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„Azészak-európaibeszámolótáthatotta
annakafolyamatnakazismertetése,ahogyan
azevangélikusegyházakimmárjogilagis
függetlenednekazállamtól:idénnyáron
anorvégoknálszületettmegezadöntés.”

Lutheránus világ f 3. oldal

„Egyfelőlelkötelezettnekkelllennie
azevangéliumhirdetésére,Krisztusmissziói
parancsánakteljesítésére,másfelőlabbanis
követnikellJézust,hogy–ahogyantőletanultuk
–mindenkitválogatásnélkülkellszeretni.”

A rácsok mögötti szabadság titka f 4. oldal

„Habárapince-padlástele,nemrégismétfeladtam
egyhirdetéstahelyilapban,hogymúzeumpedagógiai
foglalkozásokhozfateknőt,dézsát,sparheltetszeretnék.
(…)Perszeazótasetudjukhovapakolni
abeérkezettteknőkészletet…”
Interjú a Nagytarcsai Falumúzeum vezetőjével f 10. oldal

Egy há zunk éle té ben az idei esz ten dő az
ál ta lá nos tiszt újí tás éve. A mö göt tünk
ha gyott hó na pok ban a kü lön bö ző szin -
te ken – egy ki vé tel lel – a meg ha tá ro zott
rend ben megtör tén tek a vá lasz tá sok, il -
let ve be ik tat ták a tiszt ség vi se lőket. No -
vem ber 30. és de cem ber 1. kö zött tart -
ja ala ku ló ülé sét egy há zunk leg ma ga -
sabb szin tű gré mi u ma, a zsi nat. Meg -
vál to zott tör vé nye ink ér tel mé ben ez a
tes tü let vá laszt ja meg – a ko ráb bi gya -

kor lat tal szem ben – az or szá gos fel ügye -
lőt. Az or szá gos je lö lő bi zott ság tá jé koz -
ta tá sa alap ján a zsi nat elé ke rü lő je lölt -
lis tán be tű rend ben két név sze re pel:
FrenyóV.Lászlóé és PrőhleGergelyé.

Szerkesztőségünk ar ra kér te a je löl -
teket, hogy he ti la punk ha sáb ja in egy
meg ha tá ro zott ter je del mű, össze füg gő
szö veg ként meg fo gal ma zott írás ban
 mu tat koz za nak be. A port ré fo tón túl
két olyan, tet sző le ges té má jú ké pet is

kér tünk tő lük, ame lye ket szí ve sen vi -
szont lát ná nak az ol da lon. 

Egy há zunk hi va ta los hon lap ján
(www.evangelikus.hu) no vem ber 26-
tól vi de o in ter jú te kint he tő meg a két
je lölt tel.

La punk a két je löl tet be tű rend ben
mu tat ja be.

f A bemutatkozó írások 
a 6–7. oldalon

„Olyan emberrel van dolgunk, aki
nemcsak egyKárpát-medencén át-
ívelőorvosdinasztia
tagja, nemcsak az
agykutatásúttörője,
nemcsak közéleti
emberaszólegtisz-
tább értelmében,
nemcsakvérbelita-
nár,akinekkiteljese-
déseatudományról
valókommunikáció,
nemcsakhívőevan-
gélikus,szeretőférj,
apa, nagyapa, ha-
nemvalóditeremtő
egyéniség. Az agy-
kutatásjáratlanútjai,
azifjúkutatóklelkesítése,akétkezial-
kotásöröme,aszenvedéllyelvégzett

kertimunka,aszépirodalomban,fi-
lozófiában,teológiábanvalóelmélye-

désésazakvarellel
lazánrögzítettlátvá-
nyok és élmények,
sok ezer oldalas
naplójamind-mind
a20.századbanrit-
kán megtapasztalt
egységről tesznek
tanúbizonyságot:
»életegységről« és
a világ egységben
látásáról.Évtizedek-
kelezelőttleírtsza-
vain is átsüt az a
szenvedély, amely-
lyel a tudományba

ésazéletvalódiörömeibebeletudott
feledkezni” – olvashatjuk Zász ka -

licz ky Zsu zsan naművészettörténész
bevezetőjétamúzeumkiállításikísé-
rőfüzetében.
Amúlt szombatonnyílt tárlat a

Kossuth-díjasésaMagyarKöztársa-
sági Érdemrend középkeresztje a
csillaggal kitüntetéssel is elismert
orvosprofesszort,aMagyarTudomá-
nyosAkadémiaelnökét,országgyű-
lésiképviselőtegykevésbéismertol-
dalárólmutatjabe:utazásaisoránké-
szített akvarelljeiből kínál gazdag
válogatást.Emellettacsaládjóvoltá-
bólnéhányszemélyestárgyisatár-
lókba került, felvillantva a gazdag
életútegy-egyszeletét.
Egyházunkországosmúzeumá-

nak2013.március31-iglátogatha-
tókiállításátHar ma ti Bé la Lász ló
igazgatóköszöntőjeutánL.Simon
László államtitkár nyitotta meg.
(Meg nyi tó be szé dé nek szer kesz tett,
rö vi dí tett vál to za tát la punk 5. ol da -
lán kö zöl jük.) Ateltházasalkalmat
Ka sza nyitz ky And rás gordonka-
művészjátékatetteméghangulato-
sabbá. A megnyitót megtisztelte
jelenlétével–magánemberként–
Só lyom Lász ló korábbiköztársasá-
gielnökis.

g BodaZsuzsa

Tu dós, ecset tel a vi lág kö rül
Szent ágot hai-ki ál lí tás az Evan gé li kus Or szá gos Mú ze um ban

b SchimertJohannes is ko lai bi zo nyít vá nya, a fe le ség nek nász aján dék ba
adott Bib lia, úti ak va rell kész let, rajz map pa és sa ját ke zű leg fa ra gott nád -
tol lak, bo rí ték ban el he lye zett vi rág ma gok Kí ná ból – és per sze há rom -
te rem nyi ak va rell. No vem ber 17-én L.SimonLászló kul tú rá ért fe le lős
ál lam tit kár nyi tot ta meg az Egy20.századipolihisztor–Szentágothai
Jánosakvarelljei cí mű ki ál lí tást az Evan gé li kus Or szá gos Mú ze um ban.
A fő vá ro si De ák té ren mű kö dő in téz mény ben lát ha tó tár lat a száz éve
szü le tett evan gé li kus or vos aka dé mi kus nak ál lít em lé ket.

g IttzésIstván

AvárosostromaelőlaRippl-Rónai-
villábamenekültünk.Semmiresem
emlékszem, csak az az egy jelenet
maradtmegbennem,amikoranyám
rémültenazágytakaróalárejtettené-
hányhónaposhúgomat,ésengemaz
ágyalátuszkolt.Nyíltazajtó,éskét
hatalmas, koszos, fegyveres orosz
katonalépettbe.Nemtudtam,mitől
kellfélni,deszívematorkombando-
bolt.Akétkatonakeresztetvetett,és
énabbanapillanatbankijöttemaz
ágy alól. Négyéves gyermekszíve-
metelérteakeresztüzenete.
Megnövünk,ésazésznemérti,a

kérgesszívmárnemfogjafelIsten
üzenetét: békesség Istentől. Jézus
olyangyakranmondtaazövéinek:
Békességnéktek,azénbékességemet
adomnéktek,nenyugtalankodjéka
szívetek,neisféljen.Miért?„Mert én
élek, és ti is él ni fog tok!”
Ámavilágazótaisostromállapot-

banvan,telefeszültséggel,félelmek-
kel, titkos szorongásokkal, a jövő
bizonytalanságábólfakadóremény-
telenséggel. Mondom: felnőttünk,
sorsunkat saját kezünkbe vettük,
nincsszükségünkgyámokra,különö-
sennemIstenszeretetére.Azember
leszámolt Istennel. Tóth Ár pád a
Te tem re hí vás című versében drá-
maimódonélteeztát:„Valakimeg-
ölteazIstent,/(…)/Ésúgyérzem,
e fájó arcnak / Nem lehet többé
mosolya,/Mertembervagyokénis,
énis,/Azistenvéresgyilkosa…”
Afelvilágosodásfénye:„Hamajd

aszellemnapvilága/Ragyogminden
házablakán”–reméltePe tő fi, ésa20.
századbanmárvalóban„fényesel-
mék”gyújtottaktüzet,amelyaztán
felégettemaradékreménységünket.
Hiszem,hogyazistentelenember

embertelenemberlesz.Látomate-
levíziótörténelmiműsoraiban,apo-
litikában, a művészetekben, de az
emberiszívekbensemsikerültfeldol-
gozniaztamérhetetlenpusztítástés
gonoszságot,amelyeta20.században
iselkövettünk.Avilágégéshamuja
alattmostisottizzikagyűlöletpa-
razsa,nemzetnemzetellentámad,és
aháborúsbűnökrenincsbocsánat.A
ledőltikertornyok,azöngyilkosme-
rénylők,ahelyiháborúkkirobbanó
tűzcsóváijelzik,milappangamély-
ben.Azönzés,ahatalom,apénzimá-
datoltáránmaisfolyika„Moloknak”
bemutatottgyermekáldozat.
Kérdezzük:miértengedieztIsten?

Ámkérdésünkprovokatív,afelelősség
Istenrehárítása,alapjábanelhibázott,
vakmerő istenkísértés. Viszont azt
kellenekérdeznünk:MilyenIstenvol-
naaz,akimindezekértneharagudna?
Akinekérnészámonagyilkosokat,az
erőszakosokat,agyűlölködőket,apa-
ráznákat, a gonoszokat?! Veszélyes
gondolat,hiszenakkorkimaradhatki,
ha az Isten igazságos? Ha számon
kériabűnt?Senki!Énsem, tesem,
mertnincsenigazemberegysem.
Atudományoscsatornákonrette-

netesképeketvetítenek.Talántudat
alattezeknekafilmeknekakészítői
isérzik,hogyazembervalamivég-
zetfelésodródik?Holegylehetséges
kisbolygó-becsapódás,holmegacu-
namirémiszt,vagygigantikustűzhá-
nyómindentelsöprő,apokaliptikus
képeitmutatják,vagyahogyanafel-
hőkarcolók leomlanak, a városok
kipusztulnak.Máskor azökológiai
katasztrófavagyéppenazArmaged-
donnukleárispoklátvizionálják,és
gyermekeinketamajanaptárvilág-
végejóslatávalrémisztgetik.
Nincsjóhírük?!Nekünk,keresztyé-

neknek van? Nem Jézus mondja,
hogyúgyleszazEmberfianapjaiban,
ahogyNóénapjaibanvolt?NemazIge
tesz tanúságot, hogy valami végső
apokaliptikuspusztulásvárerreavi-
lágra,ésIstenítélete?Igen,mertIsten
igazságos,ésvalóbanleszítélet,sőtaz
első ítéletetmármegtartotta ott, a
Golgotán,mertőmondta,hogyazÚr
irgalmaséskönyörületesIsten.
AkeresztítéleteIstenirgalmárólbe-

szél,mertazemberbűnénekbünte-
tésétIstenFiáravetette:„Íme az Is ten
Bá rá nya, aki el ve szi a vi lág bű nét.” „Vi-
selvénbűneinket,/Megváltottálmin-
ket./Irgalmazznékünk,/Ó,Jézus,ó,
Jézus!”(EÉ188)Ezazevangélium!
Deigazságez?Nem,eznemigaz-

ság,hanemkegyelem.Akereszter-
rőlakegyelemrőlbeszél:ingyenvan,
defelfoghatatlanulsokbakerült,Is-
ten Fiába!A szeretett Fiút, akiben
gyönyörködött, azt adta Isten ér-
tünk.Ilyensokatérazéleted,hogy
Istenalegdrágábbatadtaérted.

„A fi a mat meg fog ják be csül ni”–ez
azIstenreménysége!Mirebecsülöd?
A„felbecsült”áraharmincezüstvolt.
Istenítéleténekkérdéseez:mittettél
aFiammal?Errejólennemostválaszt
adni.Azörökéletvasárnapjaévrőlév-
reerreafelelősdöntésrehívjaazegy-
háznépét,mertittkelldöntenünkaz
életéshalálkérdésében.„Akié a Fiú,
azé az élet…” (1Jn5,12a)
Emlékszem,húszévesvoltam,ami-

korazajkaierőműépítéséntalálkoz-
tam egy hívő mérnökkel. Nekem
szegezettegykérdést:„Hovakerül-
nél, ha ma meghalnál?” Őszintén
válaszoltam: nem tudom. Aztán
egésznapazmotoszkáltbennem,mi-
lyenembervagyokén,hogyalegfon-
tosabbkérdésrenemtudomaválaszt.
AznapesteazÚreléálltam,minta
tékozlófiú,belevetettemmagama
krisztusikegyelemkarjaiba;őmeg-
bocsátottaabűneimet,ésekkorki-
mondtam:„ÉnUram,énIstenem!”

„Ő bűn hő dött, hogy ne künk bé kes sé -
günk le gyen!” (Ézs53,5)BékességIsten-
től,békességIstennel.Azótaakármi-
lyensötétvaniskörülöttemésbennem,
felnézekakeresztre,ésmögöttemin-
digareménységhúsvéthajnalifényera-
gyog,ésvalamikibeszélhetetlenbelső
békességésbizonyosság,azörökélet
bizonyosságatöltibeaszívemet.

A szer ző nyu gal ma zott evan gé li kus
lel kész

A re mény ség táv la tai
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Bemutatkoznak az országos felügyelőjelöltek
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A talentum babiloni eredetű súly-
mértékéspénzegység.Jézuskorában
azsidókishasználták.Akkoregyta-
lentum49,11kgaranyértékevolt.Ez
ma durván ötszázmillió forint. A
példázatbeliúrtehátvagyonnalfel-
érőpénztbízottmindenszolgájára,
mégarrais,akinekalegkevesebbet
adta.Azilyenösszegmártőke.
Aztaszolgátpedig,akibárnem

fektette be és nem kamatoztatta,
mégishűségesenmegőriztearábízott
tőkét,semmiképpensemneveznénk
gonosznak.Akinemértabefektetés-
hez,mégnemgonoszember.Nemis
rest, legfeljebb csak óvatos. Jézus
eztazembertmégisgonoszésrest
szolgánaknevezi.
Demibenkülönbözikazelmarasz-

taltszolgaatársaitól?Abban,ahogy
uráhozviszonyul,ahogyurárólgon-
dolkodik. Mint szavaiból kiderül,
urátkérlelhetetlen,könyörtelen,go-
noszzsarnoknaktartja,akiottisarat,
aholnemvetett,ésonnanisbetaka-
rít,ahovánemszórtvetőmagot.Ez
aszolganemszeretiurát,csupánret-
tegtőle.Arábízotttőkétezértnem
merikockáratenni.Önmagáértag-
gódik, nem ura vagyonáért. Fél a
büntetéstől,ezértbiztosraakarmen-
ni:elássaurapénzét.Éséppenígyéri
utolmégisabüntetés.
Ezzelszembenszolgatársaibátran

kockáztatnak.Mindenekelőtturuk
javát tartják szemük előtt, és nem
azon töprengenek, hogy velük mi
lesz,hamégsemhoznyereségetabe-
fektetés,amellyelurukpénzétakar-
ják megduplázni. Persze tisztában
vannakakockázattal:tudják,hogya
vállalkozáscsődbeismehet,ésakkor

azegészpénzelúszik.Denemfélnek,
merturukatnemtartjákgonoszem-
bernek. Tudják, hogy szigorú, de
aztistudják,hogyigazságos.Bíznak
abban,hogyszándékukatlátvaakkor
sem fogja keményen megbüntetni
őket, ha vállalkozásuk balul üt ki.
Nemazkötilemindenfigyelmüket,
hogyvelükmilesz,hakudarcotval-
lanak,hanemhogymikéntlehetnek
urukhasznára,hogyangyarapíthat-
jákrájukbízottvagyonát.
Ezértapéldázatmegértéseszem-

pontjábólnemszerencsés,haatalen-
tumokat–eredetiértelmüktőlelsza-
kítva– képességként, tehetségként,
adottságkéntfogjukfel.Hiszennemar-
rólvanszó,hogyazúrképességeket
adottaszolgáknak,hanemarról,hogy
amármeglevőképességeikmértéke
szerintosztottamegköztükavagyo-
nát.Nemazvoltaz„egytalentumos”
szolgabűne,hogyszerényebbekvol-
takaképességei.Hiszenéppenerreva-
lótekintetteladottnekiuracsupánegy
talentumértékűpénzt.
Eztaszolgátnemaszerényebbér-

telmiképességeiakadályoztákmegab-
ban, hogy az egy talentumot leg-
alábbbetétkéntelhelyezzeabankban,
ésígykamatoztassa.Haavállalkozás-
hoznemértettis,abankbaminden-
képpenbetehettevolnaapénzt,hi-
szenannakviszonylagkicsivoltazesé-
lye,hogyabankcsődbemegy.Deő
eztakisrizikótsemmertevállalni,mi-
velurátgonoszzsarnoknaktartotta.
Uraviszontéppenezértgyulladtha-
ragrairánta,ésezértbüntettemeg.
Jézusezzelapéldázattalminde-

nekelőttazIstenhezvalóviszonyunk
felülvizsgálatára akar ösztönözni.

HogyangondolkodunkmiIstenről?
Mitgondolunkróla?Gonoszzsar-
noknak tartjuk, akitől jó lesz fél-
nünk, mert kérlelhetetlen, amikor
ítél,ésolyasmitisszámonkér,ami-
nekateljesüléséértelőttesemmitsem
tett?Ottisarat,aholnemvetett,és
onnanisterméstakarbetakarítani,
ahovánemisszórtvetőmagot?
Jézusarramutatrá,hogyhailyen

gonosznaktartjukIstent,akkoraz-
zalamagunkgonoszságátleplezzük
le.DehailyennektartjukIstent,ak-
korazőszolgálatábanrestnekisbi-
zonyulunk,mertsemmitsemIste-
nért,Istenországánakelőmenetelé-
értfogunktenni,hanemcsakabün-
tetés elkerülése lebeg a szemünk
előtt,amikorcselekszünk.DeJézus
azt mondja: pont így fog utolérni
bennünketabüntetés!Mertmiköz-
benazkötileafigyelmünket,hogy
netegyünksemmibüntetésreméltót,
úgytelikelazéletünk,hogyIstenért,
Istenérdekébennemtettünksemmit.
PedigIstenaztvárjatőlünk,hogy

–bárszigorúAtya–neféljünktőle,
hanemszeressükőt,ezértföldiéle-
tünkbenállandóanazőérdekéttart-
suk szemünk előtt, és mindig azt
keressük,hogymittehetünkazőor-
szágáért.Amigonoszságunkésrest-
ségünk mindenekelőtt abban mu-
tatkozikmeg,hogyföldiéletcéljaink
közöttazIstenértésIstenügyéértva-
ló fáradozás vagy egyáltalán nem
szerepel,vagyalegutolsóhelyetfog-
laljael.Jóesetbeniscsakamaradék
időnket,amaradékerőnketés–ha
van ilyen – a maradék pénzünket
szenteljükIstenszolgálatára.Ahogy
egy idős presbiter mondta: csak

annyitfoglalkozzunkIstennel,hogy
ő ne foglalkozzon velünk, hanem
engedje,hogybékébenésegészség-
benéljükleazéletünket.

Lu ther szerintazigazkeresztény
ritka,mintafehérholló.Hameggon-
doljuk,hogyigazkereszténynekcsak
azmondható,akiéletemindenórá-
jábanaztkeresi,hogymittehetneIs-
tenügyéértott,aholéppenvan,ho-
gyannyerhetnemegakárcsakegyet-
lenlelketisIstenszámára,akkorazt
kellmondanunk,hogykorunkbanaz
igazkeresztényekafehérhollónális
kevesebbenvannak.PedigJézusko-
molyangondolta,amikorarrólbe-
szélt,hogyakimegakarjamenteniaz
életét,azelveszíti,akiviszontittaföl-
dönazIstenügyéértégetielazéletét,
azazIstennél,azörökkévalóságban
fogjamegtalálni.

Marx atőkeáramlásánakútjátle-
írótörvényszerűségetvéltfelfedezni
Jézus szavaiban: „Mert min den ki -
nek, aki nek van, ada tik, és bő vel -
ked ni fog; at tól pe dig, aki nek nincs,
még az is el vé te tik, ami je van.” Jézus
azonbannematőke,hanemazélet
áramlásánaktörvényétadjaelénk.Aki
Istenértél,annakmárittaföldönis
vanaszóvalódiértelmébenvettéle-
te,méghaföldiéletelátszólagtönk-
reismegyebben.Jézusmásodikel-
jöveteléneknapjánpedigráadásként
megkapjaazörökéletetis.MertazIs-
tennekszenteltidőésmunkamost
önmagunktólelvett,hazárdmódon
elvesztegetettidőnekésenergiának
tűnhet,mégisolyanbefektetés,amely
örökéletrekamatozik.

g VéghElyiAntal

SZent há rom Ság Ün ne pe után utol Só (ÖrÖk élet) va Sár nap – mt 25,14–30

Örök élet re ka ma to zó be fek te tés
a va Sárnap ig éje

A rovatvezető örömmel nyugtázta,
hogynemcsakelméletben,deagya-
korlatbanisigaz:azistentiszteletről
nemelégsokmindenttudni,csaka
személyes érintettség nyitja meg a
titkát.Lehetvalakiprofesszionálistu-
dós,hanemtapasztaljamegalénye-
get:Istenminketkereső,nekünkszó-
ló,életünketformálószeretetét.Átkell
élniaztatalálkozást,amelybárholés
bármikormegtörténhet,deazisten-
tiszteletenmindenadottahhoz,hogy
ezazegyüttlétamennyeiAtyaésgyer-
mekeközöttelmélyülttéésrendszeres-
séváljék,ésaTeremtőésteremtmény
közöttélőpárbeszédalakuljonki.
Azelmúltfélévírásairovatunkban

éppen erről a személyes érintett-
ségről szóltak. Lelkészek, egyházi
vezetők, egyházzenészek vallottak
élményeikről, tapasztalataikról,re-
ménységükről a liturgia egy-egy
mondata,kiemeltszakaszakapcsán.
Láttuk,mennyirefontossáválhat-

nakaliturgiaegyesrészei,folyamatai,
eseményei, hiszen igét hordoznak,
személyeshitünkbengazdagítanak,az
Úrralésegymássalvalóközösségün-
ket erősítik! Minden vallomásban
éreztük, hogy a szerző kötődik az
evangélikusistentisztelethez,deazon
belülvanegy-egykülönösenisfontos
pont,amelyáldásazéletében.Érde-
mesígygondolnimindenvasárnap-

ra:miaz,amiazadottnaponalegfon-
tosabb,amimegragadott;vagyaké-
szülődésben:miaz,amiremameg-
próbálokkülönösenisfigyelni.
Asorozatlezárul.Aszemélyesval-

lomások,hanemérnekisvéget,defél-
beszakadnak.(Azigaziazlenne,haol-
vasóinkközülki-kimagaisvallanaön-
magának.) A sorozat végén – bár
menetközbenistöbbszörtette–aro-
vatvezetővall.Mostazonbannemegy-
egy tételről,hanemaz istentisztelet
egészéről.Hogy sokszor tettem ezt
már? Igen, s mégis mindig valami
újatkellmondanom,mertbárnégyév-
tizedeintenzívenfoglalkozomazisten-
tisztelettel,mindigfrissenésújkénthat.
Megunni nem tudom, az élményt
megszokniismétcsaknemtudom.
Amikorasorozatotmegpróbálom

összefoglalni,azistentiszteletegészé-
rőlszeretnékhátvallani.Segítségül
hívomazősikeresztényhimnuszt,a
„Királyizászlójárelöl”kezdetűt(EÉ
189).Ennekmásodikmondatahang-
zik így: „Keresztfa titka tündököl”.
Ennéljobbannemtudommegfo-

galmazniazegészistentiszteletlénye-
gét.Számomraazevangélikusisten-
tiszteletmindenegyeselemébenés
egészfolyamatában,felvillanásaiban
és dramaturgiájában erről szól: a
keresztfatitkatündököl.
Igen,akeresztényistentiszteletnem

vallásosösszegyülekezés,amelyneka
központjábanerkölcsitanítás,egyne-
mesgondolat,egylelkiélményáll.A
keresztényistentiszteletközéppontja
akereszt.Nemegyszerűenegyókori
bitófa,kivégzőeszköz.AKrisztuske-
resztje.Krisztusáldozatánakahelye.
Azönmagátértünk,helyettünk,miat-
tunkodaadóKrisztusüdvösségetésbé-
kességetszerzőkeresztje.
Azistentiszteleten–haazvalóban

istentisztelet,ésvalóbankeresztény
– csak ez állhat a középpontban.
Mindenmáslényegtelen,sőtminden
máscsakutánzatéspótszer,amellyel
többnyirekártokoznak.Akeresztaz
életfája,aKrisztuskeresztjeamiéle-
tünk,örökéletünkfája.
Pálezértírolyankizárólagosegy-

ügyűséggel: „Mert úgy ha tá roz tam,
hogy nem tu dok kö zöt te tek más ról,
csak Jé zus Krisz tus ról, ró la is mint a
meg fe szí tett ről.” (1Kor2,2)Ezértmond-
jaésénekliazegyházkétezerévóta:
„ave crux, spes uni ca”, azaz„üdvözlégy
kereszt,egyedülireményem”.
Akeresztfatitok.Nemértem,fel

nemfoghatom.Azistentiszteletnem
felvilágosodottgondolkodókfelolva-
sóalkalma,aholérdekesszövegeketci-
tálunk és magyarázunk. Az isten-
tisztelethasználjaafejünket,denem
csupánazt.Olyantitkokattárelénk,
nyitmeg,vagyéppencsakfelcsillant,
amelyeketazértelmünkkelfelfogniés
feldolgozninemtudunk.
Atitkotfeltárjuk–amennyirele-

het.Atitkotcsodáljuk–hiszenképes-
ségünkhatárántúlmegyamegértése.
Atitkotimádjuk,mertbenneIsten
rejtetteelanévjegyét,sakkor–ha
nemértjükis–tudjuk,hogyjavunk-
ravan,áldásunkraszolgál.

SaKrisztus-kereszt tündököl–
tartjaazének.(Matalánígyismon-
danánk:kisugárzásavan.)Azisten-
tiszteleteneztélhetjükát.Minden
vasárnap,deminden istentisztelet
egybenhúsvétis.Sakereszthúsvét
fényébentündököl.Afájdalmaski-
végzőhelyígylettamegváltáskirá-
lyitrónjává.Ahalálhelyeígylettaz
életfájává:húsvétmegpecsételte.A
keresztnemavégállomáshát,ha-
nemazújkezdet.
Miúgytudjuk,azéletbőlhalálfa-

kad.Ezamegszokottmenetrend.A
halálbóléletfakad–ezazIstenme-
netrendje.Ezértünnepelhetjükazis-
tentiszteleten Krisztus keresztjét.
Mindenmás–legyenaznagyonele-
ven,nagyonéletszerű,nagyonélet-
szagú–ahalálrólszól.
Akeresztviszontazélet ről szól.Az

istentiszteletpedigazéletünnepe.
Kóstolóazörökéletből:elkezdődik
apárbeszéd,hiszenIstenmegszólít,
mimeg válaszolhatunk rá. Egykor
majdmárnemkérdezünktöbbé,de
szüntelenülbeszélgetünkazIstennel
–azörökországban.Azéletünne-
pe,aholnemhalálraesszükmagun-
kat–hiszenamindennapokbanez
történik:mindenfalattalahalálraítélt
testünkettápláljuk.Azistentisztele-
tenéletreesszükmagunkat,hiszen
Krisztustestévelésvérévelazörök
élettáplálékátvesszükmagunkhoz.
Örökéletvasárnapjánasorozat-

zárócikk summázza számunkra–
nemcsakaszemélyesvallomásokat
–aliturgia(azegészistentisztelet!)
lényegét: keresztfa titka tündököl.
g Dr.HafEnschErKároly(ifj.)
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„Ke reszt fa tit ka tün dö köl”
ré g i-ú j liturg ikuS

Sarok

MennyeiAtyánk!
Köszönjükneked,hogymegállha-
tunk az egyházi esztendők hatá-
rán.Köszönjük,hogyvisszanézveés
előretekintveistégedláthatunk.Kö-
szönjük,hogymúltban,jelenben,jö-
vőbenvelünkvagy.
Könyörgünk,Atyánk,mindazo-

kért, akik rettegéssel, közönnyel,
fájdalommaltekintenekvisszaéle-
tükre.Akiknemláthattákmeg,hogy
mindenidőésmindenútazértada-
tik,hogytalálkozzunkveled.Kérünk,
elmúlásbanésjövendőben,határo-
konmegállvaragadjmegmindene-
ket a reménység örömhírével. Te
bontsdleaközöny,amegkeseredés,
a kilátástalanság falait az emberi
lelkekben, hogymindenek élete a
benned való reménységben leljen
otthonra.
Könyörgünkazokért,akikazel-

múltesztendőbenelveszítettszeret-
tüketgyászolják.Mutasdmegnekik,
hogygyászukisaveledvalóközös-
ség ideje,hogyélő és elhunyt, vi-
gasztalódottésvigasztalanaveled
valóközösségbenléteotthonátta-
láltameg.
Köszönjük, Atyánk, hogy a re-

ménységevangéliumátbíztadránk.
Köszönjük,hogyutatisadtálszá-
munkra,amelyenjárhatunk,ésame-
lyenmindigidejébenfeltárodare-
ménységforrását.Kérünktégedélő
hitértabennedhívőknek.Kérünk
azért, hogymeg tudjuk élni a re-
ménységéletétebbenazolysokszor
remény- és jövővesztett világban.
Add,Urunk,hogytetteinkkel,sza-
vainkkal, hallgatásunkkal, hiteles
melléállásunkkal hozzád segítsük
közelebbembertársainkat.
Atyánk!Múltatésjövőt,amegál-

láspillanatátisatekezedbehelyez-
zük. Tudjuk, hogy nálad időnk,
utunk,egészéletünkotthonra lel.
Hisszük,hogyegészéletünkaveled
valóközösségbékességébenésre-
ménységben telhet, és várjuk,
Urunk,hogyteljességrejussonben-
nünkésegészteremtettvilágodban
kegyelmesakaratod.Ámen.

