekeiiskoláztatásáttudtamegol-
dani,deolyanisakad,akitízgyere-
kétruháztafel.
Asegélyszervezetneknemcéljaa

hagyományos szokásokat és élet-

módotmegváltoztatni,csupánalét-
feltételek (ivóvíz, élelem) megte-
remtéséhezkívánhozzájárulni,va-
lamintamunkaésazoktatáslehe-
tőségétmegadni.
Agayóisegélyprogramnemcsaka

kútkiásásátfoglaljamagában:alap-
vetőhigiéniaitanfolyam,víztisztító
szerekbiztosításaisrészeaprogram-
nak.Ahelyitörzsivezetőkbevonásá-
vallétrehozunkegy„vízbizottságot”,
amelyneka feladata egyrészt annak
meghatározása,hogykimikormennyi
vízvételérejogosult,másrésztpedig
irányítjaazellakarbantartását.
Avízpedigittmindenterülettel

összefügg.Havanvíz,nemcsakaz
emberekjutnakivóvízhez,hanemaz
állatokatisitatnitudják,vagykisebb
veteményeseketisöntöznitudnak,
ígyvanélelem.Haközelebbvana
kút,akkortöbbidőjuttanulásra,és

acsaládfenntartóknaktöbbidejükjut
dolgozni,állatokattartani…

***

Mielőtt visszaindulunk a főváros-
ba, betérünknéhány kunyhóba.A
szegényebbek ágakból összefont,
priccsszerű tákolmányon, az álla-
tokkal együttalszanak.A falu leg-
szebbkunyhójamárszintekomfor-

tos:afalakfrissenfestve,földbőldön-
göltágya„hálószoba”,néhányedény
egyelsárgultújságpapíronakonyha.
Abejáratmellettikishelyiségbenfőz-
nekaföldrerakottnyílttűzön,afüst
az elszáradt fűből készített tetőn
lassanáramlikkiaszabadba.

***

Hazafelétöbbszöreszembejutnakaz
addisz-abebailelkészszavai,amikor
azországrólésazittenihelyzetrőlbe-
szélgettünk:neaggódjunk–mond-
ta–,anapEtiópiábanismindennap
felkeléslenyugszik.
Ezzelazoptimizmussalésremény-

séggelüzenneknekünkazetiópevan-
gélikusokegyolyanországból,amely-
nekegyesrégióibanazéltetővízértnap
mint nap meg kell küzdeni, de az
életörömmindenholjelenvan.

g BálintGábor

Adománygyűjtésaz1353-asadományvonalon
Július31-igbárkitámogathatjaasegélyszervezetafrikaigyermekekért
végzettmunkáját,hafelhívjaaz1353-asadományvonalat.Azadomány-
vonalegyszerihívása(250forint)egyetiópkisgyermekkéthetiivóvíz-
adagjátbiztosítja.Ameghirdetettgyűjtéscélja,hogyaszervezetfolytat-
hassaazoknakadél-etiópiaikutaknakamegtisztítását,melyekhosszú
távonismegoldhatjáktöbbezerember–nagyrésztgyermekek–ivó-
vízellátását.Asegélyszervezetmunkájaafa ce book.com/se gely szer ve zet
oldalonisnyomonkövethető.

Épül Gayóban az ella
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Azindonézvendéglátókésahe-
lyikeresztényegyházakhihetet-
lenvendégszeretettelfogadtáka
világmindentájárólérkezőven-
dégeket. A konferencián több
mint százan vettek részt. Jelen
voltOlav Fyk se Tve it, azEVTfő-
titkára,valamintKon rad Raiser,
akikorábbantizenegyévenke-
resztültöltöttebeeztatisztséget.
Résztvetttovábbátöbbpüspök,
lelkész,egyházimunkatárs,egye-
temioktató,gazdaságiéskörnye-
zetiszakértőis.
Hazánkatkétevangélikuskül-

döttképviselte:dr. Fischl Vil mos
lelkész,aMagyarországiEgyhá-
zakÖkumenikusTanácsánakfő-
titkára, valamint dr. Göm böcz
El vi ra, azEvangélikusHittudo-
mányiEgyetemtanársegédje,aki
2006ótafoglalkozikatémával.

Azéletforrása
Akonferencianapjainakegyik
„csúcsélménye”azis ten tisz te leti
élet volt.Ahelyiteológusokból
álló zenei csoport – tanáruk
vezetésével–különlegeszene-
kartformált:atörzsihangszere-
ket az általunk is megszokott
hangszerekkel ötvözte. Ezáltal
különlegesmuzsikátszólaltattak
meg,ésemelkedettlégkörtte-
remtettekanyitóészáróisten-
tiszteleteken, valamint a reg-
geliáhítatokon.Akülönlegesli-
turgiátindonézszokásokkalis
tarkították,úgy,hogyazadott
szokás ezáltal mélyebb jelen-
téstiskapott.
Agunun gant ajávaiárnyékjá-

tékokbanhasználtákelőszöraje-
lentekközöttésabemutatóvé-
gén,többnyireazerősérzelmek,
valamintaföld,tűz,víz,levegő
elemek kifejezésére. Alakja
olyan, mint egy magas hegy
(gunung = hegy). Középen az
életfája(paradicsomfája)ábrá-
zolódik,afakörülpedigállatok
ésemberek.Azéletfájaszimbo-
lizáljaazéletforrását,aharmó-
niátésbékét.Agununganábrá-
zolja a mikrokozmoszt, azt a
világot,amelybenélünk.
A konferencián a nyitó is-

tentiszteletmindenrésztvevője
kapottegykicsinyítettgunun-
gantazzal,hogyakonferencia
napjaiban,abeszélgetésekenés
aprogramokon is tartsákma-
guknál, és emlékeztesse őket,
hogyIstenazéletforrásaavilág-
ban.Emlékeztetettugyanakkor
agununganarrais,hogyIsten
szolgáiként az a feladatunk,
hogyazemberek,népekésIsten
mindenteremtményénekéletét
szolgáljuk, segítsük. Így lehet
teljesésbőségeséleteminden-
kinek,ahogyanIsteneltervezte
(Jn10,10).

Tanulmányikirándulások
Jakartábanéskörnyékén
Akonferenciaszervezőiazak-
tívrészvételtpróbáltákelősegí-
tenimindenlehetségeseszköz-
zel.Ennekegyikmódjaatanul-
mányikirándulásvolt.Három
kisebb csoportban zajlottak a
programok.
AzegyikcsoportJakartaegyik

szegénynegyedébe tett látoga-
tást,aholaklímaváltozáskövet-
kezménye, a folyó kiáradása
okozhatalmaskárokatéstársa-
dalmikatasztrófát.Amásikcso-
portegytengermellettihalász-
falubanjárt,aholazegyébkéntis
nagyonszegényhalászokéletét
lehetetlenítielaklímaváltozás.
Őkugyanisazindonéziaimér-
cévelisborzasztóanalacsony–
havitizenöt–harmincdollárnyi
–jövedelmüketveszítikel,ami-
kor a száraz klímamiatt nem
tudnakhalatfogni.Aharmadik
csoport a Jakartában dolgozó
gyári munkások életét ismer-
hettemegközelebbről.
Kiemelkedőszerepetkapottaz

összejövetelenapanelbeszélge-
tések mellett a kiscsoportos
munka. A résztvevők hat-hét
fősszekciókbantárgyaltákvégig
akonferenciazáródokumentu-
mánakrészleteit.Aközösmun-
kaeredményekéntazutolsóna-
ponhétoldalasszövegkészültel
Tur ning To ward an Eco nomy of
Life (Fordulatazéletetszolgáló
gazdaságfelé)címmel.Azezzel
megbízottakakövetkezőhetek-
ben még módosítják a doku-
mentumotannakalapján,amita
konferencia munkacsoportjai,
valamintintenzívkis-ésnagy-
csoportos megbeszélései java-
soltak. A véglegesített szöveg
leszazEVTtizediknagygyűlésé-
rebeterjesztettszöveg2013-ban
adél-koreaiBusanban.

Aválságbólabékességbe
ésazigazságosságba
A tizedik nagygyűlésmottója:
Élet Is te ne, ve zess min ket bé kes -
ség re és igaz ság ra! Ez amottó
hatjaátazáródokumentumtel-
jesszövegét.
Azutóbbiévekbenvilágmére-

tű és egyre inkább elmélyülő
válságnakvagyunk tanúi.Ez a
válság egyaránt érinti a pénz-
ügyeket,areálgazdaságot,atár-
sadalmat,apolitikaiéletetésa
környezetünket, az egész te-
remtett világot.A szegénység,
gazdagságésazökológiaterüle-
tei kölcsönösen összefüggnek
egymással.Ahatévestanulmá-
nyi folyamat megállapította,
hogyazösszekapcsolódóválsá-
gokgyökereazemberikapzsiság
és az igazságtalanság. Olyan

életstílust,gazdaságirendszertés
kultúrátalakítottunkkimagunk
körül,amelymeghaladjaaFöld
eltartóképességét.
Aválságvalójábanerkölcsiés

egzisztenciális válság. Ezért a
megoldásokat nem elsősorban
pénzügyiéstechnológiai,hanem
erkölcsiésspirituálisterületenkell
keresni. Ki hozhat megújulást
ebbenahelyzetben,hanemaz
egyházak?Adokumentumhang-
súlyozza:egy há za ink fel ada ta az,
hogy elő se gít sék a vál to zást, amely
a bé kes sé get és az igaz sá got te remti
meg kö zös sé ge ink ben.
Isten csodálatos teremtése

veszélybenvan.Aklímaváltozás
sürgős cselekvést kíván meg
mindannyiunktól.Azazegyol-
dalúelképzelés,amelyetamédi-
ában nap mint nap hallunk,
hogyagazdasági(GDP-)növe-
kedésautomatikusantársadalmi
hasznot jelent mindenki szá-
mára,végtelenülnaivéshamis.
Azállandógazdaságinöveke-

désmegfojtjaazéletetaFöldön.
Ennekvagyunktanúimanapság:
klímaváltozás,erdőirtások,óce-
ánok elsavasodása, a biológiai
sokféleség pusztulása stb. Az
északiországok túlfogyasztása
olyansúlyostársadalmiésöko-
lógiai adósságot halmoz fel a
déliországokkalszemben,amely
tarthatatlan.Denemfelejtettük
el,hogyazÚréaFöldésamibe-
tölti(Zsolt24,1;1Kor10,26).
Azuralkodóneoliberálisgaz-

daságirendszer,amelyetadere-
guláció,privatizációésapiacili-
beralizációjellemez,megöliatár-
sadalmirendszereketazáltal,hogy
adócsökkentésselpróbáljaater-
melés növekedését ösztönözni.
Azonbananeoliberálisszemlélet
sokkaltöbbmintegygazdasági
paradigma:olyantársadalmiéser-
kölcsi gondolkodásmód, amely
azutóbbiharmincévbenelural-
kodott,ésteljesenmeghatározta
atudás,atudomány,atechnoló-
gia,aközvélemény,amédiaésaz
oktatásrendszereit.Lehetővétet-
teaztis,hogyamáregyébkéntis
gazdagokméggazdagabbáválja-
nak, és a természet erőforrásait
végsőkigkiaknázzák.
A piacok képtelenek arra,

hogyszabályozzákatermelést
ésafogyasztást,amelymárje-
lenlegistúllépaFöldeltartóké-
pességén.Ezértarrakellkon-
centrálnunk,hogymilyenjövőt
szeretnénk,éshogymikénttu-
dunkközöserővelváltozástel-
érni,igazságosésfenntartható
életmódotkialakítani.

Átalakítóspiritualitás
A záródokumentum hangsú-
lyozza:arrakellmotiválniegy-
házainkat,hogyKrisztusgyógyí-
tómunkájátfolytassák,éshogy
Istenembereilegyenek,akikva-
lódiközösségekethoznaklétrea
világban, mert ez az Istentől
kapottküldetésünk.
Átalakító spiritualitásra van

szükségünk, amely újra össze-
köt bennünket másokkal, arra
ösztönöz,hogyaközjótszolgál-
juk,ellenállazéletrombolásának,
ésarraösztönöz,hogyinnovatív
ötletekkel új alternatívákat fe-
dezzünkfelésvalósítsunkmeg.
Halottcselekedetek(Jak2,17)

helyettmegtérésrevanszükség
ésarra,hogyelkötelezettlépése-
ket tegyünk az életet szolgáló
gazdaságfelé.