Oratio
œcumenica

„Mindenkiidőbenkészüljönfelaha-
lálra,gyónjon,éséljenaszentséggel
nyolc-vagytizennégynaponta,bé-
küljönmegafelebarátjával,éské-
szítsenvégrendeletet.HaazÚrbe-
kopog,mielőttmégalelkészvagya
káplánodatudnaérni,akkormárle-
gyenalelkekészenésrendben,ne
legyenelhanyagolt,hanemIstenre
hagyatkozó. Ahol sokan meghal-
nak,ottcsakkettővagyháromlel-
készvan,ésnemkönnyenlehetsé-
ges,hogymindenkihezodatudnak
menni,ésmindendolgoteltudná-
nakmondani,ésmegistudnákta-
nítani,amitegykereszténynekha-
lálos veszedelemben tudnia kell.
Akikebbenhanyagokéskéslekedők,
azokmagukravessenek,ésazőhi-
bájuk,haágyukmellettnemtarta-
nak naponta külön egy oltárt és
egyszószéket,mivelaközösszószé-
ketésoltártolyannyiramegvetették,
ahova pedig az Isten hívta el és
sürgetteőket.”

d Lu ther Már ton:
Elmenekülhetünk-eahalálelől?

(Ko vács Áron for dí tá sa)

Se mper refor m anda

b La punk hű sé ges ol va sói már meg szokhat ták, hogy az EvÉlet má so dik ol -
da lán, lent az is ten tisz te let tel kap cso la tos anya go kat ol vas hat nak. Öt éven
át li tur gi kus, ezt kö ve tő en az egy há zi ének hez, ze né hez fű ző dő té mák -
kal ta lál koz hat tak. Las san két éve is mét a Régi-újliturgikussarok je lent
meg ezen a he lyen, ad vent től pedig új ra az egy ház ze né re és az ének lés szent
ügyé re fi gyel hetünk. E rovatunk je len írás sal lezárul. 
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– Püs pök úr az el múlt na pok ban
a Lu the rá nus Vi lág szö vet ség (LVSZ)
ve ze tő i nek bos sey-i ülé sén vett részt.
Pon to san mi lyen tes tü let ez?
–Alegutóbbi,2010-esstuttgarti

nagygyűlésválasztottamegazelnö-
kötésahét–egy-egyrégiótképvi-
selő–alelnököt.Abizottságielnö-
kökkelegyütttizenhármunknakvan
szavazatijogunk,éséventeáltalában
kétszertanácskozunk.Tavalyilyen-
korBudapestenültösszeavezetői
testület.

– Mit kell tud ni a mos ta ni hely -
szín ről?
–Genfközvetlenközelében,hatal-

masparkközepénállaBosseykastély,
aholtöbbminthatvanéveműködik
azEgyházakVilágtanácsához(EVT)
tartozóÖkumenikusTanulmányiIn-
tézet.AzingatlantazEVTelsőfőtit-
kára,Vis ser’t Ho oft szolgálatiidején
kaptamegezazegyháziszervezeta
Ro cke fel ler családtól.Azótaszünetnél-
kül folyik itt ökumenikus képzés,
gyakran magyar hallgatóval. Örö-
mömremostistalálkozhattamegyhá-
zunkegyikösztöndíjasával,Sze me rei
Esz ter teológushallgatóval.
Agenfiegyetemhezvalókapcso-

lódásrévénakkreditáltképzésbenré-
szesedhetnek itt a világ minden
pontjáról érkező diákok. Amellett
konferenciáknakisotthontadaszép
kápolnávalisrendelkezőősiépület.
Talánérzékeltetiahelykülönleges-
ségétazatény,hogyamaikápolna
tornyaeredetilegszőlőprésvolt.

– Mi fér be le egy két és fél na pos
kon fe ren ci á ba?
–Jóelőkészítettséggelmeglepően

sok!Azelsőfélnapbanmégcsakegé-

szenszűkkörbenvoltunk:ekkorke-
rültugyanissorakétévehivatalban
lévőfőtitkár,Mar tin Jun gemunkájá-
nak értékelésére. Ezzel korábban
hármunkatbíztákmeg:Mu nib Yo u -
nan elnököt–akiamúgyaszentföl-
dievangélikuspüspök–,aszervezet
„kincstárnokát”,másszóvalagazda-
ságibizottságelnökét–akiegyame-
rikaiasszony–,azalelnökökközül
pedigengem.
Rendkívültanulságosvoltezafo-

lyamat!Kézhezkaptukazokatavé-
leményeket, amelyeket a szervezet
munkatársaiírtakle,valamintazta
bőségesanyagot,amelyetafőtitkár
önértékeléskéntadott,majd–több-
órás,célzottszemélyesbeszélgetést
követően–mikészítettükelaztaz
összefoglalójelentést,amelyaztána
testületelékerült.
Nemárulokeltitkot,haelmondom,

hogy az eredmény nagyon jó lett,
ugyanis a főtitkár nemcsak óriási
munkabírással és lelkészhez méltó
hivatástudattalvégziamunkáját,ha-
nem igazi csapatszellemben, nem
utolsósorbanpedigtranszparensmó-
donis.Eztúgyértem,hogyadönté-
sekelőkészítésemindigvilágosalter-
natívákfelmutatásávaljár,ésazokvég-
rehajtásajólnyomonkövethető.
Avezetőitestületmunkájaaztánaz

úgynevezettrégiósjelentésekkelfoly-
tatódott.

– A tel jes ség igé nye nél kül mi ket
emel ne ki ezek ből?
–Valóbancsakszemezgetnitudok

azelhangzottakból.Sokszóesettaz
AfrikábanésÁzsiábantapasztalha-
tókeresztényüldözésről.Nigériában
példáulszámosevangélikustemplo-

motisfelgyújtottakiszlámszélsősé-
gesek,Indiábansokszorhindufana-
tikusok támadnak keresztényekre,
újabbanpedigIndonéziábanisfellán-
golaziszlámtürelmetlensége.
Ázsiaihírtovábbá,hogyazLVSZ

szeretnehivataloskapcsolatotiski-
alakítani a kínai evangélikusokkal,
akikazúgynevezettkulturálisforra-
dalomidejénszüntelenfenyegetett-
ségbenéltek,ésillegalitásbakénysze-
rültek.Latin-Amerikában–aholóri-
ásikatolikustöbbségközöttélnekaz
evangélikusok–mégmindigatársa-
dalmiigazságtalanság,aszegénység
ésakábítószer-fogyasztásjelentialeg-
több gondot, amelyekre aztán az
egyházakigazánélénkenreagálnak.
Észak-Amerikábólakanadaitag-

egyház tevékenységét emelem ki,
aholmostfogadtákelazújstratégi-
át.Enneknégypillére:„Lélektőlát-
hatott tanítványság”, „egészséges
egyház”,„szolidárisigazságosság”és
„hatékonyegyüttműködés”.Akimár
ismeriamiegyházunknakahama-
rosanazsinatelékerülőjövőképét,
azbizonyosegybeeséstisfelfedezhet
amiLát ha tó an evan gé li kus címetvi-
selőstratégiánkkal.
Anyugat-európaijelentésbőlem-

líttessékmeg,hogyakorábbihollan-
diaireformátus–evangélikusegye-
süléshezhasonlóanmostFranciaor-
szágbanjöttlétreközösprotestáns
egyház. Az észak-európai beszá-
molótáthatottaannakafolyamatnak
azismertetése,ahogyanazevangé-
likusegyházakimmárjogilagisfüg-
getlenednekazállamtól:idénnyáron
a norvégoknál született meg ez a
döntés.

Hel ga Ha ug land By fugli en püspök
asszonybeszámolójábanezenkívül
elhangzott az is, hogy országába
mindtöbbkelet-európairomaérke-
zik.Mondanomsemkell,hogyezek
utánamagamjelentésébenisacigá-
nyokközöttvégzettegyházimunkán-
katvettemelőre,utalvaarra,hogy
mostmármásokistestközelbőlta-
pasztalhatjákatématársadalmiér-
zékenységét. Rámutattam továbbá
arra,hogynemcsakromák,hanem
példánakokáértnagyszerűenfelké-
szültorvosokistömegévelmennek
tőlünkÉszak-Európába,amiviszont
nálunkokozsúlyosgondokat.Termé-
szetesenbeszámoltamazokrólata-
pasztalataimrólis,amelyeketaközel-
múltbantettbaltikumivagyéppen
erdélyiútjaimonszereztem.

– A ré gi ós be szá mo ló kat kö ve tő en
mi ről tár gyal tak még?
–Háromfőterületetemlítek.Az

egyik a szervezet gazdálkodása: a
kincstárnokjelentésenyománama-
gunk részéről elfogadtuk és a ta-
nácseléterjesztettüka2011.évigaz-
dálkodásrólszólójelentést.Amásik
a szívemhez közel álló diakónia,
amelyazLVSZesetébenazúgyneve-
zettvilágszolgálatrászorultakközött
végzettsegélyezési,fejlesztésiéska-
tasztrófaelhárításimunkájátjelenti.
Harmadikkéntpedigatavalyelfoga-
dottstratégiautóéletétemlítem.
Egyrésztszorgalmazzuk,hogyaz

egyestagegyházakismegfogalmaz-
zákamagukjövőképét,másrésztaz
egyesterületeksajátstratégiájaisszü-
letőben van. Bossey-ban az LVSZ
kommunikációs stratégiáját hagy-
tukjóvá,beleértveakülönfélemun-

kaágak összehangolását, külön is
hangsúlyozvaawebesmegjelenéstés
azarculatot.Ezutóbbitésaszerve-
zetújlogójátmajdajúniusitanács-
ülésfogadjael.

– Bi zo nyá ra té ma volt a kö zel gő
2017-es év for du ló ra va ló fel ké szü lés is.
–Természetesen.Mindenjelentő-

sebb tagegyház megkezdte már a
sajátfelkészülését.Dániábanvagyép-
pen Németországban kormánybi-
zottságisalakultareformációmél-
tómegünneplésénekelőkészítésére.
Számos országban – de az LVSZ
szintjénis–azaterv,hogyamegem-
lékezésekbebevonjákarómaikato-
likusokat is, hiszenma elsősorban
nemaszakadásról,hanemazegye-
temesegyházmegújulásárólésegy-
ségéről kell beszélnünk. Jó látni,
hogykisebbegyházakismilyenjóöt-
letekkelállnakelő.Magamtöbbek-
keltárgyaltamarról,hogyanálunk
készülőLuther-rajzfilmakárnemzet-
közikoprodukcióváváljon.

g EÉ

Lu the rá nus vi lág
Be szél ge tés dr. Fa bi ny Ta más sal, az Észa ki Egy ház ke rü let püs pö ké vel

é gtájoló

Fabiny Tamás püspök
Északi Egyházkerület

Azünnepiliturgiaiszolgálat-
ban Det re Já nos nyugalma-
zottesperes,azaszódievangé-
likusgyülekezetegykorilelké-
sze,Me kis Ádám, az Észak-
PestMegyeiEgyházmegyees-
perese és Lő rincz Csa ba, a
gyülekezet jelenlegi lelkésze
vettrészt.Apüspökabejárati
ajtó felett is olvasható igét
(Jer7,2)választottaprédikáci-
ójaalapjául.
Azistentisz-

teletet egyház-
községidíszköz-
gyűlés követte.
Amunkálatok-
rólLőrinczCsa-
ba lelkész tar-
tott képes be-
számolót.Ahét
hónaposvállal-
kozásköltségeit
–asoknagylel-
kűegyéniado-
mányozó mel-
lett–nagyrésztaMagyarorszá-
giEvangélikusEgyház,azÉszak-
PestMegyeiEgyházmegyeésaz
Evangélikus Egyház Aszódi
PetőfiGimnáziuma,Szakkép-
zőIskolájaésKollégiumaállta,
illetveazEmberiErőforrások
Minisztériumától kaptak tá-
mogatást.

Afelújítássoránkicserélték
atemplomtoronyóráját;aré-
gi, fogaskerekes szerkezetet
az egyházközség az aszódi
gimnáziumnak ajándékozta.
Aköszöntéseksorábanfel-

szólaltaktöbbekközöttafinn
és német – helsinki, illetve
obernburgi–testvérgyüleke-
zetképviselői:Hil de Grün és
Mat ti Po u ta inen; Roncz Bé la,

azaszódioktatásiintézmény
igazgatója;Fáb ri György kerü-
letifelügyelő,Det re Já nos nyu-
galmazott esperes és Sztán
Ist ván aszódipolgármester.
Azünnepségenagyüleke-

zeténekkaraéskántoraszol-
gált.

g –Kinyik–

A fel újí tott 
szü le tés na pos

b Temp lo muk 285. szü le tés nap já ra fel újí tot ták az „ün ne -
pel tet” az aszó di hí vek. Re mény ség va sár nap ján az észa -
ki ke rü let püs pö ke, FabinyTamás hir det te Is ten igé jét a
meg szé pült lel ki haj lék ban. 

Reménységvasárnapjánake-
rületlelkészivezetőjeMt24,1–
14alapjánarrólbeszélt,hogy
avilágnemavég,hanemacél
felétart,ahogyanatemplom
épületesemcél,hanemeszköz
kell,hogylegyenagyülekezet
életében.
Az istentisz-

teletet követő
ünnepiközgyű-
lésenHa ba Gá -
bor felügyelőbe-
számoltafelújí-
tásnak,azazate-
tő és a torony
cseréjénekame-
netéről,megkö-
szönve minden
közreműködőés
támogatósegít-
ségét.
Aköszöntők

sorátHa dá rics Áron ifjúgyü-
lekezetitagnyitottaegyvers
tolmácsolásával.ADéliEgy-
házkerületnevébenRa dos né
Len gyel An na kerületi fel-
ügyelő mondott köszöntőt.
Példamutatónak nevezte a
gyülekezethozzáállásátavál-
lalt feladathoz, és kiemelte,

hogyaközösségazerőforrá-
saihozmértenterveztemega
felújítást.
Azegyházmegyeüdvözletét

Kri zsán Zol tán felügyelőad-
ta át. Végül Újpest polgár-
mestere,Win ter man tel Zsolt
köszöntötte a gyülekezetet.

Felhívtaafigyelmetarra,hogy
akerületlegrégebbitemplo-
mánakmegújulásatöbbmint
szimbólum,hiszenazépület
már akkor itt állt, amikor a
környékmégiparterületvolt.
Az ünnepi istentiszteletet

szeretetvendégségkövette.
g KissTamás

„A temp lom nem cél,
ha nem esz köz!”

Meg újult 
az új pes ti evan gé li kus lel ki haj lék

b Az új pes ti evan gé li ku sok temp lo muk fel újí tá sá ért ad tak há -
lát no vem ber 18-án. Az ün ne pi is ten tisz te le ten GáncsPé-
ter, a Dé li Egy ház ke rü let püs pö ke szol gált ige hir de tés sel.

ATúrmezei-emlékévzáróese-
ményekéntszülővárosában,Ta-
másibanparkotneveztekela
százéveszületettTúr me zei Er -
zsé bet evangélikusdiakonissza
költőnőről,ésidénismegren-
deztékazErzsébet-napiTúrme-
zeiszavalóversenyt.
A Tolna megyei város

könyvtárában – immár ha-
gyománytteremtve–novem-
ber19-énharmadikalkalom-
maltartottákmegaszavalók
versengését. A huszonnyolc
versenyző mellett a rendez-
vényretöbbversmondóisje-
lentkezettversenyenkívül.
Aháromkorosztálybanver-

sengőversszeretődiákokata
felkészítőtanárokonésabüsz-
ke szülőkön kívül lelkesen
hallgattaazsűriis:Gáncs Pé -
ter evangélikuselnök-püspök,
Gö rög Zol tán né, aFébéEvan-
gélikusDiakonisszaegyesület
főnökasszonya,valamintaTol-

na-BaranyaiEgyházmegyeel-
nöksége–Sza bó Vil mos Bé la
esperesésAn dor ka Ár pád fel-
ügyelő–,illetveRi bá nyi Jó zsef
polgármesterésSzé les And rás
alpolgármester.
Aversenyelsőfelébenakö-

telező,majdaszabadonválasz-
tottverseketszólaltattákmega
gyerekek.Amígazsűrimeg-
hoztadöntését,azökumenikus
összetételű csapat a kisváros
központjában, a művelődési
házésakönyvtárelőttizöldte-
rületengyűltössze,hogy fel-
avassák aTúrmezei Erzsébet
parkot,aholezentúlemlékkő
hirdetiaköltőnőnevét.
AköszöntéseksorátGáncs

Péterpüspökáldásazárta,hir-
detve,hogyegyköltőaddigél,
amígszavaljákaverseit.Mint
mondta,aTamásibantapasztal-
tak alapján Túrmezei sokáig
velünkmarad,sokakörömére.

g –KT–

„Át ra gyog-e 
raj tunk?”

Ta má si ban zá rult 
a Túr me zei-em lék év
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Lassanközhelynekszámít,hogyané-
met–lengyelkiengesztelődésamáso-
dikvilágháborúvégeótazajló,máig
semlezártfolyamat.Ebbeafolyamat-
bailleszkedikaVesztfáliaiEvangélikus
EgyházésaLengyelÖkumenikusTa-
nácsáltalszervezetttanácskozássoro-
zatis,amelyneknovember7–9-énmár
anegyedikalkalmáttartottákmeg.A
helyszínazOderabalpartjánfekvő,
Lengyelországhoztartozóváros,Szcze-
cin(Stettin)volt.
Itthetvenévealakosság93%-avolt

németevangélikus,ma0,1%-aköveti
alutherihagyományokat,nagyrészt
lengyelanyanyelvűként.Abelváros
hatalmasgótikustemplomaibanka-
tolikus istentiszteletek zajlanak, s
nemmindegyikbenolvashatóutalás
arra,hogyittareformációitanokha-
marésegységesennyertektért.
Ezatörténelmiközegbiztosította

ahátteretatanácskozáshoz,amely-
nekcsomópontjaiaháború,akitele-
pítés,avándorláséskiengesztelődés
voltak.Nyilvánvalóváváltaz,amited-
dig sejteni lehetett: a középnémet
egyháziköztudatban–aregionális
szemléletmódmiatt–asziléziaiésa
szudétanémeteksorsaismertcsupán.
Aközép-európaieseményekközüla
németkitelepítéstilletőenvolttapasz-
talhatóhalvány tájékozottság, de a

szlovák–magyarlakosságcsere,abu-
kovinaicsángóksorsavagyadalmá-
ciai olaszok elűzése a résztvevők
nagytöbbségeszámáraeddigteljesen
ismeretlenvolt.
Az előadók általában személyes

vagyinkábbcsaládiérintettségalap-
ján szóltak, megpróbálva túllépni
azérzelmiérintettségen.
Sokesetbenazelűzöttekhelyére

költözők is kényszer hatására ke-
rültekújlakhelyükreazújállamha-
tárokmeghúzásakövetkeztébenvagy
anemzetikisebbségektudatosmeg-
osztásánakszándékával.Szóesetta
sokfélekulturálisésvallásiháttérből
érkezőkintegrációjávalkapcsolatos
feszültségekről,egyúj,közösidenti-
táskiépülésénekrögösútjairólis.A
kiengesztelődésgyülekezetipéldái-
ról–példáulkoncertekrőlésbicik-
litúrákról–ishallhattakbeszámoló-
katajelenlévők.
A városnézés sajátos színfoltja

voltazismertnémetmártírteoló-
gus, Di et rich Bon hoef fer emlékét
őrző park felkeresése – annak az
épületnekahelyén,aholBonhoef-
fer illegális teológiai szemináriu-
maműködött–,megtapasztalvaa
Hitvalló Egyház emlékéhez való
lengyelviszonyulást.

g Dr.LacknErPál

A múlt meg ér té sé nek rö gös út ján…

– Az ün nep sé gen töb ben is utal tak
fel szó la lá suk ban ar ra, hogy a tár sa -
ság tör té ne te a Par la ment épü le té ben
kez dő dött.
–Arendszerváltásutánielsőpar-

lamentben–amelynekénis
tagja voltam–hívő ország-
gyűlésiképviselőkbőlalakítot-
tunkegyimaközösséget.Min-
denhétentalálkoztunk.Énak-
korlelkészkéntmártöbbmint
egyévejártamazországbör-
töneit,éssokatmeséltemkép-
viselőtársaimnakazeközben
szerzett élményeimről. Így
velükésmásbörtönmisszió-
sokkalalapítottukmegaMa-
gyarTestvériBörtöntársasá-
got1992-ben.

– A Ma gyar Bűn meg elő -
zé si és Bör tön misszi ós Ala -
pít vány ku ra tó ri u mi el nö ke,
KatonaCsillais ar ról val lott a
par la men ti ün nep sé gen, hogy
a bör tön misszi ói te vé keny sé get
el hí vás elő zi meg. Mi az ön el -
hí vá sá nak a tör té ne te? Mi -
lyen út ve ze tett a Par la ment -
ből a bör tön be?
– Nemzetközi szerveze-

tünknek–Pri son Fel lows hip
In ter na ti o nal aneve–avezetőimajd
egyévig„kapacitáltak”,hogyszervez-
zemmegaMagyarTestvériBörtön-
társaságot.Kezdettőlfogvaénisna-
gyonfontosnaktartottamazötletet,
de „ellenálltam”, próbáltam másra
testálnieztafeladatot.Gyülekezeti
lelkészként akkor azt gondoltam,
hogynekemtúlsokteendőmvan,és
ezekelőrébbvalókvoltakszámomra.
1991-ben Magyarországon járt

Chuck Col son, anemzetköziszerve-
zetalapítója–avelevalótalálkozás
volt a fordulópont az életemben,
rajtakeresztülragadottmegazIsten,
ésfordítottabörtönmissziófelé,ál-
talatapasztaltammeg,hogyfonto-
sabb a börtönökbe mennem s ott
szolgálnom,mintaParlamentben…

– Mi lyen adott sá gok kal kell bír nia
an nak, aki a bör tön misszi ó ban szol gál?
–Egyfelőlelkötelezettnekkelllen-

nieazevangéliumhirdetésére,Krisz-
tusmisszióiparancsánakteljesítésé-
re,másfelőlabbaniskövetnikellJé-
zust,hogy–ahogyantőletanultuk–
mindenkitválogatásnélkülkellsze-
retni.Aszeretetnyitjamegsokfog-
vatartottszívétKrisztuselőtt.Asze-
retetabörtönbensemluxus,mert
nemlehetélninélküleottsem.

– Az egyik leg si ke re sebb kez de -
mé nye zé sük az Angyalfa prog ram,
mely nek kö szön he tő en má ra már
ezer két száz-ezer há rom száz olyan
gyer mek jut hat ka rá cso nyi aján dék -
hoz, aki nek va la me lyik szü lő je bör -
tön ben van. Mi kor és ho gyan kez dő -
dött a prog ram?
–A társaságmegalakulása után

azonnal elkezdtük „összegyűjteni”
abörtönbenlévőszülőkgyermeke-
it,számukraajándékgyűjtéstszervez-
tünk.Azelsőkarácsonykorhuszon-
ötcsomagotküldtünkszétaparla-
mentipostával…

– Idén hunyt el Chuck Col son, a
nem zet kö zi bör tön tár sa ság ala pí tó -
ja. Ho gyan em lé kez nek rá? Mit ta nul -
tak tő le a bör tön misszi ó ról?

– Az Evan gé li kus Élet ben több
cikkismegjelentrólaahalálaután,
énmagamishosszabbírásbanem-
lékeztemmegmunkásságárólajúni-
us3-ailapszámban.Sokmindentta-

nulhattunktőle,ővoltazegyikleg-
nagyobbegyéniség,akitszemélyesen
ismerhettem.Leginkábbaztazalá-
zatotésegyszerűségetigyekeztemel-
tanulni, ahogyan az elesett, elbu-
kottemberekfeléfordult.Példamu-
tató volt az a bátorság, amellyel a
megváltás, újjászületés evangéliu-
máthirdettemindenkinek,minden
körülményközött!

– Ho gyan mű kö dik együtt a Ma -
gyar Test vé ri Bör tön tár sa ság és a
Pri son Fel lows hip In ter na ti o nal?
– A kezdetektől fogva szoros a

kapcsolatnemzetköziszervezetünk-
kel.Nagyonsoktámogatást,segítsé-
get,kézzelfoghatóismereteket,biz-
tatást nyújtottak nekünk. Szinte
mindenprogramunkattőlükvettük
át,ésfelkészítést,anyagokatiskap-
tunk.Többprogramunkisműködik:
azelőbbmáremlítettAn gyal fa prog-
ram–ennekkeretébenabörtönben
lévőszülőkgyermekeittáborozniis
elvisszük–,ezenkívülaZá ke us prog-
ram,amellyelazelkövetőésazáldo-
zatközöttimegbékéléstigyekszünk
elősegíteni; azúgynevezettAPAC-
programsegítségévelkereszténykör-
letetalakítunkkiabörtönben.Emel-
lettatársaságmegalakulásótameg-
szervezzük a nemzetközi börtön-
missziós imahét itthoni alkalmait.
Az elmúlt húsz évben nagyon

soknemzetközikonferencián,tré-
ningenvettünkrésztmunkatársaim-
mal.Volt,hogytizenhatfősdelegá-
cióvalutaztunkabörtönmissziósok
világgyűlésére–szinténanemzet-
köziszervezetünktőlkapotttámo-
gatással.

– Ho gyan vál hat Is ten igé je va ló -
ság gá a rá csok mö gött?
–Ugyanúgy,mintarácsokonin-

nen,hiszenugyanaztazevangéliu-
mothirdetjük,amelyetatemplomok-
ban. Azonban csodálatos megta-
pasztalni,hogymennyiszabadem-
bervanabörtönökben,tehátarácsok
mögött!Hiszenszabademberaz,aki

megszabadultabűneitől,akialelké-
benszabad,újjászületett,ésújéletet
kezdett.

– Nem pa ra dox kis sé élet fogy tig -
lan ra ítélt ra bok nak a sza bad ság ról
be szél ni? Mit tesz nek ak kor, ha va la -
ki hal la ni sem akar Is ten igé jé ről?
–Éppenazelőbbelmondottakér-

telmében nem paradox, hiszen az
igaziszabadságnemaz,hogykime-
hetünkazutcára,ésszabadonjárkál-
hatunk.Azigaziszabadságaz,haIs-
tenútjainjárunk!Azigaziszabadság
az,amikorvalakimegszabadulabű-
neitől,nemkötikrégikötelek,szabad
azIstenésmásokszeretetére.

Olyanokkalritkábbantalálkozunk
a börtönökben az alkalmainkon,
akikhallanisemakarnakIstenről,hi-
szenezekenki-kiönkéntesalapon
veszrészt.Azazértelőfordul,hogy
valakinemahitdolgairól,hanema
sajátproblémájárólszeretnebeszél-
ni velünk vagy a börtönlelkésszel.
Természetesenőtisszeretjük,türel-
mesen meghallgatjuk, s ha lehet,
teljesítjükakérését.

– A vá ci bör tön ben bra zil min tá -
ra lét re hoz ták az úgy ne ve zett APAC-
kör le tet. A be tű szó a SzövetségazEl-
ítéltekVédelméreésTámogatására
el ne ve zé sű kez de mé nye zés an gol ne -
vé ből va ló. Az APAC ke resz tény ala -
po kon áll va igyek szik se gí te ni az el -
ítél tek re szo ci a li zá ci ó ját sza ba du lá -
suk után. Kik ke rül het nek eb be a
kör let be?
–AzAPAC-körletrebárkibeke-

rülhet–perszehavanhely–,akiel-
fogadjaaszabályait,„belsőtörvényét”,
svállalja,hogyodaadássalveszrészt
mindennaposkeresztyénprogram-
jainkon.Fontosnakkelltartaniaacsa-
ládot, hiszen az APAC-program
egyiklényegeselemeacsaláddalva-
lóintenzívkapcsolattartás,hogyaz
ne szakadjonmeg, s a szabadulás
utánavoltfogvatartottvisszatérhes-
senszeretteihez.
AzAPAC-körletenakörülmények

kicsit jobbak,mintmászárkákban,
például szőnyeg, faliszőnyeg van a
„szobákban”, de az igazi különbség
nem ebben rejlik. Krisztusnak az
emberfeléfordulószereteteazazalap,
amelyreaprogramépül.Eszerintpe-
digabűnésazembernemugyanaz.
„Öldmeg” a bűnt,mentsdmeg az
embert–ezazAPACegyik„jelsza-
va”.Afeltételnélküliszeretetkulcsfo-
galomazeredményesbörtönmisszi-
óbanésbűnmegelőzésben!Deugyan-
ilyenfontosalapelv,hogyhinnikell
abban,hogyaváltozáslehetséges.És
Krisztussalmindenlehetséges.

g KinyikAnita

A rá csok mö göt ti sza bad ság tit ka
Húsz éves a Ma gyar Test vé ri Bör tön tár sa ság

b „Krisz tus nak az em ber fe lé for du ló sze re te te az alap. E sze rint pe dig
a bűn és az em ber nem ugyan az. »Öld meg« a bűnt, mentsd meg az
em bert! – ez az egyik »jel szó«” – mond ja RoszíkGábor evan gé li kus
lel kész, a Ma gyar Test vé ri Bör tön tár sa ság, il let ve a Bör tön lel ké szek
Ma gyar or szá gi Szer ve ze té nek el nö ke. A bör tön tár sa ság fenn ál lá sá -
nak hu sza dik év for du ló ja al kal má ból no vem ber 8-án ün nep sé get tar -
tot tak az Or szág ház va dász ter mé ben. En nek ap ro pó ján kér dez tem a
két év ti zed ről az ala pí tó el nö köt.

Ajanuár1-jétőljavasoltmódosítást
azegyesegészségügyitárgyútörvé-
nyek módosításáról szóló T/9065.
számú törvényjavaslatba építették
be,amelyetnovember10-énbeter-
jesztettekazOrszággyűléselé.
Atörvényjavaslat96.paragrafusa

azegyházakhitéletiésközcélútevé-
kenységénekanyagifeltételeirőlszó-
ló1997.évitörvénytmódosítaná.E
szerint „amennyiben az egyháza-
katmegilletőösszegegyüttesennem
érielanyilatkozattalérintettévrebe-
vallott,azösszevontadóalapotter-
helő, adókedvezményekkel csök-
kentettszemélyijövedelemadó0,9
százalékát,ennekmértékéigazegy-
házaknak ténylegesen átutalandó
összegetaközpontiköltségvetésből
kikellegészíteni”.
A törvényjavaslat részletes in-

doklásában az szerepel, hogy az
egyházi alapintézmény-működés
finanszírozási rendszerének mó-
dosításaazértindokolt,hogybizto-
sítottáváljonazegyházaktovábbi
zavartalan hitéleti tevékenységé-
nektámogatása.Ennekérdekében
– egyben elismerve az egyházak
társadalmiszerepvállalásánakerő-
södését,beleértveazegészségügyi
intézményekfenntartásátis–szük-

séges az egyházfinanszírozási tör-
vénynekazelsőOrbán-kormányál-
talelfogadottelvialapokhozvissza-
térő módosítása – tartalmazza a
törvényjavaslat.

Er dő Pé ter bíboros,prímás,eszter-
gom–budapesti érsek, a Magyar
Katolikus Püspöki Konferencia
(MKPK)elnökeatestületősziren-
desüléseutánszeptember6-ántar-
tott sajtótájékoztatón aztmondta:
húszszázalékkalcsökkentakatoli-
kus egyháznak tett egyszázalékos
adófelajánlásösszegeidénazelőző
évhezképest,miközbenafelajánlók
számanemlettkevesebb.Úgyfogal-
mazott:ebbőllátszik,hogyazadó-
ügyiváltozásokérzékenyenérintik
azegyházakatis.
AMagyarországiReformátusEgy-

házkommunikációsszolgálatano-
vember14-énazMTI-hezeljuttatott
közleményében azt írta: a 2011-es
adókbólszármazóösszegazelőzőév-
hezképestjelentősen,húszszázalék-
kal csökkent, noha a felajánlások
számanövekedett.„Ezaszemélyijö-
vedelemadó-szabályoktavalyidrasz-
tikusváltozása,azegykulcsosadóbe-
vezetésemiatttörténtígy”–írtaa
kommüniké.

d MTI

Mó do sí ta nák 
az egy há zak fi nan szí ro zá sát

b A kor mány tör vény ja vas la ta az or szág költ ség ve té sé nek 0,9 szá za -
lé ká ra egé szí te né ki az egy há zak nak a sze mé lyi jö ve de lem adó egy -
szá za lé kos fel aján lá sá ból já ró össze get – ol vas ha tó az Or szág gyű -
lés hon lap ján.
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AII.vatikánizsinatmegnyitásának
ötvenedik évfordulója alkalmából
XVI. Be ne dek pápaa2012.október11.
és2013.november24.közöttiidő-
szakrameghirdetteahitévét.Ehhez
kapcsolódvazajlottpüspökikerek-
asztal-beszélgetésnovember18-ána
történelmikeresztényegyházakbu-
dahegyvidékigyülekezeteinekössze-
fogásával.
AMOMKulturálisKözpontban

tartotteszmecseremeghívottrészt-
vevői dr. Szé kely Já nos, az Eszter-

gom–BudapestiFőegyházmegyese-
gédpüspöke,dr. Sza bó Ist ván, aDu-
namellékiReformátusEgyházkerü-
let püspöke, dr. Fa bi ny Ta más, a
MagyarországiEvangélikusEgyház
ÉszakiEgyházkerületénekpüspöke,
illetveKo csis Fü löp, aHajdúdorogi
Görögkatolikus Egyházmegyeme-
gyéspüspökevoltak.
A beszélgetést No votny Zol tán

sportriporter,aProtestánsÚjságírók
Szövetségénekelnökemoderálta.

d EvÉ let-in fó

Püs pök ke rek asz tal Bu da hegy vi dé ken
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TiszteltHölgyeimésUraim!Azon
gondolkodtam,érvényes-eazacím,
hogyEgy 20. szá za di po li hisz tor. Ez
akifejezésugyanisközgondolkodá-
sunkbanelsősorbanHer man Ot tó hoz
kötődik, akinek munkásságát fel-
idézvevalóbanazthihetjük,hogyha-
lálátkövetőena20.századbannem
éltek közöttünk ennyire sokszínű
életpályávalbíró tudósok, alkotók.
Valójábanerrenagyonsokéletmű

rácáfoltmáreddigis.Eztakiállítást
megtekintve mondhatjuk: Szent-
ágothaiJánossalkapcsolatbana„20.
századi polihisztor” cím csöppet
sem túlzó. Azt is hozzátehetem,
hogya20.és21.százademberené-
miösztönösirigységgelnéziaztaz
életművet,amelyelénktárul.Ösztö-
nösirigységgel,mertévtizedekótaaz
lehetazérzésünk,minthanemszü-
letnénekebbenakorbanolyanössze-
tettszemélyiségek,akikkomolytu-
dományos, művészeti, alkotói pá-
lyájukmellettaközéletbenvagyapo-
litikábanisjáratosaklennének.
Delépjünktúlezenazirigységen,

és tartsuk szemünk előtt azokat a
nagy formátumú személyiségeket,
akiktőltanulhatunk.Őketkellalapul

vennünkahhoz,hogyújraépíthessük
amagyarkultúrát,szellemiéletet,tu-
dománytésnemutolsósorbanapo-
litikát.Mertapolitikai,közéletisze-

repvállalás, anagypolitikábanvaló
megmerítkezés Szentágothai pro-
fesszortólsemállttávol,mintaztjól
tudjuk.
Tőle származik az alábbi idézet:

„Megmaradnibecsületesembernek
afennállótörténelmikörülmények
között.”Ezazamondat,amelykije-
löliszámunkraannakazéletműnek
azértelmezésiterét,amelyéletmű-
nek egy kis és sajátságos szeletét
látjukmostitt.Hiszennematudós
Szentágothai mutatkozik be előt-
tünk,hanemazalkotó.Anagyívűtu-
dományospályájamellettodahazaés
azutazásaisoránazélet,atáj,ater-
mészetésazemberáltalépítettkör-
nyezetszépségeibenmegmerítkező
alkotóaz,akielénktárulezekenaz
akvarellekenkeresztül.
Akéseiutódokbanfelmerülheta

kérdés: meg lehet-e maradni be-
csületesembernekafennállótörté-
nelmikörülményekközepetteúgy,
hogyazemberpolitizál.Szentágothai
–megkérdezése és tudta nélkül –
1985-benországgyűlésiképviselője-
löltkéntfelkerültaHazafiasNépfront
listájára.Jakabapostolszavairahivat-
kozva–„akipedigvalamijóttehet-

ne,denemteszi,bűneazannak”–
végülúgydöntött,elfogadjaameg-
bízást.Hogyjóltette-e,hogyvállal-
taafeladatot,arrólmajdazutókor

fogítéletetmondani.Énamagamtu-
dásávalúgyérzem,irigylésreméltó
az,hogyennyiviszontagságot,rend-
szertésrendszerváltozástmegélveő
mégiscsakmegtudottmaradnibe-
csületesembernekafennállótörté-
nelmikörülményekközött.
Denemakaromelterelniafigyel-

müketazittkiállítottképekről.Beval-
lom, úgy vagyok az akvarellekkel,
mintsokanmások,akikakortársma-
gyar művészetekkel foglalkoznak:
óvatossággalés–valljukbeőszintén
–némifanyalgássaltekintünkemű-
fajra.DehaddosszammegÖnökkel
egy élményemet. 2007-ben a bécsi
Leopold Múzeumban megnéztem
Her mann Hes se főlegakvarellekbőlál-
lókiállítását.Rendkívülimódonkíván-
csi voltam, hogy a számomra oly
fontosírómilyenmódontudmegnyil-
vánulnifestészetimunkájasorán.
Mireakiállításvégéreértem,meg-

értettem,mitakartmondaniHesse,
amikor az egyik levelében így írt:
„Majdmeglátják,hogyfestészetemés
költészetemközöttnincsellentmon-
dás.Hogyebbensematermészethű,
hanemaköltőiigazságotkeresem.”
Akkor megértettem, hogy milyen
az,amikorvalaki,akikövetkezetesen
atermészetetpróbáljalefesteni,azt
festile,amitmagaelőttlát.Ésmikép-
pentudjamegvalósítaniazalkotó-
munkasorán,hogyaztvetítseapa-
pírra,amitmagábanbelüllát.
Ezakiállításugyaneztakérdést

vetifel.Atudományosigazságmeg-
fér-e a költői igazság mellett? A
természetiigazságmegfér-eazalko-
tói, festői igazság és értelmezés

mellett? Ha Önök végignézik
eztakiállítást,akkoraztlátják,
hogyigen,megfér.Ésennekaki-
állításnaknemazalegfőbbérde-
me,hogyegy20. századipoli-
hisztorösszetettszemélyiségé-
nek egy szelete bontakozik ki
előttünk,hanemhogykibontako-
zikegyolyanembernekaképe,
aki egyébként képzőművészeti
vagy vizuális területen kalan-
dozvaisképesérvényesetalkot-
ni.Képes érvényes értelmezést
adniarrólavilágról,amelyetőlá-
tott,őmegélt.
SzentágothaiJánosegyikírásá-

banolvastam,hogymilyenvolt
az,amikortizenhétévesenelő-
szörmikroszkópbatekintvemeg-
élteéleteelsőtermészettudomá-
nyosélményét.Nagyonerősvizu-
álishatásokértékakkor.
Egybiztos:sokkalközelebbáll

egymáshoza természettudomá-
nyosgondolkodás,atermészettu-

dományésaművészet,mintahogyazt
elsőregondolnánk.Azokatermészet-
tudósok,akikművészettelisfoglalkoz-
nak,minduntalanmeglepnek,mert

rádöbbentenek minket, bölcsé-
szeket,mennyivelösszetettebben
képesek néha látni a világot. A
munkánkhoz milyen hihetetle-
nülsokathozzátudtennimind-
az,amiatermészetmegértésére
irányulókísérletezésnekindulel.
Engedjék meg, hogy zárásul

idézzemaprofesszorúrUlysses -
ként az agy kö rül címűírásának
zárógondolatait:„Végülisazzala
mindennel megbékélt érzéssel
nézhetek mindegyikünk sorsa,
földiéletünkvégeelé,hogyszám-
talanbizarrsága,romantikusté-
vedése, burleszk szituációi, ké-
sőbbszükségtelennekítélt,hamis,
dejószándékkalvállaltkompro-
misszumai ellenére életem »jó
mulatság,férfimunkavolt«.”
Köszönöm szépen a figyel-

müket!

Egy más mel lett meg fé rő igaz sá gok
Meg nyílt a Szent ágot hai-ki ál lí tás az EOM-ban

A magyar irodalom szelíd hangú
költőjevolt.Életféltőésembermen-
tő,aveszendődolgok,hétköznapikis
csodákírnoka.Azerdélyitájszépsé-
gesívét,őszaranyhervadását,figye-
lőpásztoraithibátlandallamúsorok-
banőriztemeg.

Íme,azegyiklegszebbverse:„A
naptüze,látod,/afürgediákot/a
hegyre kicsalta: a csúcsra kiállt. /
Csengve,nevetve/kibuggyanaked-
ve/segyősevoétafénybekiált./(…)
/Barnapatakja/naprakacagva/a
lomhaMarosbacsengvesiet./Zeng
acsatorna,/zengahegyorma,/s
zeng–ugyezeng,ugyezengaszi-
ved?”(Már ci us.)
Kétszakasztkihagytamafiatalko-

riremeklésből,mertlehetetlenigaz-
ságottenni,olyansokafénylőkép.
Atélhófüggönyemögülhallatszóhí-
vás, cinke- és pirókhang, falusi
csönd…

Áprily Lajos indulásakor–anagy-
enyediBethlen-kollégiumjelestaná-
raként–különösköltőinevetválasz-
tott,fiára,aremekpoétárahagyvaa
családiJé kelyt. Fölfelésuhanócsillag-
kénttörtbeirodalmunkba,shibát-
lan, mély fájdalmú, formagazdag
költeményeivelmeghódítottaolvasó-
it.Továbbcsiszoltákhangjátmegpró-
báltatásai:erdélyigondok,azelsővi-
lágháborúpokla.Megszenvedve,de

megtaláltaareményszavait,akiví-
vottbékét.
„ÁprilyLajosnemavéresküzdel-

mekbenhisz–írtaPo mog áts Bé la –,
hanemazemberségben,azemberi
minőségben,shiszaszépségetma-
gábamentőversben,aköltészetren-
deltetésébenis.”
Váratlanulotthagytaszülőföldjét,

Kolozsvárt, és 1929-bencsaládjával
Budapestreköltözött.ALónyayutcai
reformátusgimnáziumtanáralett.A
Pro tes táns Szem lét szerkesztette,majd
kineveztékaBaár–Madasleányneve-
lőintézetigazgatójának.Örökván-
dorlásvoltez,ateljesnyugalomke-
resése;végülletelepedettaVisegrád
mellettiSzentgyörgypusztán.
Áprilyszámáraatermészetavég-

sőmenedék–hiszen1943-atírunk–
,aholbiztonérzékelteaszületésés
ahalálmisztériumát.Azemberifáj-
dalmat,afogyatkozóörömet.„Völgy-
ben,vadonban,rónaságon/abékes-
ségbolyongvelem./Csakegyöröm
vanavilágon/sezazörömfegyver-
telen” – fogalmazta meg minden
időrearspoeticáját,ésmindvégigeh-
heztartottamagát(Fegy ver te len va -
dász da la).
„Ámulfű,fa,virágszépségén–ír-

talegjobbismerője,Győ ri Já nos –,
madarak röptén, a völgyet betöltő
fenyvesillaton.”Gyönyörködöttaké-
sőőszhajnalipáraalakjaiban,avíz-
rehajlófüzekben,aziramlóévszáza-
dokban,napfénytőlaranytavaszok-
ban, porhavaktól fehér telekben.
Hallottaazegyreközelebblopakodó
halált,denemfélt,mertúgyérezte,
hasznosvoltlepergőélete.
Az1887.november14-énszületett

ÁprilyLajosversesköteteivel (Ábel
füst je, Je len tés a völgy ből, Akarsz-e
fényt?), színpadijátékaival(Ida he gyi
pász to rok, A bí bo ros), fordításaival
(különösenazAnye gin újraköltésé-
vel)maradandótalkotott.Azengő
összhang,atökéletesformamögött
egynagyköltőmélyemberségeáll
örökfedezetnekésértéknek.

g FEnyvEsiFélixLajos

Meg őr zött em be ri dal lam
Száz hu szon öt éve szü le tett Áp rily La jos

b Ki ál lí tás sal tisz te leg a bu da pes ti Evan gé li kus Or szá gos Mú ze um
(EOM) a száz év vel ez előtt szü le tett Kos suth-dí jas ma gyar ana tó mus,
egye te mi ta nár, or szág gyű lé si kép vi se lő, a Ma gyar Tu do má nyos
Aka dé mia egy ko ri el nö ke, az evan gé li kus SzentágothaiJános előtt. Az
Egy20.századipolihisztor–SzentágothaiJánosakvarelljei cí mű, 2013.
már ci us 31-ig lá to gat ha tó tár la tot no vem ber 17-én L.SimonLászló kul -
tú rá ért fe le lős ál lam tit kár nyi tot ta meg. Az aláb bi ak ban meg nyi tó be -
szé dé nek rö vi dí tett, szer kesz tett vál to za tát kö zöl jük. 

L. Simon László államtitkár és Harmati Béla László múzeumigazgató

A kiállítás megnyitóján…
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Bonyhádi gimnazistákkal, szülők-
kel,barátokkalteltmegnovember18-
ánaFonóBudaiZeneház,hosszúvá-
rakozásutánugyanisezenazestén
kerültsoraKe reszt met szet zenekar
mi van című lemezének bemutató
koncertjére.
Egyévteltelalemezfelvételeóta,

de–ahogyanerrőlaráadásszámis
tanúskodott–nemtétlenül.Alelke-
sencsápolóifjúságpedigegyáltalán
nembántaamegkésettdebütálást.
Betévetudtákanótákat.AzÉn Is te -
nem, aBé kés vagypéldáulazEgyet -
len ké rés címűszámafülükbemász-
hatott iskolai ünnepélyeken vagy
éppaSzélrózsatalálkozókon.
ABonyhádiPetőfiSándorEvangé-

likusGimnáziumban2009-benalakult
együttesrészbencsaládivállalkozás,
hiszazénekesnő,Sze me rei Pan ka és
agitáros,Sze me rei Be ni testvérek–s

mintutóbbkiderült,nővérük,Jan ka
istagvolt.Detágabbértelembenis
családiasazenekaragitáros-énekes
Klenk Blan ká val, azongoránésvokál-
lal kísérő Don ovál Krisz ti vel, vala-
mintazörökifjúnaknevezettritmus-
szekcióval–abasszusgitárosHu szák
„Ma ci” Zsolt tal ésazütőhangszeres
Né meth „Ném ci” Ta más sal kiegészül-
ve–,hiszízig-vérigkeresztényformá-
ciórólvanszó.
ArepertoárbananépszerűIsten-

dicsőítőslágerekentúl–melyekben
Panka zengő hangja, drámai elő-
adásmódja és Blanka fátyolos,
dzsesszesebbkíséreteigenkellemes
párosításnakbizonyult–líraikorál-
feldolgozásokisfelcsendültek.Ko dály
Ad ven ti éne ke ésaJöjj, né pek meg vál -
tó ja iselhangzottamolyanbonyhá-
diasanmegbolondítva.

g –kanyika–

Bony há di bu li Bu dán

Keresztmetszet
FACEBOOK.COM/PAGES/KERESZTMETSZET/185037891581367
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az élet út fon to sabb ál lo má sai
„Úgy ha tá roz tam, hogy nem tu dok kö -
zöt te tek más ról, csak Jé zus Krisz -
tus ról…” (1Kor2,2)
Orosházán születtem 1952-ben

evangélikuscsaládban,mélyenhívő
szülőknegyedikgyermekeként.Édes-
apámazoros há zi evan gé li kus gim ná -
zi um ala pí tói közétartozott.Hitbeli
elkötelezettségevezetettahhoz,hogy
azötvenesévek„viharsarki”viszonyai
között – ugyancsak tanár édes-
anyámmalegyütt–egynapalattel-
vesztetteazállását.
Öten voltunk testvérek, akik a

meglehetősenszigorúnevelésmel-
lettszívtukmagunkbaaszülőkál-
talképviseltértékrendet,miközben
élveztükaszeretőcsaládikörnyezet
melegét.Gyerekkoromhitéletiala-
pozásaahódmezővásárhelyigyüle-
kezetbentörtént.Ottiskonfirmál-
tam.
Hitbelimeggyőződésünkalapján

távolmaradtunkahivatalosifjúsági
szervezetektől.Edöntésesetemben
azállatorvos-tudományiegyetemre
valóbekerülésemettöbbévvelkés-
leltette.Végülmégisbejutottam,így
kerültemBudapestre.Ekkorakispes-
tievangélikusgyülekezethezcsatla-
koztam.
Kiváló egyetemi eredményeim

alapjánhamarbekapcsolódhattama
kutatómunkába,ésszakmaijövőmet
azegyetemivilágbanreméltemmeg-
találni.Adiplomamegszerzéséhez

közeledveazonbanújrafelszínrejött
„klerikális”voltommiattinemkívá-
natosmegítélésem.
Keserűenkészültemegynemvá-

gyottéletútra,amikorazesemények
csodaszámbamenő,sze ren csés ala -
ku lá sa – egyelőttemjárófiatalem-
berdisszidálása–váratlanulkaput
nyitottszámomra.Innentőlkezdve
továbbraissokküzdelemmel,kudar-
cokéssikerekegymásutánjávaljár-
tamaztazutat,amelyrereményeim
szerintküldettem.
Aztán jöttek mozgalmas évek.

Sokszoripróbálkozásutánkijutottam
Amerikába.Azotttöltöttkutatóévek
szakmaifejlődésemlegfontosabbál-
lomásaitjelentették.
Majd elérkeztünk 1989-hez. A

korszakosváltozásokküszöbénné-
hánymunkatársammalúgygondol-
tuk,eljöttazidő,hogyelőmozdít-
sunkva la mi iga zi, ér de mi vál toz ta -
tást azegyetemivilágban.Atörvé-
nyeskeretekadtalehetőségekkelél-
ve megindítottunk egy reformfo-
lyamatot,amelyazországbanelső-
kéntvezetettelazegyetemistruktú-
ramegújításához.
Aváltástkövetőenhétévenátvol-

tamazegye tem rek to ra, továbbá a

Ma gyar Rek to ri Kon fe ren cia,majda
Fel ső ok ta tá si és Tu do má nyos Ta -
nács el nö ke és számosnem zet kö zi
szer ve zet vezetőtisztségviselője.Tan-
székvezetőegyetemitanárkéntmais
azakadémiaivilágotszolgálom.
Szakmaikötelezettségeimmel-

lett folyamatosan tenni igyek-
szemará szo ru ló kért, a fo gya ték -
kal élő kért. Ekaritatívaktivitásom
fő terepe a Nem zet kö zi Gyer -
mek men tő Szol gá lat és a Ma -
gyar Lo vas te rá pi ás Szö vet ség,
aholtagkéntésvezetőkéntiste-
vékenykedem. A fenn tart ha tó -
ság és az öko ló gi ai szem lé let ügyét
ugyancsakfontosnaktartom.Ez-
zelfüggösszeazÖko ló gi ai Me ző -
gaz da sá gért Ala pít ványmunká-
ja;eszervezetnekhúszéveelnö-
kevagyok.
Időközben Pestújhelyre köl-

töztünk,aholfeleségemmel,lá-
nyommalésfiammalcsatlakoz-
tunk a pestújhelyi evangélikus
gyülekezethez, amelynek ma
presbitere is vagyok. Itt tanúi
voltunk annak, hogy egy kicsi,
meglehetősen elöregedett közös-
ségben néhány, szívvel-lélekkel az
életetigenlőgyülekezetitaganem
kevésbééletteltelilelkésszelössze-
fogvaelindultahitútján.Hit ték, hogy
ha tisz ta szív vel és sok ál do za tos
mun ká val nekiállnakegyszerethe-
tő,mozgékony,ahétköznapokrais
figyelőélet gya kor la tot fel mu tat ni, ak-

kor egyszer csak „ma gá tól”, csak
úgy, az Is ten ke gyel mé ből elindulaz
életfelpezsdülése.Újabbésújabbar-
coktűnnekfel,akikottismaradnak,
ésgazdagítjákagyülekezetet.

az or szá gos fel ügye lő 
az evan gé li kus egy ház 
szol gá la tá ban
„Mert csak én tu dom, mi a ter vem
ve le tek – így szól az Úr –: bé kes sé -
get és nem rom lást ter ve zek, és re -
mény tel jes jö vőt adok nek tek.” (Jer
29,11)
Többévtizedesvezetőipályafutá-

somtapasztalataialapjánigenalapo-
san megfontolom, hogy szabad-e
részt vállalnom egy újabb, nagy
horderejű feladatban.Még inkább
igazezamegfontoltságakkor,haegy
olyanterületenvalómunkálkodás-
rólvanszó,amelyikszámomratúl-
mutat a polgári kötelezettségek
komplexitásán.
Azegyházvállaltküldetéseaföld-

rejöttem be rek üd vös sé gé nek szol gá -
la ta, amely szolgálatot egyébként
tisztességesen,elvárhatóhatékony-
sággalműködtetettszervezetikere-
tekközöttkellmegvalósítania.Ebben
akonstrukcióbannincsolyanfeladat-

kör,amelynekteljesítésesorán–abe-
csülettelelvégzettmunkántúl–ne
lenne elvárandó a küldetéssel való
azonosulás.Ezafelelősségkülönös-
képpenigazazegyházbanvezetőfel-
adatotvállalókesetében.Ezérttettem

magamisszigorúvizsgálattárgyává
azt,hogyakarok-eésvajontudok-e
elegettenniennekaket tős kö te le zett -
ség nek.
Kéréseimet és kérdéseimet el-

csendesedéseimsoránvittemoda,
ahonnanválasztvárhatok.Ígyfor-
málódott indíttatásom, amelynek
megszületésétkövetőenvállaltam
azt,hogyszóbakerülhessekafen-
tifeladatrajelölhetőkkörében,és
vállaltammagambanazt,hogyaz
erre hivatott testület megerősítő
döntéseeseténIs ten előt ti alá zat -
tal és a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház irán ti tisz te let tel és fe le ba -
rá ti sze re tet tel ve szek részt a szol gá -
lat ban.

* * *

A gyakorlati kérdéseket illetően
bátrantámaszkodomamögöttem
lévő,nagyrendszerekirányításával
iseltöltöttévtizedekre.Enneksorán
a minden korok kormányzati és
nemkormányzatierőivelvalótár-
gyalásokban,acélokmegvalósításá-
hozszükségesforrásoksikeresmeg-
szerzésébenjelentőstapasztalatok-
ratettemszert.
Azországosfelügyelőifeladatkör

elemeit az idevonatkozó törvény
világosanmeghatározza.Ezentúl-
menőenazonbanhangsúlyoznikí-
vánoknéhányjellemzőt,amelyeta
feladattekintetébenfontosnakíté-
lek, ésame lyet ma gam fel tét le nül
kép vi se lek.
Azországosfelügyelődolgaolyan

lég kör kimunkálása,amelyazegy-
házban kölcsönös megbecsülésen
alapulókapcsolatrendszertbiztosít.
Szerepvállalására jellemző, hogy
mint se gí tő kéz vanjelen,akimin-
denkoraközösségérdekébencselek-
szik.Ka ma ril la po li ti ká tól men tes,
nyílt, egye nes, ki szá mít ha tó ember-
ként támogatja az egyházonbelül
zajlófolyamatokat,elősegítiahelyes
törekvésekmegvalósulását,ésjózan
bölcsességgel áll az új kezdemé-
nyezésekmellé.Amegnemoldott,
az egy ház tes tét még min dig mar do -
só kérdésektekintetébennemmeg-
alkuvással,deamegbékéléstmun-
káló lehetőségek előmozdításával
szolgáljaazt,hogyekérdésekaz egy -
há zon be lül, az evan gé li um bá zi sán
nyerjenekmegoldást.
Építameglévőértékekre,fárado-

zikazismerttéváltegyházstratégia
szükség szerinti kiegészítésén és a

megvalósítás megindításán. Moz-
gósítjaatartalékokataszolidaritáski-
teljesedése,ahálózatosságbanrejlő
erőrévén.
Azegyházéletképesgyülekezetek

nélkülhalott.Haeztnemszólamnak
tekintjükcsupán,akkormegkell
aztismondanunk,hogymitőlvá-
likműködőerővéagyülekezet.
Attól,haakö zép pont ba atest vé -
rek kerülnek,haavezérlőelvaz,
hogyegymástkülönbnektartjuk
önmagunknál,ésépítveamásik-
raműködésbehozzukaközösség-
benszunnyadóerőt.
Hasonlóankulcskérdésa lel ké -

szi kar egészeáltalképviseltha-
talmaslelkitartalékfel sza ba dí tá -
sa. A gyülekezet és a lelkész
ugyanazonerőforrásbóltáplálko-
zik. Eredményeket önállóan is
elérhetnek,dehaerőiketegyesí-
tik,akkorérvényesülhetagene-
tikavilágábólismerthe te ró zis ha -
tás, amelynek lényege, hogy az
összekapcsolódásrévénlétrejövő
újegyedmindkételődpozitívvo-
násaitmeg ha lad ni ké pes. Vagyis

azegyüttműködésrévénolyanener-
giákszabadíthatókfel,amelyekkü-
lön-különnemjutnánakérvényre,így
együttazonbanolyanújvonásokat
hívnakéletre,amelyekrévénegyhá-
zunkmegerősödik,vonzóbbáválik.

* * *

Egymeg erő sö dő egy ház pedigtalál
megoldástamindinkábbtornyosu-
lógondokorvoslására.Többekkö-
zöttmegkell,hogytaláljaa„vé ge ken”
élő, nyomorúságoshelyzetűgyüleke-
zetek és lelkipásztoraik hatékony
megsegítésénekmódját,hiszenők
ugyanúgyKrisztustesténektagjai.A
mindinkább erodálódó szór vány -
gyü le ke ze tek élet tel új ra fel töl té se
érdekébenkell,hogybátorítsaazer-
reirányulóinnovatívkezdeménye-
zéseket.
Napirendrekelltűznieamű kö dő -

ké pes lel ké szi élet pá lya mo dell kidol-
gozását, beépítve a rendszerbe a
hátrányoshelyzetbenszolgálókki-
emelttámogatását,deegybenfölépít-
ve a mi nő sé gi mun ka, a mérhető
teljesítménytranszparens,kiszámít-
hatóho no rá lá sát.
Amegerősödőegyházin téz mé nyei

ré vén isszolgáljamisszióifeladatát.
Is ko lá i nak és sze re tet in téz mé nye i -
nek si ke re, a benne élők hatékony
megszólításamind-minderősítiegy-
házunkláthatóságát.

Egy há zunk in teg rá ló sze re pe egy-
re világosabbá válhat. Nem úgy

azonosítja önmagát, hogy miben
különbözik másoktól, hanem azt
mutatjaföl,hogynyi tott min den Is -
tent ke re ső em ber szá má ra,miköz-
benvidám,élhető,hétköznapike-
resztényutatkínál.Krisz tus sal já ró,
fel sza ba dí tott em be rek kö zös sé ge,
akikbármindenkivelszembensza-
badok,deszabadságuknemago-
noszságtakarója(1Pt2,6),sőtma-
gukatmindenki szolgájává tették,
hogy minél többeket megnyerje-
nek(1Kor9,19).
Ezzelaz evan gé li um ügyé hez va-

lóhűségesra gasz ko dás sal együttbe-
mutatottvonzónyitottsággalszol-
gálnitudjukegy há zunk lét szám beli
gya ra po dá sá nak stra té gi ai cél ját is,
amelyszükségszerűfeltételemeg-
maradásunknak.Nemkevésbészük-
ségesazonbangya ra pí ta ni gyü le ke -
ze te in ket az üd vö zü lők kel (ApCsel
2,47),vagyisahitbelielmélyülés,az
ebbőlfakadókívánatoskeresztény
életgyakorlat felmutatása ugyan-
csakrészekelllegyenstratégiaicél-
jainknak.