Határozottcselekvés
Az EVT tizedik nagygyűlése
határozott és konkrét cselek-
vésrefogjahívniatagegyháza-
kat.Ezeketajavaslatokattartal-
mazza a bogori konferencia
záródokumentuma.Aválság-
bólvalónagyátalakulásazéle-
tetszolgálógazdaságirányába
kockázattal és áldozattal jár,
amelynek a terhét meg kell
osztaniazegyénekésanemze-
tek között. Ezért az a felada-
tunk,hogyát ala kí tó egyházak
és átalakító gyülekezetek le-
gyünk:erkölcsitámogatássalés
bátorsággalpéldátadjunk.Az
egyházakrészérőlvalódielkö-
telezettségre és konkrét tet-
tekrevanszükségaszegénység
megszüntetése, amegtermelt
jólételosztásaésazökológiai
igazságosságegymássalszoro-
sanösszefüggőterületein.
Azéletet szolgálógazdaság

megkívánja például a kritikus
önreflexiót, a spirituálismeg-
újulást,anyitottpárbeszédetaz
északiésdéliegyházak,acivil
társadalom és az állami sze-
replők között. Közös feladat,
hogyazéletetszolgálógazdaság
jólétmutatóitkidolgozzuk.
Mikéntragadhatómeg,mi-

kéntszámszerűsíthetőagazda-
sági,társadalmiésakörnyezeti
jól-lét?Afeladatoklistájánsze-
repel a záródokumentumban
például az, hogy az egyházak
közösenemeljenekszótasze-
génység megszüntetéséért, a
nukleárisenergiaésanukleáris
fegyverektermelésénekleállítá-
sáért;támogassákahelyigazda-
ságokatésazalternatívmegol-
dásokat.
Abogorikonferenciaazáró

istentisztelet után agapéün-
neppelértvéget.Anemzetkö-
zicsoportezúttalmégsokszí-
nűbbévált,ugyanisarésztve-
vőknépviseletbenérkeztek.A
jelenlévők megosztották egy-
mással, hogy mit tanultak a
konferencián,éshogyanfogják
továbbvinniatanultakatsaját
hazájukban.
Kiváló élő zene teremtett

hangulatot a közös ünneplés-
hez.Báratervezettprogramban
nemszerepelt,azestesok-sok
énekkel zárult. A résztvevők
egy-egynépdaltvagyahazájuk-
ra jellemző dalt énekeltek el
egymásnak. Közös, örömteli,
meghittünneppéváltígyazá-
róprogram.
AdjaIsten,hogyebbenatest-

véri összetartozásban folytas-
sukamegkezdettmunkát,ésaz
életIstenevezessenminketbé-
kességreésigazságra.

g GömböczElvira

azéletetszolgálógazdaság
Ta nács ko zás az Egy há zak Vi lág ta ná csa 10. nagy gyű lé sé nek elő ké szí té sé re

b Nem zet kö zi kon fe ren ci át szer ve zett az Egy há zak Vi lág ta ná csa
(EVT) Sze gény ség, gaz dag ság és öko ló gia össze füg gé sei (Linking
Po verty, We alt and Eco logy) cím mel jú ni us 18–22. kö zött az in -
do né zi ai Bo gor ban. Hat éves fo lya mat zá rult le ez zel. Az EVT
9. nagy gyű lé sét 2006-ban Por to Al eg ré ben (Bra zí lia) ren dez -
ték meg. Itt in dí tot tak út já ra egy prog ra mot az zal a cél lal, hogy
min den kon ti nen sen ele mez ze a sze gény ség, gaz dag ság és a kör -
nye ze ti prob lé mák össze füg gé se it, va la mint meg ha tá roz za
azo kat a te en dő ket, ame lyek szük sé ge sek egy em ber köz pon -
tú és fenn tart ha tó gaz da ság lét re ho zá sa ér de ké ben. Így ren dez -
ték meg a kon ti nens kon fe ren ci á kat: 2007-ben Af ri ká ban,
2008-ban La tin-Ame ri ká ban, 2009-ben Ázsi á ban, 2010-ben Eu -
ró pá ban (Bu da pes ten) és 2011-ben Észak-Ame ri ká ban. Az in -
do né zi ai ta nács ko zás nak két fel ada ta volt. Egy részt az elő ző öt
év mun ká já nak ki ér té ke lé se, összeg zé se, más részt pe dig az EVT
2013-ban Dél-Ko re á ban meg ren de zen dő nagy gyű lé sé nek elő -
ké szí té se a gaz da sá gi és kör nye ze ti té mák ban.
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„Ke gye lem ből van üd vös sé ge tek a hit
ál tal, és ez nem tő le tek van: Is ten
aján dé ka ez.” (Ef2,8)

Szentháromság ünnepe után az 5.
hétenazÚt mu ta tó reggelishetiigé-
ibenIstentanúságtételrehívjaakedvesOlvasótis,mertazőgyermekeinekkül-
detéseamisszió:„Istenaztakarja,hogymindenemberüdvözüljön,ésazigaz-
ságismeretéreeljusson”(1Tim2,4;LK);„MertnapéspajzsazÚristen,kegyel-
metésdicsőségetádazÚr…,boldog,akibennebízik”(GyLK726,12–13).Heti
igénkapálimegigazulástantömörösszefoglalása;miis„azt tart juk, hogy hit
ál tal iga zul meg az em ber” (Róm3,28).Eztareformációáltalújrafelfedezett
örömhírtkell/lehetnekünkistovábbadnunkszemélyesbizonyságtételünkkel,
mertIstenszavamegváltoztatjaazéletirányát.EztlátjukPétersorsában,aki
engedelmeskedettJézus„szakmailag”értelmetlenkérésének,sakövetkezményt
látvakérte:„Menj el tő lem, mert bű nös em ber va gyok, Uram!” DeJézustólúj
küldetéstnyert:„Ne félj, ezen túl em ber ha lász le szel!” (Lk5,8.10)Apogányok
apostolaeztígyérti:„…tet szett Is ten nek, hogy az ige hir de tés bo lond sá ga ál tal
üd vö zít se a hí vő ket”, ezért„mi a meg fe szí tett Krisz tust hir det jük, aki… az Is ten
ere je és az Is ten böl cses sé ge” (1Kor1,21.23.24).Jézusbaneljöttazüdvösségevi-
lágba,ésőIstenhezimádkozott,majd„oda hív ta ta nít vá nya it, és ki vá lasz tott
kö zü lük ti zen ket tőt, aki ket apos to lok nak is ne ve zett” (Lk6,13).JákóbnakBétel-
ben,IstenházábanismétmegjelentazÚr;megáldotta,éseztmondotta:„Iz -
rá el lesz a ne ved… Én va gyok a min den ha tó Is ten! Sza po rod jál, és so ka sod jál!”
(1Móz35,10–11)SEzékielaKebárfolyómellett,afogságbankaptaeprófétai
küldetését:„Em ber fia, el kül de lek té ged Iz rá el fi a i hoz… Mondd ne kik: Így szól
az én Uram, az Úr!…” „Hir desd ne kik az én igé i met, akár hall gat nak rá, akár
nem tö rőd nek ve le…” (Ez2,3.4.7)Azelsőjeruzsálemiapostoligyűlésen–ahol
apogánykeresztyénekkörülmetélésérőlvitatkoztak–hangzottelPéterutol-
sószava.Mivel„a szí ve ket is me rő Is ten… hit ál tal meg tisz tí tot ta szí vü ket”, így
nemkellolyelhordozhatatlanigáttenniapogányokbólletttanítványoknya-
kába,amelyetazsidókeresztyéneksemtudtakelhordozni.Mi„ab ban hi szünk,
hogy mi is az Úr Jé zus ke gyel me ál tal üd vö zü lünk. Ép pen úgy, mint ők.” (Ap-
Csel15,8.9.11)HalálaelőttJézusintettePétertsatöbbitanítványt:„…íme, a Sá -
tán ki kért ti te ket, hogy meg ros tál jon, mint a bú zát, de én kö nyö rög tem ér ted,
hogy el ne fo gyat koz zék a hi ted: azért, ha majd meg térsz, erő sítsd atyád fi a it.”
(Lk22,31–32)EztvalljaPális:„…mert en gem is meg ra ga dott a Krisz tus Jé zus.
…egyet te szek: …fu tok egye nest a cél fe lé, Is ten mennyei el hí vá sá nak a Krisz -
tus Jé zus ban adott ju tal má ért.” (Fil3,12.14)Lu ther doktorírja:„Azigaziszent
nemállítjamagátigaznak,hanemmindigcsakkönyörögmegigazulásért,és
szüntelenülvárja,hogyIstenigaznakismerjeelazokat,akikmagukatbűnös-
nekismerikel,svétkeikenbánkódnak.”Ámmostminketis„Jézushív:»Jer-
tekénutánam!//Kirámfigyel,/Abiztoscéltazériel.«//Küzdőrevárcsak
győzelem/Éségibéke,végtelen.”(EÉ438,1.2.5)

g GaraiAndrás

HEtiÚtravaló
„Aboldogcsaládokmindhasonlók
egymáshoz, minden boldogtalan
családamagamódjánaz”–ezzela
mondattalkezdődikTolsz toj világhí-
rűregénye,azAn na Ka ren ina. Más-
kéntúgyisfogalmazhatnánk:abol-
dogházasságmindenüttugyanolyan,
aboldogtalansághátterébenazonban
ahányház,annyiféleok,más-máski-
váltótényezőlehet.
Napjaink statisztikáit szemlélve

szomorúképtárulelénk:egyrekeve-
sebbaházasságkötés,saházasságok
jelentőshányada–mintegy fele–
előbb-utóbbválássalvégződik…De
miazoka,hogysokan leélnekegy
életetboldogan,egymásmellett,míg
mások–segyretöbben–néhányév
utánfeladják,éselválnak?…Napja-
inkbannincsenekazokakényszerhá-
zasságok,melyekévtizedekkelkoráb-
banvoltak,mikorazegymástnem
szeretőketösszekényszeríthették,il-
letveaszerelmeseketerővelelválasz-
tottákegymástól…
Nemtudomaválaszt.Gondolata-

imatháromévtizedboldogházassá-
gaalapjánfogalmazommeg.
Asorsnagyajándéka,haazem-

berfiatalkorbanmegtaláljapárját,
akivelegyéletenátegyetértésbenés
szeretetben tud élni. Ez azonban

nemmindenkinekadatikmeg,jól-
lehetazesküvőünnepélyespillana-
taibanférjésfeleségisúgygondol-
ja:csakasírfogjaelválasztaniőket
egymástól…
Gyakranhallaniolyanhangokat,

hogyaházasságelavultintézmény;
aszerelemelmúlik,sutánajönnekaz
egyhangú, szürke hétköznapok….
Ritkánnézektelevíziót,deakíván-
ságműsorokbanazegyikleggyako-
ribbkérésatöbbévtizedesházassá-
giévfordulótünneplőembereknek
szól–vagyaférj,vagyafeleségré-
széről.Ezviszontmindenképparra
utal:létezik–nemisritkán–sírig
tartó,boldogházasság!
A19.századbanéltnagyoroszíró,

Dosz to jevsz kij egyikművébenígyír:
„Hogyanismúlnaelaszerelemahá-
zastársakközt,mikorfiatalonszere-
lembőlházasodtakössze.Nemmú-
likazel,csakidővelhelyébelépegy
különb, a szeretet.Midőn az évek
múlásávalmegszületnekagyerekek,
ezazérzésméginkábbfelerősödik,
ésösszekötiőket.”
Ígyvan,illetveígykellenelennie

mindencsaládban.Sokesetbenazon-
banvalaminagyonmegváltozikférj
ésfeleségközött,aminekakövetkez-
ménye aházasság felbomlása lesz.