* * *

Az elkövetkezendő hatéves ciklus
hazaiésnemzetközivonatkozásban
islegnagyobbkihívásaareformáció
kezdete ötszázadik évfordulójának
méltómegünneplése.Ezagyüleke-
zetekszintjénkell,hogykezdődjék,
de rendkívüli alapossággal, haté-
kony forrásgyűjtéssel készülnünk
kellegyországosméretűeseményso-
rozatlebonyolításárais,amelyegy-
házunkrangját,társadalmielismert-
ségétmarkánsannövelheti.
Amikormost,atisztújításévében,

egyújszakaszhozérveelindulunk,
akkoraPálapostoliakciótervetlen-
nejókövetni:amimögöttünkvan,azt
elfelejtve,amipedigelőttünkvan,an-
naknekifeszülvefutunkegyenesta
célfeléIstenmennyeielhívásánaka
KrisztusJézusbanadottjutalmáért
(Fil3,14).
Ehhez az akcióhoz társakra van

szükség–afelügyelőtársakrakülö-
nösképpen is –, hogy az együttes
munka révén egyházunk még in-
kább vonzó közösséggé váljon, és
megvalósulhassanak a Za ka ri ás
köny vé ben írot tak, hogy lesz olyan
idő szak, ami kor min den ren dű-ran -
gú em be rek kö zül tíz ra gad meg egy
hí vőt, mond ván: „Hadd tart sunk ve -
le tek, mert hal lot tuk, hogy ve le tek van
az Is ten!” (Zak8,23)
Továbbikérdésekreszívesenadok

választ honlapomon: http://fre -
nyo.atw.hu.

frenyó V. Lász ló
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Amikor2006októberébenországos
felügyelői iktatásomra készültem,
éppen családi házunk építkezésé-
nekkellősközepénvoltunk.Koráb-
banfogalmamsemvoltazezzeljá-
rónehézségekről,ámhamarszem-
besültemasoknyűggel,deleginkább
azzal,hogyazépítőneksosemszabad
szemelőltévesztenieacélt.Ezpedig
nemvoltmás,minthogyidősebbik
lányunk,Jan ka 2007szeptemberében
márazújházbólindulvakezdhesse
azelsőosztálytaMáriaremeteiÖku-
menikusIskolában.Sminthaaz„égi
építtető”jelenléteváltvolnaminden-
napivalósággá:amesterekdolgoztak,
nőttekafalak,sezvoltazatél,ami-
kor a hőmérő higanyszála szinte
egyszer semsüllyedtnulla fokalá.
Jankaidőközben12évesiselmúlt,

Bo ri lányunk(10)ésMar ci fiunk(8)
isugyanodajármáriskolába,Mi si pe-
dighatévesenutolsóóvodásévétta-
possa.Feleségem,No é mi visszament
dolgozniazOrszággyűlésHivatalába,
sbársokatutazik,viszonylagkötet-
len munkaideje megengedi, hogy
fantasztikusderűjévelésszeretetével
működtesseeztanemisolyankicsi
„családivállalkozást”,amibenpersze
nagy segítségünkre vannak olykor
rokonok,barátokis.Mertén–nehéz
szívvelíromeztle–elfoglaltságaim
miatt csak néha tudok érdemben
besegíteniamindennapisürgés-for-
gásba,deazértigyekszemreggelen-
teésaszabadestéken,nomegahét-
végekenminéltöbbidőttölteniacsa-
ládommal,kivenniarészemetaház
körülimunkából.

* * *

AKülügyminisztériumhelyettesál-
lamtitkárakéntsokatutazom,sahi-
vatalimunkaisrengetegolvasniva-
lóval,adminisztrációvaljár.Ugyan-
akkorgyakranpublikálokis,külügyi
tisztviselőkéntésországosfelügye-
lőkéntszámoscikkben,tanulmány-
banigyekeztembemutatniazt,ami
véleményemszerintalegfontosabb,
samiszámomraörvendetesmódon
a hivatali elfoglaltságomat és az
egyházitevékenységemetisösszefű-
zi:hogyazIstentőlránkbízottfele-
lősségmesszetúlmutatmagunkon
saminketközvetlenülkörülvevőki-
sebbközösségen.Hiszenközvetlen
felelősséggelcsaládunkért,gyüleke-
zetünkérttartozunk,deanagyke-
resztényközösségrészekéntgondo-

latainkbólsosemrekeszthetjükkia
távlatosabbkérdéseket.
HálásvagyokIstennek,hogyolyan

munkátvégezhetek,amelyérdekel,
amelynapmintnapújismeretekhez,
tapasztalatokhozsegít.Azeurópai
unióstagállamokhozfűződőkét-
oldalúkapcsolatainkértfelelvea
legtöbbfeladat–anagynyugat-
európai országok mellett – a
szomszédos országokkal való
kapcsolattartásból ered.Ezáltal
folyamatosan követem a hatá-
rontúlimagyarságsorsát,mely
egyházi,testvér-gyülekezetikap-
csolatainkbanisszámottevőelem.
Mostanság,amikorvilágszer-

teaválságbólkivezetőutatfürké-
sziktudósokéspolitikusokegy-
aránt,munkámsorángyakranta-
lálkozomazzalazérveléssel,hogy
avalóban fenntartható fejlődés
kulcsaaprotestánsmentalitásle-
het,melynekalapjaajólvégzett
munka.Lu ther től tudjuk,hogya
munka is lehet istentisztelet.
Mindigfelmerülbennem,hogy
vajonérezzük-emimagunkezta
protestáns felelősséget, s tudjuk-e
széles körben terjeszteni, hogy e
mentalitásalapjanemholmimegszo-
kás,hanemlutheránushitünk.Erre
rendszeresen igyekszem rávezetni
kollégáimatis,amerrecsakjárok.
Külügyimunkám,mintkorábban,

mostsempolitikai,politikusitevékeny-
ség,hanemállamigazgatási,kormány-
tisztviselői szolgálat, amely persze
számospontonérintkezikapolitiká-
val.Tekintettelarra,hogykorábban,
németországi és svájci nagykövet-

kéntmásszínezetűkormányokalattis
működtem,vanfogalmamarról,hogy
mitjelentalojálisállamiszolgálat–
függetlenül attól, hogy az ember
mennyireértegyetazadottkormány
politikaiirányvonalával.Pártnaksoha
nem voltam tagja, s hálás vagyok
evangélikus őseimnek, hogy az Is-
tentőlkapottszabadságmegélését,a
nagyobbszervezetekbenisautonóm
cselekvésésvéleményalkotásigényét
ésképességétrámhagyományozták.

* * *

Akelenföldievangélikusgyülekezet-
bentöltöttgyermekéveim,gimnázi-
umi,egyetemitanulmányaimsorán
abölcsészettudományokésanem-
zetközikapcsolatokmellettsokmin-

dennel foglalkoztam; ezek közül a
legmaradandóbbazenéhezfűződő
viszonyom.Azutóbbiidőbenegyre
gyakrabban ülök a zongorához: a
pesthidegkúti gyülekezetben vagy
egykorKimittud?-győzteszeneka-

rommal játszva mindig abban re-
ménykedem,hogyKo dály országá-
banésBach egyházábanazenetanu-
lás visszanyeri fontosságát, s azt a
végtelenörömet,amelyetéletemso-
ránénkaptamaközöszenéléstől,mi-
néltöbbenmegtapasztalhatják.
Nagyobbgyerekeinkissokatmu-

zsikálnak,azongora,acsellóésafu-
volahangjafontosrészemindennap-
jainknak,aminekem–ésperszeze-
nepedagógusszüleimnek–különös
öröm.Legkisebbfiunk,akihatévvel

ezelőttibeiktatásomkormégszinte
újszülöttvolt,egyelőrecsakfocizik
ésrajzol.Leginkábbtermészetesen
autót,repülőt,denéhánynapja–s
ténylegnemapapakérésére–aké-
penláthatótemplomotis.

* * *

Talánnemcsakazelfogultapának
tetszikapirostetős,barokknakha-
tó templom, amely az „alkotó” el-
mondásaszerintaképzeletszülötte.
Miisrajzolgathatnánkmagunknak
templomokat,telehívekkel,képzel-
hetnénkmagunknakegyházatbelső
ellentéteknélkül,kifogástalanulmű-
ködőszervezettel,hibátlanegyház-
vezetőkkelmindenszinten.Hatév
országosfelügyelőségutánazonban

végképpazahelyes,haeztaműfajt
meghagyomhatévesfiamnak.
„Úgyszeretjükmieztazegyházat,

ahogyvan”–mondtanekemnem
sokkalhalálaelőttid. Fa bi ny Ti bor.
„Amiperszenemokarra,hogyne

próbáljunkrajtajavítani”–tette
hozzá.Azegyháztörténészszá-
jábólaBudapestiTörténetiMú-
zeumban elhangzott mondat
gyakranafülembecseng.Múl-
tunk,felmenőinkemlékekötelez,
arról nem is beszélve, hogy a
közösségerejeazösszetartáské-
pességébenrejlik.
Valóban az a legfontosabb,

hogyszeressükazegyházat,hi-
szenezaderőtazépítkezéshez.
Azegyházépítésnélisfontosacél
folyamatos szem előtt tartása.
Haegyszeramisszióiparancsúgy
hangzik, hogy „te gye tek ta nít -
vánnyá min den né pet”, akkor
nincshelyesokmagyarázkodás-
nak,kifogáskeresésneknövekvő
intézményrendszerünk mellett
isfogyógyülekezeteinkláttán.
Bevallom,ebbőlfakadtolykor

azelmúlthatévbenisatürelmetlen-
ségem.Gyakranátéltemazt,hogyaz
egyházról folyó beszélgetésekben
szintekioltottákegymástazimádság
erejébenbízóésagyakorlaticselek-
vésbenkiutatkeresőhozzászólások.
Akülönbözőlelkiségiirányzatoknak
természeteshelyükvanegyházunk-
ban,ugyanakkornefeledjük,hogya
„nem azé, aki fut” ésaz„úgy fu tok,
mint aki előtt nem bi zony ta lan a cél”
Pálapostolaugyanazaszemély.

* * *

Beiktatásomkor egy Bach-kantáta
szövegealapjánhanemisfutva,de
gyenge,ámigyekvő(sch wach, aber
em sig) lépésekben gondoltam kö-
zelíteniacélt.Mamárméginkább
tudom,hogyazországosfelügyelő
mozgásterenemnagy,agyülekeze-
tek,intézményekautonómrendsze-
rébenatestületekésszemélyekön-
tudatávalszembesülvelegfeljebböt-
leteket,impulzusokatadhatazegy-
házéletében,avilágfeléfordulvape-
digsegíthetráirányítaniafigyelmet
evangélikusközösségünkre.
Az elmúlt években erre tettem

kísérletetaLibrakönyvelésirendszer
bevezetésével intézményrendsze-
rünk átláthatóbb működése érde-
kében;1%-oskampányunk„megfia-

talításával”arejtőzködőevangéliku-
sokmegszólításáért;azOrdass-ésa
Prónay-díjkezdeményezésével,hogy
egyházonbelülésavilágiközvéle-
ményelőttistudatosíthassukakima-
gaslóevangélikuséletművekjelentő-
ségét;aSztehlo-ösztöndíjbevezeté-
sével,hogyajelentőshagyománnyal
rendelkezőlutheránustehetséggon-
dozásnakkevésbéállhassaútjátagaz-
daságierőtlenség.Ésmindeztrend-
szerbefoglalandóazÉlő kö vek egy há -
za evangélikusstratégia,valamintaz
ehhezkapcsolódószociológiaivizs-
gálatelőmozdításával,melyekcélja
nem más, mint hogy képessé te-
gyékközösségeinketarra,hogymeg-
feleljenekajövőkihívásainak.
Hálás vagyok elnöktársaimnak,

Itt zés Já nos ésGáncs Pé ter püspöke-
inknek,azországospresbitériumnak
észsinatunknak,hogyekezdeménye-
zésekettámogatták.

* * *

Nemkeresem,denemiskerülöma
konfliktusokat.Számomraatestvé-
ri,felebarátiszeretetrészeazőszin-
te,világosbeszéd–múltról,jelenről,
jövőről.Csakígykerülhetőelazön-
áltatás,csakezlehetavalósbizalom
és belső béke alapja. Mindnyájan
követtünk,követünkelhibákat,az
igyekezetnekállandókísérőjeagyen-
geség.Holmásuttlehetneéskellene
erre rámutatni,mint egy ilyen kis
testvériközösségenbelül?Ígytudunk
atársadalomfeléisnagyobböntudat-
talmegjelenni,aközösségbelsőere-
jénektudatábantudjukazegyházér-
dekeitképviselniazállammalfolyta-
tottdiskurzusban.
Erreugyanisnagyszükségleszaz

elkövetkezőévekben,hiszenazegy-
házfinanszírozás átalakulóban van.
Fontos,hogymegtudjukőrizniintéz-
ményeinkműködőképességét,lelké-
szeink egzisztenciáját. Ez utóbbira
csak akkor van lehetőség, ha belső
anyagiforrásainkfeltárása,mozgósí-
tásasakülsőforrásokminélintenzí-
vebbbevonásakézakézbenjár.Akö-
vetkezőciklusnagyfeladata,hogykö-
zelebbhozzaegymáshozagyülekeze-
teketésazintézményeket,amelyekjól
beláthatómissziósterületek.

* * *

Az általam választottmásik kép a
drezdai Frauenkirchét ábrázolja,
előtteaLuther-szoborral,amúltévi
evangélikus egyházi napok idején.
Kapcsolatunkanémet,elsősorbana
bajoregyházzalsokat jelentmind-
nyájunknak,azebbenvalóaktívköz-
reműködésem természetes. Közös
nagy feladatunk, hogy együtt ké-
szüljünkareformációkezdeténeköt-
századikévfordulójára,amelynem-
csak lelki megújulást hozhat, ha-
nemkiválólehetőségetteremtarra,
hogyaszélesebbközvéleményista-
nuljonLuthertől.
A Frauenkirche azonban főleg

azértérdekes,mertamásodikvilág-
háborúutánközelhatvanévvelro-
mokbólépítettékújjá,közadakozás-
ból.Ígyválhatottamegújulásjelké-
pévé,megfáradtevangélikusoklenyű-
gözőbiztatásává.
Nekünknemkellilyenóriásilép-

tékbengondolkodnunk.Bárazutób-
bi időben sok templomunk meg-
újult,énazélőköveketfontosabbnak
hiszem.Nemvéletlenülállezjövő-
képünkközéppontjábanis.Shamár
atervezésbenrésztvehettem,szíve-
senrésztvállalnékamegvalósításban
is.Ehhezkérematestvérektámoga-
tását.

Prőh le ger gely

BEMuTATkoznAk Az orszÁgos fELügyELőjELÖLTEk
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A z  o r s z Á g o s  I r o  

b Ün ne pé lyes pil la na to kat élt át a
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
ház Or szá gos Iro dá já nak mun ka -
tár si kö zös sé ge no vem ber 14-én.
Több hó na pos mun ka ered mé -
nye ként az or szá gos iro da – az
egy há zi ad mi niszt rá ci ók kö zül
el ső ként – meg sze rez te a Ma -
gyar Szab vány ügyi Tes tü let MSZ
ENISO9001:2009 szab vány sze -
rin ti mi nő ség irá nyí tá si rend szer
mű kö dé sét iga zo ló ta nú sít vá nyát.

Aközelfélévesfelkészülést,arendszer
kialakításátésdokumentálásátKa szi -
ba Va lé ria minőségügyi tanácsadó
közreműködéséveléssegítségévelaz
irodamunkatársaivégezték.
Atanúsítványátadásátmegelőző-

enaCertopKft.auditoraelvégeztea
működésfelülvizsgálatát.Aminőség-
irányításirendszerműködtetéseelő-
segítiésgarantáljaaszolgáltatásokál-
landó,kifogástalanminőségét,azok
folyamatosfejlesztését,apartnerek

elégedettségének növekedését, to-
vábbábiztosítjaarendszerenbelüli
folyamatok áttekinthetőségét és a
tevékenységekésszerűdokumentál-
hatóságát,lehetővétéveafolyama-
toknapiirányíthatóságát.

KaszibaValériatanácsadó–akia
munkafolyamat során együtt dol-
gozottvelünk,ésazauditrafelkészí-
tette az irodát – kiemelte: ilyen
együttműködésésaktív,lelkeshoz-
záállásritkántapasztalhatóamun-
katársakrészéről.
AtanúsítványtaCertopTermék-és

RendszertanúsítóHázKft. részéről
Na gyi vá nyi Fe ke te Ri ta koordinációs
igazgatóadtaátKá kay Ist ván orszá-
gosirodaigazgatónak(felső ké pün kön).
Az országos iroda így határozta

meg célját: hagyományos egyházi
értékrendünket, szellemiségünket
követvekorszerű,21.századieszkö-
zökkel,magasszakmaiszínvonalon,
szigorútörvényesrendbenműköd-
veszolgáljukegyházunkügyétgyü-
lekezeteinkésintézményeinktámo-
gatásával,képviseljükegyházunkér-
dekeitamagyarállamirányában.
Acélmegvalósításánakegyikesz-

köze aminőségirányítási rendszer,
amelynekbevezetésérőlésműködé-
séről országos irodánknak immár
tanúsítványaisvan.

Iso-mi nő sí tés az or szá gos iro dá nak

b …öt és fél mil li árd pe dig je len -
leg el bí rá lás alatt. El ké pesz tő en
nagy össze gek, ko moly be ru há -
zá sok. Ha nem pá lyáz na az egy -
ház, alig ha len ne anya gi le he tő -
sé ge ilyen ered mé nyek, fej lesz -
té sek, be ru há zá sok el éré sé re.
KocsisIstván pá lyá za ti re fe rens -
sel, aki nap mint nap a pá lyá za -
tok fi gye lé sé vel, össze ál lí tá sá -
val, le bo nyo lí tá sá val fog lal ko zik,
ar ról is be szél get tünk, hogy mi -
lyen nagy öröm, ami kor meg hí -
vót kap egy meg va ló sult pro -
jek tért há lát adó ün ne pi al ka -
lom ra…

– Már hosszabb ide je dol go zik az
or szá gos iro dá ban. Ho gyan tud ná
össze gez ni az el telt idő sza kot?
–Azelmúltkétésfélév,amióta

pályázatireferenskéntdolgozom,az
európai uniós források felosztása
tekintetébennagyonmozgalmasidő-
szakvolt.Gyülekezeteinkésintézmé-
nyeinklelkesenésigeneredménye-
senindultakakülönbözőpályázato-
kon. Közel negyven vidéki temp-
lomújultmeg,számosenergetikai
korszerűsítés,adiakóniaiéspedagó-
giaimunkátsegítőinfrastrukturális
és programfejlesztés valósultmeg,
melyek többségéhez a Magyaror-

szágiEvangélikusEgyház(MEE)is
biztosított előkészítési, önerőt ki-
pótolóvagyelőfinanszírozásipénz-
ügyitámogatást.
Örvendetesensokmeghívóérke-

zikmostanábanazországosirodába,
melyekegy-egyprojektbefejezését
jelzőhálaadóalkalomrahívogatnak,
és sok tudósítást olvashatunk az
Evan gé li kus Élet ben isezekrőlapro-
jektekről.
Azutóbbi egy évben különösen

sokpályázatikiírásjelentmeg,hiszen
aforrásokelosztását,aszerződések
megkötését 2013 végéig biztosíta-
niakellaNemzetiFejlesztésiÜgy-
nökségnek.Azemiattmegsokasodott
munkábanmáregyévemunkatár-
samZó lyo mi Kris tóf pályázatikoor-
dinátor.

– Me lyek a pá lyá za ti re fe rens főbb
mun ka te rü le tei?
–Apályázatimunkaágfeladatai

háromfőcsoportraoszthatók.Azel-
sőegyfajtahivatalimunka,apályá-
zatiszabályrendeletáltalszabályozott
bejelentésekéskérelmekkoordiná-
lása,előterjesztéseadöntéshozótes-
tületekelé;amásodikazMEEáltal
beadhatópályázatokösszeállításaés
lebonyolításuk;aharmadikpediga
gyülekezetek támogatása a pályá-
zatilehetőségekkelkapcsolatosinfor-
mációval,tanácsadással.
Az1/2011.(V.29.)számúpályázati

szabályrendeletszerintmindenegy-
millióforintotmeghaladóprojektöt-

letet,pályázatiszándékotbekellje-
lenteniükgyülekezeteinknek,intéz-
ményeinknek azért, hogy nyomon
követhető,szükségeseténtámogat-
hatólegyenegyháziszervezeteinkkö-
telezettségvállalása. A szabályren-
deletrendelkezikazországosegyház-
tól igényelhető támogatásokról is.

Agyülekezetek,intézményekpályá-
zataikelőkészítéséhez,apályázatban
elvárt önerő kiegészítéséhez és az
utólagostámogatásokelőfinanszíro-
zásáhozkérhetnektámogatást.

– Ed dig mi lyen tá mo ga tá so kat
ítél tek meg?
–AzMEEmintegy60pályázat

előkészítéséttámogattahozzávetőleg
240millióforinttal,ennekegyrésze
márvisszatérítésreiskerült–nyer-
tespályázatoknálezkötelező.Önerő-
támogatást27projektesetében326
millióforintértékbenkellettlehívni,
ezzel2milliárdforintnyifejlesztésva-
lósulhatottmeg.Jelenlegtovábbi30
pályázatvárelbírálásra,melyeksegít-
ségével–hanyernek,350milliófo-
rintönrésztámogatással–5milliárd
500milliósfejlesztésvalósulhatmeg.
55projektelőfinanszírozásátbiz-

tosítottuk mintegy 900 millió fo-
rint értékben.Ennekazösszegnek
többmintharmadát–mivelafejlesz-
tésekmegvalósultak,ígyazutófinan-
szírozott támogatásokat le tudták
hívni–márvisszaistérítették.Ezek
aszámokjóljelzik,hogyazországos
egyházszerepvállalása,támogatása
mindenképpen szükséges ahhoz,
hogy eredményesen lehessen fej-
lesztéseketmegvalósítani.
Fontosemellettaztistudni,hogy

eszerepvállalás–aköltségvetésünk-
bőlfakadókorlátokmiatt–nemle-

hetvégnélküli.Megkelltalálnunkazt
azegyensúlyt,amelylehetővéteszia
projektektámogatását,denemlehe-
tetleníti el egyházunk működését,
nem terheli meg indokolatlanul a
költségvetésünket.Ecélérdekébenaz
utóbbiidőbenpéldáulúgymódosult
aszabályrendeletönerő-támogatás-
ravonatkozórésze,hogyazoknála
projekteknél,amelyeknekazeredmé-
nyebevételtermelés–vagyinkább
megtakarítás,jellemzőenazenerge-
tikaifejlesztésekilyenek–,azönerő-
támogatásegyrészétvisszatérítendő
támogatáskéntlehetmegítélni,azaz
amegvalósultfejlesztésutánjelent-
kezőévesmegtakarításegyrészéből
tudjaagyülekezet,intézményvissza-
fizetniatámogatást.
Szinténazátgondoltésfenntart-

hatóbelsőtámogatásirendszertse-
gítimajdaz,hasikerülegyfajtapri-
oritásirendszertfelállítanunk:mely
működésiterületekfejlesztésétkell
mindenképpentámogatnunk–el-
sődlegességi szempont –, és me-
lyek azok, amelyeket csak kisebb
mértékbentudunktámogatni.Ennek
a rangsornak a felállításához ter-
mészetesenszükséges,hogyegyhá-
zunkszéleskörűkonszenzusonala-
puló,ahagyományainkattisztelő,a
jelenkihívásairamegfelelőenreagá-
lóstratégiamenténtudjongondol-
kodni,fejlődni.

két mil li árd fo rint ny      

AzEvan gé li kus Élet ben időrőlidő-
remellékletteljelentkezünk,hogyaz
olvasókbepillantástnyerhessenekaz
országosirodaegyesmunkaágaiba,
megismerhessékésátláthassákad-
minisztratív központunk munká-
ját.Ebbena sorozatbankorábban
azokatamunkatársainkatismerhet-
tékmeg,akikirodaiközösségünk-
ben a lelkiség képviselői voltak,
mostpedigkétolyanterületetmu-
tatunk be, amelyek amodern, 21.
századiirodaiműködésbennélkü-
lözhetetlenek.
Egyházunk adminisztratív köz-

pontjával kapcsolatban tudatosan
ésmindenfórumonvállalvavallom,
hogyaréginekésazújnaktalálkoz-
nia kell, harmóniában együtt kell
működnie. Az egyházi hagyomá-
nyoknak,misszióitevékenységünk-
nek,nevelő-oktatóvagyéppengon-
dozó-óvómunkánkatmegvalósítóin-
tézményrendszerünknekőrizniekell
keresztényközösségünkértékeit,ám
ezzelegyüttalkalmazkodnunkiskell
korunkkihívásaihoz.
Evangélikus közösségünknek is

régielvárása,hogyazországosiro-
daműködésemindszemélyiállomá-
nya,mindazottvégzettmunkavo-
natkozásábanhatékonyésgazdasá-
goslegyen.Munkatársaimmalazon
dolgozunk,hogyeredményesenlás-
sukelegyházifeladatainkat,seköz-
benazállamielvárásoknakishiány-
talanulelegettegyünk.
Ezazévamodernirodaiműködés

kereteinekésgyakorlatánakkialakí-
tásávaltelt,sezértkorunkelismert
fejlesztéseit vettük igénybe, hogy
minél pontosabb és összehangol-
tabbmunkátvégezzünk,minélkre-
atívabbanhasználvafölsajáterőfor-
rásainkat.Háromfontosrendszert

adaptáltunk,melyeksegítikazirodai
működést.
Szupervizoroksegítségévelaziro-

daközösségétésszervezetéterősítet-
tük.Ezzelpárhuzamosankorszerű-
sítettükiratkezelésirendszerünket,
végül minőségfejlesztési munkába
kezdtünk,melynekeredményekép-
pen a Magyarországi Evangélikus
EgyházOrszágosIrodájanagybüsz-
keségünkre ISO-tanúsítványt ka-
pott.
Modern irodai működésünknek

kétterületétszeretnénkmostbemu-
tatni.Azegyiknélkülnemistudnánk
a mai kor elvárásainak megfelelő
gyorsasággal kommunikálni. Ez a
területazinfokommunikáció,amely
aszámítógépeknek,internetnek,di-
gitáliseszközöknekaztaláthatatlan
hálójátrejti,melyösszekötminket,
amelynélkülmamárlehetetlenlen-
neaműködésünk.
Amásikakülsőésbelsőforrások

megtalálása,hatékonyfelhasználása:
apályázatimunka.Modernkorunk-
banezenabonyolult,sokrétűterü-
leten ugyanolyan otthonosan kell
mozognunk,mintaBibliavilágában.
Divatos szóval élve: kreativitás

nélkülmamárnemtudunkboldo-
gulni.SbárEins teinmégúgyvélte,
akreativitástitkaaz,hogyügyesen
titkolodaforrásaidat,énmáskéntlá-
tom:azországosirodakreativitásá-
nak forrása az a csapat, melyet
munkatársaimmal immár ötödik
éve építünk. Azt szeretnénk, ha
megismernének bennünket, most
éppen pályázatos és informatikus
kollégáinkat.
Biztatom Önöket: forduljanak

hozzájuk,hozzánkbizalommal!
g KákayIstvánDEzső

or szá gos iro da igaz ga tó

Tisz telt ol va sók!
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AMagyarországiEvangélikusEgy-
ház Országos Irodája Gazdasági
Osztályánakelérhetősége2012.no-
vember1.napjátólazalábbiaksze-
rintmódosult.

Pénz tá ri 
nyit va tar tás:

Hétfő:12.30–15.30
Kedd:zárva
Szerda:10.00–13.00
Csütörtök:zárva
Péntek:10.00–13.00

A gaz da sá gi osz tály
ügy fél fo ga dá si rend je:
Hétfőtől péntekig 9–13 óra között
vanügyfélfogadás.13.00–16.30között
azosztálydolgozóiszemélyesfelada-
taikatlátjákel,ebbenazidőszakban
csak előre egyeztetett időpontok-
banfogadnakügyfeleket.
Agazdaságiosztályvezetőésafő-

könyvelőkeddtőlpéntekig 10.30–
13.00közötttartfogadóórát.Ezen-
kívül csak előre egyeztetett idő-
pontban van lehetőség személyes
megbeszélésre.

g A mel lék le tet szer kesz tet te:
KőhátiDorottya

Tartalmas,meghittadventiheteket,áldott,békéskarácsonytésbol-
dogújévetkívánazEvan gé li kus Életmindenkedvesolvasójának,volt
ésleendőügyfeleinekazországosirodaigazgatójaésvalamennyimun-
katársa!

– Mi lyen mun ka he lye ken dol go zott
ezt meg elő ző en, és mi lyen vég zett sé -
ge van?
–AMagyarPostánáldolgoztamin-

formatikusként,előttepedigautóve-
zetőket,motorosokatoktattam.Ere-
detileg az autóvillamossági szerelő
szakmáttanultamki,majdatechniku-
motiselvégeztem.BeiratkoztamaGá-
borDénesFőiskolára,végigisjártam,
dediplomátnemszereztem.Ezenkí-
vülOKJ-s rendszer-informatikus és
gyakorlatigépjárműoktatóisvagyok.

– Ho gyan ke rült az evan gé li kus
egy ház hoz?
–Azelőzőinformatikus,Csül lög

Pé ter jóbarátomrévénszereztemtu-
domástarról,hogymegüresedettaz
őhelyeitt,azirodában,ésmegpá-
lyáztamazállást.

– Mi ért sze re ti az in for ma ti ku si
mun kát, mi mo ti vál ja ben ne?
–Rengetegújdonságotadfolyama-

tosan,ésmegfelelőeszközökkelszin-

tebármitmeglehetcsinálniaszámí-
tógéppel.Ezamolyangyerekkorisze-
relem,amelyetnemnőttemki.

– Más-e egy ház ban dol goz ni, mint
a ko ráb bi mun ka he lye in? Ha igen,
mi ért?
–Előszörissokkalnyugodtabba

környezet,harmonikusabbalégkör,
és ennek nagyon örülök! Másod-
szorpedigemberközelibbazegyház,
nem olyan személytelen, mint az
előzőmunkahelyem,aholcsakjöt-
tünk-mentünk,de igazábólsehova
semtartoztunk…Örülök,hogybe-
kerülhettemebbeaközösségbe.

– Ugyan azt a fel adat kört lát ja el,
mint az előd je?
–Mégnemteljesen,mertpróba-

időnvoltam,ezértnemkaptammin-
denhezhozzáférést,deremélhetőleg
ezelőbbvagyutóbbváltoznifog.Je-
lenlegazországosirodainformatikai
rendszeréneküzemeltetésétvégzem.
Apránkéntveszemátazelődömfel-
adatkörét. Természetesen a lelké-
szek,gyülekezetek,intézményekin-
formatikaikérdésekbenmostismeg-
kereshetnek a fenti elérhetőségek
bármelyikén, ha tanácsra, eligazí-
tásravanszükségük.

A hálózat útvesztőjében
b Ez év nya rá tól új in for ma ti kus rend szer gaz dá ja van az or szá gos iro -

dá nak LantosGábor sze mé lyé ben. Az aláb bi mi ni in ter jú ban mu tat -
juk be őt ol va só ink nak.

lan tos gá bor 
el ér he tő sé gei

rendszergazda@lutheran.hu
gabor.lantos@lutheran.hu
20/295-6885vagy1/486-3540

A nevem Zó lyo mi Kris tóf, a Ma-
gyarországiEvangélikusEgyházor-
szágospályázatireferensénekasszisz-
tense,pályázatikoordinátorvagyok.
1987.július6-ánszülettemSárvá-

ron.Édesapám,Zó lyo mi Má tyás –
lelkész lévén – akkor Répcelakon
szolgált. Idővel a Nógrád megyei
Felsőpeténybeköltöztünk,iskolába
márottkezdtemjárni.Anyolcosz-
tályelvégezéseutánabalassagyarma-
tiBalassiBálintGimnáziumbanta-
nultammindaddig,mígBudapestre
nemköltöztünk;édesapámugyanis

megpályáztaéselisnyerteaCsepeli
EvangélikusEgyházközséglelkésziál-
lását.Csepelen,aJedlikÁnyosGim-
náziumbanérettségiztem.

EgyetemitanulmányaimatazEöt-
vösLorándTudományegyetemBöl-
csészettudományi Karán, magyar
nyelvésirodalomszakonfolytattam,

alapszakosdiplomámatittszereztem.
Itttanultamtovábbmesterszakonis
az irodalom- és kultúratudomány
területén.
Azországosirodában2011októ-

bere óta dolgozom Kocsis István
mellett:adminisztratívésszervezé-
simunkátvégzek,adatokatrendsze-
rezek,illetveakapcsolattartásisaz
énfeladatom.
Azoknak érdemes személyesen

hozzámfordulniuk,akikapályáza-
tokravonatkozóországosszabályren-
delet értelmezésekor problémába
ütköznek,valamintpályázatitámo-
gatásukkifizetésénekfolyamatában
fennakadást tapasztalnak. Termé-
szetesenmindenegyébkérdésselis
megkereshetnek,hapéldáulKocsis
Istvánpályázatireferenstnemtud-
jákelérni.

Pályázatok között
b KocsisIstván mel lett már egy éve dol go zik egy fi a tal mun ka társ. Meg -

kér tük, né hány sor ban mu tat koz zon be ol va só ink nak.

Zó lyo mi kris tóf 
el ér he tő sé gei 

kristof.zolyomi@lutheran.hu
20/326-4348

– Mi lyen pá lyá za to kat nyúj tott be
az or szá gos iro da, és mi lyen ered -
ménnyel?
–Azelmúltfélévben20pályáza-

totadtunkbe4milliárd250milliófo-
rint összköltségvetéssel. Ezek kö-
zöttakadnakkisebbek,mintpéldá-
ul az óvodai programfejlesztések,
képzésipályázatok;közepesek,mint
azóvodafelújítások;devannaknagy
projektekis,mintalaborfejlesztések
vagyavallásiturisztikaiprojektek.E
pályázatokjórésze100,illetve95szá-
zalékostámogatottságú,ígyviszony-
lag kis hozzájárulással nagyarányú
fejlesztésekvalósulhatnakmeg.

– Meg is mer tet ne ve lünk egy-egy
pro jek tet ki csit kö ze lebb ről is?
–Ötközépiskolánkpályázottafa-

sorigimnáziumbanmegvalósultter-
mészettudományos laboratórium
fejlesztéséhezhasonlóprogrammal.
Amellett, hogy létrejöhet egymo-
dern,ajelenlegipedagógiaielvárá-
soknakmindenbenmegfelelőlabo-
ratórium,sorkerüllaborkísérletek,
munkafüzetekkidolgozására,vala-
mintasajátdiákokmellettazisko-
lákkörnyékéntalálhatómásoktatá-
siintézményektanulóirészérelabor-
foglalkozásokmegtartására.
AzMEEáltalfenntartottötóvo-

dábantervezünkfejlesztésiprojektet
megvalósítani,melymagábanfoglal-
jaanevelésiprogramokátdolgozását,

azóvodapedagógusokképzésétésa
nevelőmunkát segítőeszközökbe-
szerzését.
AzEvangélikusRomaSzakkollé-

giumahallgatókszemélyiségét,kész-
ségeit fejlesztő, a szakkollégium
munkatársigárdájáterősítő,aműkö-
dést2013januárjátólbiztosítópro-
jekttelpályázottaszakkollégiumok
támogatásárakiírtpályázaton.Két
országosfenntartásúóvodánkkalsi-
keresenindultunkanevelésiintéz-
ményekfejlesztésétcélzópályázaton,
ígyapestszentlőrinciSztehloGábor
Óvoda,ÁltalánosIskolaésGimná-
ziumFecskefészekÓvodája198mil-
lió forintos támogatásból épülhet
fel, míg a kiskőrösi Harangvirág
Óvoda120millióforintbólbővülhet
ésújulhatmeg.Örömteliazis,hogy
a2008-banindultdigitálistábla-pro-
jektetvégresikerülbefejeznünk.Így
7középiskolánkba272számítógépés
68digitálistáblakerült.
Öt közigazgatási régióban tud-

tunkpályáznievangélikusvallásitu-
risztikaiprojektmegvalósítására.A
régiókvalamennyigyülekezetétérint-
vekerülsorareformációiemlékutak
kialakítására,azérintettgyülekezetek,
templomok egyház-, művészet- és
kultúrtörténetifeldolgozására,lehe-
tőség szerint interaktív kiállítások
berendezésére,mobiltelefononelér-
hető alkalmazások kidolgozására.

Mintegy22egyháziingatlan(temp-
lom,szálláshely)újulmeg,ésaturisz-
tikaiprogramok,utazásokszervezé-
sétbiztosítóháttérislétrejön:honlap,
szervezőgárda, gyülekezeti önkén-
tesek.Aműködéssoránhangsúlyos
leszahelyiszereplőkkelvalóegyütt-
működés.Hiszem,hogyareformáció
ötszázadikévfordulójáhozközeledve
eprojektekkelistudjuktársadalmije-
lenlétünkethangsúlyozni.

– Van nak-e vál to zá sok az ügy in té -
zés sel, a sza bály ren de let al kal ma zá -
sá val kap cso lat ban?
–Apályázatiszabályrendeletok-

tóberbenmódosult.Azegyikválto-
zás–melyetfentebbmáremlítettem
–,hogyazönerő-támogatásameg-
takarítást,bevételttermelőprojektek-
nélvisszatérítendőtámogatáskéntis
megítélhető.
Emellett talán a leglényegesebb,

hogyaprojekt-,illetvepályázatibe-
jelentés feltételei között egyértel-
művétettük,hogygyülekezetekese-
tébenvalamennyifelettesegyháziön-
kormányzatiszint(tehátazegyház-
megyeésazegyházkerületis),mígin-
tézményeknélazigazgatótanácsmel-
lett a fenntartó jóváhagyására is
szükségvan.
Apályázatokkalkapcsolatosügy-

intézés továbbra is ahttp://pa lya -
zat.lu the ran.hu oldalon keresztül
zajlik,egyegyszerűregisztrációután

abejelentéseketéskérelmeketfelle-
hettölteni.AhonlapSe géd anya gok
menüjébenmindaregisztrációval,
mindafeltöltésselkapcsolatosútmu-
tatómegtalálható.Ahonlapontováb-
báazaktuálispályázatiinformációk,
felhívásokiselérhetők.

– Mi lyen pá lyá za ti ki írá sok vár ha -
tók a kö zel jö vő ben? Kik mi re fi gyel je -
nek oda a pá lyá za ti cik lus vé gé hez kö -
ze led ve?
–ANemzetiFejlesztésiÜgynökség

egyutolsónagyhajrávalvárhatóansok
régótavártkiírástjelentetmegakö-
zeljövőben.Ezévvégén,illetveajö-
vő év elején írják ki aKör nye zet és
ener gia ope ra tív prog ram energetikai
fejlesztéseketcélzópályázatait.Ezek
azépületekenergiahatékonyságifej-
lesztései–homlokzatszigetelés,nyí-
lászárócsere, fűtéskorszerűsítés –
mellettamegújulóenergiák–nap-
elem,-kollektor,geotermikusenergia
–alkalmazásátistámogatjákmajd.Ér-
demesmielőbbnekilátniazenergeti-
kaitervezésnek,apályázatokössze-
állításának, mert vélhetően hamar
kimerülnekakeretek.
Egyérdekeskiírásisvárható:ma-

gánszemélyek pályázhatnak majd
kilencvenórásnyelvi,illetveinforma-
tikaiképzésre.Azttervezzük,hogy
központilagtámogatnánkapályázati
dokumentációkitöltésétésszervez-
nénk olyan képzéseket, amelyek

megfelelnekazelvárásoknak.Termé-
szetesenmég sokmás témában is
várhatókiírás,érdemesfigyelniapá-
lyázati honlapot, illetve a Nemzeti
FejlesztésiÜgynökségoldalát,ahol
márazelőzetes,társadalmiegyezte-
tésre bocsátott kiírások is megis-
merhetők.

– Vé gül mit üzen ne az ol va sók nak?
– Mindenekelőtt köszönöm az

irántunk megnyilvánuló bizalmat,
azegyüttműködésikészséget.Jótud-
ni,hogyirodaialkalmazottként,gyü-
lekezetivezetőkéntvagybizottsági
tagként más-más területen, de
ugyanazokértacélokértküzdünk,és
jó látni, hogy egy-egy projekttel
nemcsak az infrastruktúránk, az
épületeinkfejlődnek,hanemagyü-
lekezeteink tagjai, intézményeink
szakembergárdájais.
Hiszem,hogyelsősorbanazegy-

háztestfejlődésére,Krisztusbanvaló
növekedésünkrevanszükség,azépü-
letek,programokehhezcsakkeretet,
megfelelőteret,feltételeketszolgál-
nak.Nemszabadcsakazértpályáz-
nunk,mertlehet.Akkorésarrapá-
lyázzunk,amireszükségünkvan,ami
ténylegkell.Ebbenegy-egygyüleke-
zet(ésazországosegyház)közösen
kidolgozott,átgondolt,fenntartható,
Istennektetszőcélokatkijelölőésaz
azokhoz vezető utat meghatározó
stratégiájasokatsegíthet.

      yi fej lesz tés ed dig…

ka rá cso nyi–új évi
munka rend 

(ün ne pi le ál lás) 
az mee 

or szá gos iro dá já ban
Azideiutolsómunkanap:
2012.december21.,péntek.
Ajövőévielsőmunkanap:
2013.január2.,szerda.
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 e 2012.november25. EvangélikusÉletfókusz

fo lya ma to san bő vül az evan ge li kus.hu vi deo tá ra
Azevan ge li kus.hu aZákeusMédiacentrummalközösenoktóberelején
újkezdeményezéstvalósítottmeg.Elindultahonlapvideoportálja,ame-
lyenszámosklipetlehetmármegtekinteni.
Október11.és14.közöttNürnbergadottotthontabajor–magyartest-

vérkapcsolatijubileumiünnepségnek.Azalkalomrólimmárontöbbmint
egytucatfilmlelhetőfelaportálon.Emellettazutóbbinapokbanripor-
tokkészültekaSztehlo-ösztöndíjátadásáról,abörtönmisszióparlamenti
jubileumárólésarrólazalkalomról,amikoraMagyarországiEvangéli-
kusEgyházOrszágosIrodájaátvetteazISO-tanúsítványt.
Avideókaevan ge li kus.hu oldalon,illetveközvetlenülayou tube.com/lu -

the ran hu oldalonnézhetőkmeg.
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Zug lói ze nés es ték
„Várj, em ber szí ve, ké szen”
Szeretettelvárunkmindenérdeklődőtdecember6-án,csütörtökön18
óráraabudapest-zuglóievangélikustemplombaaZug lói ze nés es ték so-
rozatadventiorgonazenésáhítatára.AkoncertenPál úr Já nos orgona-
művészszolgálatávaladventiéskarácsonyiművekethallhatunk.Műsor:
Eus ta che Du Ca ur roy: Fan tá zia ötrészbena„Várj,emberszíve,készen”
kezdetűdallamra;Bach: Ká non va ri á ci ók a„VonHimmelhoch,dakomm’
ichher”kezdetűkarácsonyidallamra;Liszt: Ka rá csony (We ih nach ten);
ésPálúrJánosimprovizációja.
Abelépésdíjtalan,adományaikatasorozatfenntartásáraszívesenfo-

gadjuk!

ta káts esz ter a Nem a ju ta lo mért kon cert so ro zat ról
„AzEl ha jolt címűdaltörténeteegyolyankoncertsorozatkezdetéreve-
zethetővissza,amelyetSza bó At ti la, azÉfeszi(BaptistaSzeretetszol-
gálatÉletminőség-fejlesztőSzolgáltatásokIntézménye)munkatársaho-
zotttetőaláNem a ju ta lo mért címszóalatt.EztakoncepciótaNem a
ju ta lo mért címűdalomihlette(a2011-benmegjelentKar cos üd vöz let
címűlemezemről),ésazegyüttműködésazonanéhánykoncertenala-
kultki,aholapécsifogyatékkalélőkszámáraadtamműsort.Attilaaz-
tántovábbfűzteaszálat,éselsőállomáskéntapécsigörögkatolikustemp-
lomotszerveztebe,ezadalottszületett.Akoncertsorozatfolytatódott
előszörMiskolcon,majdMályiban(ittismerhettemmegabudavárievan-
gélikustemplomlelkészeit:Ba li cza Ivánt, Ben ce Im rét ésFa bi ny Ta más
püspökurat).
Különlegesnektartomakoncertsorozatot,aklipforgatásttöbbszem-

pontbólis.Egyrésztmagaazötletésazösszefogásaháttérben,másrészt
a dal születése és atmoszférája, mindamellett ez egy hosszú távú
együttműködéskezdeteis,amelyasemmibőlindultel.
Amostanivilágrohanóslett,nincsidőaszeretetre,ameghittségre,

acsaládra,sokanbetegek,stresszesek.Azemberekneurotikusak,mert
nemtudjákmegbeszélniaproblémáikatsem,mertarrasincsidő;van,
akiakocsmábamenekül,van,akiatévéhez.Egyközösséghezvalótar-
tozássokatsegítazokon,akikképesekfelismernivalaminekahiányát.
Itt nem a rosszindulatú-irigy közegekre gondolok, hanem azokra,
amelyekbenazemberbízhatmásokban,éshiszönmagábanésabbanaz
erőben,amelymindezekenfelüláll.Önmagunkteljesekvagyunk,csak
szétvagyunkesve.
Azértesettaválasztásomaforgatáshelyszínekéntszolgálóbuda-

várievangélikustemplomra,mertjelképeziaztatermészetesegysze-
rűséget,amelyameghittségésajóérzéseksajátja.Atöbbimárrajtunk
múlik.
Idénnovemberbenünnepelem33.születésnapomatazAkváriumban,

ígyaklipbemutatójáterreazalkalomratartogatom,addigaYou Tu be-
ra semkerülfel.Ilyenalkalomcsakegyszervanazemberéletében,és
ezaklipméltóehhez.
Akoncertsorozatotfolytatvaakövetkezőállomásazalaegerszegievan-

gélikustemplomaCsányiLászlótérenszinténSzabóAttilaszervezé-
sében,ahovámindenérdeklődőtésrégiismerőstszeretettelvárunk.
Zalaegerszegrehazajövök,édesanyámszülővárosa.Ittnőttemfel,Pécs

melletteztavárosttartomazotthonomnak.”
Akoncertidőpontja:december2.(vasárnap)17óra.
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ka rá csony – no vel la író-pá lyá zat
AzEvan gé li kus Élet szerkesztőségenovellaíró-pályázatothirdetKa rá -
csony címmel.Apályaművektematikailagszabadonkapcsolódhatnak
Jézusszületéséhez.Egypályázólegfeljebbháromírástküldhetbe,ame-
lyekterjedelmeegyenkéntmaximum4500karakterlehetszóközökkel
együtt.
Abeküldésihatáridő:november26.,éjfél.Apályázatnyitott,nemjel-

igés.Abeküldésicím:evelet@lutheran.hu.
Azelsőháromhelyezettettíz-,hét-ésötezerforintoskönyvvásárlásiutal-

vánnyaljutalmazzuk,amelyaLutherKiadókönyvesboltjábanvásárolha-
tóle.AbeérkezettpályaművekbőlazEvan gé li kus Élet december23-ailap-
számábanválogatástközlünk.
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meg hí vó a pár be széd há zá ba
AKeresztényÖkumenikusBarátiTársaság(KÖT)következőösszejö-
veteledecember3-án,hétfőn18órakorleszaVIII.ker.,Horánszkyut-
ca20.sz.alattiPárbeszédHázában.ElőadóGuly bán Ger gely görögka-
tolikuslelkész.Azelőadáscíme:Élet re va ló ke resz tény ség.Mindenérdek-
lődőtszeretettelvárnak.
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– Ho gyan ke rült Nagy tar csá ra, és
mi ként a mú ze um ve ze tői szé ké be?
– Ide jöttem férjhez. Idestova

magamisharmincéveélekmáritt,
és túl a családi kötelékeken szak-

mámszerintisfalubelinekmondha-
tommagam, hiszen a nagytarcsai
népviseletbőlírtamafőiskolaiszak-
dolgozatomatAz evan gé li kus li tur -
gia ha tá sa a nagy tar csai nép vi se let -
re címmel.
Ekkormégnemgondoltam,hogy

valamikornemcsakafalunéprajzá-
hoz,dehelytörténetéhez isközöm
lesz.Amúzeumépületeegyikevolt
az1938és’44közöttSztehloGábor
evangélikuslelkészáltalfinnmintá-
ralétrehozottTes se dik Sá mu el Nép -
fő is ko lá nak.AtárgyakgyűjtésétMol -
nár né Haj dú Mar git ésMol nár La -
jos helybélitanítók1959-benkezdték
meg.Egyévalattolyanmennyiségű
anyaghozjutottakaszívesenadako-
zófalubeliektől,hogymárnemtud-
tákholtárolni.
1960-bankaptákmegaSztehloál-

tal„Tessedikfalvának”nevezettnégy
épületközüleztazalföldistílusúpa-
rasztházat,sezzelmegszületettafa-
lumúzeum.NéprajzianyagátMargit
néni, helytörténeti emlékeit pedig
Lajosbácsigyarapítottanagyszor-
galommalésszakértelemmel,létre-
hozvaegyállandókiállítást.Ígymű-
ködöttimmáraPestMegyeiMúze-
umokIgazgatóságánakégiszealattaz
ővezetésükkel1985-ig.
Arendszerváltásutánahelyiön-

kormányzatlettamúzeumfenntar-
tója.AbbanazidőbenénaSzentend-
reiSzabadtériNéprajziMúzeumban
vezettemkülönbözőmúzeumpeda-
gógiaifoglalkozásokat.2009-benaz
önkormányzatkeresettmegazzala
megtisztelőfelkéréssel,hogyvállal-
jamelamúzeumvezetését.
–Mi tör tént eb ben a há rom év ben

a nagy tar csai in téz mény há za tá -
ján?
–MivelmunkámkezdeteSzteh-

loGáborszületésénekszázadikévfor-
dulójáraesett,alegsürgősebbfeladat
azvolt,hogyazudvart rendbe te-
gyük. Adományokból és egy helyi

vállalkozófelajánlásávalkészültela
szépkavicsosjárdánk,ésünnepélye-
senfelavathattukegyhelyifafaragó
ajándékát,SztehloGáboréletnagy-
ságúszobrát.

Ezanagyszerű ittnálunk: lelkes
önkénteseképítik-szépítikfolyama-
tosanazintézményt.2011-benpéldá-
ulegyszercsakbeállítottapolgármes-
terünk,ésközölte,hogyegynévtelen
adakozófelújíttatjaazépületkülse-
jét.Napokonbelülnekiiskezdtek.
Nem volt egyszerű aműködésünk
azonanyáron,deamikorelkészülta
munka, nagyon boldogok voltunk!
Azépületkívülmártakaros.Azál-

landókiállításfolyamatoskarbantar-
tásamellettéventekét-háromidősza-
kikiállítástrendezünk,ésarendes
nyitvatartásonkívüliskolásoknakés
óvodásoknakrendszeresmúzeumpe-
dagógiaifoglalkozástistartok.Habár
apince-padlástele,nemrégismétfel-
adtamegyhirdetéstahelyilapban,
hogymúzeumpedagógiaifoglalkozá-
sokhozfateknőt,dézsát,sparheltet
szeretnék.Ígymégéletszerűbbéte-
hetemafoglalkozásokat.Perszeaz-
ótasetudjukhovapakolniabeérke-
zettteknőkészletet…

– Van va la mi ke re tük, te ma ti ká -
juk ezek nek a fog lal ko zá sok nak?
–Igen,azünnepeketésazévsza-

kokatkövetik.Mostpéldáulazőszi
betakarításvoltatéma.Ehhezkap-
csolódóan terményekből készítet-
tünkfigurákat.
Nálunk gyerekek-felnőttek egy-

aránt megtalálhatják a maguknak
valót.Közkedveltpéldáulakukori-
camorzsolás. Nagy teknőbe mor-
zsoljukakukoricaszemeket,ameg-
maradtcsutkákbóléskukoricabaj-
szokból pedig csinos kis „Csutka
Rozikat”készítünk.Agyerekekszá-
mos népszokással ismerkedhetnek
meg.Aziméntittjártóvodásokkal
például csutkatornyot építettünk.
Nagyonszeretikakertvégébenálló
régitűzoltókocsitis,melyahelyitűz-
oltó-egyesületévolt.
Ahátsókertbenfűszer-ésgyógy-

növényeket vetettem. Hozzánk
ugyaniskörnyezetismeret-órakereté-

benisérkeznekdiákok.Megnézeget-
hetik,megszagolhatjákanövényeket
–vanittbazsalikom,zsálya,citrom-
ésborsikafű,lestyán,fodor-ésbors-
menta–,ígyélővéválhatatananyag.
Szívügyem,hogyagyerekekélvez-

zékatanulást.Stulajdonképpenez
amúzeumpedagógiafőtörekvése:él-
ményszerűvétenniamúzeumlátoga-
tást,átörökíteniamúltértékeit,va-
lamiképpbevezetniagyerekeketegy
számukraismeretlen,letűntvilágba,
megmutatvaaszépségeit,örömeit.

– Mi tör té nik ak kor, ha va la ki nek
– mint pél dá ul ne kem – nincs sem -
mi kéz ügyes sé ge? 

–Ezekatechnikákaleg-
többesetbenkönnyenelsa-
játíthatók.Anehezebbeket
pedig,mintpéldáulakosár-
fonást,igyekszemalehető
legalaposabbanelőkészíte-
ni.Ezenkívülmindiglehet
egyszerűsíteni–varráshe-
lyettnéhamegtesziegybe-
főzőgumiis.EzakisMár-
ton-napizoknilúd is (mu -
tat ja) ígykészült.

– Ha jól tu dom, már há -
rom éve be kap cso lód tak a
mú ze u mok éj sza ká ja ren -
dez vény so ro zat ba is.
–Ígyvan.Nagysikerük

voltaprogramoknak.Bá-
bozással,filmvetítéssel,ci-
terazenével, házi bodza-
szörppel,versekkelésper-
sze kézműves-foglalkozá-
sokkalvártukavendégeket.

– Nagy tar csa szlo vák gyö ke rek kel
is bír.
–Igen,aszlovák–vagyközhasz-

nálatúszóval:tót–népihagyomá-
nyokélnekmégafaluban.Hogyez
ajövőbenisígylegyen,arrólamaile-
származottak gondoskodnak: két-
éventenagyszabásúhagyományőrző
eseményeketszerveznek.Asikeres
szüretimulatságutánidénoktóber-
benhagyományőrzőesküvőttartot-
tak.Széplátványvolt,amikorama
már csak a múzeumban látható
menyasszonyi ruhába öltöztetett
mátkátanépviseletesnásznépkísér-
tevégigafalun.

– Vé ge ze tül ar ra len nék kí ván csi,
mit je lent Ön nek itt Nagy tar csán
Szteh lo Gá bor nyom do ka in mun -
kál kod ni.
–Hangulatos,csöndesmúzeum-

kertünklegöregebbfájátegykorki-
vágták,deterebélyestuskójamegma-
radt.Ennekközepéből–hogy,hogy
nem–mostanraegyszépsudár,fe-
hértörzsűnyírfanőttki.Énmégilyet
seholseláttam,deittvan,meglehet
nézni!
Valahogyígyvagyokezzelazörök-

séggel.SztehloGáborelkeseredett,
amikormegtudta,hogyazőegyko-
ri „élő” népfőiskolájából „halott”
múzeumotcsináltak.Reménységem,
hogyamúltránkhagyottörökségei
közöttazőszellemiségemaisüze-
netazidebetérőkszámára.

* * *

Amúzeumszeretettelvárjalátoga-
tóit gyülekezeti kirándulásra, élő
néprajzórára,foglalkozásokraegy-
aránt. Kedvcsinálónak érdemes
megtekinteniawww.tar csa vi lag.hu
internetes oldalt, ahol számos –
példáulaföntebbemlegetettidillifa-
lumúzeuminyárestétmegörökítő–
fényképésvideóközötttallózhataz
érdeklődő.

g KinyikAnita

ku ko ri ca mor zso lás, 
szteh lo örök sé ge és a ki haj tott nyír fa

In ter jú Győ ri né Ko váts And re á val, 
a Nagy tar csai Fa lu mú ze um ve ze tő jé vel

b HÉV-vel ro bog va Cin ko tá ig, majd hely kö zi, hellyel-köz zel köz le ke -
dő busszal Nagy tar csá ig – meg éri ki ver gőd ni a csön des, ta ka ros fa -
lu ba. Épp egy óvo dás cso port jön ve lem szem be, fa le ve let gyűj töt tek,
a fa lu mú ze um ban csut ka ba bát ké szí tet tek. Ki pi rult arc cal, vi dá man
lé pe get nek. A mú ze um ud va rán már vár rám – SztehloGábor élet nagy -
sá gú szob rá nak tár sa sá gá ban – GyőrinéKovátsAndrea mú ze um pe -
da gó gus, az in téz mény ve ze tő je, aki ugyan nem itt szü le tett, de mos -
tan ra ízig-vé rig nagy tar csa i vá vált.
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1

Mégfényölel,remegősugarak.
Deszéljáréslevelekhullanak.
Elneseperjeinnensenkise:
Ateraszunkőszipoézise.

2

Hívapirók.Egyhangú,búsadal.
Novemberhangja.Vajonhovacsal?
Egymélabúsmeseországbatán,
aholezerpiróksüvöltafán.

3

Hosszúranyúltazút,anyám,
sokvoltaseb,sabékekésett.
Smamégis,mégisköszönöm
világraszülőszenvedésed.