Önkéntadódikezutánakérdés:va-
jonmiaboldogházasságtitka?
SajátszavaimhelyettGoe themeg-

fogalmazásávalválaszolok:„Abol-
dogságotnemlehetajándékbakap-
ni.Egyetlentitkavan:adni,mindig
csakadni.Egyjószót,egymosolyt,
bátorítást,hitetésnagyonsokönzet-
lenszeretetet.”
Úgygondolom,sokházasságban

ezaképesség,azadnitudásképes-
ségehiányzik,shelyettecsakaköve-
telés és elvárás fogalmazódikmeg
egyikvagymindkétrészről!
Befejezésülkívánommindenfiatal-

nak–akárvallásos,akárnem–,hogy
házasságuknehézpillanataibangon-
doljanakGoetheszavaira!Adnikell,
mindigcsakadni,hiszenegynormá-
liskapcsolatbanamásikfélduplánvi-
szonozzaazt,amitkapott,sennekered-
ményeegy tartós,boldogegyüttélés
lesz.Ezviszontatársadalomszem-
pontjábólsemközömbös,hiszensok
boldogemberéleterősebbésszebb,Is-
tennektetszőközösségetfogfelépíte-
ni,mintugyanannyiboldogtalan.

g Dr.NémethJenő

A szer ző or vos, a ná das di evan gé li kus
gyü le ke zet pres bi te re

Mi ért bol dog ta lan ma sok há zas ság?

Elégidődvan?Haolyanvagy,mint
a legtöbbünk,akkoraválaszodaz,
hogy„nincs”.
Pedigtévedsz.Mindenkinekelég

ideje van. Éppen huszonnégy óra
egynap,setöbb,sekevesebb.Aza
baj,hogyfüggővéváltunk,ésolyan
dolgokkaltöltjükkiazidőnket,ame-
lyekneksemmiértelme.Munkahelyi
ügyeinkkel,kapcsolatrablókkal,mint
aFa ce book, aTwit ter… Azzal,hogy
mindenhovaelhurcoljukagyereke-
inket,ahovanemlennefontos.Állan-
dóan rohanunk, közben elveszte-
getveértékesperceketésórákat.
Túlkevésnekérezzükarendelke-

zésünkreállóidőkeretet,ésésznél-
küligyekszünkmindentbelezsúfol-
ni.Ámszomorúankellmegállapíta-
nunk,hogylegtöbbszöréppenarra
nincsidőnk,amialeginkábbszámít:
akapcsolatokra.
Nézdakövetkezőelgondolkodta-

tó kérdéseket: Hogyan töltöd az
idődet? Mennyire válik be ez az
időbeosztásod?Ahaláloságyadon
elmondhatod-emajd,hogyjólsáfár-
kodtálazidőddel?
Sokszorvoltmárszóerrőlatémá-

ról,éselgondolkoztam,mennyirelát-

szomelfoglaltnak.Mertnemhiszem,
hogyIstenaztakarja,hogytúlságosan
elfoglaltlegyek.Őaztakarja,hogyle-
gyenidőmútközbenpihenniésélvez-
ni az utat akkor is, ha néha nem
könnyű.Ezértúgydöntöttem,hogy
kiugromamókuskerékből,mégpedig
úgy,hogygyakranmegkérdezemma-
gamtól:miaz,amiigazánfontos?
Hajlamosvagyokvalamitegybi-

zonyos módon tenni csak azért,
merteddigmindigúgytettem.Erő-
sen feladatorientált vagyok, ami
egyrészrőlsokatsegítettéletembi-
zonyosterületein,desokatártotta
kapcsolataimnak,amikorazoknak
azembereknekarovásárahangsú-
lyoztam túl a feladataimat, akiket
igazán szeretek. Ezt átgondolva
rendszeresen felülvizsgálom, amit
csinálok,ésmegkérdemmagamtól,
hogymennyirefontosvalójábanaz,
amitteszek.
Vankedvedugyanezttenni?So-

kunkszámáraegyilyenönvizsgálat
nyugtalanítóvagyijesztőlehet.Deaz
igazságaz,hogyhamindentugyan-
úgy csinálunk, mint eddig, akkor
ugyanarra az eredményre jutunk,
beleértveazidőnkfelhasználásátis.

Napjainkmegvannakszámlálva.
Ahogyannemtehetünkegypercet

semahuszonnégyórához,ugyanúgy
azéletünkhözsemtehetünkegyna-
potsem.Azidőalegértékesebbáru-
cikkünk. Próbáljuk meg tehát ki-
hoznialegtöbbetahátralevőidőnk-
bőlinkábbolymódon,hogytartal-
mas pillanatokat teremtünk, mint
hogyapercekbőlpróbálnánkkisró-
folniamaximumot!Haazutóbbit
tesszük,akkorolyanokleszünk,mint
aki„mikrohullámúsütős”kapcsola-
totakarlétrehozni.Hiddel,ezhosszú
távonnemműködik.
Lehet, hogy abban, amit csiná-

lunk,nagyonhatékonyakvagyunk,
deakapcsolatainkbanmegkellta-
nulnunksokkal„kevésbéhatékony-
nak”lenni.Ittugyanispillanatokat
kellteremtenünk,ésezeknemmin-
digilleszkednekbeleazidőbeosztá-
sunkba.
Az Ószö vet ség ben a Zsol tá rok

köny vé ben találjukeztabölcstaná-
csot: „Ta níts min ket úgy szám lál ni
nap ja in kat, hogy bölcs szív hez jus -
sunk!” (Zsolt90,12)

g JimLange
For rás: Mon day Man na

pillanatokvagypercek

KorányiAndrás:Hanemszeretniis
Kál dy Zol tán ról sokanbeszélnek,
dekevesenírnak,ésmégkeveseb-
benpublikálnak.Miközbenhar-
mincéves püspöki szolgálatának
(1958–1987)eredményeiéskövet-
kezményeilépten-nyomonvissza-
köszönnekazevangélikusegyház
mindennapiéletébenésszolgálatá-
ban,afiatalokközülsokanlényegé-
benmársemmitsemtudnakróla,
segyrekevesebbettudnakmagáról
aszocialistakorszakrólis.
Mipedig,akikmégéltünkeb-

benakorban,sakikkutatjukeztaz
egyretávolodóvilágot,nemelé-
gedhetünkmegazzal,hogyvissza-
emlékezésekbenhalljunka–ma
ráadásulegyredivatosabb–„ret-
róvilágról”ésazakkoréltek,köz-
tükKáldyZoltánnevéről.
Többetkelltehátbeszélnünkróla,dearrólakorszakrólis,amelyben

élt.Hiszensorsa,pályája,személyiségénekváltozásamindmagánhor-
dozzaa20.századmagyartörténelméneknyomait,azelmúltévtizedek-
bendiktatúrávaléselkerülhetetlenátalakulásokkalküzdőtörténelmiegy-
házakvívódásait.
Ezértkülönösenisfontos,hogyezzelakötettelindulútjáraaLutherKi-

adóújsorozata,azEgy ház a szo ci a liz mus ban is,amelyben–reményeink
szerint–egyreszélesebbkörbentudjukmajdbemutatniamagunkmö-
götthagyotttörténelmikorszakegyháztörténetét.

http://www.lu ther ki ado.hu/kony vek/ha nem-sze ret ni-is
Egységár:1800Ft(5%áfával),könyv klub ta gok nak: 1440 Ft.
LutherKiadó,1085Budapest,Üllőiút24.Tel.:1/317-5478,20/824-5518.

Könyvesbolt:1/411-0385,fax:1/4861229,e-mail:kiado@lutheran.hu,
Face book: fa ce book.com/Lu ther Ki ado.

Fiúkollégiumifelvétel
ABu da pes ti Ti ran nosz Ház felekezetközifiúkollégiumfelvételthirdet.
Szeretettelvárjukolyanfiúkjelentkezését,akikszeptembertőlvalame-
lyikbudapestifőiskolán/egyetemenfolytatjáktanulmányaikat.Je lent ke -
zé si ha tár idő: jú li us 31.Ajelentkezésilapletölthetőawww.ti ran nosz haz.hu
honlapról.Továbbiinformációk:Paf kó Ta más –20/770-5995.
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Szerkesztette: BodaZsuzsa

gyermekoldal

Alegnagyobbhazaigyíkfaj,ahímek
hosszaelérhetianegyvencentimé-
tertis.Testükgyönyörűfűzöld,ap-
rófeketepettyekkel,azöregebbpél-
dányokonfehérgyöngyözésislátha-
tó. Torkuk tavasszal, nászruhában
szépkobaltkék.Anőstényjóvalegy-
szerűbbenszínezett:barnászöld,fe-
ketefoltokkal.Atorkaésalsóteste
sárgásfehér.
Ezaszéphüllőhazánkbanmamég

gyakori. Napsütötte erdőszéleken,
tisztásokonéppenúgymegtaláljuk,
mintaszőlőhegyeken,azalföldibo-
rókásokbanvagyabokrokkaltarkállt,
sziklásdomboldalakon.
Télipihenőjeutánápriliselejénbú-

jikelő,deahímszíneiekkormégfa-
kók, pompásnászruháját csakné-
hánynapmúlvakapjameg.
Májusbanpárzanak,ésebbenaz

időbenahímeknéhakeményenhar-
colnakegymással.Mindegyikükbir-
tokolegyterületet,melynekközép-
pontjábanegymenekülésreszolgá-

ló sűrű bokor vagy sziklacsoport
van.Haaszomszédodamerészkedik,
atulajdonoshímnyombannekitá-
mad.
Anőstényjúniusbanalazatalaj-

bavagyazavarközérakjale8-18fe-
hér,puhahéjútojását.Ezekbőlau-
gusztus végén, szeptember elején
kelnekkiafiatalgyíkok.Nyomban
önállóak,fürgénszaladnak,ésmár-
isaprópókokra,rovarokravadász-
nak. Téli pihenőjüket októberben
kezdikmeg.
Sokszorfigyeltemazöldgyíkokat

például a Budaörs felett húzódó
sziklás,bokrosdomboldalonvagya
dunabogdányikőbányákmeddőhá-
nyóin.Korareggelgyakranabokrok

ágairamásztak,éselnyújtózvaélvez-
ték a rájuk hulló napsugarakat.
Egyébkéntisügyesenkúsznak,ve-
szélyeseténafatörzséreisfelszalad-
nak.
Könnyenszelídülnek.Bécsy Lász -

ló barátomsurányikertjébenlisztku-
kacokkal eteti őket, és a csemegét
márakezébőliselfogadják.Egyéb-

ként sáskákkal, tücskökkel, boga-
rakkaltáplálkoznak,demegfogjáka
fiatalfürgegyíkokatis.Akierdőkö-
zelében lakik, és kerítése mentén
sűrű bokrok vannak, számíthat a
zöldgyíkokmegjelenésére.

g SchmidtEgon

Kérdések
1.Vanmászöldszínűgyíkunkis?
2.Milyenellenségeivannak?
3. Összetartanak-e a zöldgyík-pá-
rok?

zöldgyík

MesélneKAzÁllAToK

Vá la szok: 1. igen, a für ge gyík hím je;
2. pél dá ul a réz sik ló, a vö rös vér cse, a
me nyét; 3. igen, né ha több éven át is. 

b A vár va várt szün idő ben, gon do -
lom, kö zü le tek is so kan vesz nek
részt gyü le ke ze ti vagy egy ház -
me gyei tá bor ban. A pé csi gye re -
kek jú ni us utol só he té ben „ütöt -
tek ta nyát” a gyü le ke ze ti ház ban.
Az át lag ban nyolc van gye rek
reg gel től es tig né pe sí tet te be a
ter me ket, a temp lo mot, és övék
volt az egész ud var is.