EvangélikusÉlet 2012.november25. f élővíz

„Le gyen de re ka tok fel övez ve és lám -
pá so tok meg gyújt va.” (Lk12,35)

Szentháromságünnepeutánazutol-
sóhétenazÚt mu ta tó reggeliésheti
igéi az örökkévalóság képét tárják
elénk.Miazegyháziévvégén(is!)az
örökéletfejedelmétvárjuk,akimindentújjáteremt:„Mert én új eget és új föl -
det te rem tek… Ezért ör vend je tek és vi gad ja tok mind örök ké…” (Ézs65,17–18)
„Abűnzsoldjaahalál,IstenkegyelmiajándékapedigazörökéletaKrisztus
Jézusban,amiUrunkban.”(Róm6,21;LK)Jézusszerint:„…ha son ló lesz a
mennyek or szá ga a tíz szűz höz, akik fog ták lám pá su kat, és ki men tek a vő le -
gény fo ga dá sá ra. (…) és akik ké szen vol tak, be men tek ve le a me nyeg ző re. Az -
után be zár ták az aj tót. (…) Vi gyáz za tok te hát, mert sem a na pot, sem az órát
nem tud já tok!” (Mt25,1.10.13)Dr. Lu ther szerintövéit„dicsőségbenörökélet-
revisziagyőzedelmesKrisztus.Ezértezanap,azújember,azújégsföld
kinyilatkoztatásánaknapja,örömünnepazegyházszámára,melyresóvárog-
vavárazIstennépe.”„HatalmasdolgottettvelünkazÚr,ezértörvendezhe-
tünk.”(GyLK760,4)Jánoslátta,hallotta,amintatrónusonülőeztmondot-
ta:„Íme, új já te rem tek min dent… Meg tör tént! Én va gyok az Al fa és az Óme ga,
a kez det és a vég… Aki győz, örö köl ni fog ja mind ezt, és Is te ne le szek an nak, az
pe dig fi am lesz.” (Jel21,5–7)AzIstenemberenemmehetettbeazígéretföld-
jére(lásd4Móz20,12).„Ott halt meg Mó zes, az Úr szol gá ja…, az Úr aka ra ta
sze rint. És el te met te őt a völgy ben…” (5Móz34,5–6)PéterbátorítjaIstengyer-
mekeit,reménykedjenekkegyelmében,és:„Szen tek le gye tek, mert én szent va -
gyok.” ABárányvérénváltattunkmeg,akitfeltámasztottésmegdicsőítettaz
Atya,„hogy hi te tek Is ten be ve tett re mény ség is le gyen”. (1Pt1,16.21)Istenmun-
katársaimindugyanarraameglévőalapraépítenekmindenkor,„amely a Jé -
zus Krisz tus”. Sazítéletnapján„min den ki nek a mun ká ja nyil ván va ló vá lesz;
és hogy ki nek mit ér a mun ká ja”. (1Kor3,11.13)Akiékiálltaatűzpróbát,azju-
talmatkap.Jézusérdeméértigazulunkmeg,skegyelemből,hitáltalnyerünk
üdvösséget;eztatitkotkellszólanunk,mertachristianusokmisszionáriusok.
Dehogyan?Pálszerintkitartóimádsággal,bölcsmagatartással,kedvezőal-
kalmakjófelhasználásával;és:„Be szé de tek le gyen min den kor ked ves, só val
fű sze re zett…” (Kol4,6)AJézushalálátkövetőjelek–„a temp lom kár pit ja…
ket té ha sadt… és sok el hunyt szent nek fel tá madt a tes te” –ésazÚrJézusfel-
támadásaismindazörökkévalóságelőképei.Apogányokishitvallásttesz-
nekróla:„Bi zony, Is ten Fia volt ez!” (Mt27,51.52.54)Tanítványaiközülelső-
kéntAndrásadtatovábbeztazörömhírt:„Meg ta lál tuk a Mes si ást…” (Jn1,41)
Névünnepeazegyháziévhatáránáll,neveamennyeiJeruzsálembenisott
ragyog:„A vá ros fa lá nak ti zen két alap kö ve volt, és azo kon a Bá rány ti zen -
két apos to lá nak ti zen két ne ve.” Sazörökvároslakói„csak azok, akik be van -
nak ír va a Bá rány élet köny vé be”. (Jel21,14.27)Azörökkévalóságtemploma
ésfényforrásaisamindenhatóIstenésaBárány.„Kikittneveddicsérik…,
/Örökéletrenékik/Hajlékodnyitvaáll.”(EÉ514,4)

g GaraiAndrás

HE TI ÚT rA VA LÓ

„2012aváltozáséve”–mondjáka
mérsékeltek.„Amegvilágosodáside-
je,egyújkorszakkezdete”–teszik
hozzáazezoterikustanokkövetői.
„Világvége”–hirdetikaradikálisok.
Most,hogyezazesztendőislassan
kifutalólunk,talánnemhaszontalan
néhányszótszólnierrőlazévről.
Kezdenémazzal,hogyszerintem

2012abizniszéve.Bizonyáranemke-
véspénztkerestekazok,akikazta
rengetegkönyvetésegyébkiadványt
eladták, amelyek az idén várható
vagybekövetkezőeseményekrőlszá-
moltakbe.Szóvalezmárelevegya-
nús.Ésmintilyenkorlenniszokott,
akikolyhangosakvoltakeddig,most
kövér bankszámlával visszavonul-
tanhallgatnak,hiszensanszos,hogy
nemleszebbőlavilágvégedologból
mársemmi–azsebükviszonttele.
Világvégéről okoskodni egyéb-

kéntisalegkényesebbdolgokegyi-
ke.Az apos to lok cse le ke de te i ben ol-
vasható a világos figyelmeztetés:
„Nem a ti dol go tok, hogy olyan idők -
ről és al kal mak ról tud ja tok, ame lye -
ket az Atya a ma ga ha tal má ba he lye -
zett.” (ApCsel1,7)Ebbőleredazarop-
pantegyszerűkövetkeztetés,hogyaz
ideijóslatokéselőrejelzésekolyanzá-
rakat feszegetnek, melyeket nem
lenneszabadfeszegetni.

Haezmégnemlenneelég,kortár-
sainkközültöbbenszinte„várják”a
világvégét,szinteszomjazzák,hogy
„történjenmárvégrevalami”.Amúgy
nincsebbensemmimeglepő:csakegy
újabbgonoszésparáznanemzedék
követeljeltmostis,mintannyiszor
(vö.Mt12,39),smárannyiraszeret-
necsodátlátni,valami„rendkívülit”,
hogymegtennénekiapusztulásis.
Mi,keresztényekazonbannema

világvégétvárjuk,hanemIstenorszá-
gátésazEmberfiaeljövetelét,mely
azonban„nem úgy jön el, hogy az em -
ber je lek ből kö vet kez tet het ne rá”.Te-
háthiábafáradoztakasötétéskétes
erőkszolgái,amikor2012fedőnéven
szimbólumokat elemeztek.Hiszen
Jézusmegmondta:úgy lesz, amint
Nóénapjaibantörtént:„et tek, it tak,
há za sod tak, férj hez men tek, egé szen
ad dig a na pig, amíg Nóé be nem
ment a bár ká ba”. (Lk17,20.27)
Mindeztfelidézvenemelég,hogy

megintatiltottgyümölcsöketszag-
gatjákegyesek,ráadásulolyanjelek-
bőlpróbálnakkövetkeztetniidőkre
ésalkalmakra,melyeknyilvánvalóan
csaktéveseklehetnek.„Az Úr nap ja
úgy jön el, mint éj jel a tol vaj”–írjaPál
apostol(1Thessz5,2),teháthaazta
napoterreazévrejövendölték,akkor
hazudtak;hamegnemerrőlanap-

ról prófétáltak, akkor számunkra
teljesenérdektelen,mifélekorszak-
ról,mertminemföldikirályságokat
várunk.
Sokanatestvérekközülisfélreér-

tik,amikorJézusazidőkjeleirőlbe-
szél:„…azt hall já tok, hogy a dé li szél
fúj, azt mond já tok, hogy hő ség jön; és
úgy lesz.” (Lk12,55)Csakhogyeztnem
amodernkoremberéneküzente,ha-
nemannakaképmutatósokaságnak
szánta,amelynemismertefelama-
gaidejénazIstenFiát(vö.Jn1,10).
Amikorpediganagynyomorúság-

rólbeszél,amikor„az egek tar tó erői
meg ren dül nek”, nemlehettudnipon-
tosan, melyik napra gondol (Lk
21,23.26).Mertaztanapot„sen ki sem
tud ja, sem az an gya lok az ég ben, sem
a Fiú, ha nem csak az Atya” (Mk
13,32).MárpedighamégmagaaFiú
semtudja,akkornyilvánvaló,hogy
nemtudhatjasenkisem.
Összegezvemindezt,azalényeg,

hogyne isgondoljunk többéarra,
mikéntvégződik2012. Inkább„le -
gyünk jó za nok, ve gyük ma gunk ra a
hit és a sze re tet pán cél ját, és mint si -
sa kot, az üd vös ség re mény sé gét”
(1Thessz5,8).Hogyegyikünketseér-
jefelkészületlenülazanap–bárme-
lyiklegyenisaz.

g AndriskaJános

A vi lág vé ge el ma rad(?)

Éire–smaragdsziget!
Láttamzordszikláidat,amint–év-
ezredekótamár–azóceánhullámai
fürösztik,neki-nekicsapódvabüszke
szirtjeidnek.
Láttamvárosaidat,aholkanyargós

utcákmenténszínesrefestettházak
sorakoznakapróüzletekkel,kisker-
tekkel.
Láttamkikötőidet,azöblökölelé-

sébenmeghúzódókishalászfalvakat.

Láttamódonváraidat,régimonos-
torokromjait,magasbamutatószi-
kárkőtornyokat.Éséreztemazősi
imákerejét,hiszenittegykortársa-
kathívottmagánakaLélek:közössé-
getteremtettazélőKrisztusban.
Láttamgyönyörűkőkereszteket:a

Megfeszített testét kanyargós in-
dákkalfonta,öleltekörülasarjadó
élet.Őnemmaradhatottodaszögez-

ve,hiszenvártráazahajnal,saleg-
elsőnapsugárébresztette…
Éreztem, amint arcomba fúj a

szél,snéhaerőveltámad,ésmegté-
pázzaazengedelmesenhajlongófák
lombjait.
Éreztem,amintlágypermetezésé-

velfölfrissítazeső,ésolykorsűrűfüg-
gönyemögötteltűnikatáj.
Jártamazóriásokgyalogútján,vi-

lágítótornyok tövében, amelyek a

legtávolibbpontotjelzikazutazók-
nak:avilágegyiktitokzatosvégét…
Láttam magányos, szalmatetős

kunyhókat,színesremázoltajtókkal,
ablakkeretekkel.
Láttam barátságosan hívogató

„ivókat”,ahonnantáncrahívómuzsi-
kaszűrődöttki.
Láttamkietlenpusztaságokat és

szomorúgyártelepeket.

Láttam falakat, amelyek embe-
rek,hitekközöttmagasodtak,ésitt-
ott ma is állnak – a múlt nehéz
örökségeként.
Láttamemberekarcát.Sazarco-

konfáradtságot,félelmet,deörömöt
ésreménytis.
Láttambárányokat, amint fehér

pamacsokként lepik el a lankás
domboldalakat.
Magambaszippantottamamezők

illatát.Ésatekintetemmelpróbáltam
befogadniaztacsodálatoszöldszép-
séget:asmaragdszínűfűszálaküde-
ségét,amelyareményrőlbeszélne-
kem–azótais.Nemfelejtemel.
Zöldsziget:egyvilág,amelyamégis

jelenvaló,mégiskibontakozóéletről
üzen.Arrólareménységről,amelyhol-
napismegtartminket,ésamelynek
alapjaatőlejövőerősszeretet.
AzöldaSzentlélekszíne:régikó-

dexekben,ikonokonígyfestikleőt.
Ezazöldamindentátjáró,megmoz-
gató,aminketfelüdítő,életreserken-
tőLélekszíne.
ASzentlélekzöldreménypalástja

borul ránk,hogymegéljük, igazán
megélhessükazéletünket.Shogytár-
sai lehessünk egymásnak: „Lélek-
barátok” ahogyan az ősi kelta szó
üzeni:„AnamCara”.
Amásikemberarcánlassanként

felismerjük az élő Krisztus lényét:
szomorúvonásaibanazőfájdalmát,
könnyeibenazőkönnyeit,aránkmo-
solygó emberarcon az ő örömét…
AnamCara:aLélektárs.Velünk

vanúttalanutakon,nehézpróbákkö-
zöttéstágastereken.Velünkvanlé-
legzetünkben, imánkban, dalunk-
ban,örömünkben.Velünkvan,ami-
korfölfedezzükaszeretetcsöndesva-
lóságát,ésamikorateremtettvilágot
látvacsodáranyílikaszemünk.
Velünk van áldásaival, hogy re-

ménységbenéljünk,erősreményben
–amelyholnapismegtartbennünket.

* * *

Lágyan hulljanak az esőcseppek
homlokodra.Szelídszellőfrissítselel-
kedet.Napsugárragyogjabeszívedet.
Anapterheikönnyedénnyugodjanak
rajtad.ÉstakarjonbeIstentégedsze-
reteténekköpenyével! (Ír ál dás.)

re mény szi get
b Re mény ség va sár nap ján a bu da pest-fa so ri gyü le ke zet az ír-kel ta lel -

ki ség je gyé ben hir de tett prog ra mo kat. A no vem ber 18-án 18 óra kor
kez dő dött if jú sá gi is ten tisz te le ten dr.VargaGyöngyi lel kész pré di kált
a temp lom ban, előt te prof.MichaelMcAteer iro da lom tör té nész nyi -
tot ta meg BodaZsuzsa észak-ír or szá gi fo tókat felvonultató  ki ál lí tá -
sát a gyü le ke ze ti te rem ben, az is ten tisz te let után pe dig ugyan itt ír tánc -
ház ban ve het tek részt az ér dek lő dők. Az aláb bi ak ban Var ga Gyön gyi
if jú sá gi is ten tisz te le ten el hang zott áhí ta ta olvasható.

ÁprilyLajos

november [II]
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Szerintemnincsolyanember,akineakarnasi-
kereslenni:jólmegírniegydolgozatot,leten-
niegynyelvvizsgát,bejutniegyjóegyetemre,
megszerezni egy jól fizető állást. Szeretünk
nyerni.Deamikortelevanakeresztényszótár
olyanfontosésazemberreigazkifejezésekkel,
mintbűn, kí sér tés, vé tek, bu kás, akkormond-
hatjuk-eazt,hogyakeresztényemberlehetsi-
keres, lehetgyőztes?Használhatunk-eolyan
szavakatakeresztényéletvitellelésgondolko-
dássalkapcsolatban,mintpro fit, nye re ség, ha -
szon, ju ta lom, si ker, győ ze lem?Miértne?Ma-
gaJézusélvelük!
Örökéletvasárnapjavan,azutolsóvasár-

napazegyháziévben.Az istentiszteletena
prédikációbanatalentumokrólszólópéldá-
zatot(Máté25,14–30)fogodhallani,amelyaz
utolsóidőkutolsónagyeseményérőlszól,ar-
ról,hogyazIstenvizsgáttartazemberekfö-
lött,ésmindenkinekelékellállnia,ésminden-
kinekszámotkelladniaéletéről,tetteiről,a
dolgokhozvalóhozzáállásáról,amentalitásá-
ról,kitartásáról,találékonyságáról,hűségéről,
hitéről.
Istenrádbízvalamitebbenavilágban.Ad

nekedhozzátalentumot,belsőértékeket,igen
sokat érő tulajdonságokat. (Egy talentum =
43,65kgarany,hozzávetőlegesenfélmilliárdfo-
rint!)Asikeres,győzteséletelsőlépéseaz,hogy
fedezdfölezeketmagadban.Lásdmeg,mirete-
remtetttégedIsten,mitbízottrád,mitálmo-
dottmegbenned.Nenézdlemagad,nekicsi-
nyeldmagad,neásdelazt,amitkaptál,mert
akkor csak arról tudsz majd számot adni,
hogyféltél,rettegtélélniazzalakevésnektű-
nő,mégishatalmaskinccsel,akitevagy.
Amásodiklépés,hogykezddelhasználni

akapottkincset.Éljvele,szerezzenhasznotez
a képesség, adottság neked, embertársaid-
nak,családodnak,barátaidnak,iskoládnak,en-

nekazországnak,azemberiségnek,végsőso-
ronIstennek.Ésteddeztúgy,hogynefelejtsd
el,hogynematiéd,hanemkaptad.Ezértmu-
tassatalentumokhasználatakorIstenre.Adj
hálátneki,hogyilyennekteremtett.Amikor
élszatalentumaiddal,éskamatoztatodőketaz
emberekszívében,akkornecsaktégedlássa-
nak,hanemIstenkudarcokat,bűnt,diszhar-
móniát legyőző szeretetét. Mert attól lesz
győztesazéletünk,hogyIstenszereteteteret
nyerbennünkésrajtunkkeresztültöbbiem-
bertársunkéletében.
AharmadiklépéstIstenteszimeg.Nekedad-

jaagyőztesnekjáróelismerést,jutalmat.Azün-
nepilakomanemcsupánegyérettségibankett,
nemlakodalom,nemegyhetesálomüdülés,ha-
nemazIstennelvalóéletközösségszimbóluma.
Akimer,aznyer.AkimerbízniIstenben,és

ezértamagábanlévőkincseketismerihasz-
nálniIstenért,aznyer.Megnyeriasikereséle-
tet,éselnyeriazörökéletet.

g FarkasSándor

pa l ac k p oS ta

győz te sen él ni!

Az oldalt szerkesztette: VitálisJudit

név jegy: 
far kas Sán dor
2000-benszentelteklel-
késszéKiskőrösön,ahol
segédlelkésziéveimettöl-
töttem.2004és2010kö-
zöttVasmegyében,Őri-
magyarósdonszolgáltam.

2012 szeptemberétől a Kiskőrösi Petőfi
SándorEvangélikusÓvoda,ÁltalánosIsko-
la,GimnáziumésKertészetiSzakközépis-
kolagimnáziumiiskolalelkészevagyok.Jé-
zust,Istenszeretetét,következetességétés
felénkvalóelköteleződésétigyekszemmeg-
ismertetniésmegélnicsaládommal,diák-
jaimmal,ahozzámfordulókkal.

Jeles napokból nincs hiány,
majd’mindennaprajutegyné-
hánykerekévforduló,emlék-
ünnep…November25-epél-
dáulamagyarlabdarúgásnap-
jais.1953-banugyanisalegen-
dásmagyararanycsapatezen
anapongyőztele6:3arány-
banalondoniWembley-sta-
dionbanahazaipályánakkor
már kilencven éve veretlen
angolválogatottat.
Az évszázadmérkőzését a

hasonlócímetviselő,2008-ban
megjelentDVD-nteisvissza-
nézheted.ABBCáltalrögzített
meccslegnagyobbrészeélvez-
hetőminőségű–aMagyarTe-
levíziónegyvenháromévkésés-
selvetítetteelőszöratalálkozó-
rólkészítettfelvételt–,Sze pe si
György nek egykor a Magyar
Rádióbanelhangzottélőkom-
mentárjapedigmaisfriss,szak-
szerű,magávalragadó.
Azaranycsapatveretlensége

idején(1950.május14.és1954.
július4.között)csupánnégyal-
kalommalfutottkiapályáraa
legendásösszeállításban–Gro -
sics Gyu la, Bu zánsz ky Je nő,
Ló ránt Gyu la, Lan tos Mi hály,
Boz sik Jó zsef, Za ka ri ás Jó zsef,
Bu dai II. Lász ló, Ko csis Sán dor,
Hi deg ku ti Nán dor, Pus kás Fe -
renc, Czi bor Zol tán–,ésegyet-
lenegy alkalommal sem ját-
szotta végig csere nélkül a
mérkőzést.
Alondoniderbivisszavá-

góján,1954.május23-ánabu-

dapestiNépstadionbanisvál-
toztatott egy posztonSe bes
Gusz táv szövetségikapitány,
dePuskásékígyisleiskolázták
a szigetországi válogatottat.
Ahogy akkor emlegették: az
angolok egy hétre jöttek, és
7:1-rementek…
Anemzetitizenegynekaz-

naptöbbmintkilencvenezren
szurkoltakahelyszínen,dea
jegyigénylőkszámaelérteaz
egymilliót! Fe nyő Mik lós és
Tas ná di Ist ván Arany csa pat
címűkétfelvonásosmusicaljé-

neknyitóképébenugyaneza
lelátó egy válogatott labda-
rúgó-mérkőzésen kong az
ürességtől.
2006-otírunk.Ajátékoski-

futó mellett, a legendás H
szektorbancsupánháromel-
szántöregemberüldögél.Pon-
tosanott,ahol1954-benahí-
resmeccsen,amikormégfia-
talokvoltak,szerelmesek,és
azthitték,hogymégazona

nyáronvilágbajnokokleszünk.
Azótaelteltjóötvenév.Afi-
atalságelmúlt,aszerelemel-
múlt,amagyarfocimeg…
Ahárombarátrendületle-

nülhiszi,hogyasokvesztesé-
gértazéletegyszermégkár-
pótolástadnekik.Azemléke-
zés visszaröpíti őket ’54-be,
hogyazegymásbakapcsolódó
anekdotáksegítségévelújraél-
jék kamaszkoruk legszebb
nyarátéstelét.Megelevenedik
az egykori Palatinus strand,
egy korabeli fodrászüzlet, a

Szent István parki jégpálya,
sokgrundfoci,csajozáséshá-
zibuli.
AMa de in Hun gá ria alko-

tóinakdarabjátaGyőriNem-
zetiSzínházbannovember25-
énésdecember28-ánlátha-
tod, a nyíregyházi Móricz
ZsigmondSzínházpedigde-
cember 21-én és 22-én tűzi
műsorralegközelebb.

g Judit

oSZ toZó

fut ball-láz

– Mi előtt konk ré tan a lab -
da já té kok ról be szél nénk, sze -
ret ném, ha jel le mez né ál ta lá -
ban a csa pat spor to kat.
–Acsapatsportelsődleges

szerepe,hogyalkalmazkodás-
ranevel.Azegyénielképzelé-
seketalákellrendelniaközös-
ség együttes tevékenységé-
nek.Ugyanakkorafelelősség
megoszlik, ahogy a csapat-
banelértsikerekbenéskudar-
cokban is osztoznunk kell.
Mígazegyéniversenybenke-
véskifogástemelhetünk,ad-
dig egy csapatsportágban
könnyebbentalálunkvalami-
lyen kedvezőtlen külső kö-
rülményt.A19.századvégé-
reaziparosodás,avárosiaso-
dáskövetkezményekéntolyan
helyzet alakult ki, hogy sok
embernek kellett viszonylag
kis helyen együtt élnie. Az
együttélés velejárója volt az
egymásrautaltság és az egy-
mással szembeni versengés
is. A csapatsport tulajdon-
képpen ennek a társadalmi
helyzetnekaleképezése.

– A csa pat sport ágak kö zül a
lab da já té kok a leg nép sze rűb bek.
–Ígyvan.A20.századele-

jén egyre népszerűbbé váló
labdajátékoksajátoslehetősé-
get biztosítanak egy ideális
társadalommodellezésére:a
szabályokátláthatók,ajáték-
rakijelöltterületenbelülmin-
denkiegyenlőesélyekkelésle-
hetőségekkel indul; a játék
közben feloldódnak az oly-
korerőteljestársadalmiigaz-
ságtalanságokésareményte-
lenség.Alabdaszimbólumis
–mint tökéletes geometriai
formaazesélyegyenlőség,ale-
hetőségésareményjelképe.

– Nem té ve dek na gyot, ha a
lab da já té kok kö zül a fo cit te -
szem az el ső hely re?
–Nem.Azolimpiaijátékok

nézettségét a labdarúgó-vi-
lágbajnokságokéköveti.Ren-
geteg igazolt versenyző van
szerteavilágon.Afocinépsze-
rűségénekegyikokavégtele-
nülegyszerűszabályrendsze-
re, illetve minimális sport-
szerigénye.Kis túlzással:aki
megbirkózikalesszabályával,
azgyakorlatilagszakértőnek
mondható.Amodernszabá-
lyokat egyébként a 19. szá-
zadbandolgoztákki,amikora
rögbielváltafutballtól.
Vonzóajátékanézőknekis,

hiszanagyjátéktérenkönnyen
átláthatók,jólkövethetőkaz
események.Ameccsalattki-
számíthatatlan a gólszerzés,
mégazutolsómásodpercben
isváltozhatazeredmény,ez
pedigvégigfeszültséget,állan-
dóizgalmatokoz.

Ajátékosoknakanagytávol-
ságmiattremekállóképesség-
revanszükségük.Jótechnikák-
kalbrillírozhatnak,látványos-
sá tehetik a játékukat.Baráti
társaságokleggyakrabbanfut-
ballcsapatot alkotva sportol-
nak,agyerekekszintemaguk-
tólkezdikeljátszaniafocit.

– A si ke res sé get te kint ve vi -
szont je len leg – leg alább is ha -
zánk ban – a ké zi lab da meg -
elő zi a lab da rú gást.
–Akézilabdaasikeressé-

gemiattszinténnagyonnép-
szerű.Ezasportágsemigé-
nyelsoksportszert,deasza-
bályaibonyolultabbakafut-
ballénál,gondoljunkcsakalé-
pésszabályra,aszabaddobás-
ra,ahetesre,abelemenésre…
Igazáncsakazoktudjákélvez-
ni,akikmindezeketaszabá-
lyokatismerik,éskiigazodnak
bennük. Kisebb területen
játsszák,kevésbéátláthatóa
játéktér, a játékosok a kapu
előterében tömörülnek, itt
kell megoldaniuk a taktikai
feladatokat.
Keménysport,testtestel-

lenharcol.Folyamatosanhol
támadni,holvédekeznikell,
nagyon mozgalmas, és vi-
szonylagsokgólszületikegy
meccsalatt.Kevésazüresjá-
rat,kitűnőállóképességetkö-
vetelesport.Remekalkalom
nyílikahatározott,ugyanak-
korfairérdekérvényesítésre.
Ezpediga„való”életbeisát-
ültethető.

– Na gyon fér fi as sport.
–Ésmicsodanőiválogatot-

tunk van! A versenysportot
abbahagyóhölgyeklegtöbbje
nemtudelszakadniakézilab-
dától–ahogyaférfiaksem–,
a család és amunkamellett
számos csapatocska verődik
összehetiegy-kétalkalommal
asportcsarnokokban.Hiányzik
amozgás és a közösségi lét.
Néha ez utóbbi még fonto-
sabbis:találkozniaspo rik kal.

– Ér de kes, hogy jó eséllyel
meg jó sol ha tó, ké sőbb mi lyen
hi va tást vá laszt egy fo cis ta, és
mi lyet egy ko sár lab dá zó. Ez
ennyi re tör vény sze rű len ne?
–Akosárlabdárólmégnem

beszéltünk,nézzükmegakkor
mostezt.Ejátékaszemélyi-
ségnekelsősorbanaztaterü-
letétvesziigénybe,aholgyor-
san kell dönteni, méghozzá
összetett megfelelési szem-
pontokalapján.Azelőbbem-
lítettkézilabdáénálisbonyo-
lultabb a szabályrendszere:
pontozás,időkorlátok,lépés-
szabályésatöbbi.Ebbenajá-
tékbanalegnehezebbapont-
szerzés,hiszfelülrőlkismére-
tű„kapuba”kellbejuttatnia

labdát. A tanulás fázisában
lassan jönnek a sikerélmé-
nyek,kitartónakkelllenni.
Ebbőlkövetkezik,hogyaki

azéletolyanterületénszeret-
ne tevékenykedni, ahol sok
szabály,kötöttségvan,kedve-
zőszimulációshelyzetettalál
ebbenajátékban.Mikisezek
a szakmák? Jogász, orvos,
pénzügyi,gazdaságiszakem-
berek, számítástechnikával
foglalkozók,hivatalnokok.Kö-
zülük kikapcsolódásként is
sokanválasztjákeztasportot.
Persze az semárt, ha egyéb
adottságuk,példáulamagas-
ságukismegvanhozzá…

– Kol lé gá ja ki emel te, mi lyen
fon tos, hogy ügyel jünk a bal -
ese tek meg elő zé sé re, és rá mu -
ta tott, mi lyen fon tos a meg fe -
le lő öl tö zék.
– Az egy-másfél órás

meccsek a teljes szervezetet
terhelik.Nemszabadelfelej-
teni,hogyazéletkorelőreha-
ladtávalazízületekésizmok
veszítenek erejükből, rugal-
masságukból.Egyrefontosab-
báválikafokozatosbemelegí-
tés. Persze ezt tehetjük az
adottsportágmozgásanyagá-
valis:kapuralövésekkel,do-
básokkal, labdavezetésekkel,
kontrollált irányváltoztatá-
sokkal.Alényeg,hogyazadott
maximálismozdulatsebessé-
getfokozatosanérjükel–leg-
alábbtízpercetszánjunkerre.
Aruházattalkapcsolatban

pedig legjobb a rugalmas
sportmez, amely semmilyen
helyzetben nem akadályoz
bennünket. Érdemes odafi-
gyelniaszínösszetételre;egy
tarkabarkacsapatidővelbal-
eset- és hibaforrás is lehet.
AhogyImreishangsúlyozta,
mégennélisalapvetőbbajó
lábbeli.

– Ta nár úr, Ön ak kor a csa -
pat spor tok mel lett te szi le a
vok sát?
–Acsapatjátékokremekal-

kalmatadnakatársas,közös-
ségiegyüttléthez.Ajátékso-
ránegyarántlehetőségnyílik
azegyéniképességekkibonta-
koztatásáraésazegyüttműkö-
désgyakorlására.Aszemélyi-
ségacselekvésbennyilvánul
megalegjobban,ésacselek-
vés során befolyásolható a
leginkább; természetesen ez
igazazegyénisportokrais.Az,
hogymelyiket,melyikeketűz-
zük,függazadottiskolalehe-
tőségeitől,későbbpedigegyéb
összetevőktől – többek kö-
zöttlakóhelyünkönasportlé-
tesítményekmeglététől,nagy-
ságától,felszereltségétől.Aza
lényeg, hogy minél tovább
sportoljunk,mozogjunk.Ha
mindig a képességeinknek
megfelelőmozgásformátvá-
lasztjuk, akkor egészségünk
megőrzése mellett komoly
örömforrást biztosítunk ön-
magunknak és esetlegesen
sporttársainknakis.

g V.GänszlErBEáta

Spor tolj te is leg alább he ti 
3 × 1 órát! El ső lé pés: sportol-
nijo.hu.

„spor to lás köz ben ön fe led ten
mu tat juk meg sze mé lyi sé gün ket”

Be szél ge tés Sche id ler Gé zá val a fe le lős ség sú lyá ról 
és a kö zös te vé keny ség örö mé ről

b A Bony há di Pe tő fi Sán dor Evan gé li kus Gim ná zi um és Kol -
lé gi um test ne ve lés-mun ka kö zös ségének ve ze tő je sze rint
a spor to lás re mek le he tő ség sza bad  időnk tar ta lom mal
va ló meg töl té sé re, mi több: él ve ze tes meg töl té sé re. Mert
mo zog ni ScheidlerGéza sze rint is jó do log. Hogy egyé ni
spor tot űz zünk-e, vagy a csa pat sport ágak va la me lyi két ré -
sze sít sük előny ben, az ha bi tu sunk tól is függ. A no vem ber
11-i EvÉlet if jú sá gi ol da lán a ta nár úr kol lé gá ja, Ferenczi
Imre az előb bi szép sé ge it ecse tel te; most Scheid ler Gé za
né hány csa pat ban űz he tő lab da já ték hoz csi nál ked vet.