A napközis tábor témájaként az
Apos to lok cse le ke de te i nek könyvé-
rőlbeszélgettek,ésegyestörténeteit
színdarabformájábanadtákelő.De
ellátogattak–többekközött–apé-
csiCsodákPalotájábaésacsillagvizs-
gálóbais.
Az immár tizenegyedik tábort

aziskülönlegessétette,hogyrészt-
vevőiközülhetenahatárontúlról
érkeztek:Déváról, a Szent Ferenc
Alapítványtól.Böj te Csa ba ferences
rendi szerzetes gyermekotthoná-
naklakóielőszörjártakMagyaror-
szágon.AgyerekeketSel mi Gá bor
és Si mon Csil la nevelők kísérték
el.Ottlétükkel,dalaikkal,asztaliál-
dásaikkal a dévai vendégek sokat
gazdagítottákapécsitábort.

gyermektáborhatároknélkül
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h i r d e t é s

– Min dig nagy sze re tet tel be szél az
édes ap já ról. Mit tud ha tunk ró la? 
–Édesapámtanárembervolt.An-

nakaTi ha nyi Ár pád nak voltjóbarát-
ja,aki1956-banaGyőrbenműködő
DunántúliNemzetiTanácstagjalett,
sakit1957.december31-én–ameg-
torlássorán–kivégeztek.Édesapám
mintavárosipedagógus-szakszerve-
zetelnökeTihanyiÁrpádözvegyének
és családjának gyűjtést szervezett…
Kompromisszumratörekvő,békés

embervolt,akinemengedte,hogykol-
légáiközülbárkitishátrányérjenpo-
litikainézetei,pártállásamiatt.Afor-
radalom és szabadságharc leverése
után internálták, hónapokig fogva
tartották,végül–mivelatárgyaláson
semmitnemtudtakrábizonyítani–
szabadonengedték.

– Va ló ban édes ap ja ta ná csá ra vá -
lasz tot ta az épí té szi pá lyát?
–Igen!Aztmondtanekem,hogy

„építkeznimindigkell”.Eztatanácsot
fogadtammeg,amikorbeiratkoztamaz
építőiparifőiskolára.Későbbelvégez-
temafelújításiésszaküzemmérnöki
szakotis.Elsősorbanszervezésselkap-
csolatosterületekendolgoztamműsza-
kiellenőrként,rekonstrukciókszerve-
zőjeként.
Apámnakésbarátjának,nagytiszte-

letűLup ták Gyu la lelkészúrnakazéle-

ténkeresztültanultammegAranyhí-
res sorainak értelmét, s lett aztán
iránytűmmé:„Haegyúrilócsiszárral/
Találkoztamsbevertsárral:/Nempö-
röltem,–/Félreálltam,letöröltem.”
Alegszebbszakmaikihívás,amellyel

találkoztam,Győrműemlékibelváro-
safelújításánakszervezésevolt.Ennek
amunkánakazelismerésekéntkapott
GyőrvárosEurópa-díjat.Aprojektben
résztvevőkközülegyedülénkaptam
egyénielismerést,ámmindighangsú-
lyozom,hogyezkollektívmunkavolt.
Mindenesetresajnáltam,amikorbefe-
jeződött.

– Ké rem, mond jon né hány szót a
csa lád já ról is.
– 1976-ban kötöttem házasságot

Roll kó Be á tá val,akibudapestilányként
hajlandóvoltGyőrújbarátraköltözni.
Akkorezvoltalegkedvezőbblakás-
megoldásszámunkra.Házasságunkat
négygyermekkeláldottamegazIsten.
A legidősebbfiunkasztalos,nagyon
szépenfarag,ésabútorrestaurálástis
megtanulta.Másikfiunképítésztech-
nikuskéntépítőanyag-nagykereskede-
lemmelfoglalkozik.Leányainkmégta-
nulnak,egészségügyipályárakészülnek.

– Fel ügye lő úr na gyon ko moly mun -
kát vé gez a Há zas Hét vé ge moz ga lom -
ban. Ho gyan ke rült kap cso lat ba ez zel
a ka to li kus hát te rű prog ram mal?
–Tízévvelezelőttismertemmega

mozgalmat, amikor ráeszméltem,
hogy–mintmindenközösségikap-
csolat–amiházasságunkiskarban-
tartásra szorul. Akkor kerestem a
„frissítés” lehetőségét, így bukkan-
tamaszervezetre.Igazugyan,hogyez
katolikus„projekt”,detöbbenisdol-
goztunkazért,hogyaprotestánsokré-
széreismegnyíljon.
Hálás vagyok, hogy Itt zés Já nos

püspökúráldásátadtaarra,hogyez
aszolgálat–idestovanyolcéve–evan-
gélikusvonaloniselindulhasson.Ez-
zelugyanisfeleségemmelegyüttegy
olyanlehetőségetkaptunk,amellyel
megújíthattukaházasságunkat:egy-
másirántiérzéseinkalapjaitújratud-
tukfogalmazni,éssokkaljobbanmeg-
értjükegymást,mintelőttebármikor.
Éventekétalkalommaltudunkhá-

zashétvégétszervezni,alkalmanként
tíz-tizenötházaspárrészvételével.

– Ho gyan tud nak se gí te ni ezek a hét -
vé gi al kal mak egy krí zis ben lé vő há zas -
sá gon?
–Nemannyiraakrízisbenlévőhá-

zaspároknakajánljukezeketahétvé-
géket,sokkalinkábba„normálházas-

ságban” élőknek igyekszünk meg-
mutatniegy„komunikációstechni-
kát” arra, miként lehet nehezebb
időszakokbanismegújítaniegykap-
csolatot.Igyekszünkrámutatni,hogy
miaza„háttérérzés”,amitérdemeski-
bontani,ésamialapjánamásikfél
sokkal jobban megérti társának a
problémáit.
Az érzések önmagukban ugyanis

semnemjók,semnemrosszak–azér-
zésektápláltagondolatokvagycsele-
kedetekválhatnakrosszá,gonosszá.Ha
eztatársunkkalrendszeresenkitud-
jukbeszélni,akkorafeszültségekjelen-
tősencsökkenthetők,éslényegesenke-
vesebblehetaválás.Nemcsakegymás-
hoz,Istenhezisközelebbkerültünk,és
valljuk,hogyhármasszövetségbenle-
hettartósházasságotépíteni.

– Mi ként lát ja eb ből az as pek tus ból
a há zas ság és a csa lád mai hely ze tét?
–Aházasságjó,ajóIstentalálmá-

nya.Egyszentségiházasságbanélőem-
bernekeztsohanemszabadelfelejte-
nie.Aházasságmegáldásávalvalódi
szövetségrészesévéválunk,seszövet-
ség lényege, hogy jó ban-rossz ban
együttkelllennünk.Amostaniliberá-
lisviláginkábbszer ző dés ben, együtt-
élésbenszeretnélátniaférfitésanőt,
nemszö vet ség ben.Pedigaházasságin-
tézményesokszázévenkeresztülsok-
kalrosszabbgazdaságikörülmények
közöttisműködött.Nemigaz,hogy
mosthátatkellenefordítanunkneki.
Akikmegkérdőjelezikaházasságin-

tézményét,azokajövőtkérdőjelezik
meg.Azegészségeslelkületűgyerme-
keknagytöbbségeszeretőcsaládok-
bannevelkedik,nemcsonkacsaládok-
ban.Aliberáliseszmékterjesztéseés
az önzésre csábítás manipulációja
hoztamagávalacsaládválságát,afe-
lelősség,akötelezettségek,anehézsé-
gekjelentkezésekorahűségésatár-
sunkmellettvalófeltételnélkülikiál-
láselmaradásátis.

– Van-e ki út eb ből a hely zet ből?
–Akiútazönzésvisszafogása,azál-

dozatvállalásésapéldamutatás;főleg
az,hogyneazanyagijavakravalókon-
centrálás,neazéletel töl té se, hanem
életünknek az evangéliummal való
meg töl té se legyen a fő cél. Sajnos
azoknakahatásoknak,amelyekalibe-
rálisvilágrészérőlérikazembereket,
nehézellenszegülni.
Aki nem tud megbocsátani, az

nem tud szeretni sem, és ez nem
csakaházaspárokravonatkozik.Az
önzésbenélőknemjönnekrá,hogyIs-

tenkegyelmenélkül,amagukerejé-
bőligaziszeretetetnemtudnakköz-
vetíteni. Mindenkinek annyit ér a
szeretete,amennyittovábbtudadni
belőle,ezgyakorlásnélkülnemmegy.
Meggyőződésem, hogy vissza kell
térniajólműködőcsaládmodellhez,
mertellenkezőesetbenfelfoggyor-
sulnianemzetpusztulása.
Semmilyen munkahelyi, politikai

pályánelértsikernemkárpótolsenkit
azotthoni,acsaládban–Isten-kapcso-
latban–bekövetkezettkudarcért,de
ennekelkerüléséértcselekedniiskell.

– Egy ház me gyei fel ügye lői tiszt sé gé -
től meg vált, ami kor egy ház ke rü le ti
fel ügye lő vé vá lasz tot ták. Mi lyen ér zé -
sek kel kezd te el a ke rü le ti szol gá la tot?
–Aztmárkorábbanláttam,hogy

kerületifelügyelőkéntmilyenkomoly
támaszavoltIttzésJánospüspökúr-
nakazelődöm,azőszemélyisége,erős
egyénisége. A jelölés időszakában
többszörbeszéltemWeltlerJánossal
arról,hogyszabad-eegyáltalánvállal-
nomajelölést.Őerreakérdésemre
egyértelműigennelválaszolt.
Azt is láttam ugyanakkor, hogy

püspökúrnakmennyiveltöbbidőtés
fáradságotjelentettaz,hogyelnöktár-
safizikailagtávolélt.Budapestitárgya-
lások után nemegyszer indult elő-
szörVeszprémfeléapüspökúr,hogy
hazaszállítsa elnöktársát, és onnan
ment tovább Győrbe. Azt gondol-
tam,hogytalánafizikaiközelségem-
melismegtudomkönnyítenipüspök
úrmunkáját. Bármikor el tud érni,
szólhatnekem,ottvagyok„kéznél”.
Afelügyelőimunkábanmárvoltta-

pasztalatom,hiszenegyházmegyém-
benkétciklusban is szolgáltam fel-
ügyelőként.Agyülekezetekéletébete-
hátelégjólbeleláttam.Ezeketamár
megszerzett tapasztalatokat szeret-
temvolnahasznosítaniegyházkerületi
felügyelőkéntis.Szerettemvolnase-
gíteniagyülekezeteknekazépítészként
megszerzetttudásommalis,azegyhá-
ziépületekgondozása,felújítása,pá-
lyázatoklebonyolításaterületén.

– Mit si ke rült ezek ből a ter vek ből
meg va ló sí ta nia?
–A legnagyobberedményeket–

úgyérzem–azegyháziépületekfel-
újításaterénsikerültelérni.Nagyon
sok templom, parókia, gyülekezeti
épületújultmegamögöttünkhagyott
hatévesciklusban,ígyszámosgyüle-
kezetörömébentudtamosztozni.
Jó volt megtapasztalni, hogy az

egyházhozhűségesszülőkgyermekei

isbevonhatókvoltakafelújításimun-
kálatokba.Ráadásultöbbszörelőfor-
dult,hogyvalakinekgyermeke,uno-
kájaszületettafelújításidejealatt,így
köszöntésembentöbbszöriselmond-
hattam,hogy„ezagyermek, illetve
unoka Isten ajándéka az elvégzett
munkaelismeréseként”.

– Ho gyan te kint vissza, ho gyan
tud ná ér té kel ni egy ház ke rü le ti fel -
ügye lő ként el töl tött éve it?
–Mindenekelőtthálávaltekintek

vissza.Hálásvagyokazokértazéve-
kért, amelyeket egyházkerületi fel-
ügyelőkénttölthettemel.Ezalattazidő
alatt rengeteg szeretetet kaptam. Jó
szívvelgondolokvisszaazokraagyü-
lekezetekre,tisztségviselőkre,egysze-
rűgyülekezetitagokra,akikkellátoga-
tásaimsorántalálkoztam.Erősítették
hitemet, evangélikus identitásomat.

– Mit tud ha tunk to váb bi ter ve i ről?
– Az élet nem áll meg. Lassan

nyugdíjasleszekénis.Azegyházban
végzettmunkáimonkívülmárhar-
mincéveigyekszemaközjóérttenni.
Amikorlehetőségadódottegyesüle-
tekindítására,énazelsőkközöttlép-
tembeaGyő ri Vá ros szé pí tő Egye sü -
let be, mintegy hatvan projektben
vettemrészt.AzutánaRé vai Mik lós
Gim ná zi um ban – a legutóbbi fel-
mérésszerintazországnegyedikleg-
jobbiskolájában–olyanmegtisztel-
tetésért,hogyazöregdiák-egyesület
elnökénekválasztottak.Máramáso-
dikciklusomattöltömebbenatiszt-
ségben,ésbővenvannakottistováb-
biterveim.
Voltam a nagycsaládosok győri

egyesületénekelnökeis.Amegszűnés
szélénállószervezetetvettemát,ésa
harmadikévbenmárnégynaposeuró-
painagycsaládos-konferenciátszervez-
tünkezerkétszázrésztvevővel.Elnöki
ciklusomlejártávalbéreltirodát,kétfő-
állásúalkalmazottatéshatmillióforint
tartalékottudtamazutódokrahagyni.
Édesapám ’56-os szerepvállalása

ésaforradalomhozvalókötődésem
okánmegválasztottak–az56-osIde-
iglenesNemzetiTanácselnökérőlel-
nevezett–Szi ge thy At ti la Tár sa ság ve-
zetőjévéis.
Aholtudom,ottfolytatomamun-

kát,mertfeladatmindigvanbőven.
Nem a feladathoz kapcsolódó rang
vagycímafontos,hanemaszolgálat.
Haazújösszetételűországospresbi-
tériumengedi,akkoraSztehlo-bizott-
ságbanésaLutherKollégiumAlapít-
ványbanisazédesapámtóltanulthű-
séggel,hittelszeretnéktovábbtevé-
kenykedniamagamtalentumaisze-
rint.Építenimindigkell:házat,hitet,
lelket,családot,szeretetet,közösséget,
békességet,jövőt…

g KissMiklós

„építkeznimindigkell”
In ter jú Sza bó Györggyel, a nyu ga ti egy ház ke rü let fel ügye lő jé vel

Akegyelemtrónusánál
„A hit hal lás ból van…” 8.
Újlemezzelgazdagodottarchívigehirdetéseket

feldolgozósorozatunk,melyismétkétevangélikus
lelkipásztornakállítemléketegy-egyigehirdetésük
közrebocsátásával.

Fe ren czy Zol tán (1919–2010)böjti sorozatának
részleteakegyelemkirályitrónusaeléhívbennün-
ketZsid4,14–16-otalapulvéve.

Győ ri Já nos
( 1914–1997)
pünkösd má-
sodnapi ige-
hirdetéseaLé-
lek ma is új
életetteremtő
erejérőlszólEz
36,25–28alap-
ján.
A CD ára

800 forint, és
megrendelhető
azEvangélikus

MisszióiKözpontcímén:1164Budapest,Batthyá-
ny Ilona u. 38–40. Tel.: 1/400-3057. E-mail: ev-
mis@lutheran.hu.

h i r d e t é s

b Az édes ap já tól ta nult hű sé get, ál -
do zat kész sé get, hi tet sze ret né to -
vább ad ni a ma ga ta len tu ma sze -
rint. Sza bó György, a Nyu gati
(Du nán tú li) Egy ház ke rü let fel -
ügye lő je a hat éves cik lus le jár tá -
val meg vá lik tiszt sé gé től. Az épí -
té szi pá lyát atyai ta nács ra vá lasz -
tot ta, hi szen – aho gyan édes ap ja
mond ta – „épít kez ni mindig  kell”.
Húsz év vel ez előtt gyü le ke zeti
fel ügye lő ként kezd te egy há zi szol -
gá la tát. Ké sőbb egy ház me gyei fel -
ügye lő, majd – Welt ler Já nostkö -
vet ve – a Nyu ga ti (Du nán tú li)
Egy ház ke rü let fel ügye lő je lett. A
fe lé je ára dó sze re te tet mu tat ja,
hogy a mos ta ni vá lasz tá so kon is
ka pott aján lá so kat, ő azon ban
már nem vál lal ta a je lölt sé get.
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Szentháromság ünnepe után 5. vasárnap. Liturgikus szín: zöld. 
Lekció: Lk 5,1–11; 1Móz 12,1–4a. Alapige: Apcsel 9,1–20. Énekek: 467., 284.

Budavár, I., Bécsi kapu térde.9.(úrv.)D.SzebikImre;de.10.(német)JohannesErlbruch;
de.11.(úrv.)BaliczaIván;du.6.BaliczaIván;Fébé, II., Hűvösvölgyi út 193. de.9.(úrv.)
VeperdiZoltán;Sarepta, II., Modori u. 6. de.3/411.SztojanovicsAndrás;Pest hi deg -
kút, II., Ördögárok u. 9. de.fél10.(úrv.)FodorViktor;Csillaghegy–Bé kás me gyer,
III., Me ző u. 12. de.10.DonáthLászló;Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de.10.;Újpest,
IV., Lebstück M. u. 36–38. de.10.SolymárPéterTamás;Ká posz tás me gyer, IV. Tóth
Ala  dár út 2–4. de.9.SolymárPéterTamás;Deák tér, V., Deák tér 4. de.9.(úrv.)Ge-
rőfinédr.BrebovszkyÉva;de.11.(úrv.)CselovszkyFerenc;du.6.Gerőfinédr.Brebovsz-
kyÉva;Fasor, VII., Városligeti fasor 17. de.fél10.(angolnyelvű,úrv.)ScottRyll;de.
11.(úrv.)PelikánAndrás;Józsefváros, VIII., Üllői út 24. de.fél11.SzabóBertalan;VIII.,
Rá kó czi út 57/a de.10.(szlovák,úrv.)GulácsinéFabulyaHilda;VIII., Ka rá csony S.
u. 31–33. de.9.(úrv.)SzabóBertalan;Ferencváros, IX., Gát u. 2. (ka to li kus temp -
lom) de.11.(úrv.)KoczorTamás;Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de.10.BenkóczyPéter;
Ke len föld, XI., Bocskai út 10. de.8.dr.BlázyÁrpád;de.fél11.(úrv.)dr.BlázyÁrpád;
du.6.dr.BlázyÁrpád;XI., Németvölgyi út 138. de.9.MissuraTibor;Bu da gyön gye,
XII., Szilágyi E. fasor 24. de.9.(úrv.)BaliczaIván;Bu da hegy vi dék, XII., Kék Golyó
u. 17.de.10.(úrv.)KeczkóSzilvia;Angyalföld, XIII., Kas sák Lajos u. 22.de.10.Grendorf
Péter;Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de.11.(úrv.)TamásyTamás;XIV. Gyarmat u. 14. de.
fél10.(úrv.)TamásyTamás;Pestújhely, XV., Temp lom térde.10.(úrv.)SzabóB.András;
Rá kos pa lo ta, XV., Régi Fóti út 73. (nagy temp lom) de.10.PonicsánErzsébet;Rá -
kos szent mi hály, XVI., Hősök tere 10–11. de.10.BörönteMárta;Cinkota, XVI.,
Batthyány I. u. de.fél11.KendehK.Péter;Má tyás föld, XVI., Pro dám u. 24. de.9.
KendehK.Péter;Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de.9.KovácsÁron;Rákoskeresztúr,
XVII., Pesti út 111. de.fél11.KovácsÁron;Rá kos csa ba, XVII., Pé ce li út 146. de.9.
NagynéSzekerÉva;Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de.11.NagynéSzekerÉva;Pest -
szent lő rinc, XVIII., Kossuth tér 3.de.10.GyőriGábor;Pest szent im re, XVIII., Rákóczi
út 83. (református templom) de.8.GyőriGábor;Kispest, XIX., Templom tér 1. de.
10.SzéllÉva;XIX., Hungária út 37. de.8.SzéllÉva;Pest er zsé bet, XX., Ady E. u. 89.
de.10.GyőriJánosSámuel;Csepel, XXI., De ák térde.fél11.ZólyomiMátyás;Budafok,
XXII., Játék u. 16. de.10.SzécheyBéla;Bu  da  örs, Szabadság út 75. de.10.Endreffy
Géza;Pilisvörösvár (református temp  lom) du.2.;Budakeszi, Fő út 155. (gyülekezeti
te rem) de.fél10.dr.LacknernéPuskásSára.

IstentiszteletekaBalatonnál
Al só dör gi cse, Fő u. 43. de.11.;Ba la to na ka li, Temp lom tér du.2.;Ba la to na li ga,
Club Ali ga üdü lő köz pont, Ba la ton vi lá gos, Ali gai út 1. du.6.;Ba la ton al má di, Baj -
csy-Zs. u. 25. du.4.;Ba la ton bog lár, Hét ház u. 17. de.11.;Ba la ton feny ves, re for -
má  tus ima ház, Bem u. 9. du.6.;Ba la ton föld vár, Vá ros há za, Pe tő fi u. 1. du.2.;Ba -
la ton fü red, Bajcsy-Zs. u. 15. de.9.;Ba la ton fűz fő, re for má tus temp lom, Jó zsef A.
u. du.fél3.;Ba la ton szár szó, Szé che nyi u. de.fél9.;Ba la ton sze mes, Fő u. 34. de.
fél10.;Ba la ton sze pezd, Ár pád u. 2. de.9.;Hé víz, He li kon u. 6. du.fél5.;Ka polcs,
Kos suth u. 26. du.fél4.;Keszt hely, De ák F. u. 18. de.fél11.;Köt cse, Temp lom u.
7. de.10.;Kő vá gó örs, Arany J. tér 2. de.fél12.;Mencs hely, Kos suth L. u. de.11.;
Nagy vá zsony, Te me tő u. du.2.;Rév fü löp, Vil la Fi lip tér 2. de.10.;Sió fok, Ou lu
park de.10.;Szent antal fa, Fő u. de.háromnegyed10.;Ta li án dö rögd, Pe tő fi u. 1.
du.2.;Ta pol ca, Da rá nyi u. 1. de.fél9.;Veszp rém, Kos suth u. 4. de.10.;Zán ka, Rá -
kó czi u. de.fél9.

Istentiszteletirend•2012.július8.
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Összeállította: BodaZsuzsa

AtörténelmiMagyarországlegjelleg-
zetesebberődtemplomaiErdélyben
találhatók. A II. Gé za király által
betelepítettszászokemeltékezeket
mégahitújítástmegelőzően.Arefor-
máció időszakától egyszerre szol-
gáltákaközösséglutheránushitéle-
tétésgyülekezeteinekvédelmét.
Azországmáspontjainesetenként

akatolikusésareformátusfelekeze-
tekiserődítettéktemplomaikat,bár
ezekvédművei,katonaicélokatszol-

gálóelemeikorántsemeredményez-
tek olyan védjegyszerű építészeti
megoldásokat,mintazevangélikus
németekvártemplomai.Történelmi
ésművészettörténetivonatkozásaik
azonbansokesetbenmindettőlfüg-
getlenüljelentősek.Példakéntszol-
gálhataPestmegyeiÓcsareformá-
tusműemléktemploma.
Az istenházát1195-benemeltea

franciaeredetűpremontreiszerzetes-
rendmagyarországipapsága.Elren-
dezéseháromhajós;afőhajóésakét
mellékhajóramerőlegesenkeresztha-
jótagolja;átellenesoldalánkétzö-
möktoronyemelkedik.Építészetében
mindaromán,mindagótikusstílus
megoldásaijelenvannak.
Atöbbévszázadosszolgálatután

azapátságszerzeteseiatörökérkez-
ténekhíréremenekülnikényszerül-
tek.Helyesentették.Azoszmánok
azoltártlerombolták,afreskókatle-

vakolták-lefestették,aszobrokatki-
hajigálták.
Ócsaazonban(sokmagyartelepü-

léstőleltérően)nemhaltkiahódolt-

ságalattsem.Areformációidőszaká-
banmegmaradtésbevándoroltlakos-
ságaakálvinitanokatkövette.Római
katolikus híveinek száma ellenben
megfogyatkozott,pásztorukatelker-
gették,ígyazelnéptelenedetttemp-
lom1560-tólmegszakításnélkülare-
formátusoknakszolgál.
Avédelmetnyújtókülsőkerítőfa-

lataz1500–1600-asévekbenhúzták
fel.Alapjaitazévszázadoktörténel-
miviharaisemtudtákelsodorni.Az
1986–1994közöttvégzett,jogosanEu-
ropaNostradíjjaljutalmazotthelyre-
állításavédműreiskiterjedt,melyet
azeredetiállapotnakésmagasságnak
megfelelőenfalaztakvissza.