Rek lámmoz dony üzem be he lye zé sé vel ün ne pel te a MÁV 2011. no -
vem ber 25-én „az év szá zad mér kő zé sé nek” 58. év for du ló ját. Az
arany csa pat ra em lé ke ző tí zes Ta u rus ról mo dell is ké szült.



EvangélikusÉlet 2012.november25. f »prEsbitEri«

Dr. Percze Sán dor győr-ménfőcsana-
kilelkésznyitóáhítatautánegyház-
kerületitisztségviselőkésbizottsági
tagokeskütételekövetkezett:azoké,
akiketaszeptemberialakulóközgyű-
lésen választottak meg, de akkor
nemvoltakjelen,ígyeskütsemtud-
taktenni.
Azünnepiaktustkövetőenaköz-

gyűlés jelölteket állított a felsőbb
egyházkormányzatitestületekbe,az
országos munkaági bizottságokba.
Ahosszadalmasjelölésiprocedú-

rát az egyházkerület elnökségének
beszámolóikövették.Sze me rei Já nos
püspökazalakulóközgyűlésótael-
teltidőszakmunkájárólszámoltbe.
Beszéltaválasztásokról,ésreményét
fejezte ki, hogy ezek lezárulásával
nyugodtabb,építkező időszakkez-
dődhet az egyházkerületben; erre
nagy szükség lenne, mert nehéz
helyzetbensokmunkaváraszolgá-
lattevőkre. Jelentésében a püspök
kitértakerületlelkésziellátottságá-
ra,éselmondta,hogynovemberel-
sejévelazosztrákhatáronátnyúlóif-
júsági munka indul a burgenlandi
szuperintendenstámogatásával.
Apüspökelnöktársa,Mé szá ros Ta -

más egyházkerületifelügyelőbeikta-
tásaaugusztus26-ánvolt,ígyőazel-
múltháromhónapotértékeltejelen-
tésében.Ezidőalattmintegyhatezer
kilométert autózott, sok gyüleke-
zetbenmegfordult,sokörömteliese-

mény,ünnepségrészesevolt,ésaz
egyházmegyékelnökségeivel,lelké-
szikarávalistalálkoznitudott.
AbeszámolókutánSzemereiJános

tájékoztattaaközgyűléstagjaitazegy-
házkerületi honlap helyzetéről. A
grémium határozatban rögzítette,
hogy a kerületben történt esemé-
nyekrőlbeszámolóanyagoknakelő-
szörazegyházkerülethonlapjárakell
felkerülniük,csakezutánkaphatnak
nyilvánosságotmásinternetesfelüle-
teken.Arégebbótaszünetelőegyház-

kerületilap,aDu nán tú li Ha rang szó
kapcsánelhangzott,hogya tavaszi
közgyűlésreköltségszámítástkellké-
szíteni az újság újraindítására vo-
natkozóan,illetvefelméréstkellelvé-
gezniazzalkapcsolatban,hogymilyen
olvasóiigénymutatkozikagyüleke-
zetekbenatervekszerintnegyedéven-
temegjelenőújságiránt.
AtájékoztatóvégénAdá mi Má ria

püspöki asszisztens bejelentette,
hogy decemberben – hasonlóan a
múlt évhez – Du nán tú li kró ni ka
címmelmegjelenikegytetszetőski-
advány,amelyösszefoglaljamindazt,
amiazegyházkerületbenebbenaz
esztendőbentörtént,deaválasztá-
sokra tekintettel egyfajta adattár-
kéntisfogszolgálni.
Azegyházkerületiközgyűlésajö-

vő évi programok véglegesítésével
zártamunkáját.

g KissMiklós

dol gos egy ház ke rü le ti
köz gyű lés

Tanácskoztak a Nyugati (Dunántúli)
Egyházkerület küldöttei 

b A szep tem ber ben Kő sze gen meg ren de zett ala ku ló köz gyű lés után az
el múlt hét szom bat ján im má ron ren des őszi ta nács ko zá suk ra gyü le -
kez tek a Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let szék há zá ban a ke rü let
köz gyű lé si kül döt tei.

Grétsy Lász ló Áll junk meg egy szó ra! cí-
mű,népszerűműsoraévekenátfutott
aMagyarTelevízióban.Azadásokban
anyelvészprofesszoregy-egyhibásfel-
iratbólvagyéppenrosszulfogalmazott
mondatbólkiindulvaadottnyelvhasz-
nálatitanácsokat.Egyházunkbansem
ártnéhamegállniegyszóraéselme-
rengeniközösenadolgokon.
NéhányheteD. dr. Har ma ti Bé la

püspökúrleírtavívódásaitazEvan gé -
li kus Élethasábjain,ésezzelvitátindí-
tott a liturgikus öltözetek kapcsán.
Tu bán Jó zsef lelkész úr október 7-i
reflexiójánakkarcosságátmegértem,
hisz–megvallomőszintén–magam
iszavarónaktartom,hogyegyházunk-
banaliturgikusmozgalommagyarho-
niképviselőitújraésújrapellengérre
állítják.Halljukésolvassuk,hogy„né-
hányan”akaratukatráerőltetikagyü-
lekezetre, az egységet bomlasztják,
rómaikatolikushatásalákerültek,li-
turgikus szubkultúrát képviselnek,
magasegyháziformákaterőltetnek,stb.

Sze me rei Já nospüspökúrnakano-
vember4-iEvÉ let ben közöltsoraiki-
mondottanfájtak,mertőszinténre-
méltem,hogyapüspökválasztásipro-
cedúra végével addigi, a liturgikus
megújulással szembeni harcos atti-
tűdje elegánsan megváltozik. Min-
denesetreegyházvezetőiszintenisel-
gondolkodtató tény, hogy éppen a
Nyugati(Dunántúli)EvangélikusEgy-
házkerülettöbbjelentősgyülekezeté-
nekpresbitériumadöntöttaliturgikus
reformmellett.
Szemereipüspökmostaniírásában

semkapegyházunknépevilágosválaszt
arraakérdésre–TubánJózsefisjog-
galfeszegetiatémát–,hogymiértcsak
kivonatolvahasználtákéshasználják
gyülekezeteinktöbbségébenazénekes-
könyvetésaPrőhle-féleAgen dát. Jog-
galgondolhatjuk,hogyazEvan gé li kus
éne kes könyv ésa„régiAgenda”szer-
kesztőinemazzalacélzattaldöntöttek
annakidejénegazdaganyagmellett,
mertazoldalszámotakartáknövelni,
vagyarómaiegyházakoljábaakarták
volnaterelniegyházunknépét.
Miértnemvalljukmegvégrekö-

zösbűnbánattal,hogyazelmúlthar-
minc-negyvenévpüspöki,lelkészi,
kántorigyakorlatánakkövetkezmé-
nyeegyházunkmailiturgikusközál-
lapota? Meggyőződéssel állítom,
hogyhaerendekgyakorlatbavalóát-
ültetésejobbanésszélesebbkörben
megtörténtvolna,akkorazújlitur-
gikuskönyvbevezetése–aliturgikus
viseletekkel együtt – csak finom-
hangolásnakszámítanagyülekezete-
inkben.Eztazadósságotnemlehet
örököskompenzálássalésolcsóhan-
gulatkeltésselrendezni!

Istennekhála,azelmúlthatévben
számoshelyenmegfordulhattameu-
rópai evangélikus gyülekezetekben
és konferenciákon. Nem kívánom
Skandináviátkiemelni,mertmárhal-
lomazellenzőkkórusánakhangját:ott
nem volt ellenreformáció, stb. stb.
Igaz,deazértmégisfurcsállom,hogy
példáultermékenyfinnegyházikap-
csolatainkhatásaaliturgiaterületén
aliglátszik.ATamás-miseüdekivé-
telnekszámít,bárennekmisszióiés
liturgikaimozgalommáéréseegyhá-
zunkbanmégváratmagára.
NemrégnépesdelegációjártBajor-

országban,hogyegyüttünnepeljüka
német–magyartestvérkapcsolathiva-
talossáválásánakhuszadikévfordu-
lóját.Azáróistentiszteletenmegtöl-
töttükanürnbergiSt.Sebald-temp-
lomot.Azünnepélyesistentiszteletli-
turgikaiszempontbólhasonlítottlitur-
gikuskönyvünkegyszerűbbformái-
hoz, vagyis így is jóval gazdagabb
voltegyátlagosmagyarországievan-
gélikusistentiszteletnél.
Azéletúgyhozta,hogyelőzőnap

szálláshelyünkön, Neuendettelsau-
ban többedmagammal a diakónia
templomába tértünkbe.AMihály-
testvérek ünnepi istentiszteletüket
tartották,abajorpüspökprédikált.A
Mihály-testvérekünnepemagasszín-
vonalúliturgikuskultúrárólésigényes-
ségrőltanúskodott:albábanszolgáló
lelkészek,gregoriánzsoltározás,kivá-
ló igehirdetés és úrvacsoraosztás,
emelkedettségjellemezte.
Egynappalkésőbbugyanezapüs-

pök(dr. Hein rich Be dford-Strohm) a
magyar–bajor istentiszteleten szol-
gált,aholazöltözetektekintetébenafe-
ketetalárvoltmeghatározó.
KitzavarezmaBajorországban?Ki-

nekjuteszébeenneknyománazalbát
viselőketbomlasztónakésazegység
megbontóinakkikiáltani?Hangsúlyo-
zom,hogyatöbbségirómaikatolikus
Bajorországbanvagyunk!Csakóvato-
santehátazítélkezéssel!Haafinnek-
tőlnemis,delegalábbabajoroktólta-
nuljunkvalamit!
Magyarhoni evangélikus egyhá-

zunkdiaszpórahelyzetbenél,sennek
talánazegyiklegnagyobbveszélyea
provinciális gondolkodásmód. Ha
körbetekintünkKelet-Európaevan-
gélikusegyházaiban,láthatjuk,hogy
mindenkikeresiönmagátaliturgia
területénis,deolyanminőségűteo-
lógiaimunkátmégseholnemtettek
leazasztalra,mintMagyarországon.
Naperszenálunkvoltmibőlmeríte-
ni–Hu szár Gál, Bor nem isza Pé ter,
Raf fay Sán dor, Já nossy La jos, id. Itt -
zés Mi hály, Schu lek Ti bor, Prőh le
Ká roly ésmások!

Miért nem vagyunk erre inkább
büszkék,ésmiértnemképviseljükezt
lelkesenahazaiprotestánscsaládon
belül is? A magyar reformátusság
progresszívrészeisérzi,hogyvalamit
tenniekellazistentiszteletiéletterü-
letén,ahogyerreavilágreformátusai
közöttmárszámospéldáttalálunk.
Perszehaegyingatúlzottankileng

azegyikirányba,akkorhosszabbazút
vissza,aközéppontfelé.Ahollandi-
aievangélikusokkisseregenemfélt
felvállalni,amikorjogilagegyesültek
reformátustestvéreikkel:segíteniaka-
runkprotestánstestvéreinknekagaz-
dagodásútjáralépni.
Aliturgiábazárkózáskétségtelenül

lehet tünet is az egyház életében,
amigyakortaazönazonosság-keresés
ésakompenzálásjele,vagyegyszerű-
enprotestálásaprotestánsegyházak-
baneluralkodólelkisivárságésigény-
telenségellen.Magyarországonali-
turgikusmozgalomszervesfejlődés
része,amelygyülekezeteinkéletének
gazdagításátszolgálja.Megkellérte-
nünkésújrakellgondolnunkazisten-
tiszteletteológiáját!Erreéppenrefor-
mátoriörökségünkkötelez,azökume-
nikusdimenziórólnemisbeszélve.
Amostanivitátazöltözetekváltot-

tákki.Igen,ezenaterületenvalóban
rendetkelltenni!Ezperszenemta lár
(Lu ther-ka bát) kont ra al bakérdése,ha-
nemkezdődikaliturgikusmagatartás-
sal,apapicivilformáival,apüspökike-
resztviselésénekszabályaival,astólák
szimbolikájával,amagyarhagyomány-
banmárkorábbanelterjedt,talársze-
rű,deöltönyformájúviseletfeleleve-
nítésével,újszerűviseletektervezésé-
vel kórustagoknak és lektoroknak,
majdani diakónusoknak, női lelké-
szeknek,konfirmandusoknak,akáraz
ezüstesperesikeresztbevezetésévelbe-
zárólag.Mindez fontos és teológiai
szempontból végiggondolandó fel-
adat, amely egyházi textilművésze-
tünknekisújlendületetadhat.Most
máridejeilyendolgokrólisbeszélni!
Álljunkmegtehátegyszóra,éslás-

sukbevégre:Nem a vi lá gon hasz ná -
la tos gaz dag evan gé li kus li tur gi ai
for mák ve szé lyez te tik hit val lá sos egy -
há zunk egy sé gét! Az egy sé get szá -
mos más ag gasz tó tény és je len ség ve -
szé lyez te ti, ame lyek ről alig esik szó
egy há zunk fó ru ma in.Neféljünkali-
turgikus élet gazdagodásától, ha-
nemdolgozzunkéstanuljunkbátran!
Nemzedékünkesélyeéskötelessége,
hogymegteremtseateológiaiérte-
lembenkoherensevangélikusisten-
tiszteletkereteit.Munkavanelég,ne
tétovázzunk,amígidőnkvan!
g GrEgErsEn-LabossaGyörgy

lel kész (Szom bat hely)

»ne m a vi l á g on h a SZ ná l a toS gaZ dag li tur g i ai for m ák
ve SZ élyeZ te tik hit val l á S oS e g y h á Z unk e g y Sé g ét!«

Áll junk meg egy szó ra!

A közgyűlés munka közben

Lentiatrianonidöntéskövetkezté-
benválthatártelepüléssé.Aszocia-
lizmuselsőesztendeibenmindeztto-
vábbsúlyosbította,hogyezazakko-
riaktuálismumus,atitóiJugoszlávia
szomszédságátjelentette.Sokegyéb
tényezőegyüttesközrejátszásamel-
lettleginkábbezekjárultakhozzáév-
tizedes elszigetelődéséhez. Ahhoz,
hogy az 1960–70-es évekre – ki-
mondva, kimondatlanul, nem túl
hízelgőmódon–egyfajta„fegyenc-
telep”voltMagyarországtérképén.
Mindezazonbanmáramúlté.Az

elmúltévekbenatérségvezetőálla-
mának,azosztrákszínvonalatköze-
lítőSzlovéniánakszomszédságában
takarosvároskáváváltozott.Azegyet-
len kivételt, a múlt egyetlen ránk
vetülősötétárnyátváránakállapota
jelenti.Ittmégkomolyáttörésrelen-
neszükség!Egyhatalmasmagtárra

hasonlító– és valóban, az 1700-as
évektőlekkéntszolgáló–épületle-
pusztultan és elhagyatottan várja
sorsánakjobbrafordulását.
AZalaegerszegrevezetőfőútmen-

ténfekvő,deavárosközpontbólgya-
logosanakárpárpercalattelérhető
erődítést feltehetően a tatárjárást
követőenindultvárépítésiprogram
részekéntemelték.Felépülténekdá-
tumaésépíttetőjénekszemélyeisme-
retlen.ElsőemlítéseIV. Lász ló király
idejéből,1278-bólszármazik.
Tulajdonosai gyakran változtak.

Védelmi szerepet, várurainak ap-
róbbcsatározásaiután,atörökidő-

benkapott:azegyreészakabbrahú-
zódó végvárrendszer részévé vált.
Pusztulásaazoszmánhódítóktávoz-
tával,Habsburg-segítséggelkövetke-
zettbe.
„Újrahasznosításakor”, magtárrá

történő átalakításakor megmaradt
elemeithasználtákfel,melyekközül
alegszembetűnőbbegykoribástyá-
jának mostani sarokfunkciója. A
pincébenisavárközépkorirészletei
találhatók.
Akülsővédelmetszolgálóvalami-

kori vizesároknapjainkbanahelyi
horgászokparadicsoma.
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Szentháromságünnepeutánutolsó(örökélet)vasárnap.Liturgikusszín:zöld.
Lekció:2Pt3,3–14;Ézs65,17–25.Textus:Mt25,14–30.Énekek:493.,454.

Budavár, I., Bécsi kapu tér de.9.(úrv.)dr.AgodAnett;de.10.(német)JohannesErlbruch;de.
11.(úrv.)BenceImre;du.6.BencénéSzabóMárta;Fébé, II., Hűvösvölgyi út 193. de.9.(úrv.);
Sa rep ta, II., Modori u. 6. de.3/411.SztojanovicsAndrás;Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9.
de.fél10.(úrv.)FodorViktor;Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező u. 12. de.10.(úrv.)Donáth
László;Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de.10.HorváthFerenc;Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–
38. de.10.SolymárPéterTamás;Deák tér, V., Deák tér 4. de.9.(úrv.)SmidéliuszGábor;de.
11.(úrv.,kantátazenésistentisztelet)Gerőfinédr.BrebovszkyÉva;du.6.(orgonazenésáhítat)
GáncsPéter;Fasor, VII., Vá ros li ge ti fasor 17. de.fél10.(angolnyelvű,úrv.)ScottRyll;de.11.
(úrv.,emlékezőistentisztelet)AradiGyörgy;Józsefváros, VIII., Üllői út 24. de.fél11.Román-
néBolbaMárta;VIII., Rákóczi út 57/a de.10.(szlovák)GulácsinéFabulyaHilda;VIII., Ka rá -
csony S. u. 31–33. de.9.RománnéBolbaMárta;Ferencváros, IX., Gát u. 2. (katolikus temp -
lom) de.11.(úrv.)KoczorTamás;du.6.(vespera)liturgus:MuntagLőrinc;Kőbánya, X., Kápolna
u. 14. de.10.BenkóczyPéter;Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de.8.dr.BlázyÁrpád;de.fél11.
(úrv.)ThurnayBéla;du.6.(vespera)GáncsTamás;XI., Né met völ gyi út 138. de.9.(úrv.)Gáncs
Tamás;Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de.9.(úrv.)BenceImre;Budahegyvidék, XII.,
Kék Golyó u. 17. de.10.(úrv.)KeczkóSzilvia;Angyalföld, XIII., Kas sák Lajos u. 22. de.10.
GrendorfPéter;Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de.11.(úrv.)TamásyTamásné;XIV. Gyarmat u. 14.
de.fél10.TamásyTamásné;Pestújhely, XV., Templom tér de.10.(úrv.)KovácsnéSterczerRita;
Rá kos pa lo ta, XV., Régi Fóti út 73. (nagytemplom) de.10.PonicsánErzsébet;Rá kos szent -
mi hály, XVI., Hősök tere 10–11. de.10.BörönteMárta;Cinkota, XVI., Rózsalevél u. 46. de.
fél11.VetőIstván;Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de.9.VetőIstván;Rákoskeresztúr, XVII.,
Pesti út 111. de.fél11.KovácsÁron;Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de.10.dr.Korányi
András;Pestszentimre, XVIII., Rá kó czi út 83. (református templom) de.8.dr.KorányiAndrás;
Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 10. Széll Éva;XIX., Hungária út 37. de. 8. Széll Éva;
Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de.10.GyőriJánosSámuel;Csepel, XXI., Deák tér de.fél11.
ZólyomiMátyás;Budafok, XXII., Já ték u. 16. de.10.HokkerZsolt;Budaörs, Szabadság út
75. de.10.EndreffyGéza;Pi lisvörösvár (református temp lom) du.2.;Budakeszi, Fő út 155.
(gyülekezeti terem) de.fél10.dr.LacknernéPuskásSára.
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hirdetés

Összeállította: BodaZsuzsa

Bárhol vagyok, velem vannak a lapjaim.

SZÜLETÉSNAP? NÉVNAP? KARÁCSONY?
Lepje meg magát, családtagjait vagy barátait 

az Evangélikus Élet digitális előfi zetésével!

WWW.DIGITALSTAND.HU

Új ra lesz ProCh rist evan gé li zá ció! 
AProChrist azevangélizációnakegykülönösésmodernformá-
ja,amelyalegkorszerűbbtechnikafelhasználásávaljuttatjaela
JézusKrisztusrólszólóörömüzenetetEurópaszámosországába.
2013.március4.és11.közöttműholdasélőközvetítéssegít-

ségéveltöbbszázgyülekezetkapcsolódhatbeanémetországi
rendezvénynyolcalkalombólállóprogramjába.AkülönlegesistentiszteletekmagjátUlrich
Parzany evangélikuslelkészhitébresztőigehirdetésealkotja,azegyestémákbanvalóelmé-
lyüléstpedigprofiszínjátszáséspantomim,különbözőhagyományoszeneiműfajok,vala-
mintgospel-ésdicsőítőénekekiselősegítik.
Amagyarnyelventolmácsoltevangélizációközvetítésétolyangyülekezeteknekajánljuk,

amelyekfontosnaktartjákamissziót,szeretnékközösségüketlelkilegmegerősíteniésújlen-
dülettelfelfrissítenigyülekezetiéletüket.
KapcsolódjonbegyülekezetévelEurópalegnagyobbistentiszteletébe,jelentkezzenapro-

christ.hu internetesoldalon!

Fel vé tel a De ák Té ri 
Evan gé li kus Gim ná zi um ba

ADeákTériEvangélikusGimnáziumfelvételthirdet
a2013/2014-estanévrenyolc-ésnégyosztályostago-
zatáraolyan,jelenleg4.,illetve8.osztályoskeresztyén
–elsősorbanevangélikus–tanulókszámára,akiknek
mindamagatartásuk,mindatanulmányieredményük
jó.Kollégiumielhelyezésttudunkbiztosítani.
Felhívjukajelentkezőkfigyelmét,hogygimnáziu-

munk csatlakozott az egységes (központi) felvételi
rendszerhez.Mindenkinek,akinálunkszeretnetanul-
ni,december10-éigjelentkezniekellaközponti,álta-
lánostantervűírásbelifelvételivizsgára.
Ajelentkezésselkapcsolatosinformációkértkeres-

sékfelaziskolahonlapját(www.deakteri.hu) vagyafel-
vételieljárásértfelelősigazgatóhelyettest,VictorMó-
nikát.

Ke resz tyén ad ven ti könyv vá sár Bu da pes ten
Szeretettelvárnakmindenérdeklődőtaszervezőkésarésztvevőkiadókadecem-
ber7-énés8-án(péntekenésszombaton)megrendezendőkeresztyénadventikönyv-
vásárra,melynekhelyszíneazelőzőévekhezhasonlónaLónyayUtcaiReformá-

tusGimnáziumésKollégium(BudapestIX.ker.,Kinizsiu.1–7.).Nyitvatartás:pénteken14-től
20óráig,szombaton9-től17óráig.Idénisruhatárésbüféteszikényelmesebbéavásárlást.
Jöjjönel,látogassamegaLutherKiadó standját,ésvásároljon10–50%kedvezménnyel!Kér-

jeregisztrációslapunkat,hogyÖnisaLutherKönyvklub tagjalehessen,éssajátkiadványa-
inkbólállandó20%-oskedvezményben részesülhessen.Előrendeléstdecember3-igtudunk
felvenniakiado@lutheran.hucímen.

H I R D E T É S

Adventi
evangélizációs

sorozat
Akispestievangélikusgyüle-
kezet szeretettel hívminden
érdeklődőtadventievangélizá-
cióssorozatára.
Igehirdető: Ittzés István

nyugalmazottevangélikuslel-
kész.Az igehirdetésmellett
előadásttartunkTúrmezeiEr-
zsébet életéről.
Asorozatalkalmainovem-

ber30-án18órakor,december
1-jén17órakor,december2-
án10órakorés17órakorkez-
dődnek.

H I R D E T É SH I R D E T É SH I R D E T É S

AhogyanazEvÉlet előzőszámában
márolvashatták,2013-banazújság
lapszámonként275forintbakerül.Az
éveselőfizetésidíj14300Ft,aféléves
7150Ft,anegyedéves3575Ft,aha-
vi1195Ftlesz.
Dehogynecsakkellemetlenhír-

rel szolgáljunk: kiadónk emellett
előfizetési kedvezménnyel, ponto-
sabbanajándék hónapokkal„jutal-
mazza”azokat,akikújelőfizetőtto-
boroznakalapolvasótáborába.Tá-
mogatóiakciónkújbólimeghirdeté-
sévelpedigtovábbraisazoknaksze-
retnénk segíteni, akik anyagi okok
miattkényszerülnénekalapelőfize-
téslemondására.Arészletekrőlalább
olvashatnak.

Páratlanpároskedvezmény
Páratlan páros akciónk keretében
továbbraisjelentőskedvezménnyel
hosszabbíthatjamegelőfizetését,ha
egyújelőfizetőttoborozazEvangé-
likusÉlet olvasótáborába–ráadásul
az új előfizető is kedvezményben
részesül!
Hatudomásavanarról,hogygyü-

lekezetében–ismerősei,barátaikö-

rében–valakifontolgatja,hogyelő-
fizetalapra,hívjafelfigyelmétakci-
ósajánlatunkra,ésszövetkezzenek!
Önnekmindösszeannyitkellten-

nie,hogy–mielőttmeghosszabbít-
jameglévősajátelőfizetését(azazdíj-
bekérőlevelünkkézhezvételétköve-
tőenpostánvagybankiátutalással
befizetiazelőfizetésidíjat)–kapcso-
latbalépazEvangélikusÉlet szerkesz-
tőségével,ésmegadjaannakazújelő-
fizetőnekanevétésazelérhetőségét
(postázásicímétésesetlegatelefon-
számát),akiazÖnközvetítésévelké-
szülmegrendelnilapunkat.
S hogy milyen kedvezményekre

számíthat?
HaÖnnegyedévvelhosszabbítja

megelőfizetését,akkortovábbiegy
hónapig ingyen kapja újságunkat.
Dönthetennélnagyobbidőtartamú
hosszabbításmellett is,ezesetben
arányosannőaz„ajándékhónapok”
száma:féléveselőfizetéshezkét,há-
romnegyed éveshez három, egész

éveshezpedignégytovábbihónapaz
ajándék. Az „ajándék hónapokat”
természetesenakkorírjukjóváazÖn
számára,amikorazÖnáltalmegne-
vezettszemélyténylegesenelőfizetett
az Evangélikus Életre. Lapunk új
előfizetőiszinténelőfizetésükidőtar-
tamánakfüggvényébenkapjákmajd
továbbiegy,két,háromvagynégyhó-
naponátingyenesenazújságot.

Előfizetőitámogatóiakció
Tisztábanvagyunkazzal,hogybizo-
nyára most is lesznek, akik nem
tudják továbbvállalniazelőfizetés
terhét. Ezért – ahogyan az elmúlt
évekbenistettük–szeretnénksegí-
teninekikabban,hogymégistovább
olvashassákalapot.
Aztkérjükelőfizetőinktől:hamód-

jukvanrá,akkorazelőfizetésidíjnál
nagyobbösszegetjuttassanakelki-
adónkhoz,hogyabefolytösszeggel
támogatni tudjuk olyan olvasóink
előfizetését,akikszámáraazelőfize-

tésidíjelőteremtésenehézségetokoz.
Atámogatásbefizetéséhezkérjenek
munkatársunktól egy plusz csekk-
szelvényt, vagy pedig a kiküldött
csekkensajátelőfizetésidíjukonfe-
lülazecélraszántösszegetisfizes-
sék be. Ez utóbbi esetben a csekk
(vagyazátutalás)Közlemény rovatá-
ba feltétlenül írjákbe,hogy „plusz
előfizetői támogatás”, illetve ennek
pontosösszegét.
Várjukazokjelentkezésétis,akik

anyagiokokmiattkényszerülnéneka
laplemondására.Kérjük,egyértelmű-
enjelezzékeztszámunkra,hogyabe-
érkezett támogatásokból segíteni
tudjukazelőfizetésüket.
Atavalynovemberbenismeghir-

detett támogatói akciónk eredmé-
nyeképpen160előfizetőtőlkaptunk
nagyobbösszegetaszükségesnél;az
összegyűlttámogatás183135Ftvolt.
Ezútonisköszönjükeztmindazoknak,
akik fontosnak tartották, hogy tá-
mogassákazokatazevangélikustest-

véreiket,akikcsakilymódonjuthat-
nakrendszeresenhetilapunkhoz.

Haatámogatásiakcióval,apáratlanpá-
roskedvezménnyelvagysajátelőfize-
tésükkelkapcsolatbanbármilyenkér-
désük,észrevételükvan,forduljanakbi-
zalommalszerkesztőségünkilletékes
munkatársához,BallaMáriához, aki
készséggelállrendelkezésükre(e-mail:
maria.balla@lutheran.hu).AzEvangé-
likusÉlet szerkesztőségénekelérhető-
ségei:1085Budapest,Üllőiút24.Te-
lefon: 1/317-1108; 20/824-5519. Fax:
1/486-1195.Elektronikusleveleiketaz
elofizetes@evelet.hucímreküldhetikel.
Még mielőtt elfelejtenénk: azon

előfizetőkközött,akik2013.január6-
án,vízkeresztünnepénérvényesEvan-
gélikusÉlet-előfizetésselrendelkeznek,
sorsolásttartunk.Anyertesmásod-
magávaltérítésmentesenvehetrészt
abalatonszárszóiEvangélikusKonfe-
rencia-ésMisszióiOtthonpünkösdi
hosszúhétvégéjén(2013.május17.és
19.között,péntekvacsorátólvasárnap
ebédig)!

g KendehK.Péter,
aLutherKiadóigazgatója

TiszteltOlvasóinkésElőfizetőink!



b Néhányhónappalezelőttero-
vatbanjelentmeginterjúCson -
ka Pé ter rel, akiatataivadlúdso-
kadalom megálmodója és fő-
szervezője. Az Európa-szerte
egyedülállórendezvénytnovem-
ber24-énmártizenkettedikal-
kalommalrendezikmeg.Eso-
rokírójaazalábbikedvcsináló-
valbúcsúzik–majd’kétévután
–azÜze net az Ara rát ról rovat-
vezetőiposztjától.