g RezsabekNándor

erősvÁrAK

ócsaerődítettreformátustemploma

Meghívókiállításmegnyitóra
AHAPGalériaszeretettelmeghívjaRichly Zsolt rajzfilmrendezőésgrafi-
kusművészkiállítására.Megnyitójúlius10-én18órakor,atárlatotmegnyit-
jaSu lyok Gab ri el la grafikusművész.Akiállításmegtekinthetőaugusztus17-
ig,hétfőtőlpéntekig14–18óraközött(BudapestII.ker.,Margitkrt.24.fszt.).
Televízióssorozatok,egészestéstévé-ésmozifilmek,gyermekek-

nekésfelnőtteknekkészülőprodukciókegészsorakötődikRichlyZsolt
nevéhez.GenerációknőttekfelaKockásfülűnyúlvagyKíváncsiFáncsi
kalandjain.RichlyZsoltgrafikusművészkéntisaktívalkotóiéletművet
tudhatmagáénak.Ahazaianimációsfilmművészetszámosgeneráció-
játsegítettepályára,aMoholy-NagyMűvészetiEgyetemanimációsok-
tatásánakmeghatározó,korszakosszemélyisége.

b Hat év vel ez előt ti igé jé vel ik -
tat ta be is mét hi va ta lá ba Gáncs
Pé ter, a Dé li Egy ház ke rü let püs -
pö ke a Tol na-Ba ra nyai Egy ház -
me gye el nök sé gét, Sza bó Vil -
mos Bé la es pe rest és An dor ka
Ár pád fel ügye lőt jú ni us 30-án
Pak son.

ADéliEgyházkerületötödik–egy-
benasorbanazutolsó–egyházme-
gyeielnökségénekiktatásánazünne-
piliturgiábanapüspökmellettale-
köszönőésazújespereshelyettes–
Kos kai Er zsé bet egyházaskozári és
Ara di And rás bonyhádi lelkész –
vettrészt.
Akorábbielnökségitagokegyedüli

jelöltkéntkaptákmegismétabizal-
mat.SzabóVilmosBélaesperesmá-
sodikciklusátkezdhettemeg,Andor-
kaÁrpádpedigidéndecemberben
egyházmegyeifelügyelőségénekhu-
szadikévfordulójátünnepelheti.
Igehirdetésében a püspök utalt

ugyanatolna-baranyaigyülekezetek
szórványhelyzetére,akitelepítések
maisérezhetőhatásaira,acsökke-

nő számokat mutató statisztikai
adatokra,de–akárcsakhatévvelez-
előtt–felhívtaafigyelmetaválasz-
tottigeüzenetéreis:„Ne félj, te ki -
csiny nyáj, mert úgy tet szett a ti
Atyá tok nak, hogy nek tek ad ja az
or szá got!” (Lk12,32)
„Igaz,hogykicsinyatolna-baranyai

»nyáj«,desokolyanpozitívéletjelet
tudunkemlíteni,amelyazélniakarást
bizonyítja”–mondtaa
püspök–,éssoroltaisaz
elmúlthatesztendőörö-
meit:orgona-,harang-,
szeretetotthon- és pa-
rókiaszenteléseket,meg-
újult templomokat, fú-
vós-éskerületikonfir-
mandustáborokat, déli
kerületi találkozókat.
„Olyanéletjelekezek–
összegezteGáncsPéter
–,amelyekarrautalnak:
van ennek a nyájnak
pásztora, aki jóságos
Atyaként gondoskodik
rólunk, ad, és bizalommal tekint a
gyermekeire.”
Az istentiszteletet a gyülekezeti

énekkarszolgálataszínesítette,majd

azalkalomünnepiközgyűlésselfoly-
tatódott.Ennekkeretébenhangzott
elafelügyelőiésazesperesiszékfog-
lalóbeszéd,illetveaköszöntésekreis
ekkorkerültsor.
AzegyüttlétetHaj dú Já nos, Paks

várospolgármestereismegtisztelteje-
lenlétével,illetveüdvözölteisabeik-
tatottegyházmegyeielnökséget.

g BodaZsuzsa

Az egy ház me gyei el nök ség tag ja i val
in ter jú ol vas ha tó a Dé li Egy ház ke rü -
let hon lap ján: del.lu the ran.hu/hi rek

„nefélj,tekicsinynyáj!”
Be ik tat ták a Tol na-Ba ra nyai Egy ház me gye el nök sé gét

Szabó Vilmos és Andorka Árpád

E v a n g é l i k u s é l E t . h u

Pályázatlelkésziállásra
ANagy bör zsö nyi Evan gé li kus Egy ház köz ség a2012.szeptember1-jével
megüresedőlelkésziállásárapályázatotírki.
Azegyházközségvárjaazoknakalelkészeknekajelentkezését,akik

aszépkörnyezetben,denehézkörülményekközöttélőgyülekezetlel-
kigondozását,tanításátésbátorításátfelvállalják,aszórványhelyzetben
agyermekektanításáértésazigehirdetésértmindentmegtesznek.
Alel ké szi fel ada tok közétartoziktöbbekközöttazegyházmegyeáltal

alapított–degyülekezetifenntartásbanlévő–ReménységHázaifjúsá-
giszálláshelyműködtetése.Anagybörzsönyilelkészfeladataezenkívülaz
Ipolyvölgyébenélő,határontúlimagyargyülekezeteksegítéseéspász-
torolásaahelyi–szlovák–gyülekezetivezetőkkelegyetértésben.
Alelkészija va dal ma zás átlagos;aparókiaösszkomfortos,közepesál-

lapotú,háromszobás;különlelkészihivataléshozzákapcsolódóvendég-
szobaisvan.Aparókiáhozmegművelhetőkertistartozik.Aszolgálat
ellátásáthétévesszolgálatigépkocsisegíti.AdíjlevélaBudaiEvangéli-
kusEgyházmegyeEsperesiHivatalábanmegtekinthető.
Apá lyá za to kat aBudaiEvangélikusEgyházmegyecímére(1014Bu-

dapest,TáncsicsMihályu.28.)kelleljuttatnipostaiútonvagyelektro-
nikusformában(esperesi.hivatal.buda@lutheran.hu).Bemutatkozásile-
hetőségjúlius22.ésaugusztus5.között.Apályázókszámáraszívesen
adnakrészletesfelvilágosítástanagybörzsönyiegyházközségtisztség-
viselőiésBen ce Im re esperes.

A pá lyá zat be nyúj tá si ha tár ide je 2012. jú li us 15. 
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Bibliacsere
Szokatlanlépésreszántaelmagátaz
angliai Newcastle történelmi vá-
rosrészébentalálhatóHotelIndigo:
a szálloda összesen száznegyven-
nyolcszobájábanlecseréltékaha-
gyományos Bibliát egy Kindle e-
könyv-olvasóra. A látogatók to-
vábbra isolvashatjákakészülékre
előtelepített Szentírást, némi fel-
árért cserébe pedig más vallások
szentkönyveitisletölthetik,illetve
továbbiolvasmányokat isvásárol-
hatnak;ezeketazonbanahotelmár
rendesenkiszámlázza.

Aszállodaiszobákpolcainaze-
könyvekaGideonTársaságkiadásait
váltják,amelyekhíresekarról,hogy
a különféle célközönségnek szóló
kötetekmás-másszínűborítóvalke-
rülnekforgalomba;példáuladiákok-
nakszántzöldéspiroskönyvekmel-
lettahadseregszámárakészítenekte-
repszínűváltozatotis.
Nohaaszállodabüszkearra,hogy

azegykorabritnyomdászategyikfel-
legváránakszámítóvárosbantalálha-
tó,azakciót–hasikeresfogadtatás-
ratalál–aszállodalánctovábbinegy-
vennégytagjábanisbevezetik.

rekordotdöntöttaTwit ter
ATwit terműködéseleginkábbahhoz
hasonló, mintha az összes ismerő-
sünknekegyszerreküldenénksms-t.
Alegtöbbenarraishasználják,hogy
életükegyesmozzanataitmegörökít-

sékés–legfeljebbszáznegyvenkarak-
terben–közzétegyék.
Alegnépszerűbbmikroblog-szol-

gáltatócsúccsalzártaazideilabdarú-
gó-Európa-bajnokságot: a spanyol
csapatnegyedikgóljaután15358üze-
netetisposztoltakmásodpercenként
azoldalfelhasználói,ésameccsteljes
hosszaalattazüzenetekszámaelér-
tea16,5milliót.Aszámigenbeszédes
abbólaszempontból,hogyegynem-
zetköziszolgáltatásnaknéhamekko-
raterheléstiselkellviselnie.
Akorábbanskálázhatóságigondok-

kalküzdőTwit ter számostechnikai
újítástvezetettbemegszületéseóta,
ésafentemlítettextrémhelyzetsem
érteváratlanulazoldalfejlesztőit.A
februáriamerikaiSuperBowlameri-
kaifoci-döntőnmár jólvizsgázotta
rendszer,amikorajátékharmadikne-
gyedében12233újüzenetetküldtek
másodpercenként.Tavalyanőifoci-
világbajnokságona7196-osmásod-
percenkéntiterhelésbenbennevolt
Ba rack Oba ma amerikai elnök 13
üzeneteis.

nyitottverseny
SokáigcsakúgyemlegettékaGo og le
közösségiszolgáltatását,aGo og le+-t,
mintaFa ce book kal szembenfelvonul-
tatottlegerősebbfegyvert,amelynek
népszerűségeazonbanmesszeelma-
radtavárakozásoktól.
AGo og le anemrégzajlottfejlesz-

tőikonferenciájánvégreszámokatis

elárultazindulásaótatöbbráncfel-
varrásonisátesettrendszerről.Eddig
körülbelül250milliófelhasználónak
vanGoogle+-kompatibilisregisztrá-
ciója,ésnapi150millióratehetőaz
aktív felhasználók száma.Közülük
majdmindenmásodiknapontaláto-
gatja a szolgáltatást, és átlagosan
hatvanpercettöltrajta,ebbőltizen-
kettőtaközpontihírfolyamban.

AkonferenciándebütáltaGo og le-
nak anagyvetélytárssalszembenbe-
vetettújabbfegyvere,amelyazEvents,
azazEse mé nyek nevetkapta.AFa ce -
boo konmárrégótaelérhetőesemény-
szervező szolgáltatás funkcióit a
Google fejlesztőimég azzal fejelték
meg,hogyaPar ty Mo de-banbejelent-
kező felhasználóknak az esemény
alattkészítettképeitautomatikusanés
folyamatosanmegosztjaatöbbiekkel,
ígyakésveindulókmármenetközben
képetkaphatnakahangulatról,illet-
vearendezvényutánnemkellkülön
összevadászniazelkészültfelvétele-
ket,mármindenmegtalálhatóleszan-
nakgoogle+-osoldalán.
Aszolgáltatásmeglepőenfelhasz-

nálóbarát,ésjólilleszkedikaGo ogle+
széprepolírozottfelületébe,ígyha-
tékonyeszköztadhatazokkezébe,
akikeseményeketszerveznekazis-
merőseiknek.

g NagyBence

kishírekanagyvilágból
egyHÁzésvIlÁgHÁló

Rovatgazda: Nagy Bence

gyerekszáj
–Anyu,amikorénkonfirmálok,akkormajdnekemiskellbortinnom?
–Igen,kicsim,hiszentudod,hogyJézusKrisztustestétésvérétvesszükilyen-
kormagunkhozostyaésborformájában.
–Deolyankeserű!Muszájinnom?
–Persze,hiszenígyteljesazúrvacsora.
–Nemlehetneinkábbbecserélni?
–???
–Énneminnékbort,viszontkétostyátkapnék.

g –gy–

evél&levél

elmaradtbeszélgetés
TisztelettelkéremÖnöket,hogyajövőben,halehet,figyeljenekarra,hogy
havalamihirdetéstközölnek,majdahirdetetteseménytaszervezőklemond-
ják,akkorezutóbbiinformációiseljussonazérdeklődőkhöz.Június14-én,
csütörtökönpáran,akikazEvan gé li kus Élet ben olvastukahirdetést,meg-
jelentünkeste6órakoraPetőfiIrodalmiMúzeumban–ésottaportáste-
lefononérdeklődött,hogyaVi zi E. Szil vesz ter és Bé res Ta más be szél ge té se
címűprogramrólkimittud.Válaszkéntaztkapta,hogylemondták.Egyik
hittársunkmáralegfrissebbEvÉ let birtokosakéntmondta,hogynemolva-
sottalemondásrólsemmit.
Tudom,hogymindenüttsokafeladat,dehalehet,akkoramegbízható-

ságrólpróbáljonazEvÉ let jóbizonyítványtkiállítani,amiértnapontaküz-
dünkmindenhol.
ErősváramiIstenünk!