A ta tai Öreg-tó a nem zet kö zi je len -
tő sé gű vi zes élő he lyek vé del mé re lét -
re ho zott ram sa ri egyez mény ha tá lya
alá tar to zik, és ré sze az Eu ró pai Unió
Natura2000há ló za tá nak is. Egye dül -
ál ló vá te szi a he lyet az, hogy a fé lénk -
nek is mert vad lu dak a vá ros szí vé ben,
szin te test kö zel ből lát ha tók, hi szen a
ta vat tel je sen kö rül ve szi a te le pü lés. 

Az a te le pü lés, ame lyet a vi zek vá -
ro sá nak is ne vez nek, és ame lyet a ter -
mé szet és a kul tú ra ta lál ko zá sa va -
rázs la tos sá tesz. A ren dez vény a
vad lu dak ki- és be hú zá sa mel lett
szám ta lan más prog ram mal is vár ja
az ér dek lő dő ket: lesz ku tyás és soly -
mász be mu ta tó, csil la gos ég bolt-meg -
fi gye lés, elő adá sok az év ma da rá ról,
az ege rész ölyv ről, az év hül lő jé ről, a
lá bat lan gyík ról, a par la gi sas vé del -
mé ről és még sok más ér de kes té má -
ról. A ren dez vény dísz ven dé ge eb ben

az év ben a har minc öt éves Bük ki
Nem ze ti Park.

Az itt te le lő vad lu dak Hol lan dia és
Né met or szág érin té sé vel Skan di ná -
vi á ból és Szi bé ri á ból ér kez nek. Az el -
ső csa pa tok szep tem ber vé gén, ok tó -
ber ele jén je len nek meg, és már ci us -
ban in dul nak vissza sark vi dé ki fész -
ke lő te rü le te ik re. 

Bár ál ta lá ban vad lúd vo nu lás ról
be szé lünk, nem egyet len vad lúd faj fi -
gyel he tő meg a ta tai ta von. Az Öreg-
tó iga zi ne ve ze tes sé ge a ve té si lúd, hi -
szen ez a lúd faj tet te nem zet kö zi je -
len tő sé gű vé ezt a he lyet, amely az
egyik leg fon to sabb te le lő he lyé nek
szá mít. Ma gyar or szá gon a ve té si lúd
nem áll ter mé szet vé del mi ol ta lom
alatt. Ér de kes sé ge, hogy mo no gám
faj, pár ját egy élet re vá laszt ja, igen
erő sek a csa lá di kö te lé kei. Nem áll vé -
de lem alatt a nagy li lik sem.

A nyá ri lúd, Eu ró pa leg na gyobb
ter me tű vad lúd ja vi szont vé dett, ha -
zánk ban nem va dász ha tó, ter mé -
szet vé del mi ér té ke öt ven ezer fo rint.
Ma gyar or szá gon rend sze re sen fész -
kel, Ko má rom-Esz ter gom me gyé -
ben negy ven-öt ven pár ra te he tő a
fész ke lő ma da rak szá ma. Ha zai ál lo -
má nya las san, de fo lya ma to san nö -
vek szik, ami a va dá sza ti ti la lom mal,
il let ve fész ke lő he lye ik fo ko zott vé del -
mé vel ma gya ráz ha tó. A Ta ta kör nyé -
ki ha las ta va kon két-há rom száz ma -
dár tar tóz ko dik egész év ben, a vo nu -
lá si csúcs ban azon ban ezer öt száz-

ezer hét száz is le het. Ér de kes ség,
hogy az Öreg-ta vat ke rü lik; na gyobb,
több száz egyed ből ál ló csa pat tal itt
rit kán le het ta lál koz ni.

Igen rit kán szem elé ke rül nek na -
gyon rit ka fa jok is, ame lyek meg je -
le né sé re éve ket is kell vár ni, fel buk -
ka ná suk te hát iga zi ese mény nek szá -
mít. Ezek kö zé tar to zik a rö vid cső -
rű lúd, a ka na dai lúd, a kis li lik, az
apá ca lúd, az in di ai lúd, az ör vös lúd,
a sar ki lúd vagy a vö rös nya kú lúd. 

A kis li lik és a vö rös nya kú lúd ter -
mé szet vé del mi szem pont ból ki emelt
faj. A kis li lik nap ja ink ra már szin te
a ki pusz tu lás szé lé re sod ró dott, glo -
bá li san ve szé lyez te tett faj, amely ha -
zánk ban is fo ko zott vé de lem alatt áll,
ter mé szet vé del mi ér té ke egy mil lió
fo rint. Az Öreg-ta von ál ta lá ban ma -
gá nyos pél dá nyai lát ha tók. Glo bá li -
san ve szé lyez te tett a vö rös nya kú lúd
is, en nek csak ki sebb csa pa tai ve tőd -
nek a Kár pát-me den cé be.

Ér de mes te hát fel ke res ni a ta tai
Öreg-ta vat, és nem csak a vad lúd so -
ka da lom ide jén, hi szen a ma da rak ki-
és be hú zá sát a hét bár me lyik nap ján
meg le het fi gyel ni. Aki vi szont no vem -
ber 24-én lá to gat el oda, an nak is mét
nagy sze rű él mény ben lesz ré sze.

g Sán ta Ani kó

Ha Ta ta, ak kor vad lúd
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H I R D E T É S

Kerekasztal-beszélgetés
lutherésareformációörökségéről

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Re for má ci ói Em -
lék bi zott sá ga és a Ma gyar or szá gi Lu ther Szö vet ség de -
cem ber 8-án, szom ba ton dél előtt 10 óra kor a Pesti
Evan gé li kus Egy ház De ák Té ri Gyü le ke zet nagy ter -
mé ben (Bu da pest V. ker., De ák tér 4. I. eme let) ke rek -
asz tal-be szél ge tést szer vez, amely nek té má ja: Hogyan
tekintenekLutherésareformációötszázévesöröksé-
géreatestvéregyházak? A be szél ge tés részt ve vői: dr.
ImrényiTibor or to dox c. es pe res, dr.KránitzMihály
ró mai ka to li kus teo ló gus, egye te mi ta nár, dr.Szabó
István re for má tus püs pök, CsernákIstván me to dis -
ta szu per in ten dens, PappJános bap tis ta egy ház el nök,
dr.FabinyTibor evan gé li kus egye te mi ta nár.

A részt ve vők ar ra ke re sik a vá laszt, hogy öt száz év
után mennyi ben vál to zott fe le ke ze tük ké pe a re for -
má ció meg íté lé sé ben, s hogy ma mit vál lal nak és mit
nem vál lal nak a lu the ri örök ség ből. A be szél ge tés mo -
de rá to ra: dr.LacknerPál prog ram ko or di ná tor, a Lu -
ther Szö vet ség al el nö ke, volt tá bo ri püs pök. 

Az al ka lom ra sze re tet tel vár juk!
Dr. Fa bi ny Ta más evangélikuspüspök,

areformációiemlékbizottságelnöke
Dr. Fa bi ny Ti bor egyetemitanár,

aMagyarországiLutherSzövetségelnöke

XII.adventikeresztény
könyvvásárGyőrben

Sze re tet tel vá runk
min den Győr kör -
nyé ki ér dek lő dőt
a Szé che nyi Ist ván
Egye tem au lá já ban
de cem ber 5-én,
szer dán 9-től 17 órá ig meg ren de -
zen dő, immár ha gyo má nyos ad -
venti könyv vá sár ra.

A Lu ther Ki adó 15% ked vez -
ménnyel vár min den ked ves vá -
sár lót, gyü le ke ze tet! Elő ren de lést
no vem ber 30-ig tu dunk el fo gad -
ni a ki ado@lu the ran.hu cí men,
így a meg ren delt köny ve ket pos -
ta költ ség nél kül ve he tik át.

Kér je stan dunk nál re giszt rá ci -
ós la pun kat, hogy Ön is a Luther
Könyvklub tag ja le hes sen, és sa ját
ki ad vá nya ink ból állandó20%-os
kedvezményben ré sze sül hes sen!

Meghívóadventijótékonyságihangversenyre
Sze re tet tel meg hív juk a De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um ad ven ti jó -
té kony sá gi hang ver se nyé re, amely de cem ber 7-én, pén te ken 18 óra kor
kez dő dik a De ák té ri evan gé li kus temp lom ban (Bu da pest V. ker., De ák
Fe renc tér 4.). A kon cer ten a gim ná zi um ta nu lói, ze nei együt te sei és ven -
dé gei mu zsi kál nak. A be lé pés díj ta lan. A hang ver seny után össze gyűj -
tött ado má nyo kat a gim ná zi um ja vá ra for dít juk.

H I R D E T É S

Szja-1%–MezeiJózsefEvangélikusAlapítvány
A Me zei Jó zsef Evan gé li kus Ala pít vány a 2011. évi szja-be val lá sok ban fel -
aján lott 1%-ok ból 2012. ok tó ber 30-án 123 917 Ft tá mo ga tást ka pott. Ez -
úton sze ret nénk meg kö szön ni mind azok nak, akik a sze mé lyi jö ve de lem -
adó juk 1%-áról a du na ke szi evan gé li kus ala pít vány ja vá ra ren del kez tek.

Kér jük, hogy az szja-tör vény ad ta le he tő sé get ki hasz nál va adó juk
1% -áról a következő évben is ala pít vá nyunk ja vá ra ren del kez ze nek. 

Öröm mel tá jé koz ta tunk min den ol va sót, hogy 2011-ben temp lo munk
ha rang ja i nak elekt ro mos szer ke ze tét cse rél tet tük le 494 250 Ft ér ték ben;
az össze get a Me zei Jó zsef Evan gé li kus Ala pít vány ado má nya i ból fi zet -
tük ki. 2012-ben a temp lom gyü le ke ze ti ter mé ben az el öre ge dett és meg -
hi bá so dott gáz cir kó cse ré jét sze ret nénk meg ol da ni.

Azalapítványkuratóriuma

H I R D E T É S

Evél&lEvél

CsaládihétvégeBalatonszárszón
Nem volt ne héz dol ga TamásyTamásnak és TamásyTamásnéZsókának, a
zug lói gyü le ke zet lel ké sze i nek, ami kor a Jelekéscsodák mot tó val meg hir -
de tett re mény ség va sár na pi csa lá di hét vé gé re hí vo gat tak részt ve vő ket. A már
nyol ca dik al ka lom mal meg tar tott ki rán du lás ra hat van öten je lent kez tek, így
nem csak meg száll tuk, de csak nem meg is töl töt tük a most a med ré ben vissza -
hú zó dott Ba la ton part já nak köz ked velt lu the rá nus fész két.

Kint már sö tét volt, mi kor sor ban be fu tot tak a csa lá dok. So kan ré gebb -
ről is mer ték egy mást, má sok csak lá tás ból. Nyolc óra is el múlt, ami kor meg -
kez dőd he tett a va cso ra utá ni prog ram: vi dám ve tél ke dőn han go lód hat tunk
rá az el kö vet ke zen dő hét vé gé re. A pén te ki nap tól az össze jö ve tel jel mon da -
tát ma gya rá zó áhí ta tot hall gat va bú csúz tunk el.

Bo rús idő vel in dult
a szom bat, de ez sem
szeg te ked vét a vi dám
tár sa ság nak. Tíz óra -
kor el in dul tunk el ső
ál lo má sunk ra, a so -
mogy tú ri Kun ffy La -
jos Em lék mú ze um ba;
ezt ab ban a ház ban
ren dez ték be, amely -
ben a múlt szá zad is -
mert fes tő je élt és al -
ko tott.

A kö vet ke ző cél -
pon tunk Ecseny volt,
ahol már várt ben -
nün ket Kőszeghyné
RaczkóZsuzsanna lel -
kész asszony és gyü le ke ze té nek ki csiny csa pa ta. Az ebéd re fel tá lalt pom pás
disz nó to ros és a sü te mé nyek nem csak ven dég sze re te tük ről ta nús kod tak, ha -
nem be pil lan tást en ged tek a ha gyo má nyos so mo gyi kony ha utá noz ha tat lan
íz vi lá gá ba. Nem so ká ig ma rad tak meg rak va a tá lak… Kö szö net a szí ves ven -
dég lá tá sért. 

Fel sé tál va a temp lom hoz újabb meg le pe tés várt ránk. A „Tu tyi sok” Ecse -
nyi Sváb Ha gyo mány őr ző Egye sü let mu tat ta be ha gyo má nyos láb be li jük, a
tu tyi el ké szí té se kap csán a svá bok – il let ve az őket Li za né ni ként és Sze pi
bá csi ként meg je le ní tő két fi gu ra – ré gi idő ket idé ző min den nap ja i nak egy
sze le tét. A ze né vel, szel le mes össze kö tő szö veg gel meg tar tott elő adás osz -
tat lan si kert ara tott.

Vissza tér ve Ba la ton szár szó ra a ki adós va cso rát bib lia is me re ti ve tél ke dő,
a nap zá rá sa ként pe dig a bűn bo csá nat cso dá já ról el mél ke dő áhí tat kö vet te.
Aki nek volt hoz zá ked ve, utá na még be kap cso lód ha tott egy jó be szél ge tés -
be, a ki csi nyek pe dig egy kis já ték ba és me sé lés be.

A va sár na pi is ten tisz te le tet a gye re kek szol gá la ta szí ne sí tet te. Fel vo nul -
tak a kéz mű ves-fog lal ko zá son ké szí tett ál lat kák, gi tár kí sé re te mel lett szólt
az ének, s min den ki nek ju tott va la mi lyen sze rep, aki vál lal ko zott a sze rep -
lés re.

Az úti ál dás előt ti imád ság ban kö zö sen mond tunk kö szö ne tet a gon do -
san, pro fesszi o ná li san meg szer ve zett hét vé gé ért s mind azért, amit kap tunk:
jó tár sa sá got, okos gon do la to kat, tar tal mas prog ra mot, test vé ri sze re te tet,
szép kör nye ze tet és fi nom tes ti táp lá lé kot.

Gyar ma ti Gá bor (Budapest-Zugló)

„énígylátom”–akülsőségekről
Tisz telt Szer kesz tő ség!
A li tur gi ai vál toz ta tá sok je len tő sé ge túl van ér té kel ve. Nem va gyunk egy for -
mák, de a temp lom ban a bé kes ség meg erő sí té sé re va ló tö rek vés le het ne a
cél! Meg oszt vagy meg erő sít a kül ső sé gek vál toz ta tá sa? Nem csak pót cse -
lek vés, konflik tus ke re sés az „így lá tom” ér vé nye sí té sé re va ló tö rek vés?
Mert ak kor csak el len sé ge az egyet ér tés nek. Gyen ge sé günk ben: erős vár a
mi Is te nünk!

Hi locz ki And rás né (Budapest)
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Elő fi zet he tő köz vet le nül a ki adó nál vagy pos ta utal vá nyon. Az elő fi ze té si díj bel föl dön (illetve Románia és Szlovákia
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kül dünk vissza. Az adott lap szám ba szánt kéz ira to kat a meg elő ző hét csü tör tö ké ig kér jük le ad ni! A hét fő dél utá ni lap zár ta kor
ki zá ró lag a hét  vé gi ese mé nyek kel össze füg gő (és a szer kesz tő ség gel elő ze te sen egyez te tett) írá so kat tud juk fi gye lem be ven ni.
Az e-ma il ben küldendő kéziratokat az eve let@lu the ran.hu, a hirdetéseket a hirdetes@evelet.hu címre várjuk.

VASÁRNAP

9.05/Bartókrádió
Hang-fogó
Benne: Charpentier: Magnificat
10.00/DunaTv
Száműzöttmagyarirodalom
Takaró Mihály műsora
11.20/M1
Reformátusifjúságiműsor
12.50/DunaTv
Csakegytelefon
(magyarjátékfilm,1970)
15.05/Bartókrádió
Beszélgetésekaz
egyházzenéről
Kodály egyházzenéje
21.00/Bartókrádió
Azemberihangdicsérete
Benne:
Bach: h-moll mise
0.00/M2
Aszabadságmámora
(dél-afrikai
dokumentumfilm)

HÉTFŐ

7.35/DunaTv
Valóságoskincsesbánya–
Nap,föld,víz,szél:
végtelenamagyarenergia
(magyarismeretterjesztő
sorozat)
12.15/DunaTv
Magyarelsők
(magyarismeretterjesztő
sorozat)
Az első magyar taxik
14.00/Bartókrádió
Ahétzeneszerzője:
LeošJanáček
Az orgonatanár 
és népzenekutató
18.15/PaxTv
Szebikpüspök
(portréfilm)
20.30/DunaWorld
Kossuth,magyarokMózese–
TöredékekaKossuth-kultuszról
(magyardokumentumfilm)

KEDD

13.28/Bartókrádió
ASzentEfrémférfikar
hangversenye
Benne:
Zombola Péter: 
Otche nash (Miatyánk)
20.55/DunaWorld
TalálkozásokTamásiÁronnal
(magyardokumentumfilm)
21.00/DunaTv
Cukihagyatéka
(amerikaijátékfilm,2000) (113’)
22.37/Bartókrádió
Inzermezzo
Benne:
Monteverdi: Dixit Dominus
22.40/M1
II.Károlyszenvedélyesélete
(angoltörténelmifilmsorozat)
4/1. rész
1.30/Tv2
Ébrenjárók
(magyarfilm,2002) (102’)

SZERDA

9.05/Bartókrádió
Hang-fogó
Benne:
Bach: 
Meine Seel erhebt den Herren 
9.35/DunaTv
Napok,évek,évszázadok
Tőkéczki László műsora
10.15/M2
KocsisZoltán
Chopin-műveketzongorázik
13.30/Kossuthrádió
,,Tebennedbíztunk
eleitőlfogva...’’
A református egyház félórája
21.00/DunaTv
Körbezárva
(amerikai–angol–kanadai
játékfilm,2007) (118’)
23.00/Bartókrádió
Jazzport
Válogatás Paco de Lucía
2010-es koncertfelvételeiből

CSÜTÖRTÖK

13.05/Kossuthrádió
Rádiószínház–Főszerepben:
aNemzetSzínésze
Kedvenc műveiből Törőcsik
Mari válogat
14.00/Bartókrádió
Ahétzeneszerzője:
LeošJanáček
Vokális művek
20.00/DunaWorld
Haza!Haza?–
HatfényképNewYorkból
(magyardokumentumfilm)
21.00/DunaTv
Dögkeselyű
(magyarjátékfilm,1982)(109’)
23.05/DunaTv
MüpArtclassic
Gálaest a tánc világnapja
tiszteletére
23.30/Bartókrádió
Arsnova
Benne:
Huszár Lajos: LXIX. zsoltár

PÉNTEK

9.30/DunaTv
,,Harangokzúgnakbennem’’
Egy óra Csoóri Sándorral
15.55/DunaWorld
Ahazaiagykutatás
műhelyeiből
17.00/PaxTv
Akirályoktörténete
Saul, Dávid, Salamon
19.44/Kossuthrádió
Biciklizősdalok
Részletek Gryllus Vilmos
lemezéről
22.20/DunaTv
Tíztél
(olasz–oroszjátékfilm,2009)
(96’)
22.45/M1
Shakespeare:
Amakrancoshölgy
A Marosvásárhelyi 
Nemzeti Színház 
Tompa Miklós Társulatának
előadása felvételről

SZOMBAT

6.50/DunaTv
Világvédettlehetne
(magyarismeretterjesztő
sorozat)
A fertőrákosi kőfejtő
8.40/DunaTv
Élőegyház (vallásihíradó)
9.05/Bartókrádió
Hang-fogó
Benne: Vivaldi: Stabat Mater
16.54/Bartókrádió
Rádióhangversenyek
Benne:
Liszt Ferenc: Genfi harangok
18.05/Kossuthrádió
130év–130dal
Szvorák Katalin énekművész
zenés portréja
20.15/M1
Csaktudnám,hogycsinálja
(amerikaifilm,2011) (86’)
21.45/M1
SzimfonikLive2.0
(koncertfilm)

VASÁRNAP

7.35/DunaTv
Világ-Nézet
Püspökkenyér
9.05/Bartókrádió
Hang-fogó
Benne:
Händel: F-dúr orgonaverseny
9.30/MezzoTv
AngolkarácsonyaKing’s
Collegekórussal
10.00/ARD1(német)
Evangélikusistentisztelet
10.45/M1
Metodistamagazin
11.20/M1
Evangélikustemplomok
(ismétlés: 14.20 / M2)
15.05/Bartókrádió
JubilateDeo
Évszázadok egyházi
muzsikája
24.00/M1
MüpArtclassic
Ágnes koncertje

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánlóarádióésatelevízióműsoraibólnovember25-étőldecember2-áig

november25.(vasárnap)
ÉnekeljetekazÚrnakújéneket,mertcsodákattett! Zsolt 98,1 (Ef 5,19; Mt
25,1–13; Jel 21,1–7; Ézs 26,7–19) Aho gyan a ke gye lem nap ról nap ra meg újul,
és Is ten min den nap új cso dák kal hal moz el ben nün ket, úgy fa kad a mi szí -
vünk ben is min den nap új há la és öröm. Az ének lő szív nem fá rad be le Is -
ten di csé re té be, ha nem a ne héz sé gek ben is erőt me rít ab ból, hogy fris sen,
fé le lem től sza ba don zeng he ti a Cso da te vő ere jét.

november26.(hétfő)
NemtisztátalanságrahívottelminketazIsten,hanemmegszentelődésre.Aki
teháteztmegveti,aznemembertvetmeg,hanemazIstent,akiSzentlelkétisre-
átokárasztja. 1Thessz 4,7–8 (Péld 8,13a; 5Móz 34,1–7/8/; Ézs 56,1–8) A ke resz -
tény em ber szá má ra az élet szent ség nem vá laszt ha tó le he tő ség, ame lyet tet -
szé se sze rint el uta sít hat vagy vál lal hat. Szent nek len ni el hí vás. Is ten hí vá sa fe -
lénk, hogy olyan ná vál junk, mint ő. Le gyünk szen tek, mert a mi Is te nünk szent.
Szá mom ra a „szent”, ha em ber re mond juk, nem mi nő ség jel ző, ha nem bir to -
kos jel ző. Nem azt mu tat ja, mi lyen va gyok én a sa ját erőm ből, ha nem azt, hogy
ki hez tar to zom, és a Szent Is ten mi vé for mál en gem. Ne ves sük meg hát a szent -
sé get, ha nem fo gad juk be Is ten Lel két, aki ké pes meg tisz tí ta ni és át ala kí ta ni!

november27.(kedd)
Tartsátokmegésteljesítsétekazt,amitIstenetek,azÚr,megparancsoltnektek,
netérjetekelattólsejobbra,sebalra. 5Móz 5,32 (Mk 12,29–31; 1Pt 1,13–21; Ézs
56,9–57,13) Mind is mer jük azt az ér zést, ami kor el té ve dünk, és nem tud juk, hol
va gyunk. Ugyan ez tör té nik az éle tünk ben, ha el té rünk Is ten aka ra tá tól. El ve -
szít jük a ki je lölt út vo na lat, és egy szer csak a sö tét ség ben, az el ha gya tott ság ban
ta lál juk ma gun kat. Ha komp ro misszu mot kö tünk a bűn nel, el té rünk at tól, amit
Is ten vi lá go san mon dott ne künk, ha mar el ve szünk az is me ret len ren ge teg ben.
Mi lyen jó, hogy ő az egy el ve szett bá rány után is el in dul, hogy meg ke res se!

november28.(szerda)
JézuseztmondtaMártának:„Nemmondtam-eneked,hogyhahiszel,meg-
látodazIstendicsőségét?” Jn 11,40 (Ez 12,25; 1Kor 3,9–15; Ézs 57,14–21) Hét -
köz na pi éle tünk ben gyak ran nem ép pen a di cső ség az, ami kö rül vesz ben -
nün ket. Ami kor Már tá nak meg kel lett áll nia a test vé re sír ja mel lett, a fe ke -
te gyász az ő te kin te tét is el ho má lyo sí tot ta. Csak föl di szem mel lá tott. Jé zus
az élet fé nyé vel tör be eb be a sö tét ség be. Így hoz re ményt ne künk is na pon -
ként, akár mi lyen vesz te ség gel, fáj da lom mal vagy te her rel kell szem be néz -
nünk. Is ten di cső sé ge a ke reszt ről és az üres sír ból va kí tó fénnyel ra gyog ránk.
Hit tel meg lát hat juk ezt a vi lá gos sá got.

november29.(csütörtök)
Megmentettélengemahaláltól,lábamatazelbukástól,hogyjárhassakIs-
tenszíneelőttazéletvilágosságában.Zsolt 56,14 (1Kor 10,13b; Kol 4,2–6; Ézs
58,1–14) Aho gyan ősz vé gén a sö tét ség nö vek szik kö rü löt tünk, egy re job ban
kí sért a rossz kedv, a szo ron gás, a ha lál fé le lem. Is ten azon ban az élők Is te -
ne ként mu tat ko zik be, aki a ha lál mar ká ból is ké pes ki sza ba dí ta ni az em bert.
Nem csak el hunyt sze ret te in ket bíz hat juk rá, ha nem lás suk meg, hogy
min ket is, akik élünk, már meg men tett a leg rosszabb tól: at tól, hogy tő le tá -
vol, sze re te tét nem is mer ve szen ved jünk. Ál dott le gyen ér te!

november30.(péntek)
MegszabadítengemazÚrmindengonosztól,ésbeviszazőmennyeiorszá-
gába.Övéadicsőségörökkön-örökké. 2Tim 4,18 (Zsolt 104,33; Mt 27,50–54;
Ézs 59,1–15a) Pál apos tol bú csú zik ta nít vá nyá tól, mert ér zi ha lá la kö ze led -
tét. Ám azt lát juk, hogy ez a vég szá má ra nem ijesz tő, ép pen el len ke ző leg:
Jé zus Krisz tus ural má nak be tel je se dé se. Vég re tel jes kö zös ség ben le het Meg -
vál tó já val, aki nek az éle tét ad ta, aki vi szont Pá lért ad ta oda ma gát a ke resz -
ten! Az Úr Jé zus Krisz tus az, aki győz tes ként áll a go nosz fö lött. Jé zus ba veti
min den bi zal mát, és az ő di cső sé gét hir de ti a ha lál ban és az élet ben egy aránt.

December1.(szombat)
JónátánelmentDávidhoz,éserősítetteazIstenbevetettbizalmát. 1Sám 23,16
(1Thessz 5,11; Jel 21,10–14.21–27; Ézs 59,15b–21) Is ten nel va ló kap cso la tunk -
ban ége tő en fon tos sze re pet ját sza nak a test vé rek, akik hi tün ket erő sít he -
tik és táp lál hat ják, akik imád koz nak ér tünk, akár még olyan kor is, ami kor
mi kép te le nek va gyunk Is ten elé áll ni. Hi tem fej lő dé sé nek for du ló pont jai vol -
tak azok, ami kor meg ren dült az Is ten be ve tett bi zal mam, de vol tak olyan ba -
rá tok, hoz zám tar to zók, akik vet ték a fá rad sá got és a bá tor sá got, hogy vi -
gasz tal ja nak és bá to rít sa nak. A Szent lé lek va jon ki hez küld el min ket a mai
na pon? Ki nek van szük sé ge ar ra, hogy gyen ge hi te erő sí tést, fáj dal ma együtt -
ér zést, ma gá nyos sá ga tár sat kap jon ál ta lunk? Mi ért ne ad hat nánk mi eze -
ket a dol go kat? Jó ná tán ap ja til tá sa el le né re ta lál ko zott Dá vid dal, koc káz tat -
va sa ját éle tét is, hogy se gít sen ba rát já nak. Mi me rünk-e koc káz tat ni? Oda -
lé pünk-e egy más hoz a baj ban? Te gyük meg! Szük ség van ránk!

g Se ben Gló ria

Új nap – új kegyelemHÍREK, HIRDETÉSEK
APRóHIRDETÉSEK

Templomok, templomtornyok fel -
újí tása, villámvédelem kiépítése.
29 év referenciával. Bede László,
30/943-5089.

***

Ka zá nok (min den fé le tí pus) jót ál lá -
si jeggyel el adók – 20/405-1618.

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.

AMagyarországilutherSzövetségévesközgyűlése
A Ma gyar or szá gi Lu ther Szö vet ség el nök sé ge tisz te let tel és sze re tet tel
meg hív ja tag ja it és min den ér dek lő dőt éves köz gyű lé sé re és kon fe ren -
ci á já ra de cem ber 8-án, szom ba ton 8.45-re a Pes ti Evan gé li kus Egy ház De -
ák Té ri Gyü le ke zet nagy ter mé be (Bu da pest V. ker., De ák tér 4. I. eme -
let). Ha a 8.45-re meg hir de tett köz gyű lés a kez dés idő pont já ban nem ha -
tá ro zat ké pes, a köz gyű lést az ere de ti na pi rend del 9 órá ra ezen nel
össze hív juk.

Pódiumbeszélgetés
aszívről

ésaszívsebészetről
A Ke resz tény Ér tel mi sé gi Fó rum
kö vet ke ző al kal mán, no vem ber
26-án, hét főn 18.30-kor a bu da -
hegy vi dé ki evan gé li kus temp lom -
ban (Bu da pest XII. ker., Kék Go -
lyó u. 17.) pó di um be szél ge tést tar -
tunk Aszívrőlésaszívsebészetről
kötetlenülcím mel. Elő adó: dr.Sza-
bolcsZoltán szív se bészpro fesszor,
mo de rá tor: dr.VezekényiUrsula.

Köszönet
Dr.NagyGyula ny. püs pök-el nök
– be teg sé ge mi att – ez úton kö -
szö ni meg min den ki nek a szá má -
ra kül dött szü le tés na pi jó kí ván -
sá go kat és kö szön té se ket.

EvangélikusélEt.élEd.élEd?

Adventivesperásistentisztelet
Ad vent el ső va sár nap ján, de cem ber 2-án ad ven ti ve spe rás is ten tisz te let
lesz a Bu da vár ban. Igét hir det BaliczaIván. Éne kel a bu da vá ri gyü le ke -
zet li tur gi kus kó ru sa.