VelszDóra(Budapest)

Né hány, ar ra ok kal ér de me sít he tő ki vé tel től el te kint ve (pél dá ul a Szél ró zsa
ta lál ko zó) az EvangélikusÉlet „csak” a tény le ge sen meg tör tént, le zaj lott – és
köz ér dek lő dés re mél tán szá mot tar tó –, evan gé li kus vo nat ko zá sú al kal ma -
kat igyek szik do ku men tál ni, eze ket ugyan ak kor le he tő leg a tel jes ség igé nyé -
vel. Nem vé let le nül eseménykövető pro fil ra vál lal ko zó la punk ban te hát csak
az a hír, ami már (bi zo nyo san) meg tör tént. Min den olyan al ka lom, amely
„majd (ta lán) lesz” – hirdetés, me lyek (va ló ság)tar tal má ért fe le lős sé get vál -
lal ni nem tu dunk. – Aszerk.

„Hálalegyennékedmindenért”
Bizony,voltmiérthálátadnijúnius17-én,vasárnapatótkomlósievangéli-
kustemplombanagyülekezetnekésnekünkis,akikazországkülönbözőtá-
jairólérkeztünk.
AzünnepiistentiszteletelsőrészébenSzpi sák At ti la lelkészigehirdeté-

seutánhálátadottIstenünknekakilencvenedikéletévétbetöltöttédesanyán-
kért,nagymamáért(özv. Benyó Pál né szül. Ora vecz An na), majdáldástkí-
vántreáésazegészcsaládra.
Ahálaadásoksorafolytatódott:kétgyermekrészesültakeresztségszent-

ségében,aszülőkéskeresztszülőkpedigvallásttettekhitükről.
Aharmadikhálaadásigenmeghatóeseményevoltanapnak.Azegyház-

községésakomlósiraliszervezőiebbenazévbentámogatóiszerződéstkö-
töttek,melynekértelmébenazautóversenyidejealattpénzbeliadományo-
katgyűjtenekhat,nagyonnehézhelyzetbenélőkomlósicsaládszámára.A
negyven-negyvenezerforintosadományokátadásaközbenszemnemma-
radtszárazon…„AjókedvűadakozótszeretiazIsten.”
Azistentiszteletenifj. Endre ffy At ti la orgonaművészGárdonyiZoltán-mű-

veketjátszott,azifj. Lo puch Pál gitárkíséretévelelőadottifjúságiénekekso-
rátpedigaz„In dulj az úton…” kezdetűvelfejeztükbe.
Hálateltszívvelmentünkmindnyájanhaza,azélőgyülekezetgyümölcseit

láthattuk,tapasztalhattuk.
EgyedülIstenéadicsőség!SoliDeogloria!

EndreFFynéBenyóZsuzsa(Tótkomlós)

nyolcvanévehaltmegBrocskólajos„árvaatya”
KevesenemlékezhetnekazOrszágosProtestánsÁrvaházegykoriigazgató-
jára.Brocs kó La jos fiatalonkerültazárvaházélére,ésötvennyolcévenke-

resztül(1874-től1932-ig)viseltegondjátaz
árváknak.Nehézidőkvoltak:világháború,
rengeteghadiárva,gazdaságivilágválságstb.
Édesapám, aki az árvaházbannőtt fel,

visszaemlékezéseiben, életrajzi regényé-
benörökítettemeg–éninnenismerem–
akiválópedagógust,azigazmagyarembert,
„akineknemvoltkönnyűdolgaannyiárva
sorsátigazgatni,hogyfelelősségetlehessen
vállalni értük Isten és az emberek előtt”.
„Olyanembereketakartnevelni,akiknem
félnek,akiknekivágnakmindenakadálynak.
Akik ha olykor összeroskadnak is, újra
megújratalpraállnak,mígelérikcéljukat.”
Szeretném,haazegykoriárvákgyerme-

kei,unokáifejethajtanánakazárvaatya
emlékeelőtt,ésúgy,mintegykor,a„Pa-

pa”nevenapjánelénekelnékazárvákköszöntőénekét:„Kiszívedetköz-
tünkmegosztád…”
AzegykoriárvaházbanmaaMagyarországiEvangélikusEgyházkollégi-

umaműködik.Azjutottazeszembe,milyenszéplenne,haafiatalok,akik
őrzikahagyományokat,vállalnákárvapapasírjánakgondozását.Lehet,hogy
ígyvan?
BrocskóLajossírjaaFiumeitemetőben,a47.parcella1.sor54.sz.alatt

található.Azárvaházbólvalókiköltözésénekmásnapjánadtavisszalelkét
Teremtőjének.

(Az idéz tek Bá nyai-Bre u er Osz kár Arany híd az ör vény fe lett cí mű re gé nyé -
ből va lók.) 

BreuerCsilla(Bu da pest)

Már másfél he te kö rö zik az észak ról
ha zánk ba me ne kült, nem tud ni, ma -
gát mi fé lé nek – fel vi dé ki ma gyar nak
vagy szlo vák ál lam pol gár nak – val ló
tisz tes med ve u ra sá got. Bar na ba rá tunk
– gaz da sá gi vál ság ide vagy oda – vet -
te a bocs ko rát, és ön ké nye sen át he lyez -
te szék he lyét Ma gyar or szág ra. 

Mi hoz hat ta ide? A Bör zsöny lágy
domb jai? Az Ipoly hű sí tő hul lá mai?
Nem, en nél ké rem sok kal ko mo lyabb
dol gok ról van szó! Nem hol mi alan -
tas in dí té kok, méz csem pé szet, bun dá -
zás vagy egy sze rű med ve talp kop ta tás
e tú ra cél ja! Té ved nek, kik e jám bor
ha tal mas ság tól ret teg nek! 

A kis sé ener vált hús to rony a ma -
ga ra di ká lis Pa tó Pál-po li ti ká já val,
mé zes csu por ra vok so lá sá val jó hírt
ho zott kö zénk. Tel je sít mény ori en -
tált nak alig ha te kint he tő za rán dok -
la tá val azt hir de ti, nem pár tok tól, ak -
tu á lis tőzs de ál lás tól vagy a kar csú szi -
lu et től függ a bol dog ság. 

Ipoly vis kre ment elő ször hir det ni a
ma ga igé jét ez au to di dak ta sztár mac -
kó. Úgy hír lik, a korcs ma mel lett tá -
bo ro zott le, s miként a jó ma gyar vir -
tus meg kí ván ja, fel ön tött egy ma ci -
fröccsöt, mi oly jól esik ily me leg be’. 

Min dig „ün ne pi en telt” alak ja kö ré
sok-sok le gen dát gyár tot tak bő egy hét

le for gá sa alatt, da gaszt va ez zel a med -
ve ön tu da tot. A Ba lu-mí tosz meg ele ve -
ne dé se már ön ma gá ban a mac kó kül -
de tés si ke res sé gé ről árul ko dik. Mert
mennyi vel üdí tőbb Dör mö gő Dö mö tö -
rök ről gon dol kod ni, ki csit el ré ved ni, el -
áb rán doz ni, örül ni a na pi ma ci nak,
mint foly ton meg nem ér tés ről, el csú -
szás ról, el bal tá zás ról hal la ni… 

Re mél jük, a haj tók hoz is el jut az
öröm hír, és vi gyáz nak e ked ves ven -
dég re, még ha nem ma rad hat is a mi
er de ink be’. Ma rad jon meg el len ben a
kép ze let szál fái közt, dör mög jön ott
édes, ott ho nos sem mi sé ge ket!

g –kinyik–

Lás suk a med vét!

Hozzávalók:1,5 kg liszt, 25 dkg ser tés -
zsír, 25 dkg mar ga rin, 2 dkg élesz tő, 1
csa pott evő ka nál só, 8 csa pott evő ka -
nál kris tály cu kor, 1 nagy po hár tej föl,
2dl tej, 1 egész to jás, 3 to jás sár gá ja
Elkészítése:Azélesztőtcukrostej-

benfelfuttatjuk.Atöbbihozzávalót–
egyelőrecsak1kgliszttel–összeke-
verjük,majdbeleöntjükafelfuttatott
élesztőt.Atésztátalaposanösszegyúr-
juk, miközben folyamatosan adjuk
hozzá amegmaradt fél kilogramm
lisztet.Hamárelválikazedényfalá-
tól,letakarvavagyzacskóbatévehű-
tőszekrényben2-3órátpihentetjük.

Lisztezettgyúródeszkánkb.25cm
hosszúságú, ceruzavastagságú ru-
dacskákat sodrunk. Kettőt-kettőt

avégénélösszefogvaösszesodrunk,
majdazígykialakultfonatotkariká-
bazárjuk.Kilisztezetttepsiberak-
jukúgy,hogyegymásköztperec-
tészta-vastagságúhelylegyen,mivel
sülésközbenmégkelnifog.Egyha-
gyományostepsibe40-50dbpere-
cetlehetelhelyezni.Atetejüketto-
jássárgájávalmegkenjük.
Előmelegítettsütőbenkörülbelül

20percalattsülki.
Hasznostanács:hanemakarjukaz

egészetegyszerremegsütni,eltehet-
jükafagyasztóba.Későbbiskiváló
leszatészta.

szereTeTvendégségre

édesfonottperecmezőtúrról
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VASÁRNAP

8.05 / MR6 – A ré gió rá di ó ja
Ka pocs
(va sár na pi öku me ni kus mű sor)
10.30 / m1
A Bib lia 
a ma gyar kép ző mű vé szet ben
11.00 / Du na Tv
Re for má tus is ten tisz te let 
köz ve tí té se Szé kes fe hér vár ról
11.15 / m1
Evan gé li kus temp lo mok
(ismétlés:14.20/m2)
12.00 / Kos suth rá dió
Dé li ha rang szó a csék úti
evan gé li kus temp lom ból
15.05 / Bar tók rá dió
Ju bi la te Deo
Benne:
Händel:UtrechtiTeDeum
21.15 / Bar tók rá dió
Az em be ri hang di csé re te
Benne:
Bruckner:f-mollmise

HÉTFŐ

9.05 / Du na Tv
Ma gyar or szág táj egy sé gei
(ma gyar is me ret ter jesz tő 
so ro zat)
Templomok1.
13.44 / Bar tók rá dió
Hang ver seny dél idő ben
MatuzIstvánfuvolázik
14.06 / Kos suth rá dió
Arc vo ná sok
BenedekKatalinmesekutató,
néprajztudós
15.10 / Kos suth rá dió
Pré mi um rock tör té net
Kritikuszenék,
legendászenészek
20.05 / Du na World
Pan no nia 3 ke ré ken
BeremendtőlPalkonyáig
20.50 / Du na World
A rej té lyes XX. szá zad
KunMiklóstörténész
műsora

KEDD

9.00 / Du na World
Ba la to ni nyár
(nyá ri ma ga zin mű sor)
9.05 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Benne:
Bruckner:TeDeum
11.06 / Kos suth rá dió
A Hely (ri port mű sor)
17.50 / m1
Más fél mil lió lé pés 
Ma gyar or szá gon 
– 32 év múl va
(ma gyar is me ret ter jesz tő 
so ro zat)
ARákócziakemlékezete
21.15 / Du na Tv
Egy szö szi sze rel me
(cseh szlo vák já ték film, 
1965) (76’)
21.30 / Pax Tv
Hét ima
(kon cert film)

SZERDA

9.05 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Benne:
TonKoopmanorgonál
13.30 / Kos suth rá dió
„Te ben ned bíz tunk 
ele i től fog va…”
Areformátusegyházfélórája
14.06 / Kos suth rá dió
Arc vo ná sok
MerészAndrás,
anőivízilabda-válogatott
szövetségikapitánya
21.20 / Du na Tv
Mér ge zett toll
(fran cia té vé film, 2009)
23.25 / m2
Tü kör ál tal ho má lyo san
(svéd film drá ma, 1960) (86’)
23.45 / Du na Tv
Kon cer tek az A38 ha jón
(ma gyar kon cert film)
IrieMaffia;Konyha

CSÜTÖRTÖK

8.10 / Du na Tv
Ma gyar el sők
(ma gyar is me ret ter jesz tő 
so ro zat)
Azelsőmagyarnagyáruház
12.05 / Bar tók rá dió
Bra vis si mo!
Benne:
ElekesZsuzsajátszik
abudaváriMátyás-templom
orgonáján
14.55 / m2
Más fél mil lió lé pés 
Ma gyar or szá gon
ZirctőlNagyvázsonyig
21.20 / Du na Tv
Sze rel mes bi cik lis ták
(ma gyar já ték film, 1965)
(100’)
22.02 / Bar tók rá dió
A Ma gyar Te le kom 
Szim fo ni kus Ze ne kar ját szik
Mendelssohn:
IV.(Olasz)szimfónia

PÉNTEK

5.20 / m1
Haj na li gon do la tok
11.05 / m2
Az én Bu da pes tem
15.40 / m2
Ma gyar or szá gi nép tán cok
19.52 / Kos suth rá dió
Es ti me se
TersánszkyJózsiJenő
meséjét
GaskóSimonmondjael
21.10 / Du na Tv
Ju li a nus ba rát
(ma gyar film so ro zat)
22.35 / Du na Tv
Szür kü let
(ma gyar já ték film, 1990) (95’)
23.05 / m2
Ki vo nu lás
(iz ra e li–fran cia–olasz–
né met film, 2007) (109’)
23.30 / Bar tók rá dió
Ars no va
AXX–XXI.századzenéje

SZOMBAT

13.05 / m1
Ke rék pár tú ra (bi cik l is ma ga zin)
15.55 / m1
A Pend ra gon le gen da
(ma gyar film, 1974) (94’)
17.30 / m1
Kol tay Ger gely 60
AKormoránegyüttes
ünnepikoncertje
21.30 / Du na World
A sza bin nők el rab lá sa
(ma gyar té vé já ték, 1976) (116’)
22.30 / Bar tók rá dió
In ter mez zo
Benne:
Bach:Nunkomm’
derHeidenHeiland
–korálelőjáték,BWV659.
22.50 / Du na Tv
Út a menny or szág ba
(ame ri kai–iz lan di já ték film,
2005) (85’)
24.00 / Bar tók rá dió
Dzsessz kon cer tek

VASÁRNAP

10.00 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó)
10.04 / Kos suth rá dió
Re for má tus is ten tisz te let 
köz ve tí té se 
a bács fe ke te he gyi temp lom ból
Igéthirdet:
Csere-SzemesiIstvánpüspök
10.30 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
10.45 / m1
Evan gé li kus ma ga zin
(ismétlés:13.45/m2)
11.10 / m1
Bap tis ta if jú sá gi mű sor
14.00 / Du na World
Evan gé li kus is ten tisz te let 
köz ve tí té se Hét fa lu ból
15.05 / Bar tók rá dió
Ju bi la te Deo
Benne:
Bach:Jesu,meineFreude
–motetta,BWV227.

vasárnap(július8.)
Aki lop ni szo kott, töb bé ne lop jon, ha nem in kább dol goz zék, és sa ját ke ze mun -
ká já val sze rez ze meg a ja va kat, hogy le gyen mit ad nia a szű köl kö dők nek. Ef
4,28(Hab2,6;Lk5,1–11;1Kor1,18–25;Zsolt73)Lu ther szerintis:„Lopásmin-
denolyanhaszon,amitmásvalakinekakáránszerezmegazember.Lopás
mindenolyanelőny,amihezmásvalakinekahátrányárajutunkhozzá.”Azon-
ban„ha szon ta lan szol gák va gyunk, ha csak azt tet tük, ami kö te les sé günk volt”
(Lk17,7–10),mertasajátbetevőnkmegszerzéséntúlkezdődikakrisztusiem-
beréleténekigaziértelme:becsületesmunkámméltójutalmakéntazIsten-
tőlkapottjavakbólmégadhatokisaszűkölködőnek.

Hétfő(július9.)
Há lát adunk ne ked, Urunk, min den ha tó Is ten, aki vagy, és aki vol tál, hogy
ke zed be vet ted nagy ha tal ma dat, és ural kodsz. Jel11,17(Ézs45,6–7;Lk6,12–
19;Mik4,1–10)Mozifilmeklátványostrükkjeihezszokottésszámtalanva-
lóságosdöbbenetet–háborúkat,cunamikat–látottszemünkésafültanúk
számáraismegrendítőlesz,amikormajdahetediktrombitaszóramenny-
dörögveészúgvamegszólalnakakozmikuselemek,ésglobáliserőkkerítik
hatalmukbaazegészföldet.Villámlás,földrengés,jégeső–ámezekmind
egyetlennagyörömhírtfognakbejelenteni:amindenhatóÚruralkodik.

Kedd(július10.)
Ál dott a mi Urunk Jé zus Krisz tus Is te ne és Aty ja, aki nagy ir gal má ból új jászült
min ket Jé zus Krisz tus nak a ha lot tak kö zül va ló fel tá ma dá sa ál tal élő re mény -
ség re. 1Pt1,3(Ézs63,7;1Móz35,1–5a.9–15;Mik4,11–5,4a)Az„Élőremény-
ség”-etbeírvaaGo og le keresőjébeatöbbezertalálatközöttörömmelfedez-
temföla„Hozzáadásakedvencekhez”lehetőségetis.Pé ter el ső le ve lé nek alap-
üzenetetehátbeteljesedett:areménységlegyenakedvenced,reménykedj
akegyelemben(1,13),ahihetőIstenben(1,21),aházastársadhűségében(3,5)
ésazüdvösségben(3,15).

szerda(július11.)
Ahol a kin csed van, ott lesz a szí ved is. Mt6,21(1Sám7,3a;Ez2,3–8a;Mik
6,1–8)Azevangélium5–7.fejezeteaHe gyi be széd, ésakincskérdésmajdnem
éppenennekaközepe.Akincspedigfontos,főleg,hanemkorrodálódik.De
veszélyesis,merterősen„vonzzaatestet”.A„lefelé”hatóföldigravitációmel-
lettazemberretalánezhatalegerősebben,mondhatnihalálosan.Áméppen
ennekellenébenjavasoljaJézus,hogyjobb,haolyasmibefektetünk,amiin-
kább„fölfelé”vonz.JézusaMennyeiKincstárleghitelesebbajánlója.

Csütörtök(július12.)
Öl jé tek meg tag ja i tok ban azt, ami csak er re a föld re irá nyul: a go nosz kí -
ván sá got és a kap zsi sá got, ami bál vány imá dás. Kol3,5(5Móz5,21;ApCsel
15,4–12;Mik7,8–20)Pálminthaa He gyi be szé det folytatná,amelybenJé-
zusavonzóföldikincsekkeservérőlbeszélt.Mértéktelenhatalmiambí-
ciók,szeretetlenség,önimádatésörökelégedetlenségjellemzikorunkön-
jelöltisteneit,akikvalójábankiüresedettbábok,ledönthetőbálványokcsu-
pán,merthiányzikróluka12.versösszes„ruhadarabja”:akönyörület,a
jóság,azalázat,aszelídségésatürelem.

Péntek(július13.)
El vet te tik rom lan dó ság ban, fel tá masz ta tik ro mol ha tat lan ság ban. 1Kor15,42b
(Zsolt90,5–6;Lk22,31–34;Mk2,18–22)Hitvallásunk11.cikkelye–atest
föltámadása–a„KrisztusJézusbanmegszentelt”(1,2)korinthusigyüleke-
zetnekszólópáliútmutatásegyiklegfontosabbtétele.Aromlandótehát
megisromlik,ezazIstentőlkölcsönkapottideiglenesformaösszeomlik,
kiégetthamukéntszétszórattatik.Aromolhatatlanságtitka,az„elváltozás”
azonbannemelixírekben,örökifjúságotígérőplasztikaiműtétekben,ha-
nemahaláltlegyőzőIstenbenvan.

szombat(július14.)
Pál ír ja: Min den fé le kép pen gyöt rőd tünk: kí vül har cok, be lül fé lel mek. De Is -
ten, a meg alá zot tak vi gasz ta ló ja, meg vi gasz talt min ket. 2Kor7,5–6(Zsolt
109,26;Fil3,12–16;Mk2,23–28)A„Krisztusszorongatószeretetével”körül-
vettkorinthusigyülekezetzsidóésgörögszármazásúkeresztényekbőlállt.
Pálutalásaibólkitűnik,hogyelismeriazÍrásbanvalójártasságukat,ámavá-
rosbatelepítettzsidósággazdaságiéspolitikaisikereinemeredményezték
szükségszerűenaközösségerkölcsifejlődésétvagyhitbelinövekedését.En-
nekorvoslásáraírjaPál–ésolvassukmiis,maigyötrésekkelésharcokkal
megpróbáltak–esorokat.

g MátisAndrás

Újnap– újkegyelem

vasárnaptólvasárnapig
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból július 8-ától július 15-éig

HÍREK, HIRDETÉSEK 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.

APRÓHIRDETÉS

Balatonföldvár központjában füg-
getlenapartmankiadógyakorlóke-
resztyéneknek. Tel.: 20/886-1327;
blntklmn@freemail.hu.

***

Széll Bul csú lelkipásztortBudapest
FővárosXIX.KerületKispestÖnkor-
mányzatajúnius17-éndíszpolgárrá
választotta.

Felhívásparókusialkalmasságivizsgálatra
ANyugati(Dunántúli)EvangélikusEgyházkerületPüspökiHivatalaér-
tesítiahatévesképzésbenrészesült,2010szeptembereelőttordináltbe-
osztottlelkészeket,hogya2012.október1-jéretervezettparókusialkal-
masságivizsgálatrajúlius16-igkellírásbanjelentkezniapüspökihiva-
talban(9001Győr,Pf.1639).Apüspökihivatalajelentkezésekbeérke-
zésétkövetőenküldikiazírásbelifeladatokésszóbelitételekanyagát.

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

Meghívólelkészavatásra
ÖrömmelésIstenirántihálávaltudatom,hogySze me rei Já nos püspök
ameszlenievangélikustemplombanjúlius14-én,szombaton16órakor
lelkésszéavat.
Szeretettelhívomésváromazünnepiistentiszteletreésazaztköve-

tőszeretetvendégségre.
Né meth Ka ta lin

h i r d e t é s

GyÁSZHÍR

Szomorúantudatjuk,hogydr. Ko czor Mik lós 83éveskorábanmeghalt.
Július10-én,kedden17órakoristentiszteletkeretébenadunkhálátéle-
téértabudahegyvidékievangélikustemplomban(1123Budapest,KékGo-
lyóu.17.).

„Ha csak eb ben az élet ben re mény ke dünk a Krisz tus ban, min den em -
ber nél nyo mo rul tab bak va gyunk.” (1Kor15,19)


